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Anotace 

V diplomové práci je rešeršně zpracována problematika přírodních  poměrů města 

Ostravy a řeky Ostravice. Hlavní náplň diplomové práce je však obsažena 

v experimentální části, která se zabývá hodnocením kvality vody v řece Ostravici. Na 

základě dat poskytnutých Povodím Odry byl statisticky a graficky vyhodnocen vývoj 

znečištění povrchové vody v posledních jedenácti letech. V této části je rovněž shrnuta 

platná legislativa zabývající se touto problematikou, a jsou zde také uvedeny hlavní 

faktory, které ovlivňují kvalitu povrchových vod. Kritérium pro posouzení kvality vody 

v řece Ostravici jsou stanovené limity dané nařízením vlády č. 229/2007 a 23/2011 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., 

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. Uvedené hodnoty byly srovnány s hodnotami pro třídy jakosti 

vod dle ČSN 75 7221 Jakost vod – Klasifikace jakosti povrchových vod. V závěru 

diplomové práce jsou doporučeny kroky k budoucímu zlepšení kvality povrchové vody 

v řece Ostravici. 
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jakost vody, chemické analýzy, monitoring vody, hodnocení vody. 
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Summary 

This search retrieval type diploma thesis deals with problematic of natural ratios between 

the city of Ostrava and the Ostravice River. Main part of this diploma thesis is described in 

experimental part which focuses on water quality evaluation on the Ostravice River. Based 

on data provided by the Odra river society, the pollution of surface water was evaluated in 

last eleven years. Official legislature is also summarized in this part and its main factors 

that have influence on surface water pollution are also mentioned in this part. The 

Ostravice River has limits specified by government laws number: 229/2007 of collection 

act and 23/2011 of collection act that is changed by the later law 61/2003 of collection act 

about pointers and allowable values of surface water pollution and wastewaters, 

requirements of polluted waters discharging into surface waters and to sewers and about 

sensitive areas. Mentioned values were compared with values of quality classes according 

to ČSN 75 7221 standard - Quality of waters – classification of surface water quality. 

Conclusion of this thesis contains recommendations for future of the Ostravice River water 

quality improvements. 

Keywords:  

water quality, chemical analysis, water monitoring, water evaluation. 
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1 ÚVOD A CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Vodu lze považovat za základ života a hlavní faktor, který ovlivňuje celou řadu 

přirozených, ale také umělých pochodů anorganického i organického světa. Na povrchu 

zeměkoule je rozdělena velice nerovnoměrně (oceány, pásma pouští, močály). Chemicky 

čistá voda je vzácná, prakticky vždy se jedná o různě silně koncentrovaný roztok mnoha 

druhů látek minerální i organické povahy. Taková voda se popisuje a posuzuje podle látek, 

které obsahuje [1]. 

Vodní toky, nádrže, jinými slovy povrchové vody, jsou znečišťovány odpadními 

vodami, ať již z průmyslu nebo z lidských sídel, látkami vyplavenými z polí i nečistotami 

z dopravy. Toxické látky (ropné látky, těžké kovy a jejich sloučeniny, fenoly), ničí život ve 

vodách, narušují a znemožňují samočisticí pochody, které spočívají především v rozložení 

látek v potravinových řetězcích [2]. 

Lze konstatovat, že v posledních letech došlo postupně k výraznému zvýšení 

kvality povrchových vod, a to díky přijatému zákonu o vodách (zákon č. 254/2001 Sb.) [3], 

zákonu o vodovodech a kanalizacích (zákon č. 274/2001 Sb.) [4], které nabyly účinnosti 

v roce 2001. V provozu je také komplexní monitoring vodního ekosystému, který 

především sleduje množství plavenin velmi jemnozrnného sedimentu, který tvoří například 

zákal vody po deštích. Na dvaceti jedna místech se provádí monitoring významných toků 

České republiky. Kvalita a jakost povrchových vod se řídí dle klasifikace jakosti 

povrchových vod – třídy jakosti dle ČSN 75 7221 [5]. 

Hlavním cílem mé diplomové práce je zhodnotit, posoudit kvalitu a jakost vody 

v řece Ostravici. Na základě dat poskytnutých Povodím Odry bylo provedeno vyhodnocení 

vývoje znečištění povrchové vody v posledních jedenácti letech. Samotné zhodnocení 

kvality a jakosti vody na jednotlivých oběrových místech bylo provedeno na základě 

hydrochemických parametrů (hodnota pH, teplota, zákal, těžké kovy, a další). Toto 

vyhodnocení jsem statisticky a graficky zpracovala a v závěru jsem doporučila kroky 

k budoucímu zlepšení kvality vody v řece Ostravici. 
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2 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Ostravice je řeka na severu Moravy a ve Slezsku. Vodohospodářsky se jedná 

o významný tok. Vodní toky v Ostravě, ale i v celé ostravské průmyslové oblasti, jsou 

značně ovlivněné po stránce chemické, biologické, fyzikální a to zejména odpadními 

vodami průmyslovými a komunálními. 

Monitoring Ostravice zajišťuje Povodí Odry - vodohospodářské laboratoře. Tento 

tok je sledován v profilech, ze kterých vyhodnocuji znečištění řeky Ostravice. Rozsah 

sledovaných parametrů je samozřejmě širší, ale mi byly poskytnuty jen základní data, ze 

kterých dělá Povodí Odry výroční zprávy. Monitoring je prováděn na základě 

tzv. provozního monitoringu a situačního monitoringu. 

Provozní monitoring tekoucích vod - obsahuje sledování každého vodního útvaru 

tekoucích, stojatých vod. 

Situační monitoring tekoucích vod – při výběru monitorovacích míst se vycházelo 

ze sítě profilů, které byly posouzeny z hlediska reprezentativnosti umístění pro hodnocení 

chemického a ekologického stavu vodních útvarů a reprezentativnosti z hlediska 

významných vlivů působících ve vodních útvarech [6]. 

„Situační monitoring povrchových vod včetně vymezení monitorovacích profilů byl 

stanoven podle mezinárodních monitorovacích programů a podle požadavků Rámcové 

směrnice 2000/60/ES“ [6]. 

Za jedenáct let byly na toku realizovány následující revitalizační práce. V roce 

2008 proběhla údržba štěrkové lavice v říčním km 22,928 – 23,638 ve Frýdku-Místku, 

kvůli efektivitě bylo potřeba provést údržbu štěrkových lavic na více místech s různými 

podmínkami, proto byl model úpravy šterkových lavic převzat pro dalších pět štěrkových 

lavic na řece Ostravici ve vymezeném říčním km 23,638 – 31,750. [7] V roce 2008 byl 

přijat návrh na stanovení záplavových území na Ostravici, Vratimov – Šance [8]. 

V letech 2009 – 2010 probíhal monitoring křídlatky (Reynoutria spp.), která byla 

likvidována herbicidem Roundup Biaktiv [9]. 
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V současné době právě probíhá revitalizace Ostravice v Ostravě, která začala na 

jaře roku 2011 a měla by být dokončena v roce 2013. Od roku 2008 se chystaly jednotlivé 

projekty, které jsou součástí celkové úpravy řeky a jejího okolí. Jsou řešeny objekty na 

řece, odtěžení sedimentů z řeky, odvedení odpadních vod z průmyslové zóny Paskov, 

cyklostezky, visuté galerie nad Ostravicí. Hlavní náplní samostatného projektu jsou 

kompenzační opatření, navržená Agenturou ochrany přírody a krajiny (AOPK). Na 

projekty města navazuje i samostatný investiční záměr Vodáckého spolku Campanula, 

který vybuduje přístav vznikající asi 100 m pod soutokem Ostravice s Lučinou [10]. 
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3 PŘÍRODNÍ POMĚRY VYMEZENÉHO ÚZEMÍ 

Při odběru vzorků povrchových vod je důležité znát i jednotlivé přírodní poměry, 

které se mohou podílet na případném jejím znečištění. 

3.1 Geografické poměry 

Vymezené území řeky Ostravice spadá do územního celku Moravskoslezského 

kraje, a nachází se přímo na území města Ostravy a Frýdku-Místku. 

Ostravice vzniká u Starých Hamrů v Beskydech soutokem Bílé a Černé 

Ostravice v nadmořské výšce 521 m. Teče k ústí 65,1 km, protéká dále vodní nádrží 

Šance, ale i obcí Ostravice a městem Frýdek-Místek (viz Obrázek č. 1).
 

 

Obrázek 1:Vymezení území řeky Ostravice, (převzato a upraveno, www.mapy.cz) [12] 

Plocha povodí měří 826,8 km². Ostravice do Odry přivádí průměrně 14,23 m
3
/s 

vody. Soutok je v nadmořské výšce 204 m. Řeka Ostravice ústí zprava do Odry 

v Ostravě-Hrušově. Přítoky zprava jsou: Bílá Ostravice, Jamník, Řečice do ÚN Šance, 

Bystrý potok, Baštice, Morávka, Lučina a přítoky zleva: Stříbrník, Čeladenka, Olešná, 

Lesní potok [11]. 

http://www.mapy.cz/
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3.2 Geologické poměry 

Z hlediska regionální geologie se na území Ostravy stýkají dvě odlišné jednotky: 

 fundament Českého masivu, 

 sedimentární výplň karpatské předhlubně. 

Tyto dvě jednotky jsou tvořeny sedimenty miocénu, které jsou autochtonním 

(původním) obalem východních svahů Českého masivu. 

Základ Českého masivu je zde zastoupen svou severovýchodní částí – moravskoslezskou 

oblastí. Je tvořen transgresivním devonem a na něj navazujícím spodním karbonem, na 

němž spočívají sedimenty svrchního karbonu – hornoslezská pánev. V povrchové stavbě 

vystupují především horniny spodního karbonu v severozápadní části okresu. Nejdelší úsek 

hornin svrchního karbonu je odkryt v NPP Landek s uhelnými slojemi. 

Většina okresu Ostrava se nachází v karpatské předhlubni. Začala vznikat ve spodním 

miocénu v souvislosti s tektonickými pohyby starší mladoštýrské fáze alpínského vrásnění. 

