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Abstrakt 

Téma ochrana vod vedlo ke studiu místního potoka zvaný Špluchovský na katastru 

obce Horní Bludovice (okres Karviná). Cílem práce bylo seznámit se s přírodním 

prostředím, ve kterém povodí Špluchovského potoka protéká a s použitím předem 

stanovené metodiky provést průzkum a vyhodnocení oblasti. Zajímalo mne především, 

nakolik si vodní prostředí zachovalo přírodní poměry a nakolik je kvalita vod a 

bezprostředního okolí ovlivňována lidskou činností. V teoretické části se práce zabývá 

charakterizací zkoumané oblasti. V praktické jsou shrnuty výsledky měření vybraných 

parametrů charakterizujících kvalitu vody na stanovených odběrných místech. Výsledky 

ukazují na překročené hodnoty měřených koncentrací sledovaných látek stanovené 

zákonem. Na základě zjištěných výsledků ze stavu let 2013 a 2014 o možných lokálních 

kontaminantech a dotazníku předloženého místním občanům se práce věnuje návrhům 

řešení vedoucí ke zlepšení současného stavu kvality vod místního toku. 

Klíčová slova: povodí, potok, břehové koryto, meandry, povrchové vody, znečištění, 

koncentrace, výzkum 

Abstract 

The theme of water protection has led to the study of the local stream called 

Špluchovský potok in Horní Bludovice village (Karviná District). The aims were to i. 

understand local environmental conditions and, ii., using the appropriate methodology 

conduct a survey and evaluate the actual situation. I was interested above all in a quality of 

natural conditions and the extent to which water quality and local environment is 

influenced by human activities. The theoretical part of the Thesis deals with a 

characteristics of the investigated area. The practical part summarizes the results of 

measurements of selected parameters characterizing a water quality conditions. Measured 

parameters at sampling sites were e.g. ammonia, nitrogen in the form of nitrates, or 

phosphates. The results showed that measured parameter values exceeded maximal 

concentrations defined by law. Based on the results from the years 2013 and 2014 dealing 

with potential local sources of water contaminants and using questionnaire data presented 

to local rezidents, the present study deals with proposals leading to future improvements of 

the current state of water quality in thea local stream. 
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Seznam zkratek 

 

České zkratky 

ČHMU                        Český hydrometeorologický ústav 

TAKZV.                      takzvaný 

NAPŘ.                         například 

LAT.                            latinsky 

SLUNEČ.                    slunečního 

P.                                 průtok 
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1 Úvod do problematiky a cíl práce  

Voda patří k základním a důležitým zdrojům života na Zemi. Vodu musíme chránit a 

zacházet s ní tak, aby nadále sloužila potřebám lidstva a mohly v ní žít mikro a 

makroorganismy, které jsou současně členy koloběhu prvků v přírodě. S pojmem voda je 

v dnešní kulturní a průmyslové krajině často spojen pojem znečištěná voda. Znečištěnou 

vodou se rozumí taková voda, ve které se nacházejí nežádoucí látky, které mohou 

organismům žijících ve vodě, popř. lidem, uškodit. Zdrojem znečištění bývají například černé 

skládky, odpadní vody, těžké kovy v půdách, anorganická hnojiva, druhotně pak rozšířené 

patogenní mikroorganismy a jiné. Proto podléhají vody (přírodní, užitkové či odpadní) 

určitým normám, zákonům, novelám.  

Téma ochrana vod mne motivovalo k poznání místního potoka zvaný Špluchovský na 

katastru obce Horní Bludovice (okres Karviná). Cílem této práce bylo seznámit se s přírodním 

prostředím, ve kterém povodí Špluchovského potoka protéká a s použitím předem stanovené 

metodiky provést průzkum a vyhodnocení oblasti. Zajímalo mne především, nakolik si vodní 

prostředí zachovalo přírodní poměry a nakolik je kvalita vod a bezprostředního okolí 

ovlivňována lidskou činností, ať už pozitivní, neutrální či negativní. Na základě zjištěných 

výsledků ze stavu roku 2013/2014 jsem navrhla vhodné způsoby řešení pro zlepšení 

současného stavu.  
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2 Charakteristika zájmového území  

První zmínky o zkoumané oblasti pocházejí již z roku 1335. Přibližně v 18. století 

došlo k rozdělení obce na Horní (Dědina a Nová dědina, Záguří), Dolní (Lipky) a Prostřední 

Bludovice (Amerika, Špluchov). V roce 1959 došlo ke změně, při níž vznikl jediný název 

„Horní Bludovice“. Dodnes však zůstaly původní části obce zachovány v místních názvech. 

Označeny bývají nejen v mapách (mapa č. 1), ale také na místním značení 

(www.hornibludovice.cz). 

Obec Horní Bludovice s celkovou plochou 899 ha a nadmořskou výškou 280 m. n. m. 

dnes hraničí s obcemi Horní Těrlicko, Žermanice, Bruzovice, Kaňovice a městem Havířov. 

Obec se nachází v okrajové oblasti Těšínské pahorkatiny a současně v blízkosti vodních 

nádrží Žermanická přehrada a Těrlická přehrada (Beck 2005). Špluchov (mapa č. 1) je jednou 

z částí obce Horní Bludovice s celkovou výměrou 173 ha. Špluchov zaujímá přibližně pětinu 

ze sto-sedmdesáti-tří hektarů obce Horní Bludovice (www.risy.cz). 

Špluchovský potok pramení na katastru obce 642401 a obcí Horní Bludovice protéká 

v západní polovině z jihu na sever, kde se mimo obec vlévá do říčky Datyňky, dále následují 

řeky Lučina, Ostravice a Odra s úmořím Baltského moře (Ludvík 2006; www.cuzk.cz).  

Těžiště povodí Špluchovského potoka nachází zejména na katastru obce Horní Bludovice, 

místní částí zvané Špluchov (mapa č. 1). Bezprostřední okolí charakterizuje zvlněná krajina 

s typickou slezskou zástavbou, loukami, poli, lesíky, remízky a doprovodnou zelení 

s dominancí listnatých dřevin. Detailní charakteristiky samotného potoka odpovídají popisu 

věnované hydrologii v podkapitole 1.1 a popisu odběrných míst popsaných rovněž 

v kapitole 3.  

Mapa č. 1: Mapa Horních Bludovic, místní části Špluchov a lokalizace Špluchovského potoka 

(www.google.com) 
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 Z územního plánu obce vyplývá, že obec obecně disponuje vedle místně již silně 

zastavěného území značnou nabídkou dalších pozemků určených pro budoucí výstavbu. 

Celkový přehled využití území shrnuje graf č. 1.  Blízkost velkých měst jako Havířov, 

Ostrava či Frýdek-Místek láká obyvatele k výstavbě rodinných domů na území dané obce a 

vede k přestěhovávání nových obyvatel, kterých podle dostupných údajů přibývá. Uvedená 

data zřetelně vykazují nárůst obyvatel v obci: zatímco například v roce 2007 měla obec 1784 

obyvatel, při nejnovějším sčítání v roce 2012 již měla obec 2099 obyvatel. Takto narůstající 

aglomerace může mít za následek potenciální tvorbu nových černých skládek a prohloubit 

problémy jak šetrně nakládat s odpadními vodami (Školní atlas světa 2007; 

www.hornibludovice.cz). 

Graf č. 1: Přehled využití území (www.risy.cz) 

 

Velkým negativem je absence kanalizační sítě na Špluchově. Jiné místní části jako 

Lipky a Nová dědina kanalizaci již mají vybudovanou a část obce Záguří má kanalizaci 

vybudovanou částečně. Některé rodinné domy a firmy mají domácí nebo kořenové čistírny 

odpadních vod. Mnoho starších domů však čističky nemá. Velkým problémem jsou, jak dále 

uvádím na základě vlastního průzkumu, černé skládky v lesích Špluchova, přestože má tato 

část obce mnoho kontejnerů na třídění odpadu. 

2.1 Přírodní podmínky oblasti 

Klimatologie 

Zkoumaná oblast patří do mírného pásu, dochází ke střídání čtyř ročních období. 

Přehled klimatických podmínek v zájmové oblasti uvádí tabulky č. 1 a 2 (Vít 2001; 

www.chmu.cz). 
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Tabulka č. 1: Přehled podnebí v období výzkumu (říjen 2013 – březen 2014) 

Poznámka: J – jasno, pJ – polojasno, Z – zataženo, V – vyjasnění, dop. – dopoledne, odpo. – odpoledne 

 

Tabulka č. 2: Podnebí ve Slezsku (říjen 2013 až duben 2014) (www.chmu.cz) 

Měsíc Průměrná 

teplota 

Průměrné 

srážky 

Počet dní se 

srážkou 

Průměrná 

doba sluneč. 

Průměrná 

sněhová 

Říjen 10,5 °C 33,8 mm 8 dní 150 h 0 cm 

Listopad 4,5 °C 42 mm 10 dní 100 h 0 cm 

Prosinec 1,5 °C 22,7 mm 3 dny 80 h 1,5 cm 

Leden 0,4 °C 25,2 mm 13 dní 50 h pod 1 cm 

Únor 2 °C 15 mm 3 dny 100 h pod 1 cm 

Březen Neuvedeno Neuvedeno Neuvedeno Neuvedeno 0 cm 

Duben Neuvedeno Neuvedeno Neuvedeno Neuvedeno 0 cm 

 

Geologie 

Území, na kterém dnes leží Horní Bludovice současně s místní částí Špluchov, 

vzniklo ve čtvrtohorách (kvartéru). Čtvrtohory zahrnují geologické období starší více než 

2.5 milionů let (Zamarský 1998). Na Špluchově se nacházejí převážně sedimentární horniny. 

Prvním typem jsou říční sedimenty zahrnující písek a štěrk. Písek je nezpevněný sedimentární 

typ hornin se světlou až hnědavou barvou. Dalším a mnohem častějším typem je štěrk. Štěrk 

je nezpevněná hornina s různorodou velikostí úlomků. Posledním typem horniny jsou nivní 

sedimenty bohaté na organické látky (Hugnes 1999; Kupmera 1988; www.geology.cz). 

Datum Měsíc Teplota 

Vzduchu 

Teplota 

vzduchu  

Sluneční svit Srážky Vítr Sníh 

dopo. odpo. dopo dopo. 

22.10. Říjen 9 oC 13 oC J pJ 0 mm 0 m/s 0 m/s 0 cm 

15.11. Listopad 8 oC 10 oC Z, O V 0 mm 0 m/s 0 m/s 0 cm 

20.11. Prosinec (-5) oC (-2) oC J pJ 0 mm 0 m/s 0 m/s 0 cm 

25.1. Leden (-12) oC (-10) oC pJ pJ 0 mm 0 m/s 0 m/s 5cm 

22.2. Únor 5 oC 10 oC J J 0 mm 0 m/s 0 m/s 0 cm 

21.3. Březen 12 oC 18 oC J J 0 mm 0 m/s 0 m/s 0 cm 

4.4. Duben 15 oC 20 oC J J 0 mm 0 m/s 0 m/s 0 
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Hydrologie (obecná charakteristika) 

Vody můžeme dělit do tří základních typů. Prvním jsou přírodní vody, které se dále 

dělí na atmosférické, minerální, povrchové a mořské. Druhým typem jsou užitkové vody 

používané v zemědělství, zahradnictví a v průmyslu. Nejedná se o pitnou vodu. Třetím typem, 

jsou odpadní vody, které rozdělujeme na splaškové (komunální) a průmyslové. Splaškové 

vznikají z odpadních vod domácností. Největším znečišťovatelem je moč s fekáliemi 

hospodářských zvířat a lidí. Odpadní vody z domácností rovněž obsahují řadu škodlivých 

látek. Například čisticí prostředky, bazénová chemie a technické látky. Průmyslové vody 

vznikají z veškerých průmyslových činností. Mezi významné znečišťovatele obecně patří 

hutní, automobilová a zemědělská výroba, gastronomie a hornictví (Pitter 1999). 

Vlastnosti vod (obecná charakteristika) 

Vlastnosti charakteristické pro vodu jsou: chuť, pach, zákal, teplota, kvalita, barva, ph 

a napětí (Pitter 1999). Teplota je základním ukazatelem stavu toku, nebo povodí. Teplotní 

změny ve vodách jsou způsobeny slunečním svitem a jejím ohřevem. Kolísání teplot je 

závislé na dni a noci a také na ročním období. Průměrná roční teplota vody v oblasti se 

pohybuje okolo 8 °C. Srážky a jejich množství vzniklé dešťovou vodou jsou různé, ale 

většinou se zde pohybují okolo 500 mm za rok (Pitter 1999). 

 Kvalita vody závisí na přítomnosti znečišťujících a neznečišťujících látek ze zdrojů. 

Znečištění vod může být způsobeno těmito zdroji: vléváním chemikálií, přítomností 

mikroorganismů, absencí kanalizace, trativody, černou skládkou, dopravními nehodami a 

podobně. Znečištění poznáme na první pohled podle čtyř základních charakteristik - barva, 

pach, zákal a chuť. Takzv. zkažená voda zapáchá, má barvu – rezavou, nažloutlou nebo tmavě 

zelenou a z důvodu jejího zakalení není vidět dno potoka (Pitter 1999).  

 Hodnocení čistoty vody (Tabulka č. 3) závisí na množství znečišťujících látek a účelu 

použití. Množství (mikrobiologické, biologické) organismů závislých na složení a 

vlastnostech vody signalizuje možný výskyt znečištění (Žáček 1998). 
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 Tabulka č. 3: Maximální přípustné koncentrace povrchových vod  - norma environmentální kvality 

(zákon č. 61/2003 Sb.) 

