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Anotace 

Tato bakalářská práce se věnuje problematice obecní vodárny se studněmi, které 

se nacházejí v obci Vřesina. Konkrétně se zabývá zmapováním zmiňovaných studní, jenţ 

mohou slouţit jako zdroj v době havárií na vodovodních sítí. Jelikoţ se jedná o zdroj pitné 

vody pocházející z podzemí, v první řadě jsou zde pracovány informace o podzemních 

vodách, jako o přirozených zdrojích pitné vody. Dále je zde také zařazena legislativa 

České republiky a Evropské unie. V další části se má práce věnuje charakteristice oblasti, 

kde se nachází vodárna se studněmi, rozdělením studní, jejich umístěním a historií 

zásobování pitné vody na území povodí Odry i samotné obecní vodárny. Kromě toho 

je zde i kapitola zabývající se měřením a popisem vybraných parametrů. Práce je uzavřena 

kapitolou, kde se pojednává o současném stavu obecní vodárny se studněmi, jaké moţné 

vyuţití se naskytuje a jaký je případně postup při asanaci a regeneraci studní.  

Klíčová slova: podzemní voda, pitná voda, studna. 

Abstrakt 

This bachelor thesis is devoted to issues of municipal waterworks with wells which 

are situated in Vřesina. Specifically, it deals with the mapping of already mentioned wells, 

which can serve as source of drinking water in case of accident of water supply network. 

Whereas it is source of drinkable water coming from underground, in the first place there 

are processed information about subterranean waters as natural sources of drinking water. 

There is included legislation of Czech Republic and EU also. In the next section my thesis 

is devoted to characteristic of district where is situated waterworks with wells, distribution 

of wells, their location and history of supplying of drinkable water in area of Odra’s basin, 

also itself municipal waterworks. Moreover there is a chapter deals with measurement and 

definition of selected parameters. The thesis is closed a chapter, where is drala the current 

state of municipal waterworks with wells, how is its possible use and how is potentially 

process procedure renewal and regeneration of wells.  

Key words: underground water, drinking water, well. 
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Seznam zkratek 

BPEJ bonitovaná půdně ekologická jednotka  

ČR Česká republika 

ČSN česká technická norma 

ČSN EN ISO česká technická norma zavádějící do soustavy českých norem evropskou 

normu identickou s mezinárodní normou 

CHSKCr  chemická spotřeba kyslíku dichromanem draselným 

CHSKMn chemická spotřeba kyslíku manganistanem draselným 

MHD městská hromadná doprava  

NEK normy environmentální kvality 

NEL nerozpuštěné látky 

OOV ostravský oblastní vodovod  

SmVaK  Severomoravské vodárny a kanalizace  

US EPA Americká agentura pro ochranu ţivotního prostředí 

ZD zemědělské druţstvo  
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1 Úvod 

Voda je základní sloţkou v ţivotním prostředí, ale hlavně znamená předpoklad 

pro vznik ţivota na Zemi, tedy i ţivota všech ostatních organismů nejen člověka. Přestoţe 

je to také nejrozšířenější látka na Zemi tak voda, která se pouţívá pro pitné účely, zaujímá 

z hlediska celého mnoţství vody vyskytující se na Zemi ve všech podobách, jen nepatrnou 

část. Je to také z důvodu, ţe z více jak devadesáti procent jsou to vody slané z oceánu, 

a ty jsou pro pitné účely sice eventuálně vyhovující, ale technologie přeměňující takovou 

vodu na pitnou je velice sloţitá a nákladná.  

V dnešní době potřeba pitné vody stále stoupá, jelikoţ lidská populace stále roste, 

a tak bychom měli brát za samozřejmost, ţe budeme chránit a opečovávat jakýkoliv 

potenciální zdroj pitné vody, byť by měl být vzhledem k velikosti ostatních zdrojů jen 

nepatrný.  

Například v České republice je skoro 90 % lidí zásobováno vodou z veřejných 

vodovodu a zbývajících 10 % pouţívají vodu z domovních nebo veřejných studní. Takţe 

i kdyţ voda čerpaná ze studní zaujímá malé procento, neznamená to, ţe taková voda není 

důleţitým zdrojem pitné vody. Na to by se mělo brát zřetel i v případě, ţe studna 

po napojení na veřejný vodovod přestane být vyuţívaná. Taková studna se zdrojem vody 

by mohla podat pomocnou ruku například, jestliţe dojde k havárii na veřejných 

vodovodních sítí, která můţe nastat z  jakéhokoliv příčiny.  

 

Cíl práce 

Cílem této práce je zmapování moţného zdroje pitné vody odebíranou s podzemních 

vrstev v obci Vřesina, jenţ byl kdysi funkční, avšak dnes se jiţ nevyuţívá. Dalším cílem 

bych také označila snahu o získání co největšího mnoţství informací k objektům, které 

umoţňovaly vyuţití těchto zdrojů pitné vody.  
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2 Přirozené zdroje pitné vody 

Ačkoliv jsou podpovrchové vody většinou skryté před očima člověka, představují 

z hlediska kvantity i kvality základ našich vodních zdrojů. Důleţitou součástí těchto vod 

tvoří půdní vláha, která zásobuje kořenové systémy vegetace. Podstatná je i retenční 

vlastnost půdního prostoru, především z pohledu omezené tvorby povrchového odtoku. 

Hlavní zásoby naší hydrosféry jsou však hromaděny hlouběji v kolektorech podzemních 

vod. Tyto vody představují významnou sloţku ţivotního prostředí a mimo jiné jsou 

základem vodnosti našich povrchových toků. (Němec a kol. 2006) 

Vodu a hlavně vodu podzemní lze eventuálně chápat jako surovinu. V historickém 

vývoji byla a stále je voda nejdůleţitějším předpokladem osidlování. Na počátcích lidstva 

se rozdíl mezi povrchovou a podzemní vodou nedělal, jelikoţ  povrchové vody byly rovněţ 

v dobré kvalitě. S rozvojem civilizace se jakost povrchové vody postupně zhoršovala 

a člověk si uvědomil, ţe můţe být i zdrojem nákazy, která by mohla ohrozit také lidský 

ţivot. Z tohoto důvodu se člověk postupně snaţil čerpat vodu zdravotně nezávadnou. 

Tak se jevila voda podzemní, později odebírána studněmi či vrty a voda z pramenů.  

(Myslil 1999) 

2.1 Podzemní vody 

Termínem podzemní voda se souborně označuje veškerá voda pod povrchem Země, 

přestoţe je tato voda dále dělena, a to jak podle svého výskytu, tak podle svého původu 

či podle chemického sloţení nebo teploty. Všeobecně se ještě pouţívá pojmenování 

pramenní voda nebo voda studniční. Nicméně tyto termíny mají výhradně speciální pouţití 

pro přesnější označení odkud člověk vodu čerpá. (Myslil 1999) 

2.1.1 Propustnost horninového prostředí 

Podzemní voda vzniká většinou infiltrací, tedy vsakováním vody sráţkové 

a povrchové propustnými vrstvami zemské kůry. Charakter podpovrchové vody je dán 

zejména chemickým sloţením infiltrované vody, geologickým sloţením vrstev a procesy 

fyzikálními, chemickými a biologickými, jenţ při tomto pronikání vody pokryvnými 

vrstvami zemské kůry probíhají. (Král 1985) 

Pro veškeré zmíněné procesy je obzvláště důleţitá doba zdrţení prosakující vody 

v jednotlivých vrstvách, neţ se při svém pomalém pohybu dostane do zvodnělé vrstvy 
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horniny nad nepropustným podloţím. Tento pohyb je určen velikostí pórů a puklin 

v zemině. Pokud zemina obsahuje zrna s větším průměrem, vzniká mezi nimi nekapilární 

průliny a těmi voda prostupuje rychleji, podobně jako pískovým filtrem, pouţívaným 

v úpravnách vody. V případě, ţe je nekapilárních průlin méně, postup vody je hodně 

pomalý. (Obr. 1) To bývá případ nejčastější. Pro vertikální pronikání vody půdou se uvádí 

rychlost 1 m za rok, coţ je rychlost značně vysoká. (Král 1985) 

Podle toho kolik vody proteče neporušenou horninou, se rozeznávají horniny 

propustné, coţ jsou například štěrky, písky nebo pískovce, dále polopropustné, kde patří 

prachovce nebo jemnozrnné pískovce a horniny nepropustné, jako jsou vyvřelé horniny, 

metamorfované horniny a jílovce, které se spíše berou jako polopropustné horniny 

a nepropustnými se stávají aţ po jejich úplném nasycení vodou. (www.geologie.vsb.cz) 

 

Obr. 1 Pás ma vody a vertikální rozloţení půdní vlhkosti  

            v podpovrchovém prostředí (Němec a k ol. 2006) 

 

2.1.2  Pásmo nasycení 

Pod povrchem terénu, kde se vytváří souvislá hladina podzemní vody jsou v podstatě 

všechny dutiny, pukliny a póry zcela zaplněné vodou. Díky tomu se často hovoří o nádrţi 

podzemní vody. Moţnosti akumulace podzemní vody v horninovém prostředí určují 

hodnoty pórovitosti, které se uvádějí v procentech celkového objemu hornin. (Tab. 1) 

I kdyţ objemy pórů v jílech a rašelině jsou největší, pro praktické vyuţití jsou zcela 

nevhodné, jelikoţ mají malé póry a podzemní voda je v nich vázána kapilárními silami 

(voda se zde jiţ nepohybuje gravitací). (Myslil 1999) 
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Podpovrchová voda vytvářející nádrţe podzemních vod, můţe mít hladinu volnou 

nebo v určitých hydrogeologických strukturách i hladinu napjatou, coţ znamená 

ţe po naraţení vystoupí výše neţ je úroveň naraţení a v některých případech vystoupí 

i nad terén. Taková nádrţ se nazývá artéská, protoţe byla poprvé popsána na vrtu u obce 

Artois ve Francii. (Myslil 1999) 

Tab. 1 Hodnoty pórovitosti v jednotlivých horninách (převzato Myslil 1999) 

Hornina (sediment) 
Průměrná hodnota  

v % objemu 
Rozsah 

pískovce 18,2 6,8 – 30,8 

slinité vápence 11,6 0,8 – 27,6 

vápnitý tuf 24,9 20,0 – 32,0 

štěrk 35,5 35,0 – 36,0 

písek 36,0 26,0 – 47,0 

jíl 45,0 44,0 – 47,0 

rašelina 81,0 max. aţ 85,0 

2.1.3  Jakost podzemních vod 

Voda podzemní se vyskytuje v různé hloubce pod zemí a náleţí k ní i voda vyvěrající 

na povrch, označována jako pramenitá. Ve střední Evropě je teplota podzemní vody 

v hloubce 10 m kolem 10 °C. Ve vztahu s tímto ukazatelem je vyuţití takové vody 

pro pitné účely optimální. Teplota vody s hloubkou roste. A to na kaţdých 30 aţ 35 m 

o 1°C. Podpovrchová voda s teplotou nad 25 °C je nazývána jako voda termální.  

Vody vyskytující se pod povrchem zemské kůry obsahují látky, jimiţ se voda 

obohacuje při průchodu horninovým prostředím. Jsou to zejména látky anorganické, 

z nichţ převládají soli sodíku, draslíku, hořčíku a vápníku v podobě kationů Na+, K+, Mg2+ 

a Ca2+. Uvedené kationy jsou doplněny aniony hydrogenuhličitanů HCO3
-, chloridů Cl-, 

síranů SO4
2- a také dusičnanů NO3

-. Jsou v takzvané iontové rovnováze. (Malý, Malá 2006) 

Jakost podpovrchových vod je především výsledkem geochemických procesů, které 

probíhají v poměrně dlouhém časovém horizontu. Nekontaminované podzemní vody mají 

v sobě jen velice malé mnoţství organických látek, ale za to poměrně větší koncentrace 

anorganických solí. Ty do nich přecházejí při styku s geologickým podloţím. Organické 

látky obsaţené ve vodě jsou při jejím průchodu půdním a horninovým prostředím 

mineralizovány pomocí mikroorganizmů. Přeměnám podléhají zároveň i některé látky 

anorganické. Jiné látky (fosforečnany, těţké kovy, pesticidy aj.) bývají v půdě poměrně 



Tereza Matějová: Obecní studny – Záloţní zdroje v době havárií vodovodních sítí 

2012                                                                                                                   5 

účinně zadrţeny. Podzemní vody jsou bezkyslíkaté. V případech se zvýšeným mnoţstvím 

volné kyseliny uhličité, ţeleza a manganu, musí být tyto látky při pouţití vody k pitným 

účelům odstraněny. (Malý, Malá 2006) 

2.1.4 Druhy podzemních vod 

Voda ve všech třech skupenstvích a soustava hornin, které se nacházejí 

pod povrchem, jsou ve vzájemném  vztahu. Voda v těchto podobách vyplňuje buď zcela 

nebo jen z části místa v horninách. Tyto místa mají různou velikost a tvar, od rozměrů 

mikroskopických do rozměrů rozsáhlých dutin. Podzemní voda se tak podle toho jaký 

prostor vyplňuje, dělí na vodu průlinovou a puklinovou. (Myslil 1999) 

Průlinová podzemní voda  

Průlinovou podzemní vodou se rozumí voda proudící v průlinách nesoudrţných 

nezpevněných hornin (písčito-štěrkové zeminy), omezeně je to voda proudící v průlinách 

hornin soudrţných nezpevněných (jílovito-hlinité zeminy). Štěrkopísky, štěrky nebo eluvia 

(zvětralinový plášť ţulových hornin) tedy nesoudrţné nezpevněné horniny mají velmi 

vysokou průlinovou propustnost a jestliţe mají stálý přísun vody, pak jímací objekty 

vyhloubené v takovém prostředí, mají trvalé a velké vydatnosti.  

Takovým stálým přísunem vody je například u štěrko-písčitých teras a údolních niv 

velkých řek bezprostřední hydraulická spojitost podzemní vody s vodou povrchovou 

v řece. Podzemní voda nacházející se na takovém území těsně pod povrchem (řádově jen 

v několika metrech) je označována jako mělká podzemní voda. Jímací objekty na odběr 

takové vody jsou většinou umístěny v hloubce v rozmezí 5 – 12 m. Druhý zmiňovaný typ 

hornin (soudrţné nezpevněné horniny) se také vyznačují průlinovou propustností, avšak 

tato propustnost je silně omezena. To je dáno charakterem hornin. Jímací objekty 

vyhloubené v místech s takovým typem hornin jsou charakterizovány nízkou aţ velmi 

nízkou vydatností. (Zelinka 2008) 

Puklinová podzemní voda  

Puklinová podzemní voda narozdíl od průlinové proudí výlučně jen po puklinách 

zpevněných hornin. To kolik mnoţství vody obíhá po těchto puklinách, zaleţí na mnoha 

faktorech. Hlavně na intenzitě a velikosti rozpukání pevných hornin a na charakteru puklin 
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(pukliny mohou být otevřené, uzavřené nebo třeba utěsněné jiným materiálem). Proto jsou 

vydatnosti jímacích objektů umístěných v těchto horninách velmi rozdílné a pohybují 

se od tisícin litru za vteřinu aţ po jednotky litru za vteřinu. Z praxe je známo, ţe nejlepší 

předpoklad pro oběh podzemní vody po puklinách jsou v ţulových oblastech, kde pukliny 

bývají otevřené a nejsou druhotně ucpány zvětralinovým materiálem. Nejméně výhodné 

podmínky jsou v místech, které jsou budované rulami. Ty totiţ mívají pukliny sepnuté 

a ještě k tomu sekundárně utěsněné zvětralinovým materiálem převáţně jílovitého 

charakteru (Zelinka 2008) 

Další dělení 

Podzemní vody lze ještě dělit z hlediska fyzikálního na vodu chemicky vázanou 

například v sádrovci, hydroskopicky vázanou v jílech, kapilární vodu a vodu gravitační. 

