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Anotace 

Tato bakalářská práce je zaměřena na hydrochemické modelování mísení vod v řece 

Porubce. Zkoumá, jestli Porubka ovlivňuje, alespoň v malé míře, chemismus Odry. První 

část je zaměřena na přírodní poměry. Jsou v ní uvedeny základní geologické, 

geomorfologické, hydrogeologické, hydrologické, klimatologické a antropogenní údaje 

zájmové oblasti. Následuje praktická část, která popisuje modelování v hydrochemickém 

programu PHREEQC. V další části jsou pomocí grafů znázorněny koncentrace prvků 

v jednotlivých měsících za rok 2012/2013. Následně byla data použita k modelování 

v geochemickém programu PHREEQC, na základě kterého jsem dospěla k výsledkům 

chemismu. 

Klíčová slova: hydrochemické modelování, chemismus, PHREEQC, mísení vod 

 

Abstract 

This thesis focus on hydrochemical modelling of mixing of waters in river Porubka. It 

concerns whether if Porubka does even a little affect chemism of Odra. First part focuses 

on enviromental situation. It consists of basic geological, geomorfological, 

hydrogeological, hydrological, climatological and antropogenic data of area of interest. 

Next part is practical, which describes hydrochemical modelling in software PHREEQC. 

The next part uses graphs to show concentration of elements in individual months in 

2012/2013. This data were then used for modelling in geochemical program PHREEQC, 

based on which I concluded chemism results. 

Keywords: hydrochemical modelling, chemism, PHREEQC, mixing of waters 
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1.  Úvod 

Voda je vzácný dar, aniž bychom si to v dnešní době uvědomovali. Je pro nás 

samozřejmostí otočit kohoutkem, když máme žízeň, když se chceme opláchnout, když 

potřebujeme vařit nebo umýt špinavé nádobí. Voda nám slouží, jak jen nejlépe umí. A co 

my lidé, staráme se o ni jako o to nejcennější, co máme? Umíme vnímat řeky, potoky, 

potůčky, jako žíly našeho života?  

Má práce se zabývá chemismem dvou ostravských toků, konkrétně Porubky 

a Odry. Porubka je znečišťována splaškovými a jinými vodami, proto budu pomocí 

geochemického programu PHREEQC zjišťovat, v jakých koncentracích se jednotlivé 

prvky v Porubce a Odře vyskytují. Data, která jsem získala ze státního podniku Povodí 

Odry, budu porovnávat s koncentrací prvků v Odře, před a za ústím Porubky. Na základě 

modelování pak můžu určit, zda Porubka Odru chemickými látkami dotuje nebo ne. 
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2.  Všeobecná část 

2.1  Charakteristika zájmové oblasti 

 Porubka je levostranný přítok středního úseku Odry (ř. km 19,5). Tento potok 

pramení severovýchodně od obce Pustá Polom. Protéká obcemi Vřesina, Dolní Lhota a 

ostravskými obvody Poruba a Svinov, kde také ve výšce 210 m n. m. ústí do Odry. Vodní 

tok protéká oblastí, jež je zastavěna rodinnými domy, zahradami a komunikacemi. 

Z hlavních přítoků Porubky stojí za zmínku potok Mešnice, který je levostranným 

přítokem Porubky v říčním km 10,1 a bezejmenný přítok Porubky z Budišovic v ř.  km 

16,5. Ve směru Ostrava - Poruba – Kyjovice - Budišovice je Porubka doprovázená 

tramvajovou tratí. 

2.2  Geomorfologie oblasti  

Území Moravskoslezského kraje rozdělujeme do tzv. geomorfologických provincií: 

Česká vysočina, Západní Karpaty, Středoevropská nížina. Provincie Západní Karpaty 

dělíme na soustavu Vněkarpatských sníženin a Vnějších Západních Karpat. Vněkarpatské 

sníženiny se dále dělí na Západní a Severní Vněkarpatské sníženiny. Tyto sníženiny 

oddělují Vnější Západní Karpaty, které mají vrchovinný a středohorský reliéf, od České 

vysočiny. Ze Severních Vněkarpatských sníženin zasahuje do kraje celek Ostravská pánev. 

Ta má charakter ploché pahorkatiny na kvartérních sedimentech (Weissmannová H. a kol., 

2004). Dle Demka je Ostravská pánev sníženina vzniklá poklesem Českého masivu při 

podsouvání pod Karpaty, přičemž její osu tvoří niva řeky Odry (Demek, 2006). Její 

georeliéf se vytvářel již v pleistocénu. Dnes je poznamenán hornictvím a urbanismem 

(Weissmannová H. a kol., 2004). Členění území, kterým protéká Porubka, se nachází 

v tabulce č. 1 

Tabulka 1: Geomorfologické jednotky (Wiessmannová H. a kol., 2004) 

 
Geomorfologické jednotky 

1. PROVINCIE Západní Karpaty 

2. SOUSTAVA Vněkarpatské sníženiny 

3. PODSOUSTAVA Severní Vněkarpatské sníženiny 

4. PODCELEK Ostravská pánev 

5. OKRSEK Porubská plošina 
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Na obrázku č. 1 je vyznačena Ostravská pánev, jejíž rozloha činí 486 km
2
.
  