Název Zkratka Jednotka NEK-RP NEK-NPH 

amoniakální dusík N-NH4 mg/l 0,23 - 

dusičnanový dusík N-NO3 mg/l 5,4 - 

celkový fosfor Pcelk. mg/l 0,15 - 

teplota vody T ° C - 29 

reakce vody pH - 6-9 - 

Poznámka: NEK-RP – průměrná hodnota, NEK-NPH – nejvyšší přípustná hodnota. 

 

Hydrologie Špluchovského potoka a blízkého okolí 

Špluchovský potok je zajímavým typem meandrujícího potoka, což naznačuje 

samočistící schopnost vodního toku, s celkovou délkou toku 4,93 km. Špluchovský potok se 

vlévá do řeky Datyňky, která se vlévá do řeky Lučiny protékající městem Havířov. Řeka 

Lučina pramení na úpatí hory Prašivá (580 m. n. m.) a mezi její další přítoky patří: přivaděč 

Morávka – Žermanice, Bruzovka, Venclůvka, Datyňka a Sušánka. Délka povodí Lučiny, která 

se vlévá do řeky Ostravice, měří 37,9 km (mapa č. 2). Průměrný roční průtok řeky Lučiny 

včetně všech přítoků je  podle údajů podniku Povodí Odry, s. p., 0,760 [m3s-1] (www.pod.cz). 
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Mapa č. 2: Hydrologická mapa zájmové oblasti a okolí (www.pod.cz) 

 

 

Pedologie (obecná charakteristika) 

          Literatura uvádí rozdělení půd nejčastěji na půdní druhy a půdní typy (Brookes 2004). 

Půdní druhy jsou lehké (písčité a hlinitopísčité), střední (hlinité, písčitohlinité a  jílovito - 

hlinité) a těžké (jílovité, hlinitojílovité, jíl). Charakteristické jsou také velikostí zrn, jejichž 

rozdělení je uvedeno v tabulkách 4A a 4B (Vít 2001). Půdními typy jsou černozem 

(v subtropickém pásu), hnědozem (zemědělské půdy, v mírném pásu), nivní (podél toků, 
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písčité až štěrkovité), rendziny (horské oblasti Alpy, Karpaty). Podrobné rozdělení se nachází 

v tabulce 4C. 

Tabulka č. 4A: Klasifikace půdních druhů I (www.pedologie.cz) 

  Název Velikost zrn 

písčité 0-10 mm 

hlinitopísčité 10-20 mm 

písčito-hlinité 20-30 mm 

hlinité 30-45 mm 

jílovitohlinité 45-60 mm 

hlinitojílovité 60-70 mm 

jílovité 70-75 mm 

jíl 75-100 mm 

Poznámka: červeně značené jsou půdní druhy typické pro oblast Špluchov 

 

 

 

         Tabulka č. 4B: Klasifikace půdních druhů II (www.pedologie.cz) 

 

 

 

Poznámka: červeně značené jsou půdní druhy typické pro oblast Špluchov 

 

Tabulka č. 4C: Klasifikace půdních typů (www.pedologie.cz)  

 

 

 

 

Poznámka: červeně značené jsou půdní typy typické pro oblast Špluchov 

 

lehké velmi propustné, málo úrodné 

střední velmi úrodné 

těžké nepropustné 

černozem v subtropických oblastech 

hnědozem úrodné 

nivní písčité 

redziny horské půdy (Alpy) 
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Z biologického a ekologického hlediska jsou půdy bohaté na organismy. Půdní 

organizmy se rozdělují například podle velikosti na mikroedafon, makroedafon a megaedafon. 

Z mikroedafonu to jsou nejrůznější zástupci půdních bakterií (Schizomycetes), prvoků 

(Protozoa), hub (Fungi), řas (Algophyta) a sinic (Cyanophyta), kteří napomáhají hnilobným 

procesům a přeměňují anorganické látky na organické. Obecnými zástupci makroedafonu jsou 

brouci, pavouci a mnohonožky. Zástupcem z megaedafonu je například žížala obecná 

(Lumbricus terrestris). Podílí se na provzdušňování půdy a tvorbě humusu a tím je pro půdu 

velmi prospěšná. Dalším zástupcem z prospěšných zástupců megaedafonu je krtek obecný 

(Talpa europea). Podílí se rovněž na provzdušňování a prokypřování půdy (Berger 1996; 

Kincl 2006). 

Problematika půd ve studované oblasti Špluchov 

Do vod se dostávají kontaminanty z hnojišť a hnojených zemědělských ploch poměrně 

snadným způsobem. V zemědělství se kromě organických hnojiv používají hnojiva 

anorganická, která sice zaručují vyšší výnosy, ale zároveň zvyšují možnost znečištění vodního 

prostředí. Do vodních toků se dostávají splachy z obdělávaných ploch. Nejvíce se používají 

hnojiva dusíkatá a fosforečná (Wood 1996). 

 Dalším méně významným zdrojem znečištění je automobilová doprava, zahradní a 

zemědělské stroje, které znečišťují ovzduší emisemi a ropnými látkami. Když se emise 

dostane do ovzduší a dopadne na zemský povrch, stává se z ní depozice, která je 

problematická pro půdní a vodní prostředí včetně živých organismů. V minulosti se používaly 

prací a mycí prostředky na bázi fosfátů, které se formou splašků dostávaly do půdy a vody 

(zákon č. 201/2012).  

Biota 

Biota je soubor fauny (živočichů) a flóry (rostlin) vyskytujících se na daném území 

(www.priroda-valasska.cz). Podle vyhlášky ministerstva životního prostředí České republiky, 

kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny příloh 1 a 2 je sepsán seznam kriticky ohrožených a ohrožených druhů 

rostlin, hub a živočichů. Pokud jsou zmínění živočichové a rostliny uvedeni ve výše 

jmenovaném seznamu, musí se s nimi zacházet jako s ohroženým či chráněným druhem 

(vyhláška 395 /1992 Sb.; zákon 114/1992 Sb.). 
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Vegetace 

Zkoumaná oblast je velmi bohatá a rozmanitá výskytem druhů rostlin a jsou zde lesy 

smíšené nebo listnaté (Dvořák 2008), a ty střídají mozaiky polí a luk. Vybrané rostliny 

charakteristické pro tuto oblast jsou uvedeny v tabulce č. 5 podle výskytu odběrných míst a 

stavu ohrožení. 

Tabulka č. 5:  Významné rostliny v oblasti povodí Špluchovského potoka  

Český název Latinský název Výskyt Stav ohrožení 

Prvosenka jarní Primula acaulis 1., 3., 4., 5. *nedotčené 

Sasanka lesní Anemone sylvestris 1., 3., 4., 5. *ohrožená 

Bledule Leucoujum vernum 1., 3., 4., *kriticky ohrožená 

Sněženka podsněžník Galanthus nivalis 4. *ohrožená, chráněná 

Orsej jarní Ficaria verna 4. *lehce invazní druh 

Křídlatka japonská Reynoutria japonica 2-3. *invazní druh 

Poznámka: České i latinské názvy podle Aichele 2004; Pilát 1964; Šomšák 1984. *Stavy ohrožení definovány 

podle vyhlášky 395/1992. 

Živočichové 

V oblasti se vyskytuje mnoho živočichů (tabulka č. 6) charakteristických pro tuto 

oblast. 

Tabulka č. 6: Přehled významných živočichů v oblasti povodí Špluchovského potoka 

Český název Latinský název Stav ohrožení 

Kuna lesní Martes martes *málo dotčený 

Prase divoké Sus scrofa *málo dotčený 

Čáp Bílý Ciconia ciconia *ohrožený 

Křížák pruhovaný Argiope bruennichi *migrace z j. Evropy 

Ropucha obecná Bufo bufo *ohrožený 

Skokan hnědý Rana temporaria *silně ohrožený 

Puštík obecný Strix aluco *málo dotčený 

Ještěrka obecná Lacerta  agilis *ohrožená, chráněná 

Poštolka obecná Falco tinnunculus *málo dotčený 

Strakapoud velký Dendrocopos major *málo dotčený 

Veverka obecná Sciurus vulgaris *ohrožený 
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Poznámka: České i latinské názvy definovány podle Bouchner 1981;  O´ Shea 2001; Teren 1970; Spirhanz 1961. 

*Stav ohrožení definován podle předpisu č. 395/1992 Sb. * Migrace definována podle Svojtka 1999. 

2.2 Socioekonomické podmínky 

Základní geomorfologické parametry území shrnuje tabulka č. 7, počtu obyvatel 

(tabulka č. 8), dopravě, průmyslu a zemědělství. Celkový počet obyvatel obce v roce 2012 byl 

2099 (tabulka č. 8), data 2013-2014 nebyla zveřejněna (kompletní tabulka v příloze č. 1). 

Běžným dopravním prostředkem jsou automobily, motocykly, jízdní kola, autobusová 

doprava z okolních měst a obcí a MHD města Havířov. Obec Horní Bludovice není 

průmyslovou obcí, oblast je spíše zemědělská. Přesto se zde nachází mnoho drobných 

podniků a firem. Pro tuto zemědělskou oblast jsou charakteristické střední půdy, nivní a 

hnědozem (tabulka č. 4A, 4B, 4C).  Daří se zde nejrůznějším plodinám, mezi které například 

patří brambory, kořenová zelenina, zelí a česnek. V obci je rozšířeno pěstování ovoce a chov 

drobného hospodářského zvířectva. 

Tabulka č. 7: Geomorfologie Horních Bludovic (www.risy.cz, www.mesta.obce.cz, www.czso.cz) 

Název Horní Bludovice 

Status Obec 

Země Česká republika 

Kraj Moravskoslezský 

Okres Karviná 

Katastrální výměra 8,99 km2 

Nadmořská výška 280 m. n. m. 

 

Tabulka č. 8: Stručný přehled socioekonomických údajů obce (www.czso.cz) 

Rok Počet Narození Zemřelí Přistěhovaní Odstěhování 

1971 1568 28 31 29 42 

1984 1502 22 21 44 39 

1993 1502 4 16 77 48 

1996 1532 11 12 24 40 

2008 1847 15 14 98 24 

2012 2099 18 24 113 59 
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3 Metodika hodnocení povodí Špluchovského potoka 

Cílem měření bylo získat základní parametry charakterizující vodní prostředí 

Špluchovského potoka. Jednotlivé parametry jsou rozepsány níže v kapitole. Pro měření na 

odběrných místech probíhající od října roku 2013 do března roku 2014 byly použity sety od 

firmy Merck. Kontrolní měření fosforečnanů bylo uskutečněno v dubnu 2014. Měření 

proběhlo vždy jeden den v měsíci ve stejných termínech. Součástí metodiky hodnocení 

povodí Špluchovského potoka byl dotazník pro místní obyvatele. 

Místa k odběrům vzorků byla vybírána tak, aby pokryla zájmové území a zahrnula 

různé typy prostředí potoka (mapa č. 3). Rozdělení odběrných míst: 

1. odběrné místo bylo podle začínajícího povodí nazváno – U pramene (mapa č. 3). 

2. odběrné místo – Pod hřbitovem (mapa č. 3). 

3. odběrné místo bylo nazváno podle 2. odběrného místa – Za hřbitovem (mapa č. 3).  

4. odběrné místo bylo nazváno pod statkem (mapa č. 3). 

5. odběrné místo vzdálené od 4. odběrného místa 1km bylo nazváno – před vléváním 

do Dolní Datyňky, protože se za několik set metrů vlévá do Dolní Datyňky (mapa č. 3). 

Mapa č. 2: Vyznačení odběrných míst (www.geoview.info.cz) 
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3.1 Zkoumané parametry v povodí 

Kapitola uvádí přehled zkoumaných parametrů s výjimkou plánovaného měření 

kyslíku ve vodě. Časté závady kyslíkovky spojeno s nemožností získat věrohodné parametry 

mne přimělo tento parametr vyřadit z měření. 

3.1.1 Dusičnany a amoniakální dusík 

Dusík (lat. Nitrogenium, značka N) je důležitým prvkem a zdrojem živin pro rostliny. 

Je součástí mnoha přírodních dějů, zejména dusíkatého cyklu. Dusíkatý cyklus neboli koloběh 

dusíku je nepostradatelnou součástí v přírodě. Dochází při něm k oxidačně – redukčním 

reakcím, tím se vlastnosti dusíku i jeho sloučenin mění a vznikají nové produkty 

(Langhammer 2002). V první části dusíkatého cyklu dochází k rozkladu látek organických za 

přístupu kyslíku. Na rozkladu se podílejí mikroorganismy. Výsledným produktem je 

amoniakální dusík (N-NH4). Tento produkt je možno použít jako zdroj nové syntézy biomasy. 

Dojde-li k výše uvedenému rozkladu, dochází k dalšímu kroku – nitrifikaci (bod a, b, viz 

dále). Proces probíhá při aerobních podmínkách zapůsobení mikroorganismů, které procesem 

kyslík spotřebovávají. Ovlivňujícím faktorem je pH, teplota vody a množství kyslíku. 

Nitrifikace se dělí na dva kroky: v prvním dochází k rozkladu amoniaku na dusitany. Ve 

druhém kroku dochází k rozkladu dusitanů na dusičnany. Opačnou přeměnou je denitrifikace, 

které se rovněž účastní mikroorganismy za anaerobních podmínek. Dochází zde k rozkladu 

dusičnanů na oxidy dusíku a elementární dusík (Langhammer 2002). 

