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Anotace 
 

Práce se zabývá měřením fyzikálně chemických parametrů v řece Opavě, 

Moravicí a Raduňce v průběhu roku. 

 

Práce může sloužit jako podklad pro následné sledování čistoty vodních toků      

na Opavsku. 
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Úvod 
                 
                 

Znečištění vody je v dnešní době celosvětovým problém, neboť omezuje 

přístup lidstva k pitné vodě. Mnohá přirozená prameniště a zásobárny pitné vody 

jsou dnes znečištěny. V důsledku lidské činnosti se ve vodě vyskytují látky, které 

v ní nejsou přirozené, nebo se obsah přirozených látek zvyšuje. 

Rozhodl jsem se zjistit, jaká je kvalita vodních toků na Opavsku.             

Ke svému výzkumu jsem si vybral řeku Opavu, Moravicí a potok Raduňku. 

Kvalitu vody můžeme hodnotit dvěma způsoby. Tím prvním je fyzikálně-

chemický rozbor a tím druhým je biologický rozbor. Zvolil jsem první způsob 

hodnocení  -  fyzikálně chemický rozbor.  

Cílem fyzikálně-chemického hodnocení je stanovit míru přítomnosti 

sledovaných látek v toku po určitou časovou jednotku. Jako například teplota, pH, 

množství rozpuštěného kyslíku, dusičnany, fosforečnany, apod. 

Výhodou fyzikálně - chemického hodnocení je vcelku objektivní 

posouzení míry zátěže toku vybranými ukazateli jakosti vody. Dále je zde 

možnost hodnocení získaných výsledků z hlediska množství sledovaných látek. 

Z tohoto hlediska se naskytá možnost srovnání časového vývoje znečištění určitou 

látkou na daném místě a také šíření této látky v rámci toku mezi určitými 

oblastmi. Výsledky tohoto hodnocení jsou také nezbytné pro stanovení kvality 

pitné nebo užitkové vody.  

Toto téma jsem si vybral, protože mě zajímá jak jsou na tom řeky, které se 

vyskytují na Opavsku. Zajímalo mě složení vody a také zda nejsou nějakým 

způsobem závadné. 

Tato práce je zároveň mou závěrečnou prací k maturitní zkoušce. Téma 

práce mi navrhla paní Mgr. Jana Stříbná. 
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1. Metodika 
 

 
Nejprve jsem si stanovil, které parametry budu u vodních toků sledovat, 

jakým způsobem a také jak často. Rozhodl jsem se provést měření v měsíčních 

intervalech a pro práci v terénu použít datalogger Xplorer GLS, kterým se dá 

měřit konduktivita, teplota vody, pH a rozpuštěný kyslík. Musel jsem se tento 

přístroj naučit ovládat a také zpracovávat naměřené hodnoty v programu Data 

Studio. Také jsem se rozhodl odebírat vzorky vody, které jsem následně hodnotil 

v laboratoři. 

Bydlím v Opavě - Kylešovicích, takže mě nejvíce zajímalo, jakými 

fyzikálně chemickými parametry se mohou pochlubit vodní toky v blízkosti mého 

bydliště. Svá měření jsem prováděl na řece Opavě, Moravicí a Raduňce.  

Na řece Opavě jsem si zvolil stanoviště v Kateřinkách u mostu na ulici 

Ratibořská (fotografie stanoviště viz příloha 1). Na řece Moravicí jsem zvolil 

stanoviště v Opavě – Kylešovice (příloha č. 2) a na Raduňce jsem zvolil místo u 

Raduňských mokřadů (příloha č. 3). 

 

1.1. Měřící přístroj Xplorer GLX 

 

 

Datalogger Xplorer GLX je měřící rozhraní slouží k přenosu dat mezi 

senzory a prostředím. Umožňuje zároveň data sledovat i vyhodnocovat.  

Obrázek 1:  Datalogger Xplorer GLS 
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Do přístroje je možné zapojit až čtyři senzory PASPORT, dvě teplotní 

čidla a jedno čidlo na měření elektrického napětí.  

