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Abstrakt 

Tato bakalářská práce řeší problematiku revitalizace malých vodních toků na příkladu 

případové studie vodního toku Vřesinka v intravilánu obce Vřesina. Malé vodní toky 

v zemědělské krajině byly v minulosti upravovány, jak v extravilánu z důvodu 

zemědělského hospodaření, tak v intravilánu z důvodu protipovodňové ochrany. 

Tato práce mapuje aktuální stav vodního toku Vřesinka v zájmovém úseku povodí, jeho 

morfologii, kvalitu povrchové vody, průtokový režim, respektive hydrologický režim 

malého vodního toku v intravilánu. 

 

Klíčová slova: revitalizace, vodní tok, Vřesinka, vybrané parametry, nápravná opatření 

 

The abstract 

This Bachelor’s thesis sort out the issue of revitalization of small watercourses base on 

study  watercourse Vřesinka in urban area Vřesina. Small watercourses in agricultural 

landscape were treated in the past as in rural areas because of farming, so as in urban areas 

due to flood protection. 

This work is mapping the current status of the watercourse Vřesinka in the section of river 

basin, its morphology, the quality of surface water and flow regime, respectively 

hydrological regime of small watercourse in urban areas. 

Keywords: revitalization, watercourse, Vřesinka, selected parameters, corrective measures 
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1. Úvod 

Ne každý člověk rozumí, nebo si dovede správně vysvětlit slovo „revitalizace“. 

Revitalizace vodních toků, latinsky „re vitae“ doslovně znovuoživení, se zabývá 

biotechnickými opatřeními vedoucí k návratu vodního toku do přírodě blízkého stavu 

nejen vlastního toku, ale celé říční krajiny.Je to nový směr v revitalizacích vodních toků, 

realizované akce jsou v ČR ojedinělé, například přírodě blízká úprava hradebního příkopu 

v Chrudimi. Mohli bychom přijmout velmi cenné zahraniční zkušenosti hlavně z Německa, 

kde byly realizovány řady revitalizačních projektů, např. revitalizace řeky Isaar uprostřed 

Mnichova.  

Malé vodní toky v krajině, respektive v zemědělské krajině byly postiženy 

vodohospodářskými úpravami nejen v rozsahu morfologie vlastního koryta, ale i v rozsahu 

celé říční nivy. Ve volné krajině byly vlivem intenzivní zemědělské činnosti likvidovány 

potoční nivy, v intravilánu pak úpravy malých vodních toků vedly ke zkapacitnění koryta 

z důvodu ochrany před povodněmi. Malé vodní toky tak ztrácely nejen přirozenou 

dynamiku, ale i přestaly fungovat v krajině jako významné krajinné prvky svou 

ekologickou, estetickou a rekreační hodnotou.   

Hlavním cílem mé bakalářské práce je zmapovat aktuální stav vodního toku Vřesinka, 

v úseku 0 ř. km až 1,48 ř. km, který protéká obcí Vřesina. Vybranými parametry 

hydrologického režimu, jako je monitoring kvality povrchové vody, při kterém jsem se 

zaměřoval například na obsah nerozpuštěných látek ve vodě, hodnoty fosforu, amoniaku či 

dusičnanů a také na chemickou a biochemickou spotřeby kyslíku ve vodě. Jako další 

vybrané parametry pak jsou průtokový režim v zájmovém úseku toku a morfologie toku. 

Cílem bakalářské práce je zhodnotit funkci malého vodního toku v intravilánu. Dále bych 

chtěl také nastínit možnosti nápravných opatření, která se budou konkrétněji řešit 

v diplomové práci po dalším mapování a monitoringu hydroekologického stavu malého 

vodního toku Vřesinka. 
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2. Malý vodní tok v intravilánu, jeho funkce 

Koryta potoků v obcích a městech by měla být především dostatečně velká pro 

zajištění ochrany před povodněmi. Dle odvětvové technické normy TNV 75 2102 jsou 

úpravy dimenzovány na Q50 – Q100, což činí 0,37 m
3
/s – 0,74 m

3
/s. Koryta v zastavěných 

oblastech by měly být symetrická, protože zde není mnoho prostoru pro jejich samovolný 

vývoj. V dřívějších dobách byla v obcích a městech budována pravidelná koryta opevněná 

například dlažbami a betonovými tvárnicemi Tyto koryta se dnes již skoro nepoužívají, 

protože příliš neobohacují zastavěný prostor pro pobyt a rekreaci obyvatel a také nejsou 

příliš příznivá ani vzhledově. V dnešní době se ukazuje, že původní návrhy řešení výstavby 

koryt nevyhovují jak pobytovým, tak i ekologickým a estetickým hlediskům. A ani 

z hlediska protipovodňové ochrany nejsou příliš účinná. Ekologický stav a lepší vzhled 

koryt byl obětován technickým úpravám, ale ani přesto to nestačilo k získání dostatečné 

povodňové průtočné kapacity a ani k zajištění okolní zástavby. Důsledky 

vodohospodářských úprav na malé vodní toky i na jejich krajinu byly například: změna 

tvaru kynety, symetrický příčný profil, likvidace bermy, dále také likvidace břehové a 

doprovodné vegetace a v neposlední řadě také likvidace mokřadů, tůní a retenčních prostor 

[1].  

 V této době se objevují revitalizace jako nový obor vodohospodářské činnosti. Cílem 

těchto revitalizací je obnovení zanedbaných přírodních funkcí vodního toku a dalších 

vodních prvků v krajině. Nově vzniklý program na zlepšování ekologického stavu vodního 

toku toků vznikl v České republice v roce 1992. Byl to „Program revitalizace říčních 

systému Ministerstva životního prostředí.“ Se vznikem tohoto dotačního programu se 

vodohospodářská společnost alespoň obecně seznámila s pojmem revitalizace. Jednalo se 

však prozatím jen o částečné revitalizace vodních toků ve volné krajině, nikoli však 

v zastavěných oblastech.  

 Povodeň v roce 1997 přehodnotila náš náhled na malé vodní toky v krajině. Nyní jsme 

pečlivější v zajištění ochrany zástavby a také začínáme častěji přemýšlet a uvažovat nad 

stavem vodních toků taky v obcích a městech. Začínáme si více uvědomovat, že vodní toky 

v obcích, městech a ostatních zastavěných oblastech mohou plnit svoje vodohospodářské 

funkce, ale přitom mohou také vypadat více jako potoky a řeky než jako prosté betonové 

kanály. Mohou být také oživené vodními živočichy a také mohou lidem ve městech a 
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obcích nabízet různé rekreační příležitosti [2]. 

