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Analýza jakosti povrchových vod v povodí Mastníku 
 

Abstrakt 

 Kvalita povrchových vod se v Česku v posledních dvou desetiletích výrazně 

změnila, došlo k zásadnímu omezení znečišťování významných toků. Problematické 

ale zůstávají drobné toky v zemědělské krajině. O těchto tocích je dlouhodobý 

nedostatek informací ohledně čistoty vody. Jedním z těchto toků je i Mastník, 

který protéká zemědělskou krajinou Středočeské pahorkatiny a jako pravostranný přítok 

ústí do řeky Vltavy. Na základě dat o koncentraci zvolených ukazatelů pocházejících 

ze tří monitorovacích profilů státního podniku Povodí Vltavy byly analyzovány jakostní 

poměry v povodí. Pomocí ČSN 75 7221 byl posouzen současný stav jakosti povrchových 

vod. Dále byl sledován vývoj kvality od roku 1995 a byla zhodnocena závislost 

koncentrace na průtoku a roční době. Všechny údaje, které takto o antropogenním 

a přírodním znečištění toku získáme, jsou velice důleţité pro opatření vedoucí 

ke zlepšování jakosti vod toků. Bylo zjištěno, ţe opatření, která jsou v povodí prováděna, 

vedou ke zlepšení jakosti vody v Mastníku. Pokud se má současný trend udrţet, 

musí se zlepšit sanace komunálních vod i u drobných sídel a omezit splachy 

ze zemědělských půd. 

 

Klíčová slova: povodí Mastníku, zdroje znečištění, jakost povrchových vod, třídy čistoty 

vody 

 

Water quality analysis in the Mastník catchment area  
 

Abstract 

The quality of surface water in the Czech Republic has changed distinctly 

in two last decades. The pollution of important rivers has been reduced radically. Small 

rivers in agricultural areas, however, remain problematic. There is a long-term absence 

of information about such rivers concerning the purity of water. Mastník, which flows 

through the agricultural area of Central Bohemian Uplands and as a right-hand side 

tributary flow into the Vltava River, is one of those rivers. Quality circumstances 

in catchment area were analysed on the basis of data about the concentration 

of selected indicators, which come from three monitored profiles of the State public 

enterprise Povodí Vltavy. The present state of surface water quality was specified 

by means of ČSN 75 7221. Further, the development of quality was observed since 1995 

and the reliance of the concentration on the flow or the season of the year was rated. 

All the data, which were acquired about anthropogenic and natural pollution of the river, 

are very important for precautions, which lead towards the improvement of quality 
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of water in rivers. It was discovered that the precautions, which are made in catchment 

area lead to the improvement of the quality of water in Mastník. If the present state 

should be retained, the remediation of waste water must be improved even in small 

residences and erosion of agricultural land must be restricted. 

 

Keywords: Mastník River catchment area, pollution sources, surface water quality, 

classes of water quality 
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1. Úvod 

 Význam a funkci vody není třeba zdůrazňovat. Její dostatek a přiměřená jakost 

jsou významnou charakteristikou kvality ţivotního prostředí. Kvalita vody je ovlivňována 

přírodními a antropogenními vlivy. Vliv člověka však značně převáţil. Lidstvo s vodou 

hospodařilo jako s mnoha jinými přírodními zdroji a neuvědomovalo si její význam 

pro existenci ţivota na Zemi. Produkce nekontrolovaného mnoţství znečišťujících látek, 

které přesáhlo únosnou mez, vedlo ke znečištění přírodního prostředí a tedy i vodních 

zdrojů. Je nutné se kvalitou vody zabývat a omezovat antropogenní zdroje znečištění. 

K tomu došlo v Česku po roce 1990. Kvalita vod se na významných tocích výrazně 

zlepšila (Janský 2002). Problémem ale zůstaly drobnější toky v zemědělské krajině, 

které jsou pořád vystaveny intenzivnímu znečišťování. V těchto oblastech máme 

dlouhodobý nedostatek informací o trendech změn a prostorovém rozloţení znečištění 

ovlivňující jakost vod (Langhammer, Kliment 2006). 

 Mezi zmíněné oblasti patří i povodí Mastníku, jehoţ územím se v této práci 

s ohledem na jakost vody zabývám. Jedním z cílů této práce je zpracování fyzicko-

geografické charakteristiky povodí se zaměřením na hydrografii a analýzu odtokového 

reţimu povodí. Dále se zabývám dokumentací bodových a plošných zdrojů znečištění. 

Všechny tyto informace jsou důleţité pro pochopení přírodních a antropogenních vlivů, 

které působí na kvalitu povrchových vod. Ve stěţejní části práce je hodnocena jakost 

vody v toku pomocí monitorovacích profilů státního podniku Povodí Vltavy. U zvolených 

ukazatelů bylo nejdříve provedeno hodnocení současného stavu jakosti vody rozdělením 

do jakostních tříd podle ČSN 75 7221. Další důleţitou součástí hodnocení je vývoj jakosti 

toku a závislostní hodnocení koncentrace ukazatelů na průtoku a roční době.  

 Pocházím z města Sedlčany, coţ je největší centrum v povodí Mastníku, a proto 

mě informace o kvalitě vody v mém okolí zajímá. Z tohoto důvodu jsem si vybral 

tuto problematiku pro téma mé bakalářské práce. 
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2. Fyzickogeografická charakteristika povodí Mastníku 

2.1. Vymezení zájmového území 

 Povodí Mastníku se nachází v jiţní části Středních Čech. Povodí je III. řádu 

a spadá do oblasti Dolní Vltavy. Jiţní část rozvodnice tvoří hranici mezi oblastmi povodí 

Horní a Dolní Vltavy. Lokalizaci území znázorňuje obrázek 1. Řeka protéká 

Středočeskou pahorkatinou a jako pravostranný přítok ústí do řeky Vltavy. Konkrétně 

se vlévá do vodní nádrţe Slapy u obce Nová Ţivohošť, přibliţně na 105. říčním 

kilometru, v nadmořské výšce 215 m. Pramení ve Vlašimské pahorkatině, nedaleko obce 

Střezimíř ve výšce 597 m n.m. Délka toku je 49,5 km a teče převáţně severozápadním 

směrem. Se všemi svými přítoky, z nichţ největší jsou Sedlecký potok (22,3 km) 

a Křečovický potok (15,3 km), odvodňuje území o rozloze 331,5 km2. 

Obrázek 1: Poloha povodí Mastníku 

 

Zdroj: ARCČR, HEIS VÚV 
  

 Rozvodnice je tvořena kótami: Maříkův kopec (425 m n.m.), Dubí (496 m), 

Rýšovka (533 m), Pomněnina (522 m), Obraţenka (577 m), Obecník (594 m), 

Mezivrata (713 m), Šibeník (656 m), Holý vrch (677 m), nejvyšší vrchol povodí 

Javorová skála (723 m), Homole (671 m), Velký Pyrný (553 m), Jonáš (496 m), 

Deštno (453 m), Knihová hora (501 m), Doubí (432 m) a těsně nad soutokem vrchol 

Ostromeč (333 m) 
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Obrázek 2: Mapa povodí Mastníku 

 

 

Zdroj:  ARCČR, HEIS VÚV 
 

 Ze správního hlediska je sledované území součástí Středočeského kraje. 

Západní část patří do bývalého okresu Příbram a východní část do okresu Benešov. 

Pokud jde o obce s rozšířenou působností, patří povodí svými částmi do těchto 

správních obvodů: Benešov, Sedlčany a Votice. Významnějšími sídly jsou Sedlčany, 

Sedlec-Prčice a Vysoký Chlumec. 
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2.2. Geomorfologické členění 

 Z geomorfologického hlediska patří povodí Mastníku do Českomoravské 

soustavy (subprovincie) České vysočiny. Při přesnějším určení spadá území do oblasti 

Středočeské pahorkatiny a zasahuje do dvou celků této oblasti, a to do Benešovské 

a Vlašimské pahorkatiny. Podrobné dělení aţ na jednotlivé okrsky je v následující 

tabulce 1. Pro tuto práci je vyuţito členění podle Demka (1987) ale existuje jiţ nové 

členění od Balatky, Kalvody (2006), které rozšiřuje členění o další dvě geomorfologické 

jednotky, a to podokrsek a část. 

Tabulka 1: Geomorfologické členění povodí 

subprovincie Oblast celek podcelek Okrsek 

II 
Českomoravská 

soustava 
IIA 

Středočeská 

pahorkatina 
IIA-1 

Benešovská 

pahorkatina 
IIA-1A 

Dobříšská 

pahorkatina 
IIA-1A g 

Neveklovská 

vrchovina 

  
              IIA-1A f 

Netvořická 
vrchovina 

  
          IIA-1B 

Březnická 
pahorkatina 

IIA-1B g 
Sedlčanská 
pahorkatina 

  
              IIA-1B f 

Krásnohorská 
vrchovina 

  
      IIA-2 

Vlašimská 
pahorkatina 

IIA-2B 
Votická 

vrchovina 
IIA-2B a 

Jistebnická 
vrchovina 

  
              IIA-2B d 

Nechvalická 

vrchovina 

  
              IIA-2B e 

Sedlecká 
kotlina 

  
              IIA-2B f 

Miličínská 
vrchovina 

Zdroj: Demek (1987) 

  

 Jak je vidět z předešlé tabulky, do povodí zasahují tři geomorfologické podcelky 

a  osm okrsků. Pramen Mastníku se nachází ve Votické vrchovině, v okrsku Miličínská 

vrchovina (IIA-2B f). V obrázku 3 jsou okrsky popsané pomocí geomorfologického kódu. 

Tato vrchovina je členitá, na granitoidech středočeského plutonu Čertova břemene. 

Reliéf je erozně denudační s výraznými hřbety ve směru S-J (Demek 1987). Nejvyšším 

bodem této vrchoviny jsou Mezivrata. Vrchol se nachází přímo na rozvodnici povodí 

ve výšce 713 m n. m. Poté Mastník protéká Nechvalickou vrchovinou (IIA-2B d), 

coţ je plochá vrchovina na granitoidech středočeského plutonu typu Čertova břemene. 

Reliéf je silně rozčleněný, erozně denudační a při severním okraji s tektonickou klenbou 

(Demek 1987). Nejvyšší vrchol tohoto okrsku neleţí ve sledovaném území.  Poté tok 

opouští Vlašimskou pahorkatinu a aţ k ústí protéká geomorfologickým celkem 

Benešovská pahorkatina. Teče podcelkem Březnická pahorkatina, přesněji jeho okrskem 

Sedlčanská pahorkatina. Tento okrsek je členitý, na granitoidech středočeského plutonu 

sedlčanského a sázavského typu s erozně denudačním reliéfem se strukturními hřbety 

a svědeckými vrchy, kde nejvyšší z nich je Vysoký Chlumec (531 m n. m.) 

(Demek 1987). Poslední část toku leţí v Dobříšské vrchovině, v okrsku Netvořická 

vrchovina. Tato oblast zaujímá v povodí velice malé území v okolí ústí Mastníku. 
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Je to plochá vrchovina na kontaktně metamorfovaných břidlicích s rozčleněným erozně 

denudačním reliéfem (Demek 1987). Dále bych se zmínil o Sedlecké kotlině, kudy 

protéká největší přítok - Sedlecký potok. Tento okrsek je tektonicky a litologicky 

podmíněná kotlina na granitoidech středočeského plutonu sedleckého typu, s plochým 

pahorkatinovým reliéfem (Demek 1987). Posledním plošně rozsáhlým okrskem v povodí 

je Neveklovská vrchovina, patřící do Dobříšské pahorkatiny. V tomto území se nachází 

povodí Křečovického potoka. Je to plochá vrchovina na granitoidech středočeského 

plutonu sázavského, sedlčanského a maršovického typu. Reliéf je rozčleněný, erozně 

denudační se strukturními hřbety a suky (Demek 1987). Do povodí svou částí zasahují 

ještě okrsky Krásnohorská a Jistebnická vrchovina, ale jejich plošné zastoupení v povodí 

je malé, proto zde o nich nejsou uvedeny podrobnější informace. 

Obrázek 3: Geomorfologické členění povodí 

 

Zdroj: Demek (1987) 
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2.3. Geologická stavba 

 Důleţitou součástí fyzickogeografické charakteristiky jsou také geologické 

poměry. Ty mohou ovlivnit vsakování na povrch spadlé a odtékající vody pod zemský 

povrch. Míra vsakování závisí na stupni propustnosti hornin (Netopil 1984). Geologická 

stavba také působí na sloţení vody. K obohacení toků dochází stykem vody s horninami 

(Pitter 1990). Informace o geologické stavbě byly čerpány z geologických map ČR 

s měřítkem 1 : 50 000, nejvíce z geologické mapy Sedlčany 22-22 a z webu České 

geologické sluţby.  

 Ve sledovaném povodí je plošně nejrozsáhlejší středočeský plutonický komplex, 

který představuje rozsáhlé těleso hlubinných vyvřelých hornin vystupujících na povrch.  

Tento pluton je tvořen převáţně granity a granodiority a je často prostoupen velkým 

mnoţstvím ţilných hornin (Culek 1996). Najdeme v něm více horninových typů. Jedním 

z plošně nejrozsáhlejších je Sedlčanský granit, který se rozprostírá od Vysokého 

Chlumce severovýchodním směrem aţ k Ouběnicím (viz příloha 1). Tento typ je tvořen 

biotitem a amfibolem. V tomto tělese se ještě vyskytuje zajímavý granodiorit typu Kosova 

Hora, coţ je uzavřené malé těleso, které se oproti Sedlčanskému granitu liší sloţením, 

převaţuje zde biotit a muskovit. Jiţní část sedlčanského granitu sousedí s durbachity 

Čertova břemene, které se rozkládají nejvíce v okolí Nechvalic. Tento pluton 

je se sedlčanským granitem svým sloţením velmi podobný. V severní části povodí 

se nachází ještě plošně zajímavé granity maršovického a benešovského typu, sloţené 

z biotitu. V těchto částech se často vyskytují také metamorfované ostrovy vzniklé 

v důsledku variského magmatismu. K Sedlčanům zasahuje svým severním cípem 

tzv. Sedlčansko-krásnohorský metamorfovaný ostrov. Druhým, který zmíním, 

je Křečovický ostrov s migmatity a rohovci. Poslední větší oblastí je jihovýchodní část 

povodí tzv. votická jednotka, kde převaţuje pararula. Je to však velice pestrá zóna, 

v níţ se dále střídají amfibolity, kvarcity, erlány a příbuzné horniny (Culek 1996). 

Pro názorné pochopení rozloţení jednotlivých geologických jednotek je přiloţena 

geologická mapa povodí do příloh 1 i s podrobnou legendou (příloha 2). 
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2.4. Pedologická charakteristika 

I půda velmi ovlivňuje odtokové poměry v povodí, a to zejména u vsakování vody 

do podloţních vrstev. Míra propustnosti půd je ovlivněna mnoha vlastnostmi 

(zrnitost, struktura, obsah humusu, vlhkost, atd.), které pak ovlivňují velikost 

povrchového odtoku (Netopil 1984). Strukturní půdy a lehčí půdy mají vyšší infiltrační 

schopnosti neţli půdy nestrukturní a svahové. A jsou příčinou menšího podílu sráţkové 

vody na odtoku (Tlapák 1992). 

