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Abstrakt 

Název diplomové práce: 

Kvalita vody a vodní turistika na vybraných západočeských řekách 

Cíl práce: 

Hlavním cílem práce bylo zjistit, zda dochází ke změnám kvality vody v 

nejvýznamnějších západočeských řekách v souvislosti s měnícím se přístupem k našemu 

životnímu prostředí v posledních několika letech. Dále pak posoudit, zda se zlepšila jakost 

vody v návaznosti na dokončené vodohospodářské projekty a zda tato změna ovlivnila využití 

řek pro vodní turistiku. Sledované řeky: Úhlava, Úslava, Radbuza, Mže, Berounka a Střela. 

Metody práce: 

První část práce, týkající se posouzení kvality vody, analyzuje dostupné informace 

získané z tištěných zdrojů, elektronických zdrojů a konzultací s odborníky. Poté byl získaný 

materiál uspořádán, porovnán a shrnut. Tento nashromážděný materiál byl převážně z 

posledních 10 let. 

V druhé části jsem se zabýval hodnocením vodáků, kteří pravidelně sjíždějí tyto řeky a 

mohou tak posoudit vizuálně kvalitu vody, metodou nestrukturovaného rozhovoru.  

Výsledky: 

Na základě zjištěných skutečností byl potvrzen předpoklad, že dochází ke zlepšování 

kvality vody na vybraných západočeských řekách a tím i jeden ze základů provozování vodní 

turistiky. 

Klíčová slova: 

Západočeské řeky, vodní turistika, kvalita vody, znečištění. 
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Abstract 

Title: 

Quality of water and water touring on selected West Bohemia rivers 

Aim: 

The main aim of the thesis was to find out if there are changes of water quality in the 

most significant West Bohemia rivers as a result of the changing approach to our environment 

in the past several years. Furthermore, to consider whether the water quality has changed in 

relation to finished water management projects and whether this change influenced using 

rivers for water touring. The observed rivers: Úhlava, Úslava, Radbuza, Mže, Berounka and 

Střela. 

Methods: 

The first part of the thesis, discussing the water quality, analyzes available data 

collected from written and electronic resources and discussions with experts. The gained 

material mostly within the last 10 years was organized, compared and summarized. 

The second part brings the evaluation by canoeists who regularly canoe down these 

rivers and can visually judge the water quality. This information was interpreted from semi-

structured interviews with canoeists. 

Results: 

Our presumption that the water quality on the selected West Bohemia rivers is 

improving was proved, which is one of basic conditions for water touring as well. 

Keywords:  

West Bohemia rivers, water touring, water quality, pollution 
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 1 ÚVOD 

Téma pro svoji diplomovou práci jsem čerpal v jedné ze svých volnočasových aktivit, 

kterou je vodní turistika. Přestože jsem začal s vodáctvím až v pozdějším věku – věku 

pubertálním, řeky a jejich okolí mne od té doby již nepustily. Několikrát ročně podnikám 

cesty po českých řekách ať už pro objevování něčeho nového nebo jako každoroční 

společenskou událost. 

Důvodem, proč se lidé účastní sjíždění řek je, že jim příroda dodává tělesnou i duševní 

rovnováhu. Dává jim šanci zjistit jejich schopnosti a možnost obohatit se novými 

zkušenostmi. Umožňuje jim poznávat ji i sebe samé, vidět se s přáteli a seznamovat se s 

novými lidmi. Každá řeka, říčka i každá peřej je pro ně novým cílem. 

Vodní turistika je velmi oblíbenou rekreační aktivitou, která je (až na extrémisty či 

vodáky, stěhující se za vodou do teplejších krajin) v našich přírodních podmínkách 

provozována pouze v daném čase - od jara do podzimu. I přesto, že je velmi materiálně 

náročná (loď, pádla, sudy, vesty, přilby, atd.), ji lidé s oblibou využívají pro aktivní 

odpočinek. 

Se vzrůstajícím množstvím volného času, kvalitnějším vybavením a růstem životního 

standardu lidí v České republice nabývají společenské aktivity, mezi něž patří i vodní 

turistika, na významu. V některých místech jde až o masovou záležitost, která také do jisté 

míry přispívá k znečišťování řek.  

Přesto hlavním znečišťovatelem, který vede ke změně kvality vody a vodního 

ekosystému, nejsou vodáci sami, ale místa, která znečišťují řeky buď bodově či plošně, tj. 

osady, vesnice, města a s nimi průmysl a zemědělství. Obyvatelé Země v každém jejím 

koutku i v každé době přizpůsobují svůj život podmínkám, ve kterých žijí tak, aby byl snazší 

a pohodlnější. Přitom využívají jeden z nejdůležitějších přírodních zdrojů – vodu, která je 

nezbytnou součástí života (až z 80 % je člověk tvořen vodou). Do jaké míry jeho 

přizpůsobivost ničí ostatní život a jak se k této vlastnosti postaví, ukáže jen čas. Užívání vody 

se stalo v našem světě samozřejmostí a každodenní rutinou bez toho, aniž bychom si 

uvědomili, jak moc je voda pro nás cenná a jak málo stačí, aby nebyla vůbec nebo nebyla 

využitelná a jaké následky by to přineslo. Proto je třeba více souznít s přírodou a chránit 

životní prostředí. 

 Odpověď na otázku, do jaké míry smíme zasahovat do přírody, a přesto s (v) ní žít 

spokojeně a harmonicky s výhodou pro oba, je ovlivněna individuálním názorem člověka, 
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který byl vychováván v daném sociálním prostředí, a tato otázka je dle mého otázkou 

filosofickou a globální.  

V roce 2008 jsem se v blízkosti Klatov při splouvání řeky Úhlavy setkal s bodovým, 

téměř neznatelným zdrojem jejího znečištění, které velmi změnilo další šestikilometrový tok. 

V roce 2009 při sjíždění řeky Ohře, která je velice vodnatou řekou, jsem byl též svědkem 

toho, jak jeden z jejích přítoků silně zakalil její následný 12 km tok. 

Pro vodní živočichy a rostliny jsou ale neznečištěné řeky existenční záležitostí. Vodní 

turistika je sport závislý také na kvalitě vody. Zajímá mě, jaký vliv mají produkty člověka na 

přírodu, zda se lidé poučili z chyb minulých let a zda činnosti, které mají za úkol zachovat či 

dokonce zlepšit stav řek, jim skutečně pomáhají. Rád bych také zjistil, zda vodáci v dané 

oblasti pociťují toto zlepšení. Touto prací bych chtěl zmapovat, do jaké míry se zlepšila 

kvalita řek jako podpora pro vodní turistiku v dané lokalitě. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 PŘÍRODA A OCHRANA PŘÍRODY VE VODNÍ TURISTICE 

2.1.1 Tělesná kultura a vodní turistika 

Tělesná kultura je jak součástí kulturního života, tak i rozhodujícím faktorem tělesné i 

duševní hygieny a zdravotní prevence, ale i účinným prostředkem výchovy (SÝKORA a kol., 

1986). 

Základem životní filosofie člověka je rozvoj osobnosti. Ve společnosti se promítají 

lidské činnosti, potřeby lidí, jejich vztahy, životní hodnoty a jejich jednání. Významnou 

součástí turistiky a sportů v přírodě je všestranná tvůrčí aktivita, kterou můžeme pokládat za 

nejúčinnější a nejpřiměřenější pro kultivaci člověka (FILIPEC, FILIPCOVÁ, 1976). 

Pokud máme na mysli vodní turistiku, chápeme ji v nejširších souvislostech jako 

formu turistiky spjatou s vodním prostředím. Toto prostředí z ní vytváří jednu 

z nejatraktivnějších pohybových aktivit, dobře dostupnou pro většinu populace. Přírodní 

prostředí, jako je voda, sluneční záření, klimatické změny, má výrazný rekreační efekt (BÍLÝ, 

KRAČMAR, NOVOTNÝ, 2000). 

Svým obsahem a svými formami rozvíjí iniciativu, cílevědomost, sílu vůle, odvahu, 

rozhodnost a vytrvalost. Vede též k samostatnosti a houževnatosti (SÝKORA a kol., 1986). 

Vodní turistika splňuje všechny předpoklady, které od tělovýchovné činnosti 

vyžadujeme. Je jednou z efektivních forem rekreace a má výchovný a zdravotní význam 

(SÝKORA a kol., 1986).Ten je důležitý zejména dnes, kdy díky technickým pokrokům 20. 

století, které ulehčily člověku život, konáme mnohem méně tělesné činnosti. V mnoha 

profesích výrazně stouply požadavky na vědění, zatímco tělesná námaha klesla na minimum. 

Jakkoliv je osvobození od tělesné námahy příjemné, přesto důsledky mají na naše zdraví 

negativní dopad. Je biologickou skutečností, že lidské tělo je stvořeno pro určitou dávku 

pravidelné tělesné námahy. Není-li tento přírodou daný systém náležitě využíván, dochází 

k poklesu výkonnosti a následně k jeho zakrnění (LÉKÁRNA, 2010). 

Vodní turistika „přispívá k lepšímu poznání přírody a v tvrdých podmínkách často i 

k poznání ostatních členů kolektivu a sebe sama“ (SVOBODA, 2007, s. 34). 

Turistika na řekách se vyvíjela spolu s používáním nejrůznějších plavidel. Ta byla 
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v prvopočátcích určena k překonávání řek, lovu, dopravě i k válečným účelům. Za nejstarší 

dochovaný důkaz je pokládán člun zhotovený ze stříbra, který byl nalezen v hrobě 

sumerského krále a jeho stáří se odhaduje na 6000 let. Nejstarší kresba kanoisty pochází 

z Egypta z 2. tisíciletí před naším letopočtem. Původ plavidel, která měla významný vliv na 

sportovní i turistické pádlování, je u severoamerických Indiánů (kanoe) a u Eskymáků ze 

severních oblastí naší Země (kajak). V českých zemích se zasloužil o rozvoj vodní turistiky a 

kanoistiky Josef Rössler Ořovský, který propagoval stavbu kanoí, jenž byly používány pro 

vodní turistiku na našich řekách (BÍLÝ, KRAČMAR, NOVOTNÝ, 2000). 

První česká kanoe byla postavena v roce 1905 podle té, kterou přivezl J. R. Ořovský 

z Kanady a roku 1913 byl založen Svaz kanoistů království Českého. Rozmach vodáctví poté 

začal spolu s poválečným trampingem (SVOBODA, 2007). 

Rozvoj vodní turistiky je pevně spjat s rozvojem tělesné výchovy. Je druhem sportu, 

který vysoce atraktivním a přitom nenásilným způsobem spojuje zvyšování fyzické odolnosti 

a samostatnosti v jednání, zájem o přirozenou ochranu přírody a neporušování životního 

prostředí (KOHOUTEK, HOUSER, DAVÍDEK, 1978). 

Ve vodní turistice jsou podle Sýkory a kol. (1986) zastoupeny tři hlavní složky - 

tělesná příprava, kulturně poznávací činnost a odborně technické znalosti a dovednosti. 

Tělesnou přípravou, kterou ve své publikaci Bílý, Kračmar a Novotný (2000) nazývají 

specifickým pohybovým výkonem, se rozumí všestranná fyzická připravenost, která je 

předpokladem pro zvládnutí náročné turistické akce, a dovednosti, které jsou pro vodní 

turistiku charakteristické. Bílý, Kračmar a Novotný (2000) je uvádějí v kapitolách Technika 

pádlování a Technika jízdy. Jde o ovládání lodě záběry řídícími (rychlostní, slalomový, 

obloukový záběr vpřed, zpětný obloukový záběr, přitažení, závěs, odtlačení, ulamování, 

vylehnutí na pádlo aj.) a hnacími (záběr vpřed a vzad) a zvládnutí taktiky jízdy, při kterém je 

důležité čtení vody, podle kterého se volí optimální dráha lodi. 

Kulturně poznávací činnost odlišuje turistiku od ostatních sportů. Díky vodní turistice 

navštěvujeme místa, která jsou lehce i těžko přístupná, a seznamujeme se s minulostí i 

přítomností kraje, kterým projíždíme. Při využití vodní turistiky lze podtrhnout její výchovný 

význam jako formování vztahu k tvorbě životního prostředí. Prostředkem je k tomu 

pozorování květin, stromů, živočichů i geomorfologických tvarů, působení vody a především 

zhodnocení lidských zásahů do charakteru řeky i krajiny, jako jsou stavby vodních elektráren, 

jezů, regulací apod. 
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Kulturně poznávací činnost můžeme rozdělit do dvou oblastí: 

oblast přírodovědná, obsahující  

- všeobecný charakter krajiny (podnebí, lesy, faunu, floru, geomorfologii) 

- životní prostředí a opatření k ochraně přírody a krajiny (zahrnuje současný 

stav životního prostředí v navštívené oblasti, druhy chráněných oblastí) 

- poznatky z jednotlivých přírodních věd (botanika – rostliny, dřeviny, houby; 

zoologie - hmyz, ptáci, ryby, savci; geologie – nerosty, horniny, geologická 

stavba krajiny aj.) 

oblast kulturně historická obsahující 

- historické zajímavosti v dané oblasti (hrady, zámky, archeologická naleziště 

a jiné historické památky) 

- kulturní zajímavosti krajiny (architektura, výtvarné umění, hudba, místa 

spjatá se životem slavných osobností, atd.) (DOLEŽAL a kol., 1991) 

Mezi odborně technické znalosti řadíme znalost nejnutnějších oprav lodí, tábornické 

dovednosti, znalost nebezpečí a další dovednosti a znalosti nezbytné pro turistiku. (SÝKORA 

a kol., 1986) 

 Podobně Neuman a kol. (2000) ve své knize o turistice hovoří o třech složkách 

turistiky: složce kulturně poznávací, pohybové složce a odborně technické složce. 

2.1.2 Prostředí a ochrana přírody ve vodní turistice 

Vedle uspokojení z pohybu, z překonávání vodního živlu a růstu sebevědomí při 

zvládnutí stále těžších podmínek je ve vodáctví zřetelný vliv prostředí. 

„Příroda se stává významným zdrojem zdraví člověka, jeho tělesné a duševní hygieny 

a otevírá nové, dosud nevyužité možnosti“ (SÝKORA a kol., 1986, s. 7). 

Člověk se vyvíjel jako biologická součást přírody. Postupně se ale stal rozhodujícím 

faktorem nejen při využívání přírodních zdrojů, ale i při ochraně a tvorbě přírodního prostředí, 

které tvoří základ životního prostředí člověka. Ten do ní však výrazně zasáhl lovem zvěře, 

rybolovem, využitím ohně, obděláváním půdy, ale i válečným tažením i snahou o podrobení 

si přírody, a tak ovlivnil její vývoj. Příroda poskytuje základní podmínky a prostor pro 

existenci člověka, ovlivňuje tempo i směr jeho vývoje. Svou prací člověk přírodní prostředí 

mění, přetváří a ovlivňuje. S postupující lidskou civilizací a rozvojem kultury se vliv na 

přírodu zvyšuje. 
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 Neuman a kol. (2000) shrnul důvody, proč chránit přírodu do čtyř hodnot: 

Etická hodnota – máme dědičnou zodpovědnost zachovat přírodu potomkům v původním 

stavu, není naše, ale byla nám jen zapůjčena k užívání. Musíme uznat práva celé přírody – 

různých druhů, ekosystémů, živých organismů – na vlastní existenci. 

Estetická hodnota – naše nejkrásnější zážitky, které si v paměti neseme celý život, jsou 

nějakým způsobem spojeny s přírodou. Krása přírody a přirozená krása předmětů a jevů 

v přírodě ovlivňuje člověka už od narození. Dává schopnost hodnotit krásu i krásno co do 

formy i obsahu. Příroda je také pro inspiraci. 

Rekreační a výchovná hodnota – přírodní prostředí dává člověku smysl a řád. Vytvoření 

smyslů, rozumové dokonalosti a rozvoj sociálních schopností byly závislé na těsném kontaktu 

s přírodou. Dobré vztahy k přírodě a jejím zdrojům jsou základem lidského zdraví, výkonnosti 

a životní radosti. Pokud tyto vztahy nebude člověk respektovat, bude to zničující nejen pro 

přírodu, ale i pro člověka samotného. 

Ekonomická a vědecká hodnota – příroda poskytuje člověku mnoho (nerostné suroviny, 

živočichy i rostliny). Většina vědních oborů se od ní může učit, jak využívat energii, 

materiály i tvary. 

 „Příroda není bezedný zdroj surovin, k němuž lze přistupovat bezohledně a 

kořistnicky. Je třeba vytvořit vědomí sounáležitosti s přírodou, mít úctu k životu i k přírodě 

jako celku“ (DOLEŽAL, MÁLEK, 2000, s. 5). 

Nevyvážená koncentrace lidí, ovzduší zamořené výfukovými plyny vzrůstajícího 

automobilového provozu a s tím též související vzrůstající hlučnost vážně ohrožují životní 

prostředí a dotýkají se i problémů tělesné kultury. Také chemické a agrotechnické procesy 

mají přímé dopady na změny přírody, ale i druhotné dopady do mnoha sfér včetně čistoty 

povrchových i spodních vod. 