Obrázek 1: Geomorfologické členění (Wiessmannová H. a kol., 2004; upraveno Brigita Svěchová) 

 Ostravská pánev 
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2.3  Geologie oblasti 

Porubka se nachází v Moravskoslezském kraji, který má velmi pestrou geologickou 

stavbu – rozkládá se na styku dvou jednotek nadregionálního významu: Českého masivu 

a Západních Karpat (Weissmannová H. a kol., 2004).  

Český masiv je pozůstatkem variského (hercynského) horstva. To bylo vyvrásněno 

mezi obdobím devonu a svrchního karbonu (mezi 380-300 miliony let před přítomností). 

Příčinou vyvrásnění byla kolize desek zemské kůry pevniny Gotwany a Severoatlantského 

kontinentu. Horninové celky Českého masivu jsou rozděleny do pěti oblastí a to na oblast 

moldanubickou, oblast středočeskou (tepelsko-barrandienskou), oblast sasko-durynskou 

(saxothuringikum), oblast západosudetskou (lužickou) a oblast moravskoslezskou (Krásný 

J., et al., 2012). 

Moravskoslezská oblast se nachází ve východní části Českého masivu, patří k ní 

brunovistulikum, moravikum, silesikum, žulovský masiv a moravskoslezské paleozoikum. 

Povodí Odry, do kterého spadá Porubka, je převážně situováno v moraviku a silesiku 

(Krásný J., et al., 2012). 

Silezikum tvoří metamorfované horniny Hrubého Jeseníku, uspořádané do složitých 

tektonicko-stratigrafických jednotek, vystupujících v pruzích směru JJZ-SSV. 

Převládajícími strukturními tvary jsou podle některých pojetí široké klenby, podle jiných 

příkrovy (Krásný J., et al., 2012). 

K moraviku se řadí dvě krystalinické jednotky, které jsou známé jako klenby: 

severnější svratecká klenba (mezi Náměstí nad Oslavou aj. okolím Svitav) a jižnější dyjská 

klenba, značně přesahující k jihu do Rakouska. Bítešská rula je nejtypičtější horninou 

moravika. Je reprezentovaná různými typy ortorul s vloženými tělesy amfibolitů 

a ojedinělých karvonátů (Krásný J., et al., 2012). 

Okres Ostrava leží z větší části v karpatské předhlubni. Ta začala vznikat ve spodním 

miocénu. Zde jsou nejrozšířenější pelitické sedimenty spodního badenu. Na stavbě Kvartéru 

se kromě uloženin ledovcových podílejí sedimenty fluviální, lakustrinní, organické, 

deluviální a eolické. Kvartér je zde pozoruhodný díky přítomnosti sedimentů glaciální série 

pleistocénního pevninského zalednění (Weissmannová H. a kol., 2004). 
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Hornoslezskou Pánví nazýváme sedimentační prostor trojúhelníkového tvaru, 

zasahující svým jihozápadním výběžkem na naše území z Polska. Z báňského hlediska 

nazýváme tuto pánev jako ostravsko-karvinský revír (OKR). Hornoslezská Pánev je 

rozdělena na další podcelky. Ostravská pánev je jedním z nich. Podloží pánve tvoří 

brunovistulikum s pokryvem hlavně devonských a spodnokarbonských uloženin, výplň 

pánve sestává z klastických svrchnokarbonských sedimentů se slojemi černého uhlí 

(Chlupáč et. al., 2002). Svrchnokarbonské horniny jsou kryty neogenními uloženinami 

karpatské předhlubně a příkrovy Vnějších Karpat, proto v Ostravě vystupují na povrch  jen 

v omezených odkryvech.  

Charakteristickým znakem Ostravského souvrství je cykličnost, střídají se zde 

přechodné (brakické), mořské a různé kontinentální facie, které jsou ovlivňované několika 

přírodními procesy: tektonickými procesy, klimatickými výkyvy, vulkanickou činností 

a změnami úrovně mořské hladiny. Základní cykly ostravského souvrství začínají obvykle 

hrubozrnnými bazálními pískovci, popř. slepenci, pokračují prachovci a uhelnou slojí 

a končí jílovci. (Krásný J. et al., 2012) 

2.4  Hydrologie oblasti 

Porubka náleží k povodí Odry. Odra pramení v Oderských vrších ve výšce 

632 m n. m. a odtéká z našeho území do Polska kousek od Bohumína pod soutokem s Olší. 

Spolu s hlavními přítoky, levostrannou Opavou s Moravicí (z jesenické části) 

a pravostrannou Ostravicí a Olší (z části beskydské) vytváří kostru hydrografické sítě 

sbíhající se v Ostravské pánvi. Celková hustota vodní sítě povodí Odry činí 1,02 km·km
-2

. 

(Weissmannová H. a kol., 2004)  

Hydrologické údaje o Porubce jsou zaznamenávány na stanici Vřesina. Tato stanice 

se nachází na pravém břehu u silničního a tramvajového mostu přes Porubku mezi Krásným 

polem a Vřesinou. Provozovatelem této stanice je ČHMU Ostrava. 

