
• Při odběrech vzorků se pozoruje, měří a zapisuje řada

faktorů, které charakterizují situaci na lokalitě v době

odběru a v době, která odběru předcházela. Většina

těchto faktorů má charakter meteorologických

parametrů a pomáhá objasnit příčiny chemických

poměrů, které ve vodě vznikly.

• Čas odběru je důležitý údaj pro analýzu vzorku vody.

Mají-li se srovnávat některé chemické faktory vody

různých lokalit, pak u těch faktorů, které se během 24

hodin mění, je nutné odebírat vzorky pro stanovení ve

stejnou denní dobu (pH, rozpuštěný kyslík, oxid

uhličitý atp.)

METEOROLOGICKÉ A 

FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ  

FAKTORY



• Teplotní výkyvy jsou ve vodě daleko menší než ve

vzduchu (vysoká měrná kapacita) a v důsledku toho

působí větší nádrže v krajině jako jakési tepelné

regulátory či moderátory klimatu okolní krajiny.

• Změny teploty v nádržích se časově opožďují za

změnami teploty ovzduší a to tím více, čím je nádrž

hlubší. U hlubokých údolních nádrží činí toto zpoždění

až 1 měsíc.

• Teplotní výkyvy jsou ve vodě daleko menší než ve

vzduchu (vysoká měrná kapacita).

• Molekulový přenos tepla vodou je bezvýznamný, téměř

veškerý přenos pohybem (prouděním).

Teplota vody a vzduchu



SCHÉMA SEZÓNNÍHO CYKLU TERMIKY JEZERA
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Záleží na morfologii a průtočnosti nádrže



Změny teploty během 24 hod. v rybníce

24-25.8.2011 8-9.10.2011





Průhlednost a zákal vody

• Významná fyzikální vlastnost ovlivňující množství
světla pronikajícího vodním sloupcem nádrží a toků.

• Na propustnosti vody pro světlo závisí hloubka tzv.
kompenzačního bodu fotosyntézy, v němž se intenzita
fotosyntézy fytoplanktonu vyrovnává s intenzitou jeho
dýchání (měřeno produkcí a spotřebou kyslíku).

• Průhlednost závisí především na zákalu (množství
suspendovaných látek) a barvě vody.

• V rybnících vykazuje několik decimetrů a nanejvýš 1-2
metry, v jezerech několik metrů až desítek metrů
(Bajkal - 40 m), v mořích a oceánech několik desítek až
stovek metrů. V zimě bývá průhlednost větší než v létě,
kdy je ovlivňována především intenzitou rozvoje
fytoplanktonu (vegetační zákal).



Průhlednost a zákal vody

• Zákal vody může být způsoben buď neživými, jemně

rozptýlenými částicemi (abiosestonem) nebo drobnými

planktonními živými organismy (biosestonem).

• Rozlišení biogenního a nebiogenního zákalu je pro

rybářskou praxi velmi důležité, poněvadž biogenní

zákal nepřímo informuje o intenzitě primární produkce

planktonu, kolísání obsahu O2 a CO2 a pH, i o dostatku

biogenů v rybníce.

• Průhlednost vody určuje sílu eufotické vrstvy, tj.

vrstvy vody, v níž probíhá fotosyntetická asimilace.

Podle průhlednosti vody, pokud je funkcí rozvoje

fytoplanktonu, je možno rozhodovat o nasazení či

zastavení hnojení nádrže.
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Hodnota průhlednosti soustavy lednických rybníků v 

průběhu vegetační sezóny roku 2001.

Datum NESYT HLOHOVECKÝ PROSTŘEDNÍ MLÝNSKÝ

13.4. 25 65 160 (dno) 150 (dno)

30.4. 25 220 (dno) 160 (dno) 140

11.5. 20 120 160 (dno) 120

30.5. 20 100 160 (dno) 70

14.6. 20 110 160 (dno) 55

29.6. 15 60 160 (dno) 50

30.7. 25 100 150 (dno) 50

30.8. 15 50 90 40
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Vodivost (měrná vodivost - konduktivita)

• Vodivost je převrácená hodnota odporu a její jednotkou
je 1 S (siemens).

• Destilovaná voda je prakticky nevodivá, voda se stává
vodivou pro elektrický proud vlivem rozpuštěných
minerálních látek.