Jednotlivé fáze nitrifikace ukázány v bodech „a“ „b“ 

a. 2 NH3 + 3 O2 → 2 NO2
- + 2 H + 2 H2O 

 amoniak zareaguje s kyslíkem a vznikají dusitany, vodík a voda 

 proces je doprovázen nitračními bakteriemi Nitrosomonas, Nitrococcus, Nitrospira 

b. 2 NO2
- + 2 O2 → 2 NO3

- 

 reakce dusitanů s kyslíkem za vzniku dusičnanů 

 proces je doprovázen nitrační bakterií Nitrosomonas (www.nitrification.org, Berger 

1996) 
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V povrchových vodách se dusík vyskytuje v několika formách, které souhrnně 

označujeme jako dusík celkový. Jednotlivými formami ve vodách jsou: dusík amoniakální, 

dusitanový, dusičnanový a organický, avšak pouze některé z forem jsou podstatné pro kvalitu 

vod. Jedná se o amoniakální dusík, dusitany a dusičnany. Každá z těchto forem je odlišná, 

záleží na zdrojích znečištění. Jednotlivými zdroji jsou: plošné, bodové a průmyslové 

(Langhammer 2002). 

3.1.2 Fosforečnany 

Fosfor (lat. Phosphorus, značka P) je rovněž důležitým prvkem. Jeho sloučeniny jsou 

bohatým zdrojem živin. Pro rozvoj organismů jsou důležité zejména růstové živiny, které je 

při svém růstu spotřebovávají a přeměňují na vázaný fosfor organický. Naopak, po odumření 

organismů se fosfor během rozkladu opět uvolní do okolního prostředí (Langhammer 2002). 

Fosfor se ve vodách vyskytuje ve dvou formách: 

a) Anorganická forma: ortofosforečnany a polyfosforečnany. Jejich anorganické ionty se 

dokáží navázat na železo, vápník a hliník. Vytvářejí např. soli rozpustné nebo 

nerozpustné ve vodě. Rozpustnost, popřípadě nerozpustnost záleží na pH, teplotě vody 

a kyslíku. Příkladem formy rozpustné jsou fosforečná hnojiva, která se splachy ze 

zemědělských polí dostávají do vod (Langhammer 2002).  

b) Organická forma: fosfor dostává do vod především z fekálních odpadů. Zdrojem je 

nejen živočišná výroba, ale také lidské osídlení. Další organickou formou je 

rozpouštění minerálů a hornin. Koncentrace nebývají příliš vysoké, proto je tento typ 

znečištění zanedbatelný (Langhammer 2002). 

3.1.3 PH (zkratka z angl. výrazu potencial of Hydrogen) 

Jedná se o veličinu, kterou v chemii číselně vyjadřujeme reakce vodných roztoků. 

Hodnoty jsou sepsány v logaritmické stupnici od 0 do 14. Čísla od 0 do 7 představují kyselé 

pH, okolo 7 neutrální a od 7 do 14 pH zásadité. V laboratořích se jeho hodnoty měří pH-metry 

a lakmusovými papírky, se kterými se snadněji pracuje, avšak měření není zcela přesné. 

Vhodné jsou pro orientační hodnoty pH. (Langhammer 2002; Pitter 1999). 
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3.1.4 Teplota vody 

Jednou z důležitých částí pro znak jakosti vody je její teplota. Svými teplotními 

změnami ovlivňuje reakce, které v ní probíhají. Průměrná teplota vody se pohybuje okolo 8 

°C, celoročně od 0 °C do 30 °C. Z biologického hlediska má voda velký vliv na život makro a 

mikroorganismů a rostlin s rozdílnými nároky na život. Příkladem jsou ryby, u kterých 

dochází po zvýšení teploty vody k nižší schopnosti přijímat kyslík (Pitter 1999). 

3.2 Popis práce 

Materiál: 2x5 ml zkoumané vody, jedna 5 ml zkumavka pro blank (porovnávací 

vzorek), jedna 5ml zkumavka a zkoumaný vzorek, injekční stříkačka (5 ml), reagencie a 

paleta barev. Podle návodu byla přidána jedna lžička reagencie a minutu s ní bylo třepáno. 

Poté roztok několik minut reagoval. Po reakci se vzorek buď zabarvil, nebo zůstal průhledný 

(pozitivní blank kontrola). Zabarvení lze rozeznat pouhým okem, k přesnému určení 

koncentrace dusičnanů je však nutné provést srovnání pomocí voskového papíru s řadou 

barev: od světle žluté, až po sytě oranžovou. Každé barvě je přiřazena jednotlivá koncentrace 

v mg/l (10 – 150 mg/l). Aby mohl být rozdíl odečten, přiloží se zkoumavý vzorek k barevné 

řadě a slepý vedle něj. Zkumavkami se posouvá po barevných bodech stupnice, dokud 

nedojde ke shodě. Nakonec se výsledek zapíše, vzorky vylejí a zkumavky vypláchnou 

destilovanou vodou. 

Materiál: 1×5 ml zkoumané vody (blank není součástí tohoto testu), zkumavka, 

injekční stříkačka, reagencie a paleta barev. Zkumavka se uzavře po přidání vzorku vody a 

reagencie. Pro porovnání amoniakálního dusíku se připraví paleta barev, která je zbarvena 

podobně jako u předchozího testu. Zkumavkou se posouvá po barevné paletě, dokud nedojde 

ke shodě. Výsledek se zapíše, vzorek vylije a zkumavka vypláchne destilovanou vodou. 

Materiál: 1×6 ml zkoumané vody pro vzorek, 1×6 ml zkoumané vody pro blank, injekční 

stříkačka, reagencie a výslednice. Pokud vzorek obsahuje ionty, zbarví se po přidání reagencií 

do modré, modrozelené nebo šedé barvy. Pokud se vzorek nezabarví, znamená to, že ionty 

neobsahuje. Vzorek i blank jsou zkoumány přes fosfátovou výslednici. Otáčením ovladače se 

nastaví barevný odstín promítaný na blank shodný s odstínem zkoumaného vzorku a odečte se 

číselná koncentrace. Výsledek se poznamená, zkumavky se vylejí a opláchnou destilovanou 



Bardoňová Adéla: Ekologické hodnocení povodí Špluchovského potoka 

16 

 

vodou. Z důvodu velice nízkých koncentrací při posledním měření muselo být provedeno 

kontrolní měření ortofosforečnanů v laboratoři (J344). 

Postup: 

• Odběr čerstvého vzorku vody. 

• Přefiltrování vody přes filtrační papír do odměrných baněk. 

• Příprava setu JCD 349 (0,05 – 1,5 ml/l). 

• Naplnění kyvety – 2 ml zkoumané vody, 0,2 ml činidla B 

• Protřepání vzorku + 10 minut na reakci.  

• Opětovné protřepání, očištění a následné zkoumání Spektrofotometrem Lange 

DR 6000.  

• Zápis výsledků do tabulky. 

 

Ph–metr test + teplota vody 

Sonda se zapojí do pH–metru, vytáhne se z roztoku chloridu draselného (KCl) a po 

zapnutí je přístroj připraven k měření. Sonda se ponoří tak, aby byla ponořena ve vodě a 

nedotýkala se dna a kamení. Po několika minutách dojde k ustálení hodnot a následnému 

zapsání výsledků. Souběžně pH–metr měří teplotu vody důležitou pro celkové měření. Po 

provedení měření se sonda vytáhne z vody, opláchne destilovanou vodou a osuší hadříkem. 

Zařízení se vypne, sonda odpojí a ponoří do roztoku KCl. Kalibrace přístroje byla provedena 

před terénním měřením v laboratoři odbornými pracovníky. 

3.3 Dotazníkové šetření 

Metodika povodí byla hodnocena také podle dotazníku určeného místním obyvatelům. 

Dotazník je typem dokumentu (elektronický, tištěný, formální i neformální…) se záměrem 

autora/autorky získat určité informace a data a následně je zpracovat a vyhodnotit. Dotazník 

bývá často anonymní a je tvořen jednoduchými otázkami v rozmezích 15 až 20 otázek. 

 Pro obyvatele Horních Bludovic byl vytvořen jednoduchý dotazník, jehož účelem 

bylo získat nejrůznější informace o občanech z hledisek: třídění odpadu, hospodářství (vlastní 
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chov, hnojení), znalosti blízkého okolí a kultury. Aby bylo možné získat co největší počet 

odpovědí ke zpracování, bylo osobně podáno celkem 120 dotazníků občanům převážně 

v centru obce Horní Bludovice, v místní části na Špluchově, místní části na Záguří. 

K vyhodnocení bylo respondenty odevzdáno 71 dotazníků.   

Výsledky a zhodnocení dotazníku se nacházejí v podkapitole 4.4 a vzorový dotazník je 

k nahlédnutí v příloze č. 2. 
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4 Charakteristika povodí Špluchovského potoka 

4.1 Historie názvu studovaného potoka 

Špluchovský potok je pravděpodobně pojmenován podle osady Špluchov, kterou 

z velké části protéká. Možná má jeho název souvislost s farářem Josefem Špluchovským, 

který se v 18. století podílel na posvěcení nově vybudovaného kostela ve stejnojmenné osadě 

roku 1752 (www.hornibludovice.cz). 

4.2 Pozorovaná charakteristika povodí 

Povodí je část území, z něhož veškerá voda pomocí sítí vodních toků odtéká v jediném 

vyústění do moře (definice dle vodního zákona č. 254/2001Sb.). Dílčí povodí je část území, 

z něhož veškerá voda pomocí sítí vodních toků odtéká do jiné řeky, jezera, přehrady apod. 

(dle předpisu č. 254/2001Sb.).   

Špluchovský potok s celkovou délkou povodí toku 4,93 km (mapa č. 4) pramení v lese 

vedle současné zahradnické prodejny a několika rodinných domů. Následně potok protéká 

přibližně 2,4 km lesem směrem k části obce Špluchov.  Tento úsek je málo přístupný 

z důvodu přítomnosti staveb domů a jejich oplocení. Zcela přístupný je potok až pod 

hřbitovem, kde se nachází les, lesní porost, zástavba a jiné užitné plochy. Zde protéká pod 

mostem, na kterém je pozemní komunikace spojující Dolní Datyně a Kaňovice se 

Špluchovem. Za mostem protéká potok lesem se současným výskytem černé skládky. V této 

oblasti je několik rodinných domů. Níže potok protéká kolem zemědělského statku až na 

konec lesa, kde se nachází rodinný dům. Potok se vlévá se do Dolní Datyňky v Datyních 

(www.hornibludovice.cz). 

4.3 Potenciální zdroje znečištění 

4.3.1 Znečištění toku povrchových vod dusičnany 

Nejnižší koncentrace dusičnanů je na jaře a v létě, protože se rostliny nacházejí ve 

vegetačním období a dusičnany jsou rostlinami spotřebovány. Nejvyšší koncentrace 

dusičnanů jsou na podzim a zimě v nevegetačním období. Proto se provádí měření 

povrchových vod po celý rok (Langhammer 2002). 
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Největším znečišťovatelem vod jsou plošné zdroje. To znamená, že znečištění je 

způsobeno zejména lidskou činnosti. Jedná se zejména o činnost zemědělskou, která zastupuje 

dusíkatá hnojiva. Pro povrchové vody jsou nebezpečná průmyslová hnojiva (báze NO3). Jsou 

snadno rozpustná a splachy z drenáží se dostávají snadno do povrchových vod. To může 

přispět k rozvoji sinic a řas – dojde k úbytku kyslíku a odumírání organismů. Dalším zdrojem 

znečištění je spalování fosilních paliv (uhlí, koks), automobilová doprava a energetický 

průmysl. Ze zdravotního hlediska jsou dusičnany nebezpečné pro člověka, protože dojde 

v trávicím ústrojí k redukci dusičnanů na dusitany. Ty jsou toxické - hemoglobin se změní na 

methenoglobin. Ten poté zabrání přenosu kyslíku v krvi a může dojít ke smrti. Zdrojem 

znečištění může být rovněž odpadní voda z domácností (Langhammer 2002). 

4.3.2 Znečištění toku povrchových vod amoniakálním dusíkem 

Amoniakální dusík je typickým bodovým zdrojem znečištění, které lze zřetelně 

rozeznat a jehož příčinou je lokální zdroj znečištění. V okolí je cítit štiplavý zápach. Obecně 

lze říci, že je hlavním znečišťovatelem průmysl. V povodí Špluchovského potoka nejsou 

žádná průmyslová zařízení. Dalším typem znečištění jsou průmyslová hnojiva, používána od 

roku 2003 ve formě amonných solí nebo roztoků. Posledním typem znečistění je moč 

s fekáliemi hospodářských zvířat a lidí, kde se amoniakální dusík vyskytuje ve formě 

fekálních odpadů (Langhammer 2002).  

4.3.3 Znečištění toku povrchových vod fosforečnany 

Mezi hlavní zdroje znečištění patří emise: bodové – průmyslové a komunální odpadní 

vody, plošné – zemědělské plochy a fekální odpady. Dalším emisním zdrojem je průmysl 

patřící částečně pod bodový zdroj.  Patří zde zejména průmysl chemický – čistící a 

dezinfekční prostředky, potravinářský, hutnický (fosforová bronz).  Možným znečišťovatelem 

jsou také čisticí prostředky v domácnostech. Posledním zdrojem znečištění je zemědělská 

činnost. Fosfor se splachy průmyslových hnojiv dostává do povrchových vod (Langhammer 

2002). 
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4.3.4 Charakteristické změny pH v povrchových vodách 

V povrchových vodách se pH pohybuje v rozmezích od 4,5 do 9,5 (Pitter 1999), nebo 

od 4,5 do 8,3 (Langhammer 2002). 

 Pokles pH může být způsoben atmosférickými depozicemi. Následkem toho může 

dojít k poklesu organismů žijících ve vodě, až k jejich postupnému vymírání. Zdrojem tohoto 

znečištění jsou sloučeniny dusíku a síry vznikající při spalování fosilních paliv v průmyslu a v 

rodinných domech. Důsledkem jsou pak dešťové a sněhové srážky, které dopadají na vodní a 

zemský povrch (Langhammer 2002; Pitter 1999). 

