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Abstrakt 

 
Antropogenní vlivy na kvalitu vody jsou způsobené nebo ovlivněné člověkem, tedy jsou to 

jevy jím podmíněné či způsobené. Člověkem jsou zásadně ovlivněny a znečištěny všechny sféry 
země. Hydrosféra je antropogenně ovlivněná nejvíce. Neustále se objevují problémy s nezávadnou 
vodou a s tím spojené šíření infekcí a parazitů. 

Jako znečištění chápeme kaţdou změnu přirozených fyzikálních a chemických vlastností 

vody, která sniţuje její kvalitu vzhledem k její pouţitelnosti. Zdroje znečištění jsou přírodní  
a antropogenní; bodové, plošné a liniové. 

Důleţitost ochrany hydrosféry ze strategického hlediska odráţelo vyhlášení citlivých  
a zranitelných oblastí na celém území ČR. 
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Antropogenní vlivy, druhy znečištění, kvalita vody, zdroje znečištění, ochrana vod. 
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Abstract 

Anthropogenic influences on water quality caused or affected by human, thus suspended 

phenomena or caused by human. All spheres of the Earth are fundametally affected and polluted by 

human. Hydrosphere happens to be the most polluted sphere on the Earth anhtropogenically, issues 

with safe water and related spreading infection and parasites have been turning out constantly.  

Pollution is understood as every change of natural physical and chemical water features 

decreasing their quality due to the availability. There are natural and anthropogenic, spot, surface 

and liner pollution sources. 

The importance of hydrosphere from strategic point of view have reflected sore and 

vulnerable areas declaration of all regions in the whole area of the Czech Republic. 

 

 

Key words 

Anthropogenic influences, types of pollution, water quality, sources of pollution, protection 

of hydrosphere. 
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Seznam použitých zkratek 

BSK     Biochemická spotřeba kyslíku 

CnHm    Alifatické, aromatické a heterocyklické uhlovodíky 

CO2     Oxid uhličitý 

ČSN   Česká technická norma 

E    Účinnost procesu 

EL    Veškerých extrahovatelných látek 

EO    Ekvivalentní obyvatel 

EP    Evropský parlament 

ES    Evropská směrnice 

f-ce    Funkce 

HPO4
2-    Hydrogenfosforečnany 

H2PO4    Dihydrogenfosforečnany 

CHSK(mn,Cr)    Chemická spotřeba kyslíku 

CHKO    Chráněnná krajinná oblast 

NEL    Nepolárních extrahovatelných látek 

NL    Nerozpuštěné látky 

NOx    Oxidy dusíku 

N.v.    Nařízení vlády 

NO3
-    Dusičnanový dusík 

PaHs    Ropné uhlovodíky a polyaromatické uhlovodíky 

PAU    Polycyklické aromatické uhlovodíky 

PBBs    Polybromované bifenyly 

PBTs     Persistent, bioaccumulative, toxic 

PCBs    Polychlorované bifenyly 

PCDDs   Polychlorované dibenzodioxiny 

PCDFs    Polychlorované dibenzofurany 

PET    Polyethylentereftalát 

pH    Chemická reakce vody 

PO4
3-    Fosforečnany 

POD    Povodí Odry 
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Q25    První quantil 

Q50    Druhý quantil 

Q75    Třetí mantil 

Q330d    Průtok 330.denní 

Q355d    Průtok 355.denní 

Q364d    Průtok 364.denní 

RL    Rozpuštěné látky 

SÚKL     Státní ústav pro kontrolu léčiv 

TK    Těţké kovy 

TOC    Celkový organický uhlík 

VŠB-TUO    Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

VÚV    Výzkumný ústav vodohospodářský 
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1 Úvod 

 

Tato diplomová práce bude zpracována v první části jako rešerše zadaného tématu: 

Antropogenní vlivy na kvalitu vody. Ve druhé části jako praktická: Vodní tok Bílovka – 

antropogenní vlivy na kvalitu vody, sledoval jsem stav vodního toku Bílovka s vyhodnocením 

jakosti povrchové vody. 

V teoretické části práce zpracovávám problematiky týkající se tématu práce, jsou to: 

hydrosféra, její znečištění, látky ve vodách, jejich druhy, přírodní a antropogenní faktory 

ovlivňující znečištění. 

V praktické části se věnuji popisu toku Bílovka a sleduji jeho charakteristiky, předem 

vybírám profily a odůvodňuji výběr. V těchto profilech budu sledovat vybrané chemické ukazatele, 

jeţ budu srovnávat a zařazovat podle platné legislativy  

Zabývám se tedy dvanáctiměsíčním pozorováním vodního toku Bílovka, součástí bude 

vzorkování toku a následná chemická analýza vzorků v laboratoři VŠB. 

Navazuji na mou bakalářskou práci „Vliv zemědělství na kvalitu povrchových vod“ kde 

jsem řešil zadání na stejném toku, proto jsem se vybranými problematikami zabýval jen okrajově, 

s odvoláním na výše jmenovanou práci, jsou to:  

 vliv zemědělství obecně, 

 šíření znečištění v prostředí, 

 proces samočištění. 

Mým cílem bylo získat přehled o problematice vlivu člověka na hydrosféru, a zkoumání 

stavu vybraného toku se zhodnocením jeho stavu v této práci.  
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2 Teoretická část  

2.1 Povrchové vody a znečištění 

Povrchové vody dělíme na kontinentální a mořské. Povrchové vody jsou směsí vod 

atmosférických a podzemních, jejich sloţení odpovídá poměrům obou sloţek. Hlavními zdroji 

ovlivňování jsou geologicko-geografické poměry, hydrologicko-klimatické poměry a antropogenní 

činnost. Je-li osídlení vody v rovnováze, příznivě ovlivňuje kvalitu povrchové vody (eutrofie). 

 Ve vodě probíhají samočisticí procesy, které ničí odpadní a organické látky. Mimo rozpustné  

a nerozpustné látky je závaţnou sloţkou obsah dusičnanového dusíku NO3
-. Obsah biologicky 

rozloţitelných a nerozloţitelných organických látek ve vodě se posuzuje podle mnoţství 

oxidačního činidla, jeţ je za určitých podmínek třeba vynaloţit na jejich oxidaci. Jako činidla se 

pouţívá manganistan draselný nebo dichroman draselný – označení CHSK(mn,Cr), tj. chemická 

spotřeba kyslíku. Obsah pouze biologicky rozloţitelných látek ve vodě se vyjadřuje pomocí 

biochemické spotřeby kyslíku BSK, hodnota vyjadřuje mnoţství kyslíku spotřebované 

mikroorganismy bez součinnosti fotosyntetizujících mikroorganismů. Význam povrchových vod 

pro vodárenské účely stále vzrůstá, u nás je to kolem 50 %.[1] 

Znečištění má povahu fyzikální, chemickou nebo bakteriologickou. Znečisťující látky jsou 

ve vodě rozpuštěné, suspendované nebo rozptýlené a emulgované. Dále je můţeme dělit na: 

 přírodní příměsi, ty jsou fyzikální povahy; pocházejí z částic hornin a půdy; způsobují 

zákal nebo opalescenci vody, případně zápach po bahně nebo hlíně, 

 biochemické příměsi způsobují např. mýdlovou chuť po huminových kyselinách  

a ţluté aţ hnědé zabarvení; kamence a hlinité soli dávají svíravou chuť; látky z rozpadu 

dusičnanů a dusitanů se organolepticky neprojevují; látky z rozpadu čpavku  

a aminokyselin se vyznačují hnilobným zápachem, 

 bakteriologické znečistění - bakterie, viry, plísně, kvasinky, různí paraziti apod.; např. 

tyfosní bakterie, salmonelózy, dyzentérie; vodou se můţe šířit cholera, paraziti 

(škrkavky, roupi, tasemnice); s vodou je také spojeno rozmnoţování přenašečů 

některých chorob, 

 chemické znečistění způsobují různé látky; rozkladem bílkovin a minerálním hnojením 

se do vody dostávají dusičnany a dusitany, blokují oxidační pochody červeného 

krevního barviva (methemoglobinémie, jeţ zapříčiňuje vnitřní dušení - cyanóza) 

přípustná norma činí pro kojence 15 mg.l-1, pro dospělé 50 mg.l-1; fluor patří  

k biologicky významným látkám, vysoký obsah způsobuje fluorózu (zvýšené ukládání 

v kostech - lomivost), menší mnoţství příznivé (do 0,5 mg-l-1 sniţuje kazivost zubů). 

Znečištění povrchových vod podle mechanismu působení látek se dělí do tří skupin: 

 látky působící přímo toxicky, 

 látky ovlivňující kyslíkovou bilanci, 

 látky inertní (anorganické nerozpuštěné a rozpuštěné netoxické). 
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Závaţné znečištění mohou způsobit pesticidy a látky organické i anorganické povahy 

pouţívané k hubení rostlinných a ţivočišných škůdců. K antropogennímu ovlivňování hydrosféry 

dochází: 

 nepřímo to spočívá především v mineralizaci sráţkových vod. Při pádu z výše 1000 m  

1 l vody promyje asi 3,25.105 l vzduchu. Sráţková voda se obohacuje o rozpuštěné 

plyny, soli, aerosoly, bakterie, mikroby, spóry atd. a způsobuje kyselou reakci vody  

a zvyšuje její korozivitu. 

 přímo to je produkované lidskou činností a je nebezpečnější u podzemních vod, kde 

moţnosti asanace jsou podstatně menší a omezenější. V současné době je nejčastější 

příčinou znečistění ropnými uhlovodíky, v podzemní vodě jsou téměř nedegrabilní  

a sorpční schopnost půdy je pro ně malá. 

Nejdůleţitější znečištění z hlediska potenciálního ohroţení hydrosféry jsou vstupy látek: 

 z průmyslové výroby ropa a ropné produkty, tenzidy, radioaktivní látky, organické  

a anorganické látky, 

 ze zemědělství produkty eroze, minerální hnojiva, pesticidy a zvířecí exkrementy, 

 ze sídlišť výluhy ze skládek tuhých odpadů a komunální odpadní vody. 

Splaškové vody jsou odpadní vody z domácností a sociálních zařízení závodů. Spotřeba 

vody (shodná s mnoţstvím odpadních vod) stále stoupá. Znečištění splaškových odpadních vod je 

dáno převáţně obsahem moče a fekálií (cca 60 % organických látek), dále přicházejí zbytky 

ţivočišné a rostlinné potravy, tuky, mycí a čisticí prostředky, velký význam mají tenzidy, coţ jsou 

povrchově aktivní látky, dříve saponáty. Do této skupiny patří i odpadní vody ze zemědělské 

výroby. V případě, kde dobytek je krmen potravou fortifikovanou antibiotiky, antibiotika a jejich 

rezidua zůstávají v odpadní vodě, ničí vodní i půdní mikroflóru, takţe zamezují samočisticí 

pochody. 

Průmyslové odpadní vody mohou být znečištěny odpady organického i anorganického 

původu. V prvním případě jsou to například odpady z výroby celulózy, cukrovary, textilu nebo 

uhelné prádelny. Ve druhém případě se jedná o kontaminace z provozních vod i průsaky při 

zpracování surovin i výrobků. Ve vztahu k poškození lidského zdraví mají hlavní význam kovy, 

které se v organismu kumulují, a jejich obsah v ţivotním prostředí roste. Světová zdravotnická 

organizace je dělí podle důleţitosti: 

I. kadmium, rtuť, olovo 

II. arsen, chrom, selen 

III. beryllium, kobalt, molybden, stříbro, vanad 

Na akutní toxicitu kovů má výrazný vliv forma jejich výskytu. Např. pouze mocenstvím 

odlišné kovy Cr6
+  a As3

+  jsou toxičtější neţ Cr3
+  a As5

+; organické sloučeniny téhoţ kovu mohou být 

silnějšími jedy neţ anorganické (tetraetylolovo, etylmerkurichlorid). Ve směsích se mohou účinky 

kovů zesilovat (synergismus) nebo zeslabovat. Např. kadmium ve směsi se zinkem nebo mědí je 

toxičtější; ve tvrdých vodách se však toxicita kovů obecně sniţuje. [2] [3] [4] 
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Vliv pH na ryby: 

 6,5 – 9 - ţádný vliv,  

 6,0 – 6,4 - pravděpodobně ţádný škodlivý vliv s výjimkou velmi vysokých koncentrací 

CO2 (>1000 mg/l),  

 5,0 – 5,9 - ţádný specifický škodlivý vliv s výjimkou vysokých koncentrací  

CO2 (> 20 mg/l) nebo pokud jsou přítomné ţelezité ionty,  

 4,5 – 4,9 - škodlivý vliv na jikrách a dospělců ryb, pokud jsou koncentrace  

Ca2
+ , Na+ a Cl- nízké,  

 4,0 – 4,4 - škodlivý vliv pro dospělce různých druhů ryb, které nebyly aklimatizovány 

na nízké pH,  

 3,5 – 3,9 - letální pro lososové ryby, aklimatizované plotice mohou přeţívat delší 

období,  

 3,0 – 3,4 - většina ryb je usmrcena během několika hodin. [5], [6] 

Jakost vody v tekoucích i stojatých vodách je do velké míry antropogenně ovlivněna.  

Do vodního ekosystému vstupují zejména látky zvyšující organickou a trofickou zátěţ, popř. látky 

s toxickým působením. Obecnými důsledky těchto faktorů mohou být zvýšení eutrofizace vodního 

prostředí vedoucí k nárůstu primární a následně i sekundární produkce organismů a zvýšení 

intenzity rozkladu způsobující narušení kyslíkového reţimu. Zdroje antropogenního znečištění se 

tradičně rozdělují na bodové a difuzní. Bodové zdroje jsou zpravidla dostatečně velké a dobře 

definované a dají se pojímat jako přítoky ústící do recipientu v daném bodu. Difuzní zdroje mohou 

mít podobu souhrnu většího mnoţství obtíţně definovaných malých bodových zdrojů, anebo se 

jedná o pravé difuzní zdroje ve smyslu pronikání přitékajícího zdroje v kontinuálním úseku podél 

recipientu. Převaţujícím zdrojem difuzního znečištění je zemědělství, mohou to ale být také 

urbanizované plochy, vliv na projev difuzního znečištění mají také atmosférické depozice. [7] 

S rozvojem čištění odpadních vod došlo v posledních třiceti letech k významnému poklesu 

zatíţení toků v ČR nespecifickým organickým znečištěním, charakterizovaným např. hodnotami 

nerozpuštěných látek (NL), chemickou spotřebou kyslíku, biochemickou spotřebou kyslíku 

pětidenní. Relativně tím stoupá význam znečištění minerálními ţivinami (dusík, fosfor)  

a specifickými polutanty (anorganickými i organickými). [8] 

 

2.2 Vlivy na hydrosféru: 

Hydrosféru ovlivňují přírodní a antropogenní faktory. 

