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Monitoring nádrží:  
V rámci monitoringu jakosti vody sleduje státní podnik Povodí Labe prostřednictvím svých 
organizačních složek průběžně šestnáct nádrží. Z hlediska jakosti vody je podrobný 
monitoring včetně pravidelného hodnocení instalován na pěti vodárenských nádržích a pěti 
nádržích s vyhlášenými tzv. „vodami ke koupání“. V těchto lokalitách je pravidelně 
prováděno podrobné limnologické šetření na vertikálách stanovených v podélném profilu 
nádrže. V rámci tohoto měření jsou zjišťovány in situ fyzikálně-chemické ukazatele (sondy 

YSI EXO 2 a YSI 6600 V2), chemické a biologické parametry (diskrétní odběry hladina, dno, 
tahy planktonní sítí).  
Na dalších pěti vodních nádržích je zajišťováno státním podnikem Povodí Labe omezené 
sledování. Zde je měřena pouze hladinová teplota vody (denní měření po celý rok), 
průhlednost v prostoru hráze vodního díla (dvakrát týdně v období 1.3. – 31.10) a koncentrace 
chlorofylu_a při hladině u hráze (jednou měsíčně v období 1.3. – 31.10.). Na nádrži Mlýnice, 
která je bez stálé obsluhy, je prováděno pouze měření hladinové teploty vody.  
Dále je provozován pravidelný monitoring jakosti vod ke koupání dle implementované 
Směrnice 2006/7/ES o koupacích vodách a §34 vodního zákona i navazující vyhlášky  
č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupání. V rámci těchto 
povinností je v roce 2015 státním podnikem Povodí Labe prováděno šetření na nádržích s 
vodami ke koupání, které jsou v jeho správě (VD Pastviny, VD Seč, VD Rozkoš a VD Harcov) 
ale také na dalších čtyřech vybraných lokalitách - písník Hradištko I, rybník Hluboký, rybník 

Řeka a koupaliště Kristýna. Monitoring na těchto lokalitách, které nejsou ve správě Povodí 
Labe, státní podnik, je prováděn pouze v průběhu tzv. koupací sezóny.  

 
Nádrže ve správě Povodí Labe, státní podnik dle účelu:  
Vodárenské: Vrchlice (Středočeský kraj), Hamry, K řižanovice (Pardubický kraj), Josefův 
Důl, Souš (Liberecký kraj)  
Nádrže s vodou ke koupání (dle Směrnice 2006/7/ES): Pastviny, Seč (Pardubický kraj), 
Rozkoš (Královehradecký kraj), Mšeno, Harcov (Liberecký kraj)  
Ostatní: Pařížov, (Pardubický kraj), Les Království, Labská (Královehradecký kraj), 
Bedřichov, Fojtka, Mlýnice (Liberecký kraj)  

 
Hydrologické poměry  
Zimní období a předjaří 2015 bylo mimořádně teplé s menšími úhrny srážek. V důsledku 
tohoto vývoje byla většina ploch nad nádržemi bez sněhové pokrývky. Souvislejší sněhová 
pokrývka byla zaznamenána v horských oblastech. Zásoby vody ve sněhu byly výrazně 
podprůměrné a dosahovaly cca 5 – 20 % maximálních hodnot zimního období 2005 – 2006. 
Od začátku května až do současnosti se hydrologická situace vyvíjí nepříznivě. Na řadě nádrží 
(vodárenské nádrže Vrchlice, Souš, Josefův Důl a nevodárenské nádrže Pastviny, Les 



Království, Pařížov) byl v tomto období zaznamenán vůbec nejmenší objem přítoku od roku 
1979. Na nádržích Hamry a Seč se v tomto hodnocení rok 2015 řadí hned za velmi suché 
období v roce 1992. Vodárenskou nádrž Křižanovice je nutné dotovat z výše položené nádrže 
Seč. Nižší přítoky spolu s vysokými teplotami mají v konečném důsledku také podíl  
na odlišném vývoji procesů uvnitř nádrží.   