Mezi hlavní faktory, které způsobují stres životnímu prostředí v oblasti vodní turistiky 

patří veřejná tábořiště (kumulace lidí, hluk, odpadky, odpadní voda, doprava), „černá“ 

tábořiště (sešlap vegetace podél břehu, zakládání ohnišť, odpady organické i anorganické 

povahy) a velká koncentrace vodáků v letních měsících (PETRÁŇ, 2007) 

„Technizace životních podmínek snižuje nároky na tělesnou práci člověka, snižuje se i 

původně nezbytná tělesná aktivita člověka. Naopak narůstají požadavky na mentální 

schopnosti. V této fázi se stává přírodní bohatství hlavním zdrojem jeho rekreace. Příroda se 

stává i rozhodujícím prostředím k využívání tělesných a pohybových aktivit, které ovlivňují 
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duševní i tělesnou hygienu člověka“ (SÝKORA a kol., 1986, s. 10). 

Ochrana přírody, která je definována jako „obor lidské činnosti, který pečuje o 

zachování i aktivní vytváření produktivního, zdravého a krásného přírodního prostředí jako 

základní složky životního prostředí člověka“ (ČEŘOVSKÝ, 1966, s. 3), je chápána jako 

soustavná péče o přírodní prostředí, ve kterém lidská společnost žije a které je základnou její 

existence. Všeobecná ochrana přírody, označovaná jako ochrana přírodních zdrojů (tj. 

ovzduší, vody, půdy), řeší otázky záchrany, obnovy, množení a rozumného využívání těchto 

přírodních zdrojů a aktivní péči o přírodu a krajinu obývanou člověkem (ČEŘOVSKÝ, 1966). 

První snahy o ochranu přírody se vyskytují již ve feudalismu, kdy vlny bezohledných 

lovů způsobily v mnoha oblastech vyhubení některých druhů zvěře, které vedlo k opatření na 

ochranu královských honiteb. Potřeby ochrany přírody pro člověka přinesly tendence 

románského návratu k přírodě. Z historického hlediska bylo cílem ochrany přírody prvotně 

pouze zachovávat tzv. divokou přírodu v její neomezené podobě. Tuto filosofii je možné dnes 

pocítit v některých místech NP Šumava. Až později vznikla potřeba kontroly přírodních 

zdrojů. 

V současné době se projevuje snaha uchovat hodnotné životní prostředí, protože jeho 

zhoršování by mělo pro lidstvo nedozírné následky. Proto jsou důležité znalosti a vědomosti o 

zákonitostech životního prostředí, které umožní zachovat rovnováhu životního prostředí. 

Zájem o přírodu je nejen u nás čím dál větší a spolu s ním se upínají velké naděje 

k výchově v přírodě. Ta by měla měnit názory lidí a podílet se na přejímání nové přírodní 

etikety a přístupů trvale udržitelného rozvoje lidské společnosti. Takovýto rozvoj, který by 

zajistil existenci obyvatel planety a podstatně snížil, nebo úplně zastavil drancování 

přírodních zdrojů, však vyžaduje radikální změnu životního stylu, změnu lidských hodnot a 

vytváření nového vztahu k přírodnímu prostředí (NEUMAN a kol., 2000). 

Neuman a kol. (2000) charakterizuje výchovu v přírodě jako proces zkušenostního 

učení (prostřednictvím praktické činnosti), který se odehrává především v přírodním 

prostředí. Při tomto učení se klade hlavní důraz na vztahy týkající se lidí a přírodních zdrojů.  

Výchova v přírodě se snaží využívat aktivní formy výchovy, které dokážou povzbudit 

trvalejší zájem o náš společný domov – přírodu. Znamená to pečlivě zvažovat a hlavně 

všemožně eliminovat negativní vliv činností v přírodě. Bezprostředně můžeme ovlivnit to, 

aby lidské putování přírodou nezanechalo žádné stopy poškozující přírodu a její přirozené 

obyvatele (NEUMAN a kol., 2000). 
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Vodní turistika motivuje k pozorování všech ekosystémů, které se nacházejí na 

sjížděné řece, a čistota vody tvoří jedenu ze základních podmínek pro vodní turistiku. Stav 

vody (čistota, průtok) do jisté míry ovlivňuje i volbu řeky, kterou si vodáci vyberou.  

Každý, kdo splouvá řeku, by měl vědět, že největší znečištění je všeobecně za velmi 

nízkého stavu vody, kdy vysoká koncentrace látek spolu s pomalým průtokem tvoří sinice, za 

vydatných nárazových dešťů, při a po povodních, kdy voda sebou bere mnohé a vyplavuje 

kaly ze dna řek. V bahně se mohou nacházet toxické usazeniny, které se mnoho let ve vodě 

nevyskytovaly, ale jako stará zátěž se v těchto vrstvách ještě objevují. Je pravidlem, že při 

záplavách dochází často k zaplavení čistíren odpadních vod (ČOV), které jsou situovány u 

řek. Dny i týdny trvá, než-li je taková ČOV opět schopna provozu. Do té doby je kanalizační 

odpad zpravidla splavován přímo do řeky. Znamená to, že v tuto dobu může vodák při 

splouvání řeky objevit na svém pádle lidský exkrement s toaletním papírem, ale i olejovou 

skvrnu u své milující lodi, v ní či na sobě samém. 

Vodní zákon stanoví, že povrchové vody lze užívat k plavbě jen tak, aby při tom 

nedošlo k ohrožení zájmu rekreace, jakosti vod a vodních ekosystémů. 

2.2 VODA 

2.2.1 Voda jako přírodní zdroj 

 Prostředí je soubor všech podmínek a vlivů neživé a živé přírody, které působí na 

organismy. Toto prostředí tvoří základ životního prostředí člověka a probíhá v něm život 

člověka a lidské společnosti. Člověk z něj zajišťuje své životní a kulturní potřeby, jeho zdroje 

využívá k výživě a ke společenské práci. Svou prací pak životní prostředí mění, přetvařuje a 

ovlivňuje. Pro potřeby člověka a společnosti jsou jako přírodní zdroje nejdůležitější voda, 

ovzduší, půda a vegetace. Tyto základní složky přírodního prostředí zajišťují život a existenci 

všech živých organismů, tedy i člověka, a rozhodují též o stavu životního prostředí. Voda se 

v uzavřeném oběhu trvale obnovuje v plynném i tekutém skupenství (SÝKORA a kol., 1986). 

 Voda je látka nezbytná pro zajištění života na naší planetě a zároveň důležitá 

hospodářská surovina. Proto je nezbytné zabývat se její kvalitou v tocích i nádržích, a 

uvědomit si, že vše, co projde potrubím našich domácností, může jednou ve vodním toku 

skončit.  

 Vodstvo je jako obnovitelný zdroj ve formě stojatých nebo tekoucích vod. Tyto 
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nevyčerpatelné, stále se obnovující přírodní zdroje nelze využívat neuváženě a nehospodárně. 

K jejich využívání je třeba přistupovat uvědoměle, zodpovědně a racionálně, chránit je před 

poškozováním, znehodnocováním a nadměrným vyčerpáváním. Je třeba pečovat o jejich 

kvalitu, protože jsou podmínkami existence života. 

Škodliviny v odpadních vodách se v krajině nedostávají jen do vody, ale do celého 

biologického koloběhu – do půdy i do těl organismů, kde významným způsobem škodí 

(ČEŘOVSKÝ, 1966). 

Neuman a kol. (2000) ve své knize zdůrazňuje varování Konrada Lorenze, nositele 

Nobelovy ceny za etologii, před přelidněním, devastací přírody, bezohlednou konkurencí, 

sledující jen zisk, a vyhasínáním citu. 

Zhoršující se stav životního prostředí je čitelný zejména v rozvojových zemích, kde 

většinou dochází k raketovému růstu životní úrovně na úkor kvality životního prostředí. Stále 

intenzivněji se hledají co nejúčinnější způsoby a prostředky pro nápravu a zabezpečení 

ochrany všech životně důležitých přírodních zdrojů a tím i zabezpečení a zachování zdravého 

životního prostředí. 

2.2.2 Funkce vody při rekreaci 

 Voda hraje důležitou roli při hodnocení rekreačních předpokladů přírodního prostředí 

a při uvažování o rekreačních činnostech v určitém prostoru. Rekreace u vody je v letních 

měsících nejrozšířenější formou využití volného času. 

Voda má tyto funkce: 

 je základní podmínkou pro možnost realizace rekreačních aktivit (plavání, jízda na 

loďkách, jachting, vodní turistika, veslování, koupání aj.). 

 její forma, kvalita a charakter ovlivňují volbu druhu a formy rekreační činnosti 

(například pro vodní kanoistiku je podmínkou klidná, hluboká voda, pro vodní slalom 

naopak členité vodní toky a řeky s peřejemi). Nezbytnou podmínkou je však kvalita 

vody a stupeň její čistoty, hloubkové poměry, profil koryta, charakter dna apod. 

Důležité jsou též zásady provozu na jednotlivých vodních plochách a tocích, např. 

nádrže na pitnou vodu a zákaz provozování rekreačních aktivit. 

 její zastoupení či absence (úzké souvislosti s její kvalitou a formou) zvyšuje či snižuje 

rekreační hodnotu přírodního prostředí, kdy většinou přítomnost vodního toku či 

nádrže přispívá ke zvýšení rekreační hodnoty krajiny, jak z hlediska estetického, tak i 



 18

ozdravného. 

 ve spojení s rekreační činností je vhodným prostředkem aktivní rekreace s vysokým 

ozdravným efektem, jak zdravotního, tak psychologického významu. Mnohé 

pohybové aktivity, jejichž provádění je vázáno na vodní prostředí (koupání, plavání, 

veslování, kanoistika), jsou vysoce efektivní. Využívají téměř všechny svaly těla, 

jejich provádění má kladný vliv na činnost všech důležitých orgánů těla, zejména 

rozvíjí funkce oběhového a dýchacího ústrojí. I při rekreačním provádění mají velký 

energetický výdej (SÝKORA a kol., 1986). 

 Kromě výše zmíněného má voda velkou krajinotvornou hodnotu. 

 „Zdá se, že krása přírody i krása kulturního prostředí vytvořeného člověkem jsou 

nutné k tomu, aby lidé zůstali duševně i duchovně zdraví“ (NEUMAN a kol., 2000, s. 173 a 

174). 

2.2.3 Jakost tekoucích vod 

Význam kvality vody spočívá v zajištění nezávadné vody pro člověka a v zachování 

kvality přírodního prostředí pro život organizmů, spjatých s vodním prostředím, a pro 

zachování ekologické rovnováhy v krajině. 

Obecně je problematika ochrany vod sledována ve dvou oblastech: znečišťování vod 

(zejména povrchových) a jakost vod (povrchových a podzemních). Kvalita vody je určována 

mírou jejího znečištění. Znečišťování vody, má mnoho příčin a různou charakteristiku. 

Znečištění 
Říhová Ambrožová (2010) definuje znečištění jako stav, kdy se původní chemické, 

fyzikální a biologické vlastnosti povrchové vody mění natolik, že jejich hospodářská 

využitelnost je minimální.  

Přirozené znečištění nastává v ekosystému postupně v důsledku přísunu organických 

a anorganických látek. Příkladem je eroze dna, břehů a půdy v povodí, spad listí a přísun 

uhynulých částí těl rostlin a živočichů. V přírodě je toto znečištění eliminováno existencí 

samočisticích pochodů, kdy jsou organické látky přeměňovány chemickými procesy na 

minerální látky. Přírodní jevy, jako jsou přemnožení řas a sinic, bouře, zemětřesení a sopečná 

činnost, se také podílí na změnách v kvalitě vody.  

Antropogenní znečištění je způsobeno vlivem člověka, který svojí činností umožňuje 

přesun cizorodých látek do vodního prostředí, čímž se zhoršuje kvalita vody. U tohoto 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sinice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bou%C5%99e
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9Bt%C5%99esen%C3%AD
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znečištění prochází voda výraznou změnou s následkem omezení biodiverzity (různorodost 

života na Zemi), mnohdy s následkem přežití vodních organizmů vůbec.  

Kvalita povrchových vod se sice částečně odvíjí od přírodních podmínek, ale 

především závisí na míře znečištění, plynoucího z lidských činností. 

Znečištění vody je velký celosvětový problém a je jednou z hlavních příčin úmrtí a 

onemocnění. Více než 14 000 lidí denně zemře v důsledku znečištění vody. Kromě toho, že 

existují akutní problémy se znečištěním vody v rozvojových zemích, i vyspělé země se 

potýkají s podobnými problémy (Wikipedia, 2010a).  

Kategorizace znečištění 

Povrchové a podzemní vody jsou často studovány a posuzovány samostatně, i když 

jsou propojené.  

Rozdělení znečištění podle lokalizace 

Místní úniky znečišťujících látek (bodové znečištění) 

Příkladem zdroje v této kategorii je vypouštění odpadních vod z čistíren odpadních 

vod měst a obcí, přímé vypouštění odpadních vod do vodního toku, proniknutí 

kontaminujících látek při jejich přepravě ze zdrojů, jako je potrubí nebo nádrž. 

Rozptýlené (plošné) znečištění 

Vztahuje se na rozptýlenou kontaminaci, která nepochází z jednoho konkrétního 

zdroje. Často se jedná o souhrnný účinek malého množství kontaminujících látek na velké 

ploše. Jde o znečištění v důsledku přívalových dešťů, při bouřích, znečištění průmyslovými a 

statkovými hnojivy, užití chemikálií v zemědělství, rybníkářství nebo v lesnictví 

(předávkování hnojiv, dávkování v nevhodném období, aj.). Hnojiva jsou však v posledních 

letech omezována nebo je určováno jejich užití tak, aby co nejméně ovlivnila přírodu. 

Rozdělení podle povahy znečištění 

Znečištění: 

 půdními a jílovitými částicemi - například následkem eroze 

 eutrofizace (zvýšení zásoby živin) 

 toxickými látkami 

 anorganickými průmyslovými kaly 

 průmyslovými tuky a oleji 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpadn%C3%AD_voda
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cist%C3%ADrna_odpadn%C3%ADch_vod
http://cs.wikipedia.org/wiki/Potrub%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%A1dr%C5%BE&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bou%C5%99e
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 radioaktivitou 

 teplem 

 mikrobiálním znečištěním 

Rozdělení podle specifického zdroje 

 zemědělství (např. kontaminace vod sloučeninami dusíku a fosforu, které se nacházejí 

v hnojivech) 

 doprava (ropné látky, přeprava nebezpečných látek) 

 těžba (kyanidy, těžké kovy) 

 průmyslová výroba a skladování (vysoká koncentrace kadmia, rtuti, arzenu, chlóru) 

 služby 

 přirozené zdroje (jde o eroze, sesuvy půdy, vyplavování toxických látek vznikajících 

při geologické činnosti, větší množství uhynulých organismů) (Wikipedia, 2010a) 

Příčiny znečištění vody 

Specifikace znečišťujících látek, vedoucích ke znečištění vody, zahrnuje široké 

spektrum chemických, biologických a fyzikálních, nebo smyslových změn, jako jsou zvýšená 

teplota, pach a zabarvení. Zatímco mnohé z těchto chemických látek a látek, které způsobují 

znečištění, se ve vodě přirozeně vyskytují (vápník, sodík, železo, mangan, atd.), jejich 

koncentrace je často klíčová při rozhodování, co je přirozenou součástí vod a co je 

kontaminací. 

Vyčerpání zásoby kyslíku ve vodě může způsobovat mnoho přírodních materiálů, jako 

jsou rostlinné zbytky (např. listí a trávy), stejně jako vyrobené chemické látky. Ostatní 

přírodní a antropogenní látky mohou způsobit zákal, který způsobuje onemocnění žáber 

některých druhů ryb a také zabraňuje pronikání světla a tím růstu rostlin. Mnohé z 

chemických látek jsou jedovaté. Patogenní mikroorganismy mohou způsobovat choroby mezi 

lidskými nebo zvířecími hostiteli. 

Mezi změněné fyzikální vlastnosti patří změna kyselosti, elektrické vodivosti, teploty 

a eutrofizace. 
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Druhy znečišťujících látek:  

1) Odpadní vody s převahou organických látek a hnilobné kaly  

Jsou představovány odpadní vodou z domácností (čistící, dezinfekční, insekticidní a 

herbicidní prostředky, tuky, maziva, zbytky dřevní hmoty z dřevozpracujícího průmyslu, 

prostředky užívané v hygieně a kosmetice, apod.). Vlastností je obsah organických látek s 

různou rychlostí rozkladu, jejichž přísun do vodního ekosystému vede ke změnám v 

kyslíkovém režimu a posléze i ve skladbě biocenózy, nehledě na postupné zanášení dna 

sedimentujícími částicemi.  

2) Odpadní vody z těžby a úpraven rud 

Jsou známé pod názvem minerální kaly. Jejich přísun do vodního prostředí je spojen 

se zvýšením zákalu, změnou světelného klimatu a změnou charakteru dna sedimentací částic. 

Jde také o kyseliny používané při těžbě. 

3) Toxické a kumulativní látky 

4) Radioaktivní odpadní látky  

Vznikají při jaderných pokusech, provozu jaderných elektráren, těžbě a zpracování 

uranových rud. 

5) Odpadní vody s olejovými látkami a ropnými produkty  

Jde o ropné deriváty a organické uhlovodíky, včetně paliv (benzin, nafta, letecké 

palivo, a topný olej) a maziv (motorové oleje) a vedlejší produkty hoření. Těkavé organické 

sloučeniny (například aromatické uhlovodíky), průmyslová rozpouštědla, chlorovaná 

rozpouštědla, která jsou těžší než voda, a mohou klesnout až na dno nádrže, protože nejsou 

schopna se smíchat s vodou a jsou hustší.  