V povodí Mastníku se vyskytuje půdní typ hnědé půdy, který zabírá více 

jak 99 % plochy. Jen na malé části území na jihovýchodě se nachází pseudogleje 

(viz obrázek 4). Hnědé půdy neboli kambizemě, jsou plošně nejrozšířenější i v celé ČR. 

Jejich matečním substrátem jsou horniny skalního substrátu jako např. ţuly, ruly, 

pískovce apod. Kambizemě vznikají intenzivním vnitropůdním zvětráváním 

a jsou relativně mladé. Jejich sorpční vlastnosti se mění v závislosti na obsahu humusu 

a zrnitostním sloţení (Tomášek 2003). Ve sledovaném území se vyskytují 3 subtypy 

hnědých půd. Nejvíce zastoupeny jsou hnědé půdy kyselé, ty jsou významné především 

nízkým nasycením sorpčního komplexu (Tomášek 2003). Druhým nejvíce rozšířeným 

subtypem jsou hnědé půdy se surovými půdami a na úzkém pruhu na jihu území 

ve vyšších nadmořských výškách se vyskytují hnědé půdy silně kyselé.  

Obrázek 4: Půdy v povodí 

 

Zdroj: Tomášek (2003) 
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2.5. Klimatická charakteristika 

 Významný vliv na odtokové poměry má také klimatický charakter daného povodí. 

Klimatické poměry působí na velikost odtoku a jeho časové rozloţení (Netopil 1984). 

Velké odtoky nastávají většinou dvakrát ročně. První v jarním období při oteplení 

a rychlém tání sněhu, kdy je i sníţena moţnost vsaku do promrzlé půdy. Druhý v létě, 

kdy nadměrný odtok zapříčiňují letní přívalové deště (Tlapák 1992). Kromě zeměpisné 

polohy území je významným klimatickým faktorem také členitost terénu a nadmořská 

výška. Ta hraje v povodí Mastníku důleţitou roli.  

 Podle Quitta (1971) patří oblast tohoto povodí do chladné (CH 7) a mírně teplé 

oblasti (MT 3, MT 5, MT 7, MT 10 a MT 11). Chladná oblast se vyskytuje v nejvyšších 

polohách na jihu sledovaného území v okolí Javorové skály. Typické je pro ni velmi 

krátké aţ krátké, mírně chladné a vlhké léto, mírně chladné jaro a mírný podzim. Zima 

je dlouhá, mírná, s dlouhou sněhovou pokrývkou (Quitto 1971). Spolu s oblastmi MT 3 

a MT 5 je ovlivňována chladnými větry z oblasti Českomoravské vrchoviny. Sráţky 

jsou vzhledem k nadmořské výšce průměrné aţ niţší: Miličín 654 mm, okolí Javorové 

skály pravděpodobně okolo 700 mm (Culek 1996). Pro jednotky MT 3 a MT 5 

je příznačné krátké, mírné aţ mírně chladné, suché aţ mírně suché léto. S mírným 

přechodným obdobím a normálně dlouhou zimou, s normální aţ krátkou dobou trvání 

sněhové pokrývky. Jednotka MT 7 lemuje tuto relativně chladnou oblast 

a je charakteristická normálně dlouhým, mírným a mírně suchým létem. Přechodná 

období jsou krátká a mírná, zima je normálně dlouhá, mírně teplá a suchá s krátkým 

trváním sněhové pokrývky (Quitt 1971). 

Obrázek 5: Klimatická regionalizace v povodí Mastníku podle Quitta 

 

Zdroj: Quitt (1971) 
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Největší část povodí zabírá klimatická jednotka MT 10 a jen oblast v blízkosti 

kaňonu Vltavy patří do MT 11. Podnebí v blízkosti Vltavy je poměrně suché 

(okolo 540 mm), jinde průměrně vlhké (Sedlčany 8,0°C, 617 mm) (Culek 1996). 

Pro obě tyto oblasti je typické dlouhé a teplé léto (MT 11 má léto o trochu sušší). 

Přechodná období jsou mírně teplá. Zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá s krátkým 

trváním sněhové pokrývky (Quitt 1971). 

Tabulka 2: Charakteristika jednotlivých klimatických oblastí v povodí Mastníku 

Klimatické oblasti CH 7 MT 3 MT 5 MT 7 MT 10 MT 11 

Počet letních dnů 10—30 20 – 30 30—40 30—40 40—50 40—50 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více 120—140 120—140 140—160 140—160 140—160 140—160 

Počet mrazových dnů 140—160 130 aţ160 130—140 110—130 110—130 110—130 

Počet ledových dnů 50—60 40—50 40—60 40—50 30—40 30—40 

Průměrná teplota v lednu (°C) (-3)—(-4) (-3)—(-4) (-4)—(-5) (-2)—(-3) (-2)—(-3) (-2)—(-3) 

Průměrná teplota v červenci (°C) 15—16 16—17 16—17 16—17 17—18 17—18 

Průměrná teplota v dubnu (°C) 4—6 6—7 6—7 6—7 7—8 7—8 

Průměrná teplota v říjnu (°C) 6—7 6—7 6—7 7—8 7—8 7—8 

Průměrný počet dnů se sráţkami 1 mm a více 120—130 110—120 100—120 100—120 100—120 90—100 

Sráţkový úhrn ve vegetačním období (v mm) 500—600 350—450 350—450 400—450 400—450 350—400 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou  100—120 60—100 60—100 60—80 50—60 50—60 

Počet dnů zamračených 130—150 120—150 120—150 120—150 120—150 120—150 

Počet dnů jasných 30—40 40—50 50—60 40—50 40—50 40—50 

Zdroj: Quitt(1971) 
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2.6. Hydrografická charakteristika povodí 

 Pro hydrologickou charakteristiku byly pouţity základní vodohospodářské mapy 

Týnec n. Sázavou 12-44 a Sedlčany 22-22. Celá tato kapitola je dělená do 4 podkapitol, 

podle druhu informace, kterou daný údaj poskytuje. V některých případech dochází 

k překrývání podkapitol, ale rozdělit přesně veškeré údaje nelze. 

2.6.1. Hydrografický přehled 

 Mastník pramení ve výšce 597,6 m n.m. nedaleko obce Střezimíř, na severním 

svahu vrcholu Větrov (638 m n.m.). Jeho délka je 49,5 km. Podle absolutní řádovosti 

vodních toků je Mastník tokem třetího řádu (Labe – Vltava – Mastník). Nejprve teče 

severním směrem, po 11 km přibírá pravostranný přítok Zdebořský potok (8,1 km). 

Poté se Mastník stáčí k severozápadu a po 18,5 km do něho zleva ústí ve městě 

Sedlčany největší přítok Sedlecký potok. 

Obrázek 6. Soutok Mastníku se Sedleckým potokem 

 

Zdroj: vlastní foto (16. 7. 2011) 
  

Sedlecký potok pramení na západním svahu Holého vrchu (677 m n.m.) 

v nadmořské výšce 642 m. Jeho délka je 22,3 km a odvodňuje jihozápadní část povodí 

o rozloze 140 km2. Do Mastníku ústí ve výšce 338 m n.m. Mezi významnější přítoky patří 

Prčický potok, který je před soutokem zhruba o 1,5 km delší, neţ je v tomto místě 

Sedlecký potok. Dalšími přítoky jsou Novodvorský potok a Slabá. Ke kratším přítokům 

patří Libíňský potok a Divišovický potok. Těsně nad soutokem s Mastníkem se na tomto 

toku nachází retenční nádrţ o rozloze 22 ha. 

 Po soutoku pokračuje tok severním směrem a po dalších 8 km se do Mastníku 

vlévá zleva Luţnice (5,6 km). Necelých 6 km od ústí do Slapské přehrady se do toku 

vlévá druhý největší přítok Křečovický potok (15,3 km) s plochou povodí 58 km2. 

Na tomto toku se nachází největší rybník tohoto povodí Velký Sedlečský rybník 
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s rozlohou 19,4 ha. Ústí do Vltavy je v nadmořské výšce 215,4 m a díky 

Slapské přehradě tvoří dlouhou zátoku. 

Tabulka 3: Nejvýznamnější toky v povodí Mastníku 

název toku délka 
toku 
(km) 

tok 
III.řádu 

tok IV. 
řádu 

tok V. 
řádu 

tok VI. řádu 

Mastník       49,5 

  Křečovický potok   15,3 

    Vlkonický potok 14,0 

  Luţnice     5,6 

  Sedlecký potok   22,3 

    Libíňský potok 6,3 

    Slabá   12,6 

    Novodvorský potok 9,1 

      Martinický potok 5,8 

    Divišovický potok 6,7 

    Prčický potok 9,6 

      Záběhlický potok 5,5 

  Zdabořský potok   8,1 

    Smilkovský potok 5,9 

Zdroj: VÚV TGM, Základní vodohospodářská mapa 

2.6.2. Plocha povodí 

 Plocha povodí nám poskytuje první představu o významu řeky (Netopil 1984). 

Krom plochy hlavního povodí, která činí 331,5 km2, byly určeny plochy dílčích povodí 

(viz příloha 3). Ty byly vyuţity při tvorbě kruhového grafu a pravoúhlého grafu vývoje 

povodí. 

Graf 1: Vývoj povodí Mastníku 

 

Zdroj: VÚV TGM, Základní vodohospodářská mapa  
  

V grafu 1 jsou znázorněny plochy povodí pouze přítoků hlavního toku a oblastí, 

které jsou odvodňovány přímo Mastníkem. Na první pohled je patrné, ţe povodí 

není souměrné a převaţuje levá část. Sedlecký potok totiţ odvádí vodu ze 42 % plochy 

celého povodí. O této skutečnosti také vypovídá koeficient souměrnosti plochy povodí, 
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který je vyjádřen jako poměr rozdílů ploch levé a pravé strany povodí a jeho celkové 

plochy. 

 

   
       

 
        

 

Čím více se Ks blíţí 0, tím více je povodí symetrické. Podle výsledné hodnoty 

0,1885 je zřejmé, ţe převaţuje levostranná část, ale nijak výrazně. Povodí lze tedy 

povaţovat za relativně symetrické. 

Obrázek 7: Zjednodušená hydrografická mapa říční sítě 

  

Zdroj: ARCČR, HEIS VÚV 
 

  Jiným vyjádřením tvaru a symetrie povodí je jiţ zmiňovaný pravoúhlý graf vývoje 

povodí (viz graf 2.), který vyjadřuje nárůst plochy podle vzdálenosti od pramene. Z grafu 

je patrný velký význam Sedleckého potoka. Povodí Mastníku je dlouhou dobu úzké, 

k malému rozšíření dochází po pár kilometrech díky Zdebořskému potoku. 

Aţ při soutoku se Sedleckým potokem dochází k výraznému nárůstu plochy povodí. 

Za zmínku ještě stojí Křečovický potok, který plochu povodí také podstatně rozšíří. 
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Graf 2: Pravoúhlý graf vývoje povodí 

 

Zdroj: Základní vodohospodářská mapa 

  

Na závěr se tato kapitola o ploše povodí zabývá střední šířkou povodí (b). 

Ta se vypočítá jako poměř plochy povodí (P) k délce povodí (L). Délka povodí 

je přímková vzdálenost od ústí k nejzazšímu bodu povodí. V tomto povodí je L rovno 

28,8 km. 

 

  
 

 
          

2.6.3. Tvar povodí 

 Druhou důleţitou charakteristikou povodí je tvar. Tvar povodí řek má určitý vliv 

na tvoření průtoků po spadnutí sráţek a při tání sněhu. S tím úzce souvisí i rozloţení 

říční sítě (Netopil 1984). Důleţitým údajem pro různé výpočty vzhledu povodí je délka 

rozvodnice (LR). Délku jsem určil ze základní vodohospodářské mapy a pro povodí 

Mastníku je 107,5 km. 
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 Prvním ukazatelem je charakteristika povodí (α), která je koeficientem 

protaţenosti povodí. Počítá se jako poměr plochy povodí (P) a druhé mocniny délky 

povodí (L).  

 

   
 

  
     

Tato výsledná hodnota řadí povodí mezi typ vějířovitý. Ten je typický soutokem 

několika přibliţně stejně dlouhých toků, téhoţ řádu, prakticky v jednom místě. 

Důsledkem stejných doběhových dob na jednotlivých tocích mohou být extrémně velké 

povodně v samotném místě soutoku, jakoţ i v úseku pod ním (Kemel 2000). 

 Následujícím koeficientem, kterým lze vyjádřit tvar povodí je Gravelliův koeficient 

(KG), který vyjadřuje míru členitosti rozvodnice neboli protáhlosti povodí. KG je dán 

podílem délky rozvodnice a obvodem kruhu o stejném obsahu jako plocha povodí. 

 

   
  

    
       

  

 Pro výslednou hodnotu platí, ţe čím je hodnota bliţší k 1, tím je povodí kulatější. 

Na druhou stranu, vyšší hodnota znamená protáhlejší povodí. Z výsledku plyne, 

ţe  rozvodnice je poměrně členitá a povodí protáhlejší. 

 Zbývajícím ukazatelem v této části je koeficient protáhlosti povodí (RE). 

Počítá se jako průměr kruhu, o stejné ploše jako je plocha povodí, k délce povodí. 

Výsledek vychází v intervalu 0 aţ 1. Hodnoty RE přibliţující se 0, svědčí o protáhlém 

povodí.  

 

   
  

 
 

 
        

  

Z tohoto výsledky je patrné, ţe povodí se přibliţuje kruhovému. U zaokrouhlených 

tvarů povodí se voda soustřeďuje rychleji a vytváří větší odtoky neţ protáhlá povodí 

(Tlapák 1992). 

2.6.4. Výškopisné poměry povodí a toku 

 Kromě tvaru povodí mají důleţitou roli pro odtok z povodí i geomorfologické 

vlastnosti reliéfu. Tyto vlastnosti lze vyjádřit pomocí výškových a sklonových poměrů. 

Výškopisné vztahy ovlivňují rychlost odtoku vody z povodí. Při větší sklonitosti je odtok 

rychlejší.  

 První výškovou charakteristikou, která je pro povodí Mastníku pouţita, 

je převýšení (Δh). To udává rozdíl mezi maximální (hmax) a minimální (hmin) 
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nadmořskou výškou v povodí. Nejvyšším bodem je Javorová skála (722,8 m n.m.) 

a nejniţším místem je ústí do Vltavy (215,4 m n.m.). 

 

Δ                  m 

  

 Pro lepší znázornění vlastnosti reliéfu je vhodné zkonstruovat hypsografickou 

křivku (viz graf 3.), která nám vyjadřuje podíl nadmořských výšek na ploše povodí. 

Graf 3: Hypsografická křivka povodí Mastníku 

 

Zdroj: VÚV TGM, Základní vodohospodářská mapa  

 

Z grafu hypsografické křivky je patrné, ţe nejvíce je v povodí zastoupena 

nadmořská výška v intervalu 400 aţ 450 m n. m. a to přibliţně 25 %. Celkově se zhruba 

¾ povodí nachází ve výšce 350 aţ 550 m n. m. (viz příloha 3). 

Druhým důleţitým výškopisným činitelem je průměrný sklon povodí (I). 

Tento faktor byl vypočten jako podíl převýšení a odmocniny z celkové plochy povodí. 

 

  
  

  
         

  

Celé povodí má nejvíce zastoupený podíl ploch sklonu svahů v intervalu 5–15°, 

které zabírají přibliţně 54 % území (viz příloha 4). 