Došlo k ohybu a poklesu fundamentu Českého masivu a mořské transgresi do Ostravské 

pánve, Oderské brány (především SV část Moravské brány) a okraje Nízkého Jeseníku. 

Uvedené geologické jednotky jsou pokryté geneticky různorodými sedimenty 

kvartéru, které na východě okresu dosahují kolem 100 m (Ostravská pánev). Na stavbě 

kvartéru se kromě uloženin ledovcových podílejí i sedimenty fluviální, lakustrinní, 

organické, deluviální a eolické. Kvartér Ostravska je význačný zejména přítomností 

sedimentů glaciální série a pleistocénního pevninského zalednění. 

Na území okresu Ostrava se rozkládala značná část ostravské glacigenní pánve, v níž 

se hromadily fluvioglaciální, a také glacilakustrinní sedimenty. Největší mocností dosahují 

v přehloubených subglaciálních korytech - Ostrava-Zábřeh. Svrchnopleistocenního až 

holocenního stáří jsou sedimenty spodního štěrkopísčitého souvrství poříčních niv (Odra, 

Ostravice) [13]. 
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3.3 Hydrologické poměry 

Ostrava je protknuta nivami čtyř řek: Odry, Ostravice, Opavy a Lučiny, které se na 

jejím území stékají. Původně meandrující toky byly až na malé výjimky zregulovány 

(napřímeny a ohrázovány) [14]. 

Horní část toku Ostravice se nachází v oblasti Beskyd. V podstatě odvodňuje bývalý 

okres Frýdek-Místek. Náleží pod vodohospodářsky významnou oblast. Ostravice vzniká 

soutokem Bílé a Černé Ostravice nad Starými Hamry. Bílá Ostravice pramení 

severovýchodně od vrcholu Vysoká, plocha povodí u soutoku s Černou měří 42,5 km
2
 

a průměrný průtok zde dosahuje 0,64 m
3
/s. Černá Ostravice pramení 0,8 km jihozápadně 

od Súlova, má menší plochu povodí 28,9 km
2
 i průměrný průtok 0,55 m

3
/s [15]. 

Úsek k betonovému mostu nad silnicí Frýdek-Místek – Čadca ve Starých Hamrech lze 

považovat za zajímavý úsek. Řeka Ostravice je zde širším potokem, spíše bystřinného typu 

s velmi rychlou vodou. Další úsek je směrem k jezu nad mostem na silnici Pržno – Frýdlant 

nad Ostravicí. V těchto místech řeka protéká širokým podhorským úvalem ve zvlněné krajině. 

Řečiště má široké 6 - 8 m stíněné olšinami. Na dalším úseku k jezu u čerpací stanice Válcoven 

plechu ve Frýdku-Místku protéká řečištěm širokým 10 - 15 m plochým územím ve zvlněné 

krajině. Část vody se převádí Hodňovickým náhonem z nadjezí proti Pržnu. 

Tento náhon rozvádí vodu po levém břehu až po Frýdek-Místek. Směrem k jezu ve 

Vratimově je Ostravice typem podhorské říčky s tokem širokým 15 m a nízkými břehy. Dno je 

štěrkovité, místy balvanité a průtok vody je v těchto místech rychlý. V poslední části svého 

toku k ústí do Odry v Ostravě-Hrušově je Ostravice rychlou řekou s korytem o šířce 20 - 25 m. 

Protéká zastavěnou částí města Ostravy. 

Lučina ústí jako pravostranný přítok do Ostravice v centru města u výstavního a 

obchodního areálu Černá louka [11]. 

3.4 Pedologické poměry 

Půda je v tomto průmyslovém regionu ovlivněna četnými lidskými zásahy, dálkovým 

transportem emisí, ale i přírodními činiteli – matečná hornina, povrch, podnebí, vodní režim, 

vegetace. Významným prvkem ostravské krajiny je komplex svrchnopleistocenních 
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sprašových hlín. Velmi četné jsou zde také antropogenní sedimenty, haldy hlušiny 

z uhelných dolů, průmyslové haldy hutních a chemických závodů, různé plošné navážky 

(deponie) a skládky. 

Charakter podložních hornin a jejich zvětralin, především zrnitost, vedly ke 

vzniku různých půdních druhů. V níže položených územích jako jsou Moravská brána, 

Ostravská pánev, vnitrohorské kotliny, široká údolí, převládají půdy hlinité. Výraznou 

měrou se na vývoji půd regionu (resp. jejich chemismu) podílí kromě podloží také 

acidifikace kyselými dešti. Půda je na mnoha místech Ostravska kontaminována rovněž 

těžkými kovy (kadmium, zinek, olovo) nejen z průmyslových provozů (hutě, koksovny, 

chemické závody) a následky dolování (přemísením horizontů vznikly antrozemě), ale 

také z polského Horního Slezska. 

V okrajových částech Ostravské pánve se vyskytují převážně illimerické půdy, z nich 

hlavně luvizemě. Vytvořily se na pokryvech středně těžkých až těžkých hlín procesem 

přemístění jílu do spodních vrstev půdy a následnou diferenciací na samostatný eluviální (o jíl 

a sesquioxidy ochuzený) a níže ležící iluviální (o jíl obohacený) horizont [13]. Zamokřené 

půdy se vyvinuly převážně na kvartérních usazeninách často nanesených vodními toky (příp. 

na sprašových hlínách) [14]. 

3.5 Klimatické poměry 

Okres Ostrava podle Quitta spadá do mírně teplé klimatické oblasti MT 10. 

Podnebí okresu Ostravy je mírně teplé až teplé. Je charakteristické dlouhým, teplým, mírně 

suchým létem a krátkou mírně teplou a velmi suchou zimou s krátkým trváním sněhové 

pokrývky. 

Z pozorování klimatologické stanice Českého hydrometeorologického ústavu 

v Ostravě-Porubě za období 1968 až 1997 vyplývá, že: 

 Průměrná doba slunečního svitu je zde 1594,2 h za rok. V červenci 223,1 h 

a v prosinci 41,3 h. 

 Průměrná roční teplota vzduchu je 8,4 °C. V červenci 18,3 ºC a v lednu –1,4 °C. 

 Průměrné roční srážkové úhrny dosahují 700 mm. V červnu spadne v průměru 

95,6 mm srážek a v lednu 28,4 mm srážek [15]. 
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3.6 Ukazatele kvality povrchové vody 

Kvalita povrchové vody je ovlivněna složením podzemní vody, děšťovými 

srážkami, splachem z okolí a složením všech přitékajících odpadních vod, tedy 

průmyslových i splaškových. 

Kontrola a hodnocení kvality povrchových vod se provádí dle ČSN 75 7220 Jakost 

vod – Kontrola jakosti povrchových vod (norma určuje jednotný systém kontroly jakosti 

povrchových vod) [16] a ČSN 75 7221 Jakost vod – Klasifikace jakosti povrchových vod  

(norma platí pro jednotné určení třídy jakosti tekoucích povrchových vod - klasifikaci, 

která slouží k porovnání jejich jakosti na různých místech a v různém čase). 

Níže uvádím odběry sledovaných parametrů zjištěných pravidelným monitoringem 

povrchových vod na řece Ostravici. Monitoring provádí Povodí Odry. 

Pro účely pravidelného monitoringu povrchových vod se sleduje hodnota pH. 

Hodnota pH je záporný dekadický logaritmus aktivity hydroxoniových iontů. Nepotřebuje 

zvláštní odběr vzorku, stanovuje se potenciometricky přímo v terénu přenosnými pH-metry 

nebo stacionárními v laboratoři. 

Konduktivita vody (κ25) nám poskytuje informaci obsahu rozpuštěných, převážně 

anorganických látek. Jedná se v podstatě o sumu solí amonných, vápenatých, draselných, 

sodných, síranů, chloridů, fosforečnanů, tedy o minerálním znečištění vody, kterému je 

konduktivita přímo úměrná. Rovněž není zapotřebí zvláštního odběru vzorku. Měří se 

v laboratoři ze vzorku pro základní rozbor, nebo také přímo v terénu přenosnými 

konduktometry, kterými lze operativně na místě vyhodnotit přítoky a stupeň bodového 

znečištění [17]. 

Rozpuštěné látky (RL105) je hodnota určena zejména obsahem síranů, chloridů, 

uhličitanů, hořčíku, vápníku, rozpuštěných ve vodě. Na jejich obsahu je závislá 

konduktivita vody. Nepotřebují zvláštní odběr vzorku. Používají se vzorkovnice 

polyetylénové bez konzervace. Podmínkou je, že se nesmí zvířit sediment v toku, jinak 

dochází k velkým rozdílům naměřených hodnot. 

Nerozpuštěné látky (NL105) mohou být jak organického, tak i anorganického 

původu (kalové částečky). Stanovují se zachycením na vhodném filtru. Stanovení při 

znečištění vody tuky a oleji je poněkud problematičtější. Špatný odběr vzorku vody jako 
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například povlak na hladině, sediment ze dna se může negativně projevit na naměřených 

hodnotách. Jinak je odběr vzorků stejný jako u rozpuštěných látek. 

Rozpuštěný kyslík (Orozp), který je obsažen v tekoucích vodách je převážně kyslík 

atmosférického původu. Obsah kyslíku ve vodách je závažným indikátorem čistoty a je 

závislý na teplotě vody, atmosférickém tlaku, slunečním svitu, následné fotosyntetické 

aktivitě řas a také na dýchání všech organismů. Na základě této skutčnosti je důležité dělat 

odběry pokud možno ve stejnou hodinu. Samotné stanovení je základem pro určení 

biochemické spotřeby kyslíku (BSK5). Rozpuštěný kyslík lze měřit také přímo v terénu 

kyslíkovou sondou [18]. 

Biochemická spotřeba kyslíku (BSK5) je nejzávažnějším kritériem pro hodnocení 

povrchových i odpadních vod. Jedná se o stanovení množství kyslíku, který spotřebují 

mikroorganismy na rozklad organických látek ve vodě biochemickými pochody za 

aerobních podmínek, tedy za přítomnosti kyslíku. 

