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ÚVOD

Mezi  významné  vodní  nádrže  v  ČR  patří 
vodní nádrž Žermanice na řece Lučině. Nádrž byla 
vybudována v letech 1951–1957 pro zásobování 
ostravského průmyslu provozní vodou (1). Dnes 
nádrž slouží i k jiným účelům jako jsou ochrana 
před povodněmi, výroba elektrické energie a nad-
lepšování průtoku v toku pod přehradou. Vodní 
nádrž Žermanice našla velké uplatnění i v oblasti 
rekreace a je zařazena mezi koupaliště ve volné 
přírodě neboli přírodní koupaliště (2). Rekreační 
využití podobně jako u ostatních nádrží v ČR v let-
ních měsících znepříjemňuje výskyt tzv. vodního 
květu sinic. Nadměrné bujení těchto mikroorga-
nizmů způsobuje především hygienickou závad-
nost vody, později dochází z důvodu rozkladných 
procesů k narušení kyslíkového režimu s násled-

ným úhynem ryb, a nakonec k celkovému rozvrá-
cení ekologické rovnováhy vodního ekosystému. 
Nepřiměřený  nárůst  vodního  květu  je  zejména 
důsledkem nárůstu koncentrace sloučenin fosforu 
a dusíku v povrchových vodách (3). 

Kvalitu vody po celé ploše samotné nádrže 
Žermanice od roku 2005 pravidelně monitoruje 
správce – státní podnik Povodí Odry. Na stanovené 
síti měrných profilů provádí monitoring 1× měsíč-
ně, a to v období od dubna do září. Do sítě moni-
toringu však není zařazen přítok Řepník, předzdrž 
ani  její  výpusť  do  nádrže  Žermanice.  Předzdrž 
(biologický rybník) v současné době plní funkci 
terciárního čištění mechanicko-biologické ČOV 
odkanalizované části obce Lučina. Na kvalitu vody 
v potoku Řepník, který do přezdrže vtéká, dále ne-
příznivě působí rozptýlená zástavba kolem toku, 
kde není vyřešeno čištění odpadních vod z obcí 
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Horní Domaslavice, Vojtkovice a neodkanalizova-
né části obce Lučina (4). 

Předběžné analýzy ukázaly, že předzdrž je 
eutrofní a potenciálně může ovlivnit kvalitu vody 
v nádrži. Cílem této práce bylo ověřit kvalitu vody 
v přítoku Řepník, a následně zhodnotit, zdali kva-
lita vody z toku a jeho předzdrže ovlivňuje kvalitu 
vody v samotné nevodárenské nádrži Žermanice.

MATERIÁL A METODY

Vlastní odběr vzorků pro fyzikálně-chemic-
kou analýzu byl proveden na třech odběrných pro-
filech, která jsou vyznačeny barevnými body   
a  – viz obr. 1. Vzorky byly z odběrných profilů 
odebírány 1× za měsíc od dubna 2010 do března 
roku 2011. Při odběru vzorků z nádrží jsme se řídili 
normou ČSN ISO 5667-4 (757051) „Jakost vod –
Pokyny pro odběr vzorků z vodních nádrží“. Vzor-
ky z vodního toku Řepník byly odebírány podle 
pokynů ČSN ISO 5667-6 „Jakost vod – Návod pro 
odběr vzorků z řek a potoků“. Přímo v terénu byly 
na všech odběrných profilech pomocí mobilní ana-

lytiky měřeny následující údaje: teplota a koncen-
trace rozpuštěného kyslíku (přístroj Oxi 3310 SET1 
elektroda Oxical® – SL), pH (pH-metr WTW PH 
330/SET-1) a elektrolytická konduktivita (konduk-
tometr HQ 30d). V laboratoři byla dále analyzo-
vána biochemická spotřeba kyslíku – BSK5 (ČSN 
EN 1899), chemická spotřeba kyslíku – CHSKCr 
(ČSN ISO 6060), celkový fosfor – Pcelk. (ČSN 
EN ISO 6878 – Spektrofotometrická metoda s mo-
lybdenem  amonným),  celkový  dusík  –  Ncelk.
(ČSN EN 12260 – Stanovení vázaného dusíku 
(TNb) po oxidaci na oxidy dusíku), dusičnany – 
NO3