Do této části patří rovněţ expozice svahů v povodí. Expozice sama o sobě nemá 

velký vliv na odtok, ale podle směru svahu se nechá určit, kterým směrem voda stéká. 

Z obrázku 7 je patrné, ţe nejvíce převládá severovýchodní (15,8 %) a severní (14,4 %) 

expozice. I kdyţ podle procentuálního zastoupení ostatních světových stran 

(viz příloha 5) je patrné, ţe krom jihovýchodního směru je expozice svahů v povodí 

rovnoměrně rozloţena. 
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Obrázek 8: Expozice svahů 

 

Zdroj: ARCČR, HEIS VÚV 
 

 V následující části se práce zabývá spádovými a sklonovými poměry samotného 

toku Mastníku a ostatních přítoků. Jako první je uveden spád (Δh) hlavního toku, 

který je dán rozdílem nadmořských výšek pramene (hmax) a ústím (hmin). Mastník pramení 

ve výšce 597,6 m n.m. a ústí do Slapské nádrţe ve 252,4 m n.m. 

 

                     

 

 Další sledovanou charaktersitkou je střední sklon toku (I), který se počítá 

podobně jako u sklonu povodí. Je to poměr mezi spádem toku a celkovou 

délkou toku (L). 

 

  
  

 
= 7,729 ‰ 
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Tabulka 4: Charakteristika jednotlivých toků v povodí Mastníku 

tok 
délka 
toku 
(km) 

nadmořská výška  
(m n.m.) spád 

toku (m) 

průměrný 
sklon toku 

(‰) ústí pramen 

Mastník 49,50 215 598 382 7,729 

Křečovický potok 15,30 304 486 182 11,895 

Vlkonický potok 13,95 310 480 170 12,186 

Luţnice 5,55 314 371 57 10,270 

Sedlecký potok 22,33 338 642 304 13,614 

Libíňský potok 6,30 346 491 145 23,016 

Slabá 12,55 357 639 282 22,470 

Novodvorský potok 9,10 363 668 305 33,516 

Martinický potok 5,75 379 525 146 25,391 

Divišovický potok 6,70 378 516 138 20,597 

Prčický potok 9,60 402 634 232 24,167 

Záběhlický potok 5,45 439 618 179 32,844 

Zdabořský potok 8,10 474 646 172 21,235 

Smilkovský potok 5,90 492 676 184 31,186 

Zdroj: Google Earth, VÚV TGM, Základní vodohospodářská mapa, vlastní výpočty 
 

 Poslední hydrografickou charakteristikou je rozvinutý podélný profil říční soustavy 

(viz graf 4.), který slouţí jako základní vyjádření výškopisných poměrů říční sítě. 

Jsou v něm odraţeny geologické a geomorfologické vlastnosti povodí. Je zřejmé, 

ţe několik toků v povodí pramení ve větší nadmořské výšce neţ hlavní tok 

(př.: Smilkovský potok o 78 m výše). Největšího sklonu toku v povodí dosahuje 

Novodvorský potok (33,5 ‰). Jen u Mastníku je největší sklon v poslední části toku, 

před vltavskou zátokou, coţ je způsobeno hlubokým kaňonem, který si Vltava vyhloubila. 

Graf 4: Podélný rozvinutý profil říční soustavy Mastníku 

 

Zdroj: Google Earth, VÚV TGM, Základní vodohospodářská mapa 
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2.6.5. Charakteristika říční sítě 

Část vody, která dopadne na zemský povrch v podobě sráţek, stéká působením 

zemské gravitace ve směru největšího sklonu. Nejdříve v tzv. ronu, poté ve struţkách, 

jeţ se postupně spojují ve větší potoky a řeky. Hlavní tok se svými přítoky tvoří říční 

soustavu a systém těchto soustav pak říční síť (Kemel 2000). 

Při pohledu na přehlednou mapu povodí (viz obrázek 2.) je patrné stromovité 

uspořádání říční sítě. V takové říční síti dochází k postupnému posilování hlavního toku 

přítoky, coţ přispívá k rovnoměrnému růstu vodnosti a k rovnoměrnějšímu časovému 

rozloţení vodnosti (Netopil 1984). 

První charakteristikou v této kapitole je stupeň vývoje toku neboli koeficient 

křivolakosti. Ten je dán poměrem přímkové vzdálenosti ústí a pramene (d) ke skutečné 

délce toku (L). V případě Mastníku je tato hodnota rovna 0,565. Z tabulky 5 je patrné, 

ţe většina přítoků Sedleckého potoka se blíţí přímkové linii, to znamená, 

ţe jsou na počátku svého vývoje. V pokročilém stavu vývoje jsou toky protékající 

méně sklonitou oblastí, převáţně tedy severní částí povodí. 

Tabulka 5: Stupeň vývoje jednotlivých toků v povodí Mastníku 

tok 
přímková vzdálenost od 

pramene k ústí (km) 
délka toku 

(km) 

stupeň 
vývoje 
toku 

Mastník 27,9 49,45 0,564 

Křečovický potok 9,8 15,30 0,641 

Vlkonický potok 8,7 13,95 0,624 

Luţnice 3,6 5,55 0,649 

Sedlecký potok 17,1 22,33 0,766 

Libíňský potok 4,8 6,30 0,762 

Slabá 8,6 12,55 0,685 

Novodvorský potok 7,5 9,10 0,824 

Martinický potok 5,1 5,75 0,887 

Divišovický potok 4,7 6,70 0,701 

Prčický potok 5,9 9,60 0,615 

Záběhlický potok 4,2 5,45 0,771 

Zdabořský potok 4,9 8,10 0,605 

Smilkovský potok 4,4 5,90 0,746 

Zdroj: Základní vodohospodářská mapa, vlastní výpočty 

 

 Velmi důleţitým ukazatelem ovlivňujícím odtokový reţim území je hustota 

říční sítě (r). Závisí na mnoha faktorech (geomorfologie povrchu, klima, vyuţití území,…) 

a vyjadřuje velikost povrchového odtoku z území. Vypočítá se jako poměr délek všech 

vodních toků (L) k ploše povodí (P). 

 

  
  

 
             

 Průměrná hodnota v povodí je tedy 1,35 km/km2.  Tuto hodnotu však nelze brát 

za přesnou, protoţe se pracuje s generalizovanými údaji a mapami, ve kterých nejsou 

zaznamenány veškeré toky. Proto se předpokládá, ţe ve skutečnosti je hustota říční sítě 
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nepatrně větší. V následujícím obrázku 9 je patrné rozloţení hustoty říční sítě v povodí. 

Celkově můţeme říci, ţe v povodí je hustota říční sítě poměrně vyrovnaná. Snad jen jiţní 

část povodí má vyšší hustotu neţ severní. 

Obrázek 9: Hustota říční sítě 

 

Zdroj: ARCČR, HEIS VÚV 
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3. Odtokové poměry v povodí 

 Tato část práce je věnována charakteristice hydrologického reţimu. Charakter 

povodí a říční sítě, popsané v předchozí kapitole, ovlivňují odtokové poměry v povodí. 

Průtok závisí na vlastnostech celého geografického prostředí povodí (Netopil 1984). 

 Základem pro jednotlivé charakteristiky odtoku jsou data poskytnutá Českým 

hydrometeorologickým ústavem Praha. Jediný profil státní sítě se na toku Mastník 

nachází v obci Radíč. Tato stanice leţí ve výšce 302 m n. m., přibliţně 8,5 km před ústím 

toku do Slapské přehrady. V tomto místě je plocha povodí 268,5 km2, coţ odpovídá 

zhruba 81 % z celkové plochy povodí Mastníku. Pro tuto práci jsou k dispozici data 

od roku 1995 do konce roku 2010. Tato patnáctiletá časová řada umoţňuje poměrně 

dostatečnou analýzu vodního reţimu. 

Obrázek 10: Poloha vodoměrné stanice v povodí 

  

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav, HEIS VÚV 

Obrázek 11: Vodoměrná stanice Radíč 

 

Zdroj: vlastní foto (16. 7. 2011) 
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3.1. Charakteristiky odtoku 

 Jak bylo předesláno, vodní reţim závisí na fyzickogeografických charakteristikách 

povodí a také souvisí s výškou sráţek v povodí. Ve sledovaném území je průměrná roční 

výška sráţek 642 mm/rok.  

 Průtok (Q) je základní jednotkou pro konečnou fázi odtoku vody z povodí. 

Tím se rozumí mnoţství vody, které proteče průtočným profilem za jednu vteřinu 

(Netopil 1984). Dlouhodobý průměrný průtok (Qa) za sledovanou časovou řadu činí 

1,356 m3.s-1. Další měrnou jednotkou odtoku je objem odtoku (O) za jednotku času. 

V případě toku Mastník je roční objem odtoku 42 732 900 m3/rok. 

 Jelikoţ plošný odtok z povodí se zjišťuje velmi obtíţně, vyuţívají se proto relativní 

průměrné hodnoty, které mají jen orientační povahu, ale umoţňují vzájemné porovnání 

podmínek pro odtok (Netopil 1984). K tomuto se nejčastěji pouţívá specifický odtok (q), 

který představuje mnoţství vody odtékající z plochy povodí za jednotku času. Vypočítá 

se tak, ţe průtok vydělíme plochou povodí (F) uzavřenou místem na řece, 

pro které průtok platí. 

 

   
            

  

 
 

       
                 

  

 Podobného významu jako specifický odtok je i výška odtoku (Ho). Tím rozumíme 

vrstvu vody rovnoměrně rozloţenou na ploše povodí, která odtekla za určitou časovou 

jednotku, v tomto případě za rok. Ve vzorci se pouţívá hodnota 31,5.106, která značí 

zaokrouhlený počet vteřin v roce (Netopil 1984). 

 

      
              

 

       = 159,13 mm 

 

 Posledním ukazatelem, který je v této části pouţit je součinitel odtoku (φ). Tento 

koeficient ukazuje, jaký podíl ze sráţek odteče z povodí řekami (Netopil 1984). 

 

   
       

      
             

 

 Z výsledné hodnoty je patrné, ţe po povrchu odteče z povodí čtvrtina průměrného 

mnoţství sráţek. 
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3.2. Režim denních průtoků 

 Denní průtoky jsou základními hodnotami, které se na vodoměrných stanicích 

měří. Nejlepší představu o rozkolísanosti denních průtoků poskytují průtokové čáry. 

Z nich je zřejmá velikost a rychlost změn. Četnost výskytu určitých průtoků 

a také naznačují míru proměnlivosti. V grafu 5 jsou vidět průměrné denní průtoky 

za posledních 15 let. Je z něj patrné, ţe rozkolísanost je poměrně nízká, aţ na velké 

výkyvy při letních přívalových deštích. K absolutnímu maximu za pozorovanou dobu 

došlo 13. 8. 2002, kdy se průměrná denní hodnota dostala aţ na stav 63,1 m3/s. To mělo 

za následek povodně v celé oblasti. Oproti tomu minimum bylo naměřeno 28. 7. 1995 

s denní hodnotou 0,025 m3/s, coţ se dá na tomto toku povaţovat za sucho. 

Graf 5: Průměrné denní průtoky ve stanici Radíč za období 1995 - 2010

 

Zdroj: ČHMÚ 

  

 Rozkolísanost denních průtoků lze vyjádřit i pomocí čar překročení, 

tedy histogramem kumulovaných četností. Z této čáry lze zjistit, po kolik dní v daném 

intervalu byl dosaţen nebo překročen určitý průtok (Netopil 1984). V tomto případě byly 

v grafu 6 pouţity průměrné hodnoty pro všechny dny ve sledovaném období, 

to znamená, ţe jde o průměrné překročení. 

Graf 6: Čára překročení průměrných denních průtoků pro období 1995 – 2010 

  

Zdroj: ČHMÚ, vlastní výpočty 
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 Z grafu 6 a tabulky 6 je zřejmé, ţe při mimořádně vysokých stavech (Q30) 

přesahuje průtok hodnotu 2,34 m3/s. Oproti tomu při mimořádně nízkých stavech (Q330) 

je průtok niţší neţ 0,81 m3/s. K těmto stavům patří i obyčejný průtok (Q182,5 čili medián), 

který dosahuje hodnoty 1,18 m3/s.  Průměrné vodní stavy (Q150-210) se pohybují 

okolo tohoto mediánu, přesněji v rozmezí 1,14–1,31 m3/s. 

Tabulka 6:  Průměrné M – denní průtoky za sledované období 

průtok Q30 Q60 Q90 Q120 Q150 Q180 Q210 Q240 Q270 Q300 Q330 Q360 

m3/s 2,34 1,90 1,53 1,39 1,31 1,22 1,14 1,02 0,96 0,89 0,81 0,59 

Zdroj: ČHMÚ, vlastní výpočty 

 

Nevýhodou čar překročení je, ţe podle nich nelze zjištěné odchylky postihnout 

kvalitativními znaky (Netopil 1984). Proto je vhodné vyjádřit proměnlivost pomocí 

decilové odchylky nebo variačního koeficientu. Decilová odchylka (D) je průměr odchylek 

jednotlivých sousedních decilů.  

 

   
        

  
 

 

Decilová odchylka však udává jen absolutní rozpětí, tudíţ je nutné s ohledem 

na rozdílnou vodnost pouţít tzv. relativní variaci (V), coţ je podíl decilové odchylky 

k průměrnému dlouhodobému průtoku. 

 

  
 

  
 

Tabulka 7: Výsledné hodnoty decilové odchylky a relativní variace 

Rok 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 průměr 

Q30 2,98 3,42 2,37 1,37 2,04 2,92 2,01 8,88 3,77 2,34 3,62 4,60 1,25 1,62 3,34 3,49 2,34 

Q330 0,24 0,88 0,45 0,09 0,11 0,30 0,34 0,84 0,69 0,18 0,44 0,13 0,11 0,09 0,25 0,52 0,81 

D 

(m
3
/s) 0,27 0,25 0,19 0,13 0,19 0,26 0,17 0,80 0,31 0,22 0,32 0,45 0,11 0,15 0,31 0,30 0,15 

V (%) 20,2 18,7 14,1 9,4 14,2 19,3 12,3 59,3 22,7 15,9 23,5 33,0 8,4 11,3 22,8 21,9 11,3 

Zdroj: ČHMÚ, vlastní výpočty 

  

 V tabulce 7 jsou přehledně zpracovány veškeré výsledné hodnoty, 

jak pro jednotlivé roky, tak pro variabilitu celkovou. Vyšší hodnoty vyjadřují větší 

variabilitu, niţší hodnoty menší variabilitu. Největší proměnlivosti dosahuje podle obou 

znaků rok 2002, kdy proběhly jiţ zmiňované povodně. Oproti tomu nejmenší variabilita 

byla roku 2007. Hodnoty celkové variability jsou v tabulce orámované červeně. 
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 Nejvhodnější mírou variace je variační koeficient (Cv). Tento koeficient měří 

současně variaci ve smyslu vzájemné odlišnosti všech hodnot denních průtoků, 

tak variaci kaţdého průtoku vztaţeného k dlouhodobému průměru (Netopil 1984). 

 

   
 
        

 

 
  

 

Tabulka 8: Výsledné hodnoty variačního koeficientu 

Rok 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Celkový 

Cv 0,14 0,10 0,11 0,12 0,11 0,13 0,11 0,42 0,39 0,10 0,13 0,21 0,13 0,11 0,15 0,12 0,11 

Zdroj: ČHMÚ, vlastní výpočty 

  

Z výsledků v tabulce 8 lze pozorovat vysoké hodnoty koeficientu v letech 2002 

a 2003. To vyjadřuje větší variabilitu odtoku, coţ je dáno především v srpnu 2002 silnými 

dešti, které v celé republice způsobily zvýšení hladin řek. 