4.3.5 Teplotní znečištění povrchových vod 

V povrchových vodách dochází k teplotnímu znečištění, které je způsobené 

vypouštěním odpadních vod. Postižené jsou zejména malé vodní toky (Pitter 1999). Teploty 

ovlivňují rozpustnost kyslíku, což pří biochemických reakcích vede k negativnímu vlivu na 

samočistící pochody probíhající ve vodě (Pitter 1999). 

4.4 Charakteristika odběrných míst  

Podrobný popis odběrných míst popisuje místa z hlediska vegetace, šířky a hloubky 

koryta a charakteristiky blízkého okolí. 

a) 1. odběrné místo nazváno U pramene (mapa č. 3). 

Lesní úsek s celkovou délkou přibližně 2,4 km směrem ke druhému odběrnému místu. 

Les je zde charakteristický výskytem druhů jako habr obecný (Caprinus betulus), dub zimní 

(Quercus petrea), dub lesní (Quercus robur), které místně tvoří významný svahový les 

(Hessayon 1997). Pro svahový les jsou typické také javory (rod Acer) a lípy (rod Tillia), které 

se zde rovněž vyskytují. Šířka koryta toku se pohybuje od 0,3 do 1 metru. Hloubka vody je 

průměrně 5 - 20 cm. Dno koryta toku je bahnité, tvořené úlomky hornin. Hladina vody se 

jevila okometricky čistá, nezapáchala a nebyla rezavá. V období sucha bylo problematické 

nalézt proudící vodu, protože docházelo k částečnému vyschnutí koryta. Místy se ve vodě 

nacházely části stromů bránící v průtoku vody. Do potoka ústily drenáže z trativodů, které 

mohou být zdrojem znečištění. Kolem další části toku stály oplocené rodinné domy a drobná 
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zemědělská stavení bránící přístupu k potoku, což zapříčinilo umístit druhé odběrné místo 

dále po proudu.                                                       

b) 2. odběrné místo – Pod hřbitovem (mapa č. 3). 

Úsek vzdálený od prvního odběrného místa 2,4 km byl nazván podle hřbitova, který se 

nacházel nad tímto místem. Okolí bylo charakteristické listnatými nálety stromů z rodu javorů 

(rod Acer), líp (rod Tillia), dubů (rod Quercus) a habrů (rod Caprinus). Prostředí bylo 

poměrně vlhké a nacházely se zde druhy jako kapraď samec (Dryopteris filix–mas), invazní 

křídlatka japonská (Reynoutria japonica) a barvínek menší (Vinca minor)(Aichele 2004; 

Hessayon 1994). Místo bylo zajímavé nejen z botanického hlediska, ale také proto, že je zcela 

odlišné od ostatních odběrných míst. Jedná se o tzv. ruderální (narušenou) část potoka 

s celkovou šířkou toku od 1 do 2 m. Dno břehu bylo bahnité, částečně kamenité, tvořené 

drobnými, říčními kameny s hloubkou koryta 10 až 30 cm. V důsledku odpadní vody, která 

přitékala trubkou (foto č. 1) ze směru od hřbitova měla voda pronikavý zápach a povlak na 

vodní hladině, což vykazuje známky znečištění. Několik metrů od odběrného místa se nad 

tokem nacházel silniční most, přes který vedla pozemní komunikace spojující Špluchov s 

obcemi Dolní Datyně a Kaňovice (v kapitole 3). V blízkém okolí se rovněž nacházelo několik 

rodinných domů a sportovní hřiště. Asi 10 metrů za mostem byla nalezena černá skládka. 

Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech se jedná o nelegální skládku. Hlavním problémem 

je, že do půd, ovzduší a následně i vod mohou unikat látky, které poškozují vodní, půdní i 

okolní prostředí. Skládka postupně ujíždí, což je způsobeno tím, že s půdou tvoří jeden velký 

svahový kopec. Na skládce se nacházely různé druhy odpadů – sáčky, nádobí, plechovky, 

PET láhve, láhve od chemikálií, zbytky podlahových krytin, části automobilů, autobaterie a 

velké množství rozbitého skla (Foto č. 2). Na základě sdělení místních obyvatel je skládka na 

tomto místě již několik let. Skládku z velké části zakrývá břečťan popínavý (Hedera helix). 

V blízkosti skládky jsou betonové podpěry ke zpevnění břehu.  

                            

    Foto č. 1: Odpadní trubka    Foto č. 2: Černá skládka  
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c) 3. odběrné místo nazváno – Za hřbitovem (mapa č. 3).  

Břehové porosty byly tvořeny javorem klenem (Acer pseudoplatanus), bukem lesním 

(Fagus sylvatica) a v jarních měsících typickým jarním aspektem. Potok měl samovolný 

průtok s šířkou toku 1 až 2 metry a hloubkou vody 10 až 20 cm. Vzdálenost od druhého 

odběrného místa bylo 250 m a ke čtvrtému odběrnému místu 1 km. Dno bylo kamenité, 

tvořené říčními kameny s občasnými překážkami bránícími průtoku vody. Voda byla na 

pohled čistá a bez zápachu i ve dnech výskytu povlaku na hladině (Foto č. 3). Přesto i v této 

oblasti byly černé skládky (Foto č. 4), které mohou být společně s přítoky a drenáží dalším 

zdrojem znečištění. 

       

                                              Foto č. 3: Povlak na hladině             Foto č. 4: Černá skládka 2  

d) 4. odběrné místo nazváno – Pod statkem (mapa č. 3). 

Nad tímto odběrným místem se nacházel statek a byly zde pozorovány porosty javoru 

(rody Acer) a lípy (rody Tilia). V tomto úseku s místy pomalu tekoucí vodou v délce okolo 1 

km, šířkou koryta 1 až 2 m a hloubkou dna 10 až 40 cm, byla hladina čistá a voda 

nevykazovala známky většího znečištění (foto č. 5). Asi 50 m od odběrného místa se 

nacházela orná půda. V blízkém okolí se nacházelo několik domů s oplocením a menším 

hospodářstvím, které se zdály býti být dalším možným zdrojem znečištění potoka.  

 

 

Foto č. 5: Charakter toku pod statkem  
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e) 5. odběrné místo nazváno – Před ústím do Dolní Datyňky (mapa č. 3).  

5. odběrné místo bylo vzdáleno od 4. odběrného místa cca 1km. Les v okolí tvoří lípy 

(rod Tillia), olše (rod Alnus) a typické rostliny lesního podrostu. Dno koryta s průměrnou 

hloubkou 15 - 40 cm je kamenité, tvořené hladkými kameny. Koryta o šířce 1,5 a- 3 m bylo 

na jaře pokryto vajíčky žab neurčeného druhu, pravděpodobně šlo o skokana hnědého (Rana 

temporaria) (Štěpánek 1973). Pozvolný průtok vody vyčištěné meandrováním dokazuje jeho 

samočistící schopnosti (Arnikum 2010). Voda byla vždy bez zápachu, bez povlaku na hladině 

a bez nadměrné vlhkosti (Foto č. 6). Poblíž se nacházel pouze jeden dům s oplocením, což 

značně snižuje míru znečištění v porovnání s předchozími místy s hustší zástavbou. 

 

Foto č. 6: Charakter toku před ústím  
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5 Výsledky a diskuze 

Přehledné podání naměřených hodnot jsou uvedeny v tabulce č. 9. Tato data jsou dále 

sjednocena ve spojnicových grafech, poté srovnána s předpisem č. 61/2003 Sb. přílohy 1, 

pojednávající o nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových 

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

povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech 

5.1 Výsledky parametrů a jejich zhodnocení podle odběrných míst 

Tato podkapitola je věnována výsledkům naměřených parametrů zpracovaných 

v tabulce č. 9) a grafech č. 2, 3, 4, 5 a 6. Parametry jsou poté zhodnoceny podle odběrných 

míst. 

Tabulka č. 9: Výsledky měření (říjen 2013 až březen 2014, kontrola duben 2014) 

Datum 

 

Odběrné 
místo 

Ph Teplota 
vody (oC) 

NO3
-

(mg/l) 
PO4

-2 (mg/l) NH4 
(mg/l) 

22. 10. 1. 7,73 12,1 10 0 0 

15. 11. 1. 7,53 8,2 10 0 0 

20. 12. 1. 7,99 8,1 10 0,1 0 

25. 1. 1. 7,62 3,9 0 0 0 

22. 2. 1. 7,89 9.5 10 0 0 

21. 3. 1. 7,76 17,2 10 0 N 

22. 10. 2. 7,41 10,3 0 0,2 1 

15. 11. 2. 7,77 7,2 0 3 0 

20. 12. 2. 7,9 8,2 0 0,1 0 

25. 1. 2. 7,79 6,1 10 0 0 

22. 2. 2. 7,94 11,5 10 0 0 

21. 3. 2. 7,72 15,7 10 0 N 

22. 10. 3. 7,3 13 0 0 0 

15. 11. 3. 7,83 7,1 10 5 0 

20. 12. 3. 7,75 8,5 0 0 3 

25. 1. 3. 7,79 5,6 10 0 0 

22. 2. 3. 7,98 10,2 25 0 1 
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21. 3. 3. 7,68 15,8 10 0 N 

22. 10. 4. 7,2 14,2 10 0,5 0,2 

15. 11. 4. 7,98 7 10 0 3 

20. 12. 4. 7,76 8,9 0 0 0 

25. 1. 4. 7,66 4,9 25 0 0 

22. 2. 4. 7,94 9,9 25 0 0,5 

21. 3. 4. 7,72 14,6 10 0 N 

22. 10. 5. 7,25 14,6 0 0 0 

15. 11. 5. 7,49 6,9 10 0,5 0 

20. 12. 5. 7,7 9,9 0 0 0 

25. 1. 5. 7,64 4,5 10 0 0 

22. 2. 5. 7,95 11 10 0 0 

21. 3. 5. 7,96 13,3 0 0 N 

10. 4. 1. N N N 0,046 N 

10. 4. 2. N N N 0,151 N 

10. 4. 3. N N N 0,154 N 

10. 4. 4. N N N 0,098 N 

10. 4. 5. N N N 0,027 N 

• Poznámka: červené zvýraznění znamená nejvyšší a vysoké hodnoty naměřených parametrů, zelené 

zvýraznění znamená nejnižší a nízké hodnoty naměřených parametrů, modré zvýraznění znamená 

nulové hodnoty parametrů, N znamená neměřeno. 

    Graf č. 2: Grafické znázornění naměřených hodnot na 1. odběrném místě 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Zhodnocení 1. odběrného místa: 

Teplota vody: Teploty byly zaznamenány od 4 °C do 17,2 °C. Nejvyšší teplota byla 

naměřena v březnu a nejnižší v lednu.  



Bardoňová Adéla: Ekologické hodnocení povodí Špluchovského potoka 

26 

 

pH: Po celou dobu měření byla hodnota pH vyšší než 7,7 pouze v listopadu a lednu 

byly hodnoty nižší.  

Dusičnanový dusík: Koncentrace se pohybovaly od 0 mg/l do 10 mg/l. Vysoká 

koncentrace byla naměřena v březnu - 10 mg/l s teplotou vody 17,2 °C a ph 7,76. Vysoké 

koncentrace byly také naměřeny i s nižší teplotou a lehce vyšším ph – říjen, prosinec, únor, 

březen. Znečištění může ve všech případech pocházet z hnojiv, v blízkosti se nacházelo 

zahradnictví. Koncentrace 0 mg/l byla naměřena v lednu při nižší teplotě a vyšším pH . 

Amoniakální dusík: Koncentrace byly nulové. 

Fosforečnany: Koncentrace byly nulové. 

   Graf č. 3: Grafické znázornění naměřených hodnot na 2. odběrném místě 

 

 

 

 

 

 

Zhodnocení 2. odběrného místa 

Teplota vody: Teploty vody byly zaznamenány od 6,1 °C do 15,7 °C. Nejvyšší 

naměřená teplota, byla v březnu a nejnižší v lednu. 

pH: Hodnoty se pohybovaly vždy nad 7,7 pouze v říjnu bylo pH nižší. 

Dusičnanový dusík: koncentrace se pohybovaly od 0 mg/l do 10 mg. Vysoké 

koncentrace (10mg/l) byly naměřeny při vyšší teplotě s výjimkou ledna a února, kdy byly 

teploty nižší, ale koncentrace vyšší (10mg/l). Při všech měřeních bylo ve vodě znečištění, 

které mohlo být způsobeno hnojivy a splachy z cest, odpadní vodou, popř. depozicí. Nulové 

koncentrace 0 mg/l byly naměřeny v říjnu až prosinci.  

Amoniakální dusík: Koncentrace se pohybovaly od 0mg/l do 1 mg/l. Nejvyšší 

koncentrace byly naměřeny v říjnu. Znečištění mohlo pocházet z výkalů hospodářských 

zvířat. U ostatních měření byly koncentrace nulové. 
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Fosforečnany: Koncentrace se pohybovaly od 0 mg/l do 3 mg/l. Nejvyšší koncentrace 

byly v listopadu při z celoročního pohledu nižší teplotě. Také v říjnu a prosinci byly 

naměřeny koncentrace a to 0,1 a 0,2 mg/l. U všech uvedených hodnot mohlo být znečištění 

způsobeno odpadní vodou nebo hnojivy. Nulové koncentrace byly naměřeny v ostatních 

měsících. 