6) Oteplené odpadní vody (tepelné znečištění)  

Hlavním zdrojem oteplených vod jsou chladicí systémy (jaderné a tepelné elektrárny, 

hutnictví). Tepelné znečištění může být také způsobeno vypouštěním velmi studené vody na 

dně nádrží do teplejších řek. 

7) Odpadní vody s patogenními organismy a parazity  

Vody pocházejí ze zdravotnických zařízení, zemědělské výroby a jatek. Kromě střevní 

a hnilobné mikroflóry obsahuje voda navíc i patogenní a parazitické organismy. Z tohoto 

důvodu je voda zcela nevhodná pro užitkové účely (ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ, 2010). 

8) Vody s obsahem anorganických látek 

Jde o zvýšení kyselosti způsobené emisemi (kyselý déšť) z průmyslových závodů 
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(zejména oxid siřičitý z elektráren), amoniak z rozkládajícího se odpadu z potravin, chemické 

odpady jako průmyslové produkty, zemědělská hnojiva s obsahem živin - dusičnany a 

fosforečnany, které se vyplaví při hojných srážkách, těžké kovy z motorových vozidel, nánosy 

(sedimenty) po výstavbě, vypalování nebo čistění pozemků. 

9) Znečištění makrostrukturními látkami 

Znečištění velkými viditelnými složkami znečišťujícími vodu, jako odpadky smývané 

srážkami např. papír, plasty nebo potravinářské odpady, ale i vraky lodí.  

Významné polutanty1 a jejich působení 

Rtuť 

Působení těžkých kovů (např. rtuť, olovo, chrom, arsen, kadmium, zinek) na člověka 

je u každého kovů jiné. Všeobecně způsobují problémy nervové soustavě, játrům, bílkovinám 

a ledvinám. Rtuť patří k nejjedovatějším prvkům. Způsobuje neurologické poruchy, poruchy 

vidění, svalovou slabost, únavu, snižuje reprodukční schopnosti, prochází placentou a 

způsobuje psychomotorické poškození plodu. Do vody se dostává rtuť při těžbě a zpracování 

nerostů, ale i jako odpad ze zdravotnictví. 

Aromatické uhlovodíky 

Zdrojem arenů jsou černouhelný dehet a ropa. Na vodní živočichy mohou působit 

mutagenně a karcinogenně. 

Polychlorované bifenyly (PCB) 

PCB jsou uměle vyráběné sloučeniny od roku 1929. Jejich hlavní průmyslové využití 

spočívalo ve funkci elektrické izolační kapaliny v kondenzátorech, transformátorech a jako 

zhášecí prostředek. 

Dusík 

V ČR neznamená riziko pro koupání. Hlavní použití látek, přispívajících k celkovému 

obsahu dusíku v půdě a ve vodách, jsou průmyslová i statková hnojiva. Uvolňování sloučenin 

dusíku zvyšuje obavy především proto, že způsobují eutrofizaci a přispívají k okyselování 

citlivých ekosystémů. Dusičnany, vznikají přirozenou cestou při koloběhu dusíku. Pro lidský 

organismus jsou rizikem tím, že jsou ve střevech redukovány na dusitany a ty nadále přechází 

na některé rakovinotvorné látky. 

 
1 polutant – škodlivina – chemická látka přítomná v prostředí v koncentraci vyšší než je přírodní, jako důsledek 
lidské aktivity a mající široké nežádoucí vlivy na prostředí 
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Fosfor 

Znečišťování vody fosforem je limitní pro eutrofizaci vod v ČR. Velmi významné je 

znečišťování vody fosforem v posledních desetiletích.  Pro produkci biomasy je optimální, 

aby byl splněn stechiometrický poměr živin N:P = 16:1. Ve většině nádrží v ČR je poměr N:P 

podstatně vyšší než 16, proto je fosfor limitujícím prvkem eutrofizace. Zdrojem znečištění 

fosforem je zemědělství, biomasa, odpadní vody ze sídel (prací prášky). Na rozdíl od dusíku 

je u fosforu výrazně patrný klesající trend množství ohlášených emisí do vod. Podle kategorií 

činnosti se na celkovém množství podílejí výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru, 

vydavatelství a tisk ze 47 %, následuje výroba chemických látek, přípravků, léčiv a 

chemických vláken - 32 % . 

Amoniak 

Amonné ionty jsou důležitou součástí přírodního koloběhu dusíku a vytváří se při 

rozkladu organických materiálů, zvláště bílkovin. Suchozemští živočichové včetně lidí 

vyměšují přebytek dusíku ve formě močoviny. Většina amoniaku uvolňovaného do atmosféry 

pochází z rozkladu živočišných a lidských odpadů. Amonné ionty jsou v „kyselých deštích“, 

které hrají důležitou roli v přepravě kyselých znečišťujících látek na velké vzdálenosti s 

negativním vlivem na vegetaci i živočichy. 

DDT (dichlordifenyltrichlormetylmetan) 

DDT je člověkem syntetizovaná organická sloučenina chlóru používaná jako 

insekticid schopný zabíjet celou řadu hmyzích druhů. DDT je perzistentní organická látka 

(látka dlouhodobě setrvávající v prostředí). Více než 50% DDT zůstává v půdě ještě 2 až 15 

let po jejím ošetření. Je nacházen ve velkém rozsahu v zemědělských půdách pro produkci 

potravin i v usazeninách. Koncentrace v lidských tkáních od 70. let 20. století klesala v 

důsledku celosvětového omezování jeho používání (Wikipedia, 2010b).  

Dioxiny 

Dioxiny mají lipofilní charakter a vypouštěné do vody se zprvu drží na hladině (jsou 

ve vodě nerozpustné). Zde se účinkem slunečního světla mohou částečně rozkládat. Poté se 

váží na organické zbytky plovoucí ve vodě a postupně klesají ke dnu, odkud mohou být znovu 

vyplaveny. 
Kyanidy 

Pokud se vyskytují kyanidy ve vodách, pocházejí obvykle z lidské činnosti. Často z 

povrchové a tepelné úpravy kovů. Kyanidy jsou velmi toxické pro ryby a ostatní vodní 
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organizmy. V České republice nejvíce emisí pochází z výroby chemických látek, přípravků, 

léčiv a chemických vláken (74 %). Je patrný mírně vzestupný trend v emitovaném množství 

kyanidů. 

Radioaktivita 

Radioaktivní znečištění vzniká těžbou uranu. Výsledky hodnocení zatížení 

povrchových vod radioaktivními látkami ukazují, že se jakost vody v ČR zlepšuje. Toho je 

dosaženo účinnějším čištěním odpadních vod z těžby uranu, ale také zastavením hornické 

těžby v roce 1991.  

Sinice 

Na čistotu vody v tocích i podzemní vody mají velký vliv plošné a difuzní zdroje 

především ze zemědělství. Zvýšený obsah dusíků a fosforu v odpadních vodách má negativní 

vliv především na eutrofizaci. Důsledkem toho je intenzivní rozšíření planktonních řas a sinic, 

tedy vytváření vegetačních zákalů a vodních květů. Eutrofizací se označuje proces 

znehodnocování a zhoršování kvality povrchové vody. Sinice jsou vývojově prastaré 

organizmy, obývající téměř celou Zeměkouli od polárních oblastí až po horké prameny. O 

vodních květech hovoříme, když řasy nebo sinice vytvářejí okem rozpoznatelné shluky, 

vločky nebo povlaky. Nejhorší jsou vodní květy sinic (cyanobaktérií), protože mají schopnost 

produkovat látky škodlivě působící na zdraví živočichů, a tedy i na člověka. (DURAS, 2010) 

Jde o cyanotoxiny, které mohou při dlouhodobém používání těžce poškozovat zejména 

játra, nervovou soustavu a imunitní systém. Při koupání ve vodě s hustým sinicovým květem 

mohou mít citlivější jedinci kožní problémy (tzv. kontaktní dermatitidy), podráždění a 

alergickou reakci sliznic. Při náhodném požití vody se sinicemi je možná jednorázová 

průjmová reakce, způsobená podrážděním sliznice. K výraznému rozšíření sinic došlo v druhé 

polovině dvacátého století.  

 

 

Obr. 1: Sinice na vodní ploše (ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ, 2010) 
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Různé typy patogenů 

 živočichové: mezi ně patří někteří původci parazitárních onemocnění člověka, jako 

cizopasní červi (roupi, tasemnice) nebo členovci. Většina z nich má složitý vývoj a 

nepřenáší se přímo z člověka na člověka. 

 prvoci: z nich některá jsou původci parazitárních onemocnění člověka. Většina těchto 

agens má extrahumánní vývojová stadia, která jsou přenášena členovci. 

 houby: z nich hlavně příslušníci skupiny mohou způsobovat povrchová onemocnění 

kůže, vlasů, nehtů a nebo hluboká systémová onemocnění. 

 bakterie: koliformní bakterie jsou často užívaným indikátorem znečištění vody, i když 

samy nezpůsobují choroby. Nelze je odstranit v ČOV (pouze aplikací dezinfekčních 

prostředků nebo samočištěním). Vyšší výskyt může způsobit salmonelu a další 

průjmová onemocnění. 

 viry (včetně neúplných virových částic) jsou nejmenšími infekčními agens, 

obligatorními parazity, množícími se v živých buňkách, a původci celé řady 

závažných onemocnění. Spolu s bakteriemi jsou v mírných zeměpisných šířkách 

nejčastějšími původci infekčních chorob. Např. 

 Cryptosporidium parvum 

 Giardia lamblia 

 Rotavirus 

 Novovirus a další viry 

 priony: infekční proteiny (přenosné bílkovinné částice), vyvolávající tzv. pomalé 

infekce. 

Vysoká úroveň patogenity může vyplynout z nedostatečně vyčištěné odpadové vody.  

Patogeny mohou pronikat do vody také vlivem špatně vedené zemědělské výroby. 

(Wikipedia, 2010c) 

Rozšiřování znečišťujících látek 

Většina řek západočeského kraje odvádí vodu do své sběrnice - řeky Berounky. Tyto 

řeky protékají mnoha městy, vesnicemi a chatovými osadami. Některé z nich nechrání 

dostatečně životní prostředí před znečištěním vody v řekách. Čištění vod je spojeno s 

ekonomickými možnostmi lokalit a tím, na jakém žebříčku hodnot se ochrana životního 

prostředí u obyvatel v těchto místech nachází. V případě malého zájmu o tuto problematiku a 
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neřešením problémů dochází k narušování rovnováhy v přírodě. Koncentrace samotných 

znečišťujících látek ve vodních systémech se zvyšuje podle postavení v potravinovém řetězci. 

Každým stupněm v potravním řetězci stoupá postupně koncentrace znečišťujících látek. 

Existují různé sekundární efekty plynoucí nikoliv z původních látek, ale ze změněných 

stavů. Příkladem je znečištění vodní hladiny, což může bránit pronikání slunečního světla přes 

vodní sloupec a brzdění fotosyntézy. Samotná jakost vody se mění v podélném profilu řeky. 

Metody stanovení znečištění vody 

Fyzikální vyšetření 

Mezi fyzikální testy vody patří teplota, koncentrace sušiny, zákal, pach, vodivost 

(vedení elektrického proudu). 

Chemické testy 

Vzorky vody můžou být zkoumány metodami analytické chemie. Často používanou 

metodou je určení pH (reakce vody), chemická spotřeba kyslíku (CHSK), stanovení živin 

(dusičnany a sloučeniny fosforu), kovů (například měd, zinek, kadmium, olovo a rtuť), olej a 

maziva, ropné uhlovodíky a pesticidy. 

Biologické testování 

Biologické zkoušky zahrnují použití rostlin, zvířat nebo mikrobiologických ukazatelů 

pro sledování stavu vodního ekosystému a povrchových vod. V závislosti na druhu hodnocení 

se určuje jejich počet a mohou pomoci při určení znečištění prostředí při laboratorním 

rozboru. 

Mikrobiologický rozbor vody 

Mikrobiologický rozbor vody je založen na sledování možného výskytu bakterií s 

možným patogenním vlivem na člověka. Mezi základní stanovované mikroorganizmy patří 

Escherichia coli, koliformní bakterie, enterokoky a klostridia (DOLEŽAL, 1979). 

Escherichia coli (střevní bakterie) indikuje znečištění fekálního charakteru, koliformní 

bakterie signalizují nedostatečnou úpravu vody a její dodatečnou kontaminaci při distribuci, 

enterokoky jsou považovány za citlivý údaj, protože se ve vodě nemnoží a nejsou rezistentní a 

indikují tak čerstvé fekální znečištění, anaerobní klostridia indikují fekální znečištění 

dlouhodobého charakteru. 

Okamžitým řešením při bakteriologické závadnosti vody je, že před pitím vodu převaříme.  
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http://cs.wikipedia.org/wiki/PH
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Chemick%C3%A1_spot%C5%99eba_kysl%C3%ADku&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dusi%C4%8Dnan
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fosfor
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C4%9Bd&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zinek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kadmium
http://cs.wikipedia.org/wiki/Olovo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rtu%C5%A5
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pesticid
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vodn%C3%ADho_ekosyst%C3%A9mu&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mikrobiologick%C3%BD_rozbor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bakterie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli
http://cs.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli
http://cs.wikipedia.org/wiki/Koliformn%C3%AD_bakterie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Koliformn%C3%AD_bakterie
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Enterokok&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Anaerobn%C3%AD_klostridia&action=edit&redlink=1
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Měření potenciální produktivity 

Eutrofizaci povrchových vod je možné stanovit podle tzv. potenciální produktivity 

rozvoje. Tedy zhodnocením bujení organismů, které by v testovaném vzorku vody mohlo 

nastat za optimálních podmínek. Stanovení trofického potenciálu se provádí biotestem, 

spočívajícím v kultivaci zelené řasy Scenedesmus quadricanda za standardních podmínek 

(osvětlení, teplota, přívod CO2 apod.) a ve sledování její růstové odezvy. 

Abychom se dozvěděli o znečištění, je sestavena síť monitorovacích profilů (místo, 

kde se 1x měsíčně odebírají vzorky vody - viz příloha 2), které se analyzují a poté porovnávají 

s platnou normou. Změny v naměřených hodnotách znamenají jistý zdroj znečištění. Pro 

různé způsoby využití vody – pro pitnou vodu, koupání i závlahy platí odlišné normy. 

Požadavky na jakost vody se neustále vyvíjí v čase i s novými poznatky.  

Při stanovení míry znečištění se povrchové vody od roku 1989 rozdělují do jedné z 

pěti tříd (dle ČSN 75 7221): 

I. třída je velmi čistá voda, vhodná pro všechna využití, ale zejména pro vodárenské 

účely, potravinářský průmysl, koupaliště a chov lososů. 

II. třída je obvykle vhodná pro vodárenské účely, vodní sporty, chov ryb a zásobování 

průmyslu vodou. 

III. třída je voda znečištěná,  vhodná většinou už jen pro průmyslové odběry.  

IV. třída je vhodná jen pro omezené účely 

V. třídou jsou označeny silně znečištěné vody, které se nehodí k žádnému využití 

(podmínky umožňující existenci pouze silně nevyváženého ekosystému) (BÍLÝ, 

KRAČMAR, NOVOTNÝ, 2000, VOLAUFOVÁ, 2010). 

Z pohledu vodní turistiky je vhodná povrchová voda I. a II. třídy. Ve vodě III. třídy je možné 

v plném rozsahu provozovat lodní sporty a omezeně i plavat, voda by se však neměla dostat 

do dutiny nosní a ústní. Voda IV. a V. třídy je pro provozování vodní turistiky nevhodná. 

Jakost vody se klasifikuje zvlášť pro každý jednotlivý ukazatel a hodnocené ukazatele 

jsou členěny do pěti skupin: 

A – Obecné, fyzikální a chemické ukazatele 

B – Specifické organické látky 

C – Kovy a metaloidy 

D – Mikrobiologické a biologické ukazatele 

E – Radiologické ukazatele  

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Scenedesmus_quadricanda&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btlo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_uhli%C4%8Dit%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_uhli%C4%8Dit%C3%BD
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Ve skupině pak rozhoduje ukazatel s nejnepříznivější hodnotou klasifikace a o celkové 

klasifikaci jakosti vody v toku rozhoduje nejhorší klasifikace ze skupin. Zařazení do škály tříd 

jakosti vody je provedeno na základě hodnocení kyslíkového režimu a chemického rozboru. U 

kyslíkového režimu je ukazatel BSK5 - biochemická spotřeba kyslíku za pět dní. Je to 

parametr kvality vody, který určuje míru organického (biologicky odbouratelného) znečištění. 

Stanovení BSK slouží k nepřímému stanovení organických látek, které podléhají 

biochemickému rozkladu při aerobních podmínkách. U chemického rozboru je ukazatelem 

CHSK  - chemická spotřeba kyslíku dichromanem, což je parametr kvality vody, určující 

míru organického (chemicky oxidovatelného) znečištění. Hodnota CHSK je tedy mírou 

celkového obsahu organických látek ve vodě (nepřímé skupinové stanovení).

cr

 Znečištění se 

většinou uvádí v BSK5 (CENIA, 2010). Kromě kyslíkového režimu a chemického složení se 

stanovují ještě zvláštní ukazatele a radiochemický rozbor. Z pohledu hodnocení jakosti vody a 

sestavování map jsou nejdůležitější ukazatele BSK5. 

Vývoj jakosti vodních toků je hodnocen na základě koncentrací sedmi vybraných 

základních ukazatelů znečištění dle ČSN 75 7221: 

•organické znečištění je vyjádřené ukazateli 

BSK5 

CHSK 

• nutriety reprezentují    dusičnany (N-NO3) 

• celkový fosfor (Pcelk.) 