3.3. Režim měsíčních průtoků 

 Rozloţení odtoků v průběhu kaţdého roku se posuzuje i podle časového sledu 

měsíčních průtoku. Průměrné rozloţení se pak vyjadřuje sledem dlouhodobých 

měsíčních průtoků. Toto rozloţení je na základě průměrných měsíčních průtoků z let 

1995–2010 znázorněno v grafu 7. 

Graf 7: Průměrné měsíční průtoky v období 1995 – 2010 

 
 
Zdroj: ČHMÚ 
  

Z grafu 7 je vidět, ţe nejvyšší průměrné měsíční průtoky nastávají 

v březnu (2,53 m3/s), a to díky tání sněhové pokrývky. Dalším měsícem s relativně 

vysokým měsíčním průměrem je srpen. Ale toto nepatrné zvýšení je velmi ovlivněno 

rokem 2002, kdy průměrný měsíční průtok přesáhl 10 m3/s a patnáctiletá datová řada 

nedokáţe tento výjimečný extrém potlačit. Nejméně vodné měsíce 
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jsou červenec (0,83 m3/s) a září (0,88 m3/s). To je způsobeno relativně malým úhrnem 

sráţek a vysokými teplotami, se kterými souvisí výpar a větší spotřeba vody vegetací. 

 V grafu 8 je znázorněn procentuální podíl měsíčních odtoků na sezónním odtoku. 

Nejvíce se na celkovém ročním odtoku podílí 15,8 % březen, naopak nejméně 

červenec s 5,1 %. 

Graf 8: Měsíční odtoky 

 

Zdroj: ČHMÚ 
  

Roční chod odtoku lze také rozdělit podle ročních období, kdy do zimního období 

patří měsíce prosinec, leden a únor, do jarního pak březen, duben a květen. Za letní 

měsíce jsou brány červen, červenec a srpen. Na ně navazují měsíce podzimní, září, říjen 

a listopad (Netopil 1984). Z grafu 9 je patrné, ţe 36 % se na ročním odtoku podílí jaro, 

z toho vyplývá, ţe odtok z povodí je mírně nevyrovnaný. Dalším moţným dělením 

je rozloţení na půlroky, na tzv. vegetační, který je od dubna do září a na chladný 

(říjen aţ březen). Za vegetační období odteče 46 % celkového ročního odtoku. 

Graf 9: Odtok podle ročních období a podle půlroků 

 

Zdroj: ČHMÚ, Netopil (1984) 
 

Podobně jako u průměrných denních průtoků i u měsíčních průtoků můţeme 

míru nevyrovnanosti ročního rozloţení odtoku vyjádřit pomocí číselného koeficientu (Kr). 
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Ten se vypočítá z jednotlivých procentuálních podílů měsíčních průtoků na ročním 

průtoku (pi), hodnota 8,3 představuje průměrný podíl měsíčního průtoku (Netopil 1984).  

 

    
         

   
       

  

 Z výsledku je zřejmé, ţe odtok je jen mírně nevyrovnaný. Protoţe hodnoty 

koeficientu se pohybují v rozmezí 0 aţ 22 a čím více se blíţí hodnota 0, tím více je odtok 

vyrovnaný. Naopak při hodnotě 22 celoroční mnoţství odteče za jediný měsíc. 

3.4. Režim ročních průtoků 

 Roční vodnosti řek vyjádřené jejich ročním průtokem (Qr) se v našich přírodních 

podmínkách mění hlavně v závislosti na mnoţství sráţek a na jejich rozloţení v čase 

(Netopil 1984). Nejjednodušeji se charakterizují pomocí vývoje ročních průtoků, 

ze kterých jsou vidět změny za delší časové období. V tomto případě za 15 let. Rysy 

časových změn ročních průtoků lze lépe vystihnout pomocí klouzavých průměrů. 

U takovýchto kratších řad se pouţívají tříleté průměry (Netopil 1984). 

Dále lze také vyjádřit míru vodnosti jednotlivých toků pomocí procenta pravděpodobnosti 

překročení ročních průtoků. Dělení a pojmenování těchto skupin je v tabulce 9. 

Tabulka 9: Klasifikace vodnosti toků podle pravděpodobnosti překročení ročních 

průtoků (p %) 

p (%) míra vodnosti řek 

0 – 10 mimořádně vodný rok MV 

11 – 40 vodný rok V 

41 – 60 průměrně vodný rok P 

61 – 90 málo vodný rok S 

91 - 100 mimořádně suchý rok MS 

Zdroj: Netopil (1984) 

Graf 10: Vývoj průměrných ročních průtoků (1995 – 2010) 

 

Zdroj: ČHMÚ, Netopil (1984), vlastní výpočty 
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 Rok 2002 je svým ročním průtokem 2,99 m3/s nejvodnějším rokem. Tomu 

odpovídá i jeho míra pravděpodobnosti překročení průtoku (viz příloha 8), kde tento rok 

patří mezi mimořádně vodné. Nejméně vodným obdobím je rok 2007, ten patří 

do skupiny mimořádně suchých roků. Z grafu 10 je patrné, ţe roky různých vodností 

se střídají, to poukazuje na nepravidelný rytmus změn ročních vodností řek 

(Netopil 1984). Nejčastěji se ve sledovaném období vyskytují vodné roky (5 let) 

a málo vodné roky (5 let). 

 Dalším, jednodušším ukazatelem, který posuzuje míru vodnosti v jednotlivých 

letech, je poměr ročního průtoku (Qr) a dlouhodobého průtoku (Qa). Tento ukazatel 

umí pouze rozlišovat roky na nadprůměrně, průměrně a podprůměrně vodné. 

  

  

  
     

 

 Z tabulky 10 je vidět, ţe i tento jednoduchý ukazatel dokazuje, ţe rok 2002 

byl nadprůměrně vodný. 

Tabulka 10: Poměr ročních průtoků a dlouhodobého průměrného průtoku 

rok Qr [m³/s] Qr/Qa (%) rok Qr [m³/s] Qr/Qa (%) 

1995 1,3 96,9 2003 2,8 209,0 

1996 1,7 124,5 2004 1,1 78,1 

1997 1,3 98,6 2005 1,5 108,1 

1998 0,6 42,3 2006 1,7 124,2 

1999 1,0 76,0 2007 0,4 30,3 

2000 1,1 82,9 2008 0,7 55,1 

2001 0,8 61,2 2009 1,1 77,9 

2002 3,0 220,9 2010 1,5 114,1 

Zdroj: ČHMÚ, vlastní výpočty 
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4. Využití území 

 Landuse, neboli vyuţití krajiny, závisí jak na fyzicko-geografických vlastnostech 

krajiny, tak i na socioekonomickém vyuţití daného území. Veškerá data o vyuţití území, 

která jsou v této části pouţita, jsou z databáze Corine Land Cover 2000.  

 Z grafu 11 je patrné, ţe v povodí Mastník převládá zemědělské vyuţití krajiny. 

Nezavlaţované orné půdy tvoří 46 % z celkové plochy povodí. Vysoká zemědělská 

činnost a s tím spojená orba je jednou z hlavních příčin znečištění povrchových vod. 

A to především dusíkem a fosforem. Velmi nízký je i podíl lesů (23 %), coţ také ovlivňuje 

odtokové poměry a znečištění toků. 

Graf 11: Zastoupení krajinného pokryvu v povodí 

 

Zdroj: Corine land cover 2000 

  

Je zřejmé, ţe orná půda převládá v celém rázu krajiny. Jen v úzkém jiţním pásu, 

který se nachází ve vyšších nadmořských výškách, převaţují lesní 

porosty (viz obrázek 11). Povodí Mastníku je tedy ryze zemědělskou oblastí. Plochy 

související s městskou či průmyslovou zástavbou jsou v porovnání se zemědělským 

územím zanedbatelné. 

Pomocí těchto dat se nechá i kvantifikovat ekologická stabilita povodí. 

Pro tento výpočet je vyuţito koeficientu ekologické stability (Kes) podle vzorce 

Míchala (1985). Ten se vypočítá jako poměr ploch relativně stabilních a relativně 

labilních prvků. Mezi stabilní patří například les, louka, zahrada, voda. Naopak 

za nestabilní části krajiny jsou povaţovány pole a veškeré umělé povrchy (zástavba, 

asfaltové plochy,…). 

 

    
              

              
       

 

Tento koeficient obecně o povodí říká, ţe patří mezi intenzivně vyuţívaná území, 

zejména zemědělskou velkovýrobou. Dochází k oslabení autoregulačních pochodů 

v ekosystému, coţ způsobuje ekologickou labilitu (Míchal 1994). 
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Obrázek 12: Zastoupení krajinného pokryvu v povodí 

 

Zdroj: Corine land cover 2000, HEIS VÚV 
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5. Socioekonomická charakteristika povodí 

 Voda je ţivotně důleţitou látkou pro člověka a je potřebná pro průmysl 

a zemědělství. Většina antropogenních činností se určitou měrou podílí na jakosti vody. 

Tato kapitola se zabývá socioekonomickou charakteristikou povodí s důrazem 

na znečišťování povrchových vod. Zdroje znečištění se dají rozdělit na dvě skupiny, 

a to na zdroje plošné a bodové. U plošných zdrojů, které souvisí s přírodními činiteli, 

se uplatňuje především eroze půdy, která způsobuje znečištění smyvem. Zdroje bodové 

způsobují znečištění především vypouštěním odpadních vod (Tlapák 1992). 

5.1. Osídlení 

 Komunální odpadní vody obsahují velké mnoţství nečistot a látek, 

ze kterých je značná část organická. Tyto odpadní vody jsou tvořeny směsí splachů 

a odtoků z domácností, provozoven a sráţkového odtoku spolu se znečištěním 

ze sídelních ploch (ulic, parkovišť, střech) (Tlapák 1992). 

 V celém povodí ţije přibliţně 17 000 obyvatel, avšak tato hodnota můţe být velmi 

nepřesná. Mnoho obcí zasahuje do sledovaného území jen svou částí, a proto je počet 

obyvatel zkreslen. Započítávány byly jen ty obce, které v povodí mají 

více jak 20 % plochy ze své katastrální rozlohy. U obcí, jejichţ část je mimo povodí, 

je počet obyvatel přepočítán podle procentuálního zastoupení plochy v povodí 

(viz tabulka 11). Toto řešení nezahrnuje rozmístění obyvatel v dané obci. 

Z takto zjištěného celkového údaje o počtu obyvatel je vypočtena nízká hustota zalidnění 

(51 ob./km2). Většina obyvatel ţije v sídlech nad 1000 obyvatel, kterými jsou Kosova 

Hora, Sedlec-Prčice, Sedlčany. Data o obyvatelstvu jsou pouţita pro výpočet 

potenciálního znečištění, a to tak, ţe jejich počet byl přepočítán na produkci BSK5 

za den. BSK5 vyjadřuje mnoţství kyslíku spotřebovaného v pětidenním období rozkladu 

organické hmoty biologickými pochody v aerobním prostředí. (Tlapák 1992). Celková 

produkce BSK5 na 1 obyvatele za 1 den je 54 g. (Pitter 1990). Je jasné, ţe největší 

potenciál znečištění mají obce s největším počtem obyvatel. V případě sledovaného 

území to jsou jediná dvě města: Sedlčany a Sedlec-Prčice (viz tabulka 11). Tyto hodnoty 

se však neshodují se skutečným mnoţstvím znečištění vypouštěného do vodního toku, 

to je totiţ ovlivněno čištěním odpadních vod. Problémem komunálních odpadních vod 

jsou především sloučeniny fosforu, z těchto zdrojů se do toků dostává kolem 60 % 

celkového mnoţství a z toho přibliţně 1/3 z pracích a čisticích prostředků. Největším 

producentem bývaly prací prostředky na textilie, ale díky pouţívání bezfosforečnanových 

prostředků došlo k značnému sníţení produkce fosforu. V posledních letech, ale díky 

vyuţívání myček na nádobí produkce fosforu z čisticích prostředků znovu 

roste (Pitter 2002). 
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V tabulce 11 jsou navíc údaje o napojení obyvatel k vodovodu, kanalizaci 

a k čističkám odpadních vod. Veškeré obce nad 500 obyvatel v povodí mají ČOV. 

Výjimkou jsou obce Vysoký Chlumec a Vojkov, kde COV mají soukromé firmy a čistí 

zde jen část z obecních odpadních vod, ale i to se má v budoucnu změnit. V celém 

povodí se uvaţuje a plánuje ještě celá řada dalších opatření, coţ by bylo pro zlepšení 

jakosti vod velice prospěšné.  

Tabulka 11: Potenciální znečištění povodí Mastníku obyvatelstvem 

obec 
počet obyvatel  
(k 31. 12. 2010) 

BSK5 (kg/den) vodovod kanalizace ČOV 

 Červený Újezd 311 16,79 ano  ne  ne 

 Heřmaničky 705 38,07 ano ano ano 

 Jesenice 514 27,76 ne ano ano 

 Ješetice 131 7,07 ano (55 %) ne ne 

 Kňovice 324 17,50 ano ne  ne  

 Kosova Hora 1228 66,31 ano ano ano 

 Křečovice * 727 545 
4
 29,43 ano ano ano 

 Mezno 333 17,98 ano ne ne 

 Miličín * 2572 856 
4
 46,22 ano ano ano

 2
 

 Nedrahovice 466 25,16 ano ne ne 

 Nechvalice * 608 304 
4
 16,42 ano ne  ne 

 Osečany 249 13,45 ano ne  ne  

 Počepice * 533 267 
4
 14,42 ne ne ne  

 Prosenická Lhota 461 24,89 ne ne ne 

 Příčovy 291 15,71 ne  ne  ne  

 Radíč * 201 161 
4
 8,69 ano ne ne 

 Sedlčany 7576 5303 
4
 318,18 ano ano ano 

 Sedlec-Prčice 2885 155,79 ano ano ano 

 Smilkov 249 14,94 ano ne ne 

 Střezimíř 308 123 
4
 6,64 ano ne  ne  

 Štětkovice 304 16,42 ano ne  ne  

 Vojkov 529 476 
4
 25,70 ano (65 %) ano (20%) ano 

1
 

 Votice * 4652 1163 
4
 62,80 ano ano ano 

2
 

 Vysoký Chlumec 827 496 
4
 26,78 ano ne  ano 

3
 

 poznámky: * = část území obce se nachází mimo sledované povodí  
 

 
  uvaţováno o výstavbě 

    

 
  plánovaná výstavba 

    

 
1 = ČOV Domov důchodců, napojeno 20 % obce, v plánu postavit novou 

 
2 = ČOV je mimo povodí 

    

 
3 = ČOV pivovaru Lobkowicz, v plánu její rozšíření 

  

 
4 = odhad osídlení na území povodí na základě rozlohy 

  

další obce zasahující do povodí zanedbatelnou plochou ( méňě neţ 20 %): 
   

 Maršovice, Neveklov, Dublovice, Nalţovice, Chyšky, Nadějkov, Borotín, 

Jistebnice, Stranný, Vrchotovy Janovice 
  

   
 Zdroj: ČSÚ, Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje 
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 V roce 2010 bylo na ČOV v povodí připojeno zhruba 65 % obyvatelstva, 

coţ je srovnatelné s průměrem Středočeského kraje (68 %, zdroj: ČSÚ).  V tabulce 12 

jsou základní údaje o čistírnách v povodí.  

