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Hodnocení jakosti povrchových vod

(757221) ČSN 75 7221

- tekoucí vody se rozdělují podle 47 ukazatelů 

do 5 tříd

 Třída I – neznečištěná voda

 Třída II – mírně znečištěná třída

 Třída III – znečištěná voda

 Třída IV – silně znečištěná voda

 Třída V– velmi silně znečištěná voda



Hodnocení jakosti povrchových vod
- skupiny ukazatelů

A)   Kyslíkový režim

- rozpuštěný kyslík

- 𝐵𝑆𝐾5
- 𝐶ℎ𝑆𝐾𝑀𝑛

- 𝐶ℎ𝑆𝐾𝐶𝑟



Hodnocení jakosti povrchových vod
- skupiny ukazatelů

B)   Základní chemické a fyzikální

- Rozpuštěný kyslík

- pH

- Teplota vody

- Rozpuštěné látky nebo vodivost

- Nerozpuštěné látky

- Amoniakální dusík

- Dusičnanový dusík

- Veškerý fosfor



Hodnocení jakosti povrchových vod
- skupiny ukazatelů

C)   Doplňující chemické

- Vápník

- Hořčík

- Chloridy

- Sírany

- Tenzidy aniontové, nepolární extrahovatelné 
látky

- Organický vázaný chlor



Hodnocení jakosti povrchových vod
- skupiny ukazatelů

D)   Těžké kovy

- Rtuť

- Kadmium

- Arsen

- Olovo 



Hodnocení jakosti povrchových vod
- skupiny ukazatelů

E)   Biologické a mikrobiologické

- Saprobní index

- Koliformní bakterie

- Fekální koliformní bakterie

- Enterokoky

- Enteroviry

F) Radioaktivita

α,β,γ



Odběr vzorků

Typy vzorků:

 Prostý (bodový vzorek)

 Směsný (slévaný vzorek)

 Vzorky hloubkového profilu

 Vzorky plošného profilu

 Periodické

 Režimové



Odběr vzorků
Vzorkovnice:

• 1 litrová plastová vzorkovnice (velká láhev) pro 
chemický rozbor

250 ml šroubovaci skleněná vzorkovnice pro 
senzorickou analýzu

250 ml nebo 500 ml skleněná sterilní 
vzorkovnice s alobalem na hrdle a zátce pro 
mikrobiologický rozbor



 je vhodné provést 18 - 20 hodin před předáním vzorku 
do laboratoře Před odběrem je nutné si umýt ruce a 
pracovat s maximální pečlivostí. Před zahájením 
odběru je potřebné odstranit z výstupu kohoutku 
všechny rušivé doplňky (sítka, perlátory).

 Odebrané vzorky je nutné uchovávat v chladnu a 
temnu
(spodní část chladničky cca 4 °C) a co nejdříve 
dopravit do laboratoře.

Odběr vzorků (pitná voda)



 Postup při odběru vzorku z ruční pumpy: 

Postup odběru vzorku a uchovávání odebraného vzorku 
je shodné s postupy pro odběr vzorku z vodovodního 
kohoutku. 

Je velmi důležité nepřerušit stálý průtok vody 
v průběhu odběru 

Pro mikrobiologický rozbor není vhodné provádět odběr 
vzorku vody z vodní hladiny a ze zahradních hadic. 

Odběr vzorků (pitná voda)



 Čas odběru

 Teplota vody a vzduchu

 Sluneční svit

 Srážky

 Síla a směr větru

 Hloubka vody v lokalitě

 Průhlednost vody

 Zákal vody

 Barva vody

 pH vody

Meteorologické a fyzikálně 
chemické faktory



pH

~ plynný oxid uhličitý se ve vodě rozpouští na slabou 
kyselinu uhličitou (kyselost vody)

~ kyselina uhličitá rozpouští uhličitan vápenatý na 
hydrogenuhličitan vápenatý

Procesy jsou ovlivněny fotosyntézou fytoplanktonu

Fyzikálně chemický rozbor vody 



Hodnocení (rybné vody)
pH reakce užití

< 4,5 Velmi  značně kyselé vody Nevhodné pro rybářství

4,5 – 5 5 Značně kyselé vody Je třeba vápnit, úhyn ryb

5,5 - 6,5 Slabě kyselé Vápnit, kontrolovat pH

6,5 – 7,5 Neutrální Dobré rybničné vody

7,5 – 8,5 Slabě alkalické Dobré rybničné vody

8,5 – 9,5 Značně alkalické Úhyn ryb (zarostlé 
rybníky)