– (ČSN ISO 7890-3 – Spektrofotometrická 
metoda  s  kyselinou  sulfosalicylovou),  dusitany 
– NO2

– (ČSN EN 26 777) a amoniakální dusík 
N-NH4

+ (ČSN ISO 7150-1). Přepočet hmotnostní 
koncentrace iontů NH4

+ na hmotnostní koncentra-
ci N-NH4

+ byl proveden dle Horákové et al., 2007. 
Hydrochemická data pro vertikály I., III., V. byla 
poskytnuta akreditovanou vodohospodářskou labo-
ratoří podniku Povodí Odry, s. p. 

Stanovení jakosti vody u jednotlivých odběr-
ných profilů bylo vyhodnoceno na základě hodnot 

Obr. 1  Rozmístění odběrových míst v nádrži Žermanice: Vertikály I., III., V. – místa odběrů vzorků podniku Povodí 
Odry s. p.: I. u hráze, III. střed nádrže, V. nejvzdálenější místo od hráze. Odběrové místo   – odběr vzorků 
u výpusti z předzdrže, odběrové místo  – odběr vzorků z předzdrže, odběrové místo  – odběr vzorků 
z vodního toku Řepník

Fig. 1  Placement of sampling sites: Vertical profile I., III. and V. – sampling sites of a corporation Povodi Odry, 
s. p.: I. next to a dam, III. in the middle of a reservoir, V. outermost sampling site from a dam. Sampling 
site   – sampling at head-pond outlet, sampling site   – sampling at head-pond itself, sampling site  – 
sampling from Řepník tributary
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tříd jakosti vod dle ČSN 75 7221 „Jakost vod – 
Klasifikace jakosti povrchových vod“, dle NV 
č. 229/2007 Sb.. 

V dubnu a v červnu roku 2010 bylo na toku 
Řepník  provedeno  i  jeho  hydrometrování.  Na-
měřená hydrologická data byla zpracována dle 
ČSN 75 1400. Zajímalo nás zejména, jak mohou 
být hodnoty aktuálního průtoku Řepníku (duben, 
červen)  za  dané  monitorovací  období  srovnány 
s odpovídajícími hodnotami N-letých a m-den-
ních vod, včetně dlouhodobé průtokové normály. 
Hydrologické  údaje  byly  poskytnuty  oddělením 
hydrologie Českého hydrometeorologického ústavu 
v Ostravě-Porubě. 

VÝSLEDKY A DISKUSE

Potok  Řepník  je  malý  potok  s  jílovito-hli-
nitým řečištěm a místy s přirozeným neregulova-
ným tokem, který vytváří meandry. Potok pramení 
v obci Vojtkovice v nadmořské výšce 330 m. Dále 
směřuje přes Horní Domaslavice do obce Lučina, 
kde vtéká do západní zátoky vodní nádrže Žerma-
nice. Základní hydrologické údaje jsou uvedeny 
v tab. 1.

Hydrometrování drobných vodních toků v zá- 
stavbě většinou není prováděno sítí měřících sta-
nic ČHMÚ, ani nově – se změnou správy malých 
vodních toků – Zemědělskou a vodohospodářskou 
správou. Režim jejich průtoků vychází pouze ze 
statistických hodnot větších ploch povodí. V ob-
lasti hydrometrování malých vodních toků v ze-
mědělské krajině se proto doporučuje provádět 
vlastní terénní šetření. V dubnu byly naměřeny 
hodnoty průtoku, odpovídající m-dennímu průto-
ku Q210. V červnu odpovídala naměřená hodnota 

m-dennímu průtoku Q240-270. Průtok by na toku ne-
měl klesnout pod hodnotu Q335, což se v žádném 
měsíci nestalo.