Z chemického hlediska jsou to vody prosté podzemní a minerální. Prosté podzemní vody 

jsou takové podzemní vody, které obsahují omezené mnoţství rozpuštěných látek. 

Je to voda vyuţívaná vegetací, také způsobuje vlhkost hornin, vytéká v pramenech a tvoří 

nádrţe podzemních vod, kde je čerpána studněmi a vrty pro pitné účely. Minerální vody 

se od těch prostých liší mnoţstvím a druhem rozpuštěných látek a plynů nebo teplotou. 

(Myslil 1999) 

Podpovrchové vody se také dělí podle jejich původu a to na podzemní vody 

juvenilní, vadózní a fosilní. Juvenilní voda je typ podzemní vody, který stoupá 

po hlubinných zlomových soustavách k povrchu Země při vulkanických procesech. 

Vytváří se v nitru Země při vysokých teplotách a tlaků, a to slučováním vodíku, jenţ 

je obsaţen v magmatu, s atmosférickým kyslíkem. Je to tedy jeden z průvodních jevů 

při sopečné činnosti. Vadózní voda naopak vzniká průsakem sráţkové vody, která putuje 

do velkých hloubek podél prasklin a zlomů. Hluboko v zemi se tato voda ohřívá 

a obohacuje o minerální látky a následně vystupuje na povrch ve formě horkých pramenů 

a gejzírů, obdobně jako voda juvenilní. Posledním typem tohoto rozdělení je voda fosilní. 

Tato voda je uvězněna mezi nepropustnými vrstvami hornin v podzemních nádrţích 

po dlouhé geologické údobí. Je dlouhodobě zadrţována v hydrologickém cyklu. 

(www.geologie.vsb.cz) 
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2.2 Hydrogeologické soustavy ČR 

Území České republiky je moţno podle hydrogeologických podmínek rozdělit 

do dvou nesouvislých oblastí. Těmito oblastmi jsou hydrogeologický masiv 

a hydrogeologická pánev. Obě tyto oblasti se od sebe rozeznávají celkovou povahou 

i mnoţstvím podzemní vody, jenţ jde v nich získat. 

2.2.1 Hydrogeologický masiv 

Zásoby podzemních vod v hydrogeologickém masivu jsou relativně vysoké, neboť 

jsou ovlivněny příznivými klimatickými podmínkami ve vyšších nadmořských výškách 

našeho území. Horniny, které se vyskytují v této oblasti, mají nízkou propustnost a tak 

nedovolují intenzivnější cirkulaci podzemní vody. Hladina podzemní vody bývá volná, 

nebo jen mírně napjatá, zpravidla v malé hloubce pod terénem. Odtok probíhá 

nesoustředěně, plošně. Odvodnění probíhá za pomoci pramenů malých vydatností, nebo 

nesoustředěnými výrony na povrch či rovnou do vodních toků. Hydrogeologické masivy 

nejsou vhodné k odebírání velkého mnoţství podzemní vody z jednoho místa. Jímaní 

je většinou uskutečňováno studněmi, které jsou v daném území umístěny rozptýleně.  

2.2.2 Hydrogeologická pánev 

V hydrogeologických pánvích jsou největší vyuţitelné zásoby podzemní vody. Jsou 

to většinou oblasti nízko poloţené s niţšími sráţkovými úhrny. Právě takový typ sráţek 

je hlavním zdrojem doplňování podzemních vod a proto se hydrogeologické pánve 

narozdíl od hydrogeologického masivu vyznačují v průměru menší vydatností. Vyšší 

propustnost hornin, však tento nedostatek vyvaţuje, protoţe umoţňuje intenzivní proudění, 

často i na vzdálenosti desítek kilometrů. Příznivé podmínky pro hospodaření s vodou jsou 

zde kvůli průlinové poréznosti, jenţ má schopnost akumulovat podzemní vodu. 

Pochopitelně to neznamená, ţe není jímáním ovlivněn přirozený reţim podzemních vod . 

(Němec a kol. 2006)  
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2.3 Prameny 

Prameny jsou přirozené vývěry podzemní vody a dají se najít takřka všude, i kdyţ 

co se týká celkového odvodňování, jim přísluší jen velmi malá část. Převládající podíl 

se odvodňuje souvislým výronem do povrchových toků. Prameny mají různé podoby 

a jsou vázány na různé hydrogeologické podmínky. Vydatnosti pramenů tak i jejich teplota 

a jakost vody jsou značně rozdílné podle jejich typu a ročního období. (Myslil 1999; 

Zelinka 2008) 

2.3.1 Druhy pramenů 

Rozeznávají se prameny údolní, svahové, vrcholové nebo roklinové, coţ je rozdělení 

podle umístění v terénu. Dále se dělí prameny pod le typu geologického prostředí 

na suťové, vrstevné, puklinové, přelivné, krasové, artéské aj.  (Obr. 2) Z hlediska dynamiky 

pohybu podzemní vody jsou prameny sestupné a vzestupné. Vydatnost pramenů 

se v průběhu roku mění, některé prameny se dokonce i ztrácejí a takovým se říká 

intermitentní. V závislosti na teplotě se prameny dělí na studené, teplé a horké. 

V souvislosti s prameny vyskytujících se rozptýleně v prostředí se uvádí termín 

prameniště. (Myslil 1999) 

 

 

Obr. 2 Dělení pramenů podle geologického prostředí  (www.geotech.fce.vutbr.cz) 

a – vrstevný, b – suťový, c – přetékavý, d – vzestupný podle zlomu 
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2.3.2 Vydatnost pramenů 

Mezi kolísáním hladiny podzemní vody a kolísáním vydatnosti pramenů existuje 

přímá souvislost. Podle moţnosti tvoření nových zásob podpovrchové vody nebo 

vzhledem k nadměrnému odčerpávání, hladina podzemní vody stoupá nebo klesá. 

Produkce podzemní vody není v průběhu roku rovnoměrná a také není stejná v různých 

geologických a hydrogeologických podmínkách. (Tab. 2) Důvodem kolísání hladiny jsou 

v dlouhodobém měřítku i klimatické změny, dále změny odtokových poměrů a umělé 

zásahy (přehrady, jezera, meliorace, závlaha apod.). Vydatnost pramene můţe být závislá 

i na jeho povodí, tedy na velikosti území, jenţ pramen odvodňuje.  

Podzemní nádrţ s volnou hladinou je charakterizována častějšími výkyvy nebo 

kolísáním neţ podzemní vody s hladinou napjatou. Podpovrchové vody v puklinové 

soustavě mají větší rozkryv hladiny, coţ určuje především charakter puklin. V údolní nivě, 

kde se nacházejí písky a štěrky (soustava průlinová), je podzemní voda ve vztahu 

s povrchovou vodotečí a tedy i kolísání hladiny podzemní vody je v přímém vztahu 

s změnami hladiny v povrchovém toku. V tomto případě se v našich podmínkách kolísání 

hladiny podzemní vody pohybuje od 0,5 do 1,5 m v průběhu roku, kdeţto v puklinové 

soustavě můţe kolísání dosáhnout i několika metrů a ve vrcholových oblastech 

je to i 5 aţ 10 m. Podstatnou úlohu ve vydatnosti pramenů hraje i morfologická poloha 

sledovaného místa, kdy ve členitém reliéfu je kolísání hladiny podzemní vody o hodně 

větší neţ ve stejných horninách v ploché krajině. (Myslil 1999) 

 

Tab. 2 Klasifikace pramenů podle vydatnosti (převzato Šilar 1996) 

Třída pramene Vydatnost pramene (l/s) 

I nad 10 000 

II 1000 – 10 000 

III 100 – 1000 

IV 10 – 100 

V 1 – 10 

VI 0,1 – 1 

VII 0,01 – 0,1 

VIII pod 0,01 
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3 Pitná voda a legislativa  

Důleţitým právním předpisem, který se všeobecně zabývá vodou a platí v České 

republice, je zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, zjednodušeně 

vodní zákon. Tento zákon z roku 2001 byl naposledy novelizován zákonem č. 150/2010 

Sb. Jeho účelem je chránit podzemní a povrchové vody, určit podmínky pro hospodárné 

vyuţívání vodních zdrojů a pro zachování či zlepšení jakosti povrchových a podzemních 

vod. Dále je účelem tohoto právního předpisu vytvoření podmínek pro sniţování 

nepříznivých účinků povodní a sucha a zajistit bezpečnost vodních děl v souladu s právem 

Evropských společenství. V neposlední řadě je také předmětem tohoto zákona přispívat 

k zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou a k ochraně vodních ekosystémů 

a na nich přímo závisejících ekosystémů suchozemských.  

Vodní zákon ještě upravuje právní vztahy k povrchovým a podzemním vodám, 

vztahy fyzických a právnických osob k vyuţívání povrchových a podzemních vod, 

tak i vztahy k pozemkům a stavbám, se kterými výskyt těchto vod přímo souvisí, 

a to v zájmu zajištění trvale udrţitelného uţívání těchto vod, bezpečnosti vodních děl 

a ochrany před účinky povodní a sucha.  

Podzemní vody jsou podle tohoto právního předpisu charakterizovány jako ,,vody 

přirozeně se vyskytující pod zemským povrchem v pásmu nasycení v přímém styku 

s horninami a vody protékající podzemními drenáţními systémy a vody ve studních.“ 

Konkrétně paragraf 29 pojednává o zdrojích podzemních vod, jenţ jsou přednostně 

vyhrazeny pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a pro účely stanovené zvláštním 

předpisem. (Zákon č. 254/2001 Sb.) 

Vodní zákon je v souladu se směrnici evropského parlamentu a rady 2000/60/ES. 

Tato rámcová směrnice, jak se jí také říká, se označuje jako hlavní právní předpis v rámci 

Evropské unie, kde voda není brána jako běţný obchodní produkt, ale jako dědictví, jenţ 

je třeba ochraňovat, střeţit a tak s ním i nakládat. Jsou zde zahrnuty všechny typy vod 

vnitrozemských povrchových, brakických vod, pobřeţních vod a podzemních vod. Účelem 

této směrnice je tedy předejít dalšímu zhoršování těchto vod, ochrana či zlepšení stavu 

vodních ekosystému a tím i podpora trvale udrţitelného uţívaní vod. (Směrnice 

2000/60/ES) 
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Směrnice evropského parlamentu a rady 2006/118/ES zase specifikuje opatření 

uvedená ve rámcové vodní směrnici, kde podzemní voda je chápána jako cenný přírodní 

zdroj, jenţ je třeba chránit před zhoršováním stavu a také před chemickým znečištěním. 

To je podstatné pro ekosystémy závislé na podzemní vodu a při vyuţívání těchto vod 

pro lidskou potřebu. Specifikace této směrnice tedy spočívá ve stanovení kritérií 

pro hodnocení dobrého chemického stavu podzemních vod. (Směrnice 2006/118/ES)  

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, definuje pitnou vodu jako ,,veškerou vodu v původním stavu nebo 

po úpravě, která je určena k pití, vaření, přípravě jídel a nápojů, voda pouţívána 

v potravinářství, voda, která je určena k péči o tělo, k čištění předmětů, které svým 

určením přicházejí do styku s potravinami nebo lidským tělem, a dalším účelům lidské 

potřebě, a to bez ohledu na její původ, skupenství a způsob jejího dodávání.“ Jakost pitné 

vody se stanovuje hygienickými limity mikrobiologickými, biologickými, fyzikálních, 

chemických a organoleptických ukazatelů a ty jsou upravené v prováděcím právním 

předpisu, nebo jsou stanoveny podle tohoto zákona oprávněným orgánem ochrany 

veřejného zdraví. Tento předpis byl novelizován zákonem č. 274/2003 Sb. (Zákon 

č. 258/2000 Sb.) 

V tomto souboru jsou zpracovány příslušné předpisy Evropských společenství. 

Jednou z nich a pro tuto práci nejdůleţitější je směrnice rady 98/83/ES o jakosti vod 

určené k lidské spotřebě, která je transportována do vyhlášky č. 252/2004 Sb. Cílem této 

směrnice je chránit lidské zdraví před nepříznivými účinky kterékoli kontaminace vody 

vyhrazené k lidské spotřebě a zajistit, ţe voda bude zdravotně nezávadná a čistá. 

Nevztahuje se například na vody léčivé či přirozené minerální vody. Jednotlivé oddíly 

směrnice ustanovují normy jakosti, místo dodrţování hodnot a jejich monitoring a naopak 

také ustanovují odchylky nebo zvláštní okolnosti, kdy se prodluţuje období pro splnění 

poţadavků tohoto dokumentu. (Směrnice 98/83/ES)  

Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické poţadavky na pitnou 

a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, naposledy novelizována vyhláškou 

293/2006 Sb. Předmětem je stanovení hygienických limitů mikrobiologických, 

biologických, fyzikálních, chemických a organických ukazatelů jakosti pitné vody včetně 

vody balené a teplé vody dodávané potrubím. Patří zde i vody teplé vyráběné 
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z individuálního zdroje pro účely osobní hygieny zaměstnanců. Jak uţ z názvu vyhlášky 

vyplývá, tak předmětem je i stanovení rozsahu a četnosti kontroly dodrţení jakosti pitné 

vody a poţadavky na metody kontroly jakosti pitné vody. (Vyhláška č. 252/2004 Sb.)  

Hygienické limity se určují jako nejvyšší mezní hodnoty, mezní hodnoty 

a doporučené hodnoty:  

,,Nejvyšší mezní hodnota (NMH) - hodnota zdravotně závaţného ukazatele jakosti 

pitné vody, v důsledku jejíhoţ překročení je vyloučeno pouţití vody jako pitné, neurčí- li 

orgán ochrany veřejného zdraví na základě zákona jinak.‘‘  

,,Mezní hodnota (MH) - hodnota organoleptického ukazatele jakosti pitné vody, 

jejích přirozených součástí nebo provozních parametrů, jejíţ překročení obvykle 

nepředstavuje akutní zdravotní riziko. Není- li u ukazatele uvedeno jinak, jedná se o horní 

hranici rozmezí přípustných hodnot.‘‘ (Vyhláška č. 252/2004 Sb.) 