Mezi přírodní faktory je moţno zařadit změny kosmických vlivů, změny vlastností 
atmosféry a zemského albeda, globální klimatické změny, tektonické jevy, přirozená radioaktivita 
prostředí a biologické faktory. 

Mezi antropogenní faktory počítáme zejména způsob a objem čerpání přírodních zdrojů, 
mnoţství a způsob emitování odpadů všeho druhu do prostředí, zásahy do krajiny, vnášení 
cizorodých látek do ekosystémů. 
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Kategorie polutantů vyskytujících se ve vodách: 

 kyseliny a zásady, 

 anionty (např. sulfidy, sulfáty, kyanidy), 

 detergenty, 

 splašky a zemědělská hnojiva, 

 potravinářské odpadní vody, 

 plyny (např. chlor, amoniak), 

 oteplené vody, 

 kovy (např. Cd, Zn, Pb, Hg), 

 ţiviny (zejména fosfáty a dusičnany), 

 oleje a olejové diverzanty, 

 organické toxické odpady (např. formaldehyd, fenoly), 

 pesticidy, 

 PCB, PAU, 

 Radionuklidy, 

 patogeny. [9] 

 

2.3 Vodní zdroje 

Za vodní zdroje jsou v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

povaţovány takové povrchové a podzemní vody, které mohou být vyuţívány pro uspokojení potřeb 

člověka, zejména pro pitné účely. Podle směrnice 2000/60/ES z r. 2000 má být např. u podzemních 

vod dosaţeno dobrého stavu a také identifikován a zvrácen jakýkoliv významný a trvalý vzestupný 

trend koncentrace kterékoliv znečišťující látky, coţ představuje včasné zásahy a nepřetrţité 

dlouhodobé plánování ochranných opatření s ohledem na přirozené zpoţdění při jejich vytváření  

a obnově. Vzájemná spolupráce správců povodí a uţivatelů vod (např. provozovatelů vodovodů  

a kanalizací, průmyslových podniků, zemědělských subjektů atd.) by měla obecně vést k udrţení  

a zlepšení stavu povrchových a podzemních vod – docílení tzv. dobrého stavu vod, který definuje 

Rámcová směrnice vodní politiky (2000/60/ES) takto: 

„Dobrý stav povrchové vody“ znamená takový stav útvaru povrchové vody, ţe jeho 

ekologický i chemický stav je přinejmenším „dobrý“.  

„Dobrý stav podzemní vody“ je takový stav útvaru podzemní vody, kdy jak jeho 

kvantitativní, tak i chemický stav je přinejmenším „dobrý“. [10] 

 

2.4 Přírodní faktory 

2.4.1 Vegetační pokryv 

Vegetační pokryv má obecně retardační účinky na zpomalení odtoku krátkodobou 

akumulací, zvyšuje infiltraci vody do hlubších horizontů, dále má retenční účinky, účinek  

se projevuje dlouhodobou akumulací a současně chrání povrch půdy proti erozi. 

Rostlinná a dřevní hmota je přirozenou součástí koryt vodních toků v oblastech, které jsou 

člověkem ovlivněny jen málo. Význam této hmoty pro morfologickou a biologickou rozmanitost 
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vodních toků je třeba respektovat, i kdyţ její výskyt v relativně hustě obydlené krajině můţe být 

problematický z hlediska protipovodňové ochrany. 

Koryta toků jsou obvykle lemovány břehovými a doprovodnými porosty. Tato vegetace se 

stává zdrojem převáţně mrtvé dřevní hmoty, kterou nalézáme i v korytě samotném. V podmínkách 

vodních toků bez většího vlivu člověka jsou vyvrácené stromy a naplavené dřevo nedílnou součástí 

říčních systémů, protoţe v korytech a nivách vodních toků ovlivňují celou řadu abiotických  

a biotických procesů. Výskyt dřevní hmoty je pochopitelně problematický u vodních toků 

upravených k různým účelům a protékajících hustě osídlenou krajinou. Proto byla v minulých 

staletích koryta našich vodních toků vyčištěna a upravena pro účely, ke kterým byly toky 

vyuţívány např. k dopravě dřeva a zboţí, odvodnění nivních pozemků, vyuţití vodní energie apod. 

V posledních desetiletích se dřevní hmota do vodních toků opět samovolně vrací v důsledku 

stárnutí břehových porostů a změn ve vyuţití niv i toků samotných. 

Atmosférická depozice představuje hlavní vstup látek do ekosystému. V rámci 

monitorovacích projektů jsou obvykle rozlišovány dva typy padající kapalné depozice: sráţky na 

volné ploše a sráţky odebírané pod korunami stromů, přičemţ chemismus obou těchto typů je 

výrazně odlišný. Vzorky pod korunami stromů jsou obohacovány kontaktem vertikální depozice  

s nadzemní částí vegetace. Obecně lze říct, ţe dochází především k intenzifikaci depozičních 

procesů v lesním porostu, to jednak aktivně, kdy dochází k vyluhování rozpustných metabolitů,  

a jednak pasivně, kdy se projevuje mechanický vliv koruny. Dále jsou vzorky podkorunových 

sráţek zahušťovány procesem evapotranspirace. Na druhou stranu však můţe docházet  

k ochuzování vzorků podkorunových sráţek o některé prvky, jeţ jsou přijímány asimilačními 

orgány a následně translokovány do dalších částí dřevin. 

Lesní vegetace tedy významným způsobem ovlivňuje chemické sloţení atmosférických 

sráţek. Způsob a míra interakcí závisí i na chemickém charakteru prvku a na jeho roli  

v metabolismu dřevin. Podle charakteru prvku lze rozlišit čtyři následující skupiny: 

 prvky biogenní či esenciální (např. Ca, K, Mg, Mn), jeţ jsou důleţité pro některé 

metabolické funkce dřeviny, 

 prvky neesenciální a přesto rostlinami přijímané a metabolizované (např. Ba, Rb, Sr), 

coţ je pravděpodobně způsobeno substitucí esenciálních prvků těmito jejich 

chemickými homology, 

 prvky vyskytující se převáţně v plynné formě (např. Cl, F, N, SO4), adsorbované na 

povrchu asimilačních orgánů dřevin, smyté sráţkou, 

 prvky vyskytující se ve formách málo rozpustných a prvky toxické (např. Al, Be, Cd, 

Fe, Pb, Zn), které jsou rovněţ zachyceny na povrchu asimilačních orgánů, ovšem na 

zem se dostávají aţ s opadem. 

První tři skupiny prvků obohacují vzorky sráţek pod korunami stromů aktivními či 

pasivními pochody, tedy louţením produktů metabolismu, resp. procesem rozpouštění zachycených 

plynných látek. Naopak skupina chemických prvků, které se vyskytujících se převáţně v málo 

rozpustné formě, neobohacuje vzorky odebírané pod korunami stromů. 

Chemismus podkorunových sráţek je dále ovlivněn i typem porostu. Jehličnaté porosty 

obvykle vykazují vyšší obohacení zejména biogenními, resp. Esenciálními prvky. Na druhé straně 
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listnaté porosty vykazují mírně niţší úroveň obohacení atmosférické depozice, jelikoţ relativní 

povrch jejich asimilačních orgánů je niţší neţ u jehličnatých stromů a jde o opadavé dřeviny, tedy 

jejich asimilační orgány pokrývají korunu dřeviny jen přibliţně 7–8 měsíců v roce. [11] [12] 

 

2.4.2 Sedimenty 

Sledování dlouhodobého vývoje obsahu prioritních a dalších nebezpečných látek  

v sedimentech je nezbytnou součástí naplňování poţadavku nařízení vlády č. 61/2003 Sb.  

o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, v platném znění, 

kterým je nezvyšování koncentrace prioritních a dalších nebezpečných látek ve vodním prostředí, 

plaveninách, sedimentech a ţivých organismech vodních toků v čase a místě. 

Míra znečištění sedimentů prioritními a dalšími nebezpečnými látkami představuje pro své 

potenciálně toxické účinky na faunu a flóru dna i vodního sloupce nad sedimentem, včetně 

schopnosti akumulace v tělech vodních ţivočichů, jeden z hlavních environmentálních problémů. 

V souvislosti se směrnicí Evropského parlamentu a Rady o normách environmentální kvality  

se omezení nepříznivého vývoje zátěţe sedimentů těmito látkami řadí mezi přední problémové 

okruhy vodního hospodářství. Uvedená směrnice vymezuje pro členské státy poţadavek na 

posouzení dlouhodobých trendů prioritních látek, včetně zajištění nezvyšování úrovně kontaminace 

těchto látek v sedimentech a biotě. [13] [14] [15] 

 

2.4.3 Rozklad organických látek ve vodě, činnost bakterií, samočištění  

Po vstupu do prostředí přirozeného nebo technického, jsou specifické polutanty 

degradovány, v ideálním případě aţ na CO2 a vodu, reálně ovšem vzniká směs degradačních  

a transformačních produktů a původní látky. Tyto produkty transformace se mohou značně lišit  

od původních látek a mohou mít na prostředí z ekotoxikologického hlediska dokonce horší vliv neţ 

látky původní. [17] 

Voda má obecně schopnost přeměňovat škodlivé látky na látky s niţším, nebo ţádným 

škodlivým účinkem. Tuto vlastnost nazýváme samočištění vody. Za tímto procesem stojí velice 

sloţitý systém přeměn, uskutečňovaných díky mikroorganismům, prvokům a řasám.  

Jejich význam především spočívá v oxidaci škodlivých látek nebo ve vyuţití těchto látek 

jako substrátu potřebného k ţivotu. Nejdůleţitějším prvkem celého systému jsou bakterie 

vyuţívající svůj enzymatický systém. 

Bakterie dělíme podle potřeby kyslíku k ţivotu na aerobní a anaerobní. Aerobní bakterie 

vyuţívají kyslík jako příjemce elektronů a tedy i jako oxidační činidlo. Anaerobní vyuţívají jiné 

látky (např. dusičnany, sírany apod.). 

Methanogenní bakterie 

Jedná se o obligátně anaerobní kmeny. Např. Methanobacterium, Methanobacillus apod. 

Vyskytují se ve vodě s vysokým obsahem organických látek. Ţijí v anaerobním prostředí, které  

je většinou na dně. Organické látky vyuţívají jako substrát pro svůj metabolismus a konečným 

produktem je methan. 
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   2 ( CH2O )  CH4 + CO2 

Dusíkaté bakterie 

Dalším druhem bakterií jsou bakterie dusíkaté, díky kterým se prvky a vlastnosti vody 

mění během několika fází. První je fixace atmosférického dusíku. Dochází k přeměně molekuly 

dusíku na amonné ionty (NH4
+). Na tomto procesu se podílí především rody Azotobacter nebo 

Clostridium. 

Dalším krokem je nitrifikace, kdy se amonné ionty přeměňují na dusičnany. V procesu se 

podílí především rody Nitrosomonas a Nitrobacter. 

Redukce dusičnanů na dusitany případně aţ na molekulární dusík se nazývá denitrifikace. 

Běţí za nepřístupu kyslíku a příjemcem elektronů jsou právě dusičnany. [18] [19] 

 

2.5 Antropogenní faktory 

2.5.1 Zemědělství 

Z pohledu zemědělské bilance je odnos fosforu ve vodě odtékající z povodí zanedbatelný. 

Tato mnoţství ale nejsou zanedbatelná z pohledu vodohospodářského. 

Dusík N se v půdním prostředí se oxiduje na NO3
-, který je mobilní, můţe být tedy 

vymýván do povrchových vod. 

Dusík se ve vodách vyskytuje především ve formě iontové, jako amoniakální (NH4
+), 

dusičnanové (NO3
-) a dusitanové (NO2

-) nebo neiontové  -NH2, =NH apod. Nejčastější příčinou 

dotace dusíku do vod je pouţívání hnojiv, která se při sráţkách vymývají z půdy a jsou odnášena 

do povrchových toků. Obrovská mnoţství dusíku obsahují odpady ze ţivočišné výroby, jejichţ 

případný únik do povrchových vod je významným nebezpečím. 

Toxicita dusíku není příliš vysoká. Nejtoxičtější jsou organické nitrosaminy, jeţ jsou 

podezřelé z karcinogeneze. Další nebezpečí skrývají dusičnany, které v gastrointestinálním traktu 

mohou být redukovány na dusitany, jeţ při resorpci do krve způsobují alimentární 

methemoglobinemii. To znamená přeměnu hemoglobinu na methemoglobin, který není schopen 

přenášet kyslík. Nebezpečí je významné především pro kojence, kteří jsou na obsah dusičnanů  

a dusitanů velice náchylní. 

Fosfor se vyskytuje především ve formách fosforečnanů (PO4
3-), hydrogenfosforečnanů 

(HPO4
2-) a dihydrogenfosforečnanů (H2PO4

-). Nejběţnějším znečišťujícím činitelem jsou splaškové 

vody z domácností, tedy fosforečnany z detergentů, dále průmyslová hnojiva a zemědělská výroba. 

Nebezpečnost fosforu tkví především v moţnosti podmínění vzniku eutrofizace. Společně 

s dusíkem tvoří základní ţiviny pro růst vodních řas. Stoupne-li koncentrace dusíku a fosforu na 

určitou úţivnou úroveň, můţe dojít k přemnoţení řas a sinic, lidově označované vodní květ. 

V tomto stavu dochází k nadměrné produkci organických látek a tedy i ke zvýšení hodnot BSK5. 

Sinice jsou často producenty různých toxinů (cyanotoxiny). Takováto voda je velice těţko 

vodárensky upravitelná a není vhodná ani pro rekreační účely.  
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Fosfor P a draslík K jsou málo pohyblivé. P ve formě PO4
3-
 je sorpčně vázán na 

hydratované oxidy Fe3+
 a Al3+

 a můţe být transportován do povrchových vod s nejemnější půdní 

frakcí. 

Ve stagnujících vodách klesá pH, ţelezo je redukováno na rozpustou formu Fe2+
 a PO4

3-je 

uvolňován do roztoku. 