Chemická spotřeba kyslíku (CHSK) vypovídá o celkovém obsahu organických 

látek biochemicky rozložitelných a nerozložitelných. Jedná se o determinaci množství 

kyslíku, které se za předepsaných podmínek spotřebuje na oxidaci organických látek 

silným oxidačním činidlem. 

Celkový organický uhlík (TOC) se v současnosti začíná více prosazovat. Organické 

látky ve vodách lze zjistit nepřímo stanovením organického uhlíku termickou oxidací na 

oxid uhličitý CO2, kdy se oxidují všechny organické látky. 

Amoniakální dusík (N-NH4
+
) patří k nejzákladnějším stanovení a je indikátorem 

fekálního znečištění z kravínů, vepřínů, septiků. 

Dusitany, respektive dusitanový dusík (N-NO2) jsou přechodným oxidačním 

stupněm mezi amonnými ionty a konečným oxidačním stupněm tedy dusičnany. Vyšší 

obsah dusitanů může také vznikat redukcí kovy z dusičnanů nebo je známkou fekálního 

znečištění. 

Dusičnany (NO3) a jejich sledování ve vodách je stále v popředí zájmu. Jsou 

konečnou formou oxidace dusíkatých látek. Nejsou indikátorem čerstvého fekálního 

znečištění, nebývají přímo toxické, jsou však velmi nebezpečné po bakteriální redukci 

v zažívacím traktu. Jejich výskyt vypovídá o silném přehnojení zemědělské půdy. 
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Celkový fosfor (Pcelk) tvoří anorganické ortofosforečnany, které jsou indikátorem 

fekálního znečištění. Polyfosforečnany se dostávají do přírodního koloběhu z hnoje, 

pracích a čistících prostředků, aj. a organicky vázaný fosfor může například pocházet 

z rozkladných produktů vodní flóry a fauny. 

Chloridy (Cl
-
) se mohou spíše vyskytovat u splaškových vod, také u některých typů 

průmyslových odpadních vod (souvisí se solením vozovek). 

Sírany (SO4
2-

) jsou běžnou součástí povrchových vod. Vysoké obsahy jsou 

známkou výskytu splaškových vod nebo přehnojení. 

Těžké kovy mohou být přirozenou součástí povrchových vod v závisloti na 

geologickém podloží v povodí toků. Jejich zdrojem mohou být také přítoky splachů se 

spady a agrochemikáliemi, zejména pak vypouštěním průmyslových odpadních vod 

a zvláštních vod, které pocházejí z těžby a zpracování rud, uhlí, tepláren, aj. 

Dlouhodobý monitoring na řece Ostravici je zaměřen na následující těžké kovy: Cd 

(kadmium), Hg (rtuť), Pb (olovo), Cu (měď), Ni (nikl), Zn (zinek) a veškerý chrom (Cr). 

Nepolární extrahovatelné látky (C10-C40) jedná se o uhlovodíky a jejich směsi: 

benzin, benzen a jeho deriváty, motorovou naftu, petrolej, aj. 

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), které vznikají nedokonalým 

spalováním tuhých a kapalných paliv, organických hmot nebo také mohou pocházet 

z lesních požárů. 

Adsorbovatelné organicky vázané halogeny (AOX), jejichž stanovení má hodnotu 

především indikační, protože umožňuje rozhodnout, zda použít podrobnější analýzy 

jednotlivých chlorderivátů. 

Polychlorované bifenyly (PCB) jsou látky značně toxické, z nichž některé mají 

karcinogenní, mutagenní účinky. V minulosti byly používány pro řadu účelů jako 

dielektrické kapaliny, tepelná transformátoru kapalin, maziv a kapalin, jako změkčovadla, 

a pro výrobu samopropisovací kopírovací papír. 

Aniontové tenzidy, neboli také povrchově aktivní látky (PAL – A) se vyskytují 

především v průmyslových a splaškových odpadních vodách, odkud se vzhledem 

k širokému použití a velké produkci dostávají do povrchových vod.  Jsou hlavní 
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součástí pracích, čistících, emulgačních, dispergačních a pěnících prostředků s  různou 

biologickou rozložitelností. 

Těkavé organické látky (VOC) se stanovují se jako suma vybraných VOC 

(chloroform, trichlorethen, chlorbenzen). Mají mutagenní, karcinogenní účinky [19]. 

V tabulce č. 1 uvádím jednotlivé ukazatele a jejich metody laboratorních analýz. 

Tabulka 1: Ukazatele a metody laboratorních analýz (převzato a upraveno) [20] 

Ukazatelé Normativ Metoda  

Orozp ČSN EN 25813 jodometrická metoda 

BSK5 ČSN EN 1899 zřeďovací a očkovací metoda 

CHSKCr TNV 75 7520 stanovení dichromanem 

TOC ČSN EN 1484 IR spektrometrie 

pH ČSN ISO 10523 metoda potenciometrická 

RL105 ČSN 75 7346 metoda gravimetrická 

NL105 ČSN EN 872 metoda filtrace filtrem ze skleněných vláken 

Κ ČSN EN 27888 metoda konduktometrická 

N-NH4
+ 

ČSN ISO 7150 manuální spektrometrická metoda 

N-NO2
- 

ČSN EN 26777 metoda spektrofotometrická 

N-NO3
- 

ČSN ISO 7890-3 metoda spektrometrická s kyselinou sulfosalicylovou 

PC ČSN EN 1189 metoda spektrometrická s molybdenanem amonným 

Cl
- 

ČSN EN 9297 argentometrické stanovení s chromanovým indikátorem 

SO4
2- 

ČSN ISO 9280 metoda gravimetrická s chloridem barnatým 

AOX ČSN EN 1485 stanovení adsorbovatelných org. vázaných halogenů 

NEL ČSN 757505 metoda infračervené spektrometrie 

TK-Hg TNV 757440 metoda jednoúčelové atomové absorpční spektrometrie 

Cd ČSN EN ISO 5961 metoda atomové absorpční spektrometrie (AAS) 

Pb TNV 757467 metoda bezplamennou technikou AAS 

Cu, veškerý Cr, 

Zn 

ČSN EN ISO 

11885 
atomová emisní spektrometrie s ICP 

Ni TNV 757461 metoda bezplamennou technikou AAS 

As ČSN ISO 11969 metoda atomové absorpční spektrometrie 

PCB ČSN EN ISO 6468 metoda GC po extrakci kapalina-kapalina 

PAH ČSN 757554 
metoda HPLC s fluorescenční a metoda GC s MS 

detekcí 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST  

V experimentální části se zabývám vlastním vyhodnocením jednotlivých 

kontaminantů sledovaných Povodím Odry v období let 2000 až 2011. 

Vlastní vzorkování jsem prováděla v měsíci červen – listopad 2011 (půl roku) 

společně s proškoleným pracovníkem s panem Miroslavem Vyhňákem z hydrometrické 

skupiny z Povodí Odry. Vzorkování bylo prováděno, pokud možno co nejpřesněji 

s ohledem na jednotlivé výsledky. Byla dodržena doba vzorkování a vhodný způsob 

metody vzorkování. V sudých měsících probíhal nižší rozsah stanovených látek, 

a v lichých měsících byl vyšší rozsah (stanovování CHSK, BSK, těžké kovy, aj.). 

4.1 Vymezení odběrových míst  

Monitorovali jsme tyto vodní profily z horního toku - Ostravice I.: Morávka nad 

jezem Vyšní Lhoty, Mohelnice – ústí, Morávka pod nádrží, Morávka pod Skalkou, 

Frýdlant. Ondřejnice nad rozděl. Objektem, Čeladenka – ústí, Ostravice nad nádrží, Řečice 

nad nádrží Šance, Ostravice pod nádrží Šance. 

Povodí Odry mi poskytlo data za posledních jedenáct let z hlavních odběrových 

míst, se kterými jsem pracovala, a ze kterých jsem vyhodnotila znečistění řeky Ostravice. 

Dolní tok – Ostravice II (Baška nad Olešnou, Baška pod Olešnou, pod Olešnou, 

Zelinský potok, Morávka ústí, Ostravice nad Morávkou, Vratimov, 2 profily v Ostravě. 

Z Povodí Odry jsem získala GPS hodnoty k níže uvedeným odběrovým místům, 

které uvádím v tabulce č. 2. 

Tabulka 2 GPS hodnoty (Povodí Odry, 2012)  

 PROFIL s.š. v.d. 

3784 nad Morávkou Ostravice  49.40.183 018.21.633 

5304 nad Lučinou Ostravice  49.49.783 018.17.550 

5301 nad nádr. Šance Ostravice 49.27.500 018.27.450 

1152 Ostrava Ostravice 49.50.817 018.17.617 

3602 pod nádr. Šance Ostravice  49.30.883 018.24.833 

3604 Vratimov Ostravice  49.46.283 018.17.750 

5572 nad Čeladenkou Ostravice 49.33.183 018.22.767 
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4.1.1 Charakteristika odběrového místa č. 1 Ostravice nad Morávkou 

Odběrové místo č. 1 (Obrázek č. 2) se nachází v okrese Frýdek Místek. Říční km 25,2. 

Odběr vzorků vody byl proveden ze břehu. Dno řeky je kamenité, štěrkovité, břehy jsou 

zpevněné. Nachází se zde splav. Tuto část řeky lidé hojně využívají v letních měsících ke 

koupání. Okolní porosty tvoří převážnou část vrby sp. (Salix sp.), jasan ztepilý (Fraxinus 

excelsior, olše lepkavá (Alnus glutinosa). V břehové části se nachází travnaté porosty lipnice 

roční (Poa annua), kopřivy dvoudomé (Urtica dioica), smetanky lékařské (Taraxacum 

officinale), sedmikrásky chudobky (Bellis perennis). 