• těžké kovy jsou zastoupeny   kadmiem (Cd) 

• absorbovatelné organicky vázané halogeny (AOX) 

• termotolerantní  koliformní bakterie (FKOLI) – např. Escherichia coli 

Halogenované organické sloučeniny (AOX) 

Jde o skupinové analytické stanovení organicky vázaných halogenů pro sledování a 

regulování obsahu znečišťujících látek ve vodách. Zahrnuje např. jednoduché těkavé látky 

(chloroform), chlorfenoly, chlorbenzeny, dioxiny. Zdrojem těchto látek je průmysl papíru a 

celulózy, textilní průmysl a povrchová úprava kovů. Jde o skupinu látek, která obsahuje jak 

látky málo škodlivé, tak látky vysoce nebezpečné pro zdraví člověka. Mezi závažná rizika, 

která se u těchto látek vyskytují, patří karcinogenita. 

Od roku 2009 probíhá též sledování vybraných léčiv v povrchových vodách, kdy jsou 

http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-006/hesla/E003.html
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vybrány tři účinné látky volně prodejných a plošně užívaných léků. Různá léčiva spolu různě 

reagují a tvoří „toxické koktejly“ s neznámými účinky. Pronikají do řek přes ČOV. 

Kontrola znečištění vody 

Z domácností 

V městských oblastech je čištění domácích splašků odváděných kanalizací řešeno 

pomocí čistírny odpadních vod. Jsou navrženy a provozovány mechanicko – biologické 

systémy, které mohou odstranit 90 procent nebo více znečišťujících látek. Nejsou určeny k 

odstranění toxických látek, které jsou součástí průmyslových odpadních vod. Domácnosti, 

které nejsou napojeny na městskou čistírnu odpadních vod, mohou mít domácí ČOV nebo 

jednotlivé bezodtokové jímky (ty jsou vyčerpány a vyváženy k likvidaci na ČOV). 

Průmyslových odpadních vod 

Některá průmyslová zařízení produkují běžné komunální splašky, které mohou být 

čištěny v běžné čistírně odpadních vod. Průmyslová odvětví, která vytvářejí odpadní vody s 

vysokou koncentrací znečišťujících látek, jako oleje, maziva a toxické látky (např. těžké 

kovy, těkavé organické sloučeniny) nebo nebezpečné znečišťující látky, jako čpavek, 

potřebují specializované čistící systémy. Některá z těchto zařízení by měla být instalována 

přímo v továrně, a pak lze částečně vyčištěné odpadní vody vypouštět do veřejného 

kanalizačního systému. Průmysl, vytvářející velké objemy odpadních vod, obvykle provozuje 

vlastní čistící systémy. 

Čištění odpadních vod  

Snižování množství vypouštěných látek do vodních toků z ČOV či volných výustí se 

projevuje postupným zlepšováním jakosti povrchových vod. Velice zásadní vliv na vodu 

v řece a na její znečištění mají ČOV a technická opatření, zamezující zvýšení znečištění při 

povodních (např. zpětné klapky v kanalizačních výpustech, retenční nádrže, které slouží ke 

snížení průtočného množství odpadních vod v kanalizaci při prudkých deštích, apod.). 

Technologie čištění odpadních vod (městské – splaškové odpadní vody s vysokou 

koncentrací organických látek a odpadní vody průmyslové) je dána především jejich 

složením, obsahem, druhem, původem a charakterem látek. Odpadní voda různého složení 

prochází při čištění celkem třemi stupni, které se mohou i navzájem kombinovat. Jedná se o 

stupeň mechanický, biologický a chemický. Mechanický stupeň spočívá v zachycení, popř. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cist%C3%ADrna_odpadn%C3%ADch_vod
http://cs.wikipedia.org/wiki/Septik
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sedimentaci částic, suspenzí a unášeného hrubozrnného a makroskopického materiálu na 

česlích, doplněných síty. Při biologickém stupni čištění je využívána biochemická aktivita 

bakterií a mikromycet rozkládajících a mineralizujících organický materiál za aerobních i 

anaerobních podmínek prostředí. Třetím stupněm čištění je chemický stupeň, jehož cílem je 

snížení a popř. i odbourání obsahu hlavních nutrientů, tj. dusíku a fosforu (ŘÍHOVÁ 

AMBROŽOVÁ, 2010). 

Základem čistícího procesu je přeměna organických látek ve vodě mikroorganismy 

(rozmnožování, metabolismus). Nejprve v odpadní vodě převládají bakterie rozkládající 

sacharidy, za nimi následují bakterie rozkládající lipidy a nitrifikační bakterie (aerobní 

podmínky). Měřítkem spotřeby kyslíku je BSK5, charakterizující spotřebu kyslíku aerobními 

mikroorganismy přítomnými ve vodě. 

Velkým problémem vod jsou též havárie, definované podle vodního zákona jako 

mimořádné závažné zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchové, nebo podzemní vody, 

povodně a vypouštění látek s nadlimitními hodnotami.  

Havárie lze rozdělit do několika skupin: 

1. únik závadných látek z dopravních prostředků a mechanizmů 

2. nedovolené vypouštění odpadních vod (např. nedovolené vypuštění odpadních 

vod do toku nebo do kanalizací určených pro odvádění dešťových vod) 

3. zjištěný úhyn ryb v toku nebo v rybníku 

4. havarijní poškození skladovací nádrže a únik závadné látky  

Průtok je jedním z faktorů, které nejvíce ovlivňují jakost vody v řece. Všeobecně 

platí, že čím větší je průtok, tím větší je zředění vody a tím pádem i lepší jakost vody. Toto 

však platí pouze do určitého stavu průtoku, protože při větších průtocích dochází k většímu 

znečištění vody splachem z terénu a vyplavením sedimentu na dně řeky (DOLEŽAL a kol., 

1991). 

Integrovaný registr znečišťování (IRZ) shromažďuje údaje o průmyslovém 

znečišťování vodních toků v České republice, které jsou veřejně přístupné. Dle kategorie 

činnosti bylo nejvíce hlášení emisí látek do vody z výroby chemických látek - přípravků, léčiv 

a chemických vláken (29 %) a z výroby a rozvodu elektřiny, plynu a vody (24 %). 

Na každém říčním toku dochází pod bodovými zdroji znečištění k samočištění toku. 

Samočištění organických látek, které se dostaly do toku odpadem ze zdrojů znečištění, 

probíhá na základě fyzikálních, chemických, biochemických a biologických pochodů, jejichž 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Integrovan%C3%BD_registr_zne%C4%8Di%C5%A1%C5%A5ov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_republika
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účinnost závisí na koncentraci rozpuštěného kyslíku, organických látek, teplotě vody a 

aktivitě organismů. Příkladem fyzikálních pochodů je sedimentace nerozpuštěných látek, 

odplavování usazenin, přestup a difúze kyslíku. Chemickými pochody jsou oxidačně redukční 

procesy, srážecí a neutralizační reakce. Biologické pochody představují největší podíl z celého 

výčtu procesů. Na bázi trofické pyramidy se uplatňují již rozpuštěné i nerozpuštěné organické 

látky, které jsou potravou vodních organismů. Tím se organické látky zabudovávají do 

organické hmoty a naopak procesem mineralizace za působení destruentů se převádějí na 

látky minerální a anorganické soli. Minerálie jsou spolu s energií využívány metabolismem 

fotosyntetizujících organismů pro tvorbu rostlinné biomasy. Součástí samočisticích procesů, 

probíhajících ve vodách, jsou autolytické rozkladné procesy.  

Koncentrace látek, podléhající samočisticím pochodům v řece, je určena čtyřmi 

faktory: 

1. ředěním 

2. samočistícími pochody 

3. splachy z terénu 

4. zvířením sedimentů na dně řeky (BUBNÍK a kol., 1991). 

Samotnou ochranu vodních zdrojů upravuje vodní zákon, který byl naposledy 

významně novelizován zákonem č. 20/2004 Sb. – tzv. „euronovelou“ a má mimo jiné chránit 

povrchové vody, stanovit podmínky pro zachování i zlepšení jakosti povrchových vod, 

vytvořit podmínky pro snižování nepříznivých účinků povodí a sucha a zajistit bezpečnost 

vodních děl. Má též přispívat k ochraně vodních ekosystémů a na nich přímo závisejících 

suchozemských ekosystémů. Toto prosazuje prostřednictvím správců povodí – zde povodí 

Vltavy, a dalších odborných subjektů, které za tímto účelem pověřuje, zřizuje nebo zakládá 

Ministerstvo zemědělství, popřípadě Ministerstvo životního prostředí. Tyto subjekty včetně 

správců povodí mají za úkol zjišťovat a hodnotit stav vod a vést informační systémy veřejné 

správy. Výše zmíněná ministerstva stanovují vyhláškou postup vymezení programů pro 

zjišťování a hodnocení stavu vod v každé oblasti povodí, jejich obsah a způsob sestavení, 

použité metody a četnosti sledování a další náležitosti podle požadavků zvláštního právního 

předpisu Evropského společenství - Směrnice 2000/60/ES.  

Plánování v oblasti vod je soustavná koncepční činnost, kterou zajišťuje stát 

prostřednictvím správce povodí, který vyhotovuje Plán hlavních povodí České republiky a 

Plán oblastí povodí (§ 23 až § 26 vodního zákona) - zde Plán oblasti povodí Berounky, který 
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schvaluje vláda a který obsahuje programy opatření. Základem zpracování plánů oblastí 

povodí je stanovení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí (enviromentální cíle), 

kterých mají vodní útvary dosáhnout do roku 2015. V povodí Berounky je vymezeno celkem 

99 útvarů povrchových vod. Účelem plánování v oblasti vod je vymezit a vzájemně 

harmonizovat veřejné zájmy, například - ochrana vod jako složky životního prostředí, ochrana 

před povodněmi a dalšími škodlivými účinky vod, trvale udržitelné užívání vodních zdrojů, 

zejména zásobování pitnou vodou. 

Dobrého stavu vod se podle Jindřicha Durase z Povodí Vltavy dosáhne: 

 Ochranou proti povodním. Prioritně jsou navrhována opatření ke zvýšení retence 

vody v krajině, která zmírňují negativní důsledky sucha s doplněním o technická 

opatření. 

 Odstraňováním migračních překážek. Jezy a malé vodní elektrárny představují 

nepřekonatelnou překážku pro pohyb ryb a ostatních vodních organismů a brání 

tak jejich rozmnožování. Na těchto stupních jsou navrhovány a postupně budovány 

rybí přechody, které jsou mnohokráte využívány i vodáky. 

 Revitalizací vodních toků. Tímto budou zlepšeny podmínky pro vodní ekosystém a 

zvýšená retence vody. 

 Opatřením v ploše povodí. Je třeba realizovat protierozní opatření změnou 

hospodaření v podhorských oblastech, kde je nutné preferovat zatravnění, nebo 

zalesnění. 

 Řešení starých ekologických zátěží, které jsou zdroji znečištění podzemních vod. 

Jejich negativní dopad bude postupně minimalizován. 

Výstavbou nebo rekonstrukcí ČOV a kanalizací. Obce nad 2000 EO (ekvivalentních 

obyvatel2) musí být do roku 2010 vybaveny odpovídající kanalizací a ČOV. 

2.2.4 Vývoj kvality vody 

Při využívání vody pro vodní turistiku je velmi důležitým faktorem čistota vody, 

označována jako jakost vody (DOLEŽAL a kol., 1991). 

Dá se říci, že ještě dříve, než-li vznikaly ve městech vodárny (v Plzni to bylo kolem 

roku 1532), byla tu spolu s potřebou odtoku dešťové vody potřeba odtoku odpadních vod a 

 
2 jeden ekvivalentní obyvatel, neboli znečištění, které vyprodukuje jeden obyvatel za 24 hodin ( nás je počítáno 
na 1 EO 150 litrů odpadních vod za den) 
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s ní kanalizace. Dnes je například v Plzni 500 km kanalizačních stok a 24 čerpacích 

kanalizačních stanic (JANDA, KRČMÁŘ, 2009). 

Historicky byla kvalita vody na okraji zájmu. Obecně můžeme říci, že změny kvality 

vody jsou závislé na hospodářském vývoji a na citlivosti k životnímu prostředí, jak v naší 

zemi, tak i ve světě. Ještě na začátku 20. století bylo i na velkých řekách běžné koupání, ale 

toto vzalo za své po 2. světové válce, díky masivnímu nástupu těžkého průmyslu spolu 

s téměř nulovým ohledem na životní prostředí. (LANGHAMMER, 2010) 

Právě zmíněný rozvoj průmyslu v 40. a 50. letech 20. století vedl k nárůstu znečištění 

vod v řekách, což vedlo k rozhodnutí o stavbách ČOV. 

Kvalita vody je v našich řekách sledována pravidelně od poloviny 60. let. U nás nastal 

obrat ve vývoji až se změnou politických poměrů po roce 1989. V první polovině 90. let 20. 

století objem vypouštěného znečištění do vodních toků klesal hlavně v důsledku 

restrukturalizace průmyslu, průmyslových technologií a poklesu výroby. Od poloviny 90. let 

se začal projevovat efekt rozsáhlé výstavby a modernizace technologií ČOV a podařilo se u 

větších průmyslových zdrojů snížit kritickou úroveň znečištění. V tomto trendu se nadále 

pokračuje. Mnoho našich řek se poté opět probudilo k životu, o čemž svědčí např. návrat 

lososů, raků a bobrů do některých míst. (LANGHAMMER, 2010) 

Výstavba ČOV a kanalizačních sítí je podporována ze státního rozpočtu a z fondů 

Evropských společenství. Celkový počet ČOV na území ČR se zvýšil od roku 1990 z 626 na 

2065 v roce 2007 (v roce 2000 jich bylo 1055). Vlivem rekonstrukcí ČOV, a v některých 

případech nahrazením novými, roste i počet čistíren se schopností odstraňovat dusík anebo 

fosfor. (CENIA, 2010a). 

Podíl čištěných odpadních vod se od roku 1999 víceméně pohybuje na úrovni 94–96 

%. Průměrná účinnost čistíren odpadních vod (tedy poměr množství znečištění na přítoku a 

odtoku) je velmi vysoká. V případě BSK5 a NL je odstraněno přes 97 % znečištění, u 

CHSKCr, je to 94 %. Co se týká fosforu, je odstraňováno 85 % a dusíkatých látek pouze 71 %. 

Přetrvávajícím problémem je znečišťování difúzního a plošného charakteru, tj. 

nekontrolovatelné a obtížně měřitelné množství odpadních vod z rozptýlené zástavby a 

zemědělských podniků, především pak vymývání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin 

(zejména pesticidů) z intenzivně využívané zemědělské půdy (VOLAUFOVÁ, 2010). 



Jako příklad klesajícího znečištění v řekách na území ČR uvádím grafové vyjádření 

vybraných ukazatelů: 

 

 
 
  

Legenda:  __ BSK5 __ CHSKCR __ N-NO3- __  Pcelk. 

Graf 1: Koncentrace ukazatelů znečištění ve vodních tocích, ČR  

 

 

Legenda:  __  AOX __  Cd __  FKOLI 
 

Graf 2: Koncentrace ukazatelů znečištění ve vodních tocích, ČR (CENIA, 2010a) 
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Komplexně lze v dlouhodobém vývoji pozitivně hodnotit u většiny významných 

vodních toků posun z kategorií IV. až V. třídy jakosti z počátku 90. let do II. až III. kategorie 

v posledních letech. 

Znečištění ve vodních tocích - porovnání jakosti vody v tocích ČR ve dvouletích 

1991–1992 a 2006–2007 

 
Obr. 2: Jakost vody v tocích v dvouletí 1991–1992, ČR 

 

Obr. 3: Jakost vody v tocích v dvouletí 2007–2008, ČR (CENIA, 2010a, VOLAUFOVÁ, 

2010) 
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Přestože se znečišťování vodních toků (charakterizované ukazateli BSK5, CHSKCr, 

NL – nerozpuštěné látky) snižuje, narůstá význam znečišťování látkami, které jsou obtížněji 

odstranitelné (RAS – rozpuštěné anorganické soli, specifické polutanty, PPCP – 

Pharmaceutics and Personal Care Products a další nebezpečné chemické látky). Velmi 

závažné je zatížení fosfáty a anorganickým dusíkem, které pocházejí ze zemědělství a z 

domácností (zejména z pracích prášků). Přispívají k tomu i některé bodové zdroje s absencí 

třetího stupně čištění odpadních vod (VOLAUFOVÁ, 2010).  

V letošním roce by mělo dojít k naplnění termínu stěžejní směrnice Rady 91/271/EHS 

o vodách, která ukládá zajistit čištění odpadních vod ve všech aglomeracích ČR o velikosti 

nad 2 000 EO do konce vyjednaného přechodného období – tj. do roku 2010. 

V současné době má většina českých řek kvalitu srovnatelnou s podobnými toky v 

Evropě. Problémem zůstávají drobné vodní toky v zemědělské krajině, které tvoří většinu naší 

hydrografické sítě (LANGHAMMER, 2010). 

Všeobecně zlepšující se stav našich řek je dán nejen novými technologiemi v čištění 

vod, ale i vyšší transparentností, mediálním zájmem o tuto problematiku a plněním limitů a 

kritérií, ke kterým jsme se jako účastnická země EU zavázali. Dlouhodobý stav znečištění i 

havárii lze zjistit u příslušných institucí, jako je Povodí Vltavy, Ministerstvo zemědělství, 

Ministerstvo životního prostředí a Krajský úřad (jeho působnost v oblasti vody vymezuje 

vodní zákon v § 107)  (BÍLÝ, KRAČMAR, NOVOTNÝ, 2000). 