Cílem našeho výzkumu bylo v prvé řadě 
zhodnotit, zdali má vodní tok Řepník (odběrové 
místo ) a předzdrž (odběrové místo ), do které 
vtéká odtok z mechanicko-biologické ČOV obce 
Lučina, vliv na kvalitu vody ve výpusti (odběrové 
místo ) a v samotné nevodárenské nádrži Žer-
manice.

Naměřené měsíční hodnoty ukazatelů Ncelk., 
N-NO3

–, N-NO2
–, N-NH4

+ v závislosti na pH hod-
notách a koncentraci kyslíku na jednotlivých pro-
filech jsou zobrazeny na obr. 2–5. Z obrázků je 
vidět, že vliv přítoku Řepník na předrž byl zřejmý 
u Ncelk. a u N-NO3

–. Pro dusičnany (viz obr. 2–4) 
byl typický výrazný sezónní cyklus s maximem 
na konci jara, kde kromě dusičnanů z odpadních 
vod hrají roli i dusičnany, které se vyluhují z půdy, 
kde jsou velmi málo zadržovány v půdním sorpč-
ním komplexu. V letním, tj. vegetačním období, 
jsou naopak odčerpávány z vody vegetací, a pro-
to jsou také hodnoty v tomto období nižší. Tento 
stav je pro povrchové vody v ČR běžný (6). Po-
kles dusičnanů nastal u přítoku a předzdrže také  
v měsíci lednu z důvodu snížené koncentrace 
kyslíku, vedoucí k redukci dusičnanů na dusitany 
a následně amoniak. Zvýšený obsah dusična-
nů u přítoku i předzdrže signalizuje eutrofní typ 
vody.

Vliv přítoku Řepník a předzdrže z hlediska 
koncentrace celkového dusíku a dusičnanů není 
na samotné nádrži již patrný – viz obr. 5. Celkový 
dusík a dusičnany zde byly nízké s typickou sezón-
ní oscilací. 

Tab. 1  Hydrologické údaje o vodním toku Řepník (zdroj: ČHMÚ Ostrava-Poruba)
Tab. 1  Hydrological characteristics of stream Řepník (source: ČHMÚ Ostrava-Poruba)

Vodní tok Řepník 

Kraj Moravskoslezský 

Hydrologické pořadí 2-03-01-0650 

Plocha povodí (km2) 5,21 

Dlouhodobá průměrná roční výška srážek 
na povodí (mm) 858 

Dlouhodobý průměrný průtok (l/s) 
Specifický odtok q (l/s/km2)

56 
10,75
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Obr. 3 Vývoj měsíčních hodnot N-NO3
–, N-NO2

–, N-NH4
+, Ncelk., pH a koncentrace O2 v období od dubna 2010 

do března 2011 v předzdrži
Fig. 3  Monthly history of N-NO3

–, N-NO2
–, N-NH4

+, Ncelk., pH and O2 concentrations values from April 2010 to 
March 2011 at the head-pond

Obr. 2  Vývoj měsíčních hodnot N-NO3
–, N-NO2

–, N-NH4
+, Ncelk., pH a koncentrace O2 v období od dubna 2010 

do března 2011 v potoku Řepník
Fig. 2  Monthly history of N-NO3

–, N-NO2
–, N-NH4

+ , Ncelk., pH and O2 concentrations values from April 2010 to 
March 2011 in the Řepník stream
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Obr. 5  Vývoj měsíčních hodnot N-NO3
–, N-NO2

–, N-NH4
+, Ncelk., pH a koncentrace O2 v období od dubna 2010 

do března 2011 na nádrži Žermanice
Fig. 5  Monthly history of N-NO3

–, N-NO2
–, N-NH4

+, Ncelk., pH and O2 concentrations values from April 2010 to 
March 2011 at the Žermanice reservoir