 Obce a města si nyní více uvědomují hodnotu svého území a poznávají, že jejich 

intravilánový prostor je dost cenný na to, aby se nacházel ve zdevastovaném stavu a funkce 

vodních toků sloužily pouze k odvádění nežádoucích vod pryč z městské, nebo obecní 

intravilánové části někam pryč. 

 V této situaci se objevuje nový typ vodohospodářského řešení, zahrnuje několik cílu, 

jako například zlepšit podmínky v původním sídle, dále taky ekologický stav vodního toku 

a v neposlední řadě podpořit pobytové a rekreační prostředí vodního toku. Takové řešení 

muže být označováno názvem intravilánová revitalizace nebo přírodě blízká 

protipovodňová úprava vodního toku v zastavěném území [3]. 

2.1 Příznivý stav vodního toku ve městě či obci 

S technickým neupraveným vodním tokem většinou vzniká představa peřejí, tůní, 

erozních a akumulačních břehů, tyto přirozené fluviální procesy vytvářejí labilní stabilitu 

vývoje kynety i bermy.  Podíváme-li se však na více různých potoků a řek na různých 

určitých územích, dojdeme k závěru, že tyto znaky nejsou zcela univerzální. V údolích se 

sklonem kolem 2 o se klasické meandry samovolně neudrží, dojde k průrazu meandru 

vlivem silného proudu vody. Naopak, jestliže vodní tok teče plochou krajinou s menším 

sklonem, nevznikají peřeje. Musíme tedy hledat charakteristiky, které více přibližují stav 

daného vodního toku. V rovině geometrické a fyzikální jsou těmito charakteristikami 

přirozeně velký rozsah vodního toku, velká tvarová a velká hydraulická členitost. 

Význam těchto charakteristik je v zastavěných územích, kde byl původní stav vodního díla 

nezvratně ztracen zástavbou. Při revitalizacích potoků a řek v intravilánu se uplatňuje 

požadavek, aby jejich tvarová a hydraulická činnost byla obnovována podle přírodě 

nejbližších předloh [4]. 

2.2 Poškozování vodních toků technickými úpravami 

Již v minulosti byly vodní toky poškozeny celou řadou technických úprav. Mezi 

nejčastější technické úpravy patřilo napřimování vodních toků v intravilánu, průpichy 

meandrů, zatrubňování vodních toků v údolních nivách a likvidace údolních niv 

melioračními zásahy.  Nejvíce se tyto technické úpravy prováděly od konce 19. století po 

celé 20. století. Probíhaly jak v zastavěných územích, tak i ve volné krajině. Ve volné 

krajině se jednalo o technické úpravy kvůli podmínkám zemědělské výroby. Ztenčováním 

poříčních meandrových pásů byly získávány obdělavatelné plochy. V intravilánových 
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oblastech byly tyto cílem srovnatelné, jednalo se o nárust plochy pro fungování zástavby – 

zisk dalších zastavitelných ploch, ochrana zastavěných území před povodněmi a fungování 

dešťového i splaškového odtoku. [5]. 

2.3 Vztah mezi volnou krajinou a intravilánem 

Intravilán jako část ať už obce nebo města není samostatně izolovaným celkem. 

Průtokový režim vodního toku uvnitř obce bývá zpravidla určován výše ležícím povodím. 

Jestliže byla koryta potoků a řek upravována nad obcí, do které potok, nebo řeka přitékají 

pak se v těchto místech urychluje vznik a postup povodňových vln. Tyto vlny pak působí 

daleko větší škody. Jestliže dnes bereme jako prioritu ochranu zastavěných území, měli 

bychom vážně začít uvažovat o podpoře přirozených rozlivů v nezastavěných nivách. 

Samozřejmým problémem zde nastává efektivnost protipovodňových opatření jak 

v sídlech, tak v celých povodích. Příznivějších podmínek bude dosaženo, jestliže na dobrý 

stav vodního toku, jeho nivy a povodí bude dbáno přiměřeně celé jeho ploše a nebudou 

prováděna jen místní izolovaná opatření, kdežto jinde zůstane stav i nadále nevyhovující. 

[6]. 
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3. Charakteristika povodí toku Vřesinka 

Hlavním vodním tokem v katastrálním území Vřesina je potok Porubka, která je 

levostranným přítokem řeky Odry. Pravostranným přítokem potoku Porubka je již 

zmiňovaný potok Vřesinka jehož délka je 1,488 km.  

3.1  Geologie zájmového území 

V rámci krajinné struktury lze tento celek považovat za nejprvotnější, tvoří základ 

všem ostatním složkám. Se změnami se můžeme setkat pouze u nejsvrchnější vrstvy tohoto 

celku a to na půdotvorném substrátu a půdě. Geologický podklad představuje látkové 

složení a stavbu zemské kůry. Nedílnou součásti je substrát, který lze rozdělit do dvou 

skupin a to na zvětraliny a sedimenty a na pokryvy [7]. 

Území se rozkládá do dvou geologických celků a to celku Českého masivu a 

Západních Karpat. Oblast je tvořena horninami paleozoika a kvartéru.  

 

                         

 

 

 

 

 

 

                     

 

                              Legenda: 

paleozoické horniny zvrásně né nemetamorfované 

(břidlice, droby, křemence, vápence) 

 
 
 

kvartérní horniny (hlíny, spraše, písky, ště rky) 

Obrázek 1: Geologické poměry obce Vřesina, měřítko 1:25 000 
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Šedou barvou jsou na obrázku číslo 1 znázorněny čtvrtohorní usazené horniny, kde 

patří především spraše a hlíny. Sprašové hlíny tvoří půdotvorný substrát, který je vhodný 

pro svou střední zrnitost a bezštěrkovitost. Jsou to odvápněné prachové usazeniny, které 

byly vytvořeny v chladných dobách pleistocénu [8]. 

3.2  Geomorfologie zájmového území 

Geomorfologie je věda studující vznik a stáří zemského povrchu, dále také studiem 

tvarů, které vznikají působením endogenních a exogenních činitelů. Velmi vlivným 

exogenním činitelem na Ostravsku je lidská činnost, díky které jsou zpomalovány reliéfové 

pochody, čímž vznikají antropogenní tvary [9]. 