Ochrana jakosti vod je ve vodním zákoně uvedena v § 38 - § 42 a celá hlava VI od § 

43 do § 53 se zabývá vodními toky.  



2.3 VYMEZENÉ ÚZEMÍ  

2.3.1 Plzeňský kraj 

 
Obr. 4: Mapa Plzeňského kraje (RIS, 2010) 

 

Plzeňský kraj leží na jihozápadě Čech. Na severozápadě sousedí s Karlovarským 

krajem, na severu má kratičký úsek společné hranice s Ústeckým krajem, na severovýchodě 

hraničí se Středočeským krajem, na jihovýchodě s Jihočeským krajem. Nejdelší úsek společné 

hranice má ale s německou spolkovou zemí Bavorsko na jihozápadě. Krajským městem je 

město Plzeň. Rozlohu má plzeňský kraj třetí největší v Česku 7561 km² a počtem obyvatel 

581 175 je devátý v ČR. Z toho plyne hustota zalidnění 73 obyvatel na km², což je druhé 

nejnižší zalidnění po Jihočeském kraji. Na území kraje se nachází sedm okresů se šesti 

okresními městy, dva okresy sídlí v krajském městě Plzni (Domažlice, Klatovy, Plzeň-jih, 

Plzeň-město, Plzeň-sever, Rokycany, Tachov) (Wikipedia, 2010d).  

Kraj má kromě 63 středních škol, kterých je nejvíce v krajském městě Plzni, i dvě 

vysoké školy: Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni, která byla založena v roce 1945 

dekretem prezidenta Beneše, a Západočeskou univerzitu, která vznikla v roce 1991 

transformací bývalé Vysoké školy strojní a elektrotechnické. 

Plzeňský kraj patří mezi průměrně ekonomicky rozvinuté kraje. Působí zde řada 
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významných firem z oblasti strojírenství (např. Škoda Plzeň) a výroby alkoholických nápojů 

(Bohemia Sekt Starý Plzenec, Stock Plzeň, Pivovar Prazdroj). 

Z hlediska přírodního bohatství je Plzeňský kraj velice pozoruhodný a různorodý. To 

je dáno nejen zeměpisnou polohou a pestrou geologickou stavbou, ale i rozdílností 

nadmořských výšek a tím i podnebím. Podstatnou část kraje vyplňuje Plzeňská pahorkatina, 

na severovýchodě se nachází Plzeňská kotlina a ze Středočeského kraje sem zasahují Brdy. 

Nejvýše sahají pohraniční hory Český les a část Šumavy s nejvyšším bodem v kraji - Velkou 

Mokrůvkou (1370 m). Z hlediska životního prostředí patří plzeňský kraj v České republice 

mezi čistější, vzhledem k nižší hustotě osídlení. Výjimku tvoří plzeňská aglomerace s 

vysokou koncentrací osídlení, průmyslu i dopravy. 

K nejvýznamnějším nerostným surovinám Plzeňského kraje patří kaolin, používaný k 

výrobě porcelánu. Jeden z rozsáhlých povrchových lomů se nachází u Kaznějova.  

2.3.2 Specifikace řek a vodních nádrží 

Západočeská oblast je známá nejen svým harmonicky vytvářeným hraničním 

přírodním prostředím Šumavou a Českým lesem, ale též svými jedinečnými řekami, které jí 

dávají svůj osobitý ráz. 

Plzeňská kotlina, ve které se řeky v Plzni nacházejí, vznikla v prvohorách až 

třetihorách jako pozůstatek pravěkých moří. V třetihorách došlo k různému poklesu nitra 

Čech a jedním z poklesů se stala plzeňská kotlina, ve které se hromadily tekoucí vody ze 

všech světových stran. Vzniklo zde sladkovodní jezero s odtokem na severu. Tento odtok se 

stále prohluboval, až jezero zaniklo. Vodu z Plzně odváděla řeka Mže a na dně jezera se pak 

vytvořila koryta plzeňských řek (JANDA, KRČMÁŘ, 2009). 

Svá obydlí člověk stavěl v blízkosti vody, která pro něj znamenala nejen zdroj obživy, 

obchodu, ale i bezpečí. Proto můžeme při jejich splouvání vidět mnoho historicky zajímavých 

staveb. Pro obyvatele západních Čech mají řeky velký význam. Svědčí o tom i to, že je 

můžeme nalézt ve znaku Plzeňského kraje, kdy ve třetím poli je stříbrné a zlaté břevno v 

zeleném poli. Zelené pole symbolizuje zalesněnou hranici - Šumava a Český les a dvě břevna 

symbolizují dvě hlavní řeky, které odvádějí vodu z kraje - stříbrné Berounku a zlaté 

zlatonosnou Otavu.  



 

Obr. 5: Znak Plzeňského kraje (Wikipedia, 2010e) 

V plzeňském kraji se nacházejí tři oblasti přirozené akumulace vod (Brdy, Šumava a 

Český les). Významnou roli při zásobování obyvatelstva pitnou vodou hrají vodní nádrže 

Nýrsko, Lučina a Žlutice. Většinu území kraje odvodňuje řeka Berounka, která vzniká v Plzni 

soutokem Radbuzy a Mže. Řeky Mže, Radbuza, Úhlava, Úslava a Střela patří do povodí 

Berounky a pokrývají rozlohu našeho kraje. Část Klatovska a Sušicko odvodňuje řeka Otava. 

Obě povodí náleží k úmoří Severního moře. Na území kraje je řada jezer – ledovcová Černé 

jezero, Čertovo jezero, Prášilské jezero, Laka a hrazené Odlezelské jezero. 

 

Řeky: 

 

 

Obr. 6: Mapa povodí Berounky (Povodí Vltavy, 2010) 
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Délka toku začíná v ústí do jiného toku (recipientu) - tj. na 0,000 ř. km a stoupá 

číselně proti proudu řeky až k prameništi. Na rozdíl od uvedené kilometráže je označování 

pravého a levého břehu po proudu řeky. Oba dva systémy jsou celosvětově vžité, platné a jsou 

takto uváděny i v technických normách (JANDA, KRČMÁŘ, 2009).  

V oblasti je více vodních toků splavných pro lodě. Tyto toky jsou však velice závislé 

na stavu vody a během hlavní sezony (červenec, srpen) jsou splavné buď od určitých míst, 

nebo jen určité úseky. Vodácké kempy se nachází až na řece Berounce (Dolany, Liblín, 

Zvíkovec). To je také jeden z důvodů, proč odpad z měst, obcí a na ně přilehlých 

průmyslových částí v mnohem větší míře zatěžuje ekosystém, než-li produkce odpadků a 

nedostatečné sociální vybavení při provozování vodní turistiky. Na řekách Mže, Úhlava, 

Úslava, Radbuza a Střela vodácké kempy nejsou (výjimkou je rekreační zóna - přehrada 

Hracholusky na řece Mži). 

 

Mže 

Pramení v 700 m n. m. na území SRN v Hornofalckém lese. Je typickou 

středoevropskou řekou dešťovo – sněhového typu a je tudíž životně závislá na srážkách. Z 

celkového ročního odtoku připadá zpravidla až 70 % na první polovinu hydrologického roku, 

z čehož na měsíc březen a duben více než třetina. Na české území vstupuje v nadmořské 

výšce 617 m a její povodí obsahuje 1828,6 km2. Délka toku je 106,5 km a spád od prameniště 

k ústí je 402 metrů, tj. 3,7 promile/kilometr. 

Nultým kilometrem je pro Mži soutok s Radbuzou v Plzni pod Pivovarem (počátek 

Berounky) v nadmořské výšce 298 m. 



 

Obr. 7: Mapa soutoku čtyř plzeňských řek v Plzni (ZELENÝ, 2010) 

Sportovními loděmi je sjízdná již pod přehradou Lučina od 96 říčního kilometru. 

Jejími významnými přítoky jsou – Kosový potok, Úhlavka, Úterský potok a Hadovka. 

 

Radbuza 

Vyvěrá na západním svahu Pivoňských hor v Českém lese, stejně jako Mže v 700 m 

n.m. Povodí má 2179,4 km2 (před soutokem s Úhlavou 1260 km2) a odvodňuje jižní část 

Českého lesa a Sedmihoří. Ze čtyř plzeňských řek, které jsou zdrojnice Berounky, je nejdelší. 

Délka toku je 111,5 km a spád od prameniště k ústí je 402 metrů, tj. 3,6 promile/kilometr. 

Nultý kilometr začíná pod plzeňským pivovarem v místě zvaném V cípu či Na obcízně 

ve výši 298 m n.m, kde se stéká se Mží. Ta zde má průtok v ústí 8,5 m3 za vteřinu, zatímco 

Radbuza obohacená již o vody Úhlavy na toto místo přivádí průměrně ročně 11,1 m3 za 

vteřinu. Průtok Radbuzy před soutokem s Úhlavou činí jen 5,4 m3 za vteřinu a pro vodáky je 
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splavná už od Horšovského Týna. Její spád je však malý - H. Týn na 66 ř. km leží v 376 m 

n.m. a soutok se Mží je v 298 m n.m.) (KUMPERA, 2002). 

Přítoky Radbuzy – Zubřina, Merklínka 

 

Úhlava 

Je jedinečná mezi západočeskými řekami výškou svého pramene, který leží na 

severním svahu Pancíře, ve výšce 1110 m n. m. Povodí tvoří 919,4 km2, délka toku je 108,5 

km a její spád od prameniště k ústí je 807 m, tj. 7,4 promile/kilometr. 

Nultý kilometr je v Plzni – Doudlevcích v nadmořské výšce 303 m, kde ústí do 

Radbuzy. Průměrný roční průtok v ústí činí 5,69 m3. Pod stěnou hráze vodní nádrže Nýrsko 

na 93 říčním kilometru bývá každoročně v září start oblíbené jízdy zdatnosti, která končí pod 

obcí Nýrsko. Právě odtud mohou vodáci splouvat Úhlavu již po klidnějším toku až do Plzně. 

Pro obyvatele Plzně je tato šumavská řeka po úpravě ve vodárně v Plzni pod 

Homolkou doslova zdrojem živé (pitné) vody. 

Její významné přítoky jsou – Chodská Úhlava, Točnícký a Losinský potok. 

 

Úslava 

Její pramen můžeme nalézt v Plánické vrchovině, v severovýchodní části klatovského 

Pošumaví na úpatí Drkolné ve výšce 695 m n.m. Její povodí je z uvedených řek nejmenší 

755,7 km2 a její 94 km dlouhý tok sleduje severní směr. Její spád od prameniště k ústí je 399 

metrů, tj. 4,2 promile/kilometr. 

V Plzeňské části Doubravka se vlévá ve výšce 296 m n.m. u kostelíka sv. Jiří do 

Berounky. 

Úslava je pro svůj větší spád (4m na 1 km) krásná, prudká říčka s kamenitým dnem a 

četnými peřejemi. Avšak díky menšímu povodí má i slabší průtok, který činí v ústí do 

Berounky jen 3,55 m3 za vteřinu. Od soutoku s Myslívským potokem lze Úslavu splouvat bez 

větších potíží i za mírně zvýšeného stavu vody. 

Přítoky Úslavy – Bradava, Kornatický potok.  

 

Berounka 

Berounka neboli Stará řeka je největší řekou Plzeňska a nemá žádný pramen. Začíná 

soutokem Mže a Radbuzy v místě zvaném V cípu či Na obcízně ve výši 298 m n.m. pod 
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pivovarem Prazdroj. Její povodí činí 8861 km2, ale pouze 2500 km2 od svého vzniku v Plzni, 

bez Mže, Radbuzy a Úslavy. Délka toku je 139,1 km, ale na území Plzeňského kraje zasahuje 

jen svými 61,7 kilometry a spád od jejího vzniku k ústí je 110 m, tj. 0,8 promile. 

Nultý kilometr se nachází v nadmořské výšce 188 m n.m., kdy se vlévá do Vltavy pod 

Zbraslaví u Modřan. Průměrný roční průtok v ústí je 36,0 m3/s a v místech, kde opouští 

Plzeňský kraj, 30 m3/s. 

Berounka je splavná po celý rok a je vodáky velmi často využívána. Nejen pro 

vodního turistu je příjemné to, že po Křivoklát nevede jejím údolím žádná železnice ani 

frekventovaná silnice a když řeka opustí Plzeň, neprotéká po dalších sedmdesát kilometrů 

žádným městečkem ani vesnicemi. Ty většinou zůstávají stranou vysoko nad řekou. Mezi 

silničním mostem v Dolanech (124,9 ř. km) a dalším na Liblíně (101,3 ř. km) je těžké řeku 

přejít z jednoho břehu na druhý suchou nohou. Proto tu ještě fungují dva poslední pramicové 

přívozy ve střední Evropě. První v Nadrybech a druhý o tři kilometry dál v Darové. Zde také 

překvapí lepšící se kvalita vody, která pod Plzní není valná (KUMPERA, 2002). 

Další přítoky Berounky – Klabava, Třemošná, Radnický potok, Javorníce, Zbirožský potok. 

 

Střela 

Pramení ve výši 678 m n.m. na Karlovarsku pod svahy Doupovských hor a po 97,4 km 

se v nadmořské výšce 272 m n.m. vlévá nad Liblínem do Berounky. Její spád je z uvedených 

řek největší. Povodí má 922,6 km2. Průměrný roční průtok v ústí je 3,20 m3 za vteřinu. 

Střela ze dvou třetin protéká karlovarským krajem a bývá sjízdná od přehrady Žlutice. 

Cestou nabere vodu z Boreckého potoka, Malé Střely (Velká Rasovka), Bálkovského, 

Kaznějovského, Oborského a Karlovického potoka. 

 

Nádrže: 

Hracholusky (Mže) 

Vodní dílo bylo vybudováno roku 1959-1964. Jeho max. délka je 23 km, plocha 490 

ha, hloubka 31,4 m, objem 6,5 miliónů m3 a nadmořská výška hladiny 357 m. Hracholusky 

jsou pro Plzeňany kromě průmyslového, energetického a zemědělského využití významnou 

rekreační oblastí. 

 

 



 44

Lučina (Mže) 

Přehradní jezero vybudované v letech 1971-1974 v místě, kde hrozí minimální 

znečištění od průmyslu a v podstatě i od zemědělské výroby, má sypanou kamennou hráz 

(DVOŘÁK, HOLEČKOVÁ, 2008). Délka nádrže je 2,4 km, maximální plocha 74 ha, 

hloubka 21,9 m, objem 0,35 mil. m3 a nadmořská výška hladiny 534 m. Přehrada je zdrojem 

pitné vody pro Tachovsko a je kolem ní je vyhlášeno ochranné pásmo 1. stupně. Součástí jeho 

režimu je zákaz vstupu. 

České údolí (Radbuza) 

Přehradní jezero, které bylo zkolaudováno roku 1973 má délku 5 km, plochu 151,5 ha, 

hloubku 7,6 m a objem 5,3 mil. m3. Nadmořská výška hladiny je 315,6 m. 

Úvahy o stavbě vznikly již v roce 1959. Jejím původním záměrem bylo umožnit 

rekreaci Plzeňanům, avšak paradoxem je, že byla zvolena výstavba na tehdy nejšpinavější 

řece. Znečištění pocházelo nejvíce ze zemědělství, ale také z měst, které se nacházely na této 

řece před Plzní (Horšovský Týn, Chotěšov, Holýšov, Stod). Z tohoto důvodu je stavba této 

nádrže dle většiny hydrologů nešťastná. Až v posledních letech došlo ke zlepšení kvality vod 

v Radbuze vlivem realizace ČOV ve zmíněných městech (JANDA, KRČMÁŘ, 2009).   

Nýrsko (Úhlava) 

Vodní nádrž byla dokončena roku 1969. Od té doby její břehy již silně obrostly a 

působí až kanadským dojmem. Délka této nádrže je 3,4 km, plocha 142 ha, objem 1 mil. m3 a 

nadmořská výška hladiny je 524 m n.m. Bohužel, stejně jako na přehradě Lučina, která je také 

zdrojem pitné vody, je zde rekreační využití a tím i vodácké turistiky zakázáno. 

Žlutice (Střela) 

Přehradní jezero bylo vybudováno roku 1968. Jeho délka je 6,2 km, plocha 162 ha, 

hloubka 27 m, objem 1 mil. m3 a nadmořská výška hladiny 505 m n.m. 

Dle Kumpery (2002) jde o jednu z nejkrásnějších umělých ploch v západních 

Čechách. Je však pro veřejnost nepřístupná, protože slouží jako zdroj pitné vody pro města 

Toužim, Podbořany, Žatec a okolí. 

Plasy (Střela) 

Tuto přehradu jsem objevil až při splouvání řeky Střely. Do té doby mi byla skryta a 

na mapě se dá velmi lehce přehlédnout. Její šestimetrová hráz se nachází nad obcí Plasy na 

18,4 ř. km. Toto dílko je celé zaplaveno bahnem, se kterým se při pádlování každý vodák jistě 

setká. 
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2.4 KULTURNĚ POZNÁVACÍ ČINNOST  

Jak již bylo řečeno v kapitole 2.2.1, kulturně poznávací činnost odděluje turistiku od 

ostatních i rekreačních sportů a je jedním z důvodů, proč vodáci sjíždějí řeky a říčky. 