    Graf č. 4: Grafické znázornění naměřených hodnot na 3. odběrném místě 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zhodnocení 3. odběrného místa 

Teplota vody: Teploty vody se pohybovaly od 5,6 °C do 15, 8 °C. Nejnižší teplota 

byla naměřena v lednu a nejvyšší v březnu. 

pH: Hodnoty pH byly v podstatě stejné, pouze v říjnu byly lehce nižší a v únoru lehce 

vyšší. 

Dusičnanový dusík: Koncentrace se pohybovaly od 0 mg/l do 25 mg/l. S rostoucí 

teplotou rostly i koncentrace látek kromě října, kdy byla teplota vyšší a koncentrace nulové. 

Látky mohly být metabolizovány organizmy díky teplejší periodě, nebo se primárně žádné 

znečišťující látky ve vodě nenacházely. U vysokých koncentrací pochází znečištění 

pravděpodobně z odpadních vod nebo z nedaleké černé skládky. Nulové koncentrace byly 

naměřeny v prosinci, ve vodě se v toto měřené období, znečišťují látky nevyskytovaly. 

Amoniakální dusík: Koncentrace se pohybovaly od 0mg/l do 3 mg/l. S vyšší teplotou 

rostly i koncentrace látek. I tady může býti znečištěním odpadní voda a černá skládka. 

Fosforečnany: Koncentrace se pohybovaly od 0mg/l do 5 mg/l. Nejvyšší naměřená 

koncentrace byla při teplotě vody asi 7 C. Znečištění může pocházet opět z odpadních 

vod nebo hnojiv. 
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   Graf č. 5: Grafické znázornění naměřených hodnot na 4. odběrném místě 

 

 

 
 
 
 
 
 
Zhodnocení 4. odběrného místa  

Teplota vody: Teploty vody se pohybovaly od 4,9 °C do 14,6 °C. Nejvyšší teplota byla 

v březnu a nejnižší v lednu. 

pH: Hodnoty pH se pohybovaly mezi 7 – 8. V listopadu a únoru bylo pH vyšší, v říjnu 

nižší a v ostatní měsících téměř stejné. 

Dusičnanový dusík: Koncentrace se pohybovaly od 0mg/l do 25 mg/l.  Vysoké 

koncentrace byly zaznamenány u vyšší teploty vody v říjnu a březnu. V listopadu, lednu a 

únoru byly koncentrace vysoké, ale teplota vody byla nižší až nízká. Přesto se ve vodě 

vyskytovaly znečišťující látky, které ve všech případech mohou pocházet z hnojiv, protože se 

v blízkém okolí nachází statek. Nulové koncentrace byly naměřeny v prosinci. 

Amoniakální dusík: Koncentrace se pohybovaly od 0 do 3 mg/l. Vysoké koncentrace 

byly naměřeny v listopadu s nižší teplotou. Znečištění může pocházet z hnojiv, případně z 

výkalů hospodářských zvířat. 

Fosforečnany: Koncentrace byly nulové. 

   Graf č. 6: Grafické znázornění naměřených hodnot na 5. odběrném místě 
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Zhodnocení 5. Odběrného místa 

Teplota vody: Teploty se pohybovaly od 4, 5 °C do 14,6 °C. Nejvyšší teplota byla 

v říjnu a nejnižší v lednu. 

pH: Hodnoty pH se pohybovaly mezi 7 – 8, v únoru a březnu byly lehce vyšší oproti 

předchozím měřením. 

Dusičnanový dusík: Koncentrace se pohybovaly od 0mg/l do 10 mg/l. Vysoké 

koncentrace byly zaznamenány u vyšší teploty v únoru. Vyšší koncentrace byly také 

naměřeny v listopadu a lednu, kdy byla zaznamenána nižší teplota.  Znečištění může ve všech 

případech pocházet z hnojiv, ačkoliv se na tomto místě nachází pouze jeden dům s loukou. 

Amoniakální dusík: Koncentrace byly nulové. 

Fosforečnany: Koncentrace byly v podstatě také nulové, kromě listopadu, kdy byla 

naměřena hodnota 0,5 mg/l. Znečištění asi pochází z hnojiv, přestože se v blízkém okolí 

nacházel pouze jeden dům. 

5.2 Celkové zhodnocení parametrů po dobu měření 

Naměřené parametry různých ukazatelů spolu mohou úzce souviset. Jiné koncentrace 

mohou být pozorovány v zimních měsících, kdy je teplota vody velmi nízká a jiné 

koncentrace mohou být v měsících podzimních, kdy se teplota vody pohybuje nad 6 stupňů 

Celsia (6 °C). Zcela jiné pak v jarních a letních měsících, kdy se teplota pohybuje nad 14 °C.  

1. Amoniakální dusík (NH4-N) 

Nulové koncentrace (0mg/l) byly zaznamenány na mnoha odběrných místech po dobu 

měření (viz tabulka č. 9). Nejnižší naměřená koncentrace 0,2 mg/l byla naměřena 22. října na 

4. odběrném místě, kde byla teplota vody 14,2 °C a pH 7,2. Přestože byla zaznamenána vyšší 

teplota vody, hodnota pH byla nižší (neutrální) a koncentrace naměřených látek nízké.  

Nejvyšší naměřené koncentrace 3 mg/l byly naměřeny 2x a hodnota 1 mg/l 1x. První 

koncentrace byla naměřena 15. listopadu na 4. odběrném místě s teplotou 7 °C a pH 7,98 

(lehce zásadité). Vysoké koncentrace mohu být způsobeny výkaly a močí zvířat nebo 

amoniakálními hnojivy, protože se v blízkém okolí nachází zemědělský statek. Druhá hodnota 

byla naměřena 20. prosince na 3. odběrném místě s teplotou vody 8,5 °C a pH 7,75. Tyto 

koncentrace mohly být způsobeny rovněž výkaly a močí zvířat, popřípadě amoniakálními 
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hnojivy. Nachází se zde odpadní trubka, proto může znečištění pocházet z odpadních vod a 

černé skládky. Koncentrace 1 mg/l byla naměřena 22. října na 2. odběrném místě. Teplota 

vody byla 10,3 °C a hodnota pH 7,41. I tady lze předpokládat, že je znečištění způsobeno 

výkaly a močí zvířat (kousek opodál se nachází zemědělské stavení), popřípadě odpadní 

vodou, protože zde ústí trubka ze hřbitova a okolních domů.  

2. Dusičnanový dusík (NO3-) 

Nulové koncentrace (0mg/l) byly zaznamenány stejně jako amoniakální dusík na 

jednotlivých místech několikrát za celkovou dobu měření (viz tabulka č. 9). V jarních 

měsících mohly být dusičnany pohlceny vegetací, a proto byly koncentrace nulové. Na 

podzim a v zimě mohly být nulové proto, že se ve vodě nenacházely žádné znečišťující látky. 

Vysoké koncentrace (mg/l) se pohybovaly v rozmezích od 10 mg/l do 25 mg/l.    

Koncentrace vyšší než 10mg/l se vyskytovaly téměř na všech odběrných místech po dobu 

měření, a proto jsou jmenovitě popsány pouze výjimky s rozdílnými teplotami a pH. První 

výjimkou je měření 21. března, kdy byla teplota vody 17,2 °C a pH 7,76. Tyto koncentrace 

byly naměřeny na 1. odběrném místě. Pravděpodobným znečišťovatelem byly hnilobné 

procesy hnijících větví, odumřelých částí rostlin a mrtvých drobných živočichů. Možným 

znečišťovatelem mohou být také dusičná hnojiva, neboť se v blízkém okolí nachází 

zahradnictví. Další výjimky byly zjištěny rovněž 21. března na 2. odběrném místě s teplotou 

15,7 °C a pH 7,72, na 3. odběrném místě s teplotou vody 15,8 °C a pH 7,68 a na 4. odběrném 

místě, kde byla teplota vody 14,6 °C a pH 7,72.  Všechny tyto výjimky s vyšší teplotou a pH 

mohou být způsobeny hnilobnými procesy (viz výše), popřípadě odpadní vodou 

(2. a 3. odběrné místo). Mnohem vyšší koncentrace 25 mg/l byly naměřeny na 4. odběrném 

místě 25. ledna s nízkou teplotou vody 4,9 °C a hodnotou pH 7,66 a 22. února s teplotou vody 

9,9 °C a pH 7,94. Na třetím odběrném místě byla 22. února naměřena koncentrace 25 mg/l při 

teplotě vody 11,5 °C a hodnotě pH 7,98.  Zdrojem znečištění je pravděpodobně statek na 

4. odběrném místě a skládka na 3. odběrném místě. 

3. Fosforečnany 

Koncentrace fosforečnanů se pohybovaly od 0,046 mg/l do 5 mg/l. Nulové 

koncentrace (0 mg/l) byly zaznamenány opět na mnoha odběrných místech za dobu měření 

(tabulka č. 9). V jarních měsících mohly být fosforečnany opět zpracovány organizmy. Na 

podzim a v zimě se pravděpodobně nevyskytovaly proto, že se ve vodě nenacházely žádné 
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znečišťující látky nebo byly opět zmetabolizovány organizmy díky teplejším měsícům. 

Nejnižší koncentrace byly naměřeny poměrně často, proto jsou zmíněny pouze vybrané 

hodnoty. Hodnota 0,1mg/l byla naměřena 20. prosince na 1. odběrném místě s nižší teplotou 

vody 8,1 °C a vyšší hodnotou pH 7,99. Hodnota 0,5 mg/l byla naměřena 15. listopadu na 

5. odběrném místě s teplotou vody 6,9 °C a pH 7,49. V obou případech byly koncentrace 

nízké. Jednalo se o odběrná místa, která svými výsledky nevykazovala znečištění. Nejvyšší 

koncentrace 3 mg/l byly naměřeny 15. listopadu na 2. odběrném místě, kde byla teplota 

7,2 °C a pH 7,77 a 15. listopadu na 3. odběrném místě, kde byly naměřeny koncentrace 5 mg/l 

s teplotou vody 7,1 °C a hodnotou pH 7,83. Znečištění je pravděpodobně způsobeno 

fosfátovými hnojivy, popřípadě odpadní vodou z domácností. 

4. Teplota vody 

Teploty vody se pohybovaly v rozmezích 3,9 °C až 17,2 °C. Nejnižší teplota 3,9 °C, 

byla naměřena 25. ledna na 1. odběrném místě a nejvyšší 17,2 °C byla naměřena 21. března 

na 1. odběrném místě. Vysoké teploty byly naměřeny rovněž 21. března, a to na 2. až 5. 

odběrném místě. Vyskytly se také teploty v podzimních až zimních měsících, které byly 

vyšší, protože se jednalo o celkově teplotně nadprůměrné měsíce. 

5. Hodnoty pH 

Hodnoty pH se pohybovaly v rozmezích 7,2 až 7,99. Nejnižší pH 7,2 bylo naměřeno 

22. října na 4. odběrném místě a nejvyšší pH 7,99 bylo naměřeno 20. prosince na 1. odběrném 

místě. Vyšší pH bylo také 22. února na 2. a 3. odběrném místě, 15. prosince na 4. odběrném 

místě a 15. března na 5. odběrném místě. Prostředí bylo lehce zásadité. 

5.3 Srovnání naměřených parametrů s příslušným zákonem 

Tato podkapitola je věnována hodnotám koncentrací látek v povrchových vodách. 

Je rozdělena na 3 body podle sledovaných parametrů jako amoniakální dusík, dusičnanový 

dusík a fosforečnany. V každém bodě jsou vypsány nejvyšší naměřené koncentrace a ty 

následně srovnány se zákonem č. 61/2003 Sb. příloha 1 (dále jen zákon č. 61/2003 Sb.). 
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1. Amoniakální dusík 

Naměřené koncentrace byly sečteny a zprůměrovány. Výsledná hodnota 0,3 mg/l byla 

podle zákona č. 61/2003 Sb., kde je průměrná hodnota výskytu amoniakálního dusíku 

v povrchových vodách 0,23 mg/l, překročena.  

2. Dusičnanový dusík 

Naměřené koncentrace byly sečteny a zprůměrovány. Výsledná hodnota 8 mg/l byla 

podle zákona č. 61/2003 Sb., kde je průměrná hodnota výskytu dusičnanového dusíku 

v povrchových vodách 5,4 mg/l, překročena. 

3. Fosforečnany 

Naměřené koncentrace byly sečteny a zprůměrovány. Výsledná hodnota 0,28 mg/l 

byla podle zákona č. 61/2003 Sb., kde je průměrná hodnota výskytu fosforu (celkového) 

v povrchových vodách 0,15 mg/l, překročena. V zákoně č. 61/2003 Sb. je uveden pouze 

výskyt celkového fosforu, fosforečnany v tomto zákoně samostatně uvedené nejsou. 

Závěr a stručné zhodnocení látek podle zákona č. 61/2003 Sb.  

Zprůměrované hodnoty jednotlivých látek ve srovnání s limity dané zákonem 

č. 61/2003 Sb. (tabulka č. 3) ukazují, že byly ve vodním prostředí Špluchovského potoka 

překročeny.  

V případě zájmu o přesnější výsledky by bylo zapotřebí provést častější měření po 

dobu jednoho roku na více odběrných místech. Z důvodu narůstající populace se bude 

pravděpodobně znečištění Špluchovského potoka stále zvyšovat. Na Špluchově se dále 

nacházejí černé skládky, ze kterých mohou rovněž unikat škodlivé látky do půd a následně 

do vod.  

5.4 Dotazníkové šetření 

Zhodnocení dotazníku 

Dotazníku se zúčastnili muži i ženy ve věku od 18 do 70 let. 

Zhodnocení dotazníku bylo rozděleno na 17 částí, které jsou podrobně rozepsány 

a shrnuty v krátkém závěru. 
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1. otázka: Bydlíte v Horních Bludovicích více než 10 let? 