 

Obrázek 2 Odběrové místo č. 1 Ostravice nad Morávkou (foto, Vyhňák, 2010) 

4.1.2 Charakteristika odběrového místa č. 2 Ostravice nad Lučinou 

Odběrové místo č. 2 se nachází v okrese Ostrava, přímo v centru města. Říční km 

4,7. Odběr vzorků vody byl proveden z mostu (viz Obrázek č. 3). Dno řeky je kamenité, 

štěrkovité, bahnité. Okolní porosty jsou tvořeny převážně travnatou plochou –  lipnicí roční 

(Poa annua), břehy jsou nezpevněné. Do Ostravice se zde vlévá pravostranný přítok – řeka 

Lučina, která je velmi silně zabarvena do hněda (viz Obrázek č. 3). Tyto „hnědé vody“ 

jsou dle vyjádření pracovníka Povodí Odry neškodné (nezávadné). Zbarvení je způsobeno 

ligninem, který se do řeky Lučiny dostává spolu s odpadními vodami z Biocelu Paskov a.s. 

při výrobě buničiny. 
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Obrázek 3 Odběrové místo č. 2 Ostravice nad Lučinou (foto, Chytrová, 2012) 

4.1.3 Charakteristika odběrového místa č. 3 Ostravice nad nádrží Šance 

Odběrové místo č. 3 se nachází v okrese Frýdek - Místek. Říční km 52,2. Odběr 

vzorků vody byl proveden z mostu (viz Obrázek č. 4). Dno řeky je kamenité, štěrkovité. 

Okolní porosty jsou tvořeny keřovým vrbovým patrem (Salix sp.), břehy jsou nezpevněné. 

 

Obrázek 4 Odběrové místo č. 3 Ostravice nad nádrží Šance (foto, Chytrová, 2011) 

4.1.4 Charakteristika odběrového místa č. 4 Ostravice Ostrava 

Odběrové místo č. 4 se nachází v okrese Ostrava, přímo v centru města. Říční km 

1,7. Odběr vzorků vody byl proveden přímo ze břehu (viz Obrázek č. 5 ). Dno řeky je 
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kamenité, štěrkovité. Okolní porosty jsou tvořeny převážně travnatou plochou, plevelnými 

rostlinami – kopřivou dvoudomou (Urtica dioica), smetankou lékařskou (Taraxacum 

officinale), lipnicí obecnou (Poa trivialis). 

 

Obrázek 5 Odběrové místo č. 4 Ostravice Ostrava (foto, Vyhňák, 2011) 

4.1.5 Charakteristika odběrového místa č. 5 Ostravice pod nádrží Šance 

Odběrové místo č. 5 se nachází v okrese Frýdek - Místek. Říční km 44,5. Odběr 

vzorků vody byl proveden z mostu (viz Obrázek č. 6), cca. 200 m pod nádrží Šance. Dno 

řeky je kamenité, místy štěrkovité, břehy jsou nezpevněné. Okolní porosty jsou tvořeny 

převážně travnatou plochou – lipnicí roční (Poa annua), kopřivou dvoudomou (Urtica 

dioica), listnatými stromy – bukem  lesním (Fagus sylvatika), dubem letním (Quercus 

robur), habrem obecným (Carpinus betulas), nepůvodním druhem dubem červeným 

(Quercus rubra) – vyskytoval se zde velmi zřídka. Jehličnaté stromy – smrk ztepilý (Picea 

abies), borovice lesní (Pinus sylvestris). Řeka protéká údolím. Voda je zde i v letních 

měsících dosti studená.  

Voda v řece je neznečištěná, protože vytéká z nádrže Šance, která je určena jako 

zásobárna pitné vody. V nádrži Šance je zákaz rekreace a koupání. 
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Obrázek 6: Odběrové místo č. 5 Ostravice pod nádrží Šance (foto, Chytrová, 2011)  

4.1.6 Charakteristika odběrového místa č. 6 Ostravice Vratimov 

Odběrové místo č. 6 se nachází v okrese Ostrava. říční km 11,8. Odběr vzorků vody 

byl proveden z mostu (viz Obrázek č. 7). Dno řeky je kamenité. Okolní porosty jsou 

ochuzeny, místy jsou tvořeny travnatou plochou převážně lipnicí roční (Poa annua), 

sedmikráskou chudobkou (Bellis perennis), pampeliškou lékařskou (Taraxacum 

officinale). Břehy jsou upraveny. Jsou zde vytvořeny kaskády. 

 

Obrázek 7: Odběrové místo č. 6 Ostravice Vratimov (foto, Vyhňák, 2011) 
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4.1.7 Charakteristika odběrového místa č. 7 Ostravice nad Čeladenkou 

Odběrové místo č. 7 se nachází v okrese Frýdek-Místek. Říční km 39,4. Lokalita 

byla monitorována v období roku 2006 – 2011. Odběr vzorků vody byl proveden z mostu 

(viz Obrázek č. 8). Dno řeky je kamenité, štěrkovité, břehy jsou nezpevněné. Okolní 

porosty jsou tvořeny převážně vrbovými keří (Salix sp.) a listnatými stromy – bukem 

lesním (Fagus sylvatica), dubem letním (Quercus robur), javorem klenem (Acer 

pseudoplatanus). 

 

Obrázek 8: Odběrové místo č. 7 Ostravice nad Čeladenkou (foto, Vyhňák, 2011) 

4.2 Metodika odběru vzorků vody 

Odběr vzorků vod byl prováděn většinou z mostu (vzorkovací bod), kdy z něho 

byla spuštěna dolů do řeky Ostravice na laně železná nádoba. Voda byla nabrána a poté 

přelita do větší plastové nádoby (směsný vzorek). Poté se z plastové nádoby přelévala 

voda do vzorkovnic. Vzorkovnice se uzavřely, a daly do přepravky. Při odběru vzorků 

v terénu se sepisoval protokol, kde se zaznamenávaly tyto hodnoty: teplota vzduchu, 

teplota vody, hodnota pH, rozpuštěný kyslík, chlor celkový nekorigovaný, oxidační 

formy Mn, chlor celkový, čas odběru, ledový úkaz oblačnost, srážky, vodnost, 

zbarvení, pach, průhlednost, zákal. 
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Při vlastním vzorkování a odběru vzorku vod jsme postupovali společně 

s pracovníkem z Povodí Odry dle: normy ČSN EN ISO 5667-1 (757051). Jakost vod - Odběr 

vzorků - Část 1: Návod pro návrh programu odběru vzorků a pro způsoby odběru [21] 

a normy ČSN ISO 5667 - 3, 6, 14 Jakost vod – Odběr vzorků: Část 3: Návod pro 

konzervaci vzorků a manipulace s nimi [22]. Část 6: Pokyny pro odběr vzorků z řek a 

potoků [23]. Část 14: Pokyny k zabezpečování jakosti odběru vzorků vod a manipulace 

s nimi [24]. 

Ke vzorkování se odebíral vzorek směsný. Vzorkovnice se uchovávaly v boxech, 

přepravkách v autě do té doby, než se přepravily do laboratoře. 

4.3 Metodika analýzy 

Analytické rozbory se prováděly v ten samý den odběru, nejpozději však do 24 h po 

odběru v laboratoři Povodí Odry. Vzorky nebyly stabilizovány konzervačními přísadami. 

Na základě  ČSN 75 7221 Jakost vod – Klasifikace jakosti povrchových vod [5] 

Povodí Odry sledovalo od roku 2000 až 2011 jedenkrát měsíčně změny následujících 

základních hydrochemických ukazatelů kvality vody v řece Ostravici na těchto 

odběrových místech: 

1) Ostravice nad Morávkou, 

2) Ostravice nad Lučinou, 

3) Ostravice nad nádrží Šance, 

4) Ostravice Ostrava, 

5) Ostravice pod nádrží Šance, 

6) Ostravice Vratimov, 

7) Ostravice Paskov – lokalita byla monitorována v období od 1996 – 2006 (říční 

kilometr 16,5), 

8) Ostravice nad Čeladenkou – lokalita byla monitorována v období od 2006 –2011. 

Odběrová místa č. 7 a 8 souvisí se zavedením provozního monitoringu, kde musí 

odběrová místa reperezentovat tzv. vodní útvary. Odběrové místo Ostravice Paskov bylo 

tedy zrušeno, protože v daném vodním útvaru již monitorovací bod je. Z opačného důvodu 

byl zaveden profil Ostravice nad Čeladenkou. 
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Monitoring základních hydrochemických ukazatelů vody: 

 veškeré nerozpuštěné látky (NL-veškeré), teplota vody, vzduchu, 

 hodnota pH, 

 biochemická spotřeba kyslíku (BSK5), 

 chemická spotřeba kyslíku (CHSKCr), 

 celkový dusík (N-celkový), 

 rozpuštěný kyslík (O2), 

 sírany (SO4
2-

), 

 chloridy (Cl
-
), 

 dusičnanový dusík (NO3,) 

 dusitanový dusík (N-NO2), 

 amoniakální dusík (N-NH4
+
), 

 fosfor-celkový (Pcelk), 

 železo celkové (Fecelk), 

 zinek (Zn), 

 měď (Cu), 

 chrom celkový (Crcelk), 

 nikl (Ni), 

 olovo (Pb), 

 kadmium (Cd), 

 rtuť (Hg), 

 suma PCB, 

 gama HCH (Lindan), 

 suma PAH, 

 chloroform (CHCl3). 

Pro stanovení rozpuštěného kyslíku a BSK5 se použily k odběru vzorku vody 

vzorkovnice ze skla tzv. kyslíkovky. Pro stanovení O2 a BSK5 byla využita jodometrická 

metoda dle normy ČSN EN 25813 [25]. Po odběru jsme přímo v terénu fixovali rozpuštěný 

kyslík a měřili teplotu vzorků vody, teplotu vzduchu, hodnotu pH vody (pH-metr), dále 

zjišťovali vzhled (barva, zákal, pach), zaznamenali také počasí (jasno, oblačno, zataženo, aj.) 

do laboratorního deníku a následně do odběrového protokolu. 
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Jednotlivé analýzy a stanovení hydrochemických parametrů bylo prováděno 

v laboratoři v Povodí Odry. 

4.4 Metodika hodnocení 

Získané naměřené hodnoty byly posuzovány dle nařízení vlády č. 229/2007 

a 23/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., 

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 [26]. Naměřené hodnoty lze dále srovnávat s hodnotami pro třídy 

jakosti vod dle ČSN 75 7221 Jakost vod – Klasifikace jakosti povrchových vod. 