Vyhodnocování dat může probíhat přímo v dataloggeru. Xplorer lze také 

za pomoci USB kabelu propojit s počítačem a poté data buďto do počítače 

exportovat nebo lze také datalogger používat jako rozhraní pro měření v prostředí 

DataStudia.  

K Xploreru GLX lze připojit externí Flash paměť, na kterou lze data 

kopírovat a později vyhodnocovat v programu DataStudio. Do USB portů 

dataloggeru lze rovněž připojit myš či klávesnici na pohodlnější obsluhu nebo 

tiskárnu na přímý tisk naměřených hodnot.  

Přístroj má displej o rozměrech 320x240 bodů s vysokým rozlišením. 

Obsahuje čtyři výstupy pro senzory. Při mých měřeních jsem využíval senzor 

kvality vody, kalorimetr a GPS. Datalogger má také zabudován mikrofon, lze jej 

použít jako diktafonu. 

Obrázek 2:    Vstupy pro senzory 

 

 

 

 

 

 

Přístroj mi umožnil nejen velice komfortní sběr dat, ale také jejich 

vyhodnocení přímo v terénu. 

Obrázek 3:   Měření v terénu 
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1.2.  Programové vybavení 

 

Pro vyhodnocování výsledků měření jsem použil software DataStudio. 

Nástroje tohoto softwaru jsou plně srovnatelné s programovým vybavením 

Xploreru GLX. 

V programu DataStudio se mohou nastavovat také podmínky sledování 

experimentu (vzorkovací frekvence, typ zobrazení dat - digitálně, analogově, 

tabulka, graf aj.).  

Experimenty jsem začal měřit a vyhodnocovat s verzí DataStudio Lite, 

která je zdarma dostupná ke stažení. Prvních devadesát dní po instalaci lze 

vyzkoušet měření v plné verzi softwaru. Poté se můžete rozhodnout, zda Vám 

stačí verze DataStudio Lite, do které software po vypršení 90 denní lhůty 

překlopí, nebo zda si zakoupíte verzi plnou s aktualizacemi. Rozdíly mezi plnou a 

Lite verzí DataStudia spočívají zejména v možnostech využití vyšších 

analytických nástrojů.  

1.3. Senzor kvality vody 

 

Jde o kombinovaný senzor. Pomocí tohoto senzoru se dá měřit množství 

rozpuštěného kyslíku, pH, teplota a konduktivita vody. U tohoto senzoru si 

vybíráme ze tří možností měření, přičemž každá možnost nám nabízí jiný rozsah 

hodnot. Tento rozsah se vztahu především pro měření konduktivity. 

Měřící rozsah pro teplotu je od - 35 °C po 135 °C, pro pH je od 0 po 14, 

pro kyslíkové číslo je od 0 po 20 mg a pro konduktivitu je od 0 po 1000/ 10000/ 

100000 μS/cm. 

Obrázek 4:   Kombinovaný senzor 
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1.4. Kolorimetr – kvalita vody 

 

Kolorimetr na sledování kvality vody je speciálně upraven tak, aby se na 

místo kyvet nechaly vkládat ampulky, v nichž jsou připraveny reaktanty, barevně 

zvýrazňující obsah sledovaných chemických prvků ve zkoumané vodě. Na 

základě měření transmitance (absorbance) kolorimetru se určuje koncentrace látky 

v roztoku. 

Obrázek 5:   Ampulky vkládající do kalorimetru 

 

 

 

 

 

 

1.5. Měření v laboratoři 

 

V laboratoři jsem měřil pomocí chelatometrie tvrdost vody a množství 

vápníku ve vodě. Dále jsem pomocí školního ekologického kufru měřil dusitany, 

amoniakální dusík a fosforečnany. 

. 
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2. VÝSLEDKY 
 

2.1. Informace o řekách 

 

Řeka Opava je levostranným přítokem řeky Odry. Vzniká soutokem Bílé, 

Střední a Černé Opavy ve Vrbně pod Pradědem. Opava protéká okresy Bruntál, 

Opava a Ostrava město. Její délka je 110,7 km a plocha povodí měření je          

289 km
2
. Jejím největším přítokem je řeka Moravice. 