Stopové prvky (hlavně toxické kovy) jsou obsaţeny ve fosforečných průmyslových 

hnojivech. 

Eutrofizace vod je dlouho a intenzivně studovaný problém a redukce emisí fosforu je 

všeobecně uznávaným klíčem k omezení jejích negativních projevů. Stejně tak dlouho zavedený je 

poznatek, ţe zemědělská a hlavně orná půda je nejdůleţitější plošný zdroj znečištění fosforem. [20] 

 

2.5.2 Hodnocení  kvality a stupně znečištění vod dle množství živin (úživnosti) 

Znečištění vod hodnocené na základě velikosti BSK5 tvoří škálu saprobity. Stupnice má pět bodů: 

 xenosaprobní stupeň – nejčistší pásmo s velmi čistou vodou, 

 oligosaprobní stupeň – voda čistá, odpodvídající čistotou přírodním neznečištěným 

tokům. Z hlediska rybářského se jedná o pstruhové vody, 

 beta-mezosaprobní stupeň – středně čistá voda, ve které se plně rozvíjí flóra i fauna, 

citlivé druhy zde však nemusí jiţ existovat, jedná se o vodu s maximálním moţným 

přirozeným znečištěním, 

 alfa-mezosaprobní stupeň – voda znečištěná s velkým rozvojem řas, sinic a hub, vyvíjí 

se zde larvy hmyzu a ţijí pouze odolné druhy ţivočichů, 

 polysaprobní stupeň – voda silně znečištěná vyskytující se u výpustí odpadních vod, je 

charakteristická vysokým obsahem rozloţitelných látek (tzn. i vysokým BSK5), počet 

druhů je redukován. [21] 

 

2.5.3 Urbanizace, industrializace 

Jednou z nejvýznamnějších činností, eliminujících zátěţ znečištění způsobeného 

obyvatelstvem a některými průmyslovými činnostmi, je čištění odpadních vod. 

Podle metodického pokynu k nařízení vlády č. 229/2007 Sb. platí, ţe účinnost procesu  

E [%] je definována normou ČSN 75 6401  jako poměr mezi odstraněnou koncentrací znečišťující 

sloţky (= rozdíl mezi koncentrací na vstupu a výstupu ze systému) a koncentrací sloţky vstupující 

do systému. Obecně lze místo koncentrací pouţívat i látkové toky. [21] [22]  

Výstavba liniových staveb, průmyslových a těţebních technologií a dalších velkých staveb 

představuje vţdy určitý negativní vliv na ţivotní prostředí. Realizací opatření, navrţených  

k prevenci, eliminaci, popř. kompenzaci negativních účinků na ţivotní prostředí, lze tento vliv 

minimalizovat, avšak nikoliv úplně vyloučit. K určení velikosti a specifikace vlivu jsou v současné 

době pouţívány legislativně stanovené metodické postupy, kterými je nutno většinu velkých staveb 

posoudit v době jejich přípravy (před samotným územním řízením a stavebním povolením). Dopad 
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staveb na ţivotní prostředí je hodnocen zejména podle zákona č. 100/2001 Sb. Nicméně je moţno 

uplatnit i další metodiky (např. hodnocení environmentálních rizik, environmentální audit, 

hodnocení ţivotního cyklu). [23] 

Uvedené metodiky charakterizují vlivy na jednotlivé sloţky ţivotního prostředí (ovzduší, 

podzemní a povrchové vody, půdu, fyzikálně-technické sloţky atd.). Velmi často bývá negativním 

vlivem např. znečištění ovzduší, vody či půdy, které je moţno analyzovat, měřit či monitorovat. 

Obdobně je tomu např. u hluku. 

Výstavba liniových staveb, staveb průmyslových a těţebních technologií a dalších velkých 

staveb.  

Realizace liniových stavby, průmyslových nebo těţebních technologií a jiná díla jsou 

řazeny k aktivitám, které v mnoha případech ovlivňují přírodní prostředí v krajině jako celku ve 

značném rozsahu, zejména z hlediska záboru velkých ploch pozemků (zvláště se tak děje při 

povrchové důlní činnosti), značného objemu plynných i tuhých emisí do ovzduší, emisí 

znečišťujících látek do vod a emisí hluku do okolního prostředí. U velkých průmyslových celků, 

liniových staveb, velkých obchodních center, velkých skládek odpadu a specifických energetických 

zařízení (větrné elektrárny) je třeba důsledně zváţit i vliv stavby na krajinný ráz. [24] 

Vliv dopravy na ţivotní prostředí je určován zejména typem dopravních prostředků  

a dopravních cest; základními činiteli jsou: 

 vedení trasy komunikace a její uspořádání (intravilán, extravilán, průtah, obchvat, 

segregace tras dopravních systémů, nadzemní či podzemní vedení apod.), 

 způsob pohonu vozidel, 

 technický stav komunikací, resp. dopravních cest, 

 způsob směrového vedení vozidla, 

 technický stav vozidel, 

 způsob a technika řízení a organizace dopravy, 

 disciplína účastníků dopravního procesu. [24] 

 

2.5.4 Silniční doprava 

Motory běţných automobilů, kterých je dosud většina, emitují především CO, NOx a CnHm 

(je udáváno aţ 160 i více uhlovodíkových škodlivin, z nichţ většina se vyskytuje v miligramovém 

či ve stopovém mnoţství; rozhodující škodlivinou je v případě silniční dopravy benzen, příp. 

benzo(a)pyrén). Přestoţe všechna moderní vozidla jsou vybavena katalyzátory, koncentrace výše 

uvedených škodlivin je zejména ve městech na rušných křiţovatkách vysoká. Silniční doprava  

se podílí na tvorbě NOx v přízemní vrstvě z cca 60 %. 

Také je nutno zmínit situaci v oblasti skleníkových plynů. Měrné emise oxidu uhličitého, 

druhého nejvýznamnějšího skleníkového plynu, řadí osobní automobily na druhé místo „černé 

listiny" hned za leteckou dopravu. 
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Exhalace spalovacích motorů 

Výfukové plyny motorových vozidel obsahují téměř 164 (některé prameny udávají i větší 

počet) sloţek, a to jak anorganických, tak organických. Nejhůře co do emisí si stojí automobily bez 

katalyzátorů. Sloţky výfukových plynů lze rozdělit do dvou skupin:   

Anorganické: 

 oxidy uhlíku CO a CO2, 

 oxidy dusíku NOx, resp. NO2, 

 oxidy síry SOx, 

 tetraethylolovo Pb(C2H5)4. 

Organické:    

 alifatické, aromatické a heterocyklické uhlovodíky CnHm, 

 aldehydy C-CHO, 

 fenoly, ketony a dehty, 

 polycyklické aromatické uhlovodíky, 

 saze (čistý uhlík) aj. 

Pozn.: Tetraethylolovo Pb(C2H5)4 se od roku 2001, kdy je distribuován pouze bezolovnatý 

benzín, v palivech pro motorová vozidla a následně ve výfukových plynech prakticky nevyskytuje. 

Obdobně v posledních letech významně poklesl obsah síry v motorové naftě. 

Hlediska působení těchto látek na ţivou přírodu: 

 genetické, tady je největší pozornost věnována sloučeninám s mutagenními, případně  

i karcinogenními účinky (např. polycyklické aromatické uhlovodíky), 

 toxické, vyvolávají-li látky otravy nebo i smrt (vdechování oxidu uhelnatého, oxidů 

dusíku, sráţení tělních bílkovin formaldehydem apod.), 

 ekologické, které sledují abiotické faktory ve vztahu k motorové, zejména silniční 

dopravě. Velké nebezpečí představují nasycené uhlovodíky a oxidy dusíku. Pro svoji 

lehkou reaktivnost se spolu s intenzivním slunečním zářením, klimatickými  

a geomorfologickými faktory podílejí na vzniku oxidačního (fotochemického) smogu  

a působí i jako kondenzační jádra. 

Škodlivé látky ze silniční motorové dopravy působí na organismus buď přímo, nebo 

nepřímo přes potravinový řetězec (polycyklické aromatické uhlovodíky apod.). V řadě případů 

dochází k synergickému působení několika škodlivin, které svou účinnost vzájemně zvyšují nebo 

naopak omezují. [25]  

 

2.5.5 Vodohospodářská díla a úprava toků 

Pouze málo říčních systémů zůstalo volně tekoucích po celé své délce. Regulace řek přehradami 

většinou způsobila typické střídání série stojatých a tekoucích úseků. Ačkoliv přehrady jsou zřejmě 

nejnápadnější lidskou aktivitou, řeky jsou vystaveny dalším potenciálním vlivům antropogenní 
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činnosti, jako jsou jezové zdrţe, převody vody, výstavba zavlaţovacích kanálů a zařízení, 

odlesňování a zemědělská činnost v krajině apod. Mezi disturbance v tekoucích vodách vyvolané 

především lidskou stavební činností patří:    

 ovlivněný hydrologický reţim (vyvolané minimální a maximální průtoky, špičkování 

vodních elektráren, změna podélného a příčného profilu toku),   

 ovlivněný teplotní reţim (výstavba jezů a přehrad, odstraňování doprovodných 

porostů), 

 biologické a ekologické jevy (přerušení říčního kontinua, vysazování a zavlékání 

nepůvodních organismů). [26] 

Disturbancí se označuje v ekologii společenstev událost, která odstraní organismy a vytváří 

tak prostor pro kolonizaci jedince stejného nebo jiného druhu. Obecně můţeme lidské vlivy na 

koryta řek rozdělit na dvě hlavní skupiny – vlivy nepřímé a přímé: 

Nepřímé vlivy jsou většinou změny v uţívání krajiny: 

 odlesnění, 

 zalesnění, 

 zemědělství, 

 urbanizace, 

 hornictví. 

Přímé vlivy jsou například regulace toku a management koryta: 

 přehrazení toku, 

 odvedení vody, 

 těţba štěrku,   

 kanalizace toku, 

 kontrola povodní, 

 protierozní ochrana břehů, 

 bagrování apod. 

Pojem regulovaný tok (regulated river) v anglosaské literatuře označuje přehrazený tok, tj. 

tok, na němţ byla postavena přehrada. U nás se pojmem regulace, příp. regulovaný tok rozumí 

především ohrázování koryta, stabilizace dna a břehů a jiné regulační zásahy. 

Přehrazením toku údolní nádrţí dochází k přerušení říčního kontinua. Náhlou přeměnou 

řeky a jejího přilehlého okolí na jezero vzniká sloţitý řetězec důsledků s konečnými dopady na 

přilehlé ekosystémy a následně aţ na socioekonomickou sféru společnosti.  Přehrazené řeky mají 

svůj průtok, typ sedimentu, organický materiál a kvalitu vody určovánu vypouštěním z nádrţe. [27] 

Úpravy malých vodních toků byly v minulosti většinou brány za neodmyslitelnou součást 

melioračních staveb při odvodňování zemědělských pozemků v rámci intenzifikace zemědělství. 

Úpravy respektovaly především poţadavky a hlediska technicko-vodohospodářská a zcela 

opomíjely biologické a ekologické hodnoty vodního toku. Hlavní příčina tohoto stavu je zejména 

v jednostranném přístupu, který preferoval ne vţdy reálně vyčíslené technicko-ekonomické 

ukazatele. Z dosavadních dlouholetých zkušeností však vyplývá, ţe koncepční a technické 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/ekologie
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/organizmus-organismus
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/kolonizace-kolonisace
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zabezpečování, realizace úprav a jejich ekonomické zdůvodnění nejsou vţdy v souladu s původním 

záměrem. V mnoha případech mají negativní dopad na samotný vodní ekosystém a okolní krajinu. 

Při vlastní stavební realizaci úprav docházelo v důsledku změny podélného a příčného 

profilu přirozeného koryta toku k přímé likvidaci biocenóz vlastního toku jejich vybagrováním 

nebo zaváţením odstavených meandrů, které vznikly v důsledku napřímení trasy toku. Rozsáhlé 

stavební práce vyuţívající převáţně těţkou mechanizaci značně také poškozovaly okolí vlastního 

toku. 

Při úpravách malých vodních toků docházelo často k napřímení trasy koryta a tím k zániku 

oblouků a meandrů, coţ vedlo ke zkrácení délky vodního toku. Důsledkem je sniţování podílu 

vodní plochy v krajině a zároveň ztráta biotopů pro vodní organismy. Napřímením trasy došlo ke 

zvýšení podélného sklonu, následovalo zvýšení rychlosti proudu vody v korytě, pokud nebylo 

vyváţeno vhodným stupňováním. [28] [29] 

 

2.5.6 Minimální zůstatkový průtok 

V období sucha můţe u toků s malým povodím dojít k tak výraznému poklesu průtoku, ţe 

odstranění tůní prakticky způsobí vyschnutí toku a likvidaci převáţného počtu ţivočichů. Jedná se 

o tzv. nulové průtoky, které mohou vzniknout při nadměrných odběrech vody, odvedení vody 

náhonem, napouštění malých vodních nádrţí apod. Nulové průtoky jsou silným destabilizačním 

faktorem, s jejichţ délkou trvání se zvyšuje míra poškození biocenózy a prodluţuje se období její 

rehabilitační fáze. O něco příznivější jsou pro vodní ekosystémy minimální průtoky, které vznikají 

ze stejných příčin. Zoobentos reaguje na vznik minimálních aţ nulových průtoků zvýšeným 

únikem po proudu (driftování) nebo zalézáním do hyporeálu, je-li přítomen. Zbytky zoobentosu, 

které nemohou emigrovat do hyporeálu, po několika hodinách sucha hynou nebo jsou napadány 

imigrujícími suchozemskými dravci. Bylo dokázáno, ţe průměrná hustota populací 

makrozoobentosu k postupně niţším průtokům klesá ( QA - normální = 100 %, Q355 = 60,8 %, Q364 

= 36 % n.m-2), stejně jako jejich průměrná biomasa. [30] 

Tabulka 1. Směrné hodnoty minimálních zůstatkových průtoků. [31] 

Směrné hodnoty minimálních zůstatkových průtoků 

Průtok Q355d Minimální zůstatkový průtok 

< 0,05 m3.s-1 Q330d 

0,05 - 0,5 m3.s-1 (Q330d + Q355d). 0,5 

0,5 - 5,0 m3.s-1 Q355d 

> 5,0 m3.s-1 (Q355d + Q364d). 0,5 
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Opevněním koryta došlo k zastavení přirozeného vývoje samovolnými transformacemi 

jeho dna a svahů. Likvidací a neobnovením břehových porostů se mění světelné, tepelné a následně 

i kyslíkové poměry. Dojde ke zvýšení průtoků, jeţ způsobí: 

 velký úbytek bentontů, způsobuje ho např. i jednorázové zvýšení průtoku pro vodácké 

závody, 

 odplavení drobného plůdku a jiker, následkem je malá přirozená reprodukce ryb, 

 po delší době (nejméně 1 rok) dojde k určité stabilizaci koryta i biocenózy dna. 