Odpověď: 68% respondentů bydlí v obci déle než deset let a proto lze předpokládat, že 

oblast a blízké okolí znají lépe než noví obyvatelé. 

2. otázka: Máte hospodářství? 

Odpověď: 30% respondentů má hospodářství, 69% nikoliv a 1% vynechalo svou 

odpověď. 

3. otázka: Máte zemědělské pole, které obděláváte? 

Odpověď: Pouze 28% respondentů odpovědělo, že má zemědělské pole. Procentuální 

zastoupení pro odpověď Ano je podobné jako u předchozí otázky. Pravděpodobně se 

obyvatelé obděláváním půdy již nezabývají natolik, jak bývalo v obcích zvykem. 

4. otázka: Přírodní ošetření pole a hnojení je mnohem ekologičtější, než syntetické 

(chemické). Hnojíte alespoň občas přírodním hnojivem? 

Odpověď: Větší polovina dotázaných hnojí přírodními hnojivy, menší polovina 

nehnojí a několik občanů svou odpověď vynechalo. Občané, kteří hnojí přírodními hnojivy, 

používají zejména kravský a koňský hnůj. 

5. otázka: Komunální odpad je veškerý odpad v domácnostech. Třídíte odpad? 

Odpověď: Většina dotázaných tvrdí, že odpad třídí (87%). 

6. otázka: Třídíte – li odpad, tak kam s ním? – kam patří například papír, sklo, 

plast, textil, pneumatiky, kovový odpad, tužkové baterie, zbytky léků a potravin? 

Odpověď: Respondenti měli ke každému odpadu napsat, jak s odpadem naloží. Jak ho 

vytřídí? Za správnou odpověď dostali 1 bod. Celkem bylo 9 druhů odpadů. Přestože obyvatelé 

tvrdí, že umí odpad třídit (5. otázka), jejich výsledky tomu zcela neodpovídají. Například 

nejnižší počet bodů 0 získalo 24% dotázaných, 3 body 11%, 5 bodů 10%, 8 bodů 15 % a 9 

bodů získalo pouze 7% občanů. Sklo, papír a plast třídili občané většinou správně, s ostatními 

druhy to bylo složitější. 

7. otázka: Znáte Špluchovský potok a jste obeznámeni s jeho znečištěním? 
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Odpověď: Přibližně polovina respondentů Špluchovský potok zná a polovina z nich 

o znečištění vědí. Neznalost druhé poloviny dotázaných je docela pochopitelná. Povodí 

potoka není příliš známé, není k němu dobrý přístup a není označeno cedulí. Přesto je jeho 

název možné nalézt jak v mapách, tak v knihách a jiných dokumentech. 

8. otázka: Co si o tomto znečištění myslíte? Čím by mohlo být způsobeno? 

Odpověď: Mnoho respondentů odpověď vynechala, nebo napsala, že neví, nebo se 

nezajímá.  Někteří napsali, že je znečištění způsobeno nezodpovědností lidí a nedostatkem 

kontejnerů. 

Na druhou část otázky mnoho dotázaných neodpovědělo, ale někteří obyvatelé se 

domnívají, že je znečištění způsobeno absencí kanalizační sítě, skládkou nebo splašky. 

Velkou zajímavostí je, že podle odpovědi jednoho respondenta ještě před 10 až 15 lety 

žily v potoce ryby. Nedokázal však popsat, o jaký druh ryb se jednalo. 

9. otázka: S problematikou kanalizace na Špluchově jste určitě seznámeni. 

Vyhovuje Vám tato ne-kanalizační situace? 

Odpověď: Téměř polovině respondentů situace nevyhovuje (49%), třetině (32%) 

vyhovuje, čtvrtina dotázaných (15%) neví a ostatní problematika nezajímá. Podle těchto údajů 

lze teoreticky předpokládat, že občanům situace ohledně kanalizace nevyhovuje. 

10. otázka: Pokud by se špluchovská část obce rozhodla pro kanalizaci, připojili 

byste se? 

Odpověď: Přesto, že menší polovině situace nevyhovuje (49%), ke kanalizační síti by 

se připojilo až 56% respondentů. Více než třetina (35%) by se nepřipojila a ostatní mají 

vlastní čistírny odpadních vod nebo nemají vyhraněný názor. 

11. otázka: Myslíte si, že se kanalizací znečištění potoka minimalizuje, nebo alespoň 

sníží? 

Odpověď: Velké množství počtu obyvatel (68%) si myslí, že po vybudování 

kanalizační sítě dojde ke snížení znečištění Špluchovského potoka. Další obyvatelé (17%) se 

domnívají, že nikoliv a ostatní občané buď nevědí, nebo svou odpověď vynechali. 
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12. otázka: Černá skládka je nelegální uložení odpadu, za které se ukládají pokuty a 

sankce podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Víte o tom, že tato skládka je 

vytvořena pod hřbitovem na Špluchově, kde protéká Špluchovský potok? 

Odpověď: Padesát devět procent dotázaných o černé skládce neví. Třetina respondentů 

(35 %) o skládce vědí a ostatní svou odpověď vynechali. 

13. otázka: Nacházejí se tam odpady nejrůznějšího složení a druhu – chemické 

láhve, plechovky, kousky linolea, motor, sklo, drát, které mohou ublížit nejen 

životnímu prostředí, ale i vašim dětem. Co s tímto problémem? 

Odpověď: Nejvíce dotázaných (56%) bylo pro odstranění skládky. Osm procent 

dotázaných navrhovalo sankce pokutou, šest procent o problematice nebylo dostatečně 

informováno, šesti procentům je to jedno a 23 procent svou odpověď vynechalo. 

14. otázka: Před několika lety bylo v Bludovicích sdružení Biota, které se staralo o 

okolní životní prostředí, o přírodní a jiné památky. Chcete obnovit toto 

sdružení? 

Odpověď: Téměř polovina dotázaných (46%) souhlasí s obnovením sdružení, třetina 

(32%) nesouhlasí s obnovením a ostatní vynechali svou odpověď. 

15. otázka: Pokud by došlo k obnovení, zapojili byste se do jednotlivých akcí – 

O ochraně přírody a životního prostředí? 

Odpověď: Téměř polovina respondentů (46%) by se nezapojila, třetina (31%) zapojila 

a ostatní svou odpověď. 

16. otázka: Co si myslíte o kulturních akcích Horních Bludovic? Účastníte se jich? 

Odpověď: Větší polovina dotázaných (58%) se účastní kulturních akcí, chválí je, 

popřípadě je doporučují. Třetina (32%) se neúčastní a ostatní občané (10%) vynechali svou 

odpověď. 

17. otázka: Myslíte si, že by se obyvatelé a obec měla více starat o životní prostředí 

ve kterém žijí? 
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Odpověď: Vysoký počet respondentů (81%) souhlasí s vyšším zájmem o životní 

prostředí ze strany obce i obyvatel, několik málo občanů nesouhlasí (4%) a ostatní občané 

(15%) vynechali svou odpověď. 

Závěrečné zhodnocení dotazníku  

Je možno shrnout, že odpovědi respondentů byly poměrně rozmanité. Přibližně třetina 

respondentů vlastní pole, které obdělává. Ještě mnohem více jich používá organická a 

anorganická hnojiva. Mnoho respondentů rovněž tvrdilo, že umí třídit odpad, ale jejich 

výsledky tomu neodpovídaly, protože nulové body za otázky k vytřízení odpadů získala 

třetina z nich. Stejně tak otázka týkající se obnovení sdružení Biota. Téměř polovina občanů 

chce aktivity sdružení obnovit, ale do zapojení akcí za účelem ochrany přírody a krajiny by se 

zúčastnila pouze třetina z nich.  

Některé otázky byly vytvořeny pro místní občany H. Bludovic s cílem dozvědět se, 

jaké mají povědomí o stavu životního prostředí v okolí svého bydliště. O černé skládce, která 

je na Špluchově podle druhu odpadů po mnoho let, spousta respondentů neví. Přesto navrhuje 

mnoho z nich skládku odstranit. Starší obyvatelé znalosti o Špluchovském potoce mají a nově 

přistěhovalí nikoliv. Neznalost mladších respondentů je pravděpodobně způsobena absencí 

tabulí pojmenovávající Špluchovský potok nebo jsou nedostatečně informováni svým okolím. 

O znečištění potoka se respondenti domnívají, že je způsobeno absencí kanalizační sítě a 

černou skládkou.  

Velmi důležitou otázkou bylo připojení respondentů ke kanalizační síti, které by 

pomohlo snížit znečištění Špluchovského potoka. Občanům aktuální stav nevyhovuje. Kromě 

jedné třetiny souhlasili ostatní respondenti s připojením. Rovněž mnoho z nich souhlasí 

s vyšším zájmem o životné prostředí své obce. 

Ačkoliv se spousta respondentů zapojila do dotazníku, ve kterém vyjadřovala své 

názory, mnoho odpovědí bylo vynecháno. Důvody vynechání mohly být způsobeny 

neporozuměním otázky, nezájmem o ni, či nejistotou své odpovědí, kterou proto raději 

vynechali. 
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5.5 Návrhy a řešení na znečištění Špluchovského potoka 

Výsledky naměřených koncentrací byly srovnány s limitními hodnotami povrchových 

vod přílohy 1 zákona č. 61/2003 Sb. Hodnoty byly překročeny, a proto je zapotřebí 

problematiku znečištění Špluchovského potoka řešit. 

5.5.1 Černá skládka 

1. Naložení se skládkou na Špluchově podle zákona 

Nejefektivnějším řešením je skládku odstranit. 

a) Odstranění černé skládky na základě stavebního zákona 

Za odstranění skládky je zodpovědný její vlastník, nebo majitel pozemku. Podle 

stavebního zákona se jedná o přestupek a majiteli nebo vlastníku pozemku je možno udělit za 

nelegální provozování černé skládky pokutu. Záleží však, jedná-li se o vlastníka černé 

skládky, nebo majitele pozemku (zákon č. 183/2006 Sb.). 

b) Odstranění černé skládky na základě vodního zákona 

Podle vodního zákona vznikají odpadní vody z průsakových vod. Pokud průsaková 

voda vytéká z černé skládky, je vodou odpadní. Poté se jedná o nedovolené vypouštění vod, 

za které lze uložit pokutu (zákon č. 254/2001 Sb.). 

c) Odstranění černé skládky na základě zákona o obcích 

Tento zákon umožňuje pokutovat majitele pozemku, na kterém se nachází skládka, 

podle zákonu o obcích (zákon č.128/2000 Sb.). 

d) Odstranění černé skládky na základě zákona o odpadech 

 Zákon o odpadech nabízí obcím svou pomoc, v případech ohroženého zdraví nebo 

poškození životního prostředí z černé skládky. Za odstranění možného ohrožení je odpovědná 

osoba - původce odpadu (zákon č. 185/2001 Sb.). 

e) Odstranění černé skládky na základě zákona o ochraně přírody a krajiny 

Podle zákona o ochraně přírody a krajiny je povinnost navrátit vše do původního 

stavu, tzn. skládku odstranit. Pro její odstranění je možné se odkázat na orgány ochrany 

přírody, kterými jsou Česká inspekce životního prostředí, obecní úřad obce s rozšířenou 
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působností, krajský úřad, správa národního parku a chráněné krajinné oblasti (zákon 

č. 114/1992 Sb.). 

f) Odstranění černé skládky na základě trestního zákoníku 

Podle trestního zákoníku lze problematiku černých skládek také vyřešit. Záleží na 

době spáchání trestního činu. Původci hrozí několika leté vězení (zákon č. 40/2009 Sb.). 

2. Souhrn na základě vlastního průzkumu 

Na základě odpovědí respondentů bylo zjištěno, že mnoho občanů o černé skládce 

neví. Proto by bylo vhodné občany informovat či jim navrhnout prostřednictvím internetu, 

propagačních letáků a měsíčníku obce, aby se o své okolí aktivně zajímali. Mnoho občanů 

rovněž navrhlo skládku odstranit. Návrhy o odstranění černé skládky je nutné předložit 

starostovi obce nebo příslušným orgánům. 

5.5.2 Kanalizace 

1. Základní charakteristika 

Postupům v plánování a vybudování kanalizační sítě se zabývá zákon č. 274/2001 Sb. 

o vodovodech a kanalizacích a také zákon č. 254/2001 Sb. vodní zákon, zabývající se 

jednotlivými částmi kanalizační sítě. 

2. Kanalizace a jednotlivé body při budování 

Rozhodne-li se obec pro vybudování kanalizační sítě, začíná dlouhodobý a finančně 

náročný projekt. Celková doba realizace se pohybuje okolo dvou až pěti let. Záleží na výběru 

firmy (bod b níže), financích, ze kterých bude možné kanalizační sít vybudovat, 

vypracovaném projektu (bod c) a prozkoumanosti terénu. V neposlední řadě je také velmi 

důležitá vzájemná spolupráce občanů, pracovníků kanalizace a obecního úřadu. 

a, průzkum terénu 

• průzkum terénu provádějí odborní pracovníci, kteří se specializují na geologické, 

vodní, půdní a biologické podmínky v prostředí 

b, Výběr vhodné firmy 

• výběr firmy se provádí výběrovým řízením. 
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c, projektování a dokumentace 

• projektant podílející se na zhotovení projektového dokumentu musí dodržovat: 

a) normy – norma ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky, norma ČSN 75 5401 

Navrhování vodovodního potrubí a norma ČSN 73 6005 Prostorové 

uspořádání sítí technického vybavení. 

b) zákony – zejména zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 

• důležitým dokumentem je smlouva s občany obce, ve které je zahrnuto plánování a 

budování kanalizační sítě, schůzky s odbornými pracovníky, mapy s kanalizační sítí, 

přípojkou a podobně. 

d, vybudování kanalizační sítě 

• po splnění všech kritérií dochází k vybudování kanalizační sítě odbornými pracovníky.  