Katastrální území obce Vřesina patří do soustavy Středopolské nížiny, provincie 

Středoevropské nížiny. Východní strana je tvořena Oderskou nížinou, kde jsou silně 

uplatněny geomorfologické procesy probíhající v pleistocénu. Ze severu se zviditelňuje 

Hlučínská pahorkatina, jejíž reliéf byl utvořen na málo odolných sedimentech 

kontinentálního zalednění. Nejvýstižnějšími znaky jsou široce zaoblené rozvodní hřbety, 

mírně skloněné svahy a údolí, která mají většinou neckovitý příčný profil a často jsou 

asymetrická. Na východní části přechází pahorkatina v rozsáhlou sníženinu Ostravské 

pánve. Ostravská pánev je součástí Vněkarpatské sníženiny a provincie Západní Karpaty. 

Z jihovýchodní strany přechází na sníženinu Moravské brány [10]. 

3.3  Klima zájmového území 

Klimatické poměry daného území jsou charakterizovány jednotlivými klimatickými 

prvky, mezi které patří např. srážky, teplota vzduchu atd. 

Území obce Vřesiny je řazeno do mírné teplé oblasti. Tato oblast se vyznačuje 

dlouhým, teplým, mírně suchým létem, krátkým obdobím s mírně teplým jarem a mírně 

teplým podzimem. Zima je v této oblasti velmi suchá s krátkou dobou sněhové pokrývky.  
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                           Tabulka 1: Charakteristika klimatické oblasti  [11] 

 

                       
 

Lednový den               tmax: -0,1 °C 

Mrazový den               tmin: -0,1 °C 

Letní den                     tmin: 25 °C  

Vegetační období        duben – září 

 
Charakteristika Mírně teplá oblast 

Průměrná roční vlhkost vzduchu [ ] 75 - 80 

Průměrný roční počet ledových dnů 30 - 40 

Průměrný počet dní se sněžením 50 - 60 

Letní dny 40 – 50 

Průměrná teplota v lednu [°C] -2 až -3 
 

Průměrná teplota v dubnu [°C] 8 - 10 

 
Průměrná teplota v červenci  [°C] 18 - 19 

 
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8 

 
  Průměrný roční počet srážkových dní s úhrnem nad 10 mm 

 
18 - 22 

Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 250 

Průměrný sezonní úhrn srážek v létě [mm] 280 - 320 

Počet jasných dnů  46 - 51 

Počet zamračených dnů  40 - 50 

Průměrná délka slunečního svitu [hod/rok] 1502 - 1559 

 
   Průměrná sezonní rychlost větru na podzim [m/s] 

 
3 – 3,5 
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3.4  Pedologie zájmového území 
 

 

Druh půdy 
 

Procentuální zastoupení 
 

Země dě lská půda 
 

62 % 
 

Lesní půda 
 

28 % 
 

Zastavě ná plocha 
 

10 % 

Tabulka 2: Krajinná struktura – obec Vřesina [12] 

 

Největší procentuální zastoupení má v tomto katastrálním území zemědělská půda, tvoří ji 

539 ha z celkové plochy katastru 865,4 ha. Tvoří ji hlavně orná půda o rozloze 406 ha. 

Jsou to velké bloky, které jsou každoročně obhospodařovávány [13]. 

Obec Vřesinu charakterizuje vlnitý, členitý a svažitý terén. Díky svažitému terénu může 

docházet k erozi půdy, proto by se neměla zanedbávat protierozivní a jiná opatření. 

3.5  Hydrologie zájmového území 

Katastrální území obce Vřesina spadá do povodí Odry. Hlavním vodním tokem je zde 

potok Porubka, která tvoří levostranný přítok řeky Odry. 

Potok Porubka je vodní tok, který protéká západo – východním směrem. Břehy jsou 

zpevněny břehovým porostem, místy i dlaždicemi. Kvalita vody je zde hodnocena třídou 

V. – velmi silně znečištěná. Toto velmi silné znečištění je způsobeno vypouštěním 

splaškových vod z přilehlých obcí a také splachem z polí.  

Ostatní vodní toky jsou ve správě obecního úřadu. Pravostranný přítok Porubky je 

potok Vřesinka. Koryto Vřesinky je na úzké, hluboké, pravidelné se zatravněnými svahy. 

Tok je napřímen a celkově působí velice nepřirozeně [14]. 
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              Tabulka 3: Správní údaje toku dílčí plošky povodí Vřesinky [16] 

  

Název Vřesinka 

ČHP 2 – 01 – 01 - 159 

Správce toku ZVHS 

Povodí Odry 

Katastrální území Vřesina 

Plocha povodí [ha] 34,383 km
2 

Délka toku 1,488 km 

Obrázek 2: Základní vodohospodářská mapa, měřítko 1:50 000[15] 
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4. Sledování vybraných parametrů hydrologického režimu 

Po konzultaci s RNDr. Janou Novákovou PhD. bylo vybráno sledování následujících 

parametrů kvality povrchových vod: pH – reakce vody, chemická spotřeba kyslíku 

dichromanem draselným (CHSKcr), biologická spotřeba kyslíku (BSK5), celkový fosfor (P 

celk), nerozpuštěné látky (NL), amoniakální dusík (N – NH4
+
) a dusičnanový dusík (N – 

NO3
-
) ve 3 vybraných profilech. 

Stanovení jakostních ukazatelů se řídí těmito normami: 

ČSN ISO 10523 Jakost vod – Stanovení reakce vody 

ČSN EN 1899 Jakost vod – Stanovení biochemické spotřeby kyslíku 

ČSN ISO 15715 (75 7521) Jakost vod – Stanovení chemické spotřeby dichromanem 

ČSN ISO 7890-3 (75 7453) Jakost vod – Stanovení dusičnanů 

ČSN EN 1189 Jakost vod – Stanovení celkového fosforu 

ČSN EN 872 (757349) Jakost vod - Stanovení nerozpuštěných látek 

4.1 Charakteristiky jednotlivých ukazatelů 

Reakce vody – pH 

Důležitou součástí každého chemického rozboru vody je stanovení hodnoty pH. Tyto 

hodnoty umožňují rozlišit formy výskytu jednotlivých prvků, jsou považovány za jedno 

z nejdůležitějších kritérií při posuzování agresivity vody a dále taky ovlivňují účinnost 

většiny fyzikálních, chemických a biologických procesů, které se používají při úpravě a 

čištění vod [17]. 