 

Minimální průtok způsobí zmenšení objemu vody a zatopené plochy dna, následně stoupne 

koncentrace ţivočichů, coţ má za následek zvýšení konkurence. Dochází k hynutí jiker  

a nárůstových forem, v zimě promrzání, sníţení rychlosti proudu. 

V toku je tedy niţší hloubka, čímţ se zvětší prosvětlení vody, vláknité řasy při disimilaci 

vyčerpají kyslík, zvýší se pH. Dojde k produkci nadměrného mnoţství organické hmoty, k zvýšení 

teploty a značnému kolísání obsahu kyslíku. 

 

2.5.7 Vliv odlesnění a lesnické činnosti na vodní ekosystémy 

Těţba dřeva podstatně mění fyzikální prostředí toků. Mezi nejváţnější důsledky odlesnění 

patří změny v průtoku a zvýšená produkce sedimentů, protoţe vykazují dlouhodobé vlivy na koryto 

a charakter habitatů.  Těţba dřeva rovněţ vystavuje říční dno zvýšené sluneční radiaci, která 

zvyšuje teplotu vody a autotrofní produkci. Biologické důsledky odstranění listového zápoje 

mohou být relativně krátkodobé, protoţe vegetace opět vyroste. 

Odstranění dřeva ovlivňuje průtok mnoha cestami hydrologického cyklu. Méně vegetace 

sniţuje význam intercepce a evapotranspirace, coţ vede k vyšší vlhkosti půdy ve srovnání  

s neodtěţeným územím a vyšším průtokům v určitém období roku. [31] 

Těţba dřeva můţe způsobit vyluhování ţivin, kovů a organické hmoty a rovněţ můţe 

drasticky změnit ekologii lesní potoků a jezer. [33] 

 

2.5.8 Tepelné znečištění 

Tepelné znečištění se zdá zdánlivě nepodstatné, ale: 

 mění se druhové sloţení ve vodách, 

 zvýrazňuje účinky ostatních typů znečištění (zejm. organického), 

 vyšší teplota ≈ niţší rozpustnost O2 ve vodě. 

Zvýšená teplota ovlivní vlastnosti vody: 

 sníţení hustoty vody (↓ viskozity), 

 sníţení nasycení vody kyslíkem, 

 zvýšení toxicity některých látek, 

 zvýšení rozkladných procesů(↓ O2). 
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Biota reaguje na nárůst teploty ve svém prostředí: 

 urychlení larválního vývoje, 

 zrychlení metabolismu → zrychlený ţír → vyšší biomasa, 

 pokles druhové diverzity, 

 zvýšení abundance a biomasy dominantních taxonů, 

 raná stádia (po vykulení či vylíhnutí) jsou nejcitlivější, 

 tolerované teploty organismem se časem mění, jev se nazývá teplotní adaptace. [34] 

[35] 

 

Graf 1. Křivka kyslíkového průhybu ovlivněná tepelným znečištěním toku [35] 

 

2.6  Znečisťující látky ve vodách 

2.6.1 Organické látky, jejich druhy 

Pro identifikaci organických látek je hlavním souhrnným ukazatelem míry organického 

znečištění vod chemická spotřeba kyslíku (CHSKCr), resp. biochemická spotřeba kyslíku (BSK5). 

Pro moţnost kontinuálního sledování, a tím i případného přímého řízení čistírenského procesu se 

zavádí parametr celkový organický uhlík (TOC). Oba parametry CHSKCr  a TOC nelze vzájemně 

převést jednoduchým vztahem, ale převodní vztah se dá odvodit jen pro konkrétní odpadní vodu, 

proto byla nařízením vlády č. 61/2003 Sb., ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb., zavedena 

povinnost sledovat i ukazatel TOC pro městské čistírny odpadních vod nad 100 000 EO. 
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Pro tento ukazatel není zatím stanoven ţádný emisní standard, získání větších souborů dat 

povinným sledováním tohoto ukazatele má umoţnit jeho případné budoucí zavedení. [36]  [37] 

[38] 

 

2.6.2 Látky škodlivé, toxické a bioakumulativní  

Organické polutanty:  

 ropné uhlovodíky a polyaromatické uhlovodíky (PaHs),  

 polychlorované bifenyly (PCBs),  

 polychlorované dibenzodioxiny (PCDDs),  

 polychlorované dibenzofurany (PCDFs),  

 polybromované bifenyly (PBBs),  

 chlorované pesticidy,  

 organofosforové pesticidy,  

 karbamatové pesticidy,  

 pyretroidy,  

 fenoxy herbicidy,  

 chlorfenoly a chlorkresoly.[6] 

Rozvíjející se průmyslová výroba a zavádění nových technologií přináší i řadu problémů ve 

formě kontaminace povrchových vod odpadními produkty. Kromě látek, působících na organismy, 

přímo se ve vodním prostředí vyskytují takzvané proximativní látky, jejichţ účinek se projeví aţ po 

biotransformačních procesech v organismu. Jedná se převáţně o látky lipofilní povahy, které 

organismus není schopen bez předchozí metabolické přeměny z těla vyloučit. Během 

biotransformačních procesů těchto látek v těle někdy vzniknou meziprodukty, které mohou být 

toxické, mutagenní nebo karcinogenní. Zejména genotoxické látky mohou závaţným způsobem 

poškodit organismus, a to změnou jeho genetické informace, která se projeví v různých formách. 

Některé změny DNA se nemusí v organismu vůbec negativně projevit, mohou být opraveny 

reparačními mechanismy samotného organismu, v horších případech můţe dojít k rozvoji procesů, 

vedoucích ke vzniku nádorových onemocnění. V případě mutací DNA pohlavních buněk je 

pozměněná genetická informace přenášena na potomstvo a genotoxické účinky chemických látek 

se projevují aţ v následující generaci. Genotoxické látky, vyskytující se v ţivotním prostředí, 

představují značná rizika a je velmi důleţité najít vhodné metody pro detekci genotoxických 

chemických sloučenin (PCB). 

EL v praxi se rozlišuje stanovení veškerých extrahovatelných látek (označení EL) a 

nepolárních extrahovatelných látek (označení NEL); 

Pojmem extrahovatelné látky se označují ty látky, které za určitých podmínek přecházejí  

z pevné nebo vodné fáze vzorku (půdy, kalu, odpadní vody) do organického rozpouštědla a jsou ve 

formě roztoku v tomto rozpouštědle odděleny z analyzovaného prostředí. Mezi extrahovatelné 

látky patří oleje (minerální, rostlinné), tuky, mýdla, pryskyřice, vosky, těţké uhlovodíky, fenoly, 

PCB, organická rozpouštědla a řada dalších látek. Poněvadţ neexistují selektivní organická 

rozpouštědla, do kterých by přecházely pouze jednotlivé typy jmenovaných látek, stanoví se jejich 
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směs. Mají význam ukazatele přípustného znečištění např. odpadních vod z potravinářského 

průmyslu. 

Nepolárně extrahovatelné látky (NEL) „ropné látky“. Podstatou stanovení NEL je jejich 

extrakce ze vzorku (vody, půdy, sedimentů, kalů) organickým nepolárním rozpouštědlem  

s následujícím odstraněním koextrahovaných slabě polárních organických látek sorpcí na silikagelu 

nebo Florisilu. Podle normy ČSN EN ISO 9377-2 jsou NEL definovány jako suma koncentrací 

sloučenin extrahovatelných uhlovodíkovým rozpouštědlem. 

Proč ne termín ropné látky? Pod pojmem ropné látky rozumíme totiţ velmi širokou  

a různorodou směs látek nepolárního i polárního charakteru, kromě organických sloučenin 

obsahují ropné látky i anorganické sloučeniny. Takto široce pojaté ropné látky samozřejmě nelze 

sumárně analyzovat. 

PBTs (Persistent, bioaccumulative, toxic) skupina organických sloučenin, jejichţ 

dominantními fyzikálně-chemickými a environmentálně-chemickými vlastnostmi jsou: 

 odolnost vůči různým degradačním procesům, 

 malá rozpustnost ve vodě, 

 lipofilní charakter a z toho plynoucí výrazná tendence k bioakumulaci a 

 polotěkavost umoţňující globální atmosférický transport. 

PBTs jsou chlorované pesticidy, polychlorované bifenyly, polychlorované dibenzodioxiny,  

dibenzofurany, polycyklické aromatické uhlovodíky 

(PCBs) polychlorované bifenyly a jejich vlastnosti: 

 velká stálost,  

 odolnost vůči vysokým teplotám,  

 dobrá tepelná, nízká elektrická vodivost 

 malá rozpustnost ve vodě, tedy široké uplatnění především v elektrotechnice 

(PAU) polycyklické aromatické uhlovodíky. Vznikají spalováním uhlí, v koksárenském 

průmyslu, při ropných haváriích a při automobilové dopravě. 

(PCDFs) polychlorované dibenzofurany se nikdy cíleně nevyráběly a průmyslově 

nevyuţívaly, ale vznikaly a stále vznikají jako neţádoucí vedlejší produkty v průmyslových 

výrobách, zvláště chemických, hutních a zejména při spalovacích procesech. [9] 

 

2.6.3 Chloridy 

Chloridy patří mezi základní anionty vyskytující se ve vodách. Jejich koncentrace jsou 

relativně nízké v prostých podzemních vodách (jednotky mg.l-1) v povrchových vodách se 

vzhledem k jejich vysoké rozpustnosti postupně zvyšují: např. v labské vodě v profilu Děčín je 20 

aţ 40 mg.l-1 chloridů, v profilu Magdeburg je vlivem znečištění průměrná koncentrace 230 mg.l-1.  

V minerálních vodách jsou koncentrace chloridů stovky aţ několik tisíc mg.l-1. V mořích je 

průměrně 20 g.l-1  chloridů, ve vodě Mrtvého moře přesahují i 100 g.l-1. 
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Chloridy jsou hygienicky nezávadné, při vyšších koncentracích však ovlivňují chuť vody,  

a to i v závislosti na ostatních kationech. Protoţe jsou vţdy přítomny v odpadních sociálních 

vodách, jsou povaţovány při větších koncentracích za indikátory fekálního znečištění a proto jsou 

limitovány v pitné vodě hodnotou 100 mg.l-1, při zvýšení chloridů vlivem geologického podloţí  

a u mineralizovaných vod se povoluje aţ 250 mg.l-1. U povrchových vod, které nejsou zdrojem 

pitné vody, se povoluje aţ 250 mg.l-1 chloridů. 

Zvýšená koncentrace chloridů podporuje vznik a rozvoj koroze kovových materiálů, proto 

výrobci limitují jejich obsah k oběhové vodě chladicích systémů. Pro pozinkovanou ocel výrobci 

povolují 125 aţ 250 mg.l-1, dle technologie výroby. Pro nerez ocel typ 304 se povoluje 400 mg.l-1, 

pro nerez ocel typ 316 se povoluje aţ 4000 mg.l-1. [6] [39] 

 

2.6.4 Suspendované látky 

Suspendované látky se do vodního prostředí dostávají hlavně z průmyslu jako je stavebnictví, 

sklárny, metalurgický průmysl, jejich vlivy na vodní tok: 

 zvýšení turbidity - sníţení fotosyntézy - ovlivnění reaerace toku, 

 vypadávání z roztoku - změna charakteru dna, 

 poškození ţáber ryb, zanášení povrchu těla a dýchacích orgánů bezobratlých. [41] 

Tabulka 2. Vlivy suspendovaných látek na rybářství. [40]  

Vlivy suspendovaných látek na rybářství: 

Suspendované látky (mg.l-1)           Vliv 

        < 25 Ţádný škodlivý vliv 

       25 - 80 Moţná redukce výtěţku 

      80 - 400 Nepravděpodobné dobré rybářství 

       > 400 Velmi chudé nebo neexistující rybářství    

 

2.6.5 Tenzidy, detergenty 

Kapalné odpady z domácností obsahují zvýšené koncentrace Cl- a PO4
3-, resp. polyfosfátů 

z detergentů a pracích prostředků. 

Povrchově aktivní látky (tenzidy) jsou skupina organických látek, které se jiţ při nízké 

koncentraci významně hromadí (adsorbují) na fázovém rozhraní a sniţují tak mezifázovou, resp.  

povrchovou energii. Výsledkem je vznik fázového rozhraní, pevné blanky na povrchu. 

Detergenty jsou přípravky na praní a čištění, které obsahují jeden nebo více tenzidů a další 

přísady, které zvyšují účinnost směsi. 

Proces detergence je odstranění látek z tuhého povrchu, odstraní se tuhé i kapalné částečky 

hmoty kombinovaným vyuţitím mechanické práce a účinku tenzidu, princip praní  

a čištění. [6] 



 

Teoretická část 

19 
 

2.6.6 Vody z povrchové úpravy kovů   

Povrchová úprava různých výrobků je běţná a nejčastěji se provádí galvanickým 

pokovováním. Lázně, které se pouţívají, jsou roztoky různých, často těţkých kovů. Koncentrace 

v lázni dosahuje několika stovek mg.l-1. Pokovené součásti se oplachují a vznikají oplachové vody 

s obsahem příslušného kovu. Dále jsou některé vyčerpané lázně odváděny, jako odpadní vody. 

Jejich čištění je velice specifické a je zaměřeno na odstranění kovů z odpadních vod. 