,,Doporučená hodnota (DP) - nezávazné hodnoty ukazatelů jakosti pitné vody, které 

stanoví minimální ţádoucí nebo přijatelnou koncentraci dané látky, nebo optimální 

rozmezí koncentrace dané látky.‘‘ (Zákon č. 258/2000 Sb.) 
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4 Hygienické poţadavky na zdroj pitné vody 

Problém zásobování nekontaminovanou pitnou vodou byl zprvu výhradně  

epidemiologický problém a z tohoto důvodu byla původně středem pozornosti fekální 

kontaminace. Nicméně v posledních desetiletích se čím dál tím víc soustřeďuje pozornost 

také na znečištění toxickými chemickými látkami, anorganickými a organickými, 

a radionuklidy. Dobrá pitná voda musí obsahovat i látky nepostradatelné nebo uţitečné pro 

ţivot a také musí splňovat podmínky organoleptické. Především z vody čerpá člověk asi 

čtvrtinu potřebných esenciálních minerálních látek, jenţ jsou ve vyuţitelné formě. Proto 

je v přítomnosti posuzování jakosti pitné vody komplexní činností. (Pitter 2009) 

Jak uţ bylo zmíněno v předchozí kapitole předpis, který se zabývá hygienickými 

limity ukazatelů pitné vody je vyhláška č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Tato vyhláška uvádí, ţe pitná voda musí splňovat z hlediska fyzikálního a chemického 

takové kvality, aby nepředstavovala hrozbu pro zdraví člověka. Také nesmí obsahovat 

mikroorganismy, parazity a jakékoliv látky v mnoţství nebo koncentraci, které by opět 

mohly ohrozit veřejné zdraví. Pro hodnocení radiologických ukazatelů slouţí 

vyhláška č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně ve znění pozdějších předpisů. (Vyhláška 

č. 252/2004 Sb.) 

4.1 Mikrobiologické ukazatele jakosti pitné vody 

Při zjišťování mikrobiologické nezávadnosti vody se nehledají bakterie či viry 

způsobující známé choroby přenášené vodou (tyfus, infekční zánět jater, průjmová 

onemocnění virového původu apod.), protoţe by to bylo jak technicky, tak časově 

i finančně neúnosné. Tudíţ se všude na světě pouţívá metoda tzv. indikátorů fekálního 

znečištění. Při této metodě se vyhledávají bakterie, ţijíc í ve střevním ústrojí člověka 

a teplokrevných ţivočichů (bakterie E. coli, koliformní bakterie, enterokoky). V případě, 

ţe se ve vodě naleznou některé z těchto bakterii, můţe být voda znečištěná výkaly 

či zbytky ţivočichů a díky tomu můţe obsahovat patogenní bakterie a viry, které nejčastěji 

pocházejí ze střevního ústrojí. (Tab. 3) (Koţíšek 2003) 

Odhaduje se, ţe notná část studní v ČR je těmito bakteriemi kontaminována. I kdyţ 

je voda ze studny dlouho pouţívána bez nepříznivých následků ještě neznamená záruku její 

nezávadnosti. Snad jen u pravidelných uţivatelů takové vody se můţe vytvořit snášenlivost 
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k těmto bakteriím, ale onemocnět mohou návštěvy a malé děti. Evidentně onemocní 

i samotní uţivatelé pokud se v důsledku různých příčin oslabí jejich imunitní systém. 

(Koţíšek 2003) 

 Mimo indikátorů fekálního znečištění se ještě pouţívají tzv. indikátory obecné 

kontaminace (počet kolonií při 22 °C nebo 36°C, dříve psychrofilní a mezofilní bakterie). 

(Koţíšek; 2003). Z hygienického hlediska jsou tyto bakterie většinou neškodné, spíše 

naopak zastupují součást mikrobiální populace, která se účastní koloběhu látek v přírodě, 

a pro udrţení ţivota vyšších organizmů jsou nezbytné. Avšak jejich vyšší koncentrace 

ve vodě, a to platí zvláště pro mezofilní bakterie, detekují nebezpečí znečištění patogeny. 

(Malý, Malá 2006) 

Escherichia coli (E. coli) reprezentuje v dnešní době hlavní indikátor fekální 

kontaminace. Mnoha odborníky je pokládána za jediný korektní a vyhovující indikátor 

tohoto znečištění. Její zdroj je výlučně fekální, jak lidský tak i ţivočišný, takţe interpretace 

jejího výskytu ve vodě je jednoznačná. 

Koliformní bakterie zastupují neškodné, saprofytické bakterie, osidlující střevní 

ústrojí, ale ţijící normálně i v půdě. Pouze výjimečně se mezi nimi můţou vyskytnout 

patogenní kmeny, jenţ produkují toxiny, pronikající do tkání a ohroţující tak lidské zdraví. 

Dnes jsou povaţovány víceméně za ukazatel účinnosti úpravy vody a dezinfekce, druhotné 

kontaminace či vysokého obsahu ţivin v upravené vodě. Koliformní bakterie jsou 

označovány jako skupinový ukazatel a tak zahrnují i druh E. coli.  

Enterokoky představují průvodní ukazatel fekálního znečištění vody a signalizuje 

čerstvé znečištění. Jejich spojitost ke zdroji fekálního znečištění však není tak jednoznačná 

a těsná jako v případě E. coli. Uplatňují se v případech, kdy koliformní bakterie ve vodě 

nepřeţívají.  

Počet kolonií při 22 °C (psychrofilní bakterie) znázorňuje indikátor obecné 

kontaminace. Dávají nám údaje o celkové bakteriální kontaminaci vody, jejich zvýšené 

počty označují průnik znečištění z prostředí nebo poškození úpravy vody nebo dezinfekce. 

Počet kolonií při 36 °C (mezofilní bakterie) je indikátor obecného znečištění, 

podobně jako u předchozího ukazatele bakterií. Jejich teplotní optimum růstu 36 °C  

má spojitost s teplokrevnými organismy. Tím je i dána jejich poněkud vyšší hygienická 

významnost na rozdíl od počtu kolonií s optimem růstu okolo 22 °C. (Koţíšek 2003) 
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Tab. 3 Mikrobiologické ukazatele (převzato z vyhlášky č. 252/2004 Sb.)  

Ukazatel Jednotka Limit Typ limitu Poznámky 

Escherichia coli 
KTJ/100 ml 

0 
NMH  

KTJ/250 ml NMH platí pouze pro balenou pitnou vodu 

Koliformní bakterie KTJ/100 ml 0 MH  

Enterokoky 
KTJ/100 ml 

0 
NMH  

KTJ/250 ml NMH platí pouze pro balenou pitnou vodu 

Clostridium perfringens  KTJ/100 ml 0 MH 
povrchové vody nebo podzemní vody  

ovlivněné těmi povrchovými 

Počet kolonií při 22 °C 
KTJ/ml 200 MH bez abnormálních změn  

KTJ/ml 100 NMH platí pouze pro balenou pitnou vodu 

Počet kolonií při 36 °C 
KTJ/ml 20 MH bez abnormálních změn  

KTJ/ml 20 NMH platí pouze pro balenou pitnou vodu 

 

4.2 Fyzikální a chemické ukazatele jakosti pitné vody  

Fyzikální a chemický rozbor vody pojímá komplex stanovení individuálních 

fyzikálních a chemických komponent nebo vlastností vody. Skupinově lze fyzikální 

a chemické ukazatele jakosti pitné vody rozdělit na následující ukazatele.  

4.2.1 Anorganické ukazatele 

Mezi zdravotně významné anorganické ukazatele patří antimon, arsen, beryllium, 

bór, bromičnany, kadmium, chrom, měď, kyanidy, fluoridy, olovo, mangan, rtuť, nikl, 

dusičnany, dusitany, selen a stříbro. (Pitter 2009) Všechny tyto ukazatele se vyjadřují 

v jednotkách mg/l. Arsen se řadit mezi nebezpečné látky a jedy. Pitná voda se zvýšenou 

koncentrací arsenu můţe mít karcinogenní účinky. Podobně je tomu tak u beryllia 

a bromičnanů. Do vodních zdrojů se tyto prvky většinou dostávají vyluhováním 

z geologického podloţí, nebo se vyskytují v odpadních vodách. Ve sloţení pitné vody by 

se měly v limitovaném mnoţství objevit dusičnany a dusitany, ty mohou například 

způsobit reakci s hemoglobinem v lidské krvi za vzniku methemoglobinu a způsobit tak 

riziko vnitřního dušení, zejména u kojenců do tří měsíců věku. (Glumbíková 2011) 
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4.2.2 Organické ukazatele  

Organické znečištění se posuzuje jednak podle sumárních stanovení (CHSKCr, 

CHSKMn, NEL, tenzidy aniontové, huminové látky apod.), jednak podle stanovení skupiny 

vybraných toxických chemických sloučenin, jako jsou některé aromatické uhlovodíky 

(benzen, toluen, ethylbenzen, benzo(a)pyren apod.), některé chlorované alifatické 

uhlovodíky (chlormethan, chlorethan apod.), chlorbenzeny, chlorfenoly, pesticidy a jiné.  

Pro vyhodnocení výsledků sumárních stanovení organického materiálu v pitné vodě 

se vychází z hypotézy, ţe čím větší je celková koncentrace souboru organických látek, tím 

větší je moţnost, výskytu látek toxických nebo jinak škodlivých. Sumární stanovení mají 

mnohdy jen indikační povahu, ukazující při překročení jistých limitů na nezbytnost 

důkladnějšího chemického rozboru. (Pitter 2009) 

Mezi zdravotně důleţité organické ukazatele se řadí akrylamid, tetrachórmetan, 

dichlormetan, trichloreten, vinylchlorid, tetrachloreten, benzen, toluen, xyleny, etylbe nzen, 

styren, benzo(a)pyren, polyaromatické uhlovodíky, epichlorhydrin, chlorbenzen, pesticidní 

látky včetně celkové sumy, volný chlor, chloritany, ozón, trihalometany a formaldehyd atd. 

Individuální hodnoty těchto ukazatelů se vyjadřují v jednotkách mg/l nebo při nízkých 

koncentracích v μg/l. Problémový je například benzen, po jehoţ poţití hrozí poškození 

krvetvorby, anémie a zvýšené riziko rakoviny. Mezi karcinogeny se řadí benzo(a)pyren, 

vinylchlorid a jiné. (Glumbíková 2011) 

Mezi ukazatele, jejichţ nález ve zvětšeném mnoţství můţe negativně ovlivnit jakost 

pitné vody, lze zařadit: amonné ionty, chlor aktivní, hliník, chloridy, konduktivitu, 

mangan, rozpuštěný kyslík, oxid chloričitý, ozon, pH, sírany, rozpuštěné látky, sodík, 

zinek, sulfan volný, ţelezo a sumární ukazatele (fenoly těkající s vodní parou, humnové 

látky, CHSKCr, CHSKMn, NEL, tenzidy aniontové a zároveň zde patří organoleptické 

ukazatele (viz. kapitola xxx). Mezi ukazatele, jejichţ výskyt je ve vodě potřebný, lze 

zařadit: vápník, hořčík a suma Ca+Mg. (Pitter 2009) 

4.3 Organoleptické ukazatele jakosti pitné vody  

Mezi organoleptické vlastnosti vody se řadí teplota, barva zákal, pach a chuť. Jsou 

to vlastnosti, jenţ jsou zjistitelné smyslovými orgány. Při testu organoleptických vlastností 

prostřednictvím smyslových orgánů se hovoří o senzorickém rozboru. (Pitter 2009) 
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Teplota je jedním z podstatných ukazatelů jakosti a vlastností vod. Působena  

chemickou a biochemickou reaktivitu i v poměrně omezeném teplotním rozpětím 

přírodních a uţitkových vod, a to od 0 C asi do 30 C. Většina biochemických reakcí 

probíhá při teplotách blíţících se k nule pouze velmi pomalu. Teplota podzemních vod 

se zvyšuje s hloubkou formování jejich chemického sloţení. Podzemní vody mají teplotu 

neměnnou, jen málo závislou na ročním období. Větší kolísání teploty těchto vod dokazuje 

rychlé pronikání povrchových či atmosférických vod do podzemích, s čímţ souvisí i větší 

hrozba jejich znečištění. (Pitter 2009) 

Barva je významný senzorický a indikační ukazatel jakosti vody. Barvu vody 

způsobují přítomné barvotvorné organické látky, například huminové pocházející 

z rozkladu listí, rostlin a půdní organické hmoty, dále sloučeniny kovů (ţelezo, mangan, 

měď aj.), barevné částice planktonu či nerozpuštěných látek, výjimečně i průmyslové 

chemikálie. Voda by měla být bezbarvá. (Koţíšek 2003) 

Zákal lze charakterizovat jako pokles průhlednosti vody způsobený nerozpuštěným 

materiálem. Čirost vody je jedním z primárních poţadavků na jakost pitné a uţitkové vody. 

Zákal vody je vyvolán anorganickými a organickými látkami s koloidní strukturou, které 

jsou přirozeného, nebo naopak antropogenního původu. Jde například o jílové minerály, 

hydratované oxidy kovů, plankton, bakterie, jemně dispergované zbytky těl rostlinných 

a ţivočišných organismů (detrit). Podzemní vody jsou zakalené jen málokdy a zákal tvoří 

hlavně anorganické látky. I kdyţ je zapříčiněn zdravotně nezávadnými látkami, dává vodě 

neţádoucí podobu, coţ je důleţité obzvláště při hodnocení jakosti vody pitné i uţitkové. 

(Pitter 2009) 

Pach a chuť jsou také ukazatelé smyslově postiţitelných vlastností vody, podstatné 

pro spotřebitele nejen z estetických důvodů, nýbrţ i jako případné první varování 

na přítomnost toxických látek. Čistá voda nevyvolá ani pachové ano chuťové vnímání. 

Původcem pachu a chuti mohou být početné organické a i anorganické látky původu 

přírodního (některé minerály, produkty metabolismu bakterií a řas apod.), 

tak i antropogenního. Voda by měla být svěţí chuti bez zápachu, nebo minimálně 

bez nepříjemné chuti a zápachu. (Koţíšek 2003) 
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5 Mapování zdrojů pitné vody v obci Vřesina 

Oblast mého zájmu – obecní vodárna u nádraţí se nachází v obci Vřesina, jenţ patří 

do okresu Ostrava-město v Moravskoslezském kraji. Konkrétně se tento jiţ nevyuţívaný 

zdroj pitné vody, naposledy v provozu v 80. letech minulého století, nachází vedle 

tramvajové trati blízko zastávky Vřesina. Součástí této vodárny je osm sběrných studní, 

zásobník na vodu, čerpací stanice, obecní vodovod a nádrţ Nade Vsí. (Obr. 3) 

 

Obr. 3 Mapa komplexu obecní vodárny v obci Vřesina v měřítku 1:20 (www.maps.google.cz) 

     červená: měřící profil č. 1, ţlutá: měřící profil č. 2, zelená: měřící profi l č . 3, modrá: sběrné studny, 

 domeček: vodárenské budovy 

5.1 Charakteristika místa zmapování  

Všechny studny jsou opatřeny novými poklopy tak, aby se do nich nemohl nikdo 

snadno dostat nebo nedopatřením spadnout. Tyto poklopy byly pravděpodobně pořízeny 

vlastníky pozemků. Jelikoţ studně uţ nejsou vyuţívány k zásobování obyvatelstva obce 

pitnou vodou a vlastní jej uţ soukromé osoby, uţ je nelze označit jako veřejné studny, 

i kdyţ pozemky nejsou oploceny. Co se týká technického provedení, jsou tyto studny 

pravděpodobně šachtové. 
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Na starých vodárenských budovách, tedy na zásobníku vody a čerpací stanici, nejsou 

provedeny ţádné úpravy a objekty jsou zajištěné zámkem. Na pozemku se také nachází 

kromě starých vodárenských staveb i malá bílá budova s cedulí Severomoravských 

vodovodů a kanalizací Ostrava (SmVaK). Pravděpodobně automatizovaný objekt 

na měření hydrologických údajů v dané lokalitě. Mezi vodárenskými budovami jsou ještě 

roztroušeny čtyři hydrogeologické vrty.  

