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Proč hodnotit vodní útvary? 

Směrnice 2000/60/ES Evropského parlamentu a Rady 
ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky 

(„Rámcová směrnice“) jako jeden z cílů ukládá dosažení 
dobrého stavu vodních útvarů. 

 

 Stavem povrchových vod se dle zákona č. 254/2001 Sb., 
rozumí obecné vyjádření stavu útvaru povrchových vod 
určené EKOLOGICKÝM nebo CHEMICKÝM stavem, podle 
toho, který je horší 

 

 V případě nedosažení dobrého stavu OPATŘENÍ 

 



Stav vodních útvarů v ČR 

 § 21 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 

 

 vyhláška č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů 
povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu 
silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a 
náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu 
povrchových vod 

 

 Vyhodnocení stavu útvarů povrchových a podzemních vod 
představuje nezbytnou součást procesu plánování v oblasti 
vod 

 

 

  



Principy hodnocení stavu VÚ 

 Stav útvaru povrchových vod se určuje jako horší výsledek 
hodnocení stavu CHEMICKÉHO a EKOLOGICKÉHO. Tyto 
stavy se určují syntézou výsledků hodnocení jednotlivých 
složek.  

 

 Hodnocení složky je určeno výsledky hodnocení jednotlivých 
parametrů. Při těchto hodnoceních platí následující pravidlo: 

 

 

„Když je alespoň jeden parametr hodnocení ve složce 
nevyhovující, je nevyhovující celá složka (princip 

„ONE OUT ALL OUT“)“ 
 

 



Stav Složky stavu Podsložky Parametry 

CHEMICKÝ Kovy Rtuť, kadmium, … 

Syntetické látky Pesticidy, uhlovodíky, 
… 

EKOLOGICKÝ Biologické Ryby Složení, četnost, 
věková struktura 

Makrozoobentos 
 

Složení a četnost  

Vodní „flóra“ Složení a četnost –
fytoplankton, 
makrofyta, … 

Fyzikálně-
chemické 
ukazatele 

Všeobecné 
ukazatele 

Teplotní poměry, 
kyslíkové poměry, 
živinové podmínky, … 

Specifické 
znečišťující látky 

(SZL) 

Kyanidy, rozpouštědla, 
… 
 

Hydro-
morfologické 

podmínky 

Proudění, kontinuita 
toku, variace hloubky, 
… 



Hodnocení CHEMICKÉHO STAVU 

 CHEMICKÝM STAVEM útvaru povrchové vody se rozumí stav 
určený na základě hodnocení koncentrací prioritních látek v 
matricích voda, příp. biota (platí pro stojaté i tekoucí vody) 

 

 Rámcová směrnice předpokládá hodnocení chemického 
stavu vodních útvarů z výsledků monitoringu (optimální 
stav), kdy stav je zjišťován pouze na základě naměřených 
hodnot     přímé hodnocení  

 

 nelze předpokládat sledování všech relevantních parametrů ve 
všech vodních útvarech (skutečnost) 

 

 

 



Látky sledované při hodnocení 
CHEMICKÉHO STAVU  

 Tabulka 46 (57) sledovaných 
látek – příloha č. 6 NV 61/2003 
Sb. 
 

 4 kovy (těžké kovy) – kadmium, nikl, 
olovo, rtuť a jejich sloučeniny  

 

 53 syntetických látek – skupiny látek 
PAU, cyklodienové pesticidy, 
dioxiny, … (11 látek není použito pro 
hodnocení chemického stavu útvarů 
povrchových vod v 2. plánovacím cyklu) 

 

 Normy environmentální kvality (NEK) 

 Číslo CAS (Chemical Abstract Service) 

 



Normy environmentální kvality (NEK) 

Co je to NEK? – dle § 2a zákona č. 254/2001 Sb.  

„Normou environmentální kvality se rozumí koncentrace znečišťující látky 
nebo skupiny látek ve vodě, sedimentech nebo živých organismech, která 

nesmí být překročena z důvodů ochrany lidského zdraví a životního 
prostředí.“ 

  

 NEK-RP je norma environmentální kvality vyjádřená jako 
roční průměrná hodnota. Aritmetický průměr/rok  
nepřekračuje dotyčnou normu. 

 

 NEK-NPH je norma environmentální kvality vyjádřená jako 
nejvyšší přípustná hodnota. Žádná naměřená koncentrace 
nepřekračuje dotyčnou normu. 

