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Bakalářská práce se zabývá hodnocením Ochozského potoka v obci Březina 

v Moravském krasu.  

Byl proveden průzkum terénu a okolí potoka. Také byly získány informace z Obecního 

úřadu obce Březina týkající se technických úprav toku, stokové sítě, ČOV 

a znečišťovatelů potoka.  

Byla provedena dvě měření fyzikálně-chemických ukazatelů na šesti odběrných 

místech, odběr vzorků vody a jejich následná analýza v laboratoři, a to na podzim 

2017 a jaře 2018. Měřily se pH, konduktivita, teplota, oxidačně-redukční potenciál, 

rozpuštěný kyslík, nasycení kyslíkem a na třech odběrných místech také průtok. 

Následně se stanovily CHSKCr, BSK5, celkový fosfor, amoniakální dusík, dusitanový 

dusík, dusičnanový dusík a Kjeldahlův dusík. Spočítány byly také organický a celkový 

dusík. Výsledky byly poté vyhodnoceny s ohledem na nařízení vlády č. 401/2015 Sb. 

V druhé části práce bylo provedeno hydromorfologické hodnocení Ochozského 

potoka metodikou Stream Visual Assessment a bylo mapováno využití území (land 

use) příbřežního pásu podél potoka. 

Znečištění, potok, Moravský kras, hydromorfologické hodnocení toků, land use 
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Bachelor's thesis deals with an evaluation of Ochozský stream in the village Březina 

in Moravian Karst. 

There was done a survey of a ground and the stream surroundings. There was also 

gained information from the Municipal office on technical adjustment of the stream, 

sewer network, waste water treatment plants and polluters of Ochozský stream. 

Two measurements of physicochemical parameters and sampling were carried out at 

six sampling points in autumn 2017 and in spring 2018. Flow rate was measured at 

three sampling points. Conductivity, pH, temperature, oxidation-reduction potential, 

concentration of dissolved oxygen and saturation with oxygen were measured in situ. 

COD, BOD, total phosphorus, ammonia, nitrites, nitrates and Kjeldahl nitrogen were 

determined in water samples in the laboratory. Organic nitrogen and total nitrogen 

were calculated. The results were evaluated with a respect of Government Decree No. 

401/2015 Coll.  

There was also provided a hydromorphology assessment of Ochozský stream using 

methodology Stream Visual Assessment. A land use of the offshore stream strip was 

mapped. 

Pollution, stream, Moravian Karst, hydromorphology of water courses, land use
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1  ÚVOD 

První výzkumy kvality vod v Moravském krasu se datují v roce 1876. První rozsáhlejší 

monitoring chemismu vodních toků v tomto území zde začal probíhat ale až v roce 1949. 

Docházelo zde k postupnému zhoršování vody, především během posledních 20 let. Zdejší 

obce neměly vlastní ČOV a kanalizaci a docházelo tedy ke znečištění recipientů. 

Největšími zdroji znečištění jsou splaškové vody a splachy hnojiv z intenzivně 

obdělávaných polí. [22] 

Moravský kras je jednou z nejvýznamnějších krasových oblastí ve střední Evropě 

a nejvýznamnějších u nás. Tato oblast je cenná nejen díky krasovým jevům, ale také díky 

bohaté fauně a flóře. Kvalita zdejších povrchových vod má přímou souvislost s kvalitou 

vod podzemních, protože se některé vodní toky propadají do podzemí, protékají jeskynním 

systémem a zase vyvěrají na povrch. Pro ochranu těchto podzemních krasových vod je 

nezbytné se zaměřit na kvalitu vod, které do Moravského krasu přitékají. Jedním z nich je 

také Ochozský potok, který pramení těsně za hranicí Moravského krasu v obci Březina. 

Následně protéká územím Moravského krasu až do ústí do Říčky. 

Práce hodnotí stav Ochozského potoka a mohla by přispět informacemi v rámci sledování 

kvality vody v této oblasti. 
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2  CÍL PRÁCE 

Cílem této bakalářské práce je vyhodnocení stavu Ochozského potoka na úseku od pramene 

pod vyústění ČOV Březina. 

Pro dosažení cílů práce je nezbytné získání a zhodnocení dostupných údajů o historickém 

vývoji toku a zdrojích znečištění. Cílem je výše uvedené úseky toku zmapovat včetně 

land-use přilehlého území toku. Dále na vybraných profilech provést měření průtoku 

a fyzikálně-chemických ukazatelů, odebrat vzorky vody a následně je laboratorně 

analyzovat. 

Cílem práce je data komplexně zhodnotit. 
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3  MORAVSKÝ KRAS 

Moravský kras je jednou z nejvýznamnějších krasových oblastí ve střední Evropě. Území 

Moravského krasu má plochu 98 km2 a výrazný protáhlý tvar ve směru sever-jih. Tvar 

území je zobrazen na obr. 3.1. Na celém území je známo přes 1100 jeskyní. 5 z nich je 

přístupných veřejnosti. Jsou to Punkevní jeskyně, Kateřinská jeskyně, Jeskyně Balcarka, 

Sloupsko-šošůvské jeskyně a Jeskyně Výpustek. Pozoruhodné jsou typické krasové 

kaňony Pustý a Suchý žleb, propadání Bílé vody, Amatérská jeskyně či propast Macocha. 

Amatérská jeskyně je největší systém o délce více než 40 km. Ve střední části této oblasti 

Moravského krasu se nachází Rudické propadání, kde pod zem mizí vody Jedovnického 

potoka a zpět na zemský povrch vyvěrají po dvanáctikilometrové cestě u Býčí skály. 

[1, 2, 16] 

Toto krasové území bylo prohlášeno v roce 1956 za chráněnou krajinnou oblast. 