Obr. 4  Vývoj měsíčních hodnot N-NO3
–, N-NO2

–, N-NH4
+, Ncelk., pH a koncentrace O2 v období od dubna 2010 

do března 2011 ve výpusti z nádrže
Fig. 4  Monthly history of N-NO3

–, N-NO2
–, N-NH4

+, Ncelk., pH and O2 concentrations values from April 2010 to 
March 2011 at the head-pond outlet
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Určitý trend vlivu přítoku Řepník na předzdrž 
a výpusť lze vysledovat i u koncentrace amonných 
iontů.  V  měřených  profilech  byly  zaznamenány 
tři maxima, a to v říjnu, prosinci a v únoru – viz 
obr. 2–4. Nárůst amoniakového dusíku nastal vždy 
na konci vegetačního období, kdy začalo dochá-
zet k mikrobiálnímu rozkladu odumřelé biomasy 
fytoplanktonu. V únoru došlo zřejmě z důvodu 
rozkladných procesů k extrémnímu zvýšení kon-
centrace amoniaku i v samotné nádrži – viz obr. 5. 
Forma výskytu amoniaku je silně závislá na hod-
notě pH a teplotě. Při nižších hodnotách pH a níz-
ké teplotě převládá disociovaná forma N-NH4

+, 
v opačných podmínkách převládá nedisociovaná 
molekula NH3, která je – na rozdíl od disociované 
formy NH4

+ – těkavá a pro ryby silně toxická (7). 
Situace, kdy došlo z důvodu kombinace vysoké 
teploty a pH ke zvýšení koncentrace NH3, nastala 
u všech měřených profilů v měsíci červnu. 

Zmíněné zvýšení hodnot pH v letních měsí-
cích jednoznačně reflektovalo silně rozvinutou eut-
rofizaci na všech sledovaných profilech. Hodnoty 
pH se u hladiny pohybovaly kolem 10, což svědčí 
o vysoké fotosyntetické aktivitě fytoplanktonu. Ze 
stejného důvodu docházelo v tomto období i k epi-
limnetickému sycení vody kyslíkem. Tento jev se 
zopakoval ještě jednou v měsíci říjnu.

Co  se  týče  hodnot  celkového  fosforu  lze 
konstatovat, že i přes vysoké koncentrace fosforu 

v přítoku se ve vlastní nádrži Žermanice výrazně 
znečištění fosforem neprojevuje a  fosfor se usa-
zuje v předzdrži, a to vazbou na sorpční komplex 
sedimentu (asi menší frakce – jílovitá až hlinito-
-jílovitá, jejímž donorem je i přítok Řepník).

Na základě stanovení poměru BSK : CHSK 
můžeme charakterizovat biologickou rozložitel-
nost organických látek ve vodách, a to za aerob-
ních podmínek. Čím je hodnota poměru vyšší, tím 
více organicky rozložitelných látek voda obsahuje. 
U odpadních vod s vysokým obsahem biologic-
ky rozložitelných látek se tento poměr pohybuje 
v rozmezí od 0,5 do 0,75, u biologicky vyčištěných 
odpadních vod je od 0,1 do 0,2 a u čistých povr-
chových vod bývá nižší než 0,1 (8). 

Hodnoty  poměru  BSK : CHSK  v  průběhu 
roku se u všech sledovaných profilů pohybovaly 
v rozpětí hodnot od 0,6 ve výpusti v květnu 2010 
po  0,02  v  toku  Řepník  v  březnu  následujícího 
roku – viz obr. 7. V průměru se hodnoty pohybo-
valy okolo 0,2 u potoka Řepník a 0,3 u předzdrže 
a výpusti. Hodnota poměru BSK:CHSK po většinu 
sledovaného období u všech profilů odpovídá tedy 
biologicky vyčištěné odpadní vodě. 