Celková plocha povodí Porubky zaujímá 35,5 km
2
. Průměrný roční průtok (Q) 

je 0,231km
3
s

-1
. Následující tabulka obsahuje N-leté průtoky Porubky ze stanice Vřesina: 

  



Brigita Svěchová: Hydrochemické modelování mísení vod, Porubka 

 

6 

2015 

Tabulka 2: N-leté průtoky na Porubce (Zdroj:  ČHMU) 

Tok Stanice 

N-leté průtoky [m
3 

s
-1

] 

Q1 Q5 Q10 Q50 Q100 

Porubka Vřesina 4.14 11.8 16.6 31.5 39.8 

 

Průměrný roční stav Porubky je 55 cm. Nejvyšší vodní stav na Porubce (276 cm) byl 

zaznamenán 7. 7. 1997. V tomto období probíhaly na Moravě povodně. Další nejvyšší vodní 

stavy jsou uvedeny v tabulce číslo 3.  

   Tabulka 3: Nejvyšší vodní stavy (Zdroj:  ČHMU) 

Nejvyšší vodní stavy - Porubka 

Rok H [cm] 

7. 7. 1997 276 

7. 9. 2007 239 

17. 5. 2010 236 

10. 6. 1968 216 

5. 8. 1991 210 

3.81997 207 

8. 8. 1982 206 

27. 3. 2006 192 

19. 3. 2005 180 

 

2.5  Klimatické poměry 

Okres Ostrava patří podle Quitta, E. (1971), do mírně teplé klimatické oblasti. Ta je  

charakterizována dlouhým, teplým a mírně suchým létem a krátkou mírně teplou a velmi 

suchou zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky (průměrně 50 až 60 dní za rok). 
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V Ostravské pánvi a jejím okolí se významněji projevuje severní proudění větru. (Quitt, 

1971). 

 

Tabulka 4:  Klimatická charakteristika oblasti (Zdroj:  E. Quitt, 1971) 

Klimatická charakteristika Číselné hodnoty 

Počet letních dnů 40 – 50 

Počet dnů s průměrnou T 10°C a více 140 – 160 

Počet mrazových dnů 110 – 160 

Počet ledových dnů 30 – 40 

Průměrná teplota v lednu -2 – -3 

Průměrná teplota v červenci 17 – 18 

Průměrná teplota v dubnu 7 – 8 

Průměrná teplota v říjnu 7 – 8 

Průměrný poč. dnů se srážkami 1mm a více 100 – 120 

Srážkový úhrn ve vegetačním období 400 – 450 

Srážkový úhrn v zimním období 200 – 250 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 – 60 

Počet dnů zamračených 120 – 150 

Počet dnů jasných 40 – 50 

 

2.6  Hydrogeologie oblasti 

Hydrogeologie hornoslezské pánve v Ostravě je ovlivněna těžbou černého uhlí 

a průmyslovou aglomerací. Množství a kvalita důlních vod závisí na velikosti zdrojů 

přírodního a antropogenního původu. Dle Krásného se z přírodních zdrojů jedná o: vody 

z kvartérních sedimentů, vody ze spodnobadenského pokryvu karbonu, vody průlinových 
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a puklinových kolektorů v křídě a paleogénu beskydských příkrovů, vody převážně 

puklinovo-průlinových systémů zvětralinového pláště karbonu, vody převážně puklinovo-

průlinových a zlomových systémů svrchního karbonu a hlubšího podloží produktivních 

pánevních sedimentů. 

Území našeho státu je rozděleno na hydrogeologické rajóny, které jsou základními 

bilančními jednotkami. Na území ČR je vymezeno celkem144 hydrogeologických rajónů 

(Myslil V. a kol., 1999). Podle zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů je 

hydrologický rajón území s podobnými hydrogeologickými poměry, typem zvodnění 

a během podzemní vody. Hydrologické rajony dělíme na svrchní rajony, základní rajony 

a hlubinné rajony (geology.cz). V ostravsko-karvinském revíru byly vymezeny 2 

hydrogeologické rajony: Ostravská pánev – ostravská část (2261) a Ostravská pánev – 

karvinská část (2262), zahrnuté do oddílu rajonů neogenních sedimentů vněkarpatských 

a vnitrokarpatských pánví. Do rajonů svrchní vrstvy byly zahrnuty v rámci kvartérních 

sedimentů v povodí Odry (15) 3 rajony: Kvartér Odry (1510), Kvartér Opavy (1520) 

a Kvartér Opavské pahorkatiny (1550) (Krásný J. et al., 2012). 

Samostatnou skupinou podzemních vod, které se nacházejí na Ostravsku, jsou tzv. 

minerální vody. Zde se setkáváme se třemi typy. Prvním typem jsou uhličité vody (obsahují 

rozpuštěný CO2) ve flyšových horninách spodního karbonu. Tyto vody známe pod názvem 

kyselky. Druhým typem jsou tzv. chloridové jodidobromidové vody. Tyto vody se vyskytují 

v Ostravské pánvi.  Lázně Darkov a Jódová sanatoria Klímkovice jsou na Ostravsku 

nejznámější zdroje těchto léčivých vod. Posledním typem jsou vody sírovodíkové. Tento typ 

vod můžeme nalézt v mladém georeliéfu Podbeskydské pahorkatiny (Krásný J. et al., 2012). 