Předmětem ochrany je kromě krasových jevů také cenná fauna a flóra. Nalezneme zde 

endemické druhy, více než 2000 druhů motýlů a 21 druhů netopýrů a vrápenců. Téměř 

60 % území je zalesněno. Nejcennější lokality jsou ještě chráněny v 11 přírodních 

rezervacích, 4 národních přírodních rezervacích a 2 národních přírodních památkách. Pro 

zcela výjimečné přírodní bohatství byl téměř celý Moravský kras zařazen do Natury 2000. 

Oblast podzemní Punkvy byla v roce 2004 zapsána mezi mokřady mezinárodního významu 

podle Ramsarské úmluvy. Nalezneme zde také četné archeologické, paleontologické 

i kulturní památky. Moravský kras je tvořen vápenci středního devonu až spodního 

karbonu. Jeskynní sedimenty dochovaly doklady osídlení území člověkem neandrtálským 

před více než 120 000 lety. [1, 2] 

 

 
Obrázek 3.1: Území Moravského krasu [3]  
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 KLIMATICKÉ POMĚRY 

Bioregion leží dle Quitta [16] v klimatických oblastech od nejteplejší mírně teplé oblasti 

(MT) 11 na jihu, přes MT 10, MT 9, MT 5, po nejchladnější MT 3 na severu. Klima v okolí 

Brna je teplé a poměrně suché (Brno průměrná roční teplota 8,6 °C, průměrný roční úhrn 

srážek 547 mm), na severu zase chladné a vlhčí (Olomoučany 7,7 °C, 620 mm). Místní 

klima vykazuje ostré rozdíly na malých vzdálenostech – chladné inverzní dno kaňonů 

a teplé a suché horní hrany. [16] 

 GEOLOGICKÉ POMĚRY 

Území Moravského krasu budují příkrovy převážně čistých devonských vápenců nebo 

vychází bazální devon v podobě nevápnitých slepenců a jílovců. Zcela podružně do území 

zasahuje granodiorit brněnského masivu. Významné jsou staré pokryvy ve střední části 

krasu (Rudice, Olomoučany). Jedná se o výplně hlubokých krasových depresí 

pozůstávající ze zvětralin jurského a křídového stáří (jíly, písky, valouny). Do jižní části 

zasahují spraše. [16] Geologické poměry zájmového území jsou znázorněny na obr. 3.2 

a 3.3. 

Povrch Moravského krasu je z velké části zarovnaný, je však rozdělen velmi ostrými, 

100-200 m hlubokými údolními zářezy, které v severní části mají ráz bezvodých krasových 

kaňonů. Unikátním útvarem je propast Macocha. Z nekrasového okolí sem přitékají 

poměrně silné toky, které se na okraji krasu propadají (Rudické propadání, Rasovna, pod 

Hřebenáčem u Sloupu atd.) a krasové území protékají pod zemí do vyvěraček na západním 

okraji bioregionu. Mezi drobné významné tvary patří skrapová pole, skalní věže a mosty, 

jeskyně a propasti. Reliéf má charakter ploché vrchoviny s členitostí 150-200 m. Pouze ve 

střední mírně zvednuté části rozřezané údolím Křtinského potoka, má charakter členité 

vrchoviny s členitostí až 270 m. Nejnižším bodem je údolí Říčky u Mochovy boudy – 

26 m. Nejvyšší bod 590 m se nachází západně od Šošůvky. Typická výška území je 

300-530 m, mimo kaňony 400-530 m. [16] 

  



Hodnocení stavu Ochozského potoka  Klára Vaculíková 
Bakalářská práce 

 

14 

 

 

 
Obrázek 3.2: Geologická mapa [20] 

 
Obrázek 3.3: Legenda geologické mapy [upraveno z 20] 

 BIOGEOGRAFICKÉ ČLENĚNÍ: MACOŠSKÝ BIOREGION 

Macošský bioregion dle Culka [16] zabírá geomorfologický podcelek Moravský kras, na 

jehož okraji pramení hodnocený Ochozský potok. Macošský bioregion tvoří úzký pruh 

vápencového území ve středu jižní Moravy. Bioregion je tvořen vápencovými plošinami 

prořezanými skalnatými žleby. Moravský kras je jedním ze tří území v České republice, 

kde je plně rozvinut krasový fenomén se specifickým složením vegetace i drobné fauny. 

Mezi další dvě krasové oblasti patří Pálava a Český kras. Od nich se Moravský kras liší 
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tím, že je chladnější a vlhčí. Netypickou část tohoto bioregionu tvoří krasové plošiny, které 

pokrývají sprašové hlíny nebo druhohorní sedimenty a zvětraliny. V současné době 

převažují lesy s přirozenou skladbou se zastoupením bohatých dřínových doubrav, 

dubohabřin, bučin a suťových lesů. Orná půda je postupně převáděna na travní porosty. 

[16] 

3.3.1 Půdy 

Na výchozech vápenců, většinou na svazích, vystupují rendziny, často kambizemní 

(zhnědlé) půdy s odvápněnou jemnozemí. Náhorní plošiny nesou hnědozemě na spraších 

a sprašových hlínách a tam, kde povrch vápenců není zakryt pokryvy, se nachází také 

typické reliktní krasové půdy. [16] 

3.3.2 Biota 

Potenciální přirozenou vegetaci v hodnocené oblasti tvoří [17]: 

• Karpatská ostřicová dubohabřina 

Ostřicové dubohabřiny přirozeného složení jsou zastoupeny dvou až třípatrovými porosty 

s převládajícím habrem ve vlhčích polohách, v sušších s dubem zimním a s častým 

výskytem zejména lípy a buku ve stromovém i řidčeji vtvořeném keřovém patru. 