• Vodivost vody závisí na:

– koncentraci a disociačním stupni elektrolytů

– nábojovém čísle iontů

– pohyblivosti iontů v elektrickém poli

– teplotě vody

• V hydrochemii se udává konduktivita v jednotkách
µS.cm-1 nebo mS.m-1, kdy 1 µS.cm-1 = 0,1 mS.m-1.

• Pro měření konduktivity se používají konduktometry.



Vodivost (měrná vodivost - konduktivita)

• Stanovená konduktivita vody nám dává informaci o
obsahu aniontů a kationtů rozpuštěných ve vodě.

• Na základě výsledku lze odhadovat stupeň mineralizace
vody, stanovení je vhodné pro kontrolu kvality
destilované vody a při dlouhodobém sledování daného
druhu vody, protože konduktivita prokáže změny v
koncentraci rozpuštěných látek.

• Nejčistší voda má při 18 °C vodivost 0,038 µS.cm-1,
což je způsobeno disociací vody.

• Destilovaná voda má konduktivitu 0,3-0,5 µS.cm-1,
povrchové a spodní vody 50-500 µS.cm-1 (s výjimkou
minerálních).

• Změna teploty o 1 °C vyvolá změnu konduktivity asi o
2 %.



Hodnoty konduktivity různých typů vod.

Lokalita Konduktivita Lokalita Konduktivita

Rybníky Údolní nádrže

Sykovec

(kraj Vysočina)

7,8

(7,1–9,4)

Hamry

(Pardubický kraj)

10,2

(8,1–11,1)

Medlov

(kraj Vysočina)

11,0

(8,8–13,4)

Opatovice

(Jihomoravský kraj)

25,9

(19,2–27,9)

Jaroslavický

(Jihomoravský kraj)

40,4

(30,5–49,4)

Brněnská

(Jihomoravský kraj)

31,9

(26,7–35,6)

Zámecký

(Jihomoravský kraj)

52,2

(35,1–70,1)

Plumlov

(Jihomoravský kraj)

33,1

(27,9–45,6)

Dvorský

(Jihomoravský kraj)

71,1

(62,6–89,1)
Řeky a říčky

Lužický

(Jihomoravský kraj)

78,8

(64,3–97,1)

Fryšávka

(kraj Vysočina)

12,1

(7,6–16,4)

Prostřední

(Jihomoravský kraj)

127,8

(99,3–146,7)

Svratka

(Jihomoravský kraj)

20,0

(17,9–23,3)

Nesyt

(Jihomoravský kraj)

134,2

(95,0–173,7)

Bečva

(Zlínský kraj)

31,3

(16,2–41,4)

Křížový

(Jihomoravský kraj)

230,6

(217,7–247,0)

Ošetnice

(Moravskoslezský kraj)

36,6

(21,9–31,5)

(33,0–59,2)



Konduktivita v letech 2007-2010



• Dobrá rybniční voda má mít pH mezi 7,0 až 8,0, tj.

slabě alkalickou reakci. O udržení pH v těchto mezích

rozhoduje především dostatečné množství Ca(HCO3)2,

který společně s H2CO3 brání většímu kolísání pH.

• Nízké pH vody bývá nejčastěji tam, kde je ve vodě

málo vápníku a kde se rozkládá mnoho organických

látek (listí, jehličí, rašeliniště).

• Snížení pH povrchových vod bývá často způsobeno

kyselými odpadními vodami, které nebyly dostatečně

nebo vůbec neutralizovány, nebo kyselými dešti.

• Zvýšení pH je nejčastěji způsobeno intenzivní

fotosyntézou vodních rostlin, sinic a řas.

pH vody - koncentrace vodíkových iontů 
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Změny pH vody během 24 hod. v rybníce

24-25.8.2011 8-9.10.2011



pH ve vodách ČR



Rozpuštěný kyslík 

• Kyslík je nejvýznamnější z rozpuštěných plynů ve

vodě, která s ním netvoří iontové sloučeniny.

• Obsah rozpuštěného kyslíku ve vodě se vyjadřuje

hmotnostní koncentrací (mg.l-1) a v procentech nasycení

vody kyslíkem, vztažených k rovnovážné koncentraci

kyslíku ve vodě za dané teploty a daného

atmosférického tlaku.