Protoţe se voda ze studní uţ nečerpá, okolní terén kolem vodárenských budov 

je hodně podmáčený. Ze severní strany se nachází uţ zmíněná tramvajová trať, oddělená 

od pozemku drenáţní rýhou slouţící k odvádění přebytečné vody. Drenáţ je zakončena 

ve zpevněné mlýnce, jenţ kdysi slouţila k náhonu vody do vodního mlýna. Je zde 

i svedena voda z prameniště tedy z místa, kde se nachází komplex budov a studní. Dnes 

odvádí mlýnka uţ jen vodu sráţkovou či vytékající vodu z prameniště a je ukončena 

přítokem do vodního toku Porubky. Z jiţní strany se nachází pole s ornou půdou.  

Mapovaná oblast se nachází v lesním porostu s výskytem lípy srdčité (Tillia 

cordata), jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior), břízy bělokoré (Betula pendula), javoru 

mléče (Acer platanoides), méně se vyskytuje dub letní (Quercus robur) nebo buk lesní 

(Fagus sylvatica). Z keřového patra to jsou například vrba bílá (Salix alba), líska obecná 

(Corylus avellana), bez černý (Sambucus nigra) a nálety stromů.  

5.2 Charakteristika obce Vřesina 

První známá písemná zmínka o obci je v dokumentu o různorodosti opavského 

kníţectví z roku 1377, kdyţ byla ves Vřesina s Hýlovem ve vlastnictví pana Adama 

a připadla k části opavských kníţat Přemka a Václava. Předpokládá se ovšem, ţe Vřesina 

existovala jiţ před tímto datem. Období jejího počátku lze odhadnout na druhou polovinu 

12. století aţ první polovinu 13. století, kdy v tomto území probíhalo české osídlování.  

Územní oblast Vřesiny je členitá, zhruba ve směru západ – východ jí procházejí dvě 

údolí – údolí říčky Porubky a údolí potoka Záhumeničky. Zástavba obce je rozmístěna 

na obou březích říčky Porubky, na svazích nad její údolní nivou, a vytvář í tři odtrţené 

součásti: jiţní úsek, který je prvotní zástavbou obce, severní úsek - Novou Plzeň, na levém 

břehu Porubky, jenţ vznikl po druhé světové válce a katastrálně souvisí s Krásným Polem 

a západní úsek - Za Dvorem představující vilovou zástavbu posledních desetiletí. Údolím 
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Porubky se táhne tramvajová trať ostravské MHD a komunikace č. III/4692, která společně 

s navazující komunikací III/4993 formuje dopravní základ obce. (Večerková a kol. 1997) 

5.3 Charakteristika přírodních poměrů 

Mezi přírodní poměry, které jsou v rámci této práce nejdůleţitější, patří poměry 

geologické, hydrogeologické a hydrologické a klimatologické. Pro doplnění jsou zde 

uvedeny i geomorfologické poměry části území povodí Odry, kde leţí obec Vřesina 

a konkrétně je zde popsána geomorfologie i pro samotnou obec. 

5.3.1 Geomorfologické poměry 

Beskydskou (jihovýchodní) část povodí Odry formovaly geologicky mladší 

horotvorné pochody. Sedimenty, jenţ se v této oblasti původně ukládaly, byly zvrásněny 

v polovině třetihor v obrovské horstvo alpsko-karpatského systému. Pevninský ledovec, 

který v rané etapě čtvrtohor dvakrát dosáhnul aţ k Moravské bráně, byl významným 

geomorfologickým činitelem niţších poloh povodí. Působení ledovce se tak výrazně 

účastnilo na dotvoření dolní Ostravské pánve povodí v její současný tvar. (Brosch 2005) 

Území obce Vřesiny patří do provincie Středoevropské níţiny a soustavy 

Středopolské níţiny. Vytváří východní okraj Oderské níţiny. Na severu se nachází 

Hlučínská pahorkatina, jejíţ podoba vznikla na nepříliš odolných sedimentech pevninského 

zalednění. Charakteristickým rysem jsou zeširoka zakulacené rozvodní hřbety, plošiny, 

mírně svaţité svahy a údolí, která jsou častokrát suchá a nesouměrná. Na východě 

se pahorkatina mění v rozlehlou sníţeninu Ostravské pánve (soustava Vněkarpatské 

sníţeniny, provincie Západní Karpaty) a na jihovýchodě bez jasné orografické hranice 

do sníţeniny Moravské brány. (Večerková a kol. 1997)  

5.3.2 Geologické a hydrogeologické poměry 

Z geologické mapy České republiky lze vyčíst, ţe obce Vřesina a tím i místo 

s obecní vodárnou, se nachází v území s charakteristickým výskytem kvartérních 

fluviálních sedimentů, coţ jsou povodňové hlíny, spraše, písky a štěrky, které patří 

do kategorie propustných hornin. (Obr. 4) (www.geoportal.gov.cz) 

V povodí Odry se nacházejí prameny, všeobecně se vyznačující malou vydatností. 

Z pohledu odebírání podzemních vod mají tedy význam jenom čtvrtohorní naplaveniny 
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v údolí řek Odry, Opavy a Olše. Mimořádný význam pak mají ledovcové (glaciální) 

usazeniny dosahující mocnosti do 20 m. Jsou však většinou umístěny nad hladinou řek, tím 

pádem jsou zvodňovány výhradně sráţkovými vodami. V místech, kde se nalézají 

pod jejich hladinou, jsou pak napájeny infiltrovanou vodou říční. (Brosch 2005)  

 

Obr. 4 Geologická mapa ČR (www.geoportal.gov.cz)  

5.3.3 Hydrologické poměry  

Území obce se řadí do hydrologického povodí č. 2-01-01-159. Hlavním tokem tohoto 

povodí je říčka Porubka (Tab. 4), coţ je levostranný přítok Odry, která je ve správě 

podniku Povodí Odry. Porubka je přirozený vodní tok protékající podél silnice 

a tramvajové trati nezastavěným územím Vřesiny. Ostatní menší vodní toky jsou převáţně 

ve správě Obecního úřadu. Mezi ostatní menší toky patří například Vřesinka, která vtéká 

do Porubky z pravé strany nebo Mešnice vtékají do Porubky z levé strany ještě 

před Vřesinkou. V jiţní nezastavěné části obce protéká potok Záhumenička, jenţ 

je ve správě Státní meliorační správy a také ústí do vodního toku Porubka. Tok zásobuje 

poţární nádrţ ZD Poruba. (Večerková a kol. 1997) 

Tab. 4 Základní údaje vodního toku Porubka  

Vodní tok 2-01-01-159/1 Porubka 

Povodí 2-00-00 Povodí Odry 

Povodí III. řádu  2-01-01 Odra po Opavu 

Správce toku Povodí Odry 

Plocha povodí 66,49 km2 

Délka toku 18,6 km 

Kraj Moravskoslezský 

Katastrální území Ostrava          

                                                                                                      Zdroj: www.chmu.cz, www.pod.cz 
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5.3.4 Klimatické poměry 

Území Vřesiny se řadí podle Územního plánu obce a klimatické oblasti dle Quittovy 

klasifikace (Atlas podnebí ČSR 1958) do mírně teplé, vlhké oblasti (MT10) s mírnou 

zimou, pahorkatinového a rovinného okrsku a výškou do 500 m n. m. Nicméně podle 

aktuálního Atlasu podnebí ČR z roku 2007 vycházející z období 1961-2000 se oblast 

kolem Ostravy tím pádem i Vřesina charakterizuje jako teplá oblast (W2). (Tab. 5) 

(Večerková a kol. 1997; Tolazs kol. 2007) 

Tab. 5 Charakteristika klimatické oblasti, porovnání údajů z roku 1997 a z roku 2007 

Parametr 

Údaje 

z územního 
plánu 

Vřesina 

1997 

Údaje 
z atlasu 

podnebí ČR 

2007 

Parametr 
Údaje z územního 

plánu Vřesina 1997 

Údaje 
z atlasu 

podnebí ČR 

2007 

Průměrná roční 
teplota [°C] 

8-9 8-9 

Úhrn sráţek 

v letním období 
[mm] 

400-500 350-400 

Počet dnů se 

teplotou nad 

25°C [d] 

40-50 50-60 

Průměrný počet 

dní se sráţkami 

1 mm a více [d] 

- 90-100 

Počet 
mrazových dnů 

s teplotou 

méně neţ -0,1 

°C [d] 

100-120 100-110 

Průměrná roční 

relativní vlhkost 

vzduchu [%] 

- 75-80 

Průměrná délka 

období bez 

mrazu [d] 

140-160 - 

Průměrná roční 

rychlost 

vzduchu [m/s] 

- 2-3 

Roční počet dnů 

se sněţením [d] 
50-60 40-50 

Převládají 

orientace větru 
JZ, SV, S JZ, SV, S 

Celkový úhrn 

sráţek [mm] 
700-800 700-800 

Průměrná roční 

oblačnost [%] 
60-65 60-65 

Úhrn sráţek 

v zimním 

období [mm]  

200-300 200-300 

Průmětná délka 

slunečního svitu 

[h] 

1800-2000 1600-1700 

 
                                                                                                                           Zdroj: Územní plán Vřesina 1997; Atlas podnebí ČR 2007 

5.4 Druhy studní  

Studny je moţno roztřídit do několika kategorií podle účelu vyuţití nebo technického 

provedení. Dle účelu vyuţití je to: 

Veřejná studna: Studna veřejně přístupná (kdysi studna obecná) pro zásobování 

obyvatelstva pitnou vodou. Je zakládána a spravována zpravidla místním úřadem. 

Za veřejné se dají povaţovat i studny, jenţ sice nejsou volně dostupné, avšak funguj í 
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k zásobování individuálních veřejných objektů (např. škola, zdravotnické zařízení apod.) 

a tyto studny se v minulosti nazývaly jako studny neveřejné. (Koţíšek 2003) 

Domovní studna: Neveřejná studna pouţívaná pro zásobování vodou jedné, 

výjimečně několika domácností. Je spravována majitelem nebo uţivatelem studny. 

Zvláštní skupinou těchto studní jsou soukromé studny pouţívané ke komerčním účelům, 

pro jejichţ výkon se musí pouţívat voda pitná (např. restaurační a ubytovací zařízení). 

Nároky na jakost vody a její kontrolu jsou u těchto komerčně vyuţívaných studní totoţné 

jako u veřejných studní.  

Podle technického provedení se rozlišují:  

Studna šachtová (kopaná): Hloubená studna, která je zpevněna obalem ze skruţí 

nebo zdiva. Nejmenší určený vnitřní průměr je u studní domovních 0,8 m u studní 

veřejných 1 m. Výběr druhu jímacího objektu záleţí na hloubce hladiny podpovrchové 

vody, jestliţe je hladina mělce pod terénem, bývá výhodnější studna šachtová, nebo 

na propustnosti horninového prostředí, v případě ţe je propustnost vysoká (písky, štěrky, 

pískovce apod.) je příhodné k jímání pouţít širokoprofilové studny šachtové.  

Studna vrtaná: Studna hloubená  rotační nebo nárazovou metodou s pouţitím 

specifického vrtaného zařízení, obvykle vyztuţená zárubnicemi (odtud také označení 

trubní studna). Staví se o nejmenším průměru 1 aţ 1,3 m. Tyto typy jsou sice levnější, 

naproti tomu v našich podmínkách většinou nedostačující. Běţným a většinou optimálním 

profilem 1,7 aţ 2,25 m. Méně běţné jsou průměry 3 m a větší. (Koţíšek 2003) 

5.5 Umístění studní  

Studna musí být umístěna v prostředí, jenţ není zdrojem potenciální kontaminace ani 

ohroţení kvality jímané vody. (Tab. 6) Nemá být situována v záplavovém území, jestliţe 

je to ale nevyhnutelné, musí její hrana přesahovat o stanovenou výšku úrovně stoleté vody. 

Na rozdíl od zrušené staré normy nová norma ČSN 75 5115 lépe definuje vztah nově 

postavené studny vzhledem k jiţ existujícím studním. Musí být umístěna a zbudována tak, 

aby vyuţitelné mnoţství podzemní vody z okolních existujících jímacích objektů nebylo 

výrazně sníţeno, zvláště ne pod míru povolenou vodoprávním úřadem. Pro ověření 

vykonání tohoto předpokladu norma vymezí, ţe se před výstavbou nových jímacích 

zařízení poznamenají stavy hladiny a hloubky dna okolních jímacích zařízení s uvedením 
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data těchto měření. Studna má být situována proti směru proudění podzemní vody 

od zdrojů moţné kontaminace. (Číţek 2011) 

Nová norma ČSN 75 5115 oproti té staré normě nezahrnuje tabulky nejmenších 

vzdáleností studní od zdrojů eventuálního znečištění. Ty se určí v závislosti na daných 

hydrogeologických podmínkách na základě hydrogeologického prozkoumání. Zároveň 

je nutno zhodnotit stav zdrojů moţného znečištění (například vodotěsnost ţump, 

zaopatření nádrţí tekutých paliv) a v případě potřeby zaručit odstranění zjištěných poruch. 

U studní vyhrazených k získávání vody, která má fungovat jako zdroj pitné voda, avšak 

ne pro veřejný vodovod, musí takto vymezená vzdálenost od zdrojů znečištění splňovat 

hodnoty nejmenších vzdáleností, uvedených v kompetentním právním předpisu. (Číţek 

2011) 

Tab. 6 Umístění studní od moţného zdroje znečištění (převzato z ČSN 75  5115) 

Zdroje moţného znečištění 

Nejmenší 

vzdálenost v m 

A B 

Ţumpy, septiky, kanalizační přípojky 12 30 

Nádrţe tekutých paliv pro individuální vytápění umístěné v budově, nebo samostatné pomocné 

budově. 

7 20 

Chlévy, močůvkové jímky a hnojiště při drobném ustájení jednotlivých kusů hospodářských 

zvířat. 

10 25 

Veřejné pozemní komunikace.  12 30 

Individuální umývací plochy motorových vozidel a od nich vedoucí odtokové potrubí a 

strouhy. 

15 40 

A – málo propustné prostředí, B – propustné prostředí  

                                                                                                                                                                      Zdroj: www.studny.info 

Technická norma ČSN 75 5115 Jímání podzemní vody je zavazující pro navrhování, 

budování a chod nových nebo zrekonstruovaných studní a jiných jímacích objektů prosté 

podzemní vody. Zabývá se navrhováním, umístěním a zřizováním jímacích zařízení všeho 

druhu (studně vrtané, jímací zářezy, pramenní jímky, jímací objekty slouţící pro veřejný 

vodovod apod.). Je v platnosti od června 2010, kdy nahradila dvě starší normy - ČSN 73 

6615 Jímání podzemní vody z roku 1980, jenţ se vztahovala pouze k vodovodním zdrojům 

a měla uţ jen doporučující povahu a ČSN 75 5115 Studny individuálního zásobování 

vodou z roku 1993, která se na principu prováděcích vyhlášek vodního a stavebního 

zákona stala povinnou technickou normou pro budování všech lokálních a domovních 

studní. (Číţek 2011) 
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6 Vývoj zásobování pitnou vodou na území povodí Odry 

Od 19. století bylo obyvatelstvo zásobováno pitnou vodou částečně přímo z toků, 

převáţně čerpáním vody s náhonů do městských kašen, ale zároveň také z místních studní, 

napájených hlavně ze štěrkopískových horizontů ovlivňovaných průtoky v tocích. Celkově 

je moţno podmínky v zásobování pitnou vodou na konci 19. století vystihnout tak, 

ţe v suchých obdobích spotřebiště strádala nedostatkem vody. V průběhu času se odběry 

pro pitné účely neustále více zaměřovaly na kvalitnější podzemní hydrogeologické 

struktury. Ty jsou ovšem v poměrech severní Moravy a Slezska značně omezené a navíc 

byly tyto zdroje hodně roztříštěné a zranitelné.  