• Ostřicová bučina 

Ostřicová bučina je složena většinou jen ze stromového a bylinného patra. Mechové patro 

zcela chybí, keřové bývá zastoupeno jen zřídka. Stromové patro tvoří téměř výlučně 

listnaté dřeviny, z nich jako dominanta buk s dosti stálou příměsí dubu zimního. [17] 

Flóra je dosti pestrá. Převažuje zde lesní květena, obohacená řadou druhů alpidských 

předhůří, jako jsou např. ostřice chlupatá či dymnivka plná. Některé druhy mají vztah 

k Alpám, např. chrastavec doubravní, jiné spíše ke Karpatům, jako hvězdnatec čemeřicový 

či čistec alpinský. Teplomilné druhy pronikají od jihu, např. dub pýřitý a pryšec 

mnohobarvý, naopak z vyšších poloh Drahanské vrchoviny sestupují v údolích 

montánnější typy, např. bledule jarní a upolín evropský. [16] 

K charakteristickým druhům patří podhorský rozrazil horský, pěchava vápnomilná, 

dvojštítek měnlivý, reliktní tis červený, boreokontinentální ostřice tlapkavá, a zejména 

ploštičník evropský. V propasti Macocha se zachovala vzácná endemická kruhnatka 

Mattiolova moravská. [16] 

Fauna tohoto regionu nese sice znaky fauny hercynské podprovincie, ale se silným 

ovlivněním karpatským prvkem, zejména v bučinách na vápenci. Krasová údolí mají 

výrazně hmyzí faunu, např. píďalky, zejména píďalka šťavelová. V údolí Říčky donedávna 

přežívala kolonie okáče a přástevník střemchový. Rozsáhlá těžba vápence a blízkost 

průmyslu degraduje zejména západní a jižní okraje. Zvláštností tohoto regionu jsou 

významná stanoviště netopýrů včetně hromadných zimovišť. Tekoucí vody patří do 
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pstruhového pásma, zvláštností je, že toky pod vyvěračkami v zimě nezamrzají, podzemní 

části toků mají specifickou faunu, např. slepé jeskynní blešivce. [16] 

Mezi významné druhy savců, které se nacházejí v Macošském bioregionu, tedy na území 

Moravského krasu patří ježek východní, vrápenec malý, netopýr velký a netopýr pobřežní 

– mimo období rozmnožování. K významným druhům ptáků patří sýc rousný, skorec 

vodní, lejsek malý a lejsek bělokrký. Významný druh obojživelníků je mlok skvrnitý 

a plazů ještěrka zelená. Mezi významné druhy měkkýšů patří skalnice lepá, vlahovka 

karpatská, skelnička karpatská či závornatka malá. Významný druh hmyzu je kobylka, 

motýli jasoň dymnivkový, okáč, přástevník střemchový, píďalka šťavelová, údolní 

a kuřičková a masařky. [16] 

3.3.3 Geobiocenologická typizace 

Zastoupení vegetačních stupňů [16]:  

• 1 % dubový, 

• 10 % bukovo-dubový, 

• 47 % dubovo-bukový, 

• 40 % bukový, 

• 2 % jedlovo-bukový. 

3.3.4 Kontrasty 

Hranice biokoridoru je vůči okolním výrazná a ostrá, daná rozšířením vápenců a na ně 

vázané bioty. Sousední Brněnský a Drahanský bioregion mají většinu základních typů lesní 

vegetace shodnou s Macošským bioregionem. Macošský bioregion se od Lechovického liší 

nepřítomností rozsáhlejších ploch šípákových doubrav, pouze velmi omezeným přesahem 

náročnějších termofytů, pozitivně je charakterizován bučinami. [16] 

3.3.5 Současný stav krajiny a ochrana přírody 

Osídlení je dokumentováno od paleolitu (v jeskyních), od středověku se však soustřeďuje 

pouze na okrajích bioregionu. Zalesněné plochy zabírají větší část území, přirozená 

vegetace a lignikultury smrku jsou přibližně v rovnováze. Zvláště cenné jsou lesní porosty 

v krasových žlebech a rozsáhlé bučiny ve střední části krasu. Na nezalesněných plochách 

jsou dnes již opět hojnější louky a pastviny. [16] 

Význam tohoto bioregionu vyústil ve vyhlášení CHKO Moravský kras. Unikátní krasový 

krajinný fenomén se odráží i v množství významných chráněných území. Mezi 

nejdůležitější chráněné území patří NPR Hádecká planinka, NPR Jeskyně Pekárna, NPR 

Josefské údolí, NPP Býčí skála, NPP Rudické propadání a NPR Moravský kras-střed. Další 

významné rezervace jsou PR U Brněnky, PR Zadní Hády, PR Údolí Říčky a PR Bílá Voda. 

[16] 
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Plošná struktura využití území Macošského bioregionu je z jeho celkové plochy 98 km2 

[16]: 

• 24 % orná půda, 

• 7 % travní porosty (pastviny a luky), 

• 57 % lesy, 

• 0,5 % vodní plochy. 

Koeficient ekologické stability je roven 2,7. Je vypočítán jako poměr ploch relativně 

ekologicky stabilních (lesy, trvalé travní porosty a vodní plochy) a nestabilních (orná půda, 

zastavěné plochy). [16] 
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4  OBEC BŘEZINA 

Obec Březina se nachází v jižní části Drahanské vrchoviny, na okraji chráněné krajinné 

oblasti Moravský kras viz obrázek 4.1 a 4.2. Obec spadá do okresu Brno-venkov 

v Jihomoravském kraji. Od Brna je vzdálena vzdušnou čarou 14,5 km na severovýchod 

a 13 km od Blanska na jihovýchod. Rozkládá se na katastrálních územích Březina u Křtin 

a Proseč u Březiny. Tyto bývalé samostatné obce Březina a Proseč tvoří dnešní Březinu.  