Pouţívá se sráţení a iontová výměna. Cílem je sníţení produkce odpadních vod, zavedením 

regenerace a recirkulace. [9] 

2.6.7 Pesticidy 

Škála sloučenin sledovaných pravidelně v hydrosféře České republiky je velmi široká, stále 

je velké mnoţství látek, jejichţ rozšíření v ţivotním prostředí se nesleduje, informace o zatíţení 

hydrosféry těmito látkami jsou minimální. Patří sem i řada pesticidních přípravků. Nejedná se 

přitom o látky, u kterých by spotřeba byla zanedbatelná, z evidence účinných látek vedené Státní 

rostlinolékařskou správou vyplývá, ţe např. spotřeba nad 10 000 kg ročně se týká několika desítek 

látek, jejichţ sledování se v ČR věnuje minimální aţ ţádná pozornost. Pouţívání pesticidů můţe 

mít přitom negativní vliv na ţivotní prostředí i zdraví člověka. Při aplikacích dochází ke smyvům 

pesticidů do povrchových vod, čímţ mohou být ohroţeny vodní organismy. Perzistentní pesticidy 

zůstávají dlouhou dobu v půdě a mohou kontaminovat spodní vody. [42] 

Pouţívání řady perzistentních pesticidů jiţ bylo v České republice zakázáno a postupně 

jsou nahrazovány novějšími, jejichţ perzistence v prostředí je podstatně kratší, mají malou nebo 

vůbec ţádnou toxicitu, vysoce specifický účinek, jsou biologicky odbouratelné s netoxickými 

biodegradační produkty. 

Mezi účinnými látkami pesticidů, které jsou v současné době povoleny, zaujímá významné 

místo chlorpyrifos (úplným názvem: O,O-diethyl-O-(3,5,6-trichlor-2-pyridyl) fosforothioát).  

V nařízení vlády figuruje jako prioritní látka. Chlorpyrifos má pro povrchové vody tímto nařízením 

stanoveny normy environmentální kvality 0,03 μg/l (roční aritmetický průměr) a 0,1 μg/l 

(maximální přípustná hodnota). Organofosfáty, mezi které chlorpyrifos patří, inhibují řadu 

hydrolytických enzymů, zejména acetylcholinesterázu (AChE) na nervových synapsích. Při otravě 

organofosfáty je proces inhibice AChE ireverzibilní. U karbamátů, které se v současné době rovněţ 

pouţívají jako účinné látky pesticidů, je mechanismus toxického účinku stejný jako při působení 

organofosfátů s tím rozdílem, ţe proces inhibice AChE je reverzibilní. Chlorpyrifos se pouţívá 

nejvíce jako insekticid, v druhotném vyuţití jako akaricid. [43] [44] [45] 

 

2.6.8 Výskyt kovů a těžké kovy  

Těţké kovy TK a metaloidy, které se dostávají do povrchových vod v důsledku celé řady 

antropogenních činností (popřípadě mohou být i původu geogenního), působí negativně na vodní 

ekosystémy v důsledku akutní i chronické toxicity, kancerogenity, estrogenních účinků a řady 

dalších vlivů. V závislosti na chemickém sloţení vody je rozpuštěný podíl těchto prvků velmi 

rychle eliminován z vodní fáze v důsledku řady fyzikálně-chemických procesů, jako je sráţení, 

adsorpce a kumulace v říčních sedimentech. Kromě sedimentů jsou tyto prvky rovněţ významně 
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kumulovány v makrofytech a biofilmech. Kumulačních schopností vodních rostlin je proto často 

vyuţíváno k odstraňování škodlivin z kontaminovaných vodních toků, nádrţí a zamokřených 

ploch, zejména v oblastech důlní a těţební činnosti. Svrchní části rostlin jsou po nárůstu pravidelně 

odstraňovány a poté transportovány na vhodné úloţiště. [9] 

Vlastnosti TK: 

 schopnost většiny kovů akumulovat se do sedimentů, 

 specifická hmotnost > 5.0 g.cm-3, 

 přirozené pozadí, 

 antropogenní činnost – metalurgie, spalování uhlí, oprava, zemědělství, 

 tvrdost a alkalita -> růst tvrdosti=růst toxicity. 

Forma výskytu rozpustné a nerozpustné sloučeniny určuje: 

 oxidační stupeň, 

 organická vs anorganická forma. 

Kumulace je vazba na povrchu drobných částic, významné hlavně u sedimentů. Jejich 

následné uvolňování do rozpuštěné formy se uskotečňuje: 

 iontovou výměnou, 

 desorpcí z organické hmoty,  

 destrukcí redukovatelných sloţek (oxidy ţeleza a manganu), 

 oxidací organické hmoty a sulfidů, 

 destrukcí minerálů. 

Mimořádně toxické kovy blokují činnost enzymů obsahujících-SH skupiny Hg, Pb, Cd, As, 

Se, Cu, V. 

Indukce chronických onemocnění je: 

 nádorová (As, Cr, Cd, Ni), 

 teratognní (Hg, Pb).  

 

2.6.9 Biologické znečištění  

V České republice jsou hlavním zdrojem mikrobiálního znečištění povrchových vod 

bodové a rozptýlené zdroje především komunálního původu, znečištění z plošných zdrojů (např. 

splachy) je povaţováno za okrajové. 

Mikrobiální znečištění toků v zemědělských oblastech není vysoké, ale je výrazně sezonní 

záleţitostí, zvyšuje se v letním období a v souvislosti s vyššími sráţkami. V zemědělských 

oblastech převládá více enterokoků neţ fekálních koliformních bakterií, v případě vzorků 

znečištěných komunálně je tomu naopak. 
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2.6.10 Mikrobiologické ukazatele 

Hodnocení jakosti vody v tocích je převáţně zaloţeno na dlouhodobém měření a výpočtu 

statistických hodnot, jako jsou aritmetický či geometrický průměr, příslušný percentil nebo 

charakteristická hodnota. Souborné hodnocení však v řadě případů nepostihuje poměry, kdy 

dochází ke krátkodobému zhoršení kvality vody.  

Tyto situace jsou pro mikrobiologické ukazatele typické a vyskytují se převáţně v menších 

tocích maximálně několikrát do roka v souvislosti se zvýšenými průtoky. Směrnice EP a Rady 

2006/7/ES o řízení jakosti vody ke koupání dokonce uvádí termín „krátkodobé znečištění“, kterým 

se rozumí mikrobiologická kontaminace, jeţ má jasně zjistitelné příčiny a u níţ se obvykle 

neočekává, ţe zhorší jakost vod ke koupání po dobu delší neţ přibliţně 72 hodin od prvního 

ovlivnění jakosti vody. 

Mikrobiologické ukazatele většinou nevykazují přímo sezonní kolísání, jejich počty jsou 

především závislé na mnoţství sráţek a mnoţství splachů z půdy. [46] [47] 

Vliv vnějších faktorů na přítomnost koliformních a fekálních koliformních bakterií ve 

vodním prostředí kontaminovaném odpadní vodou, po prudkém dešti (trvajícím max. 48 hodin) 

dojde k dramatickému zvýšení počtů koliformních bakterií ve vodách. Počet fekálních 

koliformních bakterií se významně zvýši aţ po déletrvajícím dešti (např. 10 dní). Kromě 

fyzikálních, chemických a biologických faktorů má na redukci počtů alochtonních bakterií, tzn. 

vnesených do ekosystému, vliv tvar koryta a rychlost proudění. Přehled principů týkajících se 

modelování přísunu mikrobiálního znečištění (nebodové zdroje znečištění) do vod v zemědělských 

oblastech předkládají kanadští autoři Jamieson a kolektiv. Navrţené modely zahrnují body, jako 

jsou zdroje mikrobiálního znečištění, asociace mikroorganismů se sedimentem, model přeţívání 

mikroorganismů, modely mikrobiálního transportu a kalibrace povodí. [48] 

 

2.6.11 Znečišťování vod srážkami, spadem 

Dešťová voda dopadá na zemský povrch ve formě kapalné (sráţky, mlha apod.) či pevné 

(sníh, kroupy apod.). Veškerá dešťová voda obsahuje škodliviny, jeţ se vyskytují v atmosféře. 

Sráţky obecně fungují jako element, který působí čištění atmosféry. Atmosféra po proběhlé sráţce 

obsahuje menší koncentrace škodlivin, ale sráţky většinu škodliviny, které se vyskytovaly 

v atmosféře, odnáší do povrchových toků a půdy. 

Nejčastější formou závadných sráţkových vod jsou tzv. kyselé deště, obsahující rozpuštěné 

oxidy síry, dusíku, chlorovodík, ale i organické látky (fenoly, alkoholy, alifatické uhlovodíky 

apod.) a nerozpuštěné látky (prach, saze apod.). Tuhé látky často působí jako adsorbent pro různé 

polycyklické aromatické uhlovodíky, chlorované uhlovodíky, těţké kovy apod. Intenzita znečištění 

sráţek závisí především na přítomnosti průmyslových zón. 

Při dopadu sráţek na zem dochází k další kontaminaci, která je přítomna na zemském 

povrchu. Nejčastěji se jedná o prachové depozice na vegetaci a zástavbě. Neméně významné   

je znečištění pouţitou technickou solí na posyp vozovek v zimních měsících. Z těchto důvodů 

přichází do kanalizace nejvíce znečištěná voda během prvních 10 aţ 20 minut sráţek. Po smyvu 

povrchu klesá znečištění a postupně se ustaluje na téměř konstantní hladinu. 
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Sráţkové vody způsobují nemalé potíţe v průmyslových aglomeracích, není-li vybudována 

separovaná kanalizační síť. Průmyslové odpadní vody jsou specifické a liší se provoz od provozu. 

Je-li odvod sráţkových vod zaveden do společné kanalizace s průmyslovou odpadní vodou, pak 

způsobuje neţádoucí naředění a následné problémy na čistírně odpadních vod (ČOV). Případně při 

přívalové sráţce můţe kanalizační síť zahltit nebo můţe dojít k odklonění odpadních vod mimo 

ČOV, jako ochrana před poškozením. 

Obecně platí, ţe sněhové sráţky obsahují větší koncentrace polutantů, protoţe mají větší 

povrch a zdrţují se v atmosféře déle. 

Okyselování vod byl problém především 2. poloviny 20. století a přetrvává dodnes. Příčinou jsou 

kyselé deště, oxid siřičitý a NOx ze spalování fosilních paliv, dešťová voda má pH 4-4,5 namísto  

5-6. V povrchové vodě nastanou změny: 

 úbytek hydrouhličitanů, ztráta pufrační kapacity vody,  

 nárůst koncentrace hliníku, který má toxický vliv, 

 nastává dojem čisté vody, avšak s nízkou druhovou rozmanitostí, 

 problém se zesiluje v oblastech s kyselým podloţím (např. ţula). 

Indikace:  

 pH , 

 alkalita, 

 bioindikace (citlivé druhy mizí). [49] [50] [51] [52] 

 

Obrázek 1. Cesty vstupů znečištění atmosférou.[52] 
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2.6.12 Nové látky ve vodách 

Významnou součástí specifických polutantů jsou léčiva vypouštěná po pouţití do 

splaškových vod. Jejich pouţívání prakticky nelze přímo regulovat z důvodu ochrany ţivotního 

prostředí. 

Léčiva patří do skupiny látek označovaných jako PPCP – Pharmaceutical and Personal 

Care Products (léčiva a výrobky osobní potřeby). 

Seznam farmak významných z hlediska přísunu do odpadních vod je rozsáhlý a je určen 

několika faktory: mnoţstvím spotřebovaného léčiva (mění se v různých státech a vyvíjí se v čase), 

přísunem do odpadních vod, degradabilností v ČOV a výskytem v povrchových a podzemních 

vodách. Seznam farmak obecně neobsahuje látky, pro které nejsou k dispozici dostupné analytické 

metody, můţe se tedy rozšiřovat.  

V ČR byl v rámci studie VÚV T.G.M. vypracován seznam pěti nejvýznamnějších látek 

(plus tří základních hormonů), zaloţený na datech o spotřebě v ČR (SÚKL) a publikovaném 

výskytu v odpadních vodách: 

 Diklofenak je analgetikum a nesteroidní protizánětlivé léčivo. 70 % se pouţívá jako 

masti (volně prodejné), mimo Evropu je většina pouţívána perorálně, spotřeba v ČR 

cca 20 tun/rok, 

 Ibuprofen je nesteroidní protizánětlivé léčivo, většinou je uţíván perorálně, spotřeba  

v ČR cca 200 tun/rok, 

 Karbamazepin se pouţívá jako antiepileptikum, antidepresivum apod., pouţívá se 

výhradně perorálně, na lékařský předpis, spotřeba v ČR cca 7,5 tun/rok, 

 kyselina salicylová je základní metabolit kyseliny acetylsalicylové čili univerzálního 

léku Aspirinu, přímé pouţití je omezeno na oční aplikace v nepatrných mnoţstvích, 

spotřeba Aspirinu v ČR aţ 600 tun/rok, 

 kyselina klofibrová je základní metabolit fibrátů, pouţívaných ke kontrole hladiny 

lipoproteinů v krvi, spotřeba fibrátů v ČR cca 10 tun/rok. [53] 

Způsob, jakým specifické polutanty, včetně farmak, vstupují do prostředí, závisí na 

charakteru jejich aplikace. Po pouţití některých skupin látek člověkem (léčiva, kosmetické 

přípravky, steroidy, hormony) končí největší část původních nebo transformovaných látek  

v odpadních vodách, které jsou odváděny do městských ČOV. I kdyţ u některých látek dochází při 

procesu čištění k jejich „odstraňování“, jsou odtoky z těchto čistíren největší branou, kterou 

vstupují zmiňované látky do vodního prostředí. Dalšími moţnými zdroji těchto látek jsou např. 

komunální odpady nebo kaly pocházející z ČOV. Bylo jiţ prokázáno, ţe se farmaka mohou 

břehovou infiltrací nebo průsakem z terénu dostat i do podzemních vod  

a kontaminovat tak zdroje pro výrobu pitné vody. Měřitelné koncentrace farmak byly např. jiţ 

dokonce nalezeny v pitné vodě přímo u spotřebitele. 

Většina městských čistíren odpadních vod vyuţívá technologie biologického čištění 

odpadních vod (aktivační proces, biofilmové reaktory), kde jsou organické polutanty do určitého 

stupně degradovány. Částečně jsou některé polutanty odstraňovány také odvětráním do vzduchu 
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nebo sorpcí na aktivovaném kalu nebo jiných pevných částicích, některé látky podléhají oxidaci 

nebo fotochemické oxidaci. Způsob degradace jednotlivých látek je do značné míry dán jejich 

fyzikálně-chemickými vlastnostmi (rozpustnost ve vodě, tenze par, polarita, rozdělovací koeficient 

oktanol/voda). 