  

Obr. 5 Rozváţení vody v Krnově v roce  1901 z vodovodního stojanu (Brosch 2005) 

 

Horninová skladba a tektonické poměry geologického podloţí povodí byly důvodem 

úplného nedostatku případných zdrojů podzemních vod a orientace na ně se proto jevila 

jako naprosto výhledově nemoţná kvůli jejich nízké vydatnosti. Uspokojení následujícího 

nárůstu potřeby vody bylo tudíţ nutné zaměřit se na zdroje povrchové a bylo evidentní, 

ţe se tato orientace neobejde bez budování přehrad. (Brosch 2005) 

6.1 Vodárenství  

Zdrojem pitné vody byly odjakţiva vodní toky a jejich prameny, ale uţ v raném 

středověku kopali lidé i studny a pouţívali vodu podzemní, infiltrovanou hlavně z řek 

a potoků. Movitější vesnické obyvatelstvo často vyuţívalo studniční vodu čerpanou 

v individuální usedlostech, méně movití z obecních studní zřizovaných na veřejných 
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přístupných prostranstvích. Podobně tomu bylo zprvu i ve městech, ale tam si hojná 

zástavba a velké kvantum spotřebitelů záhy vynutily soustředění zdroje vody, zpravidla 

v podobě kašny či několika kašen na náměstích. (Obr. 5) Do kašen byla voda 

transportována dřevěným potrubím z blízkého pramene, potoka či náhonu samospádem, 

eventuálně byla čerpána čerpacím mechanismem, které pohánělo vodní kolo, popřípadě 

dobytek. Voda z kašen se rozváţela nebo roznášela, coţ bylo úlohou sluţebnictva nebo 

nevšední profese -nosičů vody. Ve větších a velkých městech ještě v 18. století dosahovalo 

mnoţství nosičů i několika stovek. Vodovody v nynějším pojetí začaly vznikat aţ o více 

neţ sto let později, a to především ve městech. (Brosch 2005)  

Z hydrogeologického hlediska mají v povodí Odry vodárenský význam jenom 

čtvrtohorní naplaveniny v úvalech toků Odry, Opavy a Olše, případně ledovcové 

usazeniny, jenţ se ale vyskytují nad hladinou řek a jsou zvodňovány jen dešťovými 

sráţkami. Nárůstem počtu obyvatel a potřebami průmyslu od druhé poloviny 19. století 

však byly tyto malé zdroje podzemních vod zakrátko na pokraji vyčerpání. V padesátých 

a šedesátých letech minulého století tak na území povodí Odry došlo k podstatné změně 

metody zásobování pitnou vodou. Byla zkonstruována vodárenská soustava Ostravského 

oblastního vodovodu (OOV) napojená na povrchové zdroje vody, jsou to údolní nádrţ 

Kruţberk na řece Moravici, Šance na Ostravici a Morávka na Morávce. Tímto systémem 

je dnes v povodí Odry zásobována majorita městské populace. V době zrodu a ještě mnoho 

let poté neměl OOV v republice co do velikosti a počtu zásobovaného obyvatelstva 

obdoby. (Brosch 2005)  

6.2 Ostravský oblastní vodovod 

Vodárenská soustava Ostravského oblastního vodovodu se vyvíjela v 50. letech 

minulého století, kdy byly zkonstruovány jeho dvě nezávislé části, a to Kruţberský 

skupinový vodovod s úmyslem zásobovat pitnou vodou Ostravu a města a obce 

nalézajících se převáţně vlevo od linie řeky Odry a Beskydský skupinový vodovod 

pro zásobování obyvatelstva bydlícího vesměs na území od Odry vpravo. Třebaţe hned 

u svého studijního a plánovacího vzniku byly obě části chápany jako jeden nastávající 

vodárenský systém, měly obě svůj vlastní koncepční a nakonec i realizační vývoj.  

(Brosch 2005) 
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6.2.1 Kruţberský skupinový vodovod 

Ostravské podzemní zdroje vody byly na přelomu 40. a 50. let minulého století 

schopny dodávat obyvatelstvu města maximálně 125 l vody na osobu a den. V tomto 

období bylo rozhodnuto o budování tzv. Nové Ostravy na západní hranici města – nyní 

městská část Poruba, která měla mít 175 tisíc a výhledově aţ 400 tisíc obyvatel. Tehdejší 

Krajský národní výbor v Ostravě roku 1951 poručil zajistit pitnou i uţitkovou vodu z právě 

vzniklé nádrţe Kruţberk na řece Moravici. Do návrhového projektu bylo uvedeno potřebné 

mnoţství 2000 – 2400 l/s, jenţ mělo být zdvojenou potrubní soustavou transportováno 

před Ostravu, kde v místě obce Třebovice mělo být pro pitné účely odejmuto 300 – 350 l/s 

a zůstatek předán průmyslu.  

V tomto plánu ještě s několika alternativními dělení vody, byl vytvořen i počáteční 

projekt, jenom s podkladem jiného umístění úpravny vody, a to k obci Krásné Pole. (Obr. 

6) Při jeho schvalování na jaře roku 1952 byla ale dodávka vody průmyslu odmítnutá 

a výkonnost jediného potrubního přivaděče vody byla určena na 900 l/s, čímţ měla být 

zaopatřená specifická potřeba 350 l vody na osobu a den, coţ je ze současného pohledu 

hodnota vysoce přehnaná. K podstatnému obratu ovšem došlo dalším přesunutím úpravny 

vody blíţe k přehradě do vzdálenosti asi 1,5 km k obci Těchanovice s tím, ţe v Krásném 

poli bude zbudován vodojem. V poslední verzi návrhu bylo nové situování úpravny vody, 

tentokrát nad obec Podhradí a 28 km dlouhý potrubní přivaděč do vodojemu v Krásném 

poli, jimţ mělo být zásobováno Opavsko 100 l/s a Ostravsko 900 l/s. (Brosch 2005) 

 

Obr. 6 Mapa s napojením kruţberského vodovodního přivaděče na vodojem v Krásném Poli  

v měřítku 1:50 000 (www.vodarny.mistecko.info) 
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6.2.2 Zásobování pitnou vodou v obci Vřesina 

Zdrojem vody pro veřejný vodovod je Kruţberský vodovodní přivaděč Ostravského 

oblastního vodovou (OOV). Z šachty na přivaděči OOV Krásné Pole – Záhumenice 

je voda gravitačně dodávána přívodním řadem do vodojemu Vřesina. Z další šachty 

na přivaděči OOV u ulice Ostravské je voda zavedena rovnou do sítě. Severní část Vřesiny 

je zčásti zásobena ze sítě Krásné Pole. Místní část Mexiko je připojena přes šachtu také 

na OOV Záhumenice – Hýlov. Vodovod je ve správě podniku SmVaK, reg. správa 

Nový Jičín. (Večerková 1997) 

6.3 Historie vyuţívání zdrojů v zájmové lokalitě  

První gravitační přívod vody v obci Vřesina byl zásobován ze dvou sloučených 

studní a rezervoáru, jenţ se nalézaly Nade Vsí u kapličky. Druhý zdroj pitné vody, vodárna  

v mé zájmové lokalitě, fungoval od roku 1932 do 80. le t minulého století a nachází 

se dosud na pozemcích u nádraţí.  

Co se týká dnešních vlastníků pozemků v zájmové lokalitě, jsou to manţelé Aleš 

a Alena Badalovi z Ostravy-Zábřehu. O provoz vodárny v době, kdy jej vlastnila obec 

Vřesina, se po dlouhou dobu starala paní Marie Sobková. Poté si vřesinskou vodárnu 

bezúplatně převzala společnost SmVaku, která po napojení obce na tlakový kruţberský 

vodovod, prodala pozemky s vodárnou zájemcům, tedy jiţ zmíněných vlastníkům, místo 

toho, aby vrátila vodárnu zpátky do rukou obce. Jedná se o parcelu číslo 670 (místo 

s rozmístěnými studněmi), evidovanou jako neplodná půda – ostatní plocha bez BPEJ. 

Pozemek byl získán draţbou 24. září 2002. A parcelu s číslem 669 (vodárenské budovy), 

evidovanou jako objekt občanské vybavenosti bez BPEJ. Druhý pozemek byl odkoupen 

dva roky poté kupní smlouvou 14. října 2004. Majitelé si plánovali postavit 

na zakoupených pozemcích v blízkosti studní rekreační chatu. To jim však bylo 

ve stavebním řízení odmítnuto ochráncem přírody panem Sávo Novákem, kvůli 

potenciálnímu narušení okolí vodního zdroje. (Bárta 2011)  
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7 Sledování vybraných parametrů u zmapovaných objektů 

Kromě zmapování lokality,  coţ bylo hlavním záměrem této práce, jsem pro doplnění 

také odebírala vzorky vody k orientačnímu vyhodnocení některých parametrů. Stanovovala 

jsem teplotu vody, pH, rozpuštěný kyslík, dusík amoniakální, dusík dusičnanový a celkový 

fosfor. Orientačně jsem zjišťovala i vydatnost vody, která odtékala z prameniště ze dvou 

výustí do mlýnky. V rámci mlýnky jsem provedla měření šířky mlýnky v bodě, 

kde se nacházely výusti, dále mnoţství uloţeného sedimentu a průtok vody v mlýnce. 

7.1 Charakteristika chemických parametrů 

Mezi chemické ukazatele, jenţ jsem orientačně stanovovala patří pH vody, 

rozpuštěný kyslík, amoniakální a dusičnanový dusík a celkový fosfor. Parametry jsem 

si vybrala podle dostupných moţností.  

7.1.1 Hodnota pH 

Hodnota pH je velmi důleţitá, protoţe významně působí na chemické a biochemické 

reakce ve vodách a z tohoto důvodu, je stanovení hodnoty pH nepostradatelnou součástí 

jakéhokoliv chemické analýzy vody. Za pomoci pH se dají rozlišit jednotlivé fo rmy 

výskytu některých prvků ve vodách, ovlivňuje efektivitu většiny chemických, fyzikálně-

chemických a biologických pochodů, jenţ jsou pouţívané při úpravě a čištění vod a je také 

jedním z aspektů pro posuzování agresivity vody.  

V čistých přírodních vodách je hodnota pH dána zpravidla uhličitanovou rovnováhou 

a rozpětí hodnot v těchto vodách se pohybuje přibliţně od 4,5 do 9,5. Uhličitanová 

rovnováha můţe být ovlivňována například huminovými látkami nebo kationty snadno 

podléhající hydrolýze (např. Al, Fe). Sníţení hodnot pH vody asi pod 4,5 je zapříčiněno 

výskytem volných anorganických nebo organických kyselin. (Pitter 2009)  

Hodnoty z měření pH tedy znamenají číselné znázornění míry kyselosti nebo 

zásaditosti vody (stupnice 0 - 14). Pro pitnou vodu je stanoven limit 6,5 aţ 9,5. Nejlepší 

je však neutrální rozmezí kolem 6 aţ 8 a s výjimkou krajních hodnot nemá přímý zdravotní 

význam. Vyšší hodnota pH zmenšuje účinnost čištění a můţe dát vodě nepříjemnou chuť. 

(Koţíšek 2003) 
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7.1.2 Rozpuštěný kyslík  

Kyslík se do vody dostává dvěmi způsoby, a to buď difúzí z atmosféry, nebo 

při fotosyntetické asimilaci vodních rostlin a řas. Rozpustnost kyslíku je závislá na teplotě 

a koncentraci rozpuštěných látek. (Tab. 7) Čím je větší koncentrace rozpuštěných látek, 

tím rozpustnost klesá. Mimo teploty působí na rozpustnost i tlak, který můţe mít 

významný vliv při větší výškové různorodosti.  

Tab. 7 Rozpustnost k yslíku ve vodě, která je ve styku se vzduchem nasyceným vodní parou  

při normálním tlaku (převzato Pitter 2009) 

Teplota (°C) 0 4 6 10 12 16 20 26 30 35 40 

Rozpustnost (mg/l)  14,63 13,11 12,45 11,25 10,77 9,86 9,08 8,12 7,57 6,98 6,47 

 

V podzemních vodách se kyslík vyskytuje poměrně málo. Je to dáno tím, ţe kyslík 

rozpuštěný v infiltrovaných vodách je při průchodu půdou a horninami vyuţit chemickými 

a biochemickými procesy. Tyto vody se opět nasycují kyslíkem aţ po jejich vývěru 

na povrch. (Pitter 2009) 

7.1.3 Sloučeniny dusíku 

Dusík společně s fosforem se řadí mezi významné makrobiogenní prvky. Náleţí 

do skupiny tzv. nutrientů a ty jsou nepostradatelné pro růst mikroorganismů. Účastní 

se na všech biologických pochodech, jenţ probíhají ve vodách povrchových, podzemních 

a odpadních a také při biologických procesech úpravy či čištění vody. Z toho důvodu, 

je znalost jednotlivých podob dusíku ve vodách a jejich vlastnosti předpokladem 

pro vysvětlení důleţitých pochodů v hydrochemii a technologii vody. (Pitter 2009) 

Výskyt dusíku ve vodách se realizuje v rozdílných oxidačních stupních a ve formě 

iontové i neiontové. Tak se rozlišuje amoniakální dusík (NH4
+, NH3), kyanidy (CN-), 

kyanatany (CNO-), elementární dusík (N2), oxid dusný (N2O), hydroxylamin (NH2OH), 

dusitanový dusík (NO2
-) a dusičnanový dusík (NO3

-). Všeobecně se ve vodách stanovuje 

celkový dusík. Ten se dále dělí na anorganicky a organicky vázaný. Mezi nejvýznamnější 

formy anorganického dusíku se řadí amoniakální, dusitanový a dusičnanový dusík. (Pitter 

2009) 
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Amoniakální dusík 

V přírodě se jednoduché amonné soli nevyskytují ani ve formě minerálů a tak nejsou 

přítomny ani ve vodách přírodního původu. Amoniakální dusík je hlavním produktem 

rozkladu organicky dusíkatých látek původu ţivočišného a rostlinného. A tak jsou 

antropogenním zdrojem této formy dusíku zejména splaškové odpadní vody a odpady 

ze zemědělské produkce. Neopomenutelným zdrojem mohou být i emise amoniaku v okolí 

podniků ţivočišné výroby. Zdrojem kontaminace jsou obzvláště dusíkatá hnojiva. 

Ty se infiltrací a splachem ze zemědělsky obdělávaných ploch dostávají do podzemních 

a povrchových vod. Významné mnoţství je obsaţeno i v průmyslových odpadních vodách 

z tepelného zpracování uhlí nebo z galvanického pokovování. Amoniakální dusík 

se ve vodách vyskytuje jako kation NH4
+ a v neiontové formě jako NH3. Různými 

chemickými analytickými postupy se zjistí vţdy obě formy najednou.  