Cíle poznávání mohou být rozdílné a volně můžeme hovořit o poznávání kulturních i 

přírodních hodnot. Mohou to být některé přírodní oblasti, stavební památky, místa spojená 

s naší historií, kulturní oblasti, místa spojená s významnými osobnostmi, památkami i 

„kultovní místa“ (NEUMAN a kol., 2000). 

V Plzeňském kraji se nachází stovky historických památek, z nichž mezi 

nejnavštěvovanější patří zámky Horšovský Týn, Kozel, Manětín, Nebílovy, Zbiroh a hrady 

Rabí, Radyně, Švihov nebo Velhartice. 

Mže  

Vodní nádrž Lučina na Mži je sice vodákům zapovězena, protože její vody využívá 

město Tachov jako zdroj pitné vody, ale její okolí (Přírodní park Český les) je zdrojem klidu a 

přírodních krás, které by si právě vodák, nastupující pod Lučinskou kamennou hrází, 

nacházející se na 96,1 říčním kilometru, neměl nechat ujít. Pod přehradou Mže pokračuje 

Aglájiným údolím. Na 93,3 ř. km se nachází Světce se svojí druhou největší jízdárnou ve 

střední Evropě, postavenou v roce 1857. Tachov, nacházející se o tři kilometry níže po proudu 

řeky, je známý svými středověkými hradbami a gotickým kostelem. Ze Světců do Tachova 

vede ojedinělá Knížecí alej, která má také obdobu na druhém, východním konci Tachova. Zde 

blízko řeky Mže končí minerálním pramenem, objeveným roku 1850 Alfrédem 

Windischgräzem (DVOŘÁK, HOLEČKOVÁ, 2008). 

Na 69,8 ř. km, u ústí Kosího potoka do Mže, se nachází Vlčí hora (703,6 m n.m.), 

která je dominantou celého kraje. Na jihovýchodě této hory se nachází zřícenina románsko – 

gotického hradu Volfštejna. 45,1 ř. km patří Stříbru a jeho renesančnímu kamennému mostu 

s hranolovou věžovitou bránou. Za Stříbrem si nelze nepovšimnout na pravém břehu řeky 

Prokopské štoly, kde se těžilo olovo, z něhož se zde vyráběly broky a kule. Zříceninu hradu 

Buben ze 14. stol. můžou vodáci obdivovat na 20,8 ř. km. 

Za Radčicemi se na levém břehu Mže nachází romantické skalní město Čertova 

kazatelna, která je z pískovce. V Plzni na 0,3 ř. km má vodák blízko chrámu sv. Bartoloměje s 

jeho 102 metry vysokou věží, Plzeňskému podzemí, renesanční radnici a vodárenské věži 

z roku 1532, která sloužila až do roku 1889. V současné době se opět po letech na náměstí 
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v Plzni objevily chrliče vody. Tyto novodobá díla, polepená zlatými pláty, představující 

anděla, chrtici a velblouda, dnes rozdělují Plzeňany v názoru na ně. 

Radbuza 

Plavbu začínají většinou vodáci na 65,7 ř. km v Horšovském Týně, který je znám 

svým renesančním zámkem. Nikdo z vody jistě nepřehlédne bývalý barokní klášter 

premonstránek v Chotěšově, stojící nad řekou na cihlové terase na 31,4 ř. km. U hráze 

umělého jezera České údolí leží po levé straně Bory s proslulou trestnicí. U 5,0 ř.km v Plzni 

Doudlevcích je vybudována meditační zahrada s křížovou cestou.  

Pod soutokem Radbuzy s Úhlavou na 4,0 ř. km u jezu v Doudlevcích si vodák může 

zasportovat v nově vzniklém sportovním areálu Skatepark, umístěném na pravém břehu.  

Na úseku mezi  Doudleveckým jezem a jezem na Americké ulici se nachází největší 

koncentrace vodáckých oddílů v Plzni. Mezi nejvýznamnější patří oddíly vodních skautů, 

dračích lodí, rychlostní kanoistiky, Lokomotiva (vodní sjezd) a ČSAD (vodní turisté). 

ČSAD (Čadíci) má čtyřicetiletou tradici a 80 členů. Věnují se též mládeži, pořádají 

ČPV na Úhlavě a přetrvává zde minisekce tzv. ptočních jezdců. Druhý nejvýznamnější oddíl 

vodní turistiky je TJ Union, který sídlí na Mži, a má 180 členů. Tento oddíl pořádá ČPV na 

Otavě. Oba tyto oddíly se podílely na výstavbě prvního playspotu v Plzni u Kalikovského 

mlýna na Mži, který byl dokončen v květnu 2010. 

Úhlava  

Zde kdokoli může začít svoji cestu po vodě pod hrází Nýrsko na 93,5 ř. km. Za 

Dražským mlýnem, který se nachází nedaleko Klatov, nenechá žádného vodáka klidným 

mnoho stromů, které jsou kuželovitě do metru nad zem jakoby obtesané sekerou. Tento 

neklamný znak přítomnosti bobrů se vyskytuje též v silně meandrujícím toku u Červeného 

Poříčí. 49,5 ř. km patří unikátnímu vodnímu hradu ve Švihově, na který v zápětí na 45,2 ř. km 

navazuje renesanční zámek v Červeném Poříčí. Novorenesanční zámek v Lužanech najdete na 

36,2 ř. km a Dolnolukavický barokní zámek na 26,9 ř. km. Ve Štěnovicích (13,8 ř. km) 

najdete přímo u řeky barokní zámek a nad obcí v lese zatopené žulové lomy. 

Úslava  

Pokud zde má vodák štěstí na vodu, dá se nalodit už v Žižkovech – 65,7 ř. km, kde se 

nachází stejnojmenný zámek. Na Zelenou Horu – dominantu celého okolí si může vodák 

vyšlápnout z 53,6 ř. km. V nadmořské výšce 352 m a 23,5 ř. km do Úslavy vtéká Kornatický 

potok, podél kterého může každý proti proudu dojít pěkným údolím ke zbytkům hradu Lopata 
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(1,5 km). O kilometr a půl níže po proudu řeky se nachází zámek Kozel z konce 18. století s 

rozlehlým anglickým parkem. Na druhém břehu nelze přehlédnout dominující, v 567 m n. m. 

ležící hrad Radyni. 15,2 ř. km patří Vinařským závodům ve Starém Plzenci. Na 14,6 ř. km se 

nachází Stará Plzeň (Starý Plzenec) s rotundou sv. Petr a Pavla z 8-13. stol. a za ní zbytky 

hradiště Hůrka - místo obývané Přemyslovci  již před tisíci lety. 

Berounka  

Tato řeka začíná svojí cestu na místě, kde se stéká Mže s chodskou řekou Radbuzou, a 

právě u tohoto soutoku skončil život nejslavnějšího z Chodů – Jan Sladký Kozina. Šibenice, 

pod níž údajně zvolal svá slova: „Lomikare, Lomikare, do roka a do dne sejdeme se před 

soudnou stolicí Boží!“, stála na pravém břehu, kde se dnes nachází hospodářské budovy 

pivovarů. Sedláky byl údajně pohřben potají na hřbitově, který je kolem kostela sv. Jiří, 

blízko místa, kde se stéká Berounka s Úslavou (DVOŘÁK, HOLEČKOVÁ, 2008). 

Na pravém břehu Berounky se za Bukovcem nachází přírodní rezervace Zábělá, která 

byla vyhlášena roku 1970 a která je součástí Přírodního parku Horní Berounka. Důvodem její 

ochrany je původní smíšený dubohabrový les.  

Přírodní park Horní Berounka má rozsáhlé území - od Plzně až na Zvíkovec, kde 

končí většina vodáků svojí víkendovou plavbu. Na jeho území se na Staré řece, jak je 

Berounka vodáky nazývána, nachází dva přívozy (v Nadrybech a v Darové). Cestou je možné 

poznat mnoho z historie, např. na 111,2 ř. km můžeme nad řekou nalézt obec Kaceřov se 

stejnojmenným renesančním zámkem, na 105,6 ř. km se nachází zřícenina gotického hradu 

Libštejna a z 91,1 ř. km mohou vodáci vystoupat na hrad Krašov. 

95,5 ř.km patří přírodní rezervaci Tříanské skály na pravém břehu řeky, která ještě leží 

v přírodním parku Horní Berounka. Tato rezervace byla vyhlášena roku 1990. Za zmínku 

v této oblasti stojí ještě Skryjská jezírka, ležící na Zbirožském potoce, který se vlévá do 

Berounky. Každé z nich má plochu asi 150 metrů čtverečních a horní jezírko leží pod 

Skryjským vodopádem. Jezírka, vodopád, potok a okolí je chráněno v rámci Přírodní 

rezervace Jezírka, jenž je chráněným územím o rozloze 59,5 ha v rámci CHKO Křivoklátsko. 

Předmět ochrany je definován jako „významná paleontologická lokalita, významná lesní 

společenstva“. 

Střela 

Zde jsou největšími dominantami Rabštejn nad Střelou jako nejmenší opevněné město 

v Evropě s asi 11 stálými obyvateli a Plasy s cisterciáckým klášterem postaveným na 
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bažinách, jejímž architektem byl počátkem 18. století Jan Blažej Santini. Jeho rukopis je znát 

též na kostele sv. Mikuláše v Kozojedech, které leží nad Berounkou u Liblína (Wikipedia, 

2010f). Kozojedy jsou dnes významným místem, odkud se díky sochaři Štěrbovi a jeho 

synům šíří sochařská díla po severním plzeňsku. Řeka Střela je z velké části tvořena 

pstruhovými vodami. 
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3 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE  

3.1 CÍLE PRÁCE 

Hlavním cílem práce bylo zjistit, zda dochází ke změnám kvality vody v 

nejvýznamnějších západočeských řekách v souvislosti s měnícím se přístupem k našemu 

životnímu prostředí v posledních letech. Dále pak posoudit, zda se zlepšila jakost vody 

v návaznosti na dokončené vodohospodářské projekty a zda tato změna ovlivnila využití řek 

pro vodní turistiku. 

Sledované řeky: Úhlava, Úslava, Radbuza, Mže, Berounka a Střela. 

3.2 ÚKOLY PRÁCE 

 Charakteristika území a západočeských řek. 

 Zjištění kvality vody v západočeských řekách (v návaznosti na vybrané 

vodohospodářské projekty). 

 Oslovení lidí, kteří se pohybují v dané problematice, zda se nejen hodnotově, ale i 

pocitově zlepšila kvality vody v nejvýznamnějších západočeských řekách a zda jsou 

vlivem těchto změn plzeňské řeky vodácky využívanější. 

3.3 PŘEDPOKLADY 

 Výstavba ČOV v oblasti má vliv na čistotu vody.  

 Kvalita vody má (hmatatelný) vliv na vodní turistiku. 
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4 METODOLOGIE 

4.1 POPIS VÝZKUMU 

První část práce je rešeršního charakteru zahrnující rozbor výzkumného materiálu 

získaného z tištěných a elektronických zdrojů a konzultací s odborníky. 

Druhá část je empirického charakteru a data zde byla získána na základě 

nestrukturovaných rozhovorů. 

Analýza dat byla převážně kvalitativní, proto je možné zahrnout tuto práci mezi 

kvalitativní typ výzkumu nebo také interpretativní, podle Thomase a Nelsona (1996) se jedná 

o deskriptivní typ výzkumu. 

4.2 METODY PRÁCE 

4.2.1 Rešerše zdrojů 

V první části práce proběhlo studium vybrané literatury, informací z internetu, 

zapojení vlastních vědomostí a zkušeností, konzultace s pracovníky na Povodí Vltavy státního 

podniku - závod Berounka, Odboru životního prostředí na Krajském úřadě a Magistrátu města 

Plzně a Krajské hygienické stanici.  

4.2.2 Nestrukturovaný rozhovor 

V další části práce byl proveden rozhovor s otevřenými otázkami (Hendl, 1999) nebo 

také nestrukturované (semistrukturované) interview (Gavora, 2000). Rozhovor obsahoval 9 

otevřených položek s možností volné odpovědi a trval 30 – 45 minut. Rozhovorem jsem 

zjišťoval vnímání kvality vody u vybraných vodních turistů. Ptal jsem se především, jak často 

provozují vodáckou turistiku, kde se jim řeky zdají nejčistší, kde naopak byla voda velice 

kalná či zapáchala a na množství vodáků v dané lokalitě. Podle odpovědí respondenta na 

otevřené otázky a situace byly kladeny doplňující otázky. Nestrukturované interview, které se 

v mnohých případech vyvinulo v diskuze, bylo vybráno proto, aby neomezovalo výpovědi 

respondentů na kladené otázky. Otevřené otázky ponechaly respondentům volný prostor 

k vyjádření svých názorů na danou problematiku. 
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Výzkumný soubor 

Jednalo se o záměrně vybraný soubor obsahující skupinu osmi lidí, kteří byli nebo jsou 

aktivními vodáky v dané lokalitě. Uvedené území a dané řeky znají buď ze své profese nebo 

ze svých volnočasových toulek. Byli to tito experti: odborník z Povodí Vltavy státního 

podniku závodu Berounka, vedoucí katedry historie ZČU Plzeň a autor tématických publikací, 

majitel půjčovny vodáckých potřeb, vedoucí oddílu rychlostních kanoistů, výrobce lodí, 

provozní ČOV, vedoucí oddílu ČSAD (vodních turistů), publicista v časopise Kanoe Raft 

Kajak a Hydro a také vodní záchranář a člen kanoistického oddílu Union v Plzni.  

4.2.3 Metody analýzy dat 

Hrubý výzkumný materiál byl nenumerické povahy. Analyzoval jsem následující texty 

a dokumenty: 

- odpovědi respondentů na otázky 

- aktuální internetové texty 

- tištěné dokumenty (noviny, časopisy) 

Získaný výzkumný materiál byl uspořádán, proveden konečný výběr informací 

použitých v diplomové práci a poté byla utvořena závěrečná syntéza poznatků. 

Nevýhoda zmíněné kvalitativní analýzy spočívá v nepřesnosti. Jde o nepřesnost 

vzniklou mezičlánkem – interpretem a jeho subjektivním náhledem na danou problematiku.  

 

4.3 VALIDITA A RELIABILITA 

Reliabilitu a validitu rozhovorů ovlivňuje mnoho faktorů, např. osobnost dotazovatele, 

vztah mezi dotazovatelem a respondentem, věk zúčastněných, atraktivita tématu, zajištění 

anonymity dotazovaného a podobné aspekty. Všichni respondenti byli ochotni sdělovat 

informace a rady i mimo vymezený rámec otázek. Všem byla zajištěna anonymita.  
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5 VÝSLEDKY A HODNOCENÍ 

Zlepšení čistoty vodních toků v Plzeňském kraji bylo v posledních letech způsobeno 

nejen výstavbou nových čistírenských kapacit zejména u komunálních zdrojů znečištění, ale i 

změnou ve struktuře národního hospodářství, hlavně útlumem průmyslu a zemědělství. 

První ČOV v největším západočeském městě Plzni byla uvedena do provozu v roce 

1964 a byla navržena na čištění splaškových odpadních vod a průmyslových odpadních vod 

ze Škodových závodů, plynárny, pivovarů, mlékárny, jatek a ostatních provozů. Ale již od 

roku 1968 docházelo k přetížení této čistírny a místo 40 000 metrů krychlových bezdeštných 

odpadních vod za den bylo v 80. letech 20. století čištěno až 110 000 metrů krychlových za 

den. Přesto, že docházelo v průběhu let k jejím úpravám, roku 1996 byla uvedena do provozu 

nová ČOV na levém břehu řeky Berounky a původní ČOV byla odstraněna (JANDA, 

KRČMÁŘ, 2009).  

Zásadní význam pro čistotu vody v Berounce má provoz nové ČOV pro město Plzeň. 

Přesto, že se čistota vody v řece zlepšila, řada problémů přetrvává. Vlivem přívalových dešťů 

opakovaně došlo k hydraulickému přetížení ČOV, k vyplavení dosazovacích nádrží a k 

následnému úhynu ryb. To by měly vyřešit dvě retenční nádrže umístěné pod největšími 

sídlišti v Plzni - Lochotínem a Bolevcem v roce 2008. 

Přesto, že se čistota vodních toků zlepšila a v plzeňské oblasti již například neexistuje 

bodový zdroj znečištění nad 2000 EO bez zajištěného čištění odpadních vod, celková kvalita 

vody v tocích není stále na dobré úrovni. Podle kritéria ČSN 75 72 21 patří 70% povrchových 

vod v plzeňské oblasti do třídy jakosti II – mírně znečištěná voda. Bodové zdroje znečištění – 

především obce a města s větším počtem obyvatel - stále vnášejí do vodních toků značné 

znečištění, které se projevuje na kvalitě vod v úsecích vodních toků pod těmito aglomeracemi. 

Příkladem mohou být města jako Klatovy, Tachov, Stříbro, Rokycany a další. 

5.1 Projekty ovlivňující jakost vody na daných řekách 

 Podle ředitele Útvaru koordinace evropských projektů Ericha Beneše, získala 

západočeská metropole první dotaci z fondů EU v roce 2003, kdy uspěla se žádostí o 

prostředky na rekonstrukci povodňových škod, které ji (i celou ČR) zasáhly v roce 2002. 