Povrchové vody jsou dle ČSN 75 7221 zařazeny do pěti jakostních tříd: 

I. třída - neznečištěná voda, 

II. třída – mírně znečištěná voda, 

III. třída – znečištěná voda, 

IV. třída – silně znečištěná voda, 

V. třída  - velmi silně znečištěná voda [5]. 

http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?cd=76&typ=r&zdroj=sb03061
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5 VÝSLEDKY A DISKUZE 

Stanovení nerozpuštěných látek ve sledovaných tocích bylo provedeno dle normy 

ČSN EN 872 Stanovení nerozpuštěných látek [27] Získané hodnoty se vynesly do 

příslušného grafu (Graf 1), kde byly srovnány s hodnotami přípustného znečištění 

povrchových vod dle nařízení vlády 229/2007 Sb., o ukazatelích a přípustných hodnotách 

znečištění povrchových vod a odpadních vod [26]. Imisní standardy, zobrazené v příloze 

č. 3 příslušného nařízení vlády, slouží k posouzení kvality vod pomocí obecných 

požadavků na čistotu. U vod určených k vodárenským účelům, koupání osob a pro 

lososové a kaprové vody se uvádějí zvláštní požadavky. [25] Grafy, které zobrazují vývoj 

hodnot znečištění za období jedenácti let jsou z praktických důvodů (velikost grafů) 

uvedeny jako Graf v Příloze této práce. 

Jakost vody byla hodnocena podle ČSN 75 7221 - 1 „Jakost vod – Klasifikace 

jakosti povrchových vod“ za období let 2000 – 2011. Hodnocení vývoje jakosti vody 

v řece Ostravici – míra znečištění povrchových vod se určila dle pěti tříd jakosti vod 

(kapitola 4.4 Metodika hodnocení) byl zaměřen především na III, IV a V třídu znečištění: 

III. třída – znečištěná voda, 

IV. třída – silně znečištěná voda, 

V. třída – velmi silně znečištěná voda. 

Zjištěné hodnoty jednotlivých ukazatelů byly porovnány s mezními hodnotami 

uvedené v ČSN 75 7221 – 1. Výstupy hodnocení jakosti vody v řece Ostravici byly 

zpracovány jen pro vybrané ukazatele vody. 

5.1 Nerozpuštěné látky 

Přípustné znečištění nerozpuštěných látek dle příslušného nařízení vlády, 

uvedeného v příloze č. 3, je 30 mg/l. Během sledovaného období byla tato hodnota 

několikrát překročena u všech sledovaných toků. Nejhorší hodnoty byly zjištěny během 

měření v květnu roku 2010. V odběrovém místě Ostravice nad Lučinou byla maximální 

koncentrace překročena téměř 20, a u ostatních měřených toků byly naměřené hodnoty 

také vyšší, než jsou přípustné limity. Obecně lze říci, že nejčastěji byla přípustná 
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koncentrace překročena v odběrovém místě Ostravice – Ostrava, kdy došlo ve sledovaném 

období celkem 19 k překročení povolených limitů (Příloha Graf č. 1). Naopak nejvyšší 

kvalita vody byla naměřena na odběrovém místě Ostravice pod nádrží Šance, kdy došlo 

pouze 1 k překročení povolených limitů. 

Vzhledem k tomu, že nádrž Šance slouží jako vodárenský zdroj, a zásobuje pitnou 

vodou krajské město Ostrava, proto i požadavky na kvalitu vody jsou v tomto místě 

mnohem přísnější než u ostatních sledovaných odběrových míst. 

Třídy jakosti a příslušné mezní hodnoty dle ČSN 75 7221 - 1 „Jakost vod – 

Klasifikace jakosti povrchových vod“ nerozpuštěných látek jsou uvedeny v následující 

Tabulce č. 3. 

Tabulka 3: NL – třídy jakosti a mezní hodnoty nerozpuštěných látek 

Profil 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ostravice nad Morávkou I I I I I I I I I I I I 

Ostravice nad Lučinou II II I I I I I I I I III I 

Ostravice nad nádrží Šance I I I I I I I I I I I I 

Ostravice Ostrava II II I I II II II I I III III II 

Ostravice pod nádrží Šance I I I I I I I I I I I I 

Ostravice Vratimov I I I I I I I I I I III I 

Ostravice Paskov I I I I I I I - - - - - 

Ostravice nad Čeladenkou - - - - - - I I I I I I 

Vysvětlivky k tabulce: 

Třídy NL 

I <20 

II <40 

III <60 

IV <100 

V ≤100 

U profilu Ostravice nad Lučinou byly hodnoceny nerozpuštěné látky III jakostní 

třídou v roce 2010. 

U profilu Ostravice Ostrava byly nerozpuštěné látky hodnoceny III jakostní třídou v 

letech 2009 a 2010. 

U profilu Ostravice Vratimov byly NL hodnoceny III jakostní třídou v roce 2010. 
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5.2 Hodnota pH 

Povolené rozmezí hodnot pH, uvedené v příloze č. 3, je 6 – 8. Během sledovaného 

období bylo toto rozmezí hodnot několikrát překročeno u všech sledovaných toků (Příloha 

Graf č. 2). Ve všech případech se jednalo o překročení maximální hodnoty pH. Nejhorší 

hodnoty pH byly zjištěny během měření v roce 2000, kdy docházelo k výrazným výkyvům 

kvality vody. V odběrovém místě Ostravice - Vratimov byla maximální hodnota pH (9,14) 

naměřená v dubnu roku 2005. Obecně lze říci, že nejčastěji byla přípustná koncentrace 

překročena v odběrovém místě Ostravice – Vratimov, kdy došlo ve sledovaném období 

celkem 68 k překročení povolených limitů, což znamená, že téměř v polovině případů 

nesplňovala kvalita vody příslušné nařízení vlády. Naopak nejvyšší kvalita vody byla 

zjištěna na odběrovém místě Ostravice pod nádrží Šance, kdy došlo pouze 6 k lehkému 

překročení povolených limitů dle platné legislativy. 

Ukazatel nerozpuštěných látek nemá normou stanovené mezní hodnoty, tak 

porovnání tohoto ukazatele bylo s příslušným nařízením vlády 229/2007 Sb., o ukazatelích 

a přípustných hodnotách znečištění povrchových vod a odpadních vod.  

V následujích kapitolách jsou uvedeny průměrné hodnoty vybraných ukazatelů v řece 

Ostravici (koncentrace v mg/l), 2000 – 2011. 

5.3 Rozpuštěný kyslík 

Přípustná koncentrace rozpuštěného kyslíku, dle příslušného nařízení vlády, uvedená 

v příloze č. 3, je >6 mg/l. Během sledovaného období došlo pouze 1 k překročení této 

hranice, a to v případě odběrového místa Ostravice nad nádrží, kdy byl obsah rozpuštěného 

kyslíku ve vodě 5,9 mg/l. Množství rozpuštěného kyslíku dle předpokladu kolísá v závislosti 

na ročním období. Jak je patrné z grafického vyhodnocení viz Příloha Graf č. 3, v letních 

měsících je obsah rozpuštěného kyslíku mnohem nižší než v chladnějších měsících, což 

vlastně souvisí s rozpustností plynů, protože s rostoucí teplotou se snižuje jejich rozpustnost. 

Třídy jakosti a příslušné mezní hodnoty podle ČSN 75 7221 - 1 „Jakost vod – 

Klasifikace jakosti povrchových vod“ rozpuštěného kyslíku jsou uvedeny v následující 

Tabulce č. 4. 
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Tabulka 4: O2 – třídy jakosti a mezní hodnoty rozpuštěného kyslíku 

Profil 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ostravice nad Morávkou I I I I I I I I I I I I 

Ostravice nad Lučinou I I I I I I I I I I I I 

Ostravice nad nádrží Šance I I I I I I I I I I I I 

Ostravice Ostrava I I I I I I I I I I I I 

Ostravice pod nádrží Šance I I I I I I I I I I I I 

Ostravice Vratimov I I I I I I I I I I I I 

Ostravice Paskov I I I I I I I - - - - - 

Ostravice nad Čeladenkou - - - - - - I I I I I I 

Vysvětlivky k tabulce: 

Třídy O 2  

I >7,5 

II >6,5 

III >5 

IV >3 

V ≥3 

Všechny profily patřily do jakostní třídy I., to znamená, že voda v řece Ostravici je 

neznečištěná. 

5.4 Biochemická spotřeba kyslíku BSK5 

Přípustná koncentrace kyslíku, potřebného pro rozklad biologicky rozložitelných 

látek, tedy BSK5, dle příslušného nařízení vlády, uvedená v příloze č. 3, je 6 mg/l. Během 

sledovaného období byla tato hodnota několikrát překročena pouze u dvou sledovaných 

toků (Příloha Graf č. 4). Nejhorší hodnoty byly zjištěny během měření v prosinci roku 

2010. V odběrových místech Ostravice nad Lučinou a Ostravice - Ostrava byla maximální 

koncentrace překročena téměř 3. 

U těchto toků také docházelo během celého sledovaného období k překračování 

přípustných koncentrací. Nejčastěji byla přípustná koncentrace překročena v odběrovém 

místě Ostravice - Ostrava, kdy došlo ve sledovaném období celkem 30 k překročení 

povolených limitů. Naopak nejvyšší kvalita vody byla naměřena na odběrovém místě 

Ostravice pod nádrží Šance, kdy nedošlo k překročení povolených limitů. 
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Třídy jakosti a rovněž příslušné mezní hodnoty podle ČSN 75 7221 - 1 „Jakost 

vod - Klasifikace jakosti povrchových vod“ hodnot BSK5 jsou uvedeny v následující 

Tabulce č. 5. 