 



Princip hodnocení CHEMICKÉHO 
STAVU útvarů povrchových vod 

 

 

 

 

 Vyhodnocení jednou za 3 roky 

 

 Dobrý stav - dosažen tehdy, pokud ani jedna ze zjištěných 
hodnot statistických charakteristik sledovaných ukazatelů 
nepřesáhne hodnoty NEK-RP a NEK-NPH 

  X 

 Nedosažení dobrého stavu – hodnota vyšší než NEK 

 

 

Klasifikace chemického stavu Barevné označení 

Dobrý stav Modrá 

Nedosažení dobrého stavu Červená 









Souhrn hodnocení CHEMICKÉHO 
stavu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Viz Mapa – celkem nevyhovuje téměř 45% VÚ 

Zkratka nebo číslo 
CAS 

Název látky Skupina ukazatelů 
Celkový počet  

hodnocených VÚ 
VÚ nevyhovělo VÚ nevyhovělo v % 

7440-43-9 
Kadmium a jeho 

sloučeniny  těžké kovy 483 48 9,94% 

7440-02-0 Nikl a jeho sloučeniny těžké kovy 491 166 33,81% 

7439-92-1 
Olovo a jeho 
sloučeniny těžké kovy 491 42 8,55% 

7439-97-6 Rtuť a její sloučeniny těžké kovy 412 70 16,99% 

50-32-8 Benzo[a]pyren 
další znečišťující 

látky 352 193 54,83% 

205-99-2 Benzo[b]fluoranthen 
další znečišťující 

látky 352 142 40,34% 

207-08-9 Benzo[k]fluoranthen 
další znečišťující 

látky 352 78 22,15% 

191-24-2 
Benzo[g,h,i]peryle

n 
další znečišťující 

látky 352 211 59,94% 





Hodnocení EKOLOGICKÉHO STAVU 

 EKOLOGICKÝM STAVEM se rozumí vyjádření kvality 
struktury a funkce vodních ekosystémů vázaných na 
povrchové vody 

 

  = velikost odchylky stavu nenarušeného (od typově          
referenčních podmínek)  

    

 

 Hodnocení se skládá z dílčích složek, a to biologických, 
fyzikálně-chemických a hydro-morfologických 

 

 



Charakteristika fyzikálně-chemických 
složek (parametrů) hodnocení    

 Hodnocení fyzikálně-chemických 
složek (spolu s hodnocením 
hydro-morfologických) je v 
systému hodnocení 
EKOLOGICKÉHO STAVU 
označováno jako podpůrné pro 
hodnocení biologických složek 

 

 Nejsou vyžadovány specifické 
postupy nastavení EQR  
 Ecological quality ratio = multimetrický 

poměr ekologické kvality 

 

 

 

Referenční 
podmínky 

Dobrý 
ekologický 

stav 

Biologické 
složky 

Biologické 
složky 

 

Hydro-
morfologické 

složky 

Hydro-
morfologické 

složky 
 

Fyzikálně-
chemické 

složky 

Fyzikálně-
chemické 

složky 
 

EQR 



Dílčí dělení fyzikálně-chemické složky 
pro hodnocení EKOLOGICKÉHO 

STAVU 

2 podsložky: 

 

 1. Všeobecné (fyzikálně-chemické) ukazatele 

 2. Specifické znečišťující látky (SZL) 

 

Složky Podsložky Parametry 

Fyzikálně-chemické 
ukazatele 

Všeobecné 
fyzikálně-chemické 

ukazatele 

Teplotní poměry, 
kyslíkové poměry, 

solnost, acidobazický 
stav, živinové podmínky 

Specifické 
znečišťující látky 

91 látek (viz Tabulka – 
příloha č. 3 NV 
61/2003 Sb.) 



1. Všeobecné fyzikálně-chemické 
ukazatele 

 Rámcová směrnice určuje 5 základních všeobecných 
fyzikálně–chemických parametrů, které mají být hodnoceny v 
útvarech povrchových vod tekoucích   ukazatele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 povinné dle 2000/60/ES vs. volitelné pro dílčí členské státy 

   

parametr EU ČR ukazatel, indikátor 

Teplotní poměry teplota vody 

Kyslíkové poměry BSK5, rozpuštěný O2 

Solnost konduktivita (obsah solí – chloridy, 
sírany) 

Acidobazický stav pH, alkalita (jako KNK4,5) 

Živinové podmínky P celk., NO3-N, NH4-N 

 