Tabulka 12: Údaje o obecních ČOV 

  
ČOV 

Heřmaničky 
ČOV 

Jesenice 
ČOV Kosova 

Hora 
ČOV 

Křečovice 
ČOV 

Sedlčany 
ČOV  

Sedlec-Prčice 

uvedení do provozu 2005 2006 2003 2011 2003* 2006* 

kapacita (EO) 500 660 1000 500 23000 2550 

přítok 

odpadních vod 
(m3/den) 

86   256   1868 300 

BSK5 30 (kg/den)   217(mg/l)   535(mg/l) 120 (kg/den) 

poznámky: * = rekonstrukce 
Zdroj: Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje, Veolia voda 

Obrázek 13: Lokalizace ČOV v povodí 

 

Zdroj: HEIS VÚV, Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje 

  

Největší a nejvýznamnější ČOV je v Sedlčanech, která byla v roce 2003 

intenzifikována a její kapacita nyní činí 23 000 ekvivalentních obyvatel. 

Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu a vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny 

do hlavního toku povodí. Bylo by vhodné ještě tuto čističku doplnit o chemické sráţení 

fosforu. Do Mastníku jsou dále vypouštěny vody z ČOV Heřmaničky a Kosova Hora. 
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Druhá největší čistírna je na Sedleckém potoce v Sedlci-Prčici, která byla 

zrekonstruována v roce 2006 a je stavěna na 2550 EO. Druhou čističkou na největším 

přítoku je ČOV Jesenice s kapacitou 660 EO. Nejnovější je čistírna v Křečovicích. 

Problém komunálních odpadních vod ve větších obcích v povodí je tedy relativně dobře 

řešen. Problémem však zůstávají obce s menším počtem obyvatel. Především u obcí 

s méně neţ 500 obyvateli chybí většinou i kanalizace.  

Obrázek 14: ČOV Sedlčany 

 

Zdroj: vlastní foto (22. 4. 2011) 
 

5.2. Průmysl 

  Odpadní vody z průmyslu představují další bodový zdroj znečištění. Vznikají 

při zpracování anorganických a organických surovin. Dochází ke znečištění při výrobních 

procesech, ve kterých se voda pouţívá jako určité medium (chladící, mycí,…). 

Takto znečištěné vody je nutné čistit. Některé se čistí společně s komunálními 

odpadními vodami na ČOV a jiné vyţadují vlastní oddělené čištění (Pitter 1990).  

 Pokud jde o průmysl ve sledovaném povodí, nenachází se zde ţádné 

velké průmyslové centrum. Výroba je nejvíce soustředěna do města Sedlčany a některé 

další podniky sídlí ve větších obcích v okolí. V Sedlčanech jsou největším průmyslovým 

znečišťovatelem Povltavské mlékárny (viz příloha 9), voda z provozu je hrubých nečistot 

zbavena v areálu podniku a zbytek je odveden na ČOV Sedlčany. Dalším 

velkým průmyslovým podnikem v Sedlčanech je KDS, kde se vyrábí noţířské zboţí. 

Největší producent odpadních vod v povodí je Lobkowiczský pivovar ve Vysokém 

Chlumci. Vyprodukuje 394 m3 odpadních vod za den. Tento podnik likviduje tyto vody 

ve vlastní ČOV. Vlastní čistírnu má také podnik zpracovávající dřevo - Pila Osečany, 

mnoţství odpadních vod je z tohoto podniku zanedbatelné. 

 Údaje o největších průmyslových znečišťovatelích v povodí a mnoţství 

vypouštěné odpadní vody z provozů jsou v příloze 9. 
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5.3. Zemědělství 

 Povodí Mastníku je zemědělskou oblastí. Zhruba 70 % plochy se vyuţívá 

k zemědělské činnosti a 46 % plochy povodí tvoří orná půda (viz kapitola 4.). 

Z toho je patrné, ţe se zemědělství podílí z velké části na jakosti toku. Zemědělství 

se dělí na rostlinnou a ţivočišnou výrobu, a s tím souvisí i druhy znečištění. Rostlinná 

výroba představuje problém především díky hnojení zemědělských půd. Nejvíce 

nebezpečná jsou průmyslová hnojiva, která se snadno splachují do povrchových 

vod (Tlapák 1992). Po roce 1990 došlo ke změně v zemědělské výrobě a spotřeba 

průmyslových hnojiv se sníţila (Janský 2002). Při porovnání spotřeby hnojiv v ČR a EU, 

je zajímavé, ţe spotřeba je u nás podstatně niţší a to u dusíku o 17 % a u fosforu 

o 50 % (Pitter 2002). Problémem tedy není mnoţství hnojiv, ale jejich pouţití. 

Mělo by se více dbát na fyzickogeografické podmínky a snaţit se zamezit erozi 

a splachům zemědělských půd. V povodí je zastoupena obilnářská a bramborářská 

výrobní oblast. Ţivočišná výroba nejvíce ovlivňuje kvalitu vod produkcí odpadů 

z velkochovů (močůvka, kejda). Tyto odpady obsahují velké mnoţství organických látek 

a sloučenin dusíku. Co se týče produkce v povodí, převaţují nerovnoměrně rozmístěné 

malochovy hospodářských zvířat. Z velkochovů zmíním jen drůbeţárnu 

DRUHAZ Sedlčany, zabývající se především chovem krůt. 
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6. Jakost povrchových vod v povodí Mastníku 

 Voda je v přírodě kvantitativně nevyčerpatelná, ale to samé nelze předpokládat 

o její kvalitě. Ta je kromě přirozených pochodů ve značné míře ovlivněna působením 

člověka. Jakost povrchových vod je důleţitým faktorem pro ţivot a rozvoj lidské 

společnosti (Pitter 1990). Proto musí být s vodou zacházeno hospodárně a zachovat 

její jakost v únosné míře, jak pro ţivotní prostředí, tak pro obyvatelstvo. Jakost vody 

v tocích se mění v prostoru i čase. U nás se jakost povrchových vod hodnotí podle 

normy ČSN 75 7221, která popisuje způsob stanovení stupně znečištění a klasifikace 

jakosti. V této kapitole jsou popsány zvolené ukazatele jakosti vody. Dále je v této části 

klasifikována voda podle zmiňované normy do tříd čistoty, analyzován vývoj jakosti a její 

závislost na průtoku nebo roční době. 

6.1. Charakteristika profilů 

 Závaţným problémem u většiny malých a středně velkých povodí je nedostatek 

informací o změně kvality vody. Na některých tocích se kvalita neměří vůbec, na jiných 

je časová řada sledování kvality vody krátká či neúplná, a to i přesto, ţe tato povodí 

výrazně přispívají ke znečišťování větších toků (Langhammmer, Kliment 2006). 

Mezi zmiňované toky patří i Mastník. V současné době je jakost povrchových vod 

v povodí sledována na třech profilech státního podniku Povodí Vltavy, a to je na takhle 

rozsáhlé povodí, s velkým vlivem na Vltavu, dle mého názoru málo. Rozmístěný profilů 

v povodí je uvedeno na obrázku 15. 

Obrázek 15: Lokalizace profilů státního podniku Povodí Vltavy v povodí 

 

Zdroj: HEIS VÚV, Povodí Vltavy, s.p. 
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 Prvním jakostním profilem je na 28. říčním km Kosova Hora, který je sledován 

od roku 1995. Nachází se v nadmořské výšce 384 m, na začátku obce, pár metrů 

pod odběrem vody úpravnou zajišťující pitnou vodu pro Sedlčany a Kosovu Horu. Tento 

profil prezentuje celou vrchní část toku, chemismus vody je ovlivněn především splachy 

z polí, ale i komunálními odpadními vodami, i kdyţ se zde nenachází ţádné významné 

sídlo či průmyslový znečišťovatel. Na horním toku je jedna komunální ČOV v obci 

Heřmaničky. 

Obrázek 16: Profil Kosova Hora 

 

Zdroj: Povodí Vltavy, s.p., vlastní foto (18. 7. 2011) 
  

 Druhý sledovaný profil je v Sedlčanech, který je podnikem Povodí Vltavy 

sledován aţ od roku 2009 v omezeném rozsahu ukazatelů. Předtím monitoring 

zajišťovala Zemědělská hospodářská správa, která byla k 1. 1. 2011 zrušena a PVL 

nemá tato historická data zatím k dispozici. Tento profil tedy nemá pro celkové 

hodnocení jakosti toku velký význam. Je na dvacátém říčním kilometru 

ve výšce 344 m n.m. Nachází se na začátku města Sedlčany, mezi uhelným skladem 

a sádkami, pár set metrů před soutokem Mastníku se Sedleckým potokem. Reprezentuje 

krátkou část toku převáţně ovlivněnou komunálními odpadními vodami obce Kosova 

Hora a jen s minimálním působením plošných zdrojů znečištění. 

Obrázek 17: Profil Sedlčany 

 

Zdroj: Povodí Vltavy, s.p., vlastní foto (16. 7. 2011) 
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 Posledním profilem a jediným, ke kterému jsou k dispozici data o průtoku díky 

hlásnému profilu ČHMÚ Praha, je Radíč. Je na 9. říčním km ve výšce 300 m n.m. Povodí 

Vltavy profil sleduje od roku 1996. Tento profil je ovlivněn plošným i bodovým 

znečištěním. Na tento profil má vliv Sedlecký potok, který odvodňuje velkou část povodí 

a kvalita jeho vody není známá. Na jeho toku jsou dvě ČOV (Sedlec-Prčice, Jesenice). 

Velkým potenciálním zdrojem znečištění je také největší město v povodí Sedlčany 

s největší ČOV. 

Obrázek 18: Profil Radíč 

 

Zdroj: Povodí Vltavy, s.p., vlastní foto (16. 7. 2011) 
 

 Z délek datových řad koncentrace sledovaných ukazatelů nelze v povodí 

postihnout rozsah změn v kvalitě vody po roce 1990, ke které došlo vlivem změn 

v českém zemědělství. Byla omezena rostlinná i ţivočišná produkce a významně 

sníţeno pouţívané mnoţství průmyslových hnojiv (Janský, Judová 2002). 

6.2. Sledované ukazatele jakosti vod 

 Pro tuto práci byla od státního podniku Povodí Vltavy poskytnuta data 

o následujících šesti ukazatelích (BSK5, CHSKCr, N-NH4, N-NO3, P-PO4 a TP). 

Následující část textu podává základní charakteristiku těchto ukazatelů. 

6.2.1. Organické látky 

 V povrchových vodách se nachází mnoho druhů organických látek. Jejich původ 

je buď přirozený, nebo antropogenní. Mezi přirozené znečištění patří produkty organismů 

ţijících ve vodě, ale také výluhy z půd. Větší význam mají organické látky 

antropogenního původu, které pochází z komunálních a průmyslových odpadních vod 

(Pitter 2004).  

 Separace a identifikace jednotlivých látek je velmi sloţitá, časově a finančně 

nákladná a proto se stanovuje pořadí důleţitosti. Nejdříve se identifikují organické látky 

hygienicky závadné a látky biologicky těţko rozloţitelné. Celá řada dalších organických 

látek se vyskytuje běţně ve vodách. Nejsou však přímo závadné a v takových případech 
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nemá jejich podrobná identifikace význam. Proto jsou potřeba postupy, které umoţňují 

vystihnout celkovou koncentraci organických látek ve vodě. K tomu se pouţívá stanovení 

biochemické spotřeby kyslíku (BSK) a chemické spotřeby kyslíku (CHSK) (Pitter 2004). 

Obě tyto metody jsou zaloţeny na spotřebě kyslíku potřebného pro oxidaci organických 

látek a jejich koncentrace se vyjadřuje údajem o spotřebě kyslíku na jejich 

oxidaci (Pitter 1990). 

6.2.1.1. Biochemická spotřeba kyslíku (BSK) 

 Hodnota BSK patří mezi základní ukazatele jakosti povrchových vod. 

Je definována jako hmotnostní koncentrace rozpuštěného kyslíku spotřebovaného 

za stanovených podmínek a v oxickém prostředí biochemickou oxidací organických látek 

ve vodě (Pitter 2004). Pouţívá se jen jako míra koncentrace biologicky rozloţitelných 

organických látek. Doba úplné oxidace trvá asi 20 dní, coţ je nepraktické, proto byla 

zvolena jednotná inkubační doba BSK5, coţ znamená pětidenní biochemická spotřeba 

kyslíku.  

6.2.1.2. Chemická spotřeba kyslíku (CHSK) 

 Při stanovení CHSK se na koncentraci organických látek ve vodě usuzuje podle 

mnoţství oxidačního činidla, které se za určitých podmínek spotřebuje na jejich oxidaci 

(Pitter 2004). Nejvíce se jako oxidační činidlo pouţívá dichroman draselný (CHSKCr), 

který je také zvolen v této práci. Dalším činidlem můţe být manganistan draselný. Oproti 

BSK postihuje stanovení CHSK koncentrace biologicky rozloţitelných i nerozloţitelných 

organických látek (Pitter 1990). 

6.2.2. Sloučeniny dusíku 

 Dusík společně s fosforem patří do skupiny nutrietů (ţivin) a také společně stojí 

za eutrofizací. Uplatňuje se při všech biologických procesech probíhajících 

v povrchových a odpadních vodách (Pitter 2004). Dusičnany, dusitany a amonné 

sloučeniny jsou ve vodě dobře rozpustné a lze nalézt jejich vysoké koncentrace. 

Sloučeniny dusíku podléhají především biochemickým přeměnám. Nejvíce pocházejí 

z plošných a difuzních zdrojů (75 %), komunálních odpadů (17 %) a zbytek se dělí mezi 

průmyslové a bodové zdroje (Pitter 2002). Uvádí se, ţe specifická produkce celkového 

dusíku je 12 g na 1 obyvatele za 1 den (Pitter 2004).  V této práci je analyzován 

dusičnanový a amoniakální dusík. 

6.2.2.1. Dusík amoniakální (N-NH4) 

 Amoniakální dusík je primárně produktem rozkladu organických dusíkatých látek 

ţivočišného a rostlinného původu (Pitter 2004). Antropogenní zdroje se musí dělit 
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na zdroje amoniakálního dusíku organického (splaškové vody, odpady zemědělské 

výroby) a anorganického původu (dusíkatá hnojiva, průmyslové odpadní vody – tepelné 

zpracování uhlí, galvanické pokovování). Ve vodě se nachází jako kation NH4
+ 

a v neiontové formě jako NH3
-, celkový amoniakální dusík je dán součtem 

těchto koncentrací. Ty bývají relativně nízké. (Pitter 2004). 

6.2.2.1. Dusík dusičnanový (N-NO3) 

 Dusičnany se v malých koncentracích vyskytují téměř ve všech vodách ve formě 

anionu NO3
-, koncentrace se pomocí přepočtu vyjadřuje jako dusičnanový dusík.  

Vznikají hlavně sekundárně při nitfirikaci amoniakálního dusíku, dalším zdrojem 

jsou zemědělské půdy hnojené dusíkatými hnojivy (Pitter 2004).   