  



Brigita Svěchová: Hydrochemické modelování mísení vod, Porubka 

 

9 

2015 

2.7  Antropogenní zdroje znečištění  

Všechny vodní toky nacházející se v Ostravě, tedy i Porubka, jsou antropogenně 

ovlivněny po biologické, chemické a fyzikální stránce. a to proto, že Ostrava je hustě 

osídlená a všechny zmiňované vlastnosti se mění v důsledku vypouštění odpadních, 

průmyslových a komunálních vod. Na Porubce jsou hlavními zdroji znečištění letní 

koupaliště v Ostravě – Porubě, OVaK Ostrava - kanalizace Polanecká, OVaK Ostrava – 

kanalizace bří Sedláčků, Obec Dolní Lhota kanalizace V5 a kanalizace V1. Kvalita vody na 

Porubce je sledována v 0,7 km.  

  

Obrázek 2: Bodový zdroj znečištění, Porubka  
(Foto:  Svěchová) 

Obrázek 3: Bodový zdroj znečištění, pohled 
zblízka (Foto:  Svěchová) 
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3.  Hydrochemické modelování 

Hydrochemickým modelováním rozumíme uchopení základních vlastností 

přírodních systémů v modelové podobě. Pro hydrochemické modelování se používají 

nejrůznější moduly Geochemist´s Workbench (GWB). V mé práci jsem využila programu 

PHREEQC, pracující na podobném principu, který je volně šiřitelný. Současné základní 

strategie geochemického modelování vždy vycházejí z vyčíslení hodnoty Gibbsovy funkce 

a hledání jejího minima pro dané podmínky – teplotu, tlak a složení systémů. Geochemické 

modelování je tedy schopno určit, zda je studovaný systém v rovnováze a pokud není, 

k jakým změnám v systému dojde, aby této rovnováhy dosáhl (Zeman J., 2007) 

PHREEQC je počítačový program, který se používá pro simulaci nejrůznějších reakcí 

a procesů v přírodních a znečištěných vodách nebo v laboratorních experimentech 

(Parkhurst a Appelo,1999).  Na obrázku č. 3 je uveden modelový příklad mísení vod ve 

PHREEQC. 

 

 

 

  

Obrázek 4: Vstupní data v modelu PHREEQC 2012/2013 (Zdroj: Povodí Odry, Státní podnik) 
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Obrázek 5: Část výstupních dat z modelu PHREEQC 
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4.  Metodika 

Zpracování dat (tabulky a grafy) v mé práci proběhlo v programu MS Excel 

a hydrochemické modelování v programu PHREEQC for Windows. Veškerá použitá data, 

jsem získala ze Státního podniku Povodí Odry. Povodí poskytlo data výsledků sledování 

chemismu Porubky v ústí (říčních km 0,7) dále naměřené hodnoty z Odry ve Svinově (19,1 

říčních km) a Odru v Jistebníku (33,48 říčních km). Na obrázku jsou orientačně, červenými 

body, vyznačena místa odběru. Mezi ústím Porubky do Odry a odběrovým místem 

v Jistebníku existují přítoky ještě několika toků, které společně s Porubkou ovlivňují 

změnu chemismu v Odře. Největšími přítoky jsou: Lubina, Ondřejnice, Polančice 

a Mlýnka. 

  

Státní podnik Povodí Odry, poskytlo tato data: naměřené hodnoty teploty vzduchu, 

teploty vody a konduktivity, dále pH, tvrdost, CHSK, BSK, koncentraci síranů, dusitanů, 

amonných iontů, fosforečnanů, vápníku, hořčíku, celkového železa, manganu, zinku a mědi. 

Výsledky měření jsou z roku 2012 – 2013.  

Obrázek 6- vstupní data modelu PHREEQC  

Obrázek 6: Místa odběru vzorku (Zdroj: http://www.pod.cz/atlas_toku/mapy/02_a3_odra2.jpg, 
upraveno:  Svěchová) 

http://www.pod.cz/atlas_toku/mapy/02_a3_odra2.jpg
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5.  Výsledky a diskuze 

5.1  Roční měření chemismu Porubky a Odry 

V Následujícím grafu, je uveden průběh teplot vzduchu a teplot vody za rok 2012 

a 2013. Teplota je poměrně významný ukazatel vlastností vody. Významně ovlivňuje 

biochemickou a chemickou reaktivitu (Pitter, 1992). Dále může mít vliv na  pH, distribuci 

kationtů, hustotu vody, elektrolytickou konduktivitu a další vlastnosti vody. 

 V únoru r. 2012 sahala minimální teplota vzduchu až k -14 °C. Tato hodnota se 

výrazně odchyluje od ostatních. Únor je nejchladnějším měsícem za rok 2012/2013. 

Výkyvy teploty vody v Porubce mezi jednotlivými měsíci nejsou tak výrazné jako teplota 

vzduchu, jelikož voda má za normálních podmínek menší teplotní rozpětí než teplota 

vzduchu. Za rok 2012 se teplota vody pohybovala v rozmezích 0,1 °C – 20,3 °C a v roce 

2013 od 0,9 °C do 18,1 °C.  Teplota vody v Porubce je ovlivňována teplotou vzduchu. 

 

pH je záporná hodnota logaritmu koncentrace vodíkových iontů tzn. pH= -log [H
+
].  