Žije zde 1027 obyvatel (2018). Nadmořská výška Březiny je 420-430 m n. m. Velké 

procento plochy katastrálního území obce tvoří lesní pozemky (lesní půda zaujímá 60 % 

z celkové plochy). Zástavba má charakter převážně rodinných domů se zahradami. V obci 

se nachází základní a mateřská škola, restaurace, sokolovna, prodejna potravin, obecní 

úřad, farma s ubytováním a výrobní družstvo Hlubna. [4, 5] 

 
Obrázek 4.1: Území Moravského krasu se zaznačením obce Březina [3] 

 
Obrázek 4.2: Obec Březina [3] 



Hodnocení stavu Ochozského potoka  Klára Vaculíková 
Bakalářská práce 

 

19 

 

 HISTORIE OBCE 

Dnešní Březina se skládá ze dvou bývalých samostatných obcí – Březina u Křtin a Proseč. 

Tyto obce vznikaly na lesní půdě a první osadníci mýtili les a zakládali usedlosti. Březina 

se nachází v místě, kde dříve rostly břízy – odtud jméno Březina. První zmínka o obci je 

z roku 1365. Tehdy byla poddanskou vsí Čenka Krušiny z Lichtenburka, pána hradu 

Ronova. V listině je uvedena jako Brzyezina. Po zániku hradu Ronova v 15. století přešla 

Březina do blízkého panství novohradského. V obci se usadil ve druhé polovině 15. století 

zeman Jiřík z Březiny. Od roku 1604 byla Březina spjata s osudy Pozořic a jejich 

lichtenštejnské vrchnosti. [5] 

K Březině patřila samota Lhotky. Byla založena roku 1746 jako Nové Dvory. Od roku 

1885 patří Lhotky do katastru obce Hostěnice. Od roku 1850 byli voleni starostové. Obecní 

správa se nejprve věnovala zřizování cest do polí, lesů a okolních vesnic. V roce 1950 došlo 

ke sloučení obce Proseč s Březinou a vznikl tak jeden správní celek pod názvem Březina. 

[5] 

 VODOVOD, KANALIZACE A ČOV V OBCI 

Provozovatelem vodovodu, kanalizace a ČOV je obec Březina. [4] 

4.2.1 Vodovod 

Vodovod slouží k zásobení obyvatel, výrobního družstva Hlubna a podnikatelských 

objektů obce Březina. Zdrojem vody je vrt profilu 219 mm, vydatnosti 3,5 l/s, hloubky 

220 m, vystrojen do hloubky 160 m, vybavený ponorným čerpadlem Grundfos typ SP 

16-24. Voda z vrtu je dopravována výtlačným řadem PVC 90/3,5 délky 851 m do 

vodojemu. Vodojem je podzemní, dvoukomorový 2×150 m3. Z vodojemu je do spotřebiště 

voda dopravena přívodním řadem PVC 160/6,2 délky 1155 m. Přívodní řad je dimenzován 

na maximální denní potřebu a požární vodu, tj. 9-7 l/s. Na přívodní řady jsou napojeny dvě 

přípojky, a to pro Hlubnu a hájenku. Rozvodné řady jsou z PVC o celkové délce 3,7 km. 

[8] 

Kvalita vody je sledována pravidelnými odběry. Z měření vyplývá, že se jedná o kvalitní 

pitnou vodu. Přesto lze v některých měřeních nalézt parametry, ve kterých voda 

nevyhovuje limitní hodnotě (N) či limitní hodnotě s výhradou (NV). Nejčastěji se jedná 

o množství Mg ve vodě N (je ho málo), teplotu vody N (je teplejší) a tvrdost vody NV 

(jedná se o velmi tvrdou vodu). [8] 

4.2.2 Kanalizace 

Kanalizace obce Březiny je oddílná splašková, určená pouze pro splaškovou odpadní vodu. 

Není určená pro průmyslové odpadní vody, vody dešťové nebo povrchové a ani jiné typy 

odpadních vod. Na kanalizaci není připojen žádný průmyslový nebo zemědělský objekt, 

pouze domácnosti, objekt základní a mateřské školy, restaurace, sokolovna, prodejna 
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potravin, obecní úřad a ubytování rekreační farmy. Z velké části je kanalizace gravitační, 

pouze dva krátké úseky jsou z důvodu výškových poměrů tlakové s dvěma čerpacími 

šachtami. Protože je kanalizace oddílná, neobsahuje odlehčovací komory ani dešťové 

vpusti. Také neobsahuje shybky, proplachovací komory ani měrné šachty. [7] 

Dle dostupných informací z obecního úřadu jsou všechny nemovitosti napojeny na 

splaškovou kanalizaci, pouze asi 12 nemovitostí má vlastní jímky z důvodu nevhodných 

výškových poměrů. Tyto jímky jsou pravidelně kontrolovány a vyváženy. 

Splašková kanalizace v části obce Březina u Křtin byla vybudována v letech 2006–2010. 

V roce 2015 byla připojena poslední přípojka. Ve zbylé části Proseč byla splašková 

kanalizace vybudována v období březen–srpen 2017. 

Schéma kanalizační sítě je znázorněno na obrázku 4.3. 

 

Kanalizační síť obsahuje [7]: 

• gravitační kanalizaci o délce 6510 m, materiál PP, PVC DN 250–300 mm, 

• tlakovou kanalizaci o délce 345 m, materiál LPE DN 90 mm, 

• 2 čerpací stanice – ČS-VA a ČS-VB, osazené každá dvěma čerpadly. 

 
Obrázek 4.3: Schéma kanalizační sítě [7] 
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4.2.3 ČOV Březina 

Splašková kanalizace je zaústěna do čistírny odpadních vod Březina s kapacitou 1000 EO, 

která byla vybudována v rámci první etapy výstavby kanalizace v obci v roce 2006. Čištění 

odpadních vod zde zahrnuje objekt mechanického předčištění a následný biologický 

stupeň. Biologický stupeň je realizován v jednolinkovém provedení jako aktivační proces 

se separací aktivovaného kalu od vyčištěné vody ve vertikálně protékané dosazovací 

nádrži. Aktivace je nízkozatěžovaná s biologickým odstraňováním dusíku a chemickým 

srážením sloučenin fosforu železitými solemi. V aktivačním procesu je denitrifikační 

stupeň následován nitrifikačním stupněm. [9] Schéma aktivačního systému je na obrázku 

4.4. Látkové zatěžovací parametry a povolené hodnoty ukazatelů vyčištěné odpadní vody 

z ČOV jsou uvedeny v tabulkách 4.1 a 4.2. 