6.2.3. Sloučeniny fosforu 

 Jak je psáno výše, fosfor patří do skupiny nutrientů. Většina sloučenin je málo 

rozpustná a podléhá chemickým přeměnám. Ve vodě se nachází v poměrně nízkých 

koncentracích a část celkového fosforu je organicky vázána (Pitter 2002). Přírodními 

zdroji fosforu ve vodách jsou procesy vyluhování a rozpouštění některých minerálů 

a hornin. Antropogenní zdroje a jejich podíl na celkovém fosforu jsou znázorněny 

v grafu 12. Z toho je patrné, ţe přibliţně 60 % antropogenního zdroje fosforu připadá 

na komunální zdroje. 

Graf 12: Podíl jednotlivých zdrojů celkového fosforu na zatížení toků v ČR v roce 

1996 

 
Zdroj: Nesměrák 1998 (in Pitter 2002) 
  

 Sloučeniny fosforu jsou velmi významné pro přírodní koloběh látek a v případě 

jejich větší koncentrace v povrchových vodách dochází k tzv. eutrofizaci, která vede 

k nadměrnému rozvoji řas a sinic. Ve vodě existuje mnoho sloučenin fosforu. Tato práce 

je zaměřena jen na fosforečnanový fosfor (P-PO4) a celkový obsah fosforu (TP). 
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6.3. Třídy jakosti vody 

 Prvním způsobem klasifikace jakosti tekoucích povrchových vod je rozdělení 

do jakostních tříd, které slouţí k porovnání jejich čistoty na různých místech a v různém 

čase. Pro určení těchto tříd slouţí česká technická norma ČSN 75 7221 Jakost vod – 

Klasifikace jakosti povrchových vod. K vyhodnocení výsledku dochází na základě 

převodu naměřených údajů. Je potřeba tato data převést na číselné charakteristické 

hodnoty, ke kterým je přiřazen slovní ekvivalent. 

6.3.1. Způsob klasifikace jakosti toku 

 Klasifikace se provádí na základě jiţ zmiňované normy ČSN 75 7221, která byla 

naposledy novelizovaná v říjnu roku 1998. Podstatou normy je zařazení tekoucí 

povrchové vody podle jakosti do 5. tříd (viz tabulka 13). Členění do těchto tříd probíhá 

srovnáním vypočtené charakteristické hodnoty, coţ je hodnota s pravděpodobností 

nepřekročení  90% (způsob výpočtu je uveden v normě), s mezními hodnotami daného 

ukazatele (viz tabulka 14). Tato norma nestanovuje mezní hodnoty pro fosforečnany. 

V souladu s částí 4.6 této normy bylo vyhodnoceno dvouleté období 2009/2010. Délka 

dvou let se doporučuje při četnosti sledování 12 odběrů za rok. Jakost vody 

se poté klasifikuje zvlášť pro kaţdý ukazatel. O zařazení toku do výsledné třídy 

pak rozhoduje nejnepříznivější z nich. Podle této normy nelze určit celkovou jakost toku, 

protoţe chybí údaje o saprobním indexu makrozoobentosu, ale i tak je celková jakost 

charakterizována. 

Tabulka 13: Charakteristika tříd 

třída název třídy Charakteristika 

I. 
neznečištěná 

voda 

stav povrchové vody, který nebyl významně ovlivněn lidskou 
činností, při kterém ukazatele jakosti vody nepřesahují hodnoty 

odpovídající běţnému přirozenému pozadí v tocích 

II. 
mírně 

znečištěná 
voda 

stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností tak, ţe 
ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které umoţňují existenci 

bohatého, vyváţeného a udrţitelného ekosystému 

III. 
znečištěná 

voda 

stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností tak, ţe 
ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které nemusí vytvořit 
podmínky pro existenci bohatého, vyváţeného a udrţitelného 

ekosystému 

IV. 
silně 

znečištěná 
voda 

stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností tak, ţe 
ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které vytvářejí podmínky, 

které umoţňují existenci pouze nevyváţeného ekosystému 

V. 
velmi silně 
znečištěná 

voda 

stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností tak, ţe 
ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které vytvářejí podmínky, 
které umoţňují existenci pouze silně nevyváţeného ekosystému 

Zdroj: ČSN 75 7221 
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Tabulka 14: Třídy jakosti vody a jejich mezné hodnoty pro vybrané ukazatele 

ukazatel jednotka 
třída 

I II III IV V 

BSK5 mg/l < 2 < 4 < 8 < 15 >=15 

CHSKCr mg/l < 15 < 25 < 45 < 60 >=60 

N-NH4 mg/l < 0,3 < 0,7 < 2 < 4 >=4 

N-NO3 mg/l < 3 < 6 < 10 < 13 >=13 

TP mg/l < 0,05 < 0,15 < 0,4 < 1 >=1 

Zdroj: ČSN 75 7221 

6.3.2. Vyhodnocení tříd jakosti vody 

 Vyhodnocení tříd je provedeno na všech profilech monitorovaných podnikem 

Povodí Vltavy, směrem od pramenu k ústí. I proto bylo zvoleno dvouleté období 

2009/2010, protoţe data pro profil Sedlčany jsou k dispozici právě aţ od roku 2009. 

Vyjádření výsledku je provedeno na základě 5. kapitoly v ČSN 75 7221. Z poţadovaných 

výsledků schází aritmetický průměr průtoku, který je k dispozici jen pro profil Radíč. 

6.3.2.1. Profil Kosova Hora 

 Zátěţ prvního profilu na toku Mastníku od pramene se v organickém znečištění 

pohybuje těsně nad hranicí III. třídy jakosti pro oba sledované ukazatele. 

Co se týče amoniakálního dusíku, je situace nejméně problematická a voda 

je neznečištěná. Nejhorší je situace znečištění dusičnany, ale i tak patří do III. jakostní 

třídy. Stejně tak podle ukazatele TP patří do III. třídy. Celkově horní část toku Mastník, 

spadá do III. třídy, coţ ukazuje na znečištěnou vodu, která nemusí vytvářet vhodné 

podmínky pro ekosystémy. 

Tabulka 15: Hodnocení profilu Kosova Hora 

Kosova hora (2009/2010) 

ukazatel 
počet 

stanovení 
celkem 

počet hodnot 
pod mezí 

stanovitelnosti 

aritmetický 
průměr 

medián 
charakteristická 

hodnota 

třída 
jakosti 
vody 

BSK5 24 0 2,300 2,050 4,170 III. 

CHSKCr 24 0 15,800 14,500 26,820 III. 

N-NH4 24 14 0,040 0,016 0,090 I. 

N-NO3 24 0 4,810 4,752 7,980 III. 

TP 24 0 0,090 0,068 0,160 III. 

P-PO4 24 0 0,040 0,035 0,070   

Zdroj: ČSN 75 7221, Povodí Vltavy, s.p., vlastní výpočty 
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6.3.2.2. Profil Sedlčany 

 V Sedlčanském profilu je mnoţství ukazatelů omezeno. Úroveň organického 

znečištění je v této části monitorována pouze pro ukazatel CHSKCr a míra znečištění 

odpovídá hranici mezi II. a III. třídou jakosti. Zátěţ N-NH4 je v pásmu I. třídy, zatímco 

koncentrace dusičnanového dusíku se pohybuje v hodnotách pro III. třídu. Stejně 

tak i celkový fosfor. Oproti profilu Kosova Hora nedošlo tedy k ţádné změně, 

a to i přesto, ţe tok protéká obcí Kosova Hora s poměrně velkým potenciálním 

znečištěním a několika průmyslovými podniky. To poukazuje na pozitivní činnost místní 

ČOV a na krátkou vzdálenost mezi profily, kde nedochází k výraznému splachu 

ze zemědělských půd. 

Tabulka16: Hodnocení profilu Sedlčany 

Sedlčany (2009/2010) 

ukazatel 
počet 

stanovení 
celkem 

počet hodnot 
pod mezí 

stanovitelnosti 

aritmetický 
průměr 

medián 
charakteristická 

hodnota 

třída 
jakosti 
vody 

CHSKCr 24 0 18,08 16,50 25,04 III. 

N-NH4 24 3 0,06 0,05 0,12 I. 

N-NO3 24 0 5,43 5,00 9,78 III. 

TP 24 0 0,14 0,13 0,21 III. 

Zdroj: ČSN 75 7221, Povodí Vltavy, s.p., vlastní výpočty 

6.3.2.3. Profil Radíč 

 Posledním sledovaným profilem je Radíč, který uţ zaznamenává, vyjma jednoho 

přítoku, jakost celého povodí. Podle předpokladu charakteristické i průměrné hodnoty 

stouply, vyjma dusičnanů. Vzestup koncentrace však není nijak zásadní. 

Oproti předchozím profilům se třída jakosti změnila jen u amoniakálního dusíku, 

který se pohybuje těsně nad hranicí II. třídy. Stagnace hodnoty N-NO3 

můţe být zapříčiněna menším vlivem zemědělství na tento profil. U tohoto profilu 

byly očekávány všechny hodnoty ještě vyšší, protoţe do Mastníku se před tímto profilem 

vlévá Sedlecký potok. Celkový vliv Sedleckého potoka můţe být ovlivněn retenční nádrţí 

kousek před soutokem, kde můţe být zvýšená samočisticí schopnost toku. Vliv na jakost 

toku dále můţe mít zvýšení průtoku. Dalším očekávaným zdrojem znečištění je město 

Sedlčany, ale ani to díky ČOV jakost toku zásadně neovlivnilo. 
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Tabulka 17: Hodnocení profilu Radíč 

Radíč (2009/2010) 

průtok  1, 2304 (m
3
/s) 

Ukazatel 
počet 

stanovení 
celkem 

počet hodnot 
pod mezí 

stanovitelnosti 

aritmetický 
průměr 

medián 
charakteristická 

hodnota 

třída 
jakosti 
vody 

BSK5 24 0 2,94 2,70 4,33 III. 

CHSKCr 24 0 20,25 20,00 26,78 III. 

N-NH4 24 8 0,12 0,08 0,32 II. 

N-NO3 24 0 4,76 4,30 7,79 III. 

TP 24 0 0,19 0,19 0,29 III. 

P-PO4 24 1 0,13 0,10 0,24   

Zdroj: ČSN 75 7221, Povodí Vltavy, s.p., vlastní výpočty 
 

 Celkově tedy celý tok Mastník aţ po profil Radíč spadá do III. jakostní třídy, 

i kdyţ toto hodnocení neodpovídá přesně ČSN. K přesnému určení chybí data 

o makrozoobentosu. Před ústím do Vltavy můţe dojít ještě ke změnám 

díky Křečovickému potoku, který odvodňuje 17 % plochy povodí a je ovlivněn bodovými 

i plošnými zdroji znečištění. 

6.4. Vývoj jakosti povrchových vod 

 Další moţností analýzy jakosti povrchových vod je zhodnocení dlouhodobého 

vývoje jednotlivých ukazatelů. Pro zhodnocení byly pouţity oba profily s delší časovou 

řadou; profil Kosova Hora monitorován od roku 1995 a profil Radíč od roku 1996. 

Bylo pouţito rovněţ grafické vyjádření dlouhodobého vývoje po jednotlivých měsících 

sledování (12 údajů ročně). Grafy jsou doplněny klouzavými ročními průměry, které 

sniţují rozkolísanost a lineární spojnicí trendu, která udává celkový směr vývoje 

za sledované období. Dále jsou v příloze 10 tabulky s vývojem charakteristických hodnot 

a tříd jakosti. 

6.4.1. Vývoj koncentrace BSK5 

 Dlouhodobý vývoj BSK5 vykazuje v obou profilech mírný pokles a variabilitu. 

V profilu Kosova Hora došlo k nárůstu koncentrace v letech 1999 – 2001, maximum 

bylo v roce 2000, kdy průměrné hodnoty dosáhly 3,4 mg/l. Poté pozorujeme klesající 

tendenci aţ do roku 2006, kdy nejmenší roční průměry byly 1,5 mg/l. Od tohoto roku 

dochází zase k růstu a tyto vyšší hodnoty přetrvávají. Pokud jde o vývoj jakostní třídy 

tohoto ukazatele, tak se v pozorovaném období pohybuje mezi II. a III. třídou.  
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Graf 13: Vývoj koncentrace BSK5 v profilu Kosova Hora 

 

Zdroj: Povodí Vltavy, s.p. 
 

U profilu Radíč jsou hodnoty klouzavých průměrů značně vyrovnanější. 

K největšímu nárůstu koncentrace došlo v letech 1997 a 1998, kdy se průměrná hodnota 

dostala aţ na 4,17 mg/l. Od té doby dochází k postupnému sniţování koncentrace, 

coţ potvrzuje i vývoj charakteristických hodnot, které se na začátku sledovaného období 

nacházely ve IV. třídě a na konci roku 2010 jiţ na hraně mezi II. a III. třídou jakosti. 

Tento sniţující se trend souvisí s větším počtem obyvatel napojených na ČOV. 

Graf 14: Vývoj koncentrace BSK5 v profilu Radíč 

 

Zdroj: Povodí Vltavy, s.p. 

6.4.2. Vývoj koncentrace CHSKCr 

 Vývojové tendence CHSKCr jsou podobné jako u BSK5. Jejich vývoj je o něco 

vyrovnanější a celkové zlepšení je nepatrné. Maxima nastala na obou profilech 

v roce 2001, kdy dosahovala průměru 24,1 mg/l v Kosově Hoře a 28,25 mg/l v Radíči. 

Pokud jde o jakostní třídy, oba profily se pohybují mezi III. a IV. třídou.  
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Graf 15: Vývoj koncentrace CHSKCr v profilu Kosova Hora 

 

Zdroj: Povodí Vltavy, s.p. 

Graf 16: Vývoj koncentrace CHSKCr v profilu Radíč 

 

Zdroj: Povodí Vltavy, s.p. 

6.4.3. Vývoj koncentrace N-NH4 

 Vývoj koncentrací amoniakálního dusíku má ve sledovaném období klesající 

tendenci na obou profilech. Průměrné roční koncentrace se v Kosově Hoře pohybují 

v rozmezí 0,03 aţ 0,18 mg/l. Maxima nastala v roce 1997. Charakteristické hodnoty 

řadily na začátku období profil do II. jakostní třídy, ale jiţ od let 1997–1998 patří 

do I. třídy.  

Graf 17: Vývoj koncentrace N-NH4 v profilu Kosova Hora 

 

Zdroj: Povodí Vltavy, s.p. 
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 Vývoj na profilu Radíč ukazuje maximální koncentrace v roce 2003 (1,1 mg/l), coţ 

je tedy rok po povodních, které vedly k velkému splachu hnojiv z polí a také ke sníţení 

účinností čistíren. Charakteristické hodnoty klesly za sledované období z IV. do II. třídy 

jakosti. 

Graf 18: Vývoj koncentrace N-NH4 v profilu Radíč 

 

Zdroj: Povodí Vltavy, s.p. 

6.4.4. Vývoj koncentrace N-NO3 

 I u vývoje dusičnanů je patrný mírný sestupný trend. Kolísání koncentrací 

je pravidelné a maxima jsou kaţdoročně v zimním období. Oba profily se většinu období 

nacházely v III. jakostní třídě. 

Graf 19: Vývoj koncentrace N-NO3 v profilu Kosova Hora 

 

Zdroj: Povodí Vltavy, s.p. 