• U podzemních a pitných vod se obvykle nestanovuje,

nemá význam ani hygienický ani chuťový.

• Množství kyslíku ve vodě značně ovlivňuje většinu

biochemických procesů a často proto bývá limitujícím

faktorem pro život různých organismů.



• Množství rozpuštěného kyslíku ve vodě závisí na
atmosférickém tlaku, množství rozpuštěných látek ve
vodě a především na teplotě vody.

• S rostoucí teplotou, množstvím rozpuštěných látek ve
vodě a rostoucím tlaku se ve vodě rozpouští stále méně
kyslíku.

• Do vody se kyslík dostává jednak ze vzduchu, jednak z
fotosyntézy vodních rostlin, řas a sinic.

• Kyslík je z vody spotřebováván na dýchání všech
organismů a na veškeré oxidační procesy jak
organických, tak anorganických látek.

• Vodu, která má obsah kyslíku odpovídající daným
fyzikálním podmínkám (tj. tlaku a teplotě), označujeme
jako vodu nasycenou kyslíkem na 100 %.

Rozpuštěný kyslík 



Rovnovážná koncentrace 

kyslíku (mg.l-1)               

v destilované vodě, která 

je ve styku se vzduchem 

za dané teploty a 

standardního tlaku (101,3 

kPa) 

(Elmore and Hayes 1960)

TEPLOTA 

°C 
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

0 14,65 14,61 14,57 14,53 14,49 14,45 14,41 14,37 14,33 14,29 

1 14,25 14,21 14,17 14,13 14,09 14,05 14,02 13,98 13,94 13,90 

2 13,86 13,82 13,79 13,75 13,71 13,68 13,64 13,60 13,56 13,53 

3 13,49 13,46 13,42 13,38 13,35 13,31 13,28 13,24 13,20 13,17 

4 13,13 13,10 13,06 13,03 13,00 12,96 12,93 12,89 12,86 12,82 

           5 12,79 12,76 12,72 12,69 12,66 12,62 12,59 12,56 12,53 12,49 

6 12,46 12,43 12,40 12,36 12,33 12,30 12,27 12,24 12,21 12,18 

7 12,14 12,11 12,08 12,05 12,02 11,99 11,96 11,93 11,90 11,87 

8 11,84 11,81 11,78 11,75 11,72 11,70 11,67 11,64 11,61 11,58 

9 11,55 11,52 11,49 11,47 11,44 11,41 11,38 11,35 11,33 11,30 

           10 11,27 11,24 11,22 11,19 11,16 11,14 11,11 11,08 11,06 11,03 

11 11,00 10,98 10,95 10,93 10,90 10,87 10,85 10,82 10,80 10,77 

12 10,75 10,72 10,70 10,67 10,65 10,62 10,60 10,57 10,55 10,52 

13 10,50 10,48 10,45 10,43 10,40 10,38 10,36 10,33 10,31 10,28 

14 10,26 10,24 10,22 10,19 10,17 10,15 10,12 10,10 10,08 10,06 

           15 10,03 10,01 9,99 9,97 9,95 9,92 9,90 9,88 9,86 9,84 

16 9,82 9,79 9,77 9,75 9,73 9,71 9,69 9,67 9,65 9,63 

17 9,61 9,58 9,56 9,54 9,52 9,50 9,48 9,46 9,44 9,42 

18 9,40 9,38 9,36 9,34 9,32 9,30 9,29 9,27 9,25 9,23 

19 9,21 9,19 9,17 9,15 9,13 9,12 9,10 9,08 9,06 9,04 

           20 9,02 9,00 8,98 8,97 8,95 8,93 8,91 8,90 8,88 8,86 

21 8,84 8,82 8,81 8,79 8,77 8,75 8,74 8,72 8,70 8,68 

22 8,67 8,65 8,63 8,62 8,60 8,58 8,56 8,55 8,53 8,52 

23 8,50 8,48 8,46 8,45 8,43 8,42 8,40 8,38 8,37 8,35 

24 8,33 8,32 8,30 8,29 8,27 8,25 8,24 8,22 8,21 8,19 

           25 8,18 8,16 8,14 8,13 8,11 8,10 8,08 8,07 8,05 8,04 

26 8,02 8,01 7,99 7,98 7,96 7,95 7,93 7,92 7,90 7,89 

27 7,87 7,86 7,84 7,83 7,81 7,80 7,78 7,77 7,75 7,74 

28 7,72 7,71 7,69 7,68 7,66 7,65 7,64 7,62 7,61 7,59 

29 7,58 7,56 7,55 7,54 7,52 7,51 7,49 7,48 7,47 7,45 

30 7,44 7,42 7,41 7,40 7,38 7,37 7,35 7,34 7,32 7,31 

 