Princip hodnocení podle všeobecných 
fyzikálně-chemických ukazatelů 

Klasifikace ekologického stavu Barevné označení 

Velmi dobrý Modrá  

Dobrý Zelená  

Střední nebo horší Žlutá 

 Vyhodnocení jednou za 3 roky 
 
 
 Velmi dobrý – nenarušené podmínky  
 Dobrý – mírná úroveň narušení  
 Střední nebo horší – střední známky narušení 

 



Statistika výsledků hodnocení podle 
všeobecných fyzikálně-chemických 

parametrů 

EKOLOGICKÝ 
stav/potenciál 

Ukazatel 
celkový 

počet VÚ 
přirozené 

VÚ 

umělé/silně 
ovlivněné 

VÚ 

Velmi dobrý 
stav/maximál
ní potenciál 

Dobrý 
stav/dobrý 
potenciál 

Střední 
stav/střední 

potenciál 

Neklasifi
kováno 

teplotní poměry teplota vody 1039 947 92 512 434 73 20 

kyslíkové poměry 

rozpuštěný 
kyslík 990 905 85 679 218 75 18 

BSK5 1017 927 90 316 510 166 25 

slanost 

chloridy 697 620 77 497 178 2 20 

sírany 694 617 77 235 411 28 20 

acidobazický stav 

pH 1038 946 92 370 536 109 23 

KNK4,5 89 89 0 71 10 6 2 

živinové podmínky 

fosfor celkový  1038 946 92 135 570 287 46 

dusík 
dusičnanový 1038 946 92 308 480 233 17 

dusík 
amoniakální 1039 947 92 443 436 144 16 











Souhrn výsledků hodnocení podle 
všeobecných fyzikálně-chemických 

parametrů 

Ukazatel 

celkový 
počet  

hodnocených 
VÚ 

VÚ v souladu s 
2000/60/ES 

VÚ nevyhovuje 
Nevyhovuje  v 

% 

teplota vody 1039 946 73 7,03% 

rozpuštěný kyslík 990 897 75 7,58% 

BSK5 1017 826 166 16,32% 

chloridy 697 675 2 0,29% 

sírany 694 646 28 4,03% 

pH 1038 906 109 10,50% 

KNK4,5 89 81 6 6,74% 

fosfor celkový  1038 705 287 27,64% 

dusík dusičnanový 1038 788 233 22,40% 

dusík amoniakální 1039 879 144 13,85% 



2. Specifické 
znečišťující látky 

(SZL) 

 Součástí skupiny fyzikálně- 
chemických ukazatelů 
podporující biologické 
ukazatele 

 

 Látky zjišťované v matrici 
voda 

 

 Pro hodnocení se používají 
normy environmentální 
kvality (NEK) – viz Tabulka 
91 látek – příloha č. 6 NV 
61/2003 Sb. 



Princip hodnocení stavu podle SZL 

 Vyhodnocení jednou za 3 roky 
 

 Pokud ukazatel v příslušném kalendářním roce měřen méně 
než čtyřikrát, není klasifikován 
 

 Velmi dobrý - dosažen tehdy, pokud žádná ze zjištěných 
ročních průměrných hodnot nepřesahuje mez stanovitelnosti 
 

 Dobrý - žádná ze zjištěných ročních průměrných hodnot 
nepřesáhne hodnoty NEK 
 

 Střední – nedosažení dobrého stavu 

 

 







Výsledky hodnocení stavu podle SZL 

Značka, 
zkratka nebo 

číslo CAS 
Název látky 

Skupina 
ukazatelů 

Celkový 
počet VÚ 

VÚ 
nevyhovělo 

VÚ nevyhovělo v % 

- 
Metabolity 
alachloru 

další národní 
znečišťující 

látky 
198 49 24,75% 

129-00-0 Pyren 
další národní 
znečišťující 

látky 
343 61 17,78% 

AOX 

Adsorbovatelné 
organicky 

vázané 
halogeny 

další národní 
znečišťující 

látky 
448 155 34,60% 

C10 – C40 
Uhlovodíky C10 - 

C40 

další národní 
znečišťující 

látky 
210 46 21,90% 

80-05-7 Bisfenol A 
další národní 
znečišťující 

látky 
180 43 23,89% 

85-01-8 Fenantren 
další národní 
znečišťující 

látky 
343 59 17,21% 

 Ostatní látky nevyhovují maximálně v cca 15% VÚ 



Děkuji za pozornost! 