V čistých povrchových vodách je hodnota pH přibližně od 4,5 do 9,5. Je to dáno 

uhličitanovou rovnováhou, kterou mohou ovlivňovat kationty, jako je Fe, které snadno 

Graf 1: Teplota, Porubka ústí (Zdroj: Povodí Odry, státní podnik) 
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podléhají hydrolýze (Pitter, 1992). Hodnota pH nabývá hodnot 0 – 14 a rozdělují vodu do 

tří skupin a to na neutrální, alkalické a kyselé vody. 

Z grafu č. 2 je zřejmé, že hodnoty pH se v Porubce pohybují okolo 7,30 až 7,80, to 

znamená, že voda má charakter mírně zásaditý. Výjimku tvoří hodnota, která v říjnu 2012 

výrazně klesla na 6,75. V říjnu měl tok charakter neutrální až slabě kyselý. Proběhla zde 

acidifikace, což znamená okyselení vodného prostředí, které bylo způsobeno nárůstem 

vodíkových kationtů H
+
.  

 

CHSKMn je ukazatel, který uvádí míru organického znečištění vody. Pro jeho 

stanovení se používá oxidační činidlo. Jako oxidační činidlo se používá dichroman 

draselný a manganistan draselný. Druh použitého oxidačního činidla značíme indexem u 

zkratky CHSK, tedy CHSKCr, CHSKMn .Stanovení CHSKMn, se používá při hodnocení 

organického znečištění podzemních a povrchových vod, kde je postupně nahrazován 

CHSKCr. Je to dáno tím, že procento oxidace většiny organických látek je nízké (Pitter, 

1992). BSK neboli biochemická spotřeba kyslíku je hmotnostní koncentrace rozpuštěného 

kyslíku, který se spotřebuje za stanovených podmínek v oxickém prostředí biochemickou 

oxidací organických látek ve vodě (Pitter, 1992). 
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Graf 2: pH, Porubka ústí (Zdroj: Povodí Odry, státní podnik) 
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 V grafu č. 3 jsem znázornila průběh BSK - 5 a CHSKMn.  Z něj je patrné, že 

v únoru roku 2013 se hodnoty BSK i CHSKMn oproti jiným měsícům extrémně zvýšily. 

Důvodem takto zvýšené hodnoty BSK, CHSKMn, může být zapříčiněno táním sněhu na 

březích Porubky. V roce 2012 byly hodnoty nižší.  

 

 

Z následujícího grafu je patrné, že anionty (sírany, chloridy, dusičnany) se 

vyskytují ve vodě v různém množství. Sírany se objevují v množství od 60 mg/l do 95 

mg/l. Vznikají oxidací sulfidických rud nebo jsou důsledkem antropogenního znečištění, 

jako jsou např. vody z moříren kovů, městské exhalace. Koncentrace síranů ve vodách se 

vyjadřuje v mg SO4
2-

 v l litru vody nebo v mmol/l (Pitter, 1992). Dusičnany se v Porubce 

vyskytují v koncentraci od 10 mg/l do 45mg/l. Patří ke čtyřem hlavním aniontům, proto se 

nacházejí skoro ve všech vodách.  Koncentrace dusičnanů ve vodách se zvyšuje, a to 

v důsledku vzrůstajícího počtu obyvatel a zemědělské činnosti (Pitter, 1992). Chloridy 

mají obecně slabé komplexační schopnosti, proto se vyskytují převážně jako jednoduchý 

ion Cl
-
 (Pitter, 1992). Sírany a dusičnany mají po celou dobu sledování poměrně 

rovnoměrný průběh. Větší pozornost upoutá velký skokový nárůst  koncentrace chloridů, 

který nastal v březnu 2013. Jejich hodnota přesahuje 120 mg/l. Je známo, že při vyšších 

koncentracích může docházet ke změně chuti vody, avšak 120 mg/l není prahovou 
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hodnotou, pro její negativní ovlivňování. Tento zvýšený obsah může být následkem 

průmyslového znečištění vody. 

 

Dusitany jsou soli kyseliny dusité HNO2 dobře rozpustné ve vodě. V podobě 

minerálů se nikde nevyskytují. Jejich přítomnost ve vodách naznačuje, že vznikly zejména 

nitrifikací nebo biochemickou redukcí dusičnanů. Na dusitany mohou být velice bohaté 

odpadní vody a to ze strojírenských závodů, z výroby barviv a dalších (Pitter, 1992). 

Fosfory se dostávají do vody rozpuštěním některých minerálů a jejich následným 

vyluhováním. Hlavními minerály jsou variscit (AlPO4.2H2O), apatit [3Ca3(PO4)2. Ca(F, 

Cl)2], vivianit [Fe3(PO4)2.8H2O] a strefit (FePO4.2H2O). Dalším zdrojem jsou např. 

fosforečná hnojiva, odpadní vody z prádelen, polyfosforečnany z čistících 

a odmašťovacích přípravků a splaškové vody (Pitter, 1992).  Dusitany a fosforečnany 

vykazuji v období od ledna do března nižší koncentraci. Během dubna začínají jejich 

hodnoty nabývat, pouze fosforečnany mají tendenci klesat až do května. Největší 

koncentrace dosahují dusitany v červenci 2013. Od srpna se křivka pohybuje opět směrem 

k nižším hodnotám. Zvýšené množství dusičnanů a fosforečnanů, může být zapříčiněno 

např. hnojením půdy, což vede k většímu biochemickému rozkladu těchto látek ve vodách 

Porubky.  