Graf 20: Vývoj koncentrace N-NO3 v profilu Radíč 

 

Zdroj: Povodí Vltavy, s.p. 
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6.4.5. Vývoj koncentrace TP a P-PO4 

 Poslední dva ukazatele jsou hodnoceny společně. Protoţe P-PO4 je součástí TP 

a jejich vývoj je tedy většinu času shodný nebo hodně podobný. Od roku 1995 dochází 

na profilu Kosova Hora k mírnému růstu průměrných ročních koncentrací. Největších 

hodnot dosahuje TP v roce 2001 (0,89 mg/l) a charakteristická hodnota zařadila profil 

do IV. jakostní třídy. Po roce 2001 dochází ke sniţování koncentrací aţ na spodní hranici 

III. třídy. 

Graf 21: Vývoj koncentrace TP v profilu Kosova Hora 

 

Zdroj: Povodí Vltavy, s.p. 

Graf 22: Vývoj koncentrace P-PO4 v profilu Kosova Hora 

 

Zdroj: Povodí Vltavy, s.p. 

 

 V případě profilu Radíč je vývoj poněkud odlišný, i kdyţ sestupný trend zůstává. 

To můţe být způsobeno větším vlivem komunálních vod. Oproti tomu profil Kosova Hora 

je co se týče vlivu bodových a plošných zdrojů znečištění poměrně vyrovnaný. Radíč 

se na začátku sledovaného období vlivem fosforu nacházel v nejhorší třídě jakosti. 

Znovu se v letech 2003–2004 do této třídy vrátil vlivem jiţ zmiňovaných povodní. Ale od 

té doby míra znečištění klesla do III. třídy jakosti. 
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Graf 23: Vývoj koncentrace TP v profilu Radíč 

 

Zdroj: Povodí Vltavy, s.p. 
 

Graf 24: Vývoj koncentrace P-PO4 v profilu Radíč 

 

Zdroj: Povodí Vltavy, s.p. 

6.5. Závislostní hodnocení jakosti vody 

 Další moţností hodnocení jakosti povrchových vod je tzv. závislostní hodnocení. 

Koncentrace ukazatelů byly hodnoceny v závislosti na okamţitých průtocích 

a v závislosti na ročním období.  

 Pro závislost jakosti na průtoku je vyuţit pouze profil Radíč, u kterého 

je k dispozici řada denních průtoků od roku 1995, coţ koresponduje s datovou řadou 

o jakosti vody, která se zde měří od roku 1996. Pro vyjádření závislosti byly sestrojeny 

bodové grafy jednotlivých ukazatelů pro pětiletí 2006–2010. Delší časová řada 

by byla v těchto grafech nepřehledná. Do grafů je dána regresní přímka, která ukazuje 

charakter závislosti. Dalším moţným postupem pro zjištění závislosti na průtoku 

je pouţití Pearsonova korelačního koeficientu. Ten je spočítán jak pro celou datovou 

řadu, tak také pro poslední pětiletí. To slouţí k lepšímu srovnání s výsledky z grafů. 

Hodnoty koeficientu se mohou pohybovat v intervalu (-1,1), přičemţ při hodnotách 

do 0,20 je vztah zanedbatelný, 0,20–0,40 je nepříliš těsný vztah, 0,40–0,70 je středně 

těsný vztah, 0,70–0,90 je velmi těsný vztah a více neţ 0,90 je extrémně těsný vztah.  
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Dále je určen směr (kladný nebo záporný). Jednotlivé hodnoty jsou v tabulce 18. Průtok 

se uplatňuje jako komplexní parametr, který zahrnuje podmínky proudění i rychlost 

rozkladu organických látek, půdní smyv apod. (Nejedlý in Janský, Pivokonský 2001). 

Obecně o této závislosti platí, ţe u profilů, které jsou ovlivněny bodovými zdroji 

znečisťujících látek, se největší koncentrace vyskytují při nízkých průtocích a závislost 

je nepřímá. Naopak u profilů ovlivněných plošnými zdroji dochází k růstu koncentrací 

s růstem průtoku (Janský 1982). 

Tabulka 18: Pearsonův korelační koeficient pro závislost jakosti vody na průtoku 

ukazatel 
Pearsonův korelační 

koeficient (2006—2010) 
Pearsonův korelační 

koeficient (1996—2010) 

BSK5 0,278 -0,053 

CHSKCr 0,298 0,013 

N-NH4 -0,097 -0,065 

N-NO3 0,563 0,416 

TP -0,260 -0,218 

P-PO4 -0,376 -0,242 

Zdroj: ČHMÚ, Povodí Vltavy, s.p., vlastní výpočty 
 

 Pro závislostní hodnocení na ročním období jsou pouţity všechny tři dostupné 

profily, a pro jejich porovnání vloţeny do jednoho prostorového plošného grafu. 

Pro profily Kosova Hora a Radíč jsou pouţity průměry jednotlivých měsíců znovu 

z let 2006 aţ 2010, pro Sedlčany je moţné udělat průměr pouze z let 2009 a 2010. 

Proto tento profil je brán jen jako doplněk, slouţící pouze k porovnání vývoje jakosti toku 

v podélném profilu, který se více v práci neřeší. Roční období zahrnuje klimatický vliv, 

střídání vegetačních a mimovegetačních období a průběh zemědělského hospodaření 

(Janský, Pivokonský 2001).  

6.5.1. Závislost koncentrace BSK5 a CHSKCr 

 Obecně se u ukazatelů organického znečištění předpokládá, ţe vyšší 

koncentrace se vyskytují při niţších průtocích (Janský 1982). Tento předpoklad 

však v tomto profilu neplatí. Podle hodnoty korelačního koeficientu dlouhodobého 

sledování byla prokázána minimální závislost koncentrace BSK5 na průtoku. Při pohledu 

na graf 25 je charakteristika trendu v posledních letech spíše opačná neţ se obecně 

předpokládá, čemuţ odpovídá i korelační koeficient, který ale svědčí o nepříliš těsném 

vztahu. To samé jako o BSK‘5, platí i o koncentraci CHSKCr. Z grafu 26 je patrná 

podobnost sklonu regresní přímky a i z výsledku korelací je vidět obdobné chování 

těchto ukazatelů. Míra a směr závislosti pro oba ukazatele není zcela evidentní, 

ale celkově tyto informace vypovídají o mírné převaze plošných zdrojů znečištění. 
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Graf 25: Závislost koncentrace BSK5 na průtocích 

 

Zdroj: ČHMÚ, Povodí Vltavy, s.p. 

Graf 26: Závislost koncentrace CHSKCr na průtocích 

 

Zdroj: ČHMÚ, Povodí Vltavy, s.p. 
  

  V případě závislosti na roční době je z grafu 27 patrný stejný trend 

v obou sledovaných profilech, ve kterých se koncentrace BSK5 v povodí měří. K minimu 

dochází v zimních měsících (1,3–2,1mg/l). Poté dochází k nárůstu a maxima 

jsou měřena v období duben – červen (2,5–5,3 mg/l), coţ svědčí o profilech více 

zatíţených plošným znečištěním, protoţe hodnoty BSK5 jsou ve vegetačním období 

výrazně vyšší (Janský 1982). V dalším průběhu roku je vývoj koncentrace stagnující. 

Graf 27: Závislost koncentrace BSK5 na ročním období 

 

Zdroj: Povodí Vltavy, s.p. 
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 U závislosti CHSKCr na ročním období je trend ve sledovaných profilech také 

relativně shodný. Závislost je shodná s BSK5, kde minima nastávají v zimních měsících 

(10,3–17 mg/l) a maxima v květnu a červnu (20,4 -23,6). Největší průměrné maximum 

je v květnu na profilu Sedlčany (32,5 mg/l), ale z důvodu jen dvouleté datové řady nejsou 

tyto údaje relevantní.  

Graf 28: Závislost koncentrace CHSKCr na ročním období 

 

Zdroj: Povodí Vltavy, s.p. 

6.5.2. Závislost koncentrace sledovaných sloučenin dusíku 

 Ze závislostního hodnocení v grafech byla vypuštěna extrémní hodnota 

koncentrace N-NH4 v červenci 2007 (2,1 mg/l), která mnohonásobně přesáhla 

dlouhodobý průměr a výrazně tím ovlivnila tyto pětileté grafy. I s touto koncentrací nebyla 

prokázána závislost N-NH4 na průtoku pomocí korelačního koeficientu. 

O tom také vypovídá sklon regresní přímky (viz graf 29), která ukazuje na konstantní 

stav koncentrací s rostoucím průtokem. Z toho vyplývá, ţe profil by měl být ovlivněn 

stejnou měrou plošným i bodovým znečištěním. 

Graf 29: Závislost koncentrace N-NH4 na průtocích 

 

Zdroj: ČHMÚ, Povodí Vltavy, s.p. 
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 Pokud jde o závislost amoniakálního dusíku na roční době, je z grafu 30 patrný 

relativně podobný vývoj na všech profilech. K maximu dochází v zimních měsících 

a v květnu, naopak minima nastávají v dubnu a v letních měsících. 

Graf 30: Závislost koncentrace N-NH4 na ročním období 

 

Zdroj: Povodí Vltavy, s.p. 
 

 Na rozdíl od ukazatele N-NH4 byla v případě dusičnanového znečištění zjištěna 

středně těsná závislost na průtoku. Hodnota korelačního koeficientu pro celou dobu 

monitorování činí 0,416. Pro poslední pětiletí je tato hodnota ještě vyšší 0,563. 

Z toho plyne, ţe dochází k růstu koncentrace se zvyšováním průtoku. Toto také 

potvrzuje sklon regresní křivky v grafu 31. To poukazuje na vliv plošného zdroje 

znečištění. 

Graf 31: Závislost koncentrace N-NO3 na průtocích 

 

Zdroj: ČHMÚ, Povodí Vltavy, s.p. 
 

Obecně platí, ţe koncentrace N-NO3 se mění v závislosti na vegetačním období 

(Pitter 2005). Toto potvrzují i všechny profily v povodí. Maxima nastávají v jarních 

měsících (6,4 – 7,5 mg/l), na profilu Sedlčany aţ 11 mg/l. To je způsobeno výrazným 

vymýváním půdy a následným splachem do vodního toku. Naopak nízké koncentrace 
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jsou v letních měsících (1,5 – 3,1 mg/l), coţ je dáno vegetačním pokryvem, který odebírá 

dusičnany a omezuje míru splachu. Toto hodnocení potvrzuje plošné zatíţení toku. 

Graf 31: Závislost koncentrace N-NO3 na ročním období 

 

Zdroj: Povodí Vltavy, s.p. 

6.5.3. Závislost koncentrace P-PO4 a TP 

 V případě fosforečnanů byla zjištěna mírná nepřímá závislost na průtocích. 

Korelační koeficient pro celé pozorovací období vyšel -0,242. Pro roky 2006/2010 dosáhl 

hodnoty nepatrně vyšší -0,376. Tento trend vystihuje i regresní přímka v grafu 32. 

Koncentrace celkového fosforu vykazuje podle předpokladu podobnou závislost 

na průtoku jako P-PO4. Koncentrace fosforu klesají s rostoucím průtokem, 

coţ  je dokázáno korelačním koeficientem (viz tabulka 18) a také regresní křivkou v grafu 

33. Tato závislost u obou sledovaných parametrů ukazuje na větší vliv bodových zdrojů 

látek. 

Graf 32: Závislost koncentrace P-PO4 na průtocích 

 

Zdroj: ČHMÚ, Povodí Vltavy, s.p. 
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Graf 33: Závislost koncentrace TP na průtocích 

 

Zdroj: ČHMÚ, Povodí Vltavy, s.p. 

  
 Chování P-PO4 na profilech Radíč a Kosova Hora v průběhu roku je v grafu 34. 

Z toho je patrné, ţe mnohem větší zatíţení je na profilu Radíč, ale i tak jsou si oba profily 

v ročním chodu podobné. Největší koncentrace fosforečnanů nastává v letních měsících. 

Graf 34: Závislost koncentrace P-PO4 na ročním období 

 

Zdroj: Povodí Vltavy, s.p. 

  

 Pokud jde o závislost TP na ročním období, chod koncentrací 

se od sebe na jednotlivých profilech poněkud liší. Hlavním zdrojem fosforu jsou ČOV. 

Jelikoţ produkce odpadních vod z ČOV bývá během roku konstantní, koncentrace 

celkového fosforu výrazněji kolísá v závislosti na průtoku (Janský, Judová 2005). 

Tento předpoklad je přibliţně potvrzen v grafu 36, kde nepatrné diference 

mohou být způsobeny plošnými zdroji. 
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Graf 35: Závislost koncentrace TP na ročním období 

 

Zdroj: Povodí Vltavy, s.p. 

Graf 36: Porovnání měsíční koncentrace TP a průtoku na profilu Radíč 

 

Zdroj: ČHMÚ, Povodí Vltavy, s.p. 

6.6. Specifický látkový odnos 

 Tato analýza vypovídá o rozloţení intenzity zátěţe znečištěním v jednotlivých 

povodích (Langhammer, Kliment 2006). SLO zachycuje mnoţství sledované látky v kg, 

která odteče z 1 km2 za určitou časovou jednotku (rok). Výše tohoto ukazatele 

je ovlivněna sloţitým souborem přírodních faktorů, mezi které patří členitost, půdní 

poměry a vegetace. Dále pak je ovlivněna i antropogenními činiteli, zejména 

zemědělskou výrobou (Janský 1982). Bohuţel nejsou k dispozici data pro důkladnou 

charakteristiku povodí Mastníku. Jediný profil s měřením průtoku nestačí k popsání SLO 

v povodí (nejvíce zasaţená dílčí povodí). Proto výsledky slouţí jen pro hrubou představu 

o celkovém mnoţství látkového odnosu v povodí. Tyto výsledky jsou v tabulce 19 

a jsou počítány pomocí vzorce: 
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 c …. koncentrace jakostního ukazatele (g/m3) 

 Q .... průměrný průtok (m3/s) 

 P …. plocha povodí (km2) 

 31 557,6…. koeficient (počet sekund za rok/1000) 

Tabulka 19: Specifický látkový odnos 

ukazatel SLO (kg.km
2
.rok

-1
) 

BSK5 311,5 

CHSKCr 2180,4 

N-NH4 13,6 

N-NO3 443,7 

TP 23,7 

P-PO4 16,0 

Zdroj: ČHMÚ, Povodí Vltavy, s.p., vlastní výpočty 
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7. Diskuze 

 V rámci diskuze jsou shrnuty výsledky, které následně porovnáme s obecnými 

představami o kvalitě vody v Česku. Celá práce měla zhodnotit míru znečištění 

povrchových vod v povodí Mastníku. V první části byla zpracována fyzickogeografická 

charakteristika povodí se zaměřením na hydrografii a analýzu odtoku. Celé povodí 

má výrazně zemědělský charakter vyuţití území. Podíl zemědělské půdy přesahuje 

60 % celkové rozlohy povodí a zátěţ z plošných zdrojů ovlivňuje významně kvalitu vody 

všech toků. Následuje shrnutí socioekonomických aktivit s důrazem na zdroje znečištění. 

Většími bodovými zdroji jsou města Sedlčany a Sedlec-Prčice. Výstavba a intenzifikace 

čistíren odpadních vod u největších komunálních zdrojů znečištění v posledních deseti 

letech měla přinést zlepšení situace. Tento vývoj byl potvrzen ve stěţejní části práce 

zabývající se jakostí povrchové vody v povodí. 