Farmaceutické látky jsou uvolňovány do ţivotního prostředí jako odpad z výroby léků, 

likvidací nepouţitých nebo prošlých produktů a výkaly. Jsou uvolňovány kontinuálně, a proto 

nemusí být perzistentní, aby způsobily negativní účinky. Vzhledem k nízkým koncentracím léčiv  

v ţivotním prostředí můţe být toxický účinek spíše chronický neţ akutní. [54] [55] [56] [57] 

2.7 Ochrana hydrosféry, její znečištění 

Obecná strategie ochrany hydrosféry spočívá v zajištění trvalého předstihu obecného 

poznání: 

 v jednotlivých oblastí reálných systémů a příslušných jevů,  

 procesech v ţivotním prostředí,  

 jednotlivých antropogenních tlaků, 

 priorit jejich závaţnosti a nebezpečnosti (pro zpracování metodických a ochranných 

opatření + mechanismy pro směřování a f-ci právních nástrojů. 

Získané poznatky by měly být uplatněny. V rámci řešení se uplatňují laboratorní a terénní 

měření charakteristik systémů v kombinaci s modelováním vlastních procesů, které v systémech 

probíhají. [58] 
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3 Praktická část 

3.1  Popis studovaného toku   

Popis toku jako rešerše materiálů, doplněná o vlastní postřehy z terénu. 

 

Mapa 1. Vodní tok bílovka. 

3.1.1 Správní údaje toku:  

 jméno: Bílovka (říční kilometr: 0,0 – 23,7),  

 plocha povodí: 142,2 km2, 

 řád toku: 2,  

 průměrné roční sráţky: 703 mm H2O sloupce, 

 průtok: Průměrný průtok u ústí činí 0,7 m3s-1, 

 průměrná roční teplota: + 9˚C, 

 průměrný průtok 0,705 m3.s-1. 

 

3.1.2 Přírodní charakteristiky vodního toku:  

Geologické:  

 horní část toku , zde  Bílovka protéká údolím, mělce zahloubeným v plochém reliéfu 

Vítkovské vrchoviny, tvořící východní část Nízkého Jeseníku, na spodnokarbonských 

břidlicích a drobách, 
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 na území města Bílovce přechází vodní tok do Moravské brány a protéká plochou 

Klimkovickou pahorkatinou, tvořenou pleistocenními sedimenty kontinentálního 

zalednění (spraše) s častými překryvy sprašových hlín, na nichţ převaţují luvizemní 

půdy,  

 dolní část toku protéká rovinou Oderské nivy, tvořenou mladopleistocenními (spraše, 

spraš.hlíny) a holocenními sedimenty (aluvia a splachové uloţeniny).  

Klimatologické: mírně teplá oblast.  

Hydrologické: středně vodná oblast, s velmi malou retenční schopností, silně rozkolísaným 

odtokem a středním koeficientem odtoku.  

Pedologické poměry: kyselé kambizemě (původní místo lesů, malý sorpční komplex), často 

oglejené (vznik zamokřením/vysušením), které jsou ve sníţeninách nahrazovány pseudogleji 

(podloţí se sníţena drenáţní schopnost). Potenciální eroze půdy proudící vodou je nízká aţ střední.  

 

3.1.3 Krajinná charakteristika 

V pramenném úseku tvoří Bílovka východní hranici přírodní rezervace Leskovecký 

chodník, kde jsou chráněny přírodě blízké smíšené porosty buku, jedle a smrku s příměsí modřínu. 

V úseku Vilémův Dvůr-Bílovec protéká Bílovka přírodním parkem Oderské vrchy, na dolním toku 

se dostává na území CHKO Poodří. Největším městem, kterým protéká je Bílovec. Je to významný 

tok pro zdejší oblast. Jsou na ní vybudovány dvě vodní nádrţe a vlévají se do nich potoky Břízka, 

Slatina, Sezina a říčka Jamník, která napájí Bíloveckou přehradu. 

Přítoky Bílovky:  

 Skřipovský potok,  

 Břízka,  

 Slatina,  

 Jablůňka,  

 Sezina (1, 2, 3),  

 Setina,  

 Setina – Hrabství,  

 Hlubočský potok,  

 Jamník.  

Vegetační doprovod: 

 pramenný úsek – lesní krajina (smrkový porost),  

 po Bílovec – zemědělsko lesní krajina (převaha polí),  

 pod Bílovcem – zemědělsko polní krajina.  
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3.1.4 Vlastní charakteristika toku 

Pramenná část  

 

Mapa 2. Pramenná část Bílovky. 

Bílovka pramenní v přírodní rezervaci Leskovecký chodník kde není patrný ţádný vliv 

zemědělství, jelikoţ tok v těchto místech protéká zalesněným územím. Koryto je neregulované  

a neupravené, zachovává si zde přirozený tvar a členitost, tok je přirozeně meandrující. 

Půda je tvořená mokrými gleji se stagnující vodou. Porost velkých olšin dále přechází  

do nivního prostředí, kde hranice není ostrá. 
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½ toku intravilánem 

 

Mapa 3.  ½ toku v intravilánu. 

Takřka v celé délce je niva Bílovky ovlivněna komunikací, značná část je ovlivněna téţ 

venkovskou zástavbou. Stará Ves – Bílovec – Velké Albrechtice , přes tyto obce Bílovka protéká, 

kolem ní je v celé délce koryto upravené pro potřeby intravilánu a zamezení negativních účinků  

na majetky. Pod Bílovcem je patrný přechod do zemědělské krajiny, okolní kopce tvoří pole,  

z nichţ odvodnění a splachy končí právě v Bílovce, která je páteřním tokem oblasti. Pod obcí 

Velké Albrechtice jiţ není koryto regulované, protéká přímo zemědělskou lokalitou, kde zůstal 

ponechán pouze břehový vegetační doprovod, tvořící hranici mezi tokem a polnostmi. 
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Oblast ústí 

 

Mapa 4. Oblast ústí. 

Bílovka vstupuje do oblasti CHKO Poodří 

 

Mapa 5. Oblast ústí. 
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V oblasti ústí je koryto Bílovky tvořené prizmatickým kanálem na němţ jsou následující 

nedostatky:  

Napřímená trasa, ve snaze odvést co nejrychleji vodu ze zájmové oblasti a umoţňovat 

vyúsťovaní systému plošného odvodnění, proto došlo k několika negativům vyvolaným 

technickými úpravami: ztráta členitosti, sníţení biodiverzity, narušení distribuce sráţkových vod.  

Regulační koryto upravené pro vyšší rychlosti a průtoky lichoběţníkového tvaru s hladce 

opevněnými břehy.  

Odvodnění inundačního území znamená zmenšení zásob podzemní vody v nivách jako 

následek plošného odvodnění a zahlubování koryt.  

Prizmatický kanál, ústící do Odry – koryto upravené do lichoběţníkového tvaru se sklony 

cca 1:2 představuje v plochých nivách níţin cizorodý objekt.  

Břehy mají kamennou dlaţbu, která je pokryta splaveninami, na niţ vznikl travní porost, 

ten jako takový brání erozi, protoţe při velké vodě tráva „lehne“ a vytvoří hladký povrch 

urychlující proudění.  

Dno – nezpevněné.  

Vegetační doprovod – řadová výsadba. 

Návrh řešení:  

Je třeba počítat s tím, ţe přirozené procesy velmi účinně likvidují lidské výtvory, úprav 

toků nevyjímaje, proto bych se přikláněl k tomu trochu přírodě pomoct a zbytek nechat na ní.  

Odstranění nevhodného opevnění, kde je poté naneštěstí na naší straně příroda, koná 

největší díl revitalizační práce tím, ţe upravené koryto eroduje, zanáší a nechá obrůst zelení. 

Upravený povrch se nepokryje ornicí, neoseje, na jílu a štěrku se uchytí nálety, které pokud přeţijí, 

obstály v přirozené konkurenci s okolím a proto jsou hodnotnější, neţ umělá výsadba, kterou do 

systému vloţíme oslabený prvek, o něhoţ je nutno se částečně starat.  

Samovolná renaturace coţ je vyuţívání přirozených obnovných procesů, zanášení koryta 

splaveninami, zarůstání bylinami a dřevinami, postupný rozpad příčných objektů, umělých 

opevnění a dalších technických prvků v korytě. K renaturaci dochází v souvislosti s ústupem 

intenzivního zemědělství, „doţívání“ odvodňovacích zařízení a návratu k přirozenému zamokření. 

To nám dává cenné revitalizační efekty zadarmo, je však nutné předejít zbytečnému maření tohoto 

efektu údrţbou vodohospodářských úprav. 
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Obrázek 2. Odstranění nevhodného opevnění a samovolná denaturace. 

Navrácení prostoru, který patří vodě,  je důleţité, aby se vodní toky, kanály a strouhy upět 

proměnily v potoky a řeky, musejí dostat zpátky svůj prostor, který budou dál samovolně přetvářet, 

jedině tak je moţné se dostat od vylepšování a zkrášlování k plnohodnotné revitalizaci. [59] [60] 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Praktická část 

32 
 

3.2 Laboratorní část 

Z důvodu absence některých dat o toku Bílovka, byla provedena vybraná stanovení: 

 chemická spotřeba kyslíku dichromanem draselným CHSK Cr [mg.l-1], dle něj bylo 

určeno ředění pro: 

 jodometrické stanovení rozpuštěného kyslíku s přídavkem azidu cmO2  [mg.l-1], na 

základě tohoto: 

 biochemická spotřeba kyslíku BSK 5 [mg.l-1] standardní zřeďovací metodou, 

 gravimetrické stanovení nerozpuštěných látek NL [mg.l-1], 

 gravimetrické stanovení rozpuštěných látek RL [mg.l-1], 

 stanovení veškerého fosforu oxidačním rozkladem na rozpuštěné anorganické 

ortofosforečnany a jejich stanovení absorpční spektrofotometrií po reakci 

s molybdenanem amonným a po redukci askorbovou kyselinou PO4
3- [mg.l-1], 

 stanovení dusitanů se sulfaniovou kyselinou a                                                     

N-/1naftyl/-ethylendiaminhydrochloridem As N-NO2- [mg.l-1], 

 stanovení dusičnanů salicylanem sodným absorpční spektrofotometrií N-NO3- [mg.l-1],  

 stanovení amoniakálního dusíku s Nesslerovým činidlem absorpční spektrofotometrií 

N-NH4+ [mg.l-1], 

 odměrné argentometrické stanovení chloridů Cl- [mg.l-1], 

 pH. 
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3.3 Terénní část 

3.3.1 Výběr profilů a vzorkování 

Výběr profilů jsem volil s ohledem na zadání práce, tedy vliv člověka na vodní tok, 

s přihlédnutím k místní situaci zjištěné při vlastní obchůzce toku. 

Vzorek byl vţdy odebírán jako prostý s časovou a polohovou závislostí, byl tedy zachycen 

aktuální stav toku. Odběr byl prováděn v pěti profilech, jednou v měsíci po dubu jednoho roku, 

přímo do předem označené vzorkovnice z PET o objemu 1,5l. 

 

Profil 1 

Byl zvolen před první obcí (Stará Ves u Bílovce) v místě kde je tok v krajině blízké 

přírodnímu stavu, podíl luk a polí je minimální, tok protéká zalesněným územím, místy podél 

komunikace. 

 

Obrázek 3. Fotografie prvního odběrného profilu. 
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Profil 2 

Tento profil jsem si vybral v intravilánu obce Bílovec, v místě autobusového nádraţí, kde 

byl uţ předpoklad silného antropogenního vlivu na stav toku. Předpokládal jsem vliv zástavby, 

dopravy a místního průmyslu. 

 

Obrázek 4. Fotografie druhého odběrného profilu. 
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Profil 3 

Následující profil jsem zvolil za výpustí místní ČOV, kde byl cíl sledovat změnu parametrů 

v toku ovlivněných právě ČOV, který však nebyl plně realizován pro opomenutí vzorkování před 

výpustí ČOV. 

 

Obrázek 5. Fotografie třetího odběrného profilu. 
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Profil 4 

Ten byl zvolen za soutokem Jamníka s Bílovkou. Místo se nachází za Velkými 

Albrechticemi, předpoklad zvýšeného působení zástavby, včetně polní krajiny vyskytující se od 

Bílovce aţ po ústí. 

 

Obrázek 6. Fotografie čtvrtého odběrného profilu. 
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Profil 5 

Byl vybrán těsně před soutokem Bílovky s Odrou jako poslední místo toku, kde jsem 

sledoval konečný stav toku. 

 

Obrázek 7. Fotografie pátého odběrného profilu. 

 

 

 

 



 

Praktická část 

38 
 

 

Mapa 6. Mapa odběrných profilů. 
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3.4 Vyhodnocení 

3.4.1 Jakost povrchové vody a imisní limity 

Jakost vody v toku byla hodnocena podle ČSN 757221 „Jakost vod – Klasifikace jakosti 

povrchových vod“. Norma zařazuje povrchové vody podle míry jejího znečištění do 5. tříd: 

I. neznečištěná voda, 

II. mírně znečištěná voda, 

III. znečištěná voda, 

IV. silně znečištěná voda, 

V. velmi silně znečištěná voda. 

 

ČSN 757221 

Pro organické znečištění reprezentované hodnotou BSK5 je voda hodnocena převáţně jako 

mírně aţ silně znečištěná. Povrchová voda byla ohodnocena třídou I. v šesti případech, třídou II. ve 

třinácti případech, třídou III. ve dvaceti čtyřech případech, třídou IV. ve dvanácti případech a třídou 

V. ve čtyřech případech. V prvním profilu je jakost průměrně v třídě III., druhý profil spadá mezi 

II. a III. třídu jakosti. Třetí, čtvrtý a pátý profil je ohodnocen průměrnou třídou jakosti povrchových 

vod jako znečištěná voda, tedy III. třídou jakosti. 

Celkové znečištění reprezentované hodnotou CHSKCr bylo vyhodnoceno pro první třídu 

jakosti ve dvaceti čtyřech profilech, devětkrát pro druhou třídu jakosti a devatenáctkrát pro třetí 

třídu. První profil se průměrně blíţí v tomto ukazateli k II. třídě jakosti, druhý a třetí profil se také 

blíţí k II., čtvrtý profil má průměrnou hodnotu třídy jakosti II. a pátý profil se opět blíţí k II. třídě. 

Znečištění dusíkem reprezentované ukazatelem N-NO3- řadí vodu v Bílovce do V. třídy 

v devatenácti případech, IV. v osmi, III. ve dvanácti, II. v sedmi a I. třídy ve dvou případech. 

V prvním profilu je průměrná klasifikace III. třídy jakosti, v druhém a třetím je to IV., čtvrtý profil 

spadá průměrně mezi čtvrtou a pátou třídu, v pátém profilu je průměrná třída jakosti III.  