Řeka Moravice je nejvýznamnější přítok řeky Opavy. Řeka je dlouhá 

100,5 km a plocha povodí je 899,9 km
2
. Řeka pramení v Hrubém Jeseníku          

ve Velké kotlině zhruba 3 km od vrcholu Pradědu. Na jejím toku se nacházejí dvě 

nádrže, které vzdouvají její hladinu. Jsou to Slezské Harta a Kružberk. Mezi 

Kružberkem a Hradcem nad Moravicí byl vyhlášen přírodní park Moravice. 

Moravice se pod Opavou vlévá z pravé strany do řeky Opavy. 

Tento potok pramení severně od Jakubčovic a protéká obcí Raduň. Protéká 

okolo zámku Raduň a  Raduňských mokřadů. V městské části Kylešovice se vlévá 

do řeky Moravice. Raduňský potok byl především v okolí zámku regulován         

do romantických meandrů, dramatických bystřin a tajemných tůněk. 

 

2.2. Fyzikální ukazatelé 

 

2.2.1. Teplota vody  

 

Teplota vody patří mezi základní fyzikální ukazatelé, znázorňující aktuální 

stav toku. Chod teploty je řízen příjmem slunečního záření z atmosféry a 

následným ohřevem vody, dna a břehů. Teplota kolísá v závislosti na denním i 

sezónním režimu chodu vzduchu, slunečním záření i klimatickém období. Denní 

průběh teplot je u malých toků vyšší a dosahuje typicky 3 – 6 °C, u větších toku 

dosahuje 1 – 1,5 °C. Maximální denní teplota v celoročním denním průběhu 

nastává mezi 14 – 17 hodinou. 
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Pro kvalitu vody je teplota důležitá, především tím, že ovlivňuje kyslíkový 

režim toku, neboť množství rozpuštěného kyslíku ve vodě je nepřímo úměrné 

teplotě. Čím je teplota vody v toku vyšší, tím je obsah kyslíku nižší. Také 

ovlivňuje všechny biochemické procesy a život organismů, které jsou závislé     

na vodním prostředí. 

Naměřené hodnoty na všech sledovaných tocích jsem zpracoval graficky 

(graf č. 1). Vypočetl jsem průměrnou teplotu vodních toků, zaznamenal jsem 

minimum a maximum do tabulky (tabulka č. 1). 

 Pro všechny řeky jsem na základě naměřených hodnot stanovil  I. třídu 

jakosti. To znamená, že všechny monitorované řeky jsou z hlediska teploty vody 

na nejlepší úrovni. A také, že tepelné znečištění je v těchto řekách na nejnižší 

hodnotě. 

Graf 1 : Vývoj teploty vody 
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Opava 13,27 18,4 17,88 16,47 14,94 8,97 2,74 0,74 2,4 0 1,65

Moravice 12,17 15,48 19,75 17,17 14,94 8,38 1,64 0,54 2,12 0 1,45

Raduňka 13,23 15,87 14,74 15,38 15,25 9,2 3,02 0,74 1,43 0 1,75

17.5. 11.6. 7.7. 31.8. 21.9. 20.10. 29.11. 20.12. 25.1. 28.2. 13.3.
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tabulka č. 1:   Teplota vody 

 

2.2.2. Vodní toky  a pH  

 

Důležitou vlastností vody je obsah vodíkových iontů. V běžných vodách 

se množství vodíkových iontů pohybuje v rozmezí 1 – 10
-14

. V neznečištěných 

povrchových vodách je pH ovlivňováno především horninovým prostředím a jeho 

hodnota je pohybuje v rozmezí 4,5 – 8,3. 

Vlivem lidské činnosti, splavováním půd do toků a geologických podložím 

dochází k acidifikaci (okyselování) vod. Také pH vody snižují kyselé deště a 

znečišťující látky, které jsou vypuštěny do toků. 

Acidifikace je dlouhodobý proces, který se velmi těžko odbourává. Má         

za následek úhyn živočichů a rostlin, které v toku žijí. Hlavní činitelé jsou 

především dešťové či sněhové srážky. Okyselení způsobují především sloučeniny 

síry a dusíku, které se do atmosféry dostávají spalováním fosilních paliv. 