V podzemních vodách je amoniakální dusík obsaţen většinou jen ve velmi malých 

koncentracích. Výjimku tvoří podzemní vody znečištěné fekáliemi nebo dusíkatými 

hnojivy a podzemní vody ropného původu. Vyšší hodnoty amoniakálního dusíku 

v podpovrchových vodách s hlubinným oběhem lze vysvětlit chemickou reakcí dusičnanů 

při styku vody s minerály obsahující Fe2 a Mn2. (Pitter 2009) 

Přepočet hmotností koncentrace iontu NH4
+ na koncentraci ve formě prvku N- NH4

+ 

(převzato z tabulky koeficientů pro přepočet hmotnosti m a látkového mnoţství 

n sloučenin dusíku): 

1 mg N-NH4
+ = 1,2878  mg NH4

+ 

1 mg NH4
+ = 0,7765 mg N-NH4

+ 

Dusičnanový dusík 

Dusičnany se v minerálech nacházejí jen málokdy. Větší mnoţství se vyskytuje  

v některých mimoevropských oblastí jako dusičnan sodný, triviálním názvem chilský 

ledek. Tato anorganická forma dusíku vzniká především sekundárně při nitrifikaci 

amoniakálního dusíku. Jsou posledním úrovní rozkladu dusíkatých organických látek 

v aerobním prostředí. Antropogenním zdrojem jsou opět dusíkatá hnojiva, kterými se hnojí 

zemědělské obhospodařované půdy. (Pitter 2009)  
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Podobně jako u ostatních forem anorganického dusíku tak i u dusičnanů se vyjadřují 

jejich koncentrace jako dusičnanový dusík N-NO3
-. Pro přepočet platí (Pitter 2009): 

1 mg N-NO3
- = 4,4268 mg NO3

- 

1 mg NO3
- = 0,226 mg N-NO3

- 

V nepatrných koncentracích jsou dusičnany obsaţeny ve všech vodách. V čistých 

prostých podzemních vodách a v povrchových vodách se zpravidla nacházejí 

v koncentracích řádově v jednotkách mg/l. Mnoho dusičnanů mají podzemní vody 

některých lokalit s intenzivním zemědělstvím, a to aţ několik set mg/l. (Král 1985)  

V přírodě je mnoţství dusičnanů ovlivněno vegetačním obdobím. Maximální 

mnoţství dusičnanů se nachází v podzemních vodách v zimním mimovegetačním období, 

protoţe jsou velmi slabě zachycovány půdním sorpčním komplexem, a díky tomu jsou 

snadněji vyluhovány z půdy. Naopak v letním vegetačním období jsou dusičnany z vody 

odebírány a zpracovány vegetací. Maximální a minimální hodnoty jsou závislé i na metodě 

obdělávání půdy. (Pitter 2009) 

7.1.4 Celkový fosfor 

Přirozený výskyt fosforu ve vodách je zapříčiněn rozpouštěním a vyluhováním 

minerálů a zvětralých hornin, jako jsou například minerá ly apatit, variscit, strengit 

a vivianit. Začleňování fosforu do geochemického cyklu je také způsobeno zvětráváním 

vyvřelých a metamorfovaných hornin. Fosfor se do vody dostává v dnešní době 

i nepřirozenou cestou. Původ antropogenního znečištění anorganickým fosforem je dán 

především pouţitím fosforečných hnojiv nebo vypouštěním odpadních vod z prádelen, 

kde se fosforečnany dostávají pomocí pracích prostředků. (Pitter 2009)  

Podobným zdrojem jsou i polyfosforečnany, jenţ jsou pouţívané v čistících 

a odmašťovacích prostředcích či jako protikorozní přísady. Co se týká fosforu 

organického, tak ten je součástí ţivočišných odpadů, kdy člověk vylučuje denně přibliţně 

1,5 g fosforu a ten přechází do odpadních vod splaškových. Do těchto vod jsou vypouštěny 

i vody obsahující fosforečnany z jiţ zmíněných pracích prostředků a tím pádem 

se produkce fosforu zvyšuje na 2 aţ 3 g na jednoho obyvatele na jeden den. (Pitter 2009) 

Celkový fosfor ve vodách se rozděluje na rozpuštěný a nerozpuštěný a ten se dále 

dělí na anorganicky a organicky vázaný. Rozpuštěný anorganický fosfor se dále člení 
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na orthofosforečnany a polyfosforečnany. Analyticky se obvykle rozeznává fosfor celkový 

(Pcelk), orthofosforečnanový (Portho) a  vázaný v hydrolyzovatelných fosforečnanech, coţ 

jsou polyfosforečnany (Ppoly) a některé organofosforečné sloučeniny.  

Hmotnostní koncentrace sloučenin fosforu ve vodách se většinou udávají ve formě 

prvku (P), nikoliv v iontové formě (PO4
-). Pro přepočet platí (Pitter 2009): 

1 mg P = 3,067 mg PO4 

1 mg PO4 = 0,326 mg P 

Ve vodě pramenité se fosforečnany nevyskytují vůbec, nebo jen v mizivých 

koncentracích 0,05 mg/l, výjimečně 0,1 aţ 0,2 mg/l. Jsou to fosforečnany geologického 

původu vznikající rozpadem fosforečnanů nerozpustných. Pokud se tedy v pitných vodách 

objeví ve větší míře, znamená to, ţe taková voda je kontaminovaná organickou formou. 

(Král 1985) 

7.2 Metodika odběru vzorků 

Způsob odebírání vzorků vody nebo jakékoliv jiné látky je důleţitý pro určení 

správného výsledku měření. Aby nedocházelo k nesprávným nebo odlišným výsledkům, 

postupuje se při odebírání, ale i při měření různých parametrů podle standardizovaných 

technik či norem. V takovýchto metodikách se nacházejí postupy pro odebírání vzorků, 

například do jakých nádob se odebírají, v jakých místech, v jakých časových intervalech 

a jaký je časový limit pro stanovení vybraných ukazatelů po odebrání vzorku.  

7.2.1 Obecná teorie  

Vybraná metoda odběru vzorků musí odpovídat účelu, ke kterému se vzorky 

odebírají. Vzorek povrchových vod se odebírá zpravidla v místě nejsilnějšího proudění. 

Hloubka odběru se reguluje podle účelu rozboru, často 0,2 aţ 0,5 m pod hladinou nebo 

v horní třetině celkové hloubky. Ke sledování kvality vody v příčném profilu toku 

se odebírají vzorky z odlišné hloubky podél vybrané svislice. Vzhledem k nestálému nebo 

rozdílnému sloţení vody v různých místech stojatých vod se odběry provádí zónově 

(pásmově) z různorodých míst a hloubek. (Kolka 2005) 

Způsoby odběru vzorků jsou uvedeny v normě ČSN EN ISO 5667-1 (757051) Jakost 

vod - Odběr vzorků – Část 1: Návod pro návrh programu odběru vzorků a pro způsoby 
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odběru vzorků. Odběry vzorků podzemních vod se řídí zvláštními principy podle normy 

ČSN ISO 5667-11 (757051) Jakost vod - Odběr vzorků – Část 11: Pokyny pro odběr 

vzorků podzemních vod.  

Po odběru vzorků vody podléhají její sloţky menšími či většími časovými 

přeměnami. Jakost vzorků se musí uchovat pokud moţno v původním neměnném stavu. 

Hodně často se provádí tzv. konzervace vzorků vody, která ale má jen omezený účinek. 

Odebrané vzorky je nezbytné co nejdříve přepravit do laboratoře k rozboru, musí 

se zpracovat do 24 h, vody silně kontaminované i v den odběru. (Kolka 2005) 

7.2.2 Typy vzorků 

Má-li mít rozbor skutečný význam, musí být vykonán na průměrném nebo 

tzv. reprezentativním vzorku, jenţ musí zahrnovat veškeré sloţky a to v tlakovém, 

hmotnostním či objemovém vztahu, v jakém jsou v daném materiálu přítomny. Rozlišují 

se dva hlavní typy vzorků: 

Prostý (bodový) vzorek: Získává se odebráním celého objemu najednou. Podle 

normy je to jednorázově a nahodile odebraný vzorek z vodního útvaru. Jednorázovými 

odběry se prosté vzorky získávají většinou manuálně, avšak můţou být odebírány 

i automaticky, a to z povrchové vrstvy vody, z jistých hloubek a u dna. Kaţdý vzorek 

obyčejně představuje kvalitu vody jen v době a místě uskutečnitelného odběru. Prosté 

nahodilé vzorky mají základní význam, jestliţe je cílem vzorkovacího plánu zjištění zda- li 

jakost vody splňuje limity, které nejsou ve spojitosti s průměrnou kvalitou.  

Směsný vzorek: Skládá se z několika vzorků odebraných zároveň z rozdílných míst 

nebo v časových intervalech. Má vystihovat průměrné sloţení. Dle normy jsou to dva nebo 

více vzorků, eventuálně dílčích vzorků odebraných jednorázově nebo permanentně, jenţ 

jsou smíšené ve přiměřených známých poměrech tak, aby umoţnily poţadovaný průměrný 

výsledek stanovení vybraného parametru.  

Rozeznávají se také tři druhy reţimových odběrů vzorků:  

Odběry vzorků závislé na čase: Vzorky se periodicky odebírají s pouţitím 

časovaného mechanismu, jenţ začne a ukončí odběr v určitém časovém intervalu. Běţně 

se nabírá  vzorek do jedné nebo více vzorkovnic v určenou dobu, kde do kaţdé 

je nadávkován příslušný objem. (Kolka 2005) 
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Odběry vzorků závislé na objemu: Odebírají se, pokud nejsou mezi přeměnami 

kritérií kvality vody a protečeným objemem vzájemná souvislost. Po kaţdém určeném 

protečeném objemu kapaliny je odebrán kontrolní vzorek nezávisle na čase.  

Odběry vzorků závislé na průtoku: Odebírají se tehdy, zdali nejsou mezi 

přeměnami kritérií jakosti vody a průtokem oboustranné vztahy. V neměnných časových 

intervalech se odebírají rozdílné objemy vzorků, kdy objem odebraného vzorku je závislý 

na průtoku. (Kolka 2005) 

7.3 Metodika hydrologických měření  

Mezi hydrologická měření, jenţ jsem prováděla v rámci stanovení vybraných 

chemických ukazatelů, jsem zařadila vydatnost a měření průtoku. Více věnuji pozornost 

metodice měření průtoku, jelikoţ postup tohoto měření je sloţitější neţ měření vydatnosti.  

7.3.1 Měření vydatnosti 

Mnoţství vody vytékající za časovou veličinu se nazývá vydatnost. Vyjadřuje se v l/s 

nebo m3 /s. Vydatnost pramenů se dá měřit libovolným způsobem obvyklým v hydrometrii. 

Nejběţněji se pouţívá měření vydatnosti nádobou. Významné prameny jsou zařazeny 

do hydrologické pozorovací sítě a jejich vydatnost se měří v stejnoměrných časových 

úsecích nebo neustále automatickým registračním zařízením. (Šilar 1996) 

7.3.2 Měření průtoku 

Hydrometrické stanovení průtoku je základní metodou pro určení průtoků v říční síti. 

Pro hydrometrická měření se nejčastěji pouţívá hydrometrická vrtule (hydrovrtule). 

Při výběru průtočného profilu by se měl nejprve celý tok projít, od střední části toku k ústí. 

Na základě terénního průzkumu se vybere měřící profil s parametry přímého úseku toku, 

bez jakýkoliv dalších ramen a dostatečnou hloubkou, aby se mohli změřit maxima 

i minima. Dalším parametrem je neměnnost profilu, místo měření se musí vyčistit 

od nahromaděného listí a dřeva a z důvodu určení svislic prosondovat celý průtočný profil.  

Mnoţství svislic se určí přesně dle prozkoumání říčního koryta, v případě 

ţe je značně proměnlivý, můţe se počet svislic převýšit. (Tab. 8) Při rozmisťování se dbá, 

aby byly stejně vzdálené od břehu. Rozmisťování se provádí podél nataţeného lanka, 

od břehu ke břehu. (Nováková 2006) 
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Tab. 8 Počet  měrných a sondovacích s vislic N (převzato Novák ová 2006)  

Šířka toku L[m] Počet svislic 

L < 0,5 m:  3 svislice 

1,0 < L < 3,0 m 5-8 svislic 

3,0 < L < 6,0 m 8-12 svislic 

 L > 6,0 m víc jak 12 svislic 

N=10+H 

výška vodního stavu……H [m]  
nejméně N=L, pro toky uţší 20 m 

 

Tab. 9 Výběr počtu bodů pro měření bodových rychlostí (převzato Nováková 2006) 

Hloubka H [m] Počet bodů  

H < 0,25 1 bodová metoda 

 0,25 < H < 0,50 2 bodová metoda 

H > 0,5 3 a více bodová metoda 

 

Ideální je hydrometrovat ve trojicích, kdy dva pracují s hydrovrtulí a jeden zapisuje. 

Ve zvoleném průtočném profilu se natáhne lanko, od břehu k břehu a můţe se začít 

vyměřovat. Měření začíná v první svislici od přístupného břehu. (Tab. 9) V té se podle 

dvoubodové metody měří průtočná rychlost ve výšce 0,2 H (minimální rychlost), pak 

ve výšce 0,8 H (maximální rychlost). Osa vrtule nemá být výše neţ 1,5 násobek průměru 

propeleru a nesmí vystupovat nad hladinu. Dvoubodová metoda se pouţívá pro malý vodní 

toky. 

Pro vyhodnocení průtoku se pouţívá mnoho metod, ale všechny jsou zaloţeny 

na známých vztazích:                                dQ = v · cos φ ·  dS 

kde dQ je elementární průtok, procházející elementární ploškou dS při rychlosti 

proudění v, jejíţ vektor je odchýlen od normály k elementární plošce o úhel φ. Integrací 

výše uvedeného výrazu po ploše dostaneme: x = L ; y = H  

Q = v · cos φ  ·dS = v · cos φ  · dx dy 

Pokud je proudění rovnoběţné, lze vytknout cos φ  před integrál a jestli je směr 

proudění kolmý na průtočný profil, bude ještě cos φ = 1 a konečný vztah se upraví na: 

Q = v · dS 

Poněvadţ neznáme analytický podobu funkce v = f(x,y), musí se výše uvedený vztah 

vyčíslit jinou přiměřenou metodou, zaloţenou obvykle na vztahu Q = ∑Si · v i, 

který odpovídá i výše uvedenému integrálu. (Nováková 2006) 
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7.4 Způsob prováděných odběrů a měření 

Všechna měření, které jsem prováděla v rámci orientačního stanovení vybraných 

parametrů, jsem prováděla přímo v terénu. Pro měření jsem odebírala prosté bodové 

vzorky. Teplotu vody jsem stanovila oxymetrem typu Handy Gamma v rámci měření 

rozpuštěného kyslíku ve vodě. (Obr. 7) Chemické ukazatele jako jsou celkový fosfor 

a dusičnanový a amoniakální dusík jsem určovala jednoduchými kolometrickými testy, 

jenţ jsou zaloţeny na standardizovaných metodách měření U.S. EPA. Kromě toho jsem 

stanovovala pH vody a to pH-metrem typu 315i. Pro vyhodnocení orientačně stanovených 

ukazatelů jsem vyuţila hodnoty přípustného znečištění povrchových vod z Nařízení vlády 

č. 23/2011 Sb., kterým se mění NV č. 61/2003 Sb. Nově se výsledky měření porovnávají 

s průměrnou hodnotou normy environmentální kvality (NEK).  