• budování kanalizační sítě, používá se gravitační, tlaková nebo kombinovaná. 

a, gravitační - odpadní vody jsou odváděny gravitačně potrubím. Odpadní vody jsou 

do gravitační kanalizace napojeny gravitačními kanalizačními přípojkami buďto přímo v 

šachtě nebo na odbočce v trase mezi šachtami (www.bisany.cz). 

výhody 

• jednoduchý princip 

• levnější 

• nedochází k velkým poruchám 

• není zapotřebí provádět časté opravy 

 nevýhody 

• finančně náročné z hlediska hloubky potrubí 

• větší náročnost na práci v terénu – i malé nerovnosti terénu jsou problematické při 

výstavbě 

• je zapotřebí často a zejména pravidelně čistit stoku 

• vlastník domu musí zaplatit přípojku v celém rozsahu  

• pořizovací cena za 1 m kanalizace se pohybuje mezi 7 500 – 8 000 Kč 

(www.bisany.cz) 
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b, tlaková - veškeré odpadní splaškové vody z jednotlivých nemovitostí jsou svedeny 

do čerpacích šachet na pozemku vlastníka každé nemovitosti. Z těchto čerpacích šachet vedou 

přípojky tlakové kanalizace do veřejné tlakové kanalizace v ulici (www.bisany.cz). 

výhody 

• menší rozměry kanalizačního potrubí 

• méně náročná než gravitační z hlediska terénního spádu 

• vhodné i do nepříznivých podmínek (geologické podloží) 

• méně finančně náročné - pořizovací cena se pohybuje mezi 2 000 – 2 500 Kč za 1 m 

kanalizace (www.bisany.cz) 

nevýhody 

• smlouva s vlastníky pozemků ohledně oprav, údržby, chůze 

• provozní náklady jsou oproti gravitační kanalizaci vyšší 

• nutnost pravidelné údržby a revize a omezená doba čerpadel (www.bisany.cz) 

3. Shrnutí na základě vlastního výzkumu  

Pro obec Horní Bludovice Špluchov byly navrhnuty, na základě dostupných zdrojům, 

dva typy kanalizací. Tyto typy lze v některých případech zkombinovat tak, jak tomu například 

proběhlo v kanalizační síti nedaleké obce Dolní Domaslavice.  

Pokud by došlo k vybudování kanalizační sítě, které by problematiku znečištění 

Špluchovského potoka alespoň z části vyřešilo, je nutné zajistit připojení obyvatel. Pro 

Moravskoslezský kraj byla cena v roce 2014 následující: cena za vodné byla 38,04 Kč/m3  

a cena za stočné 35,05 Kč/m3 = celková cena 73,09Kč/m3  (http://www.nase-voda.cz). 

5.5.3 Kořenové čistírny odpadních vod 

1. Stručná charakteristika a základní rozdělení 

Kořenová čistírna je takovým typem čistírny využívající přírodních procesů k čištění 

odpadních vod. Slouží k odstranění nežádoucích látek ve vodním prostředí. Pro bližší 

představu lze uvést, že se jedná o umělý mokřad se zaplavenou hladinou napodobující mokřad 

přirozený. Kořenové čistírny využívají samočistících procesů za pomoci mikroorganismů a 
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specificky vybraných rostlin. Kořenové čistírny lze rozdělit na dva základní typy, a to domácí 

vhodnou pro vlastní použití a obecní využitelné pro celou obec. Obec však musí mít 500 až 

1000 obyvatel. U obou typů musí být vytvořen projekt, avšak pořizovací ceny domácí i 

obecní kořenové čistírny budou zcela odlišné (http://www.korenova-cisticka.cz). 

2. Stručný princip kořenových čistíren 

Princip kořenových čistíren je poměrně snadný. Nejdříve dochází k takzvanému 

mechanickému předčištění. Dojde k odstranění pevných nežádoucích látek. Poté následuje 

anaerobní předčištění v septiku nebo štěrbinové nádrži a nakonec následné dočištění v 

kořenových filtrech. Kořenový filtr tvoří nepropustné nádrže vyplněné kačírkem nebo 

štěrkem, kterými velmi pomalu protéká znečištěná voda. V kačírku jsou zasázeny mokřadní 

rostliny, které zajišťují čištění vody společně s mikrobiálním povlakem na povrchu kamínků 

kořenového filtru (http://www.korenova-cisticka.cz). 

3. Vhodné rostliny pro výsadbu 

Důležitým faktorem jsou vhodné rostliny pro výsadbu. Využívají se rychle rostoucí 

rostliny, které vytváří velké množství biomasy a mohou využít co největší množství živin 

(www.korenova-cisticka.cz).  

Mezi nejznámější zástupce patří: 

a) Rákos obecný (Phragmites australis) 

b) Kosatec žlutý (Iris pseudacorus) 

c) Orobinec širokolistý (Typha latifolia) 

d) Orobinec úzkolistý (Typha angustifolia) 

 

4. Využití a náklady 

Pro výstavbu kořenové čistírny, je zapotřebí mít zpracovaný návrhový (projektový) 

dokument. Ten provádí odborná firma anebo projektant. Pokud budujete bezodtokový systém 

na vlastním pozemku, měla by postačit pouze dokumentace o únicích odpadních látek do 

půdy. Přesto je zapotřebí vše konzultovat s vodohospodářským úřadem, popř. se 

specializovanými odborníky (www.korenova-cisticka.cz). 
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Pořizovací cena kořenové čističky je různá. Záleží na vnějších podmínkách a 

prostředí, ve kterém je čistírna vybudována (svah plochy, kvalita půdy, okolní prostředí) 

a velikosti jak čistírny, tak domu (m2) a počtu obyvatel v domě. Obecná pořizovací cena se 

pohybuje v rozmezích od 4 000 do 25 000 Kč. Tato kalkulace platí na 1 obyvatele. Avšak 

podle průměrných výpočtů se pořizovací cena pohybuje okolo 10 000 Kč na jednoho 

obyvatele. Velikost čistírny odpadních vod se pohybuje minimálně od 4m2, ale obecně platí, 

že 1 m2 je potřebný pro jednu osobu na jeden den. Proto je velmi důležité, jak velký je počet 

obyvatel v domácnosti. Pokud v domácnosti bydlí 4 členná rodina, bude velikost kořenové 

čistírny menší, než kdyby v domácnosti bydlela 8 členná rodina (http://www.korenova-

cisticka.cz). 

5. Výhody kořenových čistíren  

Velkou výhodou kořenových čistíren odpadních vod je jejich schopnost dobře 

reagovat na množství odpadních vod. Reagují dobře v případě většího množství, ale také 

i menšího. Další výhodou je jejich schopnost pracovat různorodě, což zvyšuje účinnost a 

zajišťuje stálost čistění a minimalizuje nehody a tím funkčnost systému. V neposlední řadě je 

třeba uvést, že čistírny potřebují minimální údržbu, přesto pravidelnou. Nepotřebují 

elektrickou energii, takže obyvatel domu na této položce ušetří. Další pozitivní úlohu hrají 

čistírny v estetice krajiny. Vypadají přirozeně, jsou ekologické a vyčištěnou vodu lze použít 

na zálivku zahrad (http://www.korenova-cisticka.cz/). 

6. Vlastní zhodnocení řešení problematiky znečištění Špluchovského potoka pomocí 

kořenových čistíren v obci Horní Bludovice-Špluchov 

Obec Horní Bludovice měla v roce 2007 celkem 1801 obyvatel. Počet obyvatel za 

poslední roky překonal hodnotu 2 000 obyvatel. Díky charakteru slezské zástavbě nelze 

v dohledné době předpokládat pokrytí kanalizací celou zástavbu. Z vlastních poznatků 

shrnuji, že pro obyvatele místní části Špluchov je vhodné řešení kombinovat pro pokrytí 

domácí a obecní kořenové čistírny s klasickými čistírnami. 
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5.5.4 Čistírny odpadních vod  

1. Stručné vysvětlení pojmu 

Jedná se o aparát využívající biologicko-chemického čištění odpadních vod 

z domácností.  

2. Rozdělení čistíren  

a, domovní – pro rodinné domy 

b, kontejnerové – pro hotely  

c, kompaktní – pro města, obce (www.envi-pur.cz). 

3. Princip čistíren 

a, domovní  

• vhodná pro rodinné domy. Je založená na biologickém čistění (www.envi-pur.cz). 

b, kompaktní (obecní)  

• dvoustupňové čistění. Nejdříve dochází k tzv. mechanickému čištění, kde dochází 

k odstranění větších nečistot. Poté následuje stupeň biologický, kde dochází 

k odstranění sloučenin dusíku, fosforu a jiných organických látek (www.envi-pur.cz). 

c, kontejnerové 

• nový a moderní typ čistíren odpadních vod. Vhodné pro hotely, malé průmyslové 

budovy, motely. Je založena na biologickém čištění (www.envi-pur.cz). 

 

4. Výhody a nevýhody čistíren odpadních vod 

 

Výhody 

• účinnost až 95% 

• malý průměr nádrže (1 – 2m) 

• možnost zalévání trávníků a stromů a jiných dřevin přečištěnou vodou 

• malá náročnost na údržbu 

• snadnější výstavba než u kanalizační sítě (www.envi-pur.cz) 
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Nevýhody 

• cena čistíren odpadních vod 30–150 000Kč (www.envipur.cz) 

5. Vlastní zhodnocení využití čistírny odpadních vod v oblasti 

Pro obec Horní Bludovice je vhodná kompaktní čistírna nebo domovní čistírna pro 

rodinné domy. Někteří obyvatelé domácí čistírny odpadních vod mají a jsou s nimi spokojeni.  

Velkou výhodou domovních je její velikost (asi 1 – 2m), takže nezaujímá velkou 

plochu na zahradě rodinných domů. Její údržba je snadná, účinnost vysoká. Velkým 

problémem pro některé obyvatele bude pořizovací cena čistírny. Ceny jsou různé, neboť je na 

trhu mnoho firem a každá nabízí své výrobky, montáže i jiné úpravy za rozdílné ceny. 

Obvykle se cena pohybuje okolo 40 000 Kč. Z tohoto důvodu by bylo ekonomičtějším 

řešením pořízení kořenové čistírny odpadních vod, které jsou cenově levnější, efektivně 

nahrazují přírodní mokřad a vyčištěná voda lze použít na zálivku zahrad. Přesto jsou vysoce 

účinné a srovnatelné s domovní čistírnou.  

 Kompaktní čistírna je přesto vhodnou alternativou, ač je náročnější na provoz ve 

srovnání s čistírnou domovní a je mnohem dražší. Při vybudování kompaktních čistíren je 

zapotřebí projektová dokumentace, spolupráce s úřady a obcí při nejvhodnějšímu typu, 

přehled o možnosti dotace, stavební povolení, výběrové řízení, před-realizační dokumentace a 

samotná realizace. Řízení se částečně se podobá kanalizaci. 

Na trhu jsou různé čistírny domovních odpadních vod a kořenové čistírny, které mají 

mnozí obyvatelé ČR řadu let v provozu a jsou s nimi spokojeni. Nejkomplexnějším řešením je 

přesto nadále kanalizační síť, která je vybudována již v některých částech obce.  

5.5.5 Bezodtokové jímky 

1. Stručný popis 

Bezodtokové jímky neboli žumpy jsou vhodné pro rodinné domy. Mnohem vhodnější 

jsou pro chaty a chalupy, protože nejsou celoročně obydlené a cena vývozu je proto nižší. 

2. Cenová problematika 

Jímku je zapotřebí vyvážet asi 22x/rok s cenou jednoho vývozu od 1550 Kč do 2500 

Kč. Příkladem je užitný objem 10m3 s průměrnou spotřebou vody 150 litrů/den a osobu. 
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Pokud žijí v domě 4 obyvatelé je to 0,6 m3/den. Při objemu 10 m3 bude jímka naplněna asi za 

17 dní. Za rok je nutné odpad odvést asi 22 x (365/17). Za rok bude cena vývozu stejná jako 

pořizovací cena domácí čistírna odpadních vod 30 000 Kč – 50 000 Kč (www.hydroclar.cz). 

3. Vlastní zhodnocení využitelnosti řešení ve zkoumané lokalitě 

Jímky jsou vhodnější pro méně obydlené domy. Také jsou náročnější na údržbu. Proto 

jsou jímky vhodnější pouze pro chatové oblasti a chalupy, kterých v Horních Bludovicích 

není mnoho a většina obydlí je trvale osídlena. Jímka je sice řešením, ale pro tuto oblast méně 

efektivním. Vhodnější by pravděpodobně byly jiné čistírny odpadních vod. 

5.5.6  Obnova aktivit sdružení Biota 

1. Stručně o sdružení 

Sdružení Biota vzniklo v roce 2003, účelem byla ochrana přírody a krajiny ve Slezsku. 

Svého času bylo nejmladším sdružením, které v letech 2003 až 2007 podle dostupných zdrojů 

působilo v Horních Bludovicích. Za dobu jeho existence se podařilo vytvořit několik vodních 

ploch, vyhlásit Přírodní památku Stará řeka a pečovat o území, zlikvidovat desítky černých 

skládek odpadu apod. V plánu bylo rovněž založení přírodovědného kroužku pro děti, který 

byl vytvořen v rámci jiných aktivit mimo sdružení (www.hornibludovice.cz). 