Rovněž naměřené hodnoty v jednotlivých měsících jsem zaznamenal 

graficky (graf č. 2 a tabulka č. 2). pH všech řek se pohybuje mezi I. – III. třídou. 

To značí, že řeky jsou z hlediska reakce v dobrém stavu.  

tabulka č. 2:  Průměrné hodnoty  pH vody 

 

 

 

°C Minimum Maximum Průměrná hodnota 

Opava 0,74 18,4 9,75 

Moravice 0,54 19,75 9,36 

Raduňka 0,74 15,87 9,06 

 Minimum Maximum Průměrná hodnota 

Opava 6,2 8 7,52 

Moravice 6 7,72 7,44 

Raduňka 5 7,57 6,96 
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Graf 2:   Vývoj pH vody 

 

 

 

 

 

2.2.3. Konduktivita 

 

Konduktivita neboli měrná vodivost je schopnost vody vést elektrický 

proud. Hodnotu konduktivity ovlivňuje množství aniontů a kationtů, které jsou 

přítomny ve vodě. Jednotkou konduktivity je Simens na metr (S/m). 

Konduktivita je závislá na teplotě vody. Pokles teploty o 1°C má                     

za následek pokles konduktivity o 2%.  

Dále je hodnota konduktivity závislá na míře lidské činnosti. Množství 

kationtů a aniontů ve vodě zvyšuje přítomnost znečišťujících látek. Je-li hodnota 

konduktivity vysoká, značí to, že tok je hodně ovlivněn lidskou činností, 

nepoukazuje to však na míru znečištění.  

Podle naměřených hodnot konduktivity  (graf č.3) spadají všechny řeky   

do I. třídy jakosti vody. To znamená, že voda neobsahuje mnoho látek, které 

vedou elektrický proud. Například železo a jeho sloučeniny. 
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Graf 3:   Vývoj konduktivity ve vodě 

 

 

tabulka č. 3:   Vývoj konduktivity ve vodě 

 

 

2.3. Chemičtí ukazatelé 

2.3.1. Fosforečnany 

 

Sloučeniny fosforu stejně jako sloučeniny dusíku hrají důležitou roli 

v koloběhu látek v přírodě a v řadě biochemických procesů. Jsou nezbytnou 

živinou pro rozvoj a růst vyšších organismů.  

Fosfor se ve vodě vyskytuje v podobě organických nebo anorganický 

sloučenin. Nejznámější anorganickou sloučeninou fosforu jsou fosforečnany, 

které se snadno váží na železo, hliník a vápník a vytvářejí s nimi soli. Rozpustné 

mS/m Minimum Maximum Průměrná hodnota 

Opava 19,4 39,4 31,75 

Moravice 16,9 28,8 22,65 

Raduňka 16,4 26 21,90 



  16 

fosforečnany představují hlavní zdroj fosforu pro organismy, proto se 

fosforečnany využívají v zemědělství jako hnojiva. Z polí jsou poté splachovány 

do toků. 

Nadměrné množství fosforu v tocích vede k přemnožení řas a následně 

k eutrofizaci.Přirozeným zdrojem fosforu jsou zvětralé horniny a minerály. Hlavní 

zdrojem je však lidská činnost. A to převážně průmysl, zemědělství a komunální 

odpadní vody. 

Množství fosforečnanů (viz graf č. 4) je v řekách  Opavě a Moravici tak 

vysoké, že spadají do IV. třídy, Raduňka však spadá do V. třídy.   