 

 
Obrázek 4.4: Schéma aktivačního D-N systému [9] 

 

Recipientem pro vyčištěnou vodu z čistírny odpadních vod je Ochozský potok, říční 

km 3,8; pozemek parcelní č. KN471/1. Vypouštění vod ČOV je povoleno maximálně [9]:  

• 5,9 l/s, 

• 5 000 m3/měsíc, 

• 60 000 m3/rok. 

  



Hodnocení stavu Ochozského potoka  Klára Vaculíková 
Bakalářská práce 

 

22 

 

 

Tabulka 4.1: Látkové zatěžovací parametry ČOV Březina [9] 

 

 

Tabulka 4.2: Povolené hodnoty ukazatelů vyčištěné odpadní vody z ČOV Březina [9] 
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5  OCHOZSKÝ POTOK 

Ochozský potok spadá do katastrálního území Ochoz u Brna. Prameniště tohoto potoka se 

nachází ve východní části obce Březina. K soutoku obou pramenů dochází po 480 m 

severního pramenu a asi 406 m jižního pramenu. Dále potok protéká obcí Březina, kde je 

zčásti zatrubněn. Délka tohoto zatrubění je přibližně 785 m. K zatrubnění potoka došlo 

v roce 1928, přičemž rekonstrukce zatrubnění probíhá od září 2017. Od pana starosty obce 

Březina byla zjištěna existence třetího pramene Ochozského potoka, který pramení 

v severovýchodní části obce. Tento pramen byl díky výstavbě nových domů odkloněn 

a nyní protéká dešťovou kanalizací. Do zatrubnění zbylých dvou pramenů potoka vtéká 

v centru obce. Všechny tři prameny potoka jsou zobrazeny na obr. 5.1. Poté Ochozský 

potok teče směrem na jih Březinským údolím do obce Ochoz u Brna. Asi 1,4 km vzdušnou 

čarou jižně od Ochozu u Brna se potok vlévá do Říčky. Je to její pravostranný přítok. 

Celková délka potoka je 6,629 km.  

Správci Ochozského potoka jsou [6]: 

• Lesy České republiky, s.p. – ř. km 0,000 – 4,640, 

• obec Březina – ř. km 4,640 – 6,629.  

 
Obrázek 5.1: Prameny Ochozského potoka [3] 

 HYDROLOGICKÉ PODMÍNKY TOKU 

Hydrologické podmínky Ochozského potoka jsou [21]: 

• Hydrologické pořadí toku: 4-15-03-093 (povodí Dunaje), 

• plocha povodí: P=8,574 km2, 
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• tvar povodí, součinitel tvaru: P/L2=0,24, 

• délka údolí: L=6,0 km, 

• řád toku: VII. 

 REKONSTRUKCE ZATRUBNĚNÍ OCHOZSKÉHO POTOKA 

Od září roku 2017 probíhá v obci realizace staveb ”II/373, III/37367 Březina průtah“ 

a ”Březina – zatrubnění potoka”. Účelem stavby vodního díla ”Březina – zatrubnění 

potoka” je stabilizace drobného vodního toku Ochozský potok. Jedná se o opravu opevnění 

vodního toku, přeložky vodovodu a kanalizace, dešťové kanalizace. [4, 10] 

V úseku 1 i 2 se jedná o demolici stávající konstrukce zatrubnění a umístění nových 

prefabrikovaných železobetonových rámových konstrukcí (vnitřní světlá šířka 2,0 m 

a výška 1,0 m) a v místě složitějších tvarů monolitického železobetonového rámu (příčný 

řez šířky 2,5 m a výšky 1,5 m). Celková délka zatrubnění úseku 1 je 85,4 m a celková délka 

zatrubnění úseku 2 je 40,4 m. [10] 

V době odběru vzorků a mapování potoka v obci stále probíhala rekonstrukce zatrubnění 

potoka a také rybníka (úsek č. 6). 
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6  ODBĚR VZORKŮ 

Odběr vzorků pro hodnocení stavu Ochozského potoka proběhl ve dvou etapách, a to na 

podzim 30. 10. 2017 a na jaře 17. 4. 2018 a kvůli opravě ČOV byl vzorek č. 6 za ČOV 

odebrán 2. 5. 2018. Vzorky byly odebrány na 6 místech – 1. pramen sever, 2. pramen jih, 

3. po soutoku, 4. za zatrubněním potoka, 5. před ČOV a 6. za ČOV, viz obrázek 6.1. 

 
Obrázek 6.1: Odběrná místa [3] 
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7  ODBĚRNÁ MÍSTA 

 ODBĚRNÉ MÍSTO Č. 1 – PRAMEN SEVER 

Odběrné místo č. 1 se nachází na severním pramenu potoka, viz obrázek 7.1. Voda byla 

odebírána před propustkem pod silnicí. Z důvodu špatného přístupu k pramenu byl vzorek 

odebrán až zde. Voda odebraná na tomto místě protéká územím, kde mohla být tedy 

ovlivněna lidskou činností. 

GPS souřadnice: 49.2839253N, 16.7616797E 

 ODBĚRNÉ MÍSTO Č. 2 – PRAMEN JIH 

Odběrné místo č. 2 leží na jižním pramenu asi 25 m před soutokem, viz obrázek 7.2. Koryto 

potoka je zde široké asi 20 cm. Na podzim bylo hustě zarostlé. 