Tabulka 5: BSK5 – třídy jakosti a mezní hodnoty biochemické spotřeby kyslíku 

Profil 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ostravice nad Morávkou II II I II I II I I I I I II 

Ostravice nad Lučinou III III II III III III III III II II II III 

Ostravice nad nádrží Šance I I I I I I I II II I I I 

Ostravice Ostrava III III III III III III III III II II II III 

Ostravice pod nádrží Šance I I I I I II I II I I I I 

Ostravice Vratimov II II I II I II I II I I I II 

Ostravice Paskov II II I II I II I - - - - - 

Ostravice nad Čeladenkou - - - - - - I I I I I I 

Vysvětlivky k tabulce: 

Třídy BSK5 

I <2 

II <4 

III <8 

IV <15 

V ≤15 

U profilu Ostravice nad Lučinou byla biochemická spotřeba kyslíku hodnocena III 

jakostní třídou v letech 2000, 2001, 2003 – 2007 a 2011. 

U profilu Ostravice Ostrava byla biochemická spotřeba kyslíku hodnocena III 

jakostní třídou v letech 2000 – 2007 a 2011. 

Toto zařazení do III. jakostní třídy způsobilo zejména zaústění odpadních vod 

z Biocelu Paskov, a.s. a ostravských kanalizačních výustí. 

5.5 Chemická spotřeba kyslíku CHSKCr 

Přípustná koncentrace kyslíku, potřebného pro rozklad všech látek, tedy CHSKCr, dle 

příslušného nařízení vlády, uvedená v příloze č. 3, je 35 mg/l. Během sledovaného období 

byla tato hodnota několikrát překročena pouze u dvou sledovaných toků a to Ostravice nad 

Lučinou a Ostravice – Ostrava jak je graficky znázorněno (Příloha Graf č. 5). 

Nejhorší hodnoty byly zjištěny během měření v prosinci roku 2010. V odběrových 

místech Ostravice nad Lučinou a Ostravice - Ostrava byla maximální koncentrace 
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překročena více než 2. U těchto toků také docházelo během celého sledovaného období 

k překračování maximálních přípustných koncentrací. Nejčastěji byla přípustná 

koncentrace překročena v odběrovém místě Ostravice nad Lučinou, kdy došlo ve 

sledovaném období celkem 21 k překročení povolených limitů. Naopak nejvyšší kvalita 

vody byla naměřena na odběrovém místě Ostravice pod nádrží Šance, kdy nedošlo 

k překročení povolených limitů. 

Třídy jakosti a rovněž příslušné mezní hodnoty podle ČSN 75 7221 - 1 „Jakost 

vod - Klasifikace jakosti povrchových vod“ hodnot CHSKCr jsou uvedeny v následující 

Tabulce č. 6. 

Tabulka 6: CHSKCr – třídy jakosti a mezní hodnoty chemické spotřeby kyslíku 

Profil 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ostravice nad Morávkou I I I I I I I I I I I I 

Ostravice nad Lučinou II II II III III III III III II III II III 

Ostravice nad nádrží Šance I I I I I I I I I I I I 

Ostravice Ostrava II II II III III II III III II III II III 

Ostravice pod nádrží Šance I I I I I I I I I I I I 

Ostravice Vratimov I I I I I II I I I I I I 

Ostravice Paskov I I I I I I I - - - - - 

Ostravice nad Čeladenkou - - - - - - I I I I I I 

Vysvětlivky k tabulce: 

Třídy CHSKCr 

I <15 

II <25 

III <45 

IV <60 

V ≤60 

U profilu Ostravice nad lučinou byla chemická spotřeba kyslíku hodnocena III 

jakostí třídou v letech 2003 – 2007, 2009 a 2011. 

U profilu Ostravice Ostrava byla CHSKCr hodnocena III jakostní třídou v letech 

2003, 2004, 2006, 2007, 2009 a 2011. 

Zařazení do III. jakostní třídy způsobil zejména vliv zaústění odpadních vod z 

Biocelu Paskov, a.s. a ostravských kanalizačních výustí. 
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5.6 Dusík – celkový 

Přípustné znečištění, způsobené dusíkem, měřené jako N-celkové, dle příslušného 

nařízení vlády, uvedeného v příloze č. 3, je 8 mg/l. Během sledovaného období byla tato 

hodnota překročena pouze 2. K prvnímu překročení došlo v únoru 2006 na odběrovém 

místě Ostravice – Ostrava, a k druhému překročení pak v březnu 2008 na odběrovém místě 

Ostravice nad Lučinou. V obou případech došlo pouze k mírnému překročení povolených 

koncentrací. Celkově lze říci, že obsah dusíku splňoval na všech tocích požadavky na 

kvalitu vody obsažené v příslušném nařízení vlády, jak je zobrazeno v Příloze Graf č. 6. 

5.6.1 Dusík – dusičnanový 

Přípustná koncentrace dle příslušného nařízení vlády, uvedeného v příloze č. 3, je 

pro dusičnanový dusík, stanovovaný jako N-dusičnanový, 7 mg/l. Ve sledovaném období 

všechna odběrová místa a toky vyhověly příslušným limitům, jak je patrné z grafického 

vyjádření (viz Příloha Graf č. 7). 

Třídy jakosti a rovněž příslušné mezní hodnoty podle ČSN 75 7221 - 1 „Jakost 

vod - Klasifikace jakosti povrchových vod“ hodnot N-NO3 jsou uvedeny v následující 

Tabulce č. 7. 

Tabulka 7: N-NO3
2-

 – třídy jakosti a mezní hodnoty dusičnanový dusík 

Profil 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ostravice nad Morávkou I I I I I I I I I I I I 

Ostravice nad Lučinou I I I I I I I I I I I I 

Ostravice nad nádrží Šance I I I I I I I I I I I I 

Ostravice Ostrava I I I II II I I I I I I I 

Ostravice pod nádrží Šance I I I I I I I I I I I I 

Ostravice Vratimov I I I I I I I I I I I I 

Ostravice Paskov I I I I I I I - - - - - 

Ostravice nad Čeladenkou - - - - - - I I I I I I 

Vysvětlivky k tabulce: 

Třídy N-NO3
2- 

I <3 

II <6 

III <10 

IV <13 

V ≤13 
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Většina profilů byla zařazena do I jakostní třídy, jen odběrové místo Ostravice 

Ostrava mělo N-NO3
2-

 hodnoceno II jakostní třídou v letech 2003 a 2004. . 

5.6.2 Dusík – amoniakální 

U amoniakálního dusíku jsou přípustné koncentrace dle příslušného nařízení vlády, 

uvedené v příloze č. 3, 0,5 mg/l. Během sledovaného období byla tato hodnota několikrát 

výrazně překročena u poloviny sledovaných míst, jak je grafocky vyhodnoceno viz Příloha 

Graf č. 8. Nejhorší hodnoty byly zjištěny na odběrovém místě Ostravice – Ostrava během 

měření na počátku roku 2005, kdy byla naměřena hodnota 7,04 mg/l, což znamená více jak 

14 překročení povolených limitů. Zároveň byla přípustná koncentrace ve sledovaném 

období v dané lokalitě překročena 37. Obdobná situace se opakovala u odběrového místa 

Ostravice nad Lučinou a Ostravice - Paskov, kdy došlo celkem 25 k překročení 

povolených hodnot. U ostatních sledovaných toků byly koncentrace dusíku pod limitní 

koncentrací. Vyjímkou pak je překročení limitu u odběrového místa Ostravice pod nádrží 

Šance v červnu 2009. 

Třídy jakosti a rovněž příslušné mezní hodnoty podle ČSN 75 7221 - 1 „Jakost 

vod - Klasifikace jakosti povrchových vod“ hodnot N-NH4
+
 jsou uvedeny v následující 

Tabulce č. 8. 

Tabulka 8 N-NH4
+
 – třídy jakosti a mezní hodnoty amoniakální dusík 

Profil 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ostravice nad Morávkou I I I I I I I I I I I I 

Ostravice nad Lučinou II II II II II II II I I I I II 

Ostravice nad nádrží Šance I I I I I I I I I I I I 

Ostravice Ostrava II III III III III III II II I I I II 

Ostravice pod nádrží Šance I I I I I I I I I I I I 

Ostravice Vratimov I I I I I I I I I I I I 

Ostravice Paskov I II I II I I I - - - - - 

Ostravice nad Čeladenkou - - - - - - I I I I I I 

Vysvětlivky k tabulce: 

Třídy N-NH4
+
 

I <0,3 

II <0,7 

III <2 

IV <4 

V ≤4 
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U profilu Ostravice Ostrava byl amoniakální dusík vyhodnocen III jakostní třídou 

v letech 2001 – 2005. 

Amoniakální dusík byl zařazen do III. jakostní třídy zejména vlivem zaústění 

odpadních vod z Biocelu Paskov a ostravských kanalizačních výustí. 

5.7 Celkový fosfor 

Přípustné znečištění způsobené fosforem a stanovované jako P–celkový dle 

příslušného nařízení vlády, uvedeného v příloze č. 3, je 0,2 mg/l. Během sledovaného 

období byla tato hodnota několikrát překročena u většiny sledovaných toků, jak je patrné 

z grafického vyhodnocení viz Příloha Graf č. 9. Nejhorší hodnoty byly zjištěny během 

měření v roce 2004. V odběrovém místě Ostravice nad Lučinou byla maximální 

koncentrace v září 2004 překročena více než 5 (1,04 mg/l) a u ostatních měřených toků 

byly naměřené hodnoty také vyšší, než jsou přípustné limity. V případě odběrových míst 

Ostravice nad Čeladenkou, Ostravice pod nádrží a Ostravice nad nádrží nebylo během 

sledovaného období ani jednou dosaženo limitní koncentrace. Od roku 2007 zároveň došlo 

k výraznému zlepšení kvality vody ve sledovaných lokalitách. 

Třídy jakosti a rovněž příslušné mezní hodnoty podle ČSN 75 7221 - 1 „Jakost 

vod - Klasifikace jakosti povrchových vod“ hodnot celkového fosforu jsou uvedeny 

v následující Tabulce č. 9. 