V ukazateli N-NH4  se řadí voda v sedmi případech do I. třídy, ve dvacetidevíti do II., 

v patnácti do III., v šesti do IV. a v ţádném do V. třídy. Průměrná hodnota jakosti je v prvním 

profilu ohodnocena II. třídou, druhý a třetí profil také II., čtvrtý a pátý profil spadá průměrně do III. 

třídy jakosti.  

Obsah fosforu ve vodě se pohybuje na úrovni I. třídy v devíti případech, II. ve dvou, III. 

v šesti, IV. v dvacetidevíti a V. třídy v patnácti případech. V prvním, druhém a třetím profilu je 

průměrná hodnota jakosti III. třída, čtvrtý IV. a pátý profil s V. třídou. 

 

N.v.č.61/2003 

Naměřené hodnoty jsem porovnal  s uvedenou normou  a s imisními limity pro povrchové 

vody, které jsou stanoveny Nařízením vlády č.61/2003 v platném znění (N.v.229/2007 Sb.).  
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V ukazateli BSK5 je v 90% překročena norma environmentální kvality. 

CHSKCr  překračuje environmentální normu ve 25%. 

N-NO3 normu překračuje ve 23% 

N-NH4  překračuje poţadavky pro kaprové vody ve dvou případech, normu 

environmentální kvality překračuje ve všech zbylých případech. 

Obsah fosforu byl překročen pro normu environmentální kvality u deseti profilů, tedy 

v 17% případů. 

NL [mg.l-1] byly překročeny v jednom případě, RL [mg.l-1], pH a Cl [mg.l-1] překročeny 

nebyli. 

 

3.4.2 Sledované ukazatele v grafickém výstupu pro sledovaný rok 

 

Graf 2. Ukazatel BSK5 (mg.l-1) 2012/2013 

Průměrná koncentrace je cca 7 mg.l-1 BSK5. 
 První maximum s datem 9. 5. 2012, voda 

v toku byla zakalená. Druhé maximum nastalo 10. 10. 2012, průtok v toku byl znatelně menší neţ 
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při jiných odběrech, coţ mohlo zakoncentrovat látky obsaţené v toku. Třetí maximum 20. 3. 2013, 

větší průtok oproti normálu, zakalený tok. 

 

 

Graf 3. Ukazatel CHSKCr (mg.l-1) 2012/2013 

Průměrná koncentrace je 21 mg.l-1 CHSKCr. První maximum je jako v případě BSK5 

s datem 9. 5. 2012 kdy voda v toku byla zakalená. Druhé nastalo 14. 12. 2012. 
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Graf 4. Ukazatel Pcelk. (mg.l-1) 2012/2013 

Průměrná hodnota 0,7 mg.l-1 Pcelk
 . Hlavní maximum s datem 26. 7. 2012 ve čtvrtém profilu, 

důvodem bude pravděpodobně vnos ze zemědělsky vyuţívaného okolí. 
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Graf 5. Ukazatel N-NH4
+

 (mg.l-1) 2012/2013 

Průměrná hodnota 0,8 mg.l-1 N-NH4
+. První maximum 26. 7. 2012. druhé 14. 12. 2012, 

obojí maximum si vysvětluji vnosem této látky ze zemědělství, infiltrací a splachem dusíkatých 

hnojiv. 
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Graf 6. Ukazatel N-NO3
- (mg.l-1) 2012/2013 

Průměrná hodnota 14 mg.l-1 N-NO3
- . První maximum 9. 5. 2012.  Druhé 21. 3. 2013. Opět 

vidím jako zdroj znečištění zemědělství. 
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 Graf 7. Ukazatel N-NO2

-(mg.l-1) 2012/2013 

Průměrná hodnota 0,18 mg.l-1 N-NO2
-. První maximum 10. 10. 2012. druhé 21. 9. 2013. 

Mají především indikační význam, náhlý vzrůst dusitanů můţe indikovat fekální znečištění, 

protoţe vznikají nitrifikací amoniakálního dusíku. 
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3.4.3 Naměřené hodnoty toku, kvartálně v grafickém výstupu 

 

 

Graf 8. Ukazatel BSK5 (mg.l-1) 2012/2013               Graf 9. Ukazatel CHSKCr (mg.l-1) 2012/2013 

 

 

Graf 10. Ukazatel Pcelk. (mg.l-1) 2012/2013            Graf 11. Ukazatel N-NH4
+

 (mg.l-1) 2012/2013 

 

 

Graf 12. Ukazatel N-NO3
- (mg.l-1) 2012/2013        Graf 13. Ukazatel N-NO2

+
 (mg.l-1) 2012/2013 
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3.4.4 Statistický aparát 

Boxový graf s hodnotami quartilů Q25, Q50, Q75 a odlehlými hodnotami A, B. 

 

Obrázek 8. Popis k boxovým grafům. 

 

Boxový graf, tedy grafické vyjádření tvaru rozdělení, jeho střední hodnoty a variability. 

Střední čárka v krabici představuje medián. Hranice krabice pak představují 1. a 3. kvartil. Oblast 

mezi 1. a 3. kvartilem se označuje jako interkvartilový interval (IQR). Extrémní hodnoty  

(1,5 × IQR) představují koncové úsečky. Body, které se nacházejí ve větší vzdálenosti neţ  

1,5 × IQR od mediánu jsou zobrazeny v podobě koleček. Tyto body reprezentují moţná odlehlá 

měření.  

Ve vlastním zpracování boxových grafů jsem vynesl všechny hodnoty, aby byla zřejmá  

i hustota rozdělení naměřených hodnot a hodnotu aritmetického průměru. 
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Graf 14. Ukazatel BSK5 (mg.l-1) v krabicovém grafu 2012/2013 

 

V prvním profilu se vyskytují dvě extrémní hodnoty a pět hodnot odlehlých, 50% hodnot 

leţí v intervalu <Q25; Q75> s průměrem v intervalu <Q50; Q75>. 

V druhém profilu je jedna extrémní hodnota, čtyři hodnoty odlehlé, 50% hodnot leţí 

v intervalu <Q25; Q75> s průměrem v intervalu <Q50; Q75>. 

V třetím profilu je rozdělení s jednou extrémní a pěti hodnotami odlehlými, 42% hodnot 

leţí v intervalu <Q25; Q75> s průměrem v intervalu <Q50; Q75>. 

Ve čtvrtém profilu není ţádná extremní hodnota, šest hodnot odlehlých, 50% hodnot leţí 

v intervalu <Q25; Q75> s průměrem v intervalu <Q50; Q75>. 

V pátém profilu jsou dvě extrémní hodnoty, 50% hodnot leţí v intervalu <Q25; Q75> 

s průměrem blíţícím se hodnotě Q75. 
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Graf 15. Ukazatel CHSKCr (mg.l-1) v krabicovém grafu 2012/2013 

V prvním profilu se nevyskytuj extrémní hodnota , má pět hodnot odlehlých, 33% hodnot 

leţí v intervalu <Q25; Q75> s průměrem v intervalu <Q50; Q75>. 

V druhém profilu se nevyskytuje extrémní hodnota, šest hodnot odlehlých, 42% hodnot leţí 

v intervalu <Q25; Q75> s průměrem v intervalu <Q50; Q75>. 

V třetím profilu není extrémní hodnota, má šest odlehlých hodnot, 42% hodnot leţí 

v intervalu <Q25; Q75> s průměrem v intervalu <Q50; Q75>. 

Ve čtvrtém profilu opět není ţádná extremní hodnota, šest hodnot odlehlých, 42% hodnot 

leţí v intervalu <Q25; Q75> s průměrem v intervalu <Q50; Q75>. 

V pátém profilu je jedna extrémní hodnota, 50% hodnot leţí v intervalu <Q25; Q75> 

s průměrem leţícím na hodnotě Q50. 
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Graf 16. Ukazatel Pcelk. (mg.l-1) v krabicovém grafu 2012/2013 

V prvním profilu je jedna extrémní hodnota, má dvě hodnoty odlehlé, 42% hodnot leţí 

v intervalu <Q25; Q75> s průměrem v intervalu <Q25; Q50>. 

V druhém profilu se nevyskytuje extrémní hodnota, šest hodnot odlehlých, 50% hodnot leţí 

v intervalu <Q25; Q75> s průměrem leţícím nad quantilem Q50. 

V třetím profilu není extrémní hodnota, má šest odlehlých hodnot, 50% hodnot leţí 

v intervalu <Q25; Q75> s průměrem v intervalu <Q50; Q75>. 

Ve čtvrtém profilu jsou dvě extremní hodnoty, má pět hodnot odlehlých, 50% hodnot leţí 

v intervalu <Q25; Q75> , průměr leţí nad quantilem Q50. 

V pátém profilu je jedna extrémní hodnota, 50% hodnot leţí v intervalu <Q25; Q75> 

s průměrem leţícím na hodnotě Q50. 
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Graf 17. Ukazatel N-NH4
+

 (mg.l-1) v krabicovém grafu 2012/2013 

V prvním profilu jsou dvě extremní hodnoty, má čtyři hodnoty odlehlé, 50% hodnot leţí 

v intervalu <Q25; Q75> s průměrem v intervalu <Q25; Q50>. 

V druhém profilu je jedna extrémní hodnota, má čtyři hodnoty odlehlé, 58% hodnot leţí 

v intervalu <Q25; Q75> s průměrem leţícím nad quantilem Q50. 

V třetím profilu jsou dvě extremní hodnoty, má čtyři odlehlé hodnoty, 42% hodnot leţí 

v intervalu <Q25; Q75> s průměrem pod < Q75. 

Ve čtvrtém profilu se nevyskytuje extrémní hodnota, má šest hodnot odlehlých, 50% 

hodnot leţí v intervalu <Q25; Q75> , s průměrem v intervalu <Q25; Q50>. 

V pátém profilu se nevyskytuje extrémní hodnota, má pět hodnot odlehlých, 50% hodnot 

leţí v intervalu <Q25; Q75> s průměrem v intervalu <Q25; Q50>. 
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Graf 18. Ukazatel N-NO3
- (mg.l-1) v krabicovém grafu 2012/2013 

 
V prvním profilu není extremní hodnota, má šest hodnot odlehlých, 50% hodnot leţí 

v intervalu <Q25; Q75> s průměrem v intervalu <Q25; Q50>. 

V druhém profilu není extrémní hodnota, má šest hodnot odlehlých, 50% hodnot leţí 

v intervalu <Q25; Q75> s průměrem v intervalu <Q50; Q75>. 

V třetím profilu je jedna extremní hodnota, má pět odlehlých hodnot, 50% hodnot leţí 

v intervalu <Q25; Q75> s průměrem v intervalu <Q25; Q50>. 

Ve čtvrtém profilu se nevyskytuje extrémní hodnota, má šest hodnot odlehlých, 50% 

hodnot leţí v intervalu <Q25; Q75> , s průměrem nad quantilem  >Q50. 

V pátém profilu je jedna extremní hodnota, má pět hodnot odlehlých, 50% hodnot leţí 

v intervalu <Q25; Q75> s průměrem v intervalu <Q50; Q75>. 
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Graf 19. Ukazatel N-NO2
+

 (mg.l-1) v krabicovém grafu 2012/2013 

V prvním profilu je jedna extremní hodnota, má pět hodnot odlehlých, 50% hodnot leţí 

v intervalu <Q25; Q75> s průměrem v intervalu <Q25; Q50>. 

V druhém profilu není extrémní hodnota, má šest hodnot odlehlých, 50% hodnot leţí 

v intervalu <Q25; Q75> s průměrem v intervalu <Q50; Q75>. 

V třetím profilu je jedna extremní hodnota, má čtyři odlehlé hodnoty, 50% hodnot leţí 

v intervalu <Q25; Q75> s průměrem pod quantilem <Q50. 

Ve čtvrtém profilu se nevyskytuje extrémní hodnota, má tři hodnoty odlehlé, 42% hodnot 

leţí v intervalu <Q25; Q75> , s průměrem na horním maximu. 

V pátém profilu není extrémní hodnota, má tři hodnoty odlehlé, 50% hodnot leţí 

v intervalu <Q25; Q75> s průměrem nad quantilem  <Q75. 
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4 Závěr 

  

Zaobíral jsem se jednoletým sledováním vybraných chemických a fyzikálních ukazatelů 

v povrchové tekoucí vodě, které jsem stanovoval vţdy jednou do měsíce v laboratoři VŠB-TUO, 

jmenovitě: BSK5, CHSKCr, PO4
3-, N-NH4

+, N-NO3
-,  N-NO2

-, NL, RL, pH, Cl-. 

Má diplomová práce je sloţena z dvou částí. V první teoretické jsem si utvořil představu  

o tom, jak komplexní problematika je a zároveň jsem se pokusil ji vcelku obsáhnout. V praktické 

části bylo nejprve nutné získat data z chemických stanovení sledovaných parametrů, data byla 

zpracována v jednoduché statistické analýze a samostatně vyhodnocena podle platné legislativy. 

Statistika pouţitá k zhodnocení a jednotlivé průběhy ukazatelů jsou samostatné pohledy. 

Statistika je zde pouţita jako ukazatel správnosti statistického souboru, na základě vnitřního 

uspořádání dat, ne pravděpodobnosti, tedy jak jsou výsledky rozkolísané.  

Vlastní průběhy sledovaných parametrů jsou zhodnocené graficky  

a korelují se statistickým výstupem.  

U jednotlivých ukazatelů je vidět jak spolku souvisí nejvyšší peaky s extrémně odlehlými 

hodnotami. Tedy vţdy extrémní hodnota představuje nejvyšší peak.  

Ve srovnání parametrů s lety 2008/2009 je vidět nárůst koncentrace, ale průměrný průběh 

se nemění z důvodu rozdílného odběrného charakteru, kdy vzorky odebírané v letech 2008/2009 

byly slévané, kdeţto v mé analýze byly odebírané jako prosté bodové. Při velkém časovém rozdílu 

mezi analýzami nebyly výsledky v práci podrobně komentovány, přesto jsou pro přehled o stavu 

kvality vody v daném vodním toku uvedeny v příloze, kde jednotlivé průběhy jsou uvedeny 

v příloze II. 