 
Teplotní poměry, vývoj stratifikace a kyslíkové poměry  
Základním parametrem umožňujícím porovnání vývoje teplotních poměrů je jak z hlediska 
časových řad, tak dle jednotlivých lokalit teplota vody při hladině u hráze, která je měřena 
každý den. Hladinové teploty vody aktuálně poklesly oproti červencovým hodnotám přibližně  
o 2oC do úrovně 20 – 23oC. Na horských nádržích se teplota u hladiny v současné době 
pohybuje kolem 18oC.  
Rychlý vzestup jarních teplot, nízký přítok a s tím spojená i nízká obměna vody v nádržích 
vyvolaly poměrně časný vývoj teplotní stratifikace tj. vertikální rozdělení celého objemu 
nádrže do dvou poměrně nezávislých vodních prostor. Ve spodních vrstvách nade dnem  
(tzv. hypolimnion) dochází velmi brzy k významnému úbytku kyslíku, který přechází až  
do jeho vymizení (anoxie pod 2 mg/O2/l). Na počátku července byla již podstatná část objemu  
v nádržích v menší nadmořské výšce – Vrchlice a Seč pod vlivem zásadního úbytku kyslíku. 
Postupně se v průběhu léta kyslíkové deficity významně rozšířily také na nádržích Pastviny  
a Rozkoš.  

 
Vývoj hodnot pH  
V důsledku jarního tání sněhových vod byl zaznamenán pokles hodnoty pH na nádržích Souš 
a Josefův Důl. V návaznosti na zjištěné iniciální hodnoty pH 4,5 – 5,6 na vodárenské nádrži 
Souš bylo z podnětu akciové společnosti Severočeské vodovody a kanalizace provedeno  
ve dnech 27. a 29. května letecké vápnění.  
Letní období je typické vysokými hodnotami pH. Ty se obvykle objevují při hladině  
v lokalitách s rozvojem vodního květu sinic anebo s vegetačním zákalem způsobeným 
zelenými vodními řasami. Vysoké hodnoty pH nad úroveň 9 byly naměřeny v červenci  
na vodárenské nádrži Seč a v srpnu na rekreační nádrži Rozkoš.   

 
Fosfor a dusík  
Výskyt těchto dvou prvků ve vodě i jejich vzájemný poměr předurčuje podmínky, za kterých 
lze očekávat zvýšený rozvoj vodních řas a sinic. Nadměrná koncentrace dusičnanového 
dusíku na vodárenských nádržích může být i signálem zhoršené hygienické kvality 
vodárenského zdroje. Je ovšem skutečností, že již dlouhodobě je na všech vodárenských 
nádržích ve správě Povodí Labe pozorován významný pokles koncentrace dusičnanového 
dusíku. Jeho úroveň se ani zdaleka nepřibližuje ke koncentracím, které by již mohly být 
označeny jako zdravotně rizikové.  
Pokles dusičnanového dusíku s sebou však přináší i negativní aspekty. Spolu s úbytkem 
kyslíku a při dostatečné přítomností fosforu za minimální přítomnosti dusičnanového dusíku 
se vytváří příznivé prostředí pro rozvoj nežádoucích autotrofních organizmů. Nežádoucí 
vymizení dusičnanového iontu z vodního prostředí bylo pozorováno na nádrži Rozkoš  



a na nádrži Souš. Na posledně jmenovaném díle je tento nepříznivý jev pozorován již od 
mimořádně teplého roku 2006.  
Nejvyšší koncentrace fosforu byly naměřeny na nádrži Rozkoš – až 70 µg/l. Nejnižší celkový 
fosfor byl měřen na horských nádržích Josefův Důl a Souš v maximálních úrovních do 5 µg/l.  

 
Vodní květ a vegetační zákal  
Úroveň výskytu drobných autotrofních organizmů (řas a sinic) lze jednoduše, i když  
s určitým omezením, posoudit podle průhlednosti vody, která je měřena Secciho deskou.  
Za vodu dobré kvality lze považovat vodu s průhledností 200 cm a vyšší. Jiná přesnější 
metoda je založena na laboratorním stanovení koncentrace chlorofylu_a (zelené barvivo 

