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Základní schéma prací

• rámcový návrh koncepčního modelu bilance, 
hydrogeochemických interakcí a transportu 
signifikantních polutantů v povodí vodárenské 
nádrže Želivka (Švihov), 

• analýza možností sběru dat, jejich validace a 
verifikace,

• návrh optimálního způsobu sběru a přenosu 
těchto dat z jednotlivých monitorovacích 
(sběrných) míst do centrálního registru a 
zpracování



I. Archivní rešerše a sběr dat

• Hydrometeorologická data a hydrologická data 
(údaje o povodí, charakteristiky toků  a průtoky 
dotčených vodotečí) 

• Geologická a hydrogeologická data (základní data 
geologické stavby, hydrogeologické 
charakteristiky, hydrochemická data)

• Kvalitativní údaje o podzemních a povrchových 
vodách (chemismus podzemních vod, údaje o 
kvalitě povrchových vod, kvantitativní a kvalitativní 
údaje o využívaní, výrobě a úpravě vody) 

• Údaje o využití území (krajinný pokryv, využití 
území, potenciální zdroje znečištění, staré 
ekologické zátěže)



II. Zpracování rámcového koncepčního modelu 
transportu a hydrochemických interakcí 
kontaminantů a jeho validace a verifikace 

• byl sestaven obecný koncepční model bilance a 
transportu signifikantních kontaminantů v dotčeném 
povodí, tj. dusičnany, fosforečnany, vápník. 

• byla orientačně vyhodnocena data o geologické 
stavbě, morfologii, hydrogeologických podmínkách, 
srážko-odtokových poměrech území, složení 
podzemních a povrchových vod v zájmovém území, 
využití území, s cílem najít vazby mezi zátěží vod 
vytypovanými kontaminanty, místními podmínkami a 
vnějšími vlivy. 

• byly vytipovány hlavní hydrogeochemické děje, 
které určují chování hodnocených kontaminantů a 
tyto byly posouzeny pomocí hydrochemického 
modelu PHREEQ C. 



III. Návrh systému kontroly úplnosti a 

věrohodnosti dat

Byla posouzena:
• úplnost získávaných informací  z hlediska 
kvalitativního (tzn. sledované veličiny a 
parametry), tak i kvantitativního (tzn. četnost a 
prostorové rozložení prováděných měření).

• relevance a věrohodnost získávaných informací 
(tzn. pokrytí potenciálních bodových zdrojů 
znečištění, spolehlivost a hodnota mezí 
stanovitelnosti měření).

• síť měřicích bodů z hlediska jejich významnosti 
(prioritizace) pro chod celého systému sběru, 
zpracování a vyhodnocování dat



IV. Terénní rekognoskace zdrojů znečištění a 

hydrogeologických objektů

Cesta k objektu PP0320 Sázava



V. Návrh obecného postupu hodnocení 

transportu kontaminantů

Byl sestaven návrh obecně platných zásad pro 
hodnocení transportu  kontaminantů. 
Byl rovněž sestaven systém kontroly, prioritizace a 
verifikace celého procesu sběru, analýzy a zpracování, 
zaměřený na eliminaci následujících faktorů:
� eliminace chyb vznikajících lidským faktorem 
� zohlednění a opravy chyb při odběru vzorků  
� zohlednění a opravy chyb a mezí tolerance 
analytických stanovení
� zohlednění a opravy statistických chyb při 
zpracování dat
�zohlednění chyb při přenosu dat



Situace nádrže Želivka a sklonitosti terénu



Mapy využití území a ekologických zátěží



Distribuce srážkových úhrnů v území na 

digitálním modelu reliéfu



Geologická mapa na digitálním modelu reliéfu



Schematická mapa nádrže, dílčích povodí 

a uzávěrových profilů Povodí Vltavy s.p.
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Umístění měrných profilů s nejvyšším 

znečištěním dusíkem a fosforu
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Umístění měrných profilů Povodí Vltavy, s.p. a 
Zemědělské vodohospodářské správy v povodí 

vodárenské nádrže Švihov od roku 2007















Hydrogeochemické hodnocení podzemních vod

Želivka
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Závěry I

• hlavním transportním médiem pro zájmové látky (dusík, fosfor, 
vápník) je v současné době jednoznačně povrchová voda. 

• od roku 1990 došlo k výraznému poklesu obsahu dusičnanů a 
vápníku v podzemní vodě. 

• naproti tomu koncentrace fosforečnanů mají dlouhodobě rostoucí 
tendenci.

• nejvyšší znečištění povrchových vod dusičnany dlouhodobě 
vykazuje Sedlický potok s průměrnou koncentrací okolo 7 mg N-
NO3 na litr, 

• potenciálně rizikové vodní útvary znečištěné dusičnany jsou 
Martinický potok, řeka Trnava a Bělá. 

• průběh koncentrací anorganického N na odtoku z území odpovídá 
charakteristickým křivkám zatížení povrchových vod odtékajících ze 
zemědělsky využívané krajiny. Odnos N je největší v době bez 
vegetačního krytu - v zimě a v předjaří, klesá v průběhu prvé poloviny 
jara. Letní minimum se vytváří podle druhu pěstovaných plodin a 
doby vegetace od konce června až do prvé poloviny zimního období. 
Je způsobeno hlavně odběrem živin plodinami, dále mikrobiální 
imobilizací, méně již vyplavením.



Závěry II

• nejvyšším znečištěním sloučeninami fosforu je dlouhodobě zatížen 
vodní útvar Bělé. Zdrojem jsou jednoznačně komunální odpadní 
vody. 

• pro zlepšení spolehlivosti a přesnosti sledování vývoje znečištění 
jednotlivými polutanty bude nutné zavést systémové monitorování 
kvality podzemních i povrchových vod s jednotným řízením a 
evidencí dat. Jako nejperspektivnější se na základě provedené 
studie jeví pro dálkový sběr dat možnost využití nanosenzorů.

• pro sledování látkových toků nutrientů je nezbytné provázat 
výsledky laboratorních analýz s měřením průtoků, a to 
minimálně na uzávěrových profilech dílčích povodí. Kromě 
sledování rozpuštěných podílů nutrientů doporučujeme zahrnout do 
monitorování množství a složení plavenin.

• pro sledování vývoje znečištění podzemní vody bude nutné 
rozšíření sítě pozorovaných objektů na cca 16, tj. přibližně 2 
objekty v každém dílčím povodí. Objekty pro pozorování 
podzemních vod je nutné sledovat v maximálně 6-ti měsíčním 
intervalu (jaro – podzim)



Děkuji za pozornost a těším se na další 
setkání ve Vašem krásném městě