Graf 4:   Vývoj fosforečnanů ve vodě 

 

 

 
tabulka č. 4:   Výskyt fosforečňanů ve vodě 

 

 

mg/l Minimum Maximum Průměrná hodnota 

Opava 0,5 0,5 0,5 

Moravice 0,5 0,5 0,5 

Raduňka 0,5 1,2 1,1 
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2.3.2. Amoniak 

 

Amoniak se v přírodních vodách vyskytuje ve velmi malých 

koncentracích, obvykle do 0,2 mg/l. Ve vodě může být zastoupen ve dvou 

formách a to disociované NH4 nebo nedisociované NH3. Amoniakální dusík se 

vyskytuje ve všech povrchových vodách, je ale velmi nestálý, protože podléhá 

nitrifikaci, kterou postupně přechází na dusičnany a dusitany. Zdroje tohoto typu 

dusíku jsou jak komunální tak průmyslové. 

Podle naměřené koncentrace amoniaku ve vodě jsem řeky zařadil                 

do jakostních tříd takto: Opava – II. třída, Moravice – I. třída, Raduňka – IV. 

třída. 

Graf 5:   Vývoj amoniaku ve vodě 

 

 
tabulka č. 5:   Průměrné hodnoty amoniaku 

mg/l Minimum Maximum Průměrná hodnota 

Opava 0,2 2 0,46 

Moravice 0,05 0,2 0,11 

Raduňka 0,05 3 1,89 
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2.3.3. Dusitany 

 

Dusík patří mezi základní živiny. Uplatňuje se ve všech biologických 

procesech, které probíhají ve vodách povrchových i podpovrchových. Ve vodě se 

vyskytuje v mnoha sloučeninách. 

Ve vodě můžeme pozorovat dusík ve čtyřech základních formách a to: 

dusík amoniakální, dusitanový, dusičnanový a organický. Pro kvalitu vody je 

nejdůležitější dusík amoniakální, dusitanový a dusičnanový. Amoniakální dusík a 

dusitany jsou hlavním ukazatelem bodového zdroje znečištění. Dusičnany nám 

naopak ukazují plošné zdroje znečištění. 

Dusitany se v  povrchových vodách, které nejsou ovlivněny lidskou 

činností, nevyskytují. Vznikají jako meziprodukty při rozkladu amoniakálního 

dusíku na dusičnany. Hlavní zdrojem dusitanů je průmysl a v malém množství se 

vyskytují i v atmosférických srážkách. Již v malých koncentracích jsou toxické 

pro vodní organismy a ryby. 

Podle množství dusitanů (viz graf č. 6) byly monitorované řeky zařazeny 

do těchto tříd jakosti: Opava – IV. třída, Moravice – II. třída, Raduňka – V. třída. 

 
Graf 6 Vývoj dusitanů ve vodě 
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tabulka č. 6:    Průměrné hodnoty dusitanů 

 

2.3.4. Vápník 

 

Vápník se řadí mezi důležité kationty v povrchových vodách. Přirozeně se 

do vody se dostává luhování vápence, dolomitu, sádrovce a jiných minerálů. 

Množství vápníku ve vodě je závislé na podloží. Vzhledem k hojnému rozšíření 

vápníku v přírodě jsou i přírodní toky velmi bohaté na tento prvek. V běžných 

povrchových a podzemních vodách se vyskytuje v desítkách a někdy i stovkách 

mg/l. Dalším zdrojem vápníku jsou průmyslové odpadní vody z důlní činnosti 

nebo chemického průmyslu.Vápník se určuje především kvůli stanovení tvrdosti 

vody. 

Jak ukazuje graf č. 7, množství vápníku je ve sledovaných řekách velmi 

malé. Proto jsem  všechny zařadil do I. jakostní třídy. 

Graf 7 Vývoj vápníku ve vodě 

 

 

mg/l Minimum Maximum Průměrná hodnota 

Opava 0,02 0,3 0,06 

Moravice 0,02 0,02 0,02 

Raduňka 0,02 0,5 0,19 
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tabulka č. 7:   Průměrné hodnoty vápníku 

 

2.3.5. Hořčík 

 

Graf č. 8 zaznamenává výskyt hořčíku v řekách. Koncentrace hořčíku je 

v monitorovaných řekách velice malá, proto jsem všechny tři toky zařadil           

do I. třídy jakosti. 