Fyzikálně chemický rozbor vody 
 Rozpuštěný kyslík

~ atmosférický tlak, teplota

~ fotosyntéza

~ proudící vody → nasycení kyslíkem 100 %

~ zámrz vodní hladiny, sníh



Fyzikálně chemický rozbor vody 
 Volný amoniak

~ bílkoviny (hydrolytické štěpení)

~ produkty metabolismu vodních živočichů (dýchání ryb, 

moč)

~ amonné soli ( do pH 8,0)

~ plynný amoniak ( nad pH 8,0) → autointoxikace ryb



Fyzikálně chemický rozbor vody 
 Volný oxid uhličitý

~ zdroj : atmosféra, biochemické procesy ve vodě, dýchání 
hydrobiontů, rozklad organických látek

→ volný oxid uhličitý a jeho iontové formy~ fotosyntéza

Odčerpá se volný oxid uhličitý a začne se rozkládat kyselý 
uhličitan → pH se zvýší

→ obsah oxidu uhličitého na povrchu ………. 20 − 30 𝑚𝑔/𝑙

→ obsah oxidu uhličitého u dna (v podzemních 
vodách)……………………………………. 100 − 1000 𝑚𝑔/𝑙



Fyzikálně chemický rozbor vody 
 Chlor

Toxický pro vodní organismy (dezinfekce pitné vody, 

která pochází z povrchových vod

→ obsah chloru při nižších teplotách je větší

 Methan

Bahenní plyn (rozklad celulozy)

→ hromadí se pod ledem

→ vytlačuje z vody kyslík

→



Fyzikálně chemický rozbor vody 
 Železo 𝑭𝒆+𝟐, 𝑭𝒆+𝟑

Zdroj: nerosty za přítomnosti huminových kyselin, kyseliny 

sírové, oxidu uhličitého

→ oxidace (železité bakterie → hydroxid železitý nebo 

koloidní železo)

→ kyselé vody, rašelinné

→ sráží se na žábrách ryb

→



• Dusík 

→



• Dusík 

Biogenní prvek

- Elementární dusík

- Amoniakální

- Dusitanový 

- Dusičnanový

- N – organicky vázaný

- N – umělého původu

Zdroje: splaškový dusík, fekálie, rozklad biomasy, hnojení

Odstranění: iontoměniče, reverzní osmóza



• Fosfor 

Biogenní prvek

- Anorganický fosfor

- Organický

- Součást ATP

- V zimě → nejvyšší obsah fosforu ve vodě →probíhá 

mineralizace odumřelých organismů

- Konec léta →minimum

- Kyselé vody →nerozpustné sraženiny fosforu

→



• Toxické látky ve vodě 

 Chlor (leptá žábra)

 Ozon (zrychlené dýchání)

 Sulfan (zpomalení dýchání)

 Kyselina sírová (žíravina, sliz)

 Hydroxidy (leptá, vzniká sliz)

 Těžké kovy (zpomalené dýchání, ryba leží na boku)

 Arsen (práškování pole pesticidy)

 Pikrotoxin - jed ze semen rostliny chebule (pytláci ryb)

 Kyselina mléčná, silážní tekutiny



• Toxické látky ve vodě 

Močůvka, kejda

Limnaea pelegra - vodní plž (imunní úhoř)

Ropné látky, minerální oleje

Mýdla (alkalicky působí na žábra)

Fenoly – neurotoxiny

Alkaloidy

Thujový jed

Taxin (jed z tisu)

Cicutoxin (rozpuk jízlivý)

Hepatotoxiny a neurotoxiny sinic

Pesticidy



Souhrnná zpráva o vývoji jakosti povrchových vod v

povodí Moravy ve dvouletí 2011–2012

http://www.pmo.cz/download/rocenka-2011-12.pdf

Jakost povrchových vod

http://www.pmo.cz/download/rocenka-2011-12.pdf
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