• V tekoucích neznečištěných vodách se nasycení vody

kyslíkem pohybuje neustále kolem 85-100 %. Případné

nedosycení nebo přesycení vody kyslíkem (peřejnaté

úseky) je neustále vyrovnáváno pohybem vody,

zejména jejím vířením.

• Množství kyslíku je přibližně stejné v celém vodním

sloupci.

• Ve stojatých vodách je obsah kyslíku závislý především

na fotosyntetické činnosti rostlin a dýchání všech

organismů.

• Kolísání obsahu kyslíku během 24 hodin v nádrži i

rozdíly v nasycení u hladiny a u dna je tím výraznější,

čím je biotop na organismy bohatší.

Rozpuštěný kyslík 



ROZPUŠTĚNÝ KYSLÍK
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Změny rozpuštěného kyslíku během 24 hod. v rybníce

24-25.8.2011 6-7.10.2011



Změny rozpuštěného kyslíku v rybníce v závislosti na hloubce

Rybník Nadsádky

9.8.2012 14 hod.



ROZPUŠTĚNÝ KYSLÍK



ROZPUŠTĚNÝ KYSLÍK



Sloučeniny dusíku
• Organickým zdrojem N jsou odpady ze zemědělské výroby

(močůvka, siláže), biomasa odumřelých organizmů

• Produkce celkového dusíku: 12g na 1 obyvatele za 1 den

• Hlavní formy výskytu N ve vodách:

– N elementární

– N anorganicky vázaný

• amoniakální dusík N-NH4
+ resp. N-NH3

• dusitanový dusík N-NO2
-

• dusičnanový dusík N-NO3
-

• dusík umělého původu (kyanidy,kyanatany,

thiokyanatany)

– N organicky vázaný



Sloučeniny dusíku
• Amoniakální N – je primárním produktem rozkladu

organických dusíkatých látek, produkt metabolizmu

živočichů

• Organického původu je amoniakální N také ve

splaškových vodách a v odpadech ze zemědělských

výrob

• Sekundárně může vznikat redukcí NO2
- nebo NO3

-

• Anorganického původu je z odpadních vod z plynáren,

koksáren, generátorových stanic, z pitných vod

dezinfikovaných chloraminací, z průmyslových

exhalací

• Jednoduché amonné soli se nevyskytují jako minerály



Sloučeniny dusíku
• při rozpouštění amoniaku vzniká hydrát NH3.H2O,

který disociuje na ionty NH4
+ a OH-. Poměr zastoupení

obou forem je závislý na pH a teplotě vody.