Hodnoty pH se pohybují v rozmezí 1-14. Čím je hodnota nižší, tím je voda kyselejší. 

To znamená, že vodíkové ionty H
+
 převládají nad hydroxidovými ionty (OH

-
).  

Hodnota pH prostředí úzce souvisí s probíhající fotosyntézou. Při intenzivní 

fotosyntéze dochází k narušení uhličitano – vápenaté rovnováhy a hodnota pH se dostává 

až k hodnotě 11, což je pásmo alkalické oblasti. Měření bylo prováděno pH metrem WTW 

330i. [18]. 
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Biochemická spotřeba kyslíku (BSK5)  

Biochemická spotřeba kyslíku je obdobně jako CHSK ukazatelem organického 

znečištění vod. Oxidace látek ve vodě probíhá pouze biologickou cestou, bez přídavku 

oxidačních činidel. Poměr mezi BSK a CHSK udává poměr biologicky odbouratelných 

látek.  

Biochemickou spotřebu kyslíku můžeme definovat jako hmotnostní koncentraci 

rozpuštěného kyslíku spotřebovaného v oxickém prostředí biochemickou oxidací 

organických látek ve vodě [19]. 

Podmínky, které byly stanoveny pro dobu inkubace byly 5 dní, teplota 20°C a tma. 

Výsledek se převádí jako u CHSK na množství kyslíku v mg/l. 

 

Celkový fosfor (Pcelk)  

Rozpouštění a vyluhování některých půd, minerálů a zvětralých hornin se stává 

přírodním zdrojem fosforu ve vodách. Antropogenním zdrojem anorganického fosforu pak 

mohou být čisticí prostředky, odmašťovací prostředky a v neposlední řadě také prací 

prostředky. Jedním z dalších zdrojů anorganického fosforu pak je aplikace fosforečných 

hnojiv. 

Celkový fosfor dělíme na nerozpuštěný a rozpuštěný. Dále se dělí na fosfor organicky 

vázaný a anorganicky vázaný. Rozpuštěný anorganický fosfor se dělí na 

polyfosforečnanový a orthofosforečnanový [20].  

Pro laboratorní stanovení celkového fosforu se veškerý fosfor převede do formy 

orthofosforečnanu a pak se stanuvuje spektrofotometricky. 

 

Amoniakální dusík (N-NH3) 

Sloučeniny dusíku se do vod dostávají rozkladem biologického materiálu a mohou být 

organické a anorganické. Antropogenním zdrojem amoniakálního dusíku jsou hlavně 

dusíkatá hnojiva a splaškové vody. Jako hodnota produkce jednoho obyvatele se uvádí 12 

g na den. Jako další významný zdroj je možno uvést splachy ze zemědělské půdy hnojené 

dusíkatými hnojivy a odpady z živočišné výroby. 

Amoniakální dusík se ve vodách vyskytuje jako kationt NH4
+
. Za omických podmínek 



 

14 
 

je ve vodách nestálý a rychleji podléhá nitrifikaci. 

Sloučeniny fosforu spolu s dusíkem jsou významné biogenní prvky ovlivňující 

eutrofizaci vod. Dále bývá amoniakální dusík významným indikátorem fekálního 

znečištění [21].   

Stanovení amoniakálního dusíku se provádí absorpční spektrofotometrií pomoci 

Nesslerova činidla. 

 

Nerozpuštěné látky (NL) 

 Tímto pojmem lze vysvětlit tuhé látky, které jsou ve vodách v nerozpuštěné fázi. Jsou 

odstranitelné například filtrací nebo odstředěním. Jedná se o jemné nerozpuštěné částice 

plankton, mikroby, jíl atd. Nerozpuštěné látky ovlivňují barvu a zákal vody.  

 Množství nerozpuštěných látek se laboratorně měří gravimetrickou metodou. Filtrací 

100 ml vzorku přes membránový filtr, poté přichází na řadu vysušení. 

 

Chemická spotřeba kyslíku dichromanem draselným (CHSKCr) 

 Chemická spotřeba kyslíku dichromanem draselným je normovaná metoda 

používaná k stanovení zatížení vody organickými látkami. Dichroman draselný je 

silnější oxidační činidlo než jeho ekvivalent manganistan draselný a používá se proto při 

analýze odpadních vod. 

Stanovení CHSKcr spočívá v oxidaci organických látek dichromanem draselným 

v prostředí kyseliny sírové při teplotě 150°C po dobu dvou hodin za katalytického 

působení síranu stříbrného. Nezreagovaný dichroman se pak stanovuje 

spektrofotometrickou metodou [22]. 

4.2 Metodika odběrů vzorků 

Odběry vzorků jsou dány normou ČSN 75 7051 Jakost vod – Odběr vzorků. Vzorek se 

odebírá v horní třetině vodoteče ve střednici koryta, kde se nachází největší rychlost 

proudění. Zvolený způsob odběru musí vždy odpovídat účelu, pro který je vzorek 

odebírán. Vzorkovnice pro odběry bývají většinou vyrobeny ze skla, případě polyetylenu. 

Musí zaručovat těsnost, aby nedošlo ke styku s okolním prostředím. Před samotným 
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plněním je nutno vzorkovnici několikrát vypláchnout odebíraným vzorkem a naplnit ji až 

po hrdlo. Samotné odebrané vzorky je pak nutno neprodleně dopravit do laboratoře. Při 

přepravě by měly být uchovány v chladu a temnu, aby se co nejvíce eliminovaly chemické 

či biologické pochody a změny jakosti. V případě, že vzorek není možno neprodleně 

dopravit do laboratoře je nutno ho zakonzervovat, jak je dáno normou ČSN ISO 5667-3 

[23]. 

4.3  Způsob provádění odběrů 

Pro odběry vzorků ze tří předem určených profilů byly použity polyetylénové 

vzorkovnice o objemu 1,5l. Byl vybrán 2 hodinový směsný vzorek v časovém režimu 

jednou za měsíc. Vzorky byly odebírány v ranních hodinách poté byly převezeny do 

laboratoří, kde následně probíhaly analýzy vzorku. 