 

Obr. 7 Měření rozpuštěného kyslíku oxymetrem typu Handy Gamma  (Matějová 2011) 

 
Také jsem měřila vybrané hydrologické parametry, a to vydatnost vody a průtok 

vody v mlýnce. Vydatnost jsem měřila pomocí nádoby a stopek. U měřících profilů č. 1 

a č. 2, kde jsem vydatnost měřila, jsem musela pouţít dvě různé nádoby. Bylo to z důvodu 

umístění výustí a také kvůli mnoţství vytékající vody. U profilu č. 1 výusti do mlýnky 

za mostem jsem pouţila nádobu o objemu 10 l a u měřícího profilu č. 2 výusti do mlýnky 

před mostem jsem pouţila pro měření vydatnosti nádobu o objemu 0,5 l.  

Hydrometrování, tedy měření průtoku v mlýnce za mostem, jsem prováděla 

přístrojem GMH 3350 se sondou STS 005. Podle metodiky měření průtoků jsem si zvolila 

tři svislice a pouţila jednobodovou metodu pro měření jednotlivých bodových rychlostí. 
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Po změření a sepsání všech potřebných veličin jsem vypočítala výsledný průtok. Postup 

výpočtu je uveden v přílohách. 

7.5 Charakteristika měřících profilů 

Po průzkumu okolního terénu obecní vodárny u nádraţí jsem narazila na pár 

moţností, kde bych mohla odebrat vzorky vody, i kdyţ jsem neměla přístup do studní. 

Našla jsem čtyři moţné místa, ale k odběru vzorků došlo pouze u tří z nich. Vyřazeným 

měřícím profilem byl hydrogeologický vrt na vedlejším poli za lesním porostem, ve kterém 

byla voda velmi nízko a neměla jsem přiměřené nástroje, abych vzorek vody odebrala.  

7.5.1 Měřící profil č. 1 Výusť do mlýnky  

Jak uţ jsem uvedla v předchozích kapitolách, mapovaná oblast s komplexem 

vodárenských budov a studní se nachází hned vedle tramvajové trati. Díky této trati 

se musel přes strouhu mlýnky udělat most a voda z podmáčeného terénu v okolí obecní 

vodárny byla svedena trubkou do mlýnky, jenţ se nachází za tímto mostem. Břehy mlýnky 

v místě tohoto profilu jsou zpevněny, je zde vidět štěrkovité dno strouhy a mlýnka není 

zanesena ţádným nahromaděným materiálem. Vzorky vody jsem odeb írala z vody 

vytékající přímo z trubky, u které jsem orientačně měřila i vydatnost.  (Obr. 8) Kromě 

vzorků vody jsem v těchto místech měřila i rychlost proudění vody v mlýnce. (Tab. 10) 

Tab. 10 Orientační hodnoty vybraných parametrů u měřícího profilu č.1  

Doba měření 
t 

[°c] 

pH 

[t = 

25°c] 

P 

[mg/l] 

N-

NO3
- 

[mg/l] 

N-

NH4
+ 

[mg/l] 

Rozpuštěný 

kyslík 

[mg/l] 

Vydatnost 

(l/s) 

6. 11. 2011 10,6 7,2 0,0 9,1 3,1 10,8 0,5 

 

 

Obr. 8 Měřící profil č. 1 – Výusť do mlýnky za mostem (Matějová 2012) 
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7.5.2 Měřící profil č. 2 Výusť do mlýnky  

Tento měřící profil se nachází blízko vodárenských budov. Není to přímo výusť 

v stejném smyslu jako u předchozího měřícího profilu. Perforovaná ro ura, ze které jsem 

odebírala vzorky vody a je zakončena v mlýnce, je zde umístěna pravděpodobně kvůli 

nezpevněné cestě nacházející se mezi vodárenskými budovami a mlýnkou, aby 

se v ní nehromadila voda z okolí vodárny. (Obr. 9) Voda z této výusti spíše kapala neţ 

tekla, nicméně i přesto jsem byla schopna odebrat vzorky a dokonce jsem změřila 

i vydatnost, která ale byla velmi malá. Okraje mlýnky jsou v této části mlýnky nezpevněné 

a strouha je zanesena listím, trávou a jinými organickými zbytky. V tomto místě jsem 

změřila i výšku sedimentu, coţ bylo 5 cm. Rychlost proudění vody jsem zde neměřila, 

protoţe uţ na pohled zde voda moc neproudila, takţe by byla rychlost vody tak malá, 

ţe bych nic nenaměřila. (Tab. 11) 

Tab. 11 Orientační hodnoty vybraných parametrů u měřícího profilu č. 2  

Doba měření t [°c] 
pH 

[t = 25°c] 

P 

[mg/l] 

N-NO3
- 

[mg/l] 

N-NH4
+ 

[mg/l] 

Rozpuštěný kyslík 

[mg/l] 

Vydatnost 

(l/s) 

6. 10. 2011 17,7 8,1 0,1 0,1 0,4 - - 

6. 11. 2011 10,3 8,8 0,0 0,0 0,4 11,3 0,003 

 

 

Obr. 9 Měřící profil č. 2 - Výusť do mlýnky před mostem (Matějová 2011) 
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7.5.3 Měřící profil č. 3 Hydrogeologický vrt 

Třetím měřícím profilem je hydrogeologický vrt na okraji pole u lesního porostu. 

(Obr. 10) Tento hydrogeologický vrt se nachází v podstatě na druhé straně pole, jenţ 

sousedí se zmapovanou vodárnou. Tento vrt je označen ţlutočernou tyčí a voda v něm byla 

2 aţ 3 m nízko, tedy voda byla na dosah v rámci mých moţností, ne jako u vyřazeného 

profilu z vedlejšího pole. V tomto profilu jsem po odebrání vzorků vody změřila pouze 

teplotu a pH vody a orientačně stanovila vybrané chemické ukazatele. (Tab. 12)  

Pro vyhodnocení naměřených hodnot v předešlých profilech jsem pouţila nařízení 

vlády č. 23/2011 Sb., ale pro tento profil je to předpis nevhodný, jelikoţ voda ve vrtu není 

povrchová. Vhodnější v tomto případě je ČSN 757111, coţ je technická norma jakosti vod 

pitných, ale ta je  po předchozím zjištění bez náhrady zrušena. Aby výsledky hodnot 

nezůstaly bez hodnocení, porovnám je z vyhláškou č. 252/2004 Sb., o hygienických 

poţadavcích pro pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.  

Tab. 12 Orientační hodnoty vybraných parametrů u měřícího profilu č. 3  

Doba měření t [°c] 
pH 

[t = 25°c] 

P 

[mg/l] 

N-NO3
- 

[mg/l] 

N-NH4
+ 

[mg/l] 

Rozpuštěný kyslík 

[mg/l] 

6. 11. 2011 11,8 8,0 0,0 1,2 0,4 10,3 

 

 

Obr. 10 Měřící profil č. 3 - Hydrogeologický vrt (Matějová 2011) 
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8 Zhodnocení současného stavu, návrh moţností vyuţití těchto zdrojů 

Současný stav obecní vodárny u nádraţí v obci Vřesina mohu posoudit pouze 

z vnější stránky. To znamená, ţe jsem se nedostala ani do studní ani do budov, kde 

se nachází zásobník a čerpadlo na podzemní vodu. Abych věděla jak to vypadá uvnitř, 

potřebovala bych zřejmě souhlas stávajících vlastníků.  

Jak uţ jsem v předchozích kapitolách uvedla všechny studny jsou zabezpečeny 

novými poklopy a vodárenské budovy jsou opatřeny zámkem proti vniknutí cizí osoby. 

Jinak budovy nejsou ţádným způsobem z venku opraveny, kdyţ opomenu stav nejnovější 

stavby patřící pravděpodobně ještě stále podniku SmVaK. Okolí není nově oploceno, jsou 

vidět pouze zbytky starého oplocení. Komplex obecné vodárny se odhadem nepouţívá 

uţ kolem 30-ti let, takţe se na něj určitě podepsal čas a pomalu nejen z venku ale i ze vnitř 

chátrá, jelikoţ takové stavby potřebují zvláštní péči.  

8.1 Hodnocení výsledků měření podle legislativy 

Uţ jsem se v této práci zmínila, ţe výsledky orientačního měření budu porovnávat 

s hodnotami z nařízení vlády č. 23/2011 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného 

znečištění povrchových vod a odpadních vod, náleţitostech povolení k vypouštění 

odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. Těmito 

hodnotami jsou normy environmentální kvality pro útvary povrchových vod a uţívání vod 

pro vodárenské účely, koupání osob a lososové a kaprové vody vztahující se k místu 

odběru pro úpravu na vodu pitnou či k místu provozování koupání. Pro hodnocení jakosti 

vody budu pouţívat průměrné hodnoty NEK pouze u teploty pouţiji nejvyšší přípustnou 

hodnotu NEK a budu je porovnávat s výsledky měření z profilů č.1 a 2, kde podpovrchová 

voda, jenţ vytéká ven z obou výustí do mlýnky, je pokládána uţ za vodu povrchovou. 

Naměřené hodnoty pH vody v obou profilech vyhovují průměrné hodnotě NEK 

a nachází se ve stanoveném rozpětí 6 – 9 pH. U rozpuštěného kyslíku je určená průměrná 

hodnota, která má být vyšší neţ 9 mg/l a to oba profily splňují s číslem 10,8 a 11,3 mg/l. 

Průměrná hodnota NEK podle nařízení je vymezena hodnotou 0,15 mg/l. U obou měřících 

profilů mi vyšli nulové hodnoty, v případě úplně prvního terénního měření u profilu č. 2 

vyšla hodnota 0,1 mg/l. Co se týká dusičnanového dusíku je norma environmentální 

kvality stanovena jako průměrná hodnota 5,4 mg/l u amoniakálního dusíku je to 0,23 mg/l. 
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Naměřené hodnoty z profilu č. 1 neodpovídají této hodnotě, překračují tuto normu s číslem 

9,1 mg/l u formy dusičnanové a s číslem 3,1 mg/l u formy amoniakální. Tyto zvýšené 

hodnoty dusíku mohou být následkem aplikace dusíkatých hnojiv na okolní zemědělské 

půdy, kde dochází k smísení těchto hnojiv s vodou sráţkovou a ta se následně infiltruje 

do země a stane se součástí podpovrchové vody. U profilu č. 2  jsme naměřila hodnoty 

0 mg/l u dusičnanové formy (při prvním měření to byla hodnota 0,1 mg/l) a 0,4 

u amoniakální formy. V tomto případě hodnoty dusičnanového dusíku vyhovují 

poţadavkům, opět u amoniakálního dusíku došlo k překročení, které ale není tak drastické 

jako u měřícího profilu č. 1. Všechny naměřené teploty vody splňují nejvyšší přípustnou 

hodnotu NEK, která je stanovena jako 29 °C. 

Vzorky vody odebrané z měřícího profilu č. 3 porovnám s vyhláškou č. 252/2004 

Sb., kterou se stanovují hygienické limity pro pitnou vodu. Limitní hodnota pH pro pitnou 

vodu je stanovena v rozmezí 6 – 9, a to naměřená hodnota z třetího měřícího profilu 

splňuje s hodnotou pH 8. U rozpuštěného kyslíku jsem naměřila koncentraci 10,3 mg/l 

a hygienický limit pro pitnou vodu je nastaven na hodnotu, jenţ musí být větší jak 9 mg/l. 

Takţe naměřená hodnota rozpuštěného kyslíku splňuje předpis. Limit pro dusičnanový 

dusík je vymezen hodnotou 5,4 mg/l, a ten je opět splněn s naměřenou hodnotou 1,2 mg/l. 

Hygienický limit amoniakálního dusíku je 0,23 mg/l, to naměřená hodnota nesplňuje 

s koncentrací 0,4 mg/l. Hodnota můţe být zvýšena kvůli hnojení orné půdy minerálními 

hnojivy s obsahem amoniaku. Posledním parametrem je fosfor a ten vyhovuje limitu, který 

je stanoven na 0,15 mg/l s hodnotou 0 mg/l. 

8.2 Moţné vyuţití obecní vodárny 

Třebaţe o těchto objektech mám velmi málo informací, i tak si myslím a ne jenom já, 

ţe by tato obecní vodárna mohla slouţit jako záloţní zdroj pitné vody v případě havárie 

na vodovodních sítí. Kromě toho, ţe obecní vodárnu vlastní soukromé osoby, větším 

problémem je, ţe v těsné blízkosti nechala obec vyprojektovat příjezdní komunikaci 

do Vřesiny z prodlouţené Rudné. Podle informací pana ing. Antonína Bárty Ph.D., který 

uţ v dřívější době na zasedání zastupitelstva upozornil na chátrající zdroj pitné vody, rada 

obce na upozornění nereagovala. Zatím je plánování komunikace otevřené, pokud 

se ale postaví prodlouţení Rudné, výstavba komunikace, jenţ vede v těsné blízkosti 
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vodárny, bude nevyhnutelná. V případě uskutečnění stavby této silnice přijde obec i kdyţ 

o malý, ale v okamţicích krize, důleţitý zdroj pitné vody.  

I přesto si myslím, ţe by se mohla tato obecní vodárna více přezkoumat. To znamená 

zjistit technický stav studní a vodárenských budov. Provést přesnou analýzu vody 

z prameniště, rozšířenou o další chemické ukazatele a doplit je o ukazatele 

mikrobiologické či organoleptické a vypracovat kvalifikovanou zprávu o stavu tohoto 

komplexu. Snad by se zastupitelé obce potom na tím vším zamysleli a zajistili by záchranu 

těchto vodárenský objektů, jako  náhradního zdroje pitné vody.  

Ze všech těchto uvedených důvodů je má práce spíše rešeršního charakteru. Tedy 

se pohybuji pouze na úrovní teoretické, ve které nesmí chybět moţný způsob asanace 

a regenerace studní, jenţ by se musely provést, aby se odtud mohla voda čerpat. Tuto 

kapitolu jsem doplnila i obecnými informacemi o krizových situacích.  

8.3 Asanace a regenerace studní 

Kaţdá studna stárne, eventuálně jí můţe zasáhnout kontaminace. Pokud se mluví 

o stárnutí, pak následuje regenerace, při znečištění studny se realizuje asanace.  

8.3.1 Asanace studní  

K asanaci dochází v takových situacích, kdy se do studny vlivem nedbalého 

zacházení člověka dostanou látky zhoršující jakost, nebo takové látky znemoţňuj ící další 

uţívání vody. Druhá pravděpodobnost kontaminace můţe vzniknout přírodní katastrofou 

například záplavou, kdyţ se studna zaplní záplavovou vlnou. (Herzán 2008) 

Postup při vlastní asanaci 

Pokud se odstraňují následky povodně, je moţné s asanací začít aţ po opadnutí 

záplavové vlny a úbytku hladiny podzemních vod. Mechanicky se očistí vnější povrch 

studny a čerpací zařízení od nečistot a usazenin bahna, důkladně se opláchne čistou vodou 

pod tlakem a opraví se poškozené součásti vnějšího krytu studně. Poté se odstraní 

zákrytová deska a studna se otevře, aby se mohlo instalovat čerpací kalové zařízení. 