0,0 

20,0 

40,0 

60,0 

80,0 

100,0 

120,0 

140,0 

m
g/

l 

Měsíc 

Průběh aniontů, Porubka ústí 

Sírany 2012 

Chloridy 2012 

Dusičnany 2012 

Sírany 2013 

Chloridy 2013 

Dusičnany 2013 

Graf 4: Anionty -dusičnany, chloridy, sírany (Zdroj: Povodí Odry, státní podnik) 



Brigita Svěchová: Hydrochemické modelování mísení vod, Porubka 

 

17 

2015 

Na grafu č. 6 je znázorněn hořčík a vápník. Tyto prvky jsou v přírodě velmi 

rozšířené. Zemská kůra obsahuje asi 0,0035 hmotnostních % vápníku a 0,020 

hmotnostních % hořčíku (Pitter, 1992).  V  Porubce se hořčík vyskytuje v menším 

množství než vápník. Je to dáno tím, že zemská kůra obecně obsahuje více vápníku. Navíc 

se tyto prvky dostávají do vody rozpuštěním hlavně vápence, sádrovce atd. Optimální 

koncentrace vápníku v pitné vodě je nad 100mg/l, hořčíku nad 30 mg/l, což jak můžeme 

vidět, Porubka nesplňuje (Pitter, 1992). 
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Graf 6: Vápník a hořčík (Zdroj: Povodí Odry, státní podnik) 



Brigita Svěchová: Hydrochemické modelování mísení vod, Porubka 

 

18 

2015 

 Ostatní kationty (amonné ionty, mangan a celkové železo) jsou obsaženy 

ve vodě jen v malém množství. Formy výskytu rozpuštěného a nerozpuštěného železa ve 

vodách závisejí na hodnotě pH, oxidačně redukčním potenciálu a komplexotvorných 

látkách přítomných ve vodě (Pitter, 1992). Mangan doprovází obvykle železné rudy. 

Z manganových rud se v přírodě vyskytují zejména burel či pyroluzit (MnO2), braunit 

(Mn2O3), hausmanit (Mn3O4), manganit [MnO(OH)] a dialogit (MnCO3). Mangan přechází 

do vod také z půd (Pitter, 1992). Koncentrace těchto prvků se pohybuje od 0,1 do 2,3 mg/l. 

Pouze železo v únoru 2013 vystoupalo na hodnotu 6,3 mg/l, což je při průměrné 

koncentraci železa, která se v našem sledovaném toku pohybuje okolo 1 mg/l, extrém. 

Voda má pak tendenci měnit barvu do rezava. Zvýšená koncentrace amonných iontů, může 

indikovat fekální znečištění.  
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Následující grafy obsahují data před a za ústím Porubky do Odry. Slouží 

k porovnání změn ukazatelů chemismu vod.  

Teplota vzduchu, jak ukazují obrázky č. 8 a 9, z odběrového místa Odra - Jistebník a Odra 

– Svinov se nepatrně liší. Zatímco nejvyšší teplota O-Svinov byla naměřena v červnu, v O-

Jistebník dosahovala nejvyšších hodnot až v srpnu. Maximální teploty z obou odběrových 

míst se liší, z toho lze usuzovat, že po přítoku Porubky došlo k ochlazení vody v Odře. 

Teplota vody je opět závislá na teplotě vzduchu.  
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Hodnoty pH jsou na obrázcích číslo 10 a 11. V Jistebníku na Odře se po dobu 2 let 

pohybují v rozmezí 7,40 až 8,50. Voda je zde tedy o něco málo zásaditější než na Porubce. 

V Ostravě-Svinově, ve stejném období se pH pohybuje od 6.80 do 8,02. Nejnižší hodnota 

pH je u všech tří míst na podzim. 
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Graf 11: pH, Odra –Svinov (Zdroj: Povodí Odry, státní podnik) 
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Z obrázku č. 12 a 13 lze zřetelně vyčíst změny v BSK – 5 a CHSK. Před přítokem 

Porubky, měla Odra nejvyšší CHSKMn  (8,5 mg/l) v červenci 2012. Po přítoku Porubky, 

má ve stejném měsíci a roce pouhých 6,2 mg/l. Ovšem v únoru 2013 dosahuje CHSKMn 

hodnoty 16 mg/l. Celkově se po přítoku Porubky hodnoty BSK a CHSK snížily a ustálily. 