4.4  Metodika hodnocení kvality povrchových vod 

Nejvýznamnějším legislativním předpisem pro ochranu povrchových vod je vodní 

zákon č.254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tímto zákonem se zavádějí nové 

principy ochrany a hodnocení toků za účelem přiblížit se legislativě a požadavkům 

Evropského společenství. Na základě Směrnic rady č. 91/676/EHS se v zákoně vyskytují 

pojmy „zranitelná a citlivá oblast“. 

Citlivé oblasti  

Jsou ty, kde již jsou povrchové vody eutrofní, nebo alespoň částečně eutrofní. Citlivé 

oblasti tedy obsahují větší koncentrace biogenních prvků fosforu a dusíku, které způsobují 

již zmiňovanou eutrofizaci vod. V nynějším stádiu je jako citlivá oblast označeno celé 

území naší republiky. 

Zranitelné oblasti 

Jsou charakterizovány nitrátovou směrnicí. Cílem této směrnice je snižování 

koncentrace dusičnanů, vycházejících z důsledků zemědělské činnosti.  

Nejnovějším legislativním předpisem, kterým je hodnocena kvalita povrchových vod 

je nařízení vlády č. 23/2011  Sb. o ukazatelích přípustného znečištění povrchových vod a 

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

do kanalizací a o citlivých oblastech. Další používanou normou je norma ČSN 75 7221 – 

Klasifikace jakosti povrchových vod. 
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Hodnocení kvality povrchové vody podle ČSN 75 7221 

Tato norma klasifikuje povrchovou vodu dle její jakosti do 5 tříd, vodní tok je pak 

označen barvou, která přísluší k dané třídě jakosti.  

 

Třída Barva 

I. třída-neznečištěná voda světle modrá 

II. třída - mírně znečištěná voda modrá 

III. třída - znečištěná voda zelená 

IV. třída - silně znečištěná voda žlutá 

V. třída  -  velmi  silně 
znečištěná 

Červená 

Tabulka 4: Třídy klasifikace čistoty vody dle ČSN 75 7221 

         

I. třída – Neznečištěná voda: Stav povrchové vody, který nebyl významně ovlivněn 

lidskou činností, při kterém ukazatele jakosti vody nepřesahují hodnoty odpovídající 

běžnému přirozenému pozadí v tocích. 

II.třída - Mírně znečištěná voda: Stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou 

činností tak, že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které umožňují existenci 

bohatého, vyváženého a udržitelného ekosystému. 

III. třída - Znečištěná voda: Stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou 

činností tak, že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které nemusí vytvořit 

podmínky pro existenci bohatého, vyváženého a udržitelného ekosystému. 

IV. třída – Silně znečištěná voda: Stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou 

činností tak, že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které vytvářejí podmínky, 

umožňující existenci pouze nevyváženého ekosystému. 

V. třída – Velmi silně znečištěná voda: Stav povrchové vody, který byl 

ovlivněn lidskou činností tak, že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které 

vytvářejí podmínky, umožňující existenci pouze silně nevyváženého ekosystému. 
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                     Tabulka 5: Mezní hodnoty tříd jakosti vody dle ČSN 75 7221 

 

Charakteristickou hodnotou ukazatele jakosti vody je hodnota s pravděpodobností 

nepřekročení 90% (C90).  Jakost vody se klasifikuje na základě výsledků kontroly 

z delšího uceleného období.  Pro výpočet charakteristické hodnoty je doporučeno mít 

alespoň 24 hodnot. Při četnosti 24 a více hodnot za období se doporučuje 

charakteristickou hodnotu počítat dle postupu uvedeného v příloze této normy (ČSN 75 

7221). Hodnota C90  se pak srovnává s mezní hodnotou a určí se třída jakosti podle 

tabulky. 

 V rámci této bakalářské práce bylo naměřeno pouze 5 hodnot pro částečné nastínění 

kvality vody v potoce Vřesinka, proto bude kvalita vody dle normy ČSN 75 7221 a dle přílohy 

3 vládního nařízení 23/2011 Sb. imisních standardů ukazatelů přípustného znečištění 

povrchových vod a citlivých oblastech hodnocena průměrnými hodnotami těchto pěti hodnot 

[24].  

4.5  Metodika hydrometrování 

Pro hydrometrická měření se používá v síti měřících stanic ČHMÚ hydrometrická 

vrtule typ Ott-C-2 propeleru, pro nás hydrovrtule Gressinger GMH 3350. 

Otáčející se osa vrtule spíná přímo (mechanicky, magneticky, opticky, příp. i jinak) 

nebo přes šnekový převod (mechanicky) kontakt, který ovládá počitadlo otáček Počitadlo 

  I II III IV V 

biochemická spotřeba 
 

kyslíku pětidenní 

 

       mg/l 
 

< 2 
 

< 4 
 

< 8 
 

< 15 
 

≥ 15 

chemická spotřeba kyslíku 
 

dichromanem 

 

       mg/l 
 

< 15 
 

< 25 
 

< 45 
 

< 60 
 

≥ 60 

amoniakální dusík mg/l < 0,3 < 0,7 < 2 < 4 ≥ 4 

celkový fosfor        mg/l < 0,05 < 0,15 < 0,4 < 1 ≥ 1 
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je ve čtecím zařízení. Hydrovrtule pracuje na principu registrace počtu otáček…… n za 

zvolený měřící čas…… T [s], ale používají se i měřidla založená na jiných principech, 

dosti rozšířená jsou např. měřidla indukční např. Ottův Nautilus 2000. 

Má-li být měření správné, musí být měřidlo řádně udržováno a kalibrováno.  

Kalibrace vrtulí i některých dalších typů měřidel v ČR provádí Česká národní kalibrační 

stanice vodoměrných vrtulí při VÚV T.G.M. v Praze. U hydrometrických vrtulí se 

doporučuje kalibrace po 100 - 200 hodinách provozu resp. po dvou letech. 

Výběr profilu: Při výběru profilu bychom si měli celý tok nejprve projít, od střední 

části k ústí. Na základě terenního šetření vybereme nevhodnější profil, to znamená: přímý 

úsek toku bez dalších ramen, dostatečnou hloubku pro změření jak maxima, tak minima 

rychlosti proudění, prosondovat celý průtočný profil, z důvodu určení počtu svislic při 

vlastním měření. 