Tabulka 9 Pcelk – třídy jakosti a mezní hodnoty fosforu - celkového 

Profil 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ostravice nad Morávkou II II II II II II II I I I I I 

Ostravice nad Lučinou III III III III III III III II II II II II 

Ostravice nad nádrží Šance I I I I I II I I I I I I 

Ostravice Ostrava III III III III III III III III III III II III 

Ostravice pod nádrží Šance I I I I I II I I I I I I 

Ostravice Vratimov II III II III III II III II II II II II 

Ostravice Paskov II III II III III II III - - - - - 

Ostravice nad Čeladenkou - - - - - - I I I I I I 
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Vysvětlivky k tabulce: 

Třídy Pcelk 

I <0,05 

II <0,15 

III <0,4 

IV <1 

V ≤1 

U profilu Ostravice nad Lučinou byl celkový fosfor hodnocen III jakostní třídou 

v letech 2000 – 2006. 

U profilu Ostravice Ostrava byl celkový fosfor hodnocen III jakostní třídou v letech 

2000 – 2009 a 2011. 

U profilu Ostravice Vratimov byl celkový fosfor hodnocen III jakostní třídou 

v letech 2001, 2003, 2004 a 2006. 

U profilu Ostravice Paskov byl celkový fosfor hodnocen III jakostní třídou v letech 

2001, 2003, 2004 a 2006. 

Obsah fosforu postupně po toku vlivem vypouštěných vod narůstá, a jeho počáteční 

zařazení do II. jakostní třídy se ve střední části toku mění na III. jakostní třídu. 

5.8 Sírany 

Přípustné koncentrace síranů dle příslušného nařízení vlády, uvedené v  příloze 

č. 3, jsou 300 mg/l. Během sledovaného období byla tato hodnota několikrát 

překročena pouze u odběrových míst Ostravice nad Lučinou a Ostravice - Ostrava. 

Nejhorší hodnota byla zjištěna během měření v listopadu roku 2005, kdy byla 

v Ostravici nad Lučinou naměřena hodnota 418 mg/l. Celkem byla v odběrovém místě 

Ostravice nad Lučinou maximální koncentrace překročena 4. U ostatních sledovaných 

toků byly koncentrace síranů vždy hluboko pod limitní koncentrací, jak je patrné 

z grafického vyhodnocení viz  Příloha Graf č. 10. 

Třídy jakosti a rovněž příslušné mezní hodnoty podle ČSN 75 7221 - 1 „Jakost 

vod - Klasifikace jakosti povrchových vod“ hodnot síranů jsou uvedeny v následující 

Tabulce č. 10. 
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Tabulka 10: SO4
2-

 – třídy jakosti a mezní hodnoty síranů 

Profil 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ostravice nad Morávkou I I I I I I I I I I I I 

Ostravice nad Lučinou II II I III III III II III II II II II 

Ostravice nad nádrží Šance I I I I I I I I I I I I 

Ostravice Ostrava II II II III II II II III II II II II 

Ostravice pod nádrží Šance I I I I I I I I I I I I 

Ostravice Vratimov I I I I I I I I I I I I 

Ostravice Paskov I I I I I I I - - - - - 

Ostravice nad Čeladenkou - - - - - - I I I I I I 

Vysvětlivky k tabulce: 

Třídy SO4
2-

 

I <80 

II <150 

III <250 

IV <400 

V ≤400 

U profilu Ostravice nad Lučinou byly sírany hodnoceny III jakostní třídou v letech 

2003 – 2005 a 2007. 

U profilu Ostravice Ostrava byly sírany hodnoceny III jakostní třídou v letech 2003 

a 2007. 

5.9 Chloridy 

V případě chloridů jsou přípustné koncentrace dle příslušného nařízení vlády, uvedené 

v příloze č. 3, 250 mg/l. Během sledovaného období byla tato hodnota několikrát výrazně 

překročena pouze u odběrových míst Ostravice nad Lučinou a Ostravice - Ostrava. Nejhorší 

hodnota byla zjištěna během měření v listopadu roku 2001, kdy byla v Ostravici nad Lučinou 

naměřena hodnota 851 mg/l, což znamená více jak 3 překročení povolených limitů. Zároveň 

byla přípustná koncentrace ve sledovaném období v lokalitě Ostravice nad Lučinou překročena 

33. Obdobná situace se opakovala u odběrového místa Ostravice - Ostrava, kdy došlo 

k překročení 20. U ostatních sledovaných toků byly koncentrace chloridů vždy hluboko 

pod limitní koncentrací, jak je patrné z grafického znázornění viz Příloha Graf č. 11. 
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Třídy jakosti a rovněž příslušné mezní hodnoty podle ČSN 75 7221 - 1 „Jakost 

vod - Klasifikace jakosti povrchových vod“ hodnot chloridů jsou uvedeny v následující 

Tabulce č. 11. 

Tabulka 11: Cl
- 
– třídy jakosti a mezní hodnoty chloridy 

Profil 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ostravice nad Morávkou I I I I I I I I I I I I 

Ostravice nad Lučinou I II II IV II III II III II II II III 

Ostravice nad nádrží Šance I I I I I I I I I I I I 

Ostravice Ostrava I II II III II II II II II II II II 

Ostravice pod nádrží Šance I I I I I I I I I I I I 

Ostravice Vratimov I I I I I I I I I I I I 

Ostravice Paskov I I I I I I I - - - - - 

Ostravice nad Čeladenkou - - - - - - I I I I I I 

Vysvětlivky k tabulce: 

Třídy Cl
-
 

I <100 

II <200 

III <300 

IV <450 

V ≤450 

U profilu Ostravice nad Lučinou byly chloridy hodnoceny III jakostní třídou 

v letech 2005, 2007 a 2011, a IV jakostní třídou v roce 2003. 

U profilu Ostravice byly chloridy hodnoceny III jakostní třídou v roce 2003. 

5.10 Železo 

U železa je přípustná koncentrace dle příslušného nařízení vlády, uvedené v příloze 

č. 3, 2 mg/l. Během sledovaného období byla tato hodnota několikrát překročena pouze 

u odběrového místa Ostravice - Ostrava, a v jednom případě také ve Vratimově a Paskově. 

V ostatních případech hodnoty splňovaly příslušné normy. Nejhorší hodnota byla zjištěna 

během měření v červenci 2010, kdy byla ve Vratimově naměřena hodnota 3,8 mg/l. 

Celkem byla přípustná koncentrace ve sledovaném období překročena 13. Jak je patrné 

z grafu (viz  Příloha Graf č. 12), tak koncentrace železa se během sledovaného období 

výrazně neměnila a výkyvy taktéž nebyly výrazné. 
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Třídy jakosti a rovněž příslušné mezní hodnoty podle ČSN 75 7221 - 1 „Jakost 

vod - Klasifikace jakosti povrchových vod“ hodnot celkového železa jsou uvedeny 

v následující Tabulce č. 12. 

Tabulka 12: Fecelk – třídy jakosti a mezní hodnoty fosforu – celkového 

Profil 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ostravice nad Morávkou I I I I I I I I I I I I 

Ostravice nad Lučinou II II I I I I I I I I II I 

Ostravice nad nádrží Šance I I I I I I I I I I I I 

Ostravice Ostrava II III II II II II II I I II II II 

Ostravice pod nádrží Šance I I I I I I I I I I I I 

Ostravice Vratimov I I I I I I I I I I I I 

Ostravice Paskov II I I I I I I - - - - - 

Ostravice nad Čeladenkou - - - - - - I I I I I I 

Vysvětlivky k tabulce: 

Třídy Fecelk 

I <0,5 

II <1 

III <2 

IV <3 

V ≤3 

U profilu Ostravice Ostrava byl celkový fosfor hodnocen III jakostní třídou v roce 

2001. 

5.11 Zinek 

Přípustná koncentrace zinku dle příslušného nařízení vlády, uvedené v  příloze 

č. 3, je 0,16 mg/l. Během sledovaného období byla tato hodnota několikrát překročena 

pouze jedenkrát, a to u odběrového místa Ostravice - Ostrava v listopadu 2001, kdy byla 

naměřena hodnota 0,185 mg/l. Jak je patrné z grafického vyhodnocení (viz  Příloha 

Graf č. 13), tak koncentrace zinku se s postupem času v tocích snižovala na všech 

sledovaných místech. Jedním z důvodů mohou být přísnější emisní limity, a s tím spojené 

nižší vypouštění škodlivin průmyslovými podniky do životního prostředí. Většina 

naměřených hodnot pochází z let 2003 – 2011. 



Chytrová Veronika: Hodnocení kvality vody v řece Ostravici 

2012  34 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       34 

  

Třídy jakosti a rovněž příslušné mezní hodnoty podle ČSN 75 7221 - 1 „Jakost 

vod - Klasifikace jakosti povrchových vod“ hodnot zinku jsou uvedeny v následující 

Tabulce č. 13. 

Tabulka 13: Zn – třídy jakosti a mezní hodnoty zinku 

Profil 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ostravice nad Morávkou I I I II II II I I I I I I 

Ostravice nad Lučinou I I I II II II I I I I I I 

Ostravice nad nádrží Šance I I I II II II I I I I I I 

Ostravice Ostrava III III III II II II II II II II I I 

Ostravice pod nádrží Šance I I I II II II I - - - - - 

Ostravice Vratimov - - - - - - I I I I I I 

Vysvětlivky k tabulce: 

Třídy Zn 

I <0,015 

II <0,05 

III <0,1 

IV <0,2 

V ≤0,2 

U profilu Ostravice Ostrava byl zinek hodnocen III jakostní třídou v letech 2000 – 

2002. 

5.12 Měď 

Přípustná koncentrace mědi dle příslušného nařízení vlády, uvedeného v příloze 

č. 3, je 0,025 mg/l. Ve sledovaném období všechna odběrová místa a toky vyhověly 

příslušným limitům (viz  Příloha Graf č. 14). 