Po smísení vod se snížila celková koncentrace organických látek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 13: BSK, CHSK, Odra – Svinov (Zdroj: Povodí Odry, státní podnik) 

Graf 12: BSK, CHSK, Odra-Svinov (Zdroj: Povodí Odry, státní podnik) 
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Z následujících dvou grafů vyplývá, že Porubka v roce 2013 ovlivnila množství chloridů v 

Odře. Ty měly v dubnu, před mísením, hodnotu přes 20 mg/l, ve Svinově jejich 

koncentrace stoupla na více jak 70 mg/l, což přibližně odpovídá hodnotě koncentrace 

chloridů v Porubce. Ostatní anionty nemají na Odru tak markantní vliv. 
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Graf 15: Průběh aniontů, Odra-Svinov (Zdroj: Povodí Odry, státní podnik) 

Graf 14: průběh anintů. Odra-Jistebník (Zdroj: Povodí Odry, státní podnik) 
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Fosforečnany a dusitany v průběhu obou let změnily za jednotlivé měsíce své 

koncentrace. Jejich hodnoty se zvyšovaly a snižovaly podle rostoucí a klesající 

koncentrace fosforečnanů a dusitanů v Porubce. Jak vidíme na grafech, fosforečnany před 

ústím Porubky dosahovaly v červnu 0,70 mg/l, ve Svinově téhož měsíce, už křivka klesla 

k 0,25 mg/l. 
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Graf 17: Průběh aniontů 2, Odra - Svinov (Zdroj: povodí Odry, státní podnik) 
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Grafy vápníku a hořčíku se nevyznačují razantními změnami hodnot. Křivky všech 

tří grafů mají podobný průběh. Obsah těchto kationtů není Porubkou ve značné míře 

ovlivněn. 
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Graf 18: Vápník, hořčík, Odra - Jistebník (Zdroj: Povodí Odry, státní podnik) 

Graf 19: Vápník, hořčík, Ostrava - Svinov (Zdroj: Povodí Odry, státní podnik) 
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Poslední dva grafy říkají, že celkové železo v únoru 2013, vlivem přítoku Porubky 

do Odry, vzrostlo ze 1,2 mg/l na necelých 7 mg/l. V dalších měsících měla Odra ve 

Svinově podobný obsah celkového železa jako Porubka. Ostatní kationty svůj obsah 

nepatrně snížily, ale razantnější změny nenastaly. 
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Graf 20: Průběh kationtů, Odra - Jistebník  (Zdroj: Povodí Odry, státní podnik) 

Graf 21: Průběh kationtů, Odra - Svinov (Zdroj: Povodí Odry, státní podnik) 
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5.2 Výsledky hydrochemického modelování 

V Porubce roku 2012 vyšlo Eh (redukční potenciál) na základě modelu 0,3807V. 

Eh je ukazatel převažujícího oxidačního nebo redukčního prostředí. Pokud jsou hodnoty 

Eh menší než 0, pak říkáme, že je prostředí anoxické. V takovém prostředí neprobíhají 

oxidační procesy. Jestliže Eh nabývá hodnot větších než 0, prostředí je oxické a oxidační 

procesy v něm probíhají. Pokud je Eh rovno 0, nastává rovnovážný stav. Takováto 

rovnováha se vztahuje obecně ke všem chemickým dějům, nicméně ve vodném prostředí 

k ní nedochází. Z mého modelu vyplynulo, že Porubka má oxické prostředí. 

Ze vzorku vody odebraného z Odry v Jistebníku, v témže roce, byla hodnota Eh 

0,3618V. Z toho vyplývá, že i toto vodné prostředí je oxické. Z posledního místa odběru 

Odra-Svinov, ve stejném roce, vyšlo Eh 0,3642V. Opět je zde oxické prostředí. 

Z výsledků odebraných v roce 2013 vyplývá toto: Eh Porubky mělo hodnotu 

0,3776V, Odra v Jistebníku dosahovala hodnoty Eh 0,3555 V a Odra ve Svinově 0,3705V. 

Na základě těchto hodnot můžu říct, že v Porubce i Odře probíhají oxidační procesy. 

V roce 2012 vápník, hořčík, manganistan, chloridy, dusičnany a dusitany se 

vyskytují v Poubce i v Odře na obou odběrových místech, jako volné iony. Porubka 

obsahovala 1,472*10
-3 

mg/l vápníku, jako Ca
2+

 se vyskytoval v množství 1,392*10
-3

 mg/l 

a v menším množství 7,878*10
-5

 mg/l jako CaSO4. Vzorek z  Jistebníku obsahoval celkově 

1,862*10
-3

 mg/l vápníku, jako Ca
2+

 byl v množství 1,792*10
-3

 mg/l a jako CaSO4 

6,650*10
-5

 mg/l. Ve vzorku ze Svinova bylo celkové množství Ca 1,323*10
-3

 mg/l, z toho 

obsah Ca
2+

 1,263*10
-3

 mg/l a CaSO4 5,778*10
-5

 mg/l.  

Celkový obsah Mg v Porubce je 6,089*10
-3

 mg/l z toho je největší množství 

volných ionů Mg
2+

 5,780*10
-4

 mg/l, dále pak síran hořečnatý MgSO4 2,974*10
-5

 mg/l 

a MgHPO4 1,031*10
-6

 mg/l. Celkové množství hořčíku v Jistebníku (3,703*10
-4

 mg/l) a ve 

Svinově (3,661*10
-4

 mg/l) bylo menší než v Porubce.  