Počet a rozmístění svislic: základní parametry 1) šířka toku L [m] 

                                                                             2) výška vodního stavu H [m] 

Vlastní hydrometrování, pracovní postup: Ideální je provádět hydrometrování ve 

trojicích, dva pracují s hydrovrtulí a jeden zapisuje. Oblečeme se do teplého terénního šatu, 

nazujeme vyšší gumáky tzv. broďáky. Ve vybraném průtočném profilu natáhneme lanko 

(ocelové), od břehu k břehu a začneme vyměřovat. Výsledky měření zapisuje kolega do 

připraveného formuláře.  

Měření začíná v první svislici od dostupného břehu. V první svislici si podle dvoubodové 

metody: měří se průtočná rychlost ve 0,2 H (tam zachytíme minimální rychlosti), pak ve 

výšce 0,8 H (tam zachytíme maximální rychlosti) [25].  

  

 

 

 

 

 

                    
Obrázek 3: Vrtule sloužící k hydrometrování, typ STS 005 



 

19 
 

 

 

Výpočet byl proveden dle vztahu Q = ∑ Si*vi  [m
3
/s]. 

 

 

 

 

 

Obrázek 4: Ukázka provedeného hydrometrování 
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4.6  Metodika hodnocení toku URS 

Problematikou silně ovlivněných toků v urbánním prostředí se zabývá metodika Urban 

River Survey, (URS), bohužel ale nebyla provedena vhodná aplikace na poměry v ČR.  

Variabilita kvalitativních vyhodnocení silně ovlivněných toků spočívá především v 

typu inženýrských úprav, které jsou na toku provedeny. Zde se jedná o tyto typy úprav:  

1) změny podélného profilu, které jsou v praxi nejčastěji zastoupeny napřímením toku, 

jeho zkrácením,  

2) změny příčného profilu, nejčastěji v praxi zastoupeny zkapacitněním toku a 

vymodelováním nového příčného profilu umělým opevněním koryta a jeho ohrázováním.  

Tvrdými inženýrskými úpravami se toto říční kontinuum zcela přeruší a tok tak 

přestává plnit spoustu svých funkcí v krajině, jako je transport sedimentů, organismů, a 

nejen to, přestává vytvářet i biotopy pro specificky vázané druhy organismů. Vodní tok se 

tak degraduje pouze na vlastní transport vody a odpadních látek.  

Tato britská metodika) je určená pro toky v městském prostředí. Urban River Survey 

vyhodnocuje nestandardní délky monitorovacího úseku. Tato délka je určena především 

délkou jednotného typu inženýrských úprav toku, nejvíce však dosahuje délky 500 metrů 

[26]. 

Urban River Survey má 3 hodnotící části:.  

1 část: Tok a jeho zájmový úsek je zařazen v rámci širšího území: celé povodí, dílčí 

ploška povodí v rámci povodí vyššího řádu, stanoví se jeho poloha. Nutno provést 

hydrologický monitoring - režim průtoků, chemismus povrchové vody. Nutno provést 

mapování inženýrských úprav.  

2. část: Monitorované úseky v 50m širokém pásu kolem toku. Zde se provádí 

hodnocení charakteristik materiálů dna, břehů a bioty toku. Hodnotí se land use. Mapuje se 

břehová vegetace, pro zhodnocení invazních druhů.  

3. část: Výběr reprezentativní části úseku: V tomto úseku je nutno provést přesná 

měření: hloubky koryta, výšky vodního sloupce, rychlosti proudění a jiných parametrů 

ovlivňujících morfologii koryta [27]. 
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4.7  Charakteristika vybraných profilů 

 Bylo nutné projít celé povodí a vybrat v rámci zájmového úseku (intravilán obce 

Vřesina) odběrové profily pro stanovení kvality povrchové vody. Vybrané odběrové 

profily jsou na obrázku č. 5 vyznačeny modrou barvou. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5: Přehled vybraných profilů k hodnocení jakosti vody [28] 
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4.8  Charakteristika a výsledky měření profil 1 

Profil 1 se nachází na 0,10 ř. km. toku Vřesinka. Vzorky byly odebírány 10 metrů před 

před soutokem s potokem Porubka. Na dně se nachází stržená betonová dlažba a břehy 

jsou pokryty travinami. Dále bylo v tomto profilu provedeno hydrometrování, průtok zde 

dosahoval hodnoty 9,81 l/s. 

 

 

 

Obrázek 6: Odběr vzorků profil 1 



 

23 
 

                                                       Tabulka 6: Výsledky měření profil 1 

  1) Dle ČSN 75 7221 

   2) Dle Nařízení vlády  23/2011 – norma environmentální kvality a požadavky na užívání vod 

 

Zhodnocení ukazatelů jakosti vody profil 1:  

a) Dle ČSN 75 7221- jakost vody, klasifikace jakosti povrchových vod 

Průměrné hodnoty ukazatelů dusičnanového dusíku (N-NO3
-
), chemické spotřeby 

kyslíku dichromanem (CHSKCr) a pětidenní hodnota biochemické spotřeby kyslíku (BSK5) 

se řadí do II. jakostní třídy, která je klasifikována jako mírně znečištěná voda. Průměrné 

hodnoty ukazatelů celkového fosforu (Pcelk) amoniakálního dusíku (N-NH4) se zařazují do 

III. jakostní třídy, která je klasifikována jako znečištěná voda. Průměrná hodnota 

nerozpuštěných látek (NL) se řadí do I. jakostní třídy, ta je klasifikována jako 

neznečištěná voda.  

b) Dle Nařízení vlády 23/2011 - norma environmentální kvality a požadavky na užívání 

vod. 

Až na hodnotu chemické spotřeby kyslíku dichromanem (CHSKCR), a biochemické 

      Ukazatel      

     / 
 Datum 

N-NO3
-  

[mg/l] 

CHSKCr           

[mg/l] 

BSK5   

[mg/l] 

Pcelk     

[mg/l] 

N-NH4 

[mg/l] 

NL     

[mg/l] 
       pH 

24. 11. 2012 5,860 27,900 0,973 0,238 0,480 0,001 6,370 

7. 12. 2012 1,900 37,070 10,265 0,505 4,800 0,000 6,010 

16. 1. 2013 3,990 18,180 0,668 0,270 2,210 0,003 6,790 

15. 2. 2013 0,290 32,510 3,840 0,408 2,200 0,000 6,320 

22. 3. 2013 15,450 2,150 0,100 0,530 0,170 0,000 6,820 

průměr hodnot 5,498 23,562 3,169 0,390 1,972 0,001 6,462 

jakostní třída
1)

 II. II. II. III. III. I. - 

Norma 

environmentální 

kvality
2)

 

5,4 26 3,8 0,15 0,23 - 6 - 9 
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pětidenní spotřeby kyslíku (BSK5) překračují všechny ostatní hodnoty ukazatele imisních 

standardů přípustného znečištění povrchových vod dle Nařízení vlády 23/2011. 