Třídy jakosti a rovněž příslušné mezní hodnoty podle ČSN 75 7221 - 1 „Jakost 

vod - Klasifikace jakosti povrchových vod“ hodnot mědi jsou uvedeny v následující 

Tabulce č. 14. 
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Tabulka 14: Cu – třídy jakosti a mezní hodnoty mědi 

Profil 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ostravice nad Morávkou I I I I I I I I I I I I 

Ostravice nad Lučinou I I I I I I I I I I I I 

Ostravice nad nádrží Šance I I I I I I I I I I I I 

Ostravice Ostrava II II I I I I I I I I I I 

Ostravice pod nádrží Šance I I I I I I I I I I I I 

Ostravice Vratimov I I I I I I I I I I I I 

Vysvětlivky k tabulce: 

Třídy Cu 

I 0,005 

II 0,02 

III 0,05 

IV 0,1 

V 0,1 

Většina profilů byla zařazena do I jakostní třídy, jen profil Ostravice Ostrava měl 

Cu hodnoceno II jakostní třídou v letech 2000 a 2001. 

5.13 Ostatní sledované kontaminanty 

Mezi další sledované prvky patřily chrom, nikl, olovo, kadmium, rtuť, PAHs 

a PCB. Bohužel, výsledky měření jednotlivých ukazatelů byly velmi nepravidelné, a pouze 

u vybraných odběrových míst. Z tohoto důvodu jsem se jimi blíže nezabývala. Avšak 

jednotlivá měření jsou zorbrazeny v Příloze Grafu č. 15 – 19. 

 Tabulka 15 Cr – třídy jakosti a mezní hodnoty chromu 

Profil 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

                          

Ostravice nad Morávkou I I I I I I I I I I I I 

Ostravice nad Lučinou I I I I I I I I I I I I 

Ostravice nad nádrží Šance I I I I I I I I I I I I 

Ostravice Ostrava I I I I I I I I I I I I 

Ostravice pod nádrží Šance I I I I I I I I I I I I 

Ostravice Vratimov I I I I I I I I I I I I 
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Vysvětlivky k tabulce: 

Třídy Cr 

I <0,005 

II <0,02 

III <0,05 

IV <0,1 

V ≤0,1 

Všechny profily patřily do jakostní třídy I, voda v řece Ostravici je z hlediska 

chromu neznečištěná. 

Tabulka 16 Ni – třídy jakosti a mezní hodnoty niklu 

Profil 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

                          

Ostravice nad Morávkou I I I I I I I I I I I I 

Ostravice nad Lučinou I I I I I I I I I I I I 

Ostravice nad nádrží Šance I I I I I I I I I I I I 

Ostravice Ostrava I I I I I I I I I I I I 

Ostravice pod nádrží Šance I I I I I I I I I I I I 

Ostravice Vratimov I I I I I I I I I I I I 

Vysvětlivky k tabulce: 

Třídy Ni 

I <0,005 

II <0,02 

III <0,05 

IV <0,1 

V ≤0,1 

Všechny profily patřily do jakostní třídy I, voda v řece Ostravici je z hlediska niklu 

neznečištěná. 

 Tabulka 17 Pb – třídy jakosti a mezní hodnoty olova 

Profil 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ostravice nad Morávkou I I I I I I I I I I I I 

Ostravice nad Lučinou I I I I I I I I I I I I 

Ostravice nad nádrží Šance I I I I I I I I I I I I 

Ostravice Ostrava II I I I I I I I I I I I 

Ostravice pod nádrží Šance I I I I I I I I I I I I 

Ostravice Vratimov I I I I I I I I I I I I 
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Vysvětlivky k tabulce: 

Třídy Pb 

I <0,003 

II <0,008 

III <0,015 

IV <0,03 

V ≤0,03 

Většina profilů byla zařazena do I jakostní třídy, jen odběrové místo Ostravice 

Ostrava mělo Pb hodnoceno II jakostní třídou v roce 2000. 

Tabulka 18 Cd – třídy jakosti a mezní hodnoty kadmia 

Profil 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ostravice nad Morávkou I I I I I I I I I I I I 

Ostravice nad Lučinou I I I I I I I I I I I I 

Ostravice nad nádrží Šance I I I I I I I I I I I I 

Ostravice Ostrava I I I I I I I I I I I I 

Ostravice pod nádrží Šance I I I I I I I I I I I I 

Ostravice Vratimov I I I I I I I I I I I I 

Vysvětlivky k tabulce: 

Třídy Cd 

I <0,1 

II <0,4 

III <1 

IV <2 

V ≤2 

Všechny profily patřily do jakostní třídy I, voda v řece Ostravici je z hlediska 

kadmia neznečištěná. 

 Tabulka 19 PAH – třídy jakosti a mezní hodnoty policyklických aromatických uhlovodíků 

Profil 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ostravice nad Morávkou I I I I I I I I I I V I 

Ostravice nad Lučinou I I I I I I I I I I I I 

Ostravice nad nádrží Šance I I I I I I I I I I I I 

Ostravice Ostrava V IV III I I I I I I I I I 

Ostravice pod nádrží Šance I I I I I I I I I I I I 

Ostravice Vratimov I I I I I I I I I I I I 
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Vysvětlivky k tabulce: 

Třídy PAH 

I <0,01 

II <0,1 

III <0,5 

IV <3 

V ≤3 

U profilu Ostravice nad Morávkou byly policyklické aromatické uhlovodíky 

hodnoceny V jakostní třídou v roce 2010. 

U profilu Ostravice Ostrava byly policyklické aromatické uhlovodíky hodnoceny 

III jakostní třídou v roce 2002, IV jakostní třídou v roce 2001 a V jakostní třídou v roce 

2000. 

 

Hodnoty zařazené do II. a vyšších jakostních tříd byly způsobeny zejména vlivem 

vyústěním odpadních vod z  frýdeckých kanalizací, průmyslových podniků Biocel Paskov, 

a.s. a ArcelorMittal Ostrava, a.s. Obsah fosforu v řece Ostravici se s rostoucími říčními 

kilometry zvyšoval a to z počátečních hodnot, které byly zařazeny do II. jakostní třídy, až 

k hodnotám řazeným do III. jakostní třídy. U ostatních ukazatelů, s vyjímkou PAH, docházelo 

pouze k nepatrným změnám ve znečištění. U většiny sledovaných míst spadaly naměřené hodnoty 

do I. a II. jakostní třídy. U vybraných ukazatelů, jako jsou sírany, amoniakální dusík, celkový 

fosfor a železo, lze vysledovat klesající tendenci hodnot znečištění. U ukazatele PAH byly v letech 

2000 – 2002, v odběrovém místě Ostravice-Ostrava, naměřeny hodnoty, spadající do III. – V. 

jakostní třídy. V roce 2010 došlo na sledovaném místě Ostravice Morávka dosažení V. jakostní 

třídy. Toto znečištění bylo způsobeno přítokem řeky Morávky. 

Jednou z příčin tohoto poklesu mohou být přísnější limity pro vypouštění odpadních látek 

do povrchových vod. Kvalita vody v řece Ostravici je silně ovlivněna Ostravskou aglomerací, a to 

nejen průmyslovými podniky, ale i vypouštěnými důlními vodami z „Vodní jámy Jeremenko“ či 

odpadními vodami vypouštěnými fyzickými osobami. Na znečištění Ostravice se velkou měrou 

také podílejí staré ekologické zátěže z dříve provozovaných podniků. 
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6 ZÁVĚR 

Řeka Ostravice je jedním z hlavních toků na území Moravskolslezského kraje. Díky 

tomuto faktu je důležité její pravidelné sledovnání hodnot znečištění. Hodnoty získané 

z povodí odry za posledních jedenáct let (2000 – 2011) posloužily k posouzení kvality 

povrchové vody. 

Veškeré hodnoty, použité v této práci byly získány ve spolupráci s Povodím Odry 

a laboratořemi Povodí Odry. Jakost vody byla hodnocena v 8 říčních profilech; ostravice 

Morávka, Ostravice nad Lučinou, Ostravice nad nádrží Šance, Ostravice pod nádrží Šance, 

Ostravice Ostrava, Ostravice Paskov a Ostravice nad Čeladenkou. Chybějící data 

u odběrových míst Ostravice Paskov a Ostravice nad Čeladenkou souvisí se zavedením 

provozního monitoringu, kde musí odběrová místa reperezentovat tzv. vodní útvary (profily). 

Vodní útvar Ostravice Paskov byl tedy zrušen,  protože v daném vodním útvaru již 

monitorovací bod je, a z opačného důvodu byl zaveden profil Ostravice nad Čeladenkou. 

Ve sledovaném období ve většině říčních profilů nedocházelo k překračování 

limitních hodnot stanovených nařízením vlády č. 229/2007 Sb. Hodnoty, které překročily 

hodnoty v tomto nařízení jsou zobrazeny v příloze 1. Překročení mohlo být v některých 

případech způsobeno haváriemi nebo jinými neočekávanými údalostmi, mezi které mohou 

patřit povodně nebo kyselé deště. Při srovnání získaných a naměřených hodnot s normou 

ČSN 75 7221 Jakost vod – Klasifikace jakosti povrchových vod, jsem dospěla ke stejným 

závěrům, jako při hodnocení znečištění podle příslušného nařízení vlády. Většina 

sledovaných říčních profilů spadala do kategori I., tedy vody neznečištěné. Pouze 

výjimečně docházelo k mírnému až střednímu znečištění. 

Vzhledem k nízkým hodnotám znečištění, mohu konstatovat, že kroky, vedoucí ke 

zlepšení kvality vody v řece Ostravici, mohou být následující: 

1. pravidelný monitoring říčních profilů, 

2. přísnější postihy pro znečišťovatele. 

S odkazem na výsledné hodnoty znečištění, které vykazovaly nízkou míru 

znečištění, není potřeba zavádět opatření, vedoucí ke zlepšení kvality povrchové vody 

v řece Ostravici. Jedině snad doporučuji opatření u profilů Ostravice nad Lučinou a 
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Ostravice Ostrava z důvodu zvýšené koncentrace znečištění ukazateli BSK5 a CHSKCr 

pravostranným přítokem řekou Lučinou. Upravením koryta, jeho prohloubením či 

vytvořením kaskád, dojde k většímu okysličení a větší samočistící schopnosti řeky. Jedním 

z řešení je také realizovat prodloužení odpadovodu průmyslové zóny Paskov do řeky Odry. 
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