V případě, ţe se jedná o velmi hodně znečištěnou studnu (například zaplavenou bahnem), 

tak se vyčerpá veškerý objem vody. Před vstupem do studny zjistíme s pomocí detektoru 

nebo obyčejné víčky, zda se uvnitř studně nenacházejí jedovaté plyny. Pokud se výskyt 
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těchto plynů potvrdí, odstraní se vývěvou nebo kompresorem. Při práci se dodrţují zásady 

bezpečnosti a hygieny práce a pouţívají se ochranné pomůcky. Dá le se důkladně 

mechanicky očistí vnitřní stěny, dno a čerpací zařízení studny. Opakujeme postup jako 

při čištění z vnější strany a opláchneme důkladně vše čistou vodou, nejlépe tlakovou. 

Obsah studny znova úplně vyčerpáme. (Herzán 2008; Koţíšek 2003) 

Veškerá vyčerpaná voda se v průběhu asanace odvádí do odpadu nebo dostatečně 

daleko od studny po sklonu terénu tak, aby nedošlo k druhotné kontaminaci okolních 

studní. Jestli takový způsob odvádění vody ze studny není moţný nebo jestli voda obsahuje 

zvýšenou koncentraci dezinfekčního prostředku, která by mohla poškodit vegetaci a půdní 

prostředí, je nutné tuto vodu odvést cisternou do čistírny odpadních vod.  

Následuje mytí vnitřního prostředí studny koncentrovaným roztokem dezinfekčního 

přípravku, jenţ obsahuje chlór (chloramin 5 – 10 %, chlornan sodný 5 %, roztok 

chlorového vápna 10 %). Při tom se musí pouţít gumové rukavice. Jestliţe chlorový roztok 

nestačí na důkladné omytí, můţe se pouţít i mýdlový roztok. Opět se vše pořádně omyje 

čistou vodou pod tlakem studnu vyčerpáme. U studní, které nejsou aţ tak zasaţeny 

znečištěním z povodně nebo z jiného důvodu, se odčerpá voda ze studny, aby v ní zůstal 

přibliţně 1 m vody. Tato voda se přechloruje desinfekčním prostředkem, stěny se omyjí 

přechlorovaným proudem vody aţ pak se voda vyčerpá ven. Odstraní se stávající pokryv 

dna a další neţádoucí nečistoty. Vnitřní část studny uvedeme do původního stavu. Voda 

do studny se nechá znova natéct a provede se závěreční dezinfekce. Nakonec se studna 

uzavře zákrytovou deskou a okolí se asanuje a upravuje podle ČSN 75 5115. Za 2 aţ 3 

týdny se provádí rozbor pitné vody. (Herzán 2008; Koţíšek 2003)  

Výše popsaná metoda asanace je moţné aplikovat pouze u šachtových studní. 

U studní vrtaných je svépomocně případné maximálně studnu vypumpovat a dezinfikovat. 

Následující práce je nezbytné nechat odborné firmě, která má také moţnost prozkoumat vrt 

prostřednictvím zvláštní televizní kamery. (Koţíšek 2003)  
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8.3.2 Regenerace studní 

Opotřebení  studní je normální jev. Rychlost stárnutí záleţí zejména na kvalitě vody, 

dále na technickém řešením studní, metodě čerpání a mnoţství odebírané vody 

a na hydrogeologických podmínkách. Postupné znehodnocování jímacích staveb můţe být 

zapříčiněno například rezivěním ocelové zárubnice, zapískováním vrtu, ale zejména 

zanášením perforované součásti výstroje studny a přilehlého horninového prostředí 

chemickými látkami. Všechny tyto pochody se označují pod pojmem ,,kolmatace studně“. 

Běţnou příčinou stárnutí bývá tzv. zaokrování studní. To vzniká ukládáním sloučenin 

ţeleza a manganu. Buď jako zaokrování chemické (oxidace dvojmocné ţeleza a manganu 

na trojmocné ţelezo a čtyřmocný mangan), či biologické, jenţ se váţe na aktivitu 

ţelezitých a manganových bakterií. Dalším hlavním důvodem opotřebení je vznik 

uhličitanových inkoustů.  

Následkem kolmatace je výrazné sníţení vydatnosti zdroje, mnohdy i zhoršení 

jakosti vody. Jediným východiskem je realizace tzv. regenerace studně. Ta můţe být 

mechanická, chemická nebo kombinace obou těchto metod. Regeneraci je nezbytné 

provádět pravidelně, kdy délka intervalu se velmi liší dle místních podmínek a hlavně 

předtím neţ dojde k celkovému selhání studny. Nato uţ je jakákoliv regenerace 

bezdůvodná. Regeneraci můţe realizovat jen odborná firma, která rovněţ doporučí, jak 

kolmataci nejlépe omezovat. Hodně závisí také na nepřetěţování neúměrným odběrem 

vody. (Koţíšek 2003) 

8.4 Kri zové situace 

Krize nebo krizové stavy v odvětví vodárenství můţou vypuknout nezávisle 

na konání lidí ve spojitosti s touto činností. Vzhledem k tomu, ţe pitná voda je primární 

poţivatinou člověka, můţe mít krize za jistých podmínkách neblahý dopad na rozlehlé 

obydlené území. Je nutno si stále uvědomovat, ţe ke zvládnutí krizí je nutno jiţ 

v preventivním stadiu splnit řadu faktorů od legislativní sféry přes technické výstroje 

aţ po školení jednotek nebo zaměstnanců. Mezi hlavní podmínky zvládnutí krizových 

stavů se taktéţ řadí krizové plány a podrobně zpracované znamení a sdělovací prostředky 

mezi subjekty postiţených krizí, centry integrovaného záchranného systému a hasičskými 

jednotkami. Jestli jsou tato a další opatření dodrţena, vytváří uskutečnitelný předpoklad 

zvládnutí krizových situací a minimalizaci vzniklých ztrát. (Kročová 2006) 
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Krizový plán musí zahrnovat vyjma všeobecných vymezení a zodpovědností 

za jejich zpracování podle povahy případné krizové situace a formy jejich přešetření 

ve smyslu environmentálních aspektů a jejich účinků, obzvláště havarijní postupy. Tyto 

postupy definují a udrţují způsoby a nezbytné zdroje pro řešení potenciálních krizových 

stavů způsobených buď vnější anebo vnitřní příčinou, popřípadě jejich kombinací. Postupy 

mohou být vypracovány jako součást krizových plánů nebo jsou součástí jiných 

dokumentů. Musí mimo jiné zahrnovat i účinek vzniklé krizové situace na ţivotní 

prostředí, majetek právnických a fyzických osob a vliv na obyvatelstvo. (Kročová 2006)  
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Diskuze 

Podle mého názoru by se obecní vodárna, skládající se s komplexu vodárenských 

budov, hydrogeologických vrtů a osm sběrných studní a nacházející se v obci Vřesina, 

měla zachránit. Byla by to velká výhoda pro obec v době, kdyby se opravdu stala nějaká 

havárie na veřejné vodovodní síti, na kterou je dneska napojena převáţná část obyvatelstva 

obce. Navíc voda z této vodárny pochází ze zdrojů podzemních vod, a ty jsou povaţovány 

za nejkvalitnější.  Ale je tu i hodně proti nebo spíše hodně důleţitých věcí, které 

by se musely vyřešit. A to je hlavně fakt, ţe pozemky se studněmi a vodárenskými 

budovami nevlastní obec, ale soukromí vlastníci. Tedy pokud obec v minulosti bezplatně 

převedla tyto pozemky na podnik SmVaK, a ten si je s ochotou převzal, proč se stane to, 

ţe kdyţ uţ podnik SmVaKu neměl dále zájem z jakéhokoliv důvodu vlastnit tyto pozemky, 

proč je nevrátil zpátky obci, tak jak je získal?  

Dále je tu problém, co se týká výstavby komunikace v těsné blízkosti obecní 

vodárny, přičemţ by ta to komunikace toto místo úplně zničila, budovy by se zbouraly 

a studně zasypaly. I kdyţ podle mých posledních informací, jenţ mi dal pan Bárta 

z obecního úřadu Vřesina, je dnes obec proti výstavbě této komunikace, která měla 

původně odlehčit provoz na stávající hlavní silnici obce. Nicméně jak uţ jsem 

se zmiňovala v této práci, jestliţe se schválí postavení prodlouţené rudné, tak vybudování 

komunikace v blízkosti vodárny je pravděpodobně nevyhnutelné.  

Kdyţ pominu tyto fakta a v budoucnu by se vodárna zachránila, musela by se uvést 

do původního stavu. Tedy by se musela provést asanace a regenerace studní a oprava 

vodárenských budov. A to jak si všichni patrně domyslí, stojí hodně peněz. Ještě 

by se musel najít někdo, kdo by vodárnu spravoval, přestoţe by slouţila jako záloţní zdroj.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Tereza Matějová: Obecní studny – Záloţní zdroje v době havárií vodovodních sítí 

2012                                                                                                                   48 

9 Závěr  

Jedním z cílů této práce bylo zmapování moţných zdrojů pitné vody v obci Vřesina. 

Tyto zdroje vody byly v minulosti vyuţívány obyvateli části obce k zásobování vodou 

pro pitné účely prostřednictvím obecní vodárny se studněmi, nacházející se na místě kdysi 

zvaném U Nádraţí. Vodárna se stále nachází na svém místě jen je v poněkud zhoršeném 

stavu oproti době, kdy se pouţívala. Objekty vodárny jsem zaměřila přístrojem GPS  

a následně je vloţila do mapy. Kromě objektů vodárny jsem do mapy vyznačila i měřící 

profily, ze kterých jsem odebírala vodu k orientačnímu stanovení vybraných parametrů.  

Dalším mým vyhrazeným cílem, bylo zjistit o této vodárně a o jejím zdroji vody 

co nejvíce informací. Na této vodárně se kdysi měřili různé parametry od vydatnosti 

aţ po parametry určující jakost odebírané vody. Přestoţe jsem měřila různé parametry jen 

orientačně, tak by bylo určitě zajímavé porovnat je s hodnotami, jenţ byly kdysi pravidelně 

stanovovány. S pomocí mé vedoucí bakalářské práce jsme se snaţili tyto údaje získat. 

Bohuţel nám bylo řečeno, ţe všechny dokumenty s daty a informacemi k tomuto 

komplexu byly údajně skartovány bývalým vlastníkem SmVaK, protoţe tento komplex 

uţ není v jejich kompetenci, tedy jej prodali stávajícím majitelům.  

A tak mohu doufat, ţe při dalším řešení této problematiky v mé diplomové práci, 

budu mít větší štěstí a vytrvalost a získám více informací neţ mám v této práci, která 

je díky tomu spíše rešeršního charakteru.  
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Tab. 10: Orientační hodnoty vybraných parametrů u měřícího profilu č.1  

Tab. 11: Orientační hodnoty vybraných parametrů u měřícího profilu č. 2  

Tab. 12: Orientační hodnoty vybraných parametrů u měřícího profilu č. 3  

Přílohy 

Příloha 1: Aktuální mapa s vyznačeným místem, kde se nachází komplex vodárny 

se studněmi z roku 2009 v měřítku 1:500 (http://kontaminace.cenia.cz/) 

Příloha 2: Historická mapa s vyznačeným místem, kde se nachází komplex vodárny 

se studněmi z roku 1950 v měřítku 1:500 (http://kontaminace.cenia.cz/) 

Příloha 3: Vodárenské budovy (Matějová 2011) 

Příloha 4: Vodárenské budovy z blízka. Vlevo pravděpodobně budova se zásobníkem 

na vodu. Vpravo  budova s čerpací stanicí (Matějová 2011)  

Příloha 5:  Vlevo budova s cedulí SmVaK. Vpravo jedna z osmi sběrných šachtových 

studní (Matějová 2011) 

Příloha 6: Hydrogeologické vrty roztroušené  mezi vodár. budovami (Matějová 2011)  

Příloha 7: Vlevo část mlýnky za mostem. Vpravo část mlýnky před mostem u vodárny 

(Matějová 2012) 

Příloha 8: Pohled na lesní porost v předjarním období, kde jsou roztroušeny studny 

sousedící se zemědělskou půdou  (Matějová 2012)  

Příloha 9: Vlevo měření koncentrace fosforu na první terénu. Vpravo odebírání vzorků 

vody z měřícího profilu č. 3 - hydrogeologického vrtu (Matějová 2011) 

Příloha 10: Vlevo hydrometrické vrtule GMH 3350 se sondou STS 005. 

Vpravo kolometrický rychlotest na stanovení dusičnanů (Matějová 2011)  

Příloha 11:  Výpočet celkového průtoku v mlýnce z naměřených veličin  
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z roku 2009 v měřítku 1:500 (www.cenia.cz)  
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Příloha 3  Vodárenské budovy (Matějová 2011) 
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Příloha 5  Vlevo budova s cedulí SmVaK. Vpravo jedna z osmi s běrných šachtových studní  

(Matějová 2011) 

 
 

  

Příloha 6  Hydrogeologické vrty roztroušené mezi vodárenskými budovami (Matějová 2011) 
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Příloha 7  Vlevo část mlýnky za mostem. Vpravo část mlýnky před mostem u vodárny (Matějová 2012) 

 

 

Příloha 8  Pohled na lesní porost v předjarním období , k de jsou roztroušeny studny sousedící se 

zemědělskou půdou  (Matějová 2012) 
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Příloha 9  Vlevo měření koncentrace fosforu na první terénu. Vpravo odebírání vzorků vody 

z měřícího profilu č. 3 - hydrogeologického vrtu (Matějová 2011)  

 

 
 

  
Příloha 10  Vlevo hydrometrické vrtule GMH 3350 se sondou STS 005. Vpravo kolometrický 

rychlotest na stanovení  dusičnanů (Matějová 2011)  
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Příloha 11  Výpočet celkového průtoku v mlýnce z naměřených veličin 

 
Obrázek: Průřez mlýnkou. L = šířka mlýnk y, v = rychlost proudění ve svislicích, H = výška hladiny 

(hloubka), Q = průtok  

 
Tabulka: Naměřené hodnoty hydrometrickou vrtulí a hodnoty hloubek v jednotlivých s vislicích 

Body měření Průměrná rychlost 

m/s 

Max. rychlost 

m/s 

Min. rychlost 

m/s 

Výška hladiny 

cm 

Levý okraj 0,03 0,09 0,00 4 

Střed 0,15 0,18 0,12 3 

Pravý okraj 0,09 0,11 0,08 3 

 

Výpočet celkového průtoku – Q (m3 /s; l/s) 

Q = S * v 

Q1 = S∆ * v1 + v0 

                     2 

Q1 = 0,1 * 0,04  *  0,03 + 0                                                Q1 = 0,03 * 10-3 m3/s 

               2                   2 
 
Q2 = S⌂ * v1 + v0 

                     2 

Q2 = 0,04 + 0,03 * 0,25  *  0,03 + 0,15                              Q2 = 0,79 * 10-3 m3/s 

                2                                 2 
 
Q3 = S□ * v1 + v0 

                     2 

Q3 = 0,25 * 0,03  *  0,15 + 0,09                                         Q3 = 0,90 * 10-3 m3/s 

                2                       2 
 
Q4 = S∆ * v1 + v0 

                     2 

Q4 = 0,1 * 0,03  *  0,09 + 0                                                Q4 = 0,07 * 10-3 m3/s 

               2                    2 
 
 

Q = Q1 + Q2 + Q3 + Q4                                                        Q = 1,79 * 10-3 m3/s 

 