Dusičnanový dusík (N-NO3
-
) je překročen o 0,098 mg/l, průměrná hodnota celkového 

fosforu (Pcelk) je překročena 0,24 mg/l a hodnota amoniakálního dusíku je překročena o 

1,742 mg/l. 

 

 

 

Graf 1: Grafické zobrazení ukazatelů chemismu profil 1 
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Graf 2: Grafické zobrazení ukazatelů chemismu vzorků nízkých koncentrací profil 1 
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4.9  Charakteristika a výsledky měření profil 2 

Profil 2 se nachází na 0, 98 ř. km. Vzorky zde byly odebírány přímo z betonové skruže 

o průměru 1m. Tato betonová skruž se zde nachází díky tomu, že v trase potoku Vřesinka 

vede komunikace. Je zde proto zhotovená mostní konstrukce a betonová skruž, kterou 

potok protéká. Dno toku je zde pokryto betovou dlažbou a břehy zarostlé travinami. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Obrázek 7: Odběr vzorků profil 2 
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Ukazatel    

 /               

Datum 

N-NO3
-  

[mg/l] 

CHSKCr           

[mg/l]       

BSK5   

[mg/l] 

Pcelk     

[mg/l] 

N-NH4 

[mg/l] 

NL     

[mg/l] 
pH 

24. 11. 2012 0,090 24,100 2,034 0,140 0,450 0,002 6,510 

7. 12. 2012 0,045 14,730 0,426 0,007 0,190 0,000 6,230 

16. 1. 2013 7,700 8,810 0,893 0,176 0,200 0,001 6,850 

15. 2. 2013 0,360 10,580 1,230 0,039 0,200 0,000 6,080 

22. 3. 2013 15,940 5,250 1,120 0,280 0,160 0,000 6,760 

průměr hodnot 4,827 12,694 1,141 0,128 0,240 0,001 6,486 

jakostní třída
1)

 II. I. I. II. I. I. - 

Norma 

environmentální 

kvality
2)

 

5,4 26 3,8 0,15 0,23 - 6 - 9 

    Tabulka 7: Výsledky měření profil 2 

  1) Dle ČSN 75 7221 

   2) Dle Nařízení vlády  23/2011 - norma environmentální kvality a požadavky na užívání vod 

 

Zhodnocení ukazatelů jakosti vody profil 2:  

a) Dle ČSN 75 7221- jakost vody, klasifikace jakosti povrchových vod 

U tohoto profilu se průměrné hodnoty dusičnanového dusíku (N-NO3
-
), celkového 

fosforu (Pcelk) řadí do II. jakostní třídy, klasifikována jako mírně znečištěná voda. 

Průměrné hodnoty ostatních ukazatelů, chemické spotřeby kyslíku dichromanem 

(CHSKCr), biologické pětidenní spotřeby kyslíku (BSK5), amoniakálního dusíku (N-NH4) 

a nerozpuštěných látek (NL) se u toho profilu zařazují do jakostní třídy číslo I., která je 

klasifikována jako neznečištěná voda. 

b) Dle Nařízení vlády 23/2011 - norma environmentální kvality a požadavky na užívání vod 

Až na ukazatel průměrné hodnoty amoniakálního dusíku (N-NH4), který překračuje 

hodnoty imisního standardu dle nařízení vlády 23/2011 o 0,01 mg/l, jsou všechny ostatní 

ukazatele v souladu s těmito imisními standardy. 
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Graf 3: Grafické zobrazení ukazatelů chemismu profil 2 

 

Graf 4: Grafické zobrazení ukazatelů chemismu vzorků nízkých koncentrací profil 2 
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4.10 Charakteristika a výsledky měření profil 3 

Profil 3 se nachází na 1,48 ř. km toku Vřesinka. Vzorky z tohoto profilu byly 

odebírány hned za betonovou výustí, která je součásti rybníka, ze kterého potok Vřesinka 

vytéká. Kvalita vody proto může být ovlivněna i tímto faktorem. Dno je u tohoto profilu 

tvořeno bahnitými nánosy, břehy jsou pokryty listím, větvemi stromů a travinami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8: Odběr vzorků profil  3 



 

30 
 

     Tabulka 8: Výsledky měření profil 3 

  1) Dle ČSN 75 7221 

   2) Dle Nařízení vlády  23/2011 - norma environmentální kvality a požadavky na užívání vod 

 

Zhodnocení ukazatelů jakosti vody profil 3:  

a) Dle ČSN 75 7221- jakost vody, klasifikace jakosti povrchových vod 

U profilu číslo 3 se průměrné hodnoty chemické spotřeby kyslíku dichromanem 

(CHSKCr), biologické pětidenní spotřeby kyslíku (BSK5) a hodnota celkového fosforu 

(Pcelk) řadí do jakostní skupiny číslo II., která je charakterizována jako mírně znečištěná 

voda. Průměrná hodnota dusičnanového dusíku (N-NO3
-
) se u tohoto profilu řadí do třídy 

III., která je klasifikována jako znečištěná voda. Průměrné hodnoty amoniakálního dusíku 

(N-NH4) a nerozpuštěných látek jsou zařazeny do třídy číslo I., klasifikována jako 

neznečištěná voda. 

 

b) Dle Nařízení vlády 23/2011 - norma environmentální kvality a požadavky na užívání vod 

U tohoto profilu jsou všechny průměrné hodnoty v souladu s Nařízením vlády 23/2011 

Ukazatel 

/                

Datum 

N-NO3
-  

[mg/l] 

CHSKCr           

[mg/l]       

BSK5   

[mg/l] 

Pcelk     

[mg/l] 

N-NH4 

[mg/l] 

NL     

[mg/l] 
pH 

24. 11. 2012 7,220 27,700 2,724 0,147 0,560 0,001 6,670 

7. 12. 2012 5,960 10,410 1,525 0,036 0,250 0,001 5,960 

16. 1. 2013 9,510 16,920 0,299 0,082 0,250 0,001 6,550 

15. 2. 2013 0,150 40,570 3,420 0,039 0,200 0,001 5,990 

22. 3. 2013 18,610 11,820 2,440 0,160 0,150 0,000 6,880 

průměr hodnot 8,290 21,484 2,082 0,093 0,282 0,001 6,410 

jakostní třída
1)

 III. II. II. II. I. I. - 

norma 

environmentální 

kvality
2)

 

5,4 26 3,8 0,15 0,23 - 6 - 9 
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až na hodnotu dusičnanového dusíku (N-NO3
-
), která překračuje imisní standard 

přípustného znečištění povrchových vod o 2,89 mg/l a hodnotu amoniakálního dusíku (N-

NH4), která je překročena o 0,052 mg/l.  