 

Graf 8:   Vývoj hořčíku ve vodě 

 

 

 

mg Minimum Maximum Průměrná hodnota 

Opava 3,006 5,6 4,50 

Moravice 1,8 4,2 2,90 

Raduňka 1,4 3,4 2,33 
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tabulka č. 8:   Průměrné hodnoty hořčíku 

 

2.3.6. Rozpuštěný kyslík 

 

Množství kyslíku v toku ovlivňuje veškeré chemické a biologické procesy, 

které probíhají přirozeně v povrchových vodách. Tyto procesy hrají důležitou roli 

při samočištění vody, rozkladu organických látek a přímo ovlivňují podmínky    

pro život a výskyt živých organismů ve vodě. 

Koncentrace kyslíku ve vodě je velmi důležitá pro indikaci celkové čistoty 

vody v toku. Na obsahu kyslíku jsou přímo závislé ryby a ostatní vodní 

organismy. Jako krajní mez pro většinu ryb je považována hodnota 3 – 4 mg/l,  

pro citlivější ryby 6mg/l. Kyslík je spotřebováván bakteriemi, které rozkládají 

organickou hmotu. 

Hlavním zdrojem kyslíku povrchových vod je atmosféra, ze které se kyslík 

dostává do vody pomocí difúze. Dalším zdrojem je fotosyntéza vodních rostlin. 

Významný vliv na množství kyslíku má opět teplota a také intenzita fotosyntézy. 

V čistých povrchových vodách se koncentrace pohybuje mezi 85 – 95%. 

Tato hodnota však kolísá, jak během roku, tak během dne. Nejvyšší množství 

kyslíku je v dopoledních hodinách, nejmenší pak v brzkých ranních hodinách. 

Během roku je koncentrace nejvyšší v zimních měsících a nejnižší je v letních 

měsících.Celkové množství kyslíku je ovlivněno lidskou činností a to především 

mírou znečištění. 

Při měření obsahu kyslíku jsem měl problém se senzorem. Bylo nutné 

provádět pravidelně kalibraci a také došlo k poškození membrány. Proto výsledky 

jsou jen orientační a kvalitu vody podle těchto hodnot jsem nestanovil.                    

Pro úplnost uvádím naměřené údaje v grafu č. 9. 

mg Minimum Maximum Průměrná hodnota 

Opava 0,1 1,7 1,02 

Moravice 0,3 1,8 0,95 

Raduňka 0,2 1,6 1,02 
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Graf 9:   Vývoj rozpuštěného kyslíku ve vodě 

 

 
 

tabulka č. 9:   Průměrné hodnoty kyslíku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.7. Tvrdost vody 

 

Tvrdostí vody vyjadřujeme množství rozpuštěných solí ve vodě. Je 

zdrojem vodního kamene a ovlivňuje chuť vody. Tvrdost vody rozdělujeme        

na přechodnou, kterou způsobuje hydrogenuhličitan vápenatý a po jeho vysrážení 

vzniká uhličitan vápenatý, který tvoří vodní kámen. Druhým typem je tvrdost 

trvalá, kterou způsobují chloridy, sulfidy, dusičnany a křemičitany.  

Tvrdost vody v monitorovaných řekách se pohybuje od velmi měkké       

po středně tvrdé. Podle průměrných hodnot stanovených za celou dobu výzkumu 

můžeme řeky Moravici a Raduňku zařadit do kategorie měkkých vod a Opavu   

do kategorie středně tvrdých vod. 

mg/l Minimum Maximum Průměrná hodnota 

Opava 0 19 1,02 

Moravice 0 17,4 0,95 

Raduňka 0 10,1 1,02 
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Graf č. 1:   Tvrdost vody 

 

 

 
tabulka č. 10:    Průměrné hodnoty tvrdosti vody 

 

°dH Minimum Maximum Průměrná hodnota 

Opava 5,4 11,6 9,23 

Moravice 2,4 9,24 5,61 

Raduňka 2,9 7,84 6,12 
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5. ZÁVĚR 

 

Podle všech ukazatelů dělíme vodu do 5 tříd podle normy ČSN 75 7221. 

Na mapách se tyto třídy označují barevně od světle modré, tmavě modré, zelené 

žluté až po červenou. Červená označuje nejhůře hodnocenou třídu. 