Voda v toku je po kvalitativní stránce zatíţena hlavně organickým znečištěním a celkovým 

fosforem ohodnoceným aţ V. třídou jakosti, tyto znečištění jsou pravděpodobně vnášeny odnosem 

látek ze zemědělsky vyuţívaných pozemků v povodí Bílovky. Druhý viník je dle mého vyústění 

z ČOV a kanalizací Bílovce s ostatními obcemi.  

Pro ukazatel RL jsem vysledoval změnu jakosti vody v třetím profilu, a to v 50% měření. 

Přechod z I. do II. třídy způsobuje podle všeho MASSAG Bílovec.  V ostatních ukazatelích je uţ 

voda ohodnocena konstantně I. aţ II., výjimečně III. třídou jakosti.  

Z naměřených hodnot vyplývá, ţe znečištění je téměř stálé po celé délce toku, kde byla 

voda ohodnocena při jednotlivých měřeních  kaţdého profilu téměř stejnou třídou jakosti. Mění  

se ale v čase, kdy samozřejmě reaguje na změny teplot, průtoků, chování lidí a počasí 

v jednotlivých ročních obdobích. 

BSK5, organické znečištění je překročeno pro nařízení vlády č.61/2003 Sb. málem celý rok, 

pro normu ČSN 75 7221 překračuje III. třídu jakosti z kraje léta, do podzimu a v zimě překračuje 

IV. třídu jakosti povrchových vod. 
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CHSKCr překračuje nařízení vlády č.61/2003 Sb. od jara do kraje léta, později v roce uţ 

tento limit nepřekračuje. Podle ČSN 75 7221 je od jara do kraje léta v III. a IV. třídě jakosti, zbytek 

roku se situace o třídu zlepšuje, tedy II. a III. třídou. 

PO4
3-, nařízení vlády č.61/2003 Sb. překračuje tok tento parametr prakticky v celé své 

délce i během celého sledovaného období. Normu ČSN 75 7221 se dokonce klasifikuje IV. aţ  

V. třídou jakosti od jara do podzimu. 

N-NH4
+, překračuje limit nařízení vlády č.61/2003 Sb. po celý sledovaný rok. Normu  

ČSN 75 7221 překračuje celoročně v prvním aţ třetím profilu pro II. třídu, ve čtvrtém a pátém 

profilu je klasifikována jako III. třída jakosti. 

N-NO3
- nepřekračují limit nařízení vlády č.61/2003 Sb. pouze v prvním profilu a to 

v letním období. Normou ČSN 75 7221 se klasifikují nejhůře jako V. třída jakosti a to od jara do 

poloviny léta, dále na podzim a v zimě. 

N-NO2
- nepřekračují limit nařízení vlády č.61/2003 Sb. Pouze v prvním profilu. 

NL a RL nebyli překročeny pro limit nařízení vlády č.61/2003 Sb. Ani pro normu  

ČSN 75 7221 nespadají do horší třídy, neţ je II. 

PH a Cl nepřekročili limit daný nařízením vlády č.61/2003 Sb.  

Na základě prací, analýz, měření a vyhodnocení dat je patrné, ţe kvalita toku ve 

sledovaných profilech překračuje v řadě ukazatelů limity stanovené N.v.č.61/2003 a normou  

ČSN 757221. 
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Příloha A: 

Naměřené hodnoty z 2012/2013 

  

datum odběru:    
6.4.2012 

1. 
stanoviště 

2. 
stanoviště 

3. 
stanoviště 

4. 
stanoviště 

5. 
stanoviště 

1. PO4
3- [mg.l-1] 0,5 0,1 0,5 0,6 0,5 

2. N-NO2- [mg.l-1] 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 

3. N-NO3- [mg.l-1] 9,4 10,7 16,7 21,6 20,7 

4. N-NH4+ [mg.l-1] 0,3 0,2 0,4 0,5 0,7 

5. CHSK Cr [mg.l-1] 11,4 11,1 25,4 21,3 22,2 

6. BSK 5 [mg.l-1] 11,2 2,7 5,7 5,7 6,6 
 

  

datum odběru:    
9.5.2012 

1. 
stanoviště 

2. 
stanoviště 

3. 
stanoviště 

4. 
stanoviště 

5. 
stanoviště 

1. PO4
3- [mg.l-1] 0,83 0,79 1,21 0,92 1,01 

2. N-NO2- [mg.l-1] 0,05 0,05 0,16 0,14 0,11 

3. N-NO3- [mg.l-1] 16,52 22,84 41,84 18,59 19,26 

4. N-NH4+ [mg.l-1] 0,96 0,83 1,04 1,15 1,32 

5. CHSK Cr [mg.l-1] 30,90 32,10 28,70 69,70 39,10 

6. BSK 5 [mg.l-1] 7,32 4,36 17,88 6,53 8,63 
 

  

datum odběru:    
22.6.2012 

1. 
stanoviště 

2. 
stanoviště 

3. 
stanoviště 

4. 
stanoviště 

5. 
stanoviště 

1. PO4
3- [mg.l-1] 0,3 0,4 0,4 0,6 0,7 

2. N-NO2- [mg.l-1] 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 

3. N-NO3- [mg.l-1]       pod 1 14,9 21,1 17,6 18,8 

4. N-NH4+ [mg.l-1] 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 

5. CHSK Cr [mg.l-1] stanoveno pro moc malý rozsah 

6. BSK 5 [mg.l-1] 7,1 5,4 3,6 4,9 6,9 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

III 
 

  

datum odběru:    
26.7.2012 

1. 
stanoviště 

2. 
stanoviště 

3. 
stanoviště 

4. 
stanoviště 

5. 
stanoviště 

1. PO4
3- [mg.l-1] 1,0 1,0 1,2 4,1 2,8 

2. N-NO2- [mg.l-1] 0,1 0,1 0,2 2,1 1,0 

3. N-NO3- [mg.l-1] 4,7 4,6 4,5 17,1 12,6 

4. N-NH4+ [mg.l-1] 0,7 0,4 0,5 3,5 1,4 

5. CHSK Cr [mg.l-1] 9,7 12,1 13,7 25,9 28,4 

6. BSK 5 [mg.l-1] 4,7 7,2 9,3 12,7 11,3 

7. NL [mg.l-1] 12,0 20,0 10,0 2,0 5,2 

9. RL [mg.l-1] 6,0 102,0 120,0 196,0 190,0 

10. pH 7,0 6,6 7,0 7,1 7,2 
 

  

datum odběru:    
10.8.2012 

1. 
stanoviště 

2. 
stanoviště 

3. 
stanoviště 

4. 
stanoviště 

5. 
stanoviště 

1. PO4
3- [mg.l-1] 0,36 0,57 0,96 1,58 1,32 

2. N-NO2- [mg.l-1] 0,12 0,32 0,11 0,21 0,49 

3. N-NO3- [mg.l-1] 3,60 5,20 7,60 8,50 6,50 

4. N-NH4+ [mg.l-1] 0,36 0,21 0,68 0,97 1,06 

5. CHSK Cr [mg.l-1] 20,37 25,95 30,52 32,96 31,59 

6. BSK 5 [mg.l-1] 2,27 2,99 6,24 8,69 8,90 

7. NL [mg.l-1] 5,00 9,00 15,00 29,00 18,00 

9. RL [mg.l-1] 85,0 123,0 109,0 145,0 196,0 

10. pH 7,00 6,96 7,06 7,24 7,51 
 

  

datum odběru:    
21.9.2012 

1. 
stanoviště 

2. 
stanoviště 

3. 
stanoviště 

4. 
stanoviště 

5. 
stanoviště 

1. PO4
3- [mg.l-1] 0,4 0,5 1,6 2,0 1,9 

2. N-NO2- [mg.l-1] 0,0 0,3 0,6 0,8 0,7 

3. N-NO3- [mg.l-1] 4,0 4,7 8,5 9,9 2,3 

4. N-NH4+ [mg.l-1] 0,2 0,2 0,6 1,7 2,2 

5. CHSK Cr [mg.l-1] 23,2 14,9 23,6 19,2 31,6 

6. BSK 5 [mg.l-1] 1,3 0,9 8,0 
 

8,1 

7. NL [mg.l-1] 10,0 12,0 18,0 4,0 10,0 

9. RL [mg.l-1] 90,0 146,0 167,0 187,0 228,0 

10. pH 6,9 6,9 7,5 7,7 7,9 
 

 



 
 

 
 

 

IV 
 

  

datum odběru:    
10.10.2012 

1. 
stanoviště 

2. 
stanoviště 

3. 
stanoviště 

4. 
stanoviště 

5. 
stanoviště 

1. PO4
3- [mg.l-1] 0,4 0,4 0,5 0,8 0,8 

2. N-NO2- [mg.l-1] 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 

3. N-NO3- [mg.l-1] 10,1 16,3 8,7 10,8 12,7 

4. N-NH4+ [mg.l-1] 0,3 0,4 0,5 0,8 1,1 

5. CHSK Cr [mg.l-1] 25,1 38,2 22,4 12,5 12,4 

6. BSK 5 [mg.l-1] 20,4 15,2 9,0 10,3 9,0 

7. NL [mg.l-1] 11,0 14,0 7,0 2,0 8,0 

9. RL [mg.l-1] 183,0 109,0 223,0 287,0 206,0 

10. pH 6,4 6,9 7,0 6,4 7,0 

12. Cl [mg.l-1] 3,4 3,8 0,1 3,2 2,7 

 

  

datum odběru:    
16.11.2012 

1. 
stanoviště 

2. 
stanoviště 

3. 
stanoviště 

4. 
stanoviště 

5. 
stanoviště 

1. PO4
3- [mg.l-1] 0,01 0,02 0,02 0,03 neodebráno 

2. N-NO2- [mg.l-1] 0,02 0,02 0,09 0,11 neodebráno 

3. N-NO3- [mg.l-1] 10,4 20,1 18,8 13,5 neodebráno 

4. N-NH4+ [mg.l-1] 0,41 0,38 0,4 0,59 neodebráno 

5. CHSK Cr [mg.l-1] 5,58 6,97 10,7 13,97 neodebráno 

6. BSK 5 [mg.l-1] 1,438 1,308 1,962 0,805 neodebráno 

7. NL [mg.l-1] 8 11 12 9 neodebráno 

9. RL [mg.l-1] 96 106 124 139 neodebráno 

10. pH 7,33 7,08 7,00 6,90 neodebráno 

12. Cl [mg.l-1] 3,65 4,11 5,63 3,4 neodebráno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

V 
 

  

datum odběru:    
14.12.2012 

1. 
stanoviště 

2. 
stanoviště 

3. 
stanoviště 

4. 
stanoviště 

5. 
stanoviště 

1. PO4
3- [mg.l-1] 0,85 0,86 0,91 0,96 1,01 

2. N-NO2- [mg.l-1] 0,01 0,16 0,07 0,10 0,10 

3. N-NO3- [mg.l-1] 5,20 7,90 13,80 13,20 8,70 

4. N-NH4+ [mg.l-1] 0,23 0,36 0,40 3,33 2,80 

5. CHSK Cr [mg.l-1] 6,68 8,39 4,49 52,40 12,98 

6. BSK 5 [mg.l-1] 5,80 3,93 3,63 
 

5,40 

7. NL [mg.l-1] 15,0 2,0 2,0 8,0 12,0 

9. RL [mg.l-1] 162,0 246,0 274,0 394,0 372,0 

10. pH 6,85 7,13 7,17 7,07 7,08 

12. Cl [mg.l-1] 7,26 18,25 25,70 34,74 47,32 

 

  

datum odběru:    
23.1.2013 

1. 
stanoviště 

2. 
stanoviště 

3. 
stanoviště 

4. 
stanoviště 

5. 
stanoviště 

1. PO4
3- [mg.l-1] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. N-NO2- [mg.l-1] 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 

3. N-NO3- [mg.l-1] 12,2 18,6 20,6 21,7 34,1 

4. N-NH4+ [mg.l-1] 0,2 0,2 1,2 2,6 2,4 

5. CHSK Cr [mg.l-1] 4,8 8,0 9,6 11,6 11,1 

6. BSK 5 [mg.l-1] 0,9 3,3 1,3 4,9 3,6 

7. NL [mg.l-1] 5,0 5,0 1,0 8,0 3,0 

9. RL [mg.l-1] 168,0 206,0 302,0 316,0 382,0 

10. pH 6,2 6,5 6,8 6,9 7,0 

12. Cl [mg.l-1] 6,4 11,2 52,8 73,4 74,3 
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datum odběru:    
28.2.2013 

1. 
stanoviště 

2. 
stanoviště 

3. 
stanoviště 

4. 
stanoviště 

5. 
stanoviště 

1. PO4
3- [mg.l-1] 0,3 0,6 0,4 0,7 0,7 

2. N-NO2- [mg.l-1] 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 

3. N-NO3- [mg.l-1] 7,6 23,3 28,2 15,6 24,5 

4. N-NH4+ [mg.l-1] 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 

5. CHSK Cr [mg.l-1] 31,0 33,1 24,2 31,0 32,5 

6. BSK 5 [mg.l-1] 0,3 8,0 2,8 2,9 4,0 

7. NL [mg.l-1] 4,0 20,0 21,0 24,0 7,0 

9. RL [mg.l-1] 141,0 228,0 362,0 326,0 328,0 

10. pH 6,3 6,6 7,0 6,5 6,5 

12. Cl [mg.l-1] 12,9 20,2 33,0 24,1 42,4 

 

  

datum odběru:    
20.3.2013 

1. 
stanoviště 

2. 
stanoviště 

3. 
stanoviště 

4. 
stanoviště 

5. 
stanoviště 

1. PO4
3- [mg.l-1] 0,3 0,2 0,4 0,8 0,9 

2. N-NO2- [mg.l-1] 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 

3. N-NO3- [mg.l-1] 9,6 17,6 7,8 11,0 12,7 

4. N-NH4+ [mg.l-1] 0,3 0,3 0,3 1,4 0,4 

5. CHSK Cr [mg.l-1] 11,3 39,2 21,7 10,4 11,0 

6. BSK 5 [mg.l-1] 50,8 4,2 5,8 10,6 13,6 

7. NL [mg.l-1] 12,0 11,0 14,0 7,0 2,0 

9. RL [mg.l-1] 138,0 190,0 232,0 278,0 260,0 

10. pH 6,3 6,5 6,5 6,5 6,6 

12. Cl [mg.l-1] 8,5 13,3 25,3 42,9 40,2 

 

  



 
 

 
 

 

VII 
 

Příloha B:  

Srovnání let 2008/2009 a 2012/2013 
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Příloha C: 

Detailní mapy odběrných profilů 
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