• Amoniak může tvořit komplexy s ionty mnoha kovů

• Podzemní vody a čisté povrchové obvykle do 0,1 mg.l-1

• Koncentrace v povrchových vodách převážně v

desetinách mg.l-1

• V podzemních vodách spojených s ropnými může být i

přes 100 mg.l-1

• Organicky znečištěné povrchové vody i desítky mg.l-1

• V mořské vodě ve svrchních vodách desítky µg.l-1, ve

větších hloubkách až jednotky mg.l-1



LOKALITA N-NH4

KEJDA mg/l

Laguna I. (fugát) 4348

Laguna II. 427,08

Bažantnice těžená část 102,11

Bažantnice vytěžená část (Mlynářka) 13,63

Bažantnice vytěžená část (Kyjovka) 1,52

Analýza Loučka N-NH4

29.1.2004 mg/l

Výtok z lihovaru 2,18

Lokalita č. 1 1,07

Lokalita č. 2 1,02

Lokalita č. 3 1,00

Lokalita č. 4 0,72

DATUM N-NH4

Zámecký rybník mg/l

19.4.2004 0,31

18.5.2004 0,31

14.6.2004 0,84

12.7.2004 0,28

12.8.2004 1,10

14.9.2004 0,80

14.10.2004 0,11

20.1.2005 0,10

DATUM N-NH4 N-NH4

Jarohněvický rybník odtok přítok

26.2.2002 0,88 1,79

5.3.2002 1,09 1,99

12.3.2002 19,58 2,36

20.3.2002 9,00 3,24

26.3.2002 8,23 3,48

2.4.2002 2,43 1,60

9.4.2002 3,21 1,65

17.4.2002 0,84 3,77

22.4.2002 8,27 3,47

30.4.2002 3,82 5,47

23.7.2002 N-NH4

Bobrava mg/l

Lokalita 1 3,40

Lokalita 2 3,06

Lokalita 3 0,88

Lokalita 4 0,05

Sloučeniny dusíku
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dubenčervenecsrpenlistopad



Sloučeniny dusíku
• Dusitanový N – NO2

- se nevyskytují jako minerály, ve

vodách vznikají biochemickou oxidací amoniakálního

dusíku nebo biochemickou redukcí dusičnanů

• Tvoří se při elektrických výbojích v atmosféře oxidací

elementárního N

• Bohaté na NO2
- jsou odpadní vody z výroby barviv a ze

strojírenských závodů (NO2
- se používají jako inhibitory

koroze)

• V čistých podzemních a povrchových vodách pouze ve

stopách

• Desetiny mg.l-1 N-NO2
- v železnatých a rašelinných

vodách, v hypolimniu nádrží, ve vodách s nízkou

koncentrací kyslíku



Loučka N-NO2

29.1.2004 mg/l

Výtok z lihovaru 0,224

Lokalita č. 1 0,040

Lokalita č. 2 0,038

Lokalita č. 3 0,038

Lokalita č. 4 0,029

DATUM N-NO2

Zámecký rybník mg/l

19.4.2004 0,046

18.5.2004 0,034

14.6.2004 0,053

12.7.2004 0,014

12.8.2004 0,030

14.9.2004 0,013

14.10.2004 0,005

20.1.2005 0,010

DATUM N-NO2

Jarohněvický rybník mg/l

26.2.2002 (odtok) 0,078

5.3.2002 (odtok) 0,068

12.3.2002 (odtok) 0,176

20.3.2002 (odtok) 0,140

26.3.2002 (odtok) 0,112

2.4.2002 (odtok) 0,094

9.4.2002 (odtok) 0,116

17.4.2002 (odtok) 0,106

22.4.2002 (odtok) 0,190

30.4.2002 (odtok) 0,163

23.7.2002 N-NO2

Bobrava mg/l

Lokalita 1 0,377

Lokalita 2 0,323

Lokalita 3 0,162

Lokalita 4 0,023

Sloučeniny dusíku



Sloučeniny dusíku
• Dusičnanový N – v minerálech zřídka (dusičnan sodný)

• Vznikají hlavně sekundárně při nitrifikaci amoniakálního

dusíku

• Jsou konečným stupněm rozkladu N-látek v aerobním

prostředí

• Vznikají při elektrických výbojích v atmosféře oxidací

elementárního N

• Dalším zdrojem je hnojení zemědělsky obdělávaných

půd, odtoky čistíren odpadních vod

• V čistých podzemních a povrchových vodách obvykle v

jednotkách mg.l-1

• Znečištěné podzemní a povrchové vody i desítky mg.l-1



Loučka N-NO3

mg/l

Výtok z lihovaru 2,53

Lokalita č. 1 5,73

Lokalita č. 2 5,81

Lokalita č. 3 5,68

Lokalita č. 4 5,66
DATUM N-NO3

Zámecký rybník mg/l

19.4.2004 2,82

18.5.2004 0,12

14.6.2004 0,00

12.7.2004 0,00

12.8.2004 0,17

14.9.2004 0,65

14.10.2004 1,25

20.1.2005 3,43

N-NO3

mg/l

studna Lednice 1 58,8

studna Lednice 2 44,6

studna Lednice 3 49,9

studna Trkmanec 0,1

Sloučeniny dusíku



Změny koncentrace dusičnanového dusíku 

(N–NO3) na rybnících v průběhu roku. 