Povodně tehdy zaplavily areály některých chemických a dalších závodů. V Plzni hasiči 

zasahovali u tří případů úniku pohonných hmot z automobilů. Zaplavená ČOV v Plzni byla i 

po povodni nefunkční a odpadní vody odtékaly jistou dobu bez čištění do Berounky. Na 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Plze%C5%88
http://cs.wikipedia.org/wiki/Berounka
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obnovu vodohospodářské infrastruktury dorazilo z Bruselu 100 miliónů korun. Nejvyšší 

dotace, kterou získala Plzeň v roce 2004 a přesahovala jednu miliardu korun, byla využita 

opět na doplnění vodohospodářské infrastruktury (RADNIČNÍ LISTY, 2009). 

 Úřad Plzeňského kraje podporuje dotačními programy ochranu vod a zásobování 

obyvatel pitnou vodou. V roce 2009 uspělo 33 projektů a bylo rozděleno 30 milionů korun a 

dalších 70 milionů přidá ministerstvo zemědělství. Dvacet projektů řeší výstavbu nových či 

rekonstrukci stávajících kanalizací nebo ČOV, zbývajících 13 projektů pak výstavbu 

vodovodů nebo vodárenských objektů (PLZEŇSKÝ KRAJ, 2009). 

Projekt Čistá Radbuza 

Jde o jeden z největších infrastrukturních projektů v historii Plzeňského kraje, který se 

zabývá odkanalizováním a čištěním odpadních vod v povodí řeky Radbuzy. Projekt realizoval 

dobrovolný svazek obcí a měst Mikroregionu Radbuza.  

Na zhruba 80 kilometrovém úseku bylo ve městech Bělá nad Radbuzou, Dobřany, 

Holýšov, Poběžovice, Stod, Horšovský Týn a v obcích Chotěšov, Líně a Zbůch vybudováno 

díky projektu 8 ČOV a bylo položeno 47,8 kilometrů nové kanalizace a zrekonstruováno 13 

kilometrů stávajících kanalizačních řadů. Pro napojení většího počtu obyvatel bylo 

realizováno 25 čerpacích stanic včetně přenosu dat na dispečink a položeno 7,5 kilometrů 

výtlačných kanálů. Realizací projektu bude umožněno připojení dalších 9050 obyvatel na 

stokovou síť. Kromě rekonstrukcí stavebních projektů a výstavby nových pro zajištění 

dostatečné objemové kapacity se měnila i současná technologická zařízení podle potřeby 

konkrétní ČOV v lokalitách. Na všechny čistírny byly instalovány řídící systémy s přenosy 

dat na operátorská pracoviště provozovatele čistírny, vzdálený dispečink, nebo hlášení o 

poruchách na GSM systém. Projekt byl připravován obcemi mikroregionu od roku 1999 a 

jeho vlastní realizace výstavby byla zahájena v srpnu roku 2006. Celkový rozpočet projektu je 

858 miliónů korun a EU projekt podpořila 18 milióny EUR, tedy 75 procenty. (PRÁVO, 

2008). Zbývajících 25 procent je kryto z vlastních prostředků obcí zúčastněných na projektu, 

sdružených v Mikroregionu Radbuza, z prostředků státu – ČR (Ministerstva životního 

prostředí ČR) a Plzeňský kraj daroval 30 miliónů (PLZEŇSKÝ KRAJ, 2008). 

Hlavním cílem projektu bylo snižování ekonomických a sociálních rozdílů občanů v 

rámci ČR a Evropské unie, především ochrana životního prostředí, tedy zlepšení čistoty vod 

vypuštěných z obcí do Radbuzy, která je jednou z významných řek na území Plzeňského 

kraje. Čistá Radbuza má sloužit k využití volného času a již nyní se do této lokality podle 



majitele půjčovny vodáckých potřeb přiváží často vodácký materiál. Do Radbuzy, patřící 

v minulosti mezi nejšpinavější toky v západních Čechách, se dnes již pomalu vracejí raci a 

další živočichové, kteří v ní za poslední desítky let díky splaškům vymřeli. Investice snížila 

koncentraci fosforu v řece o 40 procent a výrazně také množství dusíku. Problém se 

znečištěnou vodou přetrvává stále na přítocích Radbuzy (PRÁVO, 2008). 

Čistá Berounka – etapa II 

V rámci projektu za více než miliardu korun se sdružilo 12 měst a obcí: Blovice, 

Břasy, Domažlice, Rokycany, Přeštice, Plzeň, Chrást, Dýšina, Plánice, Zruč – Senec, 

Chlumčany a Šťáhlavy. Tento svazek byl zaregistrován 1. dubna 2005. Cílem je 

odkanalizování a čištění splaškových vod a zásobování pitnou vodou tak, aby vyhověla 

směrnicím EU a české legislativě. Realizace tohoto projektu začala koncem roku 2009 a 

termín dokončení je stanoven na rok 2011. (RADNIČNÍ LISTY, 2009, UKEP, 2010) 

Jak již bylo uvedeno v projektu Čistá Radbuza, dochází v mnoha západočeských 

řekách vlivem zlepšování jakosti vody k návratu vodních živočichů, kteří se zde dlouho 

nevyskytovali. U daných řek je výrazný návrat bobra, jehož výskyt byl kdysi v Evropě zcela 

běžný, ale který byl ve střední Evropě na počátku 19. stol. téměř vyhuben. Původní jedinci u 

nás přežili pouze na Labi. V současné době se k nám tento hlodavec, který je druhý největší 

na světě (až 30 kg) a který „pracuje“ od soumraku do rozbřesku, rozšiřuje z okolních zemí. 

Jeho hojný výskyt na území Plzeňského kraje je znám z přítoků do vodní nádrže Lučina, 

nejvíce na Sklářském potoce, kde si nad vzdutím této vodní nádrže dělá hráze. Dále se 

výskytuje na přítocích do nádrže Nýrsko a v okolí Klatov a Červeného Poříčí na Úhlavě. 

Vyskytuje se též na Radbuze a Berounce pod Plzní. 

 

Foto 1: Bobrův dřevorubecký úspěch – Úhlava 2008 (vlastní archiv) 
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5.2 Současný stav vody na vybraných tocích 

V Plzeňském kraji jsou vody nejvíce zatěžovány průmyslem v Plzni. Dříve patřily 

k největším znečišťovatelům Škodovy závody, papírna na řece Radbuze, pivovar na soutoku 

Radbuzy a Mže a jatka. 

Těžké kovy způsobovaly největší znečištění před cca patnácti lety. V průběhu let ale 

došlo k jejich odstranění. Většinou se vyskytovaly pod každým městem a obcí, např. na 

Berounce pod Plzní, na Mži pod Tachovem a Stříbrem (zde se ještě v 80. letech 20. století 

těžily zinkoolovnaté rudy), na Úhlavě pod Klatovami a Nýrskem, na Radbuze pod 

Horšovským Týnem a Dobřany a na Střele pod Kaznějovem. Zde je stále největším 

problémem chemický závod (bývalá Lachema, dnes a.s. Aktiva), který nedostatečně čistí 

odpadní vody vzniklé při výrobě organických a anorganických chemikálií, jako např. kyselina 

citrónová. Toto se projevuje výskytem PCB v Kaznějovském potoce, který vtéká do Střely 

nad Plasami. 

V Plzeňském kraji je eutrofizací postižena ještě většina stojatých i tekoucích vod. U 

tekoucích vod lze tento problém vyřešit rekonstrukcí a modernizací postavených ČOV tak, 

aby byly schopny výrazně snížit množství fosforu a dusíku ve vypouštěných odpadních 

vodách (terciální stupeň čištění). Pokles vnosu fosforu byl podpořen omezením používání 

fosfátů v pracích prostředcích od října roku 2006 a též aplikace fosforečných hnojiv v 

zemědělství vykazuje od roku 1991 stagnaci. Pozvolnější pokles od 90. let 20. století a 

stagnaci po roce 2000 zaznamenaly koncentrace dusičnanů. Jejich koncentrace se nedaří 

snižovat především v důsledku plošného znečištění, souvisejícího se zvyšující se aplikací 

dusíkatých zemědělských hnojiv. Svoji roli hraje také stagnace vypouštění dusíku z bodových 

zdrojů znečištění. Řešení u stojatých vod je individuální. Například u nádrže České údolí, 

která je velmi průtočná a voda se v ní obnoví cca jednou za dva až tři týdny, je obrovský 

přísun klíčové živiny fosforu. Podle Jindřicha Durase z Povodí Vltavy jsou nápravná opatření 

v tomto případě ve čtyřech krocích: 

1. Odříznutí od velkého přísunu živin hrází a svedení vody do obtokového kanálu. 

2. Ošetření sedimentu, aby se fosfor v něm uložený neuvolňoval zpět do vody. 

3. V nově napuštěné nádrži nechat vysrážet fosfor z vodního sloupce (přípravkem na 

bázi hlinitých solí). 
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4. Řízená rybí osádka a podpora regulovatelného růstu ponořených a vzplývavých 

rostlin. 

U nádrže Hracholusky, která je protáhlá, korytovitého tvaru s pomalou obměnou vody 

(v létě i jednou za několik měsíců), probíhají samočisticí procesy, během nichž je z vody 

odstraňován již zmíněný fosfor. Proto se kvalita vody směrem k hrázi zlepšuje. Nejhůře 

postižená oblast sinicemi je na přítoku – u Butova a v oblasti kolem železničního mostu, která 

je příkrými stěnami údolí chráněna před větrem a sinice zde mají optimální podmínky pro 

svůj rozvoj. U nádrže Hracholusky jsou nápravnými podmínkami především odstraňování 

fosforu z odpadních vod měst a obcí v povodí nádrže, tj. Stříbro, Tachov, Mariánské Lázně 

(ÚKEP, 2010).  

Nejvýraznější pozitivní trend z uvedených ukazatelů znečištění zaznamenalo 

kadmium. Poměrně nepříznivě se vyvíjí znečištění AOX a FKOLI. Při hodnocení jakosti vod 

došlo oproti roku 2007 ke zlepšení jakosti vod ve všech skupinách ukazatelů A-D, což 

potvrzuje pozvolné zlepšování jakosti povrchových vod. Nejzatíženějšími řekami jsou nyní 

většinou malé, méně vodnaté toky, které protékají hustě osídlenými oblastmi nebo oblastmi s 

velkou zátěží.  

Podle Zprávy o činnosti podniku Povodí Vltavy (vydává se vždy za dvouletí) 2007 - 

2008, je znatelné zlepšení jakosti vody (míněno jako pokles o třídu jakosti vody v klasifikaci 

podle ČSN 75 7221) zaznamenáno například na Radbuze v ukazateli dusičnanový dusík a na 

Střele v ukazateli BSK5. Jedním z ukazatelů, který již delší dobu v některých uzávěrových 

profilech odpovídá špatné jakosti vody, klasifikované jako IV. nebo V. třída jakosti vody, je 

ukazatel chlorofyl-a. Z hlediska V. třídy jakosti se jedná o vodní tok Berounka. Tento stav je 

způsoben vyššími koncentracemi anorganických živin v povrchových vodách (zvláště 

fosforu), které vytvářejí vhodné podmínky pro nežádoucí růst vodních mikroorganismů. 

V průběhu posledních cca 15 let došlo k všeobecnému výraznému zlepšení jakosti 

vody. V této době proběhla intenzivní výstavba nových a rekonstrukce stávajících ČOV, byly 

ukončeny výroby produkující nejhorší znečištění, zlepšeny dnes užívané technologie a 

intenzita zemědělské výroby zřetelně poklesla. Důsledkem toho je zvládnutí celkového 

fosforu a organického znečištění vod, které způsobovalo zápach a úhyn ryb v řekách. Poklesly 

koncentrace dusičnanů, těžkých kovů, pesticidů, ropných látek a snížilo se znečištění 

bakteriologické. Výrazně poklesl vliv bodových zdrojů znečištění na jakost povrchové vody 
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ve vodních tocích a začíná převažovat vliv znečištění plošného, případně doplněného i 

znečištěním difúzním (DURAS, 2010). 

Vedle základních ukazatelů jakosti vody jsou na významných profilech sledovány také 

specifické organické látky, např. léčiva a pesticidy, které se na řadě profilů nachází v 

měřitelných koncentracích, tj. jsou naměřeny hodnoty nad mezí stanovitelnosti. Ovšem 

vzhledem k tomu, že se u mnohých látek jedná o poměrně nově zavedená sledování, nejsou 

zatím stanoveny hodnoty pro posouzení míry škodlivosti těchto látek na vodní ekosystém. 

I přesto, že je podnikem Povodí Vltavy závod Berounka zaznamenáno zlepšení kvality 

vody v průměru o jeden stupeň a více než výrazné zlepšení zaznamenali také vodáci, přesto je 

například u řek na území města Plzně hodnocen jejich stav jako nevyhovující. I podle odhadu 

dopadu realizovaných opatření Povodí Vltavy, nebude prý v Plzni do roku 2015 dosaženo 

dobrého stavu vod. Zde bude zlepšení stavu vodních útvarů trvat déle, než je jedno plánovací 

období. Vzhledem k tomu, že jsem se zabýval čistotou vody v západočeských řekách a 

nikoliv jen v Plzni, zaznamenal jsem naprosto nezpochybnitelný fakt, že došlo ke zlepšení 

jejich kvality z třídy III do II jakostní třídy. Toto je velice pozitivní údaj pro vodáky, kteří se 

vydávají na západočeské řeky. 

Na příkladu odběrného místa v Plzni Bukovci na Berounce můžeme znázornit vývoj 

jednotlivých ukazatelů od roku 1994 do roku 2008 (viz příloha 3). 

Pokud je to možné, nedoporučují odborníci koupat se pod ČOV, kde je zvýšená 

koncentrace fekálních a koliforních bakterií. Ty se odbourávají samočištěním po cca 5 km 

působením kyslíku. V těchto místech hrozí průjmová onemocnění, záněty spojivek, kašel, 

dýchací cesty, záněty kůže apod. Též se nedoporučuje čistit si zuby vodou z řeky pod obcí, 

nebo na místech, kde jsou hotely a kempy.  

5.3 Výsledky rozhovorů 

Otázky, které byly směřovány na respondenty, se týkaly jejich vnímání kvality vody 

na západočeských řekách. Dotázal jsem anonymně 8 vodáků v dané lokalitě. Níže uvádím 

odpovědi dotazovaných na jednotlivé otázky. Respondenti jsou označeni písmeny A-H. 
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Otázka 1: Sjíždíte dané řeky? Jak často, kolikrát ročně? 

Tab. 1: Využití řek dotazovanými 

A Nyní uvedené řeky sjíždím již méně (věk, zdravotní stav přátel a rodiny). Řeky 
sjíždím již 45 let od studentských let. V Plzni byly 70. a 80. léta zlatá léta vodní 
turistiky - skupinové, po r. 1990 individuální. Mži sjíždím příležitostně, Úhlavu 
1x většinou z Čižic, Úslavu 3-4x, Radbuzu nepravidelně, Berounku 1-2x, Střelu 
každoročně. Protože mám na Úslavě u Šťáhlav chatu, je pro mne Úslava prioritní. 

B Dané řeky sjíždím cca 1x ročně. 
C Pouze Mži, Milíkov – Stříbro +x ročně, ostatní příležitostně. 
D Sjíždím uvedené řeky tak 1-2xročně. 
E Řeky sjíždím cca 1x ročně. 
F Dnes již díky věku a velkému ruchu na řekách moc nejezdím. 
G Jezdíme 2x ročně na Berounku a na ostatní cca 1x. 
 

Otázka 2: Jaká je průměrná délka vašeho výletu? Den, víkend, více? 

Tab. 2: Délka výletu 

A Dnes již v průměru den. Nevýhodou těchto řek je závislost na vodě a jsou proto 
sjízdné jen v určitých obdobích. Do těchto dnů se kumuluje na můj vkus velké 
množství lidí. 

B 1 den 
D Víkend 
E Dnes již preferuji jednodenní výlety 
F Víkend 
G Na Berounku jezdíme na týden, na ostatní řeky jsou to vesměs víkendové 

vyjížďky 
 

Otázka 3: Jak dané řeky využíváte – odkud kam (využití sjízdného toku)? Kdy? 

Tab. 3: Sjízdnost toků 

A Většinou na jaře, či na podzim, kdy mají tyto řeky více vody. Také sleduji, kdy 
se vypouští přehrady, abych toho mohl využít k jízdě. 
Úslava: Blovice-Šťáhlavy-Plzeň 
Úhlava: Štěnovice-PM soutok 
Mže: Pavlovice-Svojšín 
Střela: Rabštejn-Mladotice, nebo Nebřeziny-Liblín 

B Většinou z jara, kdy je optimální stav vody, střední či spodní toky řek 
Úslava: z Nezvěstic do PM 
Úhlava: z Přeštic do PM 
Mže: Pavlovice-Mladotice (dříve z Kočova) 
Střela: z Rabštejna 

D Mže: Kočov – Stříbro 
Úslava: z Blovic (pro vodní turistiku nedoporučuji, je mělká) 
Radbuza: Křenovy – Stod 
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Úhlava: Přeštice – Plzeň 
E Radbuza: H. Týn – Dobřany 

Úhlava: Pod přehradou Nýrsko- cca 20 km a od Lažan do PM 
Střela: Rabštejn – Mladotice 
Mže: Kočov Pavlovice 

F Úhlava: Přeštice – Plzeň 
Střela: Žlutice – Mladotice 
Úslava: Vrčeň – Plzeň 

G Úhlava: od přehrady Nýrsko do Úborska, ale dá se jet až do Plzně 
Úslava: moc ne 
Mže: Lučina – Pavlovice, sjíždíme i Kosí potok 
Střela: Rabštejn – Mladotice 

 

Otázka 4: Sjíždíte řeky na svojí lodi? Využíváte vodácké půjčovny? 