 

Obrázek 6:   Barevná škála kvality vody 

 

 

 

 

Po skončení všech měření jsem výsledky zaznamenal do tabulek (viz 

tabulky č. 11 - 18) Následně jsem výsledné hodnoty v dané skupině seřadil 

vzestupně a vybral jsem tři nejhorší. Z těchto tří výsledků jsem vytvořil průměr a 

podle hodnoty průměru jsem vybral příslušnou třídu jakosti v tabulce (viz příloha 

4). 

 

tabulka č. 11:   Teplota vodních toků 

 

TEPLOTA 

škála naměřených hodnot  
 

Opava Moravice Raduňka  

0,74 0,54 0,74  nejhorší hodnoty 

1,65 1,45 1,43  Opava Moravice Raduňka 

2,4 1,64 1,75  16,47 17,17 15,38 

2,74 2,12 3,02  17,88 19,75 14,74 

8,97 8,38 9,2  18,4 15,48 15,87 

13,27 12,17 13,23  průměrná hodnota 

14,94 14,94 14,74  17,58 17,47 15,33 

16,47 15,48 15,25     

17,88 17,17 15,38     

18,4 19,75 15,87     

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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tabulka č. 12:    pH vodních toků 

pH  

škála naměřených hodnot  
 

Opava Moravice Raduňka  

6,2 6 5  nejhorší hodnoty 

7,23 7,55 6,67  Opava Moravice Raduňka 

7,45 7,6 6,86  7,93 7,72 7,41 

7,47 7,51 6,97  7,97 7,62 7,46 

7,55 7,62 7,19  8 7,69 7,57 

7,63 7,45 7,25  průměrná hodnota 

7,81 7,67 7,26  7,97 7,68 7,48 

7,93 7,72 7,41     

7,97 7,62 7,46     

8 7,69 7,57     

 

 
tabulka č. 13:   Konduktivita vodních toků 

KONDUKTIVITA 

škála naměřených hodnot  
 

Opava Moravice Raduňka  

19,4 16,9 16,4  nejhorší hodnoty 

26 18,6 19,6  Opava Moravice Raduňka 

29 20 20,8  36 27 24,9 

30 20,1 21  37 27,3 25,6 

32,5 20,6 21,1  39,4 28,8 26 

33,8 21 21,6  průměrná hodnota 

34,4 26,2 22  37,47 27,70 25,50 

36 27 24,9     

37 27,3 25,6     

39,4 28,8 26     

 

 
tabulka č. 14:    Výskyt fosforečnanů ve vodních tocích 

FOSFOREČNANY 

škála naměřených hodnot  
 

Opava Moravice Raduňka  

0,5 0,5 0,5  nejhorší hodnoty 

0,5 0,5 1,2  Opava Moravice Raduňka 

0,5 0,5 1,2  0,5 0,5 1,2 

0,5 0,5 1,2  0,5 0,5 1,2 

0,5 0,5 1,2     

0,5 0,5 1,2  průměrná hodnota 

0,5 0,5 1,2  0,5 0,5 1,2 
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tabulka č. 155:   Výskyt amoniaku ve vodních tocích 

AMONIAK 

škála naměřených hodnot  
 

Opava Moravice Raduňka  

0,2 0,05 0,05  nejhorší hodnoty 

0,2 0,05 0,2  Opava Moravice Raduňka 

0,2 0,05 1  0,2 0,2 3 

0,2 0,05 3  0,2 0,2 3 

0,2 0,2 3  2 0,2 3 

0,2 0,2 3  průměrná hodnota 

2 0,2 3  0,20 3 0,20 

 

 
tabulka č. 16:   Výskyt dusitanů ve vodních tocích 

DUSITANY 

škála naměřených hodnot  
 

Opava Moravice Raduňka  

0,02 0,02 0,02  nejhorší hodnoty 

0,02 0,02 0,02  Opava Moravice Raduňka 

0,02 0,02 0,1  0,02 0,02 0,3 

0,02 0,02 0,1  0,02 0,02 0,3 

0,02 0,02 0,3  0,3 0,02 0,5 

0,02 0,02 0,3  průměrná hodnota 

0,3 0,02 0,5  0,11 0,02 0,37 

 