GPS souřadnice: 49.2836467N, 16.7615417E 

 
Obrázek 7.1: Odběrné místo č. 1 - Pramen 

sever 

 
Obrázek 7.2: Odběrné místo č. 2 - Pramen jih 

 ODBĚRNÉ MÍSTO – PO SOUTOKU 

Odběrné místo č. 3 se nachází po soutoku obou pramenů asi 8 m před zatrubněním, viz 

obrázek 7.3. V podzimním období zde bylo koryto potoka méně zarostlé než u odběrných 

míst č. 1 a č. 2.  

GPS souřadnice: 49.2838067N, 16.7609197E 
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 ODBĚRNÉ MÍSTO – ZA ZATRUBNĚNÍM 

Odběrné místo č. 4 se nachází asi 5 m za vyústěním potoka ze zatrubnění za domem 

č. p. 13, viz obrázek 7.4. 

GPS souřadnice: 49.2816425N, 16.7517267E 

 

 
Obrázek 7.3: Odběrné místo č. 3 - Po soutoku 

 
Obrázek 7.4: Odběrné místo č. 4 - Za 

zatrubněním 

 ODBĚRNÉ MÍSTO – PŘED ČOV 

Odběrné místo č. 5 se nachází před vyústěním ČOV Březina do Ochozského potoka na 

jižním okraji obce. Vzorky byly odebrány za propustkem pod silnicí z důvodu velmi 

malého průtoku před propustkem. Viz obrázek 7.5. 

GPS souřadnice: 49.2770014N, 16.7451597E 

 ODBĚRNÉ MÍSTO – ZA ČOV 

Odběrné místo č. 6 se nachází asi 180 m za ČOV Březina. Vzorek byl odebrán asi 4 m za 

vyústěním ČOV Březina do Ochozského potoka viz obrázek 7.6. Na obrázku 7.7 je patrné 

vyschlé koryto nad vyústěním z ČOV v jarním období, odebraná voda tedy pocházela 

z většiny z ČOV. 

GPS souřadnice: 49.2765328N, 16.7449950E
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Obrázek 7.5: Odběrné místo č. 5 - Před ČOV 

 

  
Obrázek 7.6: Odběrné místo č. 6 - Za ČOV 

 

Obrázek 7.7: Odběrné místo č. 6 – Za ČOV na jaře 



Hodnocení stavu Ochozského potoka  Klára Vaculíková 
Bakalářská práce 

 

29 

 

8  METODY MĚŘENÍ A VÝPOČET MATERÁLOVÝCH 

BILANCÍ 

Při odběru byly na místě měřeny tyto parametry: teplota, pH, konduktivita, 

oxidačně-redukční potenciál (ORP), rozpuštěný kyslík, nasycení kyslíkem a na odběrných 

místech č. 3, 4 a 5 byl měřen také průtok. 

Z každého odběrného místa byl do plastových lahví odebrán 1,5 l vzorku vody. Lahve byly 

poté uloženy do lednice pro udržení stálé teploty. Po odběru před samotnými rozbory byly 

vzorky zfiltrovány přes filtrační papír. 

Rozbory vzorků jsem provedla v laboratoři na Ústavu chemie Stavební fakulty VUT v Brně 

dle [11]. Zjišťovány byly CHSKCr, BSK5, celkový fosfor (Pcelk), amoniakální 

dusík (N-NH4
+), dusitanový dusík (N-NO2

-), dusičnanový dusík (N-NO3
-) a Kjeldahlův 

dusík (Nkj). Také byl vypočítán obsah organického dusíku (Norg) a celkového dusíku (Ncelk). 

 MULTIPARAMETRICKÁ SONDA 

Měření in-situ bylo provedeno pomocí multiparametrické sondy Hach Lange HQ 30d flexi. 

Sondou byly sledovány tyto parametry: pH, konduktivita, teplota, oxidačně-redukční 

potenciál, rozpuštěný kyslík a nasycení kyslíkem. 

 PRŮTOK 

Průtok byl naměřen pomocí stopovače. Jako roztok stopovače byl použit NaCl (KCl), 

cca 180-300 g/1,5 l lahve vody. 1 litr stopovače byl odlit do odměrného válce, kde byla 

změřena jeho konduktivita. Tento objem roztoku byl vylit do potoka pár metrů nad 

měřeným místem. Následně byla měřena konduktivita po co nejkratším časovém úseku 

(10 s) do ustálení na cca původní hodnotu. 

Průtok byl vypočítán z naměřené konduktivity v programu Microsoft Excel podle vzorce: 

 𝑄 = 𝑉𝑠 ×
𝐾𝑠−𝐾0

∑(𝐾𝑖−𝐾0)×∆𝑡𝑖
 (8.1) 

kde 

Q ............... průtok [l/s], 

Vs .............. objem roztoku stopovače [ml], 

Ks .............. konduktivita roztoku stopovače [mS/cm], 

K0 ..............  pozaďová konduktivita [μS/cm], 

Ki .............. konduktivita v čase ti [mS/cm], 

ti ................ i-tý čas měření [s]. 
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 CHSKCr 

Do zkumavek (Hach Lange se šroubovacím uzávěrem) se odměřily 2 ml vzorku, 1 ml 

roztoku dichromanu draselného, 3 ml koncentrované kyseliny sírové (s Ag2SO4), přidalo 

se cca 50 mg HgSO4 a zkumavka se řádně uzavřela. Mineralizace se prováděla 

v mineralizačním bloku (LT 200) při teplotě 148 °C po dobu 1 hodiny. Poté se vzorek 

nechal na vzduchu vychladnout na laboratorní teplotu. Před měřením se zkumavky řádně 

vyleštily (tím se odstranily možné nečistoty na zkumavce zkreslující výsledek). Následně 

se změřila se absorbance při vlnové délce 350 nm (na fotometru DR 3900). 

Následně se CHSKCr vypočítalo podle vzorce: 

 𝐶𝐻𝑆𝐾𝐶𝑟 =  
200×(2,627−𝐴)

2,704
   (8.2) 

kde 

CHSKCr ....  chemická spotřeba kyslíku dichromanem draselným [mg/l], 

A ............... naměřená absorbance [mg/l]. 