Sloučeniny dusíku
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Sloučeniny fosforu
• Přirozeným zdrojem P jsou minerály a horniny např. apatit

3Ca3(PO4)2.Ca(F,Cl)2, fosforit 3Ca3(PO4)2.Ca(OH)2,

kaolinit Si2O5Al2(OH)4PO4 a rozklad odumřelé vodní

fauny a flóry

• Umělého původu je P ze splaškových vod, živočišných

odpadů, odpadních vod z pivovarského a textilního

průmyslu, prádelen a ze splachů obdělávané půdy hnojené

fosforečnými hnojivy

• Ve vodách se P vyskytuje v nejrůznějších formách buď

rozpuštěný nebo nerozpuštěný (suspendovaný), organický

nebo anorganický

• V koloidně rozptýlené formě a ve formě orthofosforečnanů

je nejpřijatelnější pro primární producenty



Koloběh P ve vodním ekosystému v interakci se 

železem a sírou



Sloučeniny fosforu



Rozpuštěný fosfor
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FOSFOR CELKOVÝ



Organické látky

• Přirozeného původu jsou z výluhů okolní půdy a sedimentů,

z produktů životní činnosti rostlinných a živočišných

organizmů žijících ve vodě.

• Umělého původu jsou především z odpadních vod

splaškových, průmyslových, odpady a splachy ze

zemědělství.

• Z biologického hlediska může jít o látky podléhající

biologickému rozkladu, nebo o látky biochemicky

rezistentní.

• Obsah organických látek se ve vodách pohybuje v širokém

rozmezí, v pitných vodách jsou přítomny desetiny až

jednotky mg.l-1, v povrchových desítky mg.l-1 a ve

znečištěné vodě i desítky g.l-1.



Organické látky

• Významně ovlivňují kvalitu a vlastnosti povrchových

vod, některé jsou toxické, karcinogenní, mutagenní, jiné

ovlivňují kyslíkovou bilanci, senzorické vlastnosti vody,

barvu vody aj.

• Především huminové látky tvoří komplexní sloučeniny

(cheláty) s řadou kovů, které jsou asimilovatelné

primárními producenty a umožňují tak pokrytí

metabolické potřeby mikroelementů.

• Hrají důležitou roli (i v minimálních koncentracích) v

orientaci lososovitých ryb při návratu na trdliště.

• Celkové množství a druhová pestrost organických látek

antropického původu neustále narůstá.



Lokalita BSK5 CHSKCr CHSKMn TOC

Údolní nádrže

Husinec

(Jihočeský kraj)

2,79

(0,5–8,4)

18,8

(4,9–72,0)

6,60

(1,8–20,0)

7,5

(2,3–30,7)

Brněnská

(Jihomoravský kraj)

6,03

(0,6–10,9)

25,9

(15,6–47,0)

8,74

(4,5–12,7)

11,3

(7,3–17,5)

Rybníky

Pístovický

(Jihomoravský kraj)

6,31

(2,3–12,9)

23,8

(8,0–36,0)

8,75

(4,2–13,1)

15,7

(10,9–26,0)

Sykovec

(kraj Vysočina)

3,15

(2,1–4,7)

34,0

(18,3–52,7)

13,49

(9,5–20,6)

11,9

(9,3–15,1)

Medlov

(kraj Vysočina)

5,36

(2,9–15,4)

37,4

(19,8–52,4)

15,21

(11,2–21,3)

15,7

(11,4–31,7)

Zámecký

(Jihomoravský kraj)

12,17

(2,3–17,5)

46,3

(18,7–68,1)

15,34

(7,9–20,6)

17,0

(8,1–26,4)

Jaroslavický

(Jihomoravský kraj)

12,13

(2,9–26,0)

51,6

(22,8–109,3)

18,45

(10,5–37,5)

19,5

(10,8–34,1)

Řeky a říčky

Fryšávka

(kraj Vysočina)

1,87

(1,1–3,5)

26,1

(6,0–53,1)

7,40

(4,0–12,4)

6,7

(1,0–15,8)

Dyje

(Jihomoravský kraj)

2,30

(0,8–5,1)

21,0

(7,0–34,4)

5,41

(4,8–6,3)

6,1

(3,3–9,2)

Svratka

(Jihomoravský kraj)

1,90

(0,4–4,8)

20,0

(9,9–43,8)

8,97

(5,5–12,5)

9,9

(5,7–16,5)