 

 

Graf 5: Grafické zobrazení ukazatelů chemismu profil 3 
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 Graf 6: Grafické zobrazení ukazatelů chemismu vzorků nízkých koncentrací profil 3 
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5. Nápravná opatření 

Monitoringem hydrologických parametrů a parametrů kvality povrchové vody toku 

Vřesinka byly zvoleny jako vhodná náprávná opatření následující prvky pro dosažení co 

nejlepší kvality vody v toku a splnění jak ekologických, tak estetických vlastností malého 

vodního toku v intravilánu. Revitalizace malých vodních toků ve volné krajině a návrhy 

nápravných opatření jsou většinou omezována pozemkovými úpravami. Ovšem 

„zpřírodňování“ technických koryt  intravilánu je velmi problematické. Hlavní požadavek 

u úprav technických koryt je stabilizace jak podélného, tak příčného profilu, zajištění 

dostatečné kapacity toku, respektive povodňově průtočného koryta, mnohdy navrženého 

na Q20 až Q50. U těchto návrhů se připravují hlavně se připravují hlavně návrhy úpravy 

vegetace. 

U námi sledovaného profilu 3 by se mělo jednat o pročištění betonového skruže kterou 

potok Vřesinka protéká, jako další vhodné opatření by bylo odbahnění, odstranění 

sedimentů a odstranění překážek které brání volnému průchodu vody v toku a to až po 

profil 2, protože koryto toku je v celé této délce stejně zabahněné, zanesené sedimenty a 

překážkami a vytvořit tak poměr šířky koryta k hloubce koryta 4:1 až 6:1. 

U profilu 2 by bylo vhodné opět důkladně pročistit betonovou skruž již potok 

Vřesinka protéká. Další mnou navržené opatření je ostranění stržené betonové dlažby, 

která kdysi sloužila jako opevnění koryta, nyní však tvoří pouze překážku na dně toku. 

Dále by bylo vhodné snížit kapacitu koryta a využít tak volných ploch nacházejících se 

podél levého břehu koryta. Jako další nápravné opatření by bylo vytvoření dnových tůní 

stabilizovanými příčnými stupni (kameny) a také štěrkovým zásypem. Protože neznáme 

majetkové poměry a vlastníky pozemků můžeme použít pouze revitalizaci částečnou, to 

znamená, že nemůžeme měnit trasu koryta, pouze koryto mírně rozvlnit a vysázet v jeho 

blízkosti doprovodnou vegetaci a břehové porosty, jak pro účel estetický, tak pro účel 

zpevnění břehů koryta. Na levém břehu toku se od profilu 2 po profil 1 nenachází žádná 

doprovodná vegetace, proto by zde bylo vhodné založení břehových porostů jako jsou 

například: olše lepkavá (Alnus glutinosa), vrba košíkářská (Salix viminalis) a střemcha 

obecná (Prunus padus). 

Koryto a tvar břehů u profilu 1 jsou téměř tožné s profilem 2, proto by zde bylo 

vhodné použít podobné úpravy. Opět odstranit strženou betovou dlažbu pro volný chod 

toku, snížit kapacitu koryta, vytvořit dnové tůně a také se opět zaměřit na vysázení 
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doprovodné vegetace a břehových porostů, jelikož je tato část dost zanedbaná, břehové 

porosty a doprovodná vegetace se zde nenachází téměř žádná.  

Podrobněji budou všechny tato navržená nápravná opatření rozpracována v diplomové 

práci. 
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6. Závěr 

Obsah této bakalářské práce byl věnován možnostem revitalizací malých vodních toků 

se zaměřením na potok Vřesinka, který protéká obcí Vřesina v Moravskoslezském kraji.  

Na úvod byla zhodnocena situace, která se týká mnoha vodních toků v České 

republice. Především v intravilánu byly toky napřimovány, přirozené prvky byly 

nahrazovány umělými. Často docházelo také k úplnému zatrubnění. Čistě technická funkce 

již neodpovídá současným požadavkům na vodní tok, a proto se, kde to situace umožňuje, 

přistupuje k procesům revitalizací říčních koryt. 

U vodního toku Vřesinka, byl během roku sledován průtok a několik chemických 

ukazatelů aby bylo možné stanovit nejen antropogenní ovlivnění, ale třeba také samočisticí 

schopnosti toku. Předem bylo nutné celý tok zmapovat a vybrat vhodná odběrová místa 

vzhledem k možným zdrojům znečištění.  

Nejvyšší průtok byl naměřen u profilu 1, těsně před zaústěním. Dosahoval téměř 10 l/s. 

U tohoto profilu dosáhly III. jakostní třídy ukazatele celkového fosforu a amoniakálního 

dusíku. Z výsledků nelze přesně určit, který den byla situace s kvalitou vody nejhorší. 

Sledované ukazatele se vždy zařadily do I. – III. jakostní třídy, ale výsledky jsou značně 

rozkolísané. Normy environmentální kvality, dané současnou legislativou pro jakost 

povrchových vod byly s výjimkou profilu 1 obvykle splněny.  

Nejvyšší hodnoty obvykle dosahovaly sledované parametry u nutrientů. Na konci toku, 

před zaústěním byly hodnoty nejvyšší. Předpokládá se ovlivnění splachy ze zemědělsky 

využívaných ploch v povodí. Vyloučený ovšem není také dosud neidentifikovaný bodový 

zdroj splaškových vod. 

Vzhledem k technické povaze celé délky koryta jsou v práci nastíněna vhodná 

nápravná opatření, omezená trasou toku. Tato opatření by měla zvýšit nejen estetickou 

funkci, ale také samočisticí schopnost a případně vrátit přirozené oživení do koryta. 

Konkrétní nápravná opatření, stejně jako další sledování toku Vřesinka, budou provedena 

v diplomové práci. 
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