 BSK5 

Nejprve se nechala destilovaná voda provzdušňovat 24 hodin. Před použitím se voda 

nechala odstát. Do provzdušněné vody se nadávkovaly 4 roztoky (do 1 litru 1 ml roztoku) 

– fosforečnanový pufr pH 7,2, síran hořečnatý, chlorid vápenatý a chlorid železitý. Vše se 

zamíchalo skleněnou tyčinkou. Do odměrného válce o objemu 400 ml se odměřil daný 

objem vzorku, doplnil se zřeďovací vodou po rysku a přidaly se ještě 2 ml roztoku 0,01 % 

N-allythiomočoviny pro eliminaci vlivu nitrifikačních procesů. Poté se vzorek promíchal 

a nalil do kyslíkovky. Změřila se koncentrace rozpuštěného kyslíku kyslíkovou sondou 

(c0). Následně se kyslíkovka uzavřela tak, aby pod zátkou nezůstala vzduchová bublina. 

Kyslíkovky byly uloženy do termostatu na dobu 5 × 24 hodin. V termostatu byla 

udržována tma a teplota 20 °C. Po 5 dnech se změřila koncentrace rozpuštěného kyslíku 

(c5). Pro výpočet BSK5 je nezbytné také určení „slepého“ vzorku. Do 400 ml zřeďovací 

vody se přidaly 2 ml roztoku 0,01 % N-allythiomočoviny. Také v tomto slepém vzorku 

měřila koncentrace kyslíku (csl0) a poté také po 5–denní inkubaci (csl5). 

Následně se BSK5 vypočítalo podle vzorců: 

 ∆𝑐 = 𝑐0 − 𝑐5 (8.3) 

 ∆𝑐𝑠𝑙 = 𝑐𝑠𝑙0 − 𝑐𝑠𝑙5 (8.4) 

 𝐵𝑆𝐾5 =
1000×∆𝑐−(1000−𝑥)×∆𝑐𝑠𝑙

𝑥
 (8.5) 

kde 

BSK5 ......... pětidenní biochemická spotřeba kyslíku [mg/l], 

c0 ............... koncentrace kyslíku ve vzorku před 5–denní inkubací [mg/l], 

c5 ............... koncentrace kyslíku ve vzorku po 5–denní inkubaci [mg/l], 
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csl0 ............. koncentrace kyslíku ve slepém vzorku před 5–denní inkubací [mg/l], 

csl5 ............. koncentrace kyslíku ve slepém vzorku po 5–denní inkubaci [mg/l]. 

 CELKOVÝ FOSFOR 

Do mineralizační baňky se odměřilo 5 ml vzorku. Dále se přidala 1 odměrka (130 mg) 

Oxisolvu a zkumavka se uzavřela šroubovým uzávěrem. Vzorek se mineralizoval 

v mineralizačním bloku po dobu 30 minut při teplotě 148 °C. Po ochlazení zkumavky se 

obsah převedl do odměrky 50 ml a doplnil destilovanou vodou po značku. Poté se do 

odměrky přidal 1 ml roztoku kyseliny askorbové a 4 ml směsného činidla. Roztok se 

promíchal a po 10 minutách se změřila absorbance na fotometru při 690 nm. 

 AMONIAKÁLNÍ DUSÍK 

Amoniakální dusík byl stanoven fotometricky pomocí indofenolové metody. Do 50 ml 

odměrné baňky se se odpipetovalo 40 ml vzorku, přidaly se 4 ml vybarvovacího činidla 

a směs se promíchala. Potom se přidaly 4 ml roztoku dichlorisokyanuratanu sodného a vše 

se opět promíchalo. Objem se doplnil po rysku odměrné baňky redestilovanou vodou, 

znovu se vše promíchalo a nechalo stát 60 minut ve tmě. Zbarvení bylo proměřováno 

v 5 cm kyvetě při vlnové délce 655 nm. 

 DUSITANY 

K 20 ml čirého vzorku se v 25 ml odměrce přidaly 2 ml kyseliny sulfanilové a asi za minutu 

2 ml 1–naftolu. Baňka se doplnila destilovanou vodou po značku a zbarvení se 

proměřovalo v 1 cm kyvetě při 515 nm. Při čiření vzorku se výsledek musel nakonec 

vynásobit *1,1. 

 DUSIČNANY 

Dusičnany se stanovily pomocí sondy DR LANGE s optickým čidlem. Vzorek se nalil 

přímo do měřící cely sondy, vyčkalo se alespoň dvě proměření a odečetl se výsledek. Při 

čiření vzorku se výsledek musel nakonec vynásobit *1,1. 

 ORGANICKÝ, KJELDAHLŮV A CELKOVÝ DUSÍK 

Organický dusík byl získán odečtením amoniakálního dusíku od Kjeldahlova dusíku. 

Kjeldahlův dusík byl stanoven mineralizací na přístroji BEHR a následnou destilací. Do 

mineralizační zkumavky (BEHR 250 ml) bylo odpipetováno 50 ml vzorku. Dále se přidalo 

10 ml koncentrované kyseliny sírové a 1 tableta KJELTABS ST. Držák se zkumavkami se 

vložil do mineralizačního přístroje po jeho předehřátí a nasadilo se odsávání par. Po 

ukončení mineralizace a zchlazení se vzorek převedl ze zkumavky do 200 ml odměrné 

baňky a doplnil se destilovanou vodou do 1/3 objemu baňky. Před destilací se vzorek 

neutralizoval 31 ml NaOH. 
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Na destilaci se do 100 ml destilační baňky odpipetovalo 50 ml vzorku a přidala se 1 lžíce 

boraxu (tetraboritanu disodného). Destilovalo se do jímací kádinky, která obsahovala 1 ml 

kyseliny chlorovodíkové a cca 10 ml destilované vody. Konec chladiče musel být do 

roztoku HCl dostatečně ponořen. Po nadestilování alespoň 30 ml se jímací kádinka 

odstavila a obsah se kvantitativně převedl do 50 ml odměrné baňky a doplnil destilovanou 

vodou po značku. 