přítomné u řas a sinic). Obvykle je úroveň nad 20 µg/l považována za signál zhoršující se 
jakosti vody. Hodnoty nad 50 µg/l již indikují výrazné zhoršení. Hodnoty nad 100 µg/l 
významně závadný stav. Hodnocení vlivu na jakost vody se však odvíjí také podle druhového 
složení společenstva řas a sinic (fytoplanktonu).  
Poměrně vysoká průhlednost vodního sloupce na začátku letního období vytvořila dobré 
světelné podmínky pro rozvoj primární produkce (rozvoj řas a sinic) na většině nádrží.  
Na některých nádržích však proti tomuto nežádoucímu vývoji působí minimální obměna vody  
v nádrži s malým přísunem živin.  
Progresivní rozvoj drobného fytoplanktonu byl zaznamenán na vodárenské nádrži Hamry,  
kde se průhlednost nyní pohybuje na velmi nízké úrovni kolem 70 cm a koncentrace 
chlorofylu-a (indikátor výskytu řas a sinic) se pohybuje kolem 10 µg/l. Také na nádrži 
Křižanovice průhlednost již klesla pod 200 cm. Velmi výrazný pokles průhlednosti je 
zaznamenán také na vodárenské nádrži Josefův Důl, kde od začátku června došlo k poklesu  
o 300 cm. Setrvalá úroveň průhlednosti je měřena na vodárenských nádržích Vrchlice  
(250 cm) a Souš (350 cm). Ze všech sledovaných nádrží je na Souši po jarním leteckém 
vápnění nejlepší jakost vody. Naopak dlouhodobě nejnižší průhlednost je spolu s vysokou 
koncentrací chlorofylu_a zjišťována na nádržích Les Království a Pařížov, které mají 
především protipovodňovou funkci. V průběhu vegetační sezóny se zde průhlednost drží stále 
pod úrovní jeden metr (klesá však i pod padesát centimetrů). Koncentrace chlorofylu na 
těchto dvou nádržích dosahují hodnot kolem 150 µg/l (Pařížov) a 300 µg/l (Les Království).  
Extrémní rozvoj sinic byl zaznamenán na nádrží Rozkoš (invaze vláknité sinice 

Aphanizomenon flos-aquae). Lokálně omezený rozvoj vodního květu sinic v úrovni  
cca do 50 µg/l byl pozorován i na nádržích Fojtka a Harcov. Na horské nádrži Labská ve 
Špindlerově Mlýně koncentrace chlorofylu_a přesáhla úroveň 30 µg/l.  

 
Mimořádné události  
Mezi mimořádné události s vlivem na jakost vody lze zcela jistě zařadit výše uvedený rozvoj 
vláknité sinice Aphanizomenon flos-aquae na rekreačně využívané nádrži Rozkoš. 
V návaznosti na mimořádně negativní vývoj jakosti vody zde byl dne 30.7.2015 Krajskou 
hygienickou stanicí Královéhradeckého kraje vydán opatřením obecné povahy dočasný zákaz 
používání vody ke koupání. Na nádrži Seč je v důsledku zvýšeného výskytu sinic od dne 
29.6.2015 pravidelně vydávána Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje informace  
o zvýšeném výskytu sinic a nevhodnosti koupání pro vnímavé jedince. V Libereckém kraji je 



Krajskou hygienickou stanicí již od počátku koupací sezóny vydávána informace  
o skutečnosti, že na VD Harcov je voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově 
postižitelným vlastnostmi.  
Mimořádná událost na toku Zlatník situovaném v povodí vodárenské nádrže Křižanovice, 
nahlášená státnímu podniku Povodí Labe dne 31. ledna 2015, významně zhoršila jakost vody 
pouze v místní vodoteči – toku Zlatník. V řece Chrudimce nebyla bezprostředně po havárii, 
ani v navazujícím období zaznamenána změna hodnot parametrů, která by mohla indikovat 
zhoršení jakosti surové vody ve vodárenské nádrži Křižanovice.  

 
Zdroje informací o jakosti vody v nádržích: Jakost vody v nádržích ve správě státního 
podniku Povodí Labe http://www.pla.cz/portal/jvn/cz/default.htm  

 
Jakost vody v nádržích uvedených v seznamu vod určených ke koupání, jak je stanoví 
seznam hlavního hygienika ČR v roce 2015 http://pocasi.venku.cz/khs.htm  
 

Dne: 7. srpna 2015  
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