Porubka obsahovala 1,394*10
-3

 mg/l chloridů, z toho množství se nejvíce vyskytuje 

jako Cl
-
 (1,394*10

-3
 mg/l). V Jistebníku byla jeho celková koncentrace 7,617*10

-4
 mg/l 

a jako Cl
-
 se vyskytoval ve stejném množství. Ve Svinově byl jeho obsah 8,745*10

-4
 mg/l, 

hodnota Cl
-
 je totožná. 
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Za rok 2013 se obsahy vápníku, hořčíku, manganistanu, chloridů, dusičnanů 

a dusitanů téměř nemění. 

Amonné iony mají tendeci se komplexovat. V roce 2012 se vyskytují v množství: 

V Porubce 4,388*10
-5

 mg/l, jako AmmH
+
 4,340*10

-5
 mg/l. V Odře v Jistebníku 9,442*10

-4
 

mg/l, jako AmmH
+
 9,312*10

-6
. V Odře ve Svinově 1,444*10

-5
 mg/l a jako AmmH

+
 

1,425*10
-5

 mg/l. Z toho vplývá, že po přítoku Porubky do Odry se koncentrace amonných 

ionů snížila. V následujícím roce nedošlo k razantním změnám v koncentraci amonných 

ionů. 

Největší množství železa v roce 2012 bylo stanoveno ve vzorku z Odry v Jistebníku 

(1,970*10
-5

 mg/l) z toho byla většina ve formě FeOH3 (1,073*10
-5

 mg/l). Za rok 2013 byla 

největší koncentrace v Porubce (2,382*10
-5

 mg/l) opět největší zastoupení má FeOH3 

(1,520*10
-5

 mg/l). Dle hodnot SI (index nasycení) se bude železo vyskyovat ve formě 

železitých kalů. 

1,224*10
-5

 mg/l je nejvyšší obsah fosforečnanů, který byl stanoven v Porubce roku 

2012. Z toho nejvíce ve formě HPO4 v množství 6,409*10
-6

 mg/l, dále jako CaHPO4 

2,535*10
-6

 mg/l a v menším množství MgHPO4 6,857*10
-7

 mg/l. MgHPO4 bylo ve vzorku 

z Porubky zjištěno větší množství než u Odry z obou sledovaných míst. Dále jsem 

z modelu zjistila, že o rok později jsou koncentrace fosforečnanů nepatrně menší, ovšem 

nejvyšší koncentrace se objevuje znovu u Porubky. 

Největší množství síranů bylo obsaženo v Porubce (7,486*10
-4

 mg/l). Ve formě 

SO4
2-

 je jeho koncentrace 6,398*10
-4

 mg/l, jako CaSO4 7,878*10
-5

 mg/l a jako 

MgSO4 2,974*10
-5

 mg/l. Celková koncentrace síranu v Jistebníku je 4,789*10
-4

 mg/l a ve 

Svinově 5,466*10
-4

 mg/l. Z výsledků modelu je tedy jasné, že vtokem Porubky došlo ke 

zvýšení celkového obsah síranu v Odře.  Pro rok 2013 jsem došla ke stejnému závěru, 

pouze s mizivými rozdíly hodnot jednotlivých obsahů. 

Na základě SI (index nasycení) nedochází k nasycení minerálů, ale ke vzniku 

komplexů, které z roztoku vypadávají ve formě železitých a vápnitých kalů. 
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5.3 Mísení vod 

Vzhledem k tomu, že nebyla poskytnuta data chemismu Odry  blíže než 

z Jistebníku a protože mezi soutokem Porubky s Odrou a sledovaným profilem vtéká do 

Odry ještě několik toků, můžeme jen spekulovat o tom, jak mísení Porubky s Odrou 

probíhalo. Z modelu Phreeqc for Windows, ve kterém byla použitá data ze státního 

podniku Povodí Odry, bylo vypočítáno, že mísení Porubky s Odrou probíhá v poměru 

1:1,6. Koncentrace síranů, fosforečnanů, chloridů a hořčíku jsou v Porubce vyšší, než 

koncentrace těchto látek v Odře. Z toho jsem vyvodila, že Odra nad přítokem musí mít 

koncentraci těchto látek nižší, aby došlo k výslednému obsahu látek, které jsou 

monitorovány na stanici Svinov. 
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6. Závěr 

 Vápník se vyskytuju v největším množství (1,862*10
-3

 mg/l) v Jistebníku. 

Hořčík má největší koncentraci v Porubce (6,089*10
-4

 mg/l). Největší 

výskyt chloridů je opět v Porubce. 

 Největší koncentraci síranů měla pro oba roky Porubka. Ty se vyskytovaly 

převážně ve formě SO4
2-

.  

 Na základě SI (index nasycení) jsem zjistila, že železo se vyskytuje ve 

formě železitých kalů. 

 Amonné iony mají tendenci tvořit komplexy. 

 Fosforečnany se vyskytují v obou tocích převážně ve formě HPO4, dále jako 

CaHPO4 a MgHPO4. MgHPO4 bylo ve vzorku z Porubky zjištěno větší 

množství než u Odry z obou sledovaných míst. V roce 2013 byla celková 

koncentrace fosforečnanů nepatrně vyšší než za rok 2012. Zdrojem pro 

fosforečnany jsou hnojiva. 

 Koncetrace síranů, fosforečnanů, chloridů a hořčíku jsou v Porubce vyšší 

než koncentrace těchto látek v Odře, z toho je patrné, že Porubka Odru 

těmito látkami dotuje. 
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