Dle ČSN 75 7221 je vodní tok Řepník na zá-
kladě hodnocení elektrolytické konduktivity řazen 
do I. třídy jakosti vod. Na základě hodnocení kon-
centrace rozpuštěného kyslíku BSK5 je řazen do II. 
třídy  jakosti.  Nejhůře  hodnoceným  ukazatelem 

Obr. 6  Vývoj měsíčních hodnot Pcelk. v období od dubna 2010 do března 2011
Fig. 6  Monthly history of Pcelk. values from April 2010 to March 2011
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z  hlediska  hodnocení  imisních  standardů  jsou 
N-NO3

-,  N-NH4
+,  Pcelk. a CHSKCr, které řadí tok 

do III. třídy jakosti. 
K překročení imisních standardů u toku Řep-

ník, definovaných NV č. 61/2003 Sb. ve znění po-
zdějších předpisů, došlo u N-NO3

–, N-NH4
–, Pcelk. 

a CHSKcr – viz tab. 2. Dle legislativy voda v toku 
Řepník odpovídá stavu povrchové vody, „… která 
byla ovlivněna lidskou činností tak, že ukazatele 
jakosti vody dosahují hodnot, které nemusí vy-
tvořit podmínky pro existenci bohatého, vyvážené-
ho a udržitelného ekosystému“ (12). 

Hodnoty z nádrže Žermanice, až na zvýšené 
pH (C90 = 10), odpovídají standardům jak vyhlášky 
MZd č. 135/2003 Sb., tak i NV č. 61/2003 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů. 

U výpusti byly překročeny imisní standardy 
Pcelk. a N-NH4

+, hodnoty pH a teploty. 
U  předzdrže byly překročeny imisní standar-

dy u N-NO3
–, N-NH4

+ a Pcelk. – viz tab. 2.
Na základě hodnocení celkové koncentra-

ce fosforu ve vodách klasifikuje směrnice OECD 
trofii u nádrži a řek do několika kategorií: voda 
ultraoligotrofní, oligotrofní, mesotrofní, eutrofní 
a hypertrofní (9). 

V  případě  profilů  vodního  toku  Řepník, 
předzdrže a výpusti byla naměřena průměrná hod-
nota koncentrace celkového fosforu 0,275 mg/l. 
Všechny uvedené profily patří tedy do kategorie 
hypertrofních vod. Průměrná koncentrace fosforu 
byla na nádrži 0,04 mg/l a vodu tedy můžeme řadit 
do kategorie vod eutrofních. Ročně do předzdrže 

Obr. 7  Poměr BSK:CHSK v období od dubna 2010 do března 2011
Fig. 7  Ratio BOD:COD in period from April 2010 to March 2011
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Tab. 2  Hodnocení měřených ukazatelů podle imisních standardů na jednotlivých profilech 
Tab. 2  Evaluation of measured variables in comparison to immission standards at individual profiles

 

Ukazatele (C90)

pH
Teplota 

vody
(°C)

Konduk.
(mS/m)

N-NO3
–

(mg/l)
N-NH4

+

(mg/l)
Ncelk.
(mg/l)

Pcelk.
(mg/l)

O2
(mg/l)

BSK5
(mg/l)

CHSKcr
(mg/l)

Žermanice 10 23 1,8 0,3 2,1 0,05 – 3 –
Výpusť 10 27 4,3 0,9 0,5 6 5 23
Předzdrž 8 24 8,4 1 0,4 11 6 30
Řepník 8 14 40 7,9 0,8 0,4 7 3 42



36

z přítoku Řepník přiteče 214 kg celkového fosforu 
a 6 376 kg celkového dusíku za rok. 

Z vyhodnocení naměřených údajů můžeme 
konstatovat, že vodní tok Řepník má vysoký ob-
sah živin, které vnáší do předzdrže, kde dochází 
k jejich kumulaci. Samotná předzdrž je rovněž hy-
pertrofní a následně logicky hypertrofní je i voda 
ve výpusti. Je tedy zřejmé, že zvýšený obsah živin 
by mohl mít v budoucnu negativní dopad i na sa-
motnou nevodárenskou nádrž Žermanice. 
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