Tab. 4: Využití vodáckých půjčoven 

A Mám 2 kajaky a 1 kanoi, ale začínám přicházet na chuť vodáckým půjčovnám 
např. na Vltavě či Ohři. 

B Vodácké půjčovny nevyužívám, mám 2 nafukovací lodě (1 místný kajak a 2 
místnou kánoi), popřípadě si půjčím loď z oddílu. 

D Lodě máme buď oddílové, nebo vlastní. 
E Mám vlastní loď. Skalní a starší vodáci mají své lodě, příležitostní vodáci 

využívají vodácké půjčovny. 
F Vlastní lodě. 
G Většina má vlastní lodě, kdo nemá, půjčuje si oddílovou – většinou kajaky, na 

větší řeky si půjčujeme polootevřené lodě z půjčovny. 
 

Otázka 5: Na které řece je podle vás nejčistší voda (pohled, čich)? 

Tab. 5: Smyslové hodnocení kvality vody v řekách 

 Nejčistší voda Nejšpinavější voda 
A Střela, Úhlava, Dolní Mže pod Hracholusky. Radbuza, Horní Berounka (relativně) 
B Mže pod přehradou Hracholusky která má 

spodní výpust a voda se v přehradě dobře 
vyčistí a to i přesto, že se ještě v 80. letech 
nad přehradou ve Stříbře těžily zinko- 
olovnaté rudy, které vodu znečišťovaly 

Radbuza 

D Horní tok Úhlavy Úhlava nad Plzní, Mže do Stříbra. 
E Čistá je Mže. Špinavá je Berounka, nyní přece jen 

lepší 
F Střela, Mže Plzeň 
G Střela, Mže Radbuza v Plzni 
H Mže, Úhlava Úslava, zde se projevují plachy z polí 
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Otázka 6: Zlepšila se na některé řece kvalita vody pohledově a po čichu? Na jaké řece? 

Tab. 6: Změna jakosti vody v řece 

A Střední tok Berounky, Úslava 
B Úslava 
C Změna u všech řek, nejen díky ČOV, ale hlavně změnou zemědělského 

hospodaření. 
D Jednoznačně Berounka v Plzni pod bývalou papírnou – zánik podniku, na druhém 

břehu zprovoznění čističky v depu Dopravních podniků (2004), na kterou je 
připojena odpadní voda z  přilehlé zástavby včetně loděnice. 

E Berounka v Plzni. 
G Mže v Plzni při ústí Vejprnického potoka, nyní je zde zlepšení, Radbuza, díky 

výstavbě ČOV u obcí. 
H Berounka, Mže na vtoku Vejprnického potoka. 
 

Otázka 7: Víte o nějakém bodovém zdroji znečištění? 

Tab. 7 Bodový zdroj znečištění 

A Litice na Radbuze nad Borskou přehradou 
B  
C Mlékárny Stříbro, byť jdou odpadní vody přes ČOV. 
D Prasečák u Dobřan - Radbuza. Výpust z ČOV z levého břehu Radbuzy naproti 

papírně. 
G Robičce, kde zahrádkáři odvádějí žumpy do Úhlavy. 
H Božkovský potok, který se vlévá do Úslavy– je zde odkaliště popílku z teplárny – 

vyšší obsah těžkého kovu Stroncia. U plošného znečištění je to VN České Údolí 
na Radbuze, kde se vyskytují sinice. Když je dost vody, voda zde jde přepadem. 
Zvýšený obsah sinic je poté patrný až na Liblíně. 

 

Otázka 8: Myslíte si, že se změnilo vodácké využití během posledních 10 let? Jezdí vodáci 
více? Jezdí více na den či na víkend? 

Tab. 8: Změna vodáckého využití 

A Výrazné změny – posun ke krátkodobým akcím, jednodenním výletům, půjčování 
lodí, rafting na gumových člunech, u mládeže skupiny stále, u dospělých 
s úpadkem organizované tělovýchovy a turistiky vůbec spíše individuální akce či 
v menších skupinách na soukromé bázi. 

B Zvýšení vodáctví – vícedenní akce, kdy je možnost půjčení lodí z půjčoven, což 
dříve nebylo. 

D Stejné. 
E Dříve jezdili vodáci cca na týden, nyní na víkend, což je dáno i životním stylem. 
F Na západočeských řekách kvůli zázemí zůstalo stejné, jinde masová záležitost. 
G Díky půjčovnám – masová zábava, jezdí mnohem více lidí, západočeské řeky se 

ale ještě drží a odolávají. 
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Otázka 9: Využíváte možnosti vypouštění přehrad? 

Tab. 9: Využívání vypouštění přehrad 

A Jistě, pro plánování nezbytné. 
B Ano, žádat jsem zatím nepodával, informuji se o vypouštění přehrad. 
D Ano, nejvíce na Střele. 
E Ano, využívám této možnosti. 
 

Z odpovědí vodáků vyplývá, že nejčistší vodu na pohled a čich má Mže, Střela a 

Úhlava. Naopak špinavějšími řekami jsou Radbuza a Úslava. Dotazovaní souhlasí s tím, že 

kvalita vody v řekách se v posledních letech zlepšila, především na Berounce, Úslavě a na 

Radbuze v Plzni. To souvisí se zánikem papírny v Plzni a zprovozněním nové čističky v depu 

Dopravních podniků (2004). Samotní vodáci vnímají některé zdroje bodového znečištění, 

např. vypouštění odpadních vod z prasečáku u Dobřan do Radbuzy, výpust ČOV z levého 

břehu Radbuzy naproti bývalé papírně v Plzni nebo odvod žump u zahrádkářů v Radobyčicích 

do Úhlavy. Zdrojem největšího plošného znečištění je podle dotazovaných vodní nádrž České 

Údolí na Radbuze, kde se vyskytují sinice. Pokud je zde hodně vody, jde přepadem přes hráz 

a zvýšený obsah sinic je patrný až o mnoho kilometrů dál na Liblíně. 

Většina dotazovaných se shodla na tom, že jedním z důvodů podílejících se na nárůstu 

vodní turistiky má mimo jiné i zvýšená kvality vody. 

5.4 Upouštění přehrad v západočeském kraji 

Pokud chtějí vodáci sjíždět některou ze západočeských řek, je možné využít 

vypouštění některé z přehrad a sjet řeku za vyššího stavu. Na dispečinku povodí Vltavy se lze 

nejen dozvědět o plánovaných upouštěních, ale větší skupiny vodáků mohou na základě 

žádosti požádat o upuštění. Při posuzování se přihlíží k přírodním podmínkám a jiným 

hlášeným akcím (např. rybářským). Informace o vypouštění jsou zasílány na adresu 

www.raft.cz. Doporučuje se však ještě před vyplutím telefonicky informovat. Každoroční 

vodácké akce se uskutečňují v jarním a podzimním období na řece Střele, Mži, Úhlavě a 

Radbuze při upouštění vodních nádrží. 

http://www.raft.cz/


 62

6 DISKUZE 

Předpoklad, že výstavba ČOV v dané oblasti má vliv na čistotu vody se potvrdil. 

Dokazují to jak naměřené hodnoty z odběrů, tak odpovědi zkušených vodáků, kteří sjíždějí 

západočeské vodní toky. Zvýšená kvalita vody v řekách sníží zdravotní rizika pro vodáky a 

zvýší atraktivitu řek pro vodní turistiku v této oblasti. Posouzení současného stavu řek jsem 

prováděl rozhovorem, studiem literatury, konfrontací a názorem vodohospodářů i osobně na 

místě při provozování vodní turistiky. Práce ukázala, že z hlediska jakosti vody, jsou v 

současnosti na vybraných západočeských tocích vhodné podmínky pro provozování tohoto 

druhu sportu. 

Potvrdil se i druhý předpoklad, že kvalita vody má (hmatatelný vliv na vodní turistiku. 

Dotazovaní se domnívají, že vodáctví se zvýšilo v posledních 10-15 letech. Došlo zde ale 

k posunu od vícedenních hromadných akcí, k jedno až dvoudenním akcím soukromého 

charakteru. Lidé si také více půjčují vybavení v půjčovnách oproti dřívějšku, kdy si vozili 

vlastní lodě. Toto je jistě dáno dnešním životním stylem a dobou, která je rychlejší a 

ukvapenější. Žijeme mnohem rychleji, máme málo volného času, chceme toho stihnout více a 

více a stále někam spěcháme. 

Metody práce použité v této diplomové práci byly zvoleny vhodně. Pro první část 

práce byla vybrána rešerše literatury a konzultace s odborníky. Osobně jsem se zúčastnil 

některých odběrů. Samozřejmě by bylo vhodné provést vlastní měření a odběry, to by ale 

přesahovalo rámec této diplomové práce z hlediska vymezeného tématu a stanovených cílů, a 

pravděpodobně by to již tematicky zasahovalo na jinou vysokou školu či fakultu. Mým 

objektem zájmu byla kvalita vody hlavně jako podpora vodní turistiky. 

V druhé části jsem zvolil nestrukturovaný rozhovor, který se osvědčil jako vhodná 

metoda pro zjištění názoru vodáků. Rozhovory mají tu výhodu oproti dotazníkům, že pokud 

jedinec souhlasí s rozhovorem, odpovědi určitě získáme a budou pravděpodobně mnohem 

věrohodnější než ty, které se nám vrátí ve vyplněných dotaznících. Navíc se můžeme 

dotazovaného ptát na doplňující otázky. 

Soubor dotazovaných lidí nebyl velký, ale z hlediska časové náročnosti realizace 

rozhovorů pro tuto práci dostačující. V další práci by mohl být soubor rozšířen a obohacen o 

jiné lidi, například o členy vodáckých oddílů. 

Změny by mohly být udělány i v některých otázkách, např. Pokud si myslíte, že jezdí 
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vodáci častěji, čím si myslíte, že je to způsobeno? 

- službami – povodí Vltavy 

- zlepšením kvality služeb v oblasti ubytování, pohostinství 

- propagací vodní turistiky krajem a obcemi 

- zvýšeným zájmem o zdravý životní styl, sport a souznění s přírodou 

- jiný důvod? 



7 ZÁVĚR 

Západočeské řeky jsou s oblibou využívány vodními turisty nejen proto svoji 

jedinečnou přírodu a jí poskytovaný klid, ale i pro jejich nemasové využití. Řeky Mže, 

Úhlava, Úslava, Radbuza a Střela jsou takzvaně jarní řeky a jejich využití je velmi podmíněno 

stavem vody v řece. Některé vodáky od sjíždění těchto řek odradí náročnější přístup k 

samotné řece, absence zázemí (kempů, pohostinství) i záchytných míst pro výdej a navrácení 

vodáckého vybavení. Jiní, kteří se neinformují o stavu vody (mnohdy i stav udávaný 

příslušnými institucemi nebývá shodný s realitou), se nechají odradit hůře splavným úsekem a 

plavbu zde již neopakují.  

 

Foto 2: Chodská Úhlava 2008 (vlastní archiv) 

Opačná je situace na řece Berounce, která je splavná po celý rok. Nechybí zde kempy 

a k vodě je možné se dostat prakticky odkudkoliv i vozidlem, převážejícím vodácký materiál. 

V lokalitě z Chrástu u Plzně na Zvíkovec, je podél řeky absence železnice a silnice. Proto zde 

lze plout bez železničního a silničního ruchu. 

Tato práce měla ukázat, zda dochází ke snižování znečištění na vybraných 

západočeských řekách jako jedna z podmínek pro provozování vodní turistiky. Přínosem této 

práce je možnost shrnutí a porovnání dat se smyslovými pocity vybraných vodáků, kteří 

mohli objektivně zhodnotit pocitově kvalitu vody a zaznamenat zvýšení zájmu o vodácké 

využití daných řek. 
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Zlepšení jakosti vody se na západočeských tocích potvrdilo nejen hodnotově – zde 

posloužily jako podklady k časovému porovnání hodnoty, které byly naměřeny na 

stanovených odběrných místech, ale též pocitově – dle zkušených vodáků. Na řekách Úhlava, 

Úslava, Radbuza, Mže, Berounka a Střela došlo ke zlepšení jakosti vody z III. třídy do II. 

třídy jakosti, což je mírně znečištěná voda, která je vhodná pro vodní sporty. To odpovídá i 

výpovědím vodáků, kteří uvedli, že kvalita vody v řekách se v posledních letech zlepšuje. 

Toto zlepšení je znát na Berounce již krátce pod soutokem Radbuzy s Úhlavou, u bývalé 

papírny na Radbuze a na Úslavě.  

Znečišťování kvality vody je ve společnosti bráno velmi vážně, což je znát v zapojení 

většího počtu institucí, které se tomuto problému věnují. Je to také způsobeno tím, že řeky 

protékají velkým územím a ovlivnění toku na jednom místě znamená změnu na místě druhém. 

Proto vznikají projekty jako Čistá Radbuza či Berounka, na kterých spolupracuje větší počet 

měst a obcí s krajskými úřady, ministerstvy a institucemi Evropské unie tak, aby zvýšení 

kvality vody přineslo co nejtrvalejší a nejúčinnější změny.  

Jak jsem mohl zjistit, v roce 2009 byly započaty zásadní kroky k razantnímu zlepšení 

jakosti vody. Na konci roku 2009 vstoupil v platnost Plán oblasti povodí (vznikající v etapách 

již od roku 2004 a jehož platnost je šestiletá), stanovující konkrétní cíle a potřebná opatření, 

která jsou nutná pro dosažení dobrého stavu vod. Bylo by jistě zajímavé posoudit data na 

konci šestiletého období - tedy v roce 2015, a oslovit vodáky, zda-li došlo ke změně. 

Velkým přínosem a doplněním dané tématiky by pro vodáckou veřejnost v dané 

lokalitě bylo zmapování vodních staveb a snaha zapojit se do připomínkových řízení 

zmíněného Plánu oblasti povodí s cílem zlepšení průjezdnosti vodních staveb pro vodáky v 

uvedené oblasti. Vodáci mohou ovlivnit vodohospodářské plánování v připomínkování na 

krajském úřadě na základě novely vodního zákona (254/2001, §25 odst. 2), která se snaží 

skloubit různé požadavky rybářů, správců vodních toků, turistů, chatařů a jiných skupin 

souvisejících s vodou. Při provozování vodní turistiky a úkolech na této práci jsem nabyl 

dojmu, že jsou v této oblasti vodáci značně přehlíženi. Vodní rostliny i živočichové jsou 

postaveni v zájmu přírody na svá nepřekonatelná první místa, což je pochopitelné, nikoliv 

osvobozující od povinnosti počítat a jednat s vodáky, kteří stejně tak, jako zmíněné rostlinstvo 

a živočišstvo, žijí na řece i v její těsné blízkosti. 

Pokud si vodák v budoucnu bude moci vybrat sjetí řeky bez ohledu na její znečištění, 

bude to vítězství pro vodáky, ale též pro přírodu samotnou. 
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Lékárna, 2010, č. 3 článek „Pohyb a sport“ od RNDr. Evy Holubové,   

Radniční listy, únor 2009, roč. XIV, (zpravodaj města Plzně, vychází 5-6x ročně)  

 

Internet  

Informace použité z internetových stránek: 

www.chmu.cz 

www.csv.cz 

www.eagri.cz 

www.hydromagazín.cz  

www.irz.cz 

www.kr-plzensky.cz 

www.mzp.cz 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Plze%C5%88sk%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zne%C4%8Di%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD_vody
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Bla%C5%BEej_Santiny_Aichl
http://cs.wikipedia.org/wiki/Perzistentn%C3%AD_organick%C3%A1_l%C3%A1tka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Patogen
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Plzen_Region_CoA_CZ.svg
http://www.chmu.cz/
http://www.csv.cz/
http://www.eagri.cz/
http://www.hydromagaz%C3%ADn.cz/
http://www.irz.cz/
http://www.kr-plzensky.cz/
http://www.mzp.cz/
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www.ozp.plzen.eu 

www.pvl.cz 

www.raft.cz 

www.reky.cz 

www.skplzen.info 

www.ukr.plzen.eu 

www.voda.gov.cz 

www.zvhs.cz 

Konzultace 

Na Povodí Vltavy jsem komunikoval s Ing. Zdeňkou Šnajdaufovou, z úseku jakosti 

vody, s RNDr. Jindřichem Durasem PhD, z referátu monitoringu oblasti povodí a s RNDr. 

Josefem Hessem, laboratorním hydrobiologem posuzujícím odebrané vzorky. Dále jsem se 

informoval u zaměstnanců Odboru životního prostředí Krajského úřadu, Magistrátu města 

Plzně a zaměstnanců Krajské hygienické stanice. Oslovil jsem též provozní ČOV, vodáky, 

zástupce vodáckých oddílů i majitele půjčovny vodáckých potřeb.  

 

http://www.ozp.plzen.eu/
http://www.pvl.cz/
http://www.padlo.cz/
http://www.reky.cz/
http://www.skplzen.info/
http://www.ukr.plzen.eu/
http://www.voda.gov.cz/
http://www.zvhs.cz/
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11 POUŽITÉ ZKRATKY 

ČOV – čistička odpadních vod 

ř. km – říční kilometr 

IRZ - Integrovaný registr znečišťování 

EO – ekvivalentní obyvatel 

ČPV – Český pohár vodáků 
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