 
tabulka č. 167:   Výskyt hořčíku ve vodních tocích 

HOŘČÍK 

škála naměřených hodnot  
 

Opava Moravice Raduňka  

0,1 0,3 0,2  nejhorší hodnoty 

0,17 0,3 0,7  Opava Moravice Raduňka 

0,5 0,6 0,7  1,6 1,2 1,4 

0,5 0,8 0,9  1,7 1,5 1,6 

1,1 0,9 0,9  1,7 1,8 1,6 

1,3 1 1  průměrná hodnota 

1,5 1,1 1,2  1,67 1,50 1,53 

1,6 1,2 1,4     

1,7 1,5 1,6     

1,7 1,8 1,6     
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tabulka č. 178:   Výskyt vápníku ve vodních tocích 

VÁPNÍK 

škála naměřených hodnot  
 

Opava Moravice Raduňka  

3,006 1,8 1,4  nejhorší hodnoty 

3,4 2 1,6  Opava Moravice Raduňka 

3,8 2,4 2  5,4 3,2 2,8 

4 2,8 2,1  5,4 3,6 3,2 

4,4 3 2,2  5,6 4,2 3,4 

5 3 2,2  průměrná hodnota 

5 3 2,4  5,47 3,67 3,13 

5,4 3,2 2,8     

5,4 3,6 3,2     

5,6 4,2 3,4     

 

 

Po určení všech kategorií jsem stanovil celkovou třídu jakosti sledovaných řek. 

Řeku Opavu a Moravicí do II. třídy. Potok Raduňka spadá do III. třídy. Do této 

třídy je zařazen především díky zvýšenému množství fosforečnanů a dusitanů. 

Tyto látky se do potoka nejspíše dostávají z blízkého pole. Díky malému odtoku a 

slabému proudu mají tyto látky tendenci akumulace, což má za následek jejich 

zvýšenou koncentraci. 

 

tabulka č. 189:   Kategorizace vodních toků 

 Opava Moravice Raduňka 

fosforečnany 4 4 5 

amoniak 2 1 4 

dusitany 4 2 5 

konduktivita 1 1 1 

hořčík 1 1 1 

vápník 1 1 1 

pH  2 2 2 

teplota 1 1 1 

Výsledná kategorie 2 2 3 
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Přílohy 
 
Příloha č. 1:   Stanoviště na řece Opavě 
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Příloha č. 2:   Stanoviště na řece Moravicí 
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Příloha č. 3:   Stanoviště na řece Raduňce 

 

 

 
 

 



  32 

Příloha č. 4:   Třídy jakosti vody podle ČSN 75 7221 

 

Podle všech ukazatelů dělíme vodu do 5 tříd podle normy ČSN 75 7221. 

Na mapách se tyto třídy označují barevně od světle modré, tmavě modré, zelené 

žluté až po červenou. Červená označuje nejhůře hodnocenou třídu. 

 

Třída Charakteristika Typické využití 

I. třída velmi čistá voda Voda je obvykle vhodná pro všechna 

užití (vodárenské účely, potravinářský 

průmysl, koupání, chov lososovitých 

ryb). Voda má velkou krajinotvornou 

hodnotu. 

II. třída čistá voda Voda je obvykle vhodná pro většinu 

užití (vodárenské účely, chov ryb, vodní 

sporty, zásobování průmyslu vodou). 

Voda má krajinotvornou hodnotu 

III. třída znečištěná voda Voda obvykle vhodná jen pro 

zásobování průmyslu vodou.  Pro 

vodárenské účely je voda použitelná jen 

podmínečně, pokud není k dispozici 

zdroj lepší jakosti, při vícestupňové 

úpravě. Voda má malou krajinotvornou 

hodnotu. 

IV. třída silně znečištěná voda Voda je obvykle vhodná jen pro 

omezené účely. 

V. třída velmi silně znečištěná 

voda 

Voda se obvykle nehodí pro žádný účel. 

 

 

 