2. Obnovení aktivit sdružení Biota 

Pokud by došlo k rozhodnutí o obnově aktivit sdružení, bude nutné své návrhy a plány 

předložit starostce obce. Po případném schválení poté informovat občany o obnově 

prostřednictvím letáků, internetu, plakátů a zapojit dobrovolníky do sdružení. 

(www.hornibludovice.cz). 

3. Vlastní názor na obnovu sdružení 

Sdružení Biota v minulosti \aktivně působilo. Proto je její obnovení činnosti dobrým 

řešením. Velkým pozitivem je rovněž to, že respondenti chtějí aktivity Bioty obnovit a 

vyjadřují svou podporu. Pokud by došlo k obnově sdružení, budou se nutné najít vhodná 

místa pro konzultace a schůzky. A také zapojit do problematik dobrovolníky.  
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6 Závěr  

Špluchovský potok, který je významný výskytem mnoha druhů rostlin, živočichů a 

zachovanou vyváženou skladbou krajinného prostředí svého okolí byl zkoumán od října 2013 

do dubna 2014. Z velké části se jednalo o práci praktickou. Metodika povodí Špluchovského 

potoka byla založena na pracovním postupu a dotazníku. Výsledky dotazníku z části pomohly 

k navrhnutí opatření. 

Na vybraných odběrných místech byly zkoumány hodnoty parametrů jako 

amoniakální dusík, dusičnanový dusík a fosforečnany a diskutovány příčiny možného 

znečištění vodního toku.  

Paralelní návrhem a výzvou je odstranění černé skládky. Alternativním 

či kombinovaným návrhem ke kanalizaci je vybudovat lokální čistírny odpadních vod. 

Pro oblast Špluchov se jeví vhodné domovní i obecní čistírny. Někteří obyvatelé domovní 

čistírny již mají a hodnotí je kladně. Dalším alternativním či z komplexního pohledu 

doplňujícím (kombinovaným) návrhem jsou kořenové čistírny jak pro domácnost tak také 

obec. Ve zkoumané obci je kořenových čistíren již několik vybudováno. 

Preferenční výběr mezi alternativami či nalezení vhodné kombinace řešení musí 

posoudit odborníci v součinnosti s obecním úřadem. Byla bych ráda, kdyby tato práce sloužila 

jako odborný podklad upozorňující na stav životního prostředí v oblasti a pro otevření 

problematiky vedoucí postupně k řešení čištění odpadních vod, které nyní nadměrně 

kontaminují Špluchovský potok a tím ohrožují místní biotu a snižují možnost návratu zde 

vymizelých druhů, například ryb.  

Závěrem uvádím názory vybraných jednotlivců (příjmení tazatelů jsou v práci záměrně 

nezveřejněna) na danou problematiku: 

„Já si myslím, že kanalizací by ke snížení znečištění určitě došlo. Otázkou ovšem je, zda 

by se v případě rozhodnutí obce pro realizaci kanalizace v této oblasti obyvatelé vůbec 

připojili. Černou skládku bych nechala odstranit, tím že bych uspořádala nějakou akci a 

zapojila do ní co nejvíce lidí. Také bych byla ráda, kdyby došlo k obnovení přírodního okolí 

Špluchovského potoka. Bylo by fajn, vidět za několik let v potoku čistou vodu s rybami a zcela 

čistý les. Myslím si, že mnozí obyvatelé o znečištění vědí, ale jelikož nikdo nic neřeší, tak 
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nikdo nic nedělá. V podstatě se dá říci, že je jim to jedno. Možná, že si časem uvědomí a naučí 

se, jak se k přírodě chovat a jak zacházet se Životním prostředím.“  Markéta  

„Na základě této bakalářské práce jsem se seznámila se znečištěním Špluchovského 

potoku. Takové skládky jsou určitě i u jiných potoků a řek. Kanalizace, která by částečně tento 

problém vyřešila, je běh na dlouhou trať. Ale odvoz skládky a vyčištění okolí od odpadků je 

reálné.  Chce to někoho, kdo se ujme zorganizování akce na úklid. Kdyby odměna za úklid 

byla například opékání párků (samozřejmě v lese ne), určitě se lidí dostaví a bude spojeno 

příjemné s užitečným.“ Romana 

„Problém znečištění dané lokality nejde posuzovat jednostranným pohledem typu „je 

tam skládka, je znečištěný potok = místní obyvatelé jsou špatní atd. Problém má totiž mnohem 

větší měřítko a jsem přesvědčen, že by stačilo vybrat si jakýkoliv jiný tok v zastavěné oblasti a 

ten by byl na tom podobně. Vše sahá několik desetiletí do minulosti, kdy města měla 

kanalizaci a popelnice, ale na vesnicích se tato vymoženost (popelnice) začala objevovat až 

koncem 80. let. Do té doby vlastně ani nebylo kam odpad vozit. Skládky v lese, nebo někde na 

pozemku byly docela běžné. V té době však nebyly petky a jiný plastový odpad v takovém 

objemu jako dnes. Vše co hořelo, se spálilo doma v kotlích – bohužel. Samozřejmě včetně 

známých plastových pytlíků od mléka. A co z toho plyne? Starého psa novým kouskům. A ty 

mladé to dlouho nikdo neučil. V 70. a 80. letech se v obcích vybudovaly vodovody, ale často 

bez kanalizace. Tehdy došlo k jedné významné změně. Dokud neměli lidé vodu z vodovodu, 

čerpali ji ze studní. Jenže množství studniční vody bylo omezené a vodou se šetřilo. Tím 

pádem se samozřejmě vypouštělo mnohem méně odpadní vody. Přibyl vodovod, přibylo 

odpadních vod. A že se lidé nechtějí připojit na kanalizaci? Jde samozřejmě o peníze a 

občané jsou spravedlivě rozhořčeni. Kdyby se cena dvanáctky piva Radegast, oproti roku 

1990, zvedla stejně jako cena vody, stálo by dnes jedno pivo cca 470 korun, litr mléka 200 

korun atd. Kdo za to může? Ten kdo dovolil, aby přešla tak strategická komodita do rukou 

zlatokopů, kteří ani nejsou z ČR. Žijeme v kraji s obrovskou nezaměstnaností a velice nízkými 

platy. Mnoho lidí má existenční problémy a nějaká ekologie jim může být ukradená. Je jasné, 

že ryba vážně smrdí od hlavy.“ Josef 

„Já bych se ke vzniku kanalizační sítě určitě připojila, je to sice finančně náročné ale 

mělo by se někde začít, protože za pár let to může být ještě mnohem horší, znečištění nejen 

potoků ale i velkých řek atd. Bohužel lidé si za to mohou sami. Co se týká černé skládky, bylo 
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by fajn, kdyby se vše vyčistilo, naházelo do kontejneru a vyvezlo na skládku, která je tomu 

určená. Myslím si možná pár lidí o znečištěném potoku neví, ale většina lidí o tom ví a je jim 

to jedno. Lidé by se konečně měli začít starat nejen o sebe, ale hlavně o to kde žijí, přece 

nechceme, aby tato planeta byla čím dál více znečištěná, je třeba s tím něco konečně začít 

dělat.“ Kateřina 
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Příloha č. 1: Socioekonomické podmínky (www.czso.cz) 

• nejnižší počet – béžová barva 

• nejvyšší počet – žlutá barva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rok měření Počet 1. února Narození Zemřelí
Přistě-

hovalí

Vystě-

hovalí

Ubytek 

obyvatel

Přírůstek 

přistěhovalců

Celkový 

přírustek

Počet 

31.12.

1971 1 568 28 31 29 42 -3 -13 -16 1 552

1972 1 552 20 22 75 36 -2 39 37 1 589

1973 1 589 27 18 60 47 9 13 22 1 611

1974 1 611 27 15 48 44 12 4 16 1 627

1975 1 627 27 20 28 72 7 -44 -37 1 590

1976 1 590 32 21 34 44 11 -10 1 1 591

1977 1 591 25 19 38 61 6 -23 -17 1 574

1978 1 574 29 14 32 43 15 -11 4 1 578

1979 1 578 22 20 33 49 2 -16 -14 1 564

1980 1 564 19 17 31 36 2 -5 -3 1 561

1981 1 529 17 13 36 47 4 -11 -7 1 522

1982 1 522 24 16 26 43 8 -17 -9 1 513

1983 1 513 23 24 36 46 -1 -10 -11 1 502

1984 1 502 22 21 44 39 1 5 6 1 508

1985 1 508 25 19 42 58 6 -16 -10 1 498

1986 1 498 15 15 38 65 - -27 -27 1 471

1987 1 471 17 29 45 40 -12 5 -7 1 464

1988 1 464 20 16 32 49 4 -17 -13 1 451

1989 1 451 17 19 19 43 -2 -24 -26 1 425

1990 1 425 13 12 55 40 1 15 16 1 441

1991 1 437 15 22 64 22 -7 42 35 1 472

1992 1 472 10 15 57 22 -5 35 30 1 502

1993 1 502 4 16 77 48 -12 29 17 1 519

1994 1 519 16 21 50 30 -5 20 15 1 534

1995 1 534 11 18 33 28 -7 5 -2 1 532

1996 1 532 11 12 24 40 -1 -16 -17 1 515

1997 1 515 15 18 38 14 -3 24 21 1 536

1998 1 536 7 21 44 25 -14 19 5 1 541

1999 1 541 16 21 70 26 -5 44 39 1 580

2000 1 580 5 17 30 29 -12 1 -11 1 569

2001 1 551 8 17 58 23 -9 35 26 1 577

2002 1 577 4 20 60 22 -16 38 22 1 599

2003 1 599 8 21 89 23 -13 66 53 1 652

2004 1 652 12 15 76 21 -3 55 52 1 704

2005 1 704 10 20 69 45 -10 24 14 1 718

2006 1 718 15 24 104 29 -9 75 66 1 784

2007 1 784 14 16 106 41 -2 65 63 1 847

2008 1 847 15 14 98 24 1 74 75 1 922

2009 1 922 12 16 103 39 -4 64 60 1 982

2010 1 982 24 26 72 26 -2 46 44 2 026

2011 2 027 22 15 103 38 7 65 72 2 099

2012 2 099 18 24 113 59 -6 54 48 2 147
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Příloha č. 2: Dotazník 

1) Bydlíte v Horních Bludovicích více než 10 let? 
    Ano Ne 

2) Máte hospodářství? 
Ano Ne 

Vypište svá hospodářská zvířata  

3) Máte zemědělské pole, které obděláváte? 
Ano Ne 

Vypište své plodiny 

4) Přírodní ošetření pole a hnojení je mnohem ekologičtější, než syntetické (chemické). 
Hnojíte alespoň občas přírodním hnojivem? 

Ano Ne 

Jiná odpověď: 

5) Komunální odpad je veškerý odpad v domácnostech – PAPÍR, PLAST, SKLO, 
ZBYTKY POTRAVIN (…). Třídíte odpad? 

Ano Ne 

Jiná odpověď: 

6) Třídíte-li odpad, tak Kam s ním? - kam patří např. PAPÍR, PLAST, SKLO, KOVOVÝ 
ODPAD, TUŽKOVÉ BATERIE, PNEUMATIKY, ZBYTKY LÉKŮ, TEXTIL, ZBYTKY 
POTRAVIN?   

• Papír -  
• Plast -  

• Sklo - 

• Kovový odpad - 

• Tužkové baterie -  

• Pneumatiky - 
• Zbytky léků -  

• Textil - 

• Zbytky potravin - 
7) Znáte Špluchovský potok a jste obeznámeni s jeho znečištěním? 

Ano Ne 

Jiná odpověď 

8) Co si o tomto znečištění myslíte? Čím by mohlo být způsobeno? 

Odpověď 
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9) S problematikou kanalizace na Špluchově jste určitě seznámeni. Vyhovuje Vám tato 
nekanalizační situace? 

    Ano Ne 

Jiná odpověď: 

10) Pokud by se špluchovská část obce rozhodla pro kanalizaci, připojili byste se? 

     Ano Ne 

Jiná odpověď: 

11)  Myslíte si, že se kanalizací znečištění potoka minimalizuje nebo alespoň sníží? 

             Ano Ne 

Jiná odpověď:  

12)   Černá skládka je nelegální uložení odpadu, za které se ukládají pokuty a sankce podle 

zákonu č. 185 / 2001 Sb. o odpadech. Víte o tom, že tato skládka je vytvořena pod 

hřbitovem na Špluchově, kde protéká Špluchovský potok?  
Ano Ne 

Jiná odpověď: 

13)   Nacházejí se tam odpady nejrůznějšího složení a druhu – chemické láhve, plechovky, 
kousky linolea, motor, sklo, drát, které mohou ublížit nejen životnímu prostředí, ale i 
vašim dětem. Co s tímto problémem? 

Odpověď: 

14)  Před několika lety bylo v Bludovicích sdružení Biota, které se staralo o okolní Životní 
prostředí, o přírodní a jiné památky? Chcete obnovit toto sdružení? 

Ano Ne 

Jiná odpověď 

15)  Pokud by došlo k obnovení, zapojili byste se do jednotlivých akcí -  O  ochraně přírody 
a Životního prostředí?  

Ano Ne 

Jiná odpověď 

16)  Co si myslíte o kulturních akcích Horních Bludovic? Účastníte se jich? 

Odpověď: 

17)  Myslíte si, že by se obyvatelé a obec měla více starat o Životní prostředí, ve kterém 
žije? 
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Ano Ne 

Jiná odpověď 

Pokud budete chtít, můžete zveřejnit své jméno a věk 

Děkuji Vám za Vaši ochotu a Váš čas. Adéla Bardoňová. 
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Příloha č. 3: Kanalizační síť obce Horní Bludovice (Kopecký, 2014) (www.smwak.cz) 