 Data o koncentraci znečišťujících látek byla vyhodnocena ze tří monitorovacích 

profilů, které v povodí provozuje podnik Povodí Vltavy. Na základě těchto dat byly profily 

zařazeny do jakostních tříd podle normy ČSN 75 7221. Všechny profily patří 

do III. jakostní třídy, čemuţ odpovídaly všechny sledované ukazatele, vyjma N-NH4. 

To znamená, ţe povrchová voda je znečištěná. Zmiňovaná norma popisuje tuto třídu 

jako vodu ovlivněnou lidskou činností tak, ţe nemusí vytvářet podmínky pro existenci 

bohatého, vyváţeného a udrţitelného ekosystému. Otázkou je, jaký vliv by na celkové 

hodnocení toku měl saprobní index makrozoobentosu, který je podle normy nutný 

pro základní klasifikaci jakosti toku.  

Data z profilu Kosova Hora tvoří šestnáctiletou a z profilu Radíč patnáctiletou 

datovou řadu. Délka tohoto monitoringu umoţňuje postihnout vývoj koncentrace látek. 

Tím byla potvrzena domněnka o zlepšení jakosti povrchových vod, a to rostoucím vlivem 

větší účinnosti při čištění komunálních odpadních vod. U všech sledovaných ukazatelů 

došlo ke sníţení koncentrace. A to dokonce v takovém rozsahu, ţe nastalo zlepšení 

celkové jakosti toku o dvě třídy, z V. na III. jakostní třídu. Za zlepšením kvality vod stojí 

pravděpodobně i změna zemědělských aktivit. Tento zvrat byl nejlépe vidět po roce 

1990, ale z dostupných dat jej nelze potvrdit či analyzovat.  

 V poslední části se práce zabývá závislostním hodnocením koncentrace 

na průtoku a na ročním období. Obecně se o závislosti na průtoku předpokládá, 

ţe u profilů ovlivněných bodovými zdroji dochází k největším koncentracím při nízkých 

průtocích a naopak (Janský 1982). O to víc v práci překvapil směr závislosti ukazatelů 

organických látek, u kterých je obecně předpoklad většího vlivu bodového znečištění. 

Míry závislosti svědčí v povodí Mastníku o opaku, mírnou převahu mají plošné zdroje 
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znečišťujících látek. Převaha bodového znečištění byla prokázána pouze u komponent 

fosforu, jejichţ koncentrace závisí převáţně na průtoku. 

 Je otázkou, jestli jsou dosaţené výsledky relevantní. Zda mnoţství dostupných 

dat postačuje pro celkové pochopení vývoje a stavu kvality vody ve sledovaném území. 

Do tohoto povodí by bylo potřeba přidat minimálně tři další odběrová místa. 

Vhodné by bylo monitorovat oba největší přítoky Mastníku a také jeho horní část. 

Tyto profily by měly vést k lepší analýze zatíţení jednotlivých částí povodí. 
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8. Závěr 

 Povodí Mastníku bylo ještě na konci minulého století územím s velmi znečištěnou 

povrchovou vodou. V posledních deseti letech však došlo k výraznému zlepšení, 

a to především vlivem zdokonalení sanace a čištění odpadních vod ve větších obcích 

v povodí. Došlo k výstavbě nových čistíren a k intenzifikaci stávajících ČOV.  

 Nyní jsou plošné zdroje znečištění minimálně v rovnováze s bodovými zdroji. 

Většinou i mírně převaţují. Problémem jiţ není mnoţství pouţívaných průmyslových 

hnojiv, které se po roce 1990 značně sníţilo, ale spíš způsob jejich aplikace. Mělo 

by se dbát na správné pouţívání hnojiv s ohledem na fyzickogeografické podmínky 

území. Také by bylo potřeba zamezit erozi půdy a tím i mnoţství splachu znečišťujících 

látek do vodních toků. V případě bodových zdrojů představují v současnosti největší 

problém obce s menším počtem obyvatel. Většinou nemají ani kanalizační síť,  tudíţ 

nedochází k ţádné sanaci komunálních odpadních vod. Pro udrţení nastoleného trendu 

vývoje jakosti je nutné se na tyto problémy zaměřit. To ovšem představuje velký finanční 

problém, protoţe takovéto obce se vyskytují po celé ČR.  

 Z těchto poznatků usuzuji, ţe kvalita vod se za současných podmínek jiţ nemůţe 

v povodí dále zlepšovat. V případě neřešení sanačních problémů u obcí s méně 

neţ 500 obyvateli můţe dojít ke zhoršení jakosti toku. Východiskem by bylo sdruţování 

obcí, které by se pak podílely na výstavbě společné ČOV. Dalším moţným řešením 

je vybudování kvalitních jímacích zařízení, odkud by pak komunální odpadní vody 

byly převáţeny do ČOV v okolí s dostatečnou kapacitou. Podmínkou pro obě tato řešení 

je samozřejmě kvalitní kanalizační síť. 
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10. Přílohy 

Příloha 1: Geologická mapa povodí Mastníku 

 

 

 

Zdroj: Česká geologická sluţba, Mapový server (geologická mapa 1 : 50 000) 
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Příloha 2: Legenda ke geologické mapě 

 
Zdroj: Česká geologická sluţba, Mapový server 
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Příloha 3: Velikost jednotlivých povodí a jejich částí 

  

název toku 
(části povodí) 

plocha 
povodí 
(km

2
) 

přítoky 
plocha 
(km

2
) 

přítoky 
plocha 
(km

2
) 

pravá 
část 

povodí 

Mastník P 64,9         

Zdebořský 15,1 Smilkovský 5,9     

Křečovický 58,0 Vlkonický 24,2     

Mastník L 46,6         

levá část 
povodi 

Sedlecký 140,4 Prčický 21,6 Záběhlický 8,2 

    Divišovický 7,8     

    Novodvorský 15,7 Martinický 8,3 

    Slabá 27,1     

    Libíňský 10,3     

Luţnice 10,0         

Zdroj: HEIS VÚV, vlastní výpočty, Základní vodohospodářská mapa 

Příloha 4: Podíl nadmořských výšek na ploše povodí 

výška  
(m n.m.) 

plocha 
(km

2
) 

plocha 
(%) 

do 250 0,5967 0,18 

250-300 1,5249 0,46 

300-350 14,7186 4,44 

350-400 58,70865 17,71 

400-450 81,1512 24,48 

450-500 66,26685 19,99 

500-550 48,7968 14,72 

550-600 32,6859 9,86 

600-650 20,38725 6,15 

650-700 6,4311 1,94 

nad 700 0,29835 0,09 

Zdroj: VÚV TGM 

Příloha 5: Podíl sklonu svahů na ploše povodí 

sklon svahů 
(°) 

plocha 
(km

2
) 

plocha 
(%) 

0 aţ 2 32,2881 9,74 

2 aţ 5 107,2403 32,35 

5 aţ 15 179,5404 54,16 

15 aţ 25 11,4699 3,46 

25 aţ 35 0,62985 0,19 

nad 35 0,29835 0,09 

Zdroj: VÚV TGM 
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Příloha 6: Podíl expozic svahů na ploše povodí 

expozice 
plocha 
(km

2
) 

plocha (%) 

rovina 2,98 0,9 

S 47,87 14,44 

SV 52,61 15,87 

V 34,91 10,53 

JV 29,47 8,89 

J 36,66 11,06 

JZ 39,15 11,81 

Z 41,70 12,58 

SZ 46,14 13,92 

Zdroj: VÚV TGM 

Příloha 7: Zastoupení krajinného pokryvu v povodí 

typ pokryvu 
podíl 
(%) 

rozloha 
(km

2
) 

Nesouvislá městská zástavba 2,05 6,78 

Průmyslové a obchodní areály 0,15 0,50 

Sportovní a rekreační plochy 0,03 0,11 

Nezavlaţovaná orná půda 46,19 153,13 

Louky a pastviny 7,02 23,27 

Směsice polí, luk a trvalých plodin 0,14 0,47 

Zemědělské oblasti s přirozenou vegetací 20,44 67,76 

Listnaté lesy 0,20 0,67 

Jehličnaté lesy 17,17 56,91 

Smíšené lesy 6,15 20,40 

Nízký porost v lese 0,21 0,68 

Vodní plochy 0,24 0,81 

Zdroj: Corine land cover 2000 

Příloha 8: Pravděpodobnost překročení průtoku 

Pořadí Rok Qr [m³/s] p [%] Pst. Překročení [P]   

1 2002 2,9964 220,876 4,268 MV 

2 2003 2,8352 208,993 10,366 V 

3 1996 1,6886 124,473 16,463 V 

4 2006 1,685 124,208 22,561 V 

5 2010 1,5476 114,079 28,659 V 

6 2005 1,467 108,138 34,756 V 

7 1997 1,3382 98,644 40,854 P 

8 1995 1,3145 96,897 46,951 P 

9 2000 1,124 82,854 53,049 P 

10 2004 1,0589 78,055 59,146 P 

11 2009 1,057 77,915 65,244 S 
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12 1999 1,0312 76,014 71,341 S 

13 2001 0,8298 61,168 77,439 S 

14 2008 0,7472 55,079 83,537 S 

15 1998 0,5738 42,297 89,634 S 

16 2007 0,411 30,296 95,732 MS 

Zdroj: ČHMÚ, vlastní výpočty 

Příloha 9: Největší průmysloví producenti odpadních vod v povodí v roce 2004 

Obec 
Název 

producenta 
Charakter 

výroby 

Mnoţ.OV BSK5 CHSKCr N - NH4
+
 P - celk. 

(m
3
/den) (kg/den) (kg/den) (kg/den) (kg/den) 

Kosova 
Hora 

Lesy V. 
Chlumec -

sklad - 
2,44 0,96 1,76 0,08 0,032 

Elko - 2 0,8 1,467 0,067 0,027 

JM Lignum - 1 0,4 0,733 0,033 0,013 

LDP Vltava Pila 1,25 0,5 0,917 0,042 0,017 

Osečany 

Pila 
Osečany * 

Zpracov. dřeva 0,5 0,2 0,367 0,017 0,007 

Údrţba 
silnic s.r.o. 

Údrţba silnic 0,55 0,22 0,403 0,018 0,007 

Sedlčany 

ZZN v 
Příbrami 

Sklad. 
obilí+krmné 

směsi 
4,06 1,62 2,97 0,135 0,054 

KDS 
Sedlčany 

Galvanizování+ 
noţířské zboţí 

55 21,45 40,7 1,79 0,716 

Stros-Pega-
Lift - F * 

Stavební stroje 43,1 17,22 31,57 1,435 0,574 

Sedlčanská 
stavební 

s.r.o. 
Stavebnictví 7,74 3,12 5,72 0,26 0,104 

Povltavské  
mlékárný 

Zprac. mléka a 
výroba sýrů 

157,74 363,12 305,72 1,76 2,429 

Kovošrot 
Praha a.s. 

Likvidace šrotu 2,53 1,02 1,87 0,085 0,034 

Hart-Bio 
Dřevařská 

výroba 
4,5 1,8 3,3 0,15 0,06 

Pejšův mlýn Výroba mouky 1,25 0,5 0,917 0,042 0,017 

Zeměděl. 
tech. - 
Zetech 

Zámeč. činn., 
obrábění, svář. 

3 1,2 2,2 0,1 0,04 

Nechvalice 
  

Stimul 
Praha 

Strojírenství 1,25 0,5 0,92 0,04 0,02 

Agrona 
Nechvalice 

Zemědělství 1,25 0,5 0,92 0,04 0,02 

Vysoký 
Chlumec 

  

Lobkowiczký 
pivovar * 

Výroba piva a 
sladu 

394 668 928 5,9 1,2 

MB 
KOMPLEX 

Strojírenství 1,25 0,5 0,92 0,04 0,02 

poznámka: *= likviduje odpadní vody ve vlastní ČOV 
    Zdroj: Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje 
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Příloha 10: Tabulka vývoje charakteristických hodnot sledovaných ukazatelů 

roky 
Kosova Hora Sedlčany Radíč 

 
průměr C 90 Třída  průměr C 90 třída 

 
průměr C 90 třída 

Biochemická spotřeba kyslíku pětidenní (BSK5) 

1995-1996                   

1997-1998 2,80 5,30 III       5,44 10,52 III 

1999-2000 2,95 4,94 III       3,88 5,63 III 

2001-2002 2,70 5,46 III       3,90 7,71 III 

2003-2004 1,50 2,30 II       3,31 6,13 III 

2005-2006 1,55 2,61 II       2,68 5,91 III 

2007-2008 2,50 3,88 II       2,91 4,40 II 

2009-2010 2,30 4,17 III       2,94 4,33 III 

Chemická spotřeba kyslíku dichromanem (CHSKCr) 

1995-1996 18,55 22,78 II             

1997-1998 19,40 30,78 III       23,79 30,26 III 

1999-2000 19,60 26,82 III       23,05 30,26 III 

2001-2002 21,85 39,52 III       26,63 36,26 III 

2003-2004 15,55 23,43 II       23,65 32,09 III 

2005-2006 16,15 27,48 III       21,66 30,10 III 

2007-2008 16,40 21,00 II       19,67 24,00 II 

2009-2010 15,80 26,82 III 18,08 25,04 III 20,25 26,78 III 

 Amoniakální dusík (N-NH4) 

1995-1996 0,15 0,33 II             

1997-1998 0,10 0,24 I       0,56 2,35 IV 

1999-2000 0,04 0,07 I       0,38 1,25 III 

2001-2002 0,04 0,08 I       0,16 0,34 II 

2003-2004 0,06 0,14 I       0,60 1,78 III 

2005-2006 0,04 0,06 I       0,14 0,24 I 

2007-2008 0,03 0,06 I       0,14 0,16 I 

2009-2010 0,04 0,09 I 0,06 0,12 I 0,12 0,32 II 

 Dusičnanový dusík (N-NO3) 

1995-1996 6,68 9,41 III             

1997-1998 4,89 8,16 III       5,01 7,95 III 

1999-2000 3,99 8,02 III       4,89 9,09 III 

2001-2002 5,28 8,24 III       5,02 9,00 III 

2003-2004 3,60 6,59 III       3,74 7,63 III 

2005-2006 4,31 7,35 III       4,31 7,70 III 

2007-2008 3,33 6,24 III       3,42 5,58 II 

2009-2010 4,81 7,98 III 5,43 9,78 III 4,76 7,79 III 

Celkový fosfor (TP) 

1995-1996 0,13 0,22 III             

1997-1998 0,16 0,38 III       0,69 1,36 V 
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1999-2000 0,17 0,36 III       0,56 1,18 V 

2001-2002 0,19 0,45 IV       0,29 0,52 IV 

2003-2004 0,12 0,22 III       0,58 1,86 V 

2005-2006 0,13 0,27 III       0,26 0,45 IV 

2007-2008 0,11 0,19 III       0,24 0,43 IV 

2009-2010 0,09 0,16 III 0,14 0,21 III 0,19 0,29 III 

Fosforečnanový fosfor (P-PO3) 

1995-1996 0,04 0,06               

1997-1998 0,06 0,14         0,48 1,10   

1999-2000 0,07 0,14         0,34 0,96   

2001-2002 0,06 0,12         0,15 0,30   

2003-2004 0,06 0,11         0,41 1,82   

2005-2006 0,05 0,07         0,16 0,28   

2007-2008 0,06 0,13         0,17 0,35   

2009-2010 0,04 0,07         0,13 0,24   

Zdroj: ČSN 75 7221, Povodí Vltavy, s.p., vlastní výpočty 
 

 

 