Následně se Kjeldahlův dusík stanovil fotometricky, viz amoniakální dusík. 

Celkový dusík byl spočítán jako součet amoniakálního, dusitanového, dusičnanového 

a organického dusíku. 

 VÝPOČET MATERIÁLOVÝCH BILANCÍ 

U odběrných míst č. 3, 4 a 5 bylo možné díky naměřenému průtoku zjistit materiálové 

bilance. Materiálové bilance byly spočítány jako součin průtoku v l/den a naměřené 

koncentrace jednotlivých parametrů v kg/l. Vypočítala jsem bilanci pro CHSKCr, BSK5, 

celkový fosfor, amoniakální dusík, dusitanový dusík a dusičnanový dusík. 
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9  VYHODNOCENÍ KVALITY VODY OCHOZSKÉHO 

POTOKA 

Vzorky vody z Ochozského potoka byly vyhodnoceny s ohledem na nařízení vlády 

č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod 

a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových 

a do kanalizací a o citlivých oblastech [13]. Hodnoty přípustného znečištění povrchových 

vod sledovaných ukazatelů jsou uvedeny v tabulce 9.1. 

Tabulka 9.1: Ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod [13] 
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Naměřené a vyhodnocené parametry jsou uvedeny ve výše uvedených tabulkách 9.2 a 9.3. 

Červeně vybarvené parametry jsou vyšší než přípustné znečištění v nařízení vlády 

č. 401/2015 Sb. Jarní odběr vzorků neproběhl najednou kvůli opravě v ČOV Březina. 

Poslední vzorek z odběrného místa č. 6 za ČOV byl odebrán o 15 dní později než zbylé 

vzorky. Při odběru posledního vzorku 2. 5. 2018 bylo koryto potoka nad vyústěním z ČOV 

téměř vyschlé a většina odebrané vody z potoka přitékala z vyústění ČOV. 

Hodnota pH vody se v podzimním období pohybovala od 7,63 na severním pramenu, 7,48 

na jižním pramenu až po 8,02 za zatrubněním potoka. Nejnižší pH 7,53 bylo naměřeno za 

vyústěním ČOV. Na jaře se pH vody příliš nelišilo od podzimního měření, nejnižší pH bylo 

na jaro 7,29 na ČOV a nejvyšší 7,95 za zatrubněním. Naměřené pH vyhovovalo na všech 

odběrných místech přípustnému pH 5-9. 

Konduktivita byla na podzim naměřena v rozmezí od 41,5 mS/m do 104,1 mS/m, na jaro 

od 22,0 mS/m do 88,9 mS/m. Na jaře byla konduktivita na všech odběrných místech nižší 

než na podzim, největší rozdíl konduktivit byl na jižním pramenu, hodnoty 55,4 mS/m 

a 22,0 mS/m se lišily se o 33,4 mS/m. Povrchové vody mívají konduktivitu 5 až 50 mS/m. 

Konduktivita vyjadřuje přibližnou míru koncentrace elektrolytů ve vodě. Nepřímo tak 

vyjadřuje obsah minerálních iontově rozpuštěných látek (tuto hodnotu dostaneme, 

vynásobíme-li hodnotu vodivosti 8). [9] Přibližná hodnota rozpuštěných látek se tedy 

pohybovala v podzimním období od 332,0 mg/l do 832,8 mg/l a v jarním období od 

176,0 mg/l do 711,2 mg/l. 

Teplota se v podzimním období pohybovala na začátku toku kolem 6,4 °C. Na obou 

pramenech byla tato teplota stejná, postupně se zvyšovala na 6,6 °C po soutoku a za 

zatrubněním potoka stoupla na 9,5 °C. Dál po toku však klesala, před ČOV dosáhla teploty 

6,5 °C. Za vyústěním ČOV však došlo k oteplení na 10,0 °C. V jarním období se teplota 

pohybovala od 12,7 °C na severním pramenu, 11,5 °C na jižním pramenu, po soutoku 

11,9 °C, za zatrubněním stoupla na 13,0 °C a zase se ochladila před ČOV na 11,4 °C. 

Nejvyšší naměřená teplota byla opět za ČOV  14,5 °C. Nejvyšší naměřená teplota za 

vyústěním z ČOV je z důvodu vypouštění teplejší vody z ČOV, než je voda v potoce. 

Teplota na všech odběrných místech splňovala maximální přípustnou teplotu 29 °C. 

ORP, tedy oxidačně-redukční potenciál, se pohyboval na podzim od 95,9 mV za ČOV do 

nejvyšší hodnoty 139,3 mV na jižním pramenu. Na jaro byl ORP na všech měřených 

místech nižší, pohyboval se od nejnižší hodnoty 89,1 mV před ČOV po 112,5 mV za 

zatrubněním.  Dle naměřených hodnot se jedná o aerobní prostředí s převažujícími 

oxidačními reakcemi. 

Obsah rozpuštěného kyslíku byl na podzim nejnižší na odběrném místě č. 1 pramen sever, 

a to 9,20 mg/l. Nejvyšší hodnota byla zaznamenána na odběrném místě č. 5 před ČOV, a to 

10,66 mg/l. Všechny naměřené hodnoty vyhovovaly minimální hodnotě pro nasycení 

kyslíkem 9 mg/l. Ale tyto hodnoty byly hraniční. Na jaře byl obsah rozpuštěného kyslíku 

podobný jako na podzim, avšak u odběrného místa pramen jih dosáhl hodnoty 8,93 mg/l 
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a za ČOV klesl o 3,32 mg/l a dosáhl tedy hodnoty 6,41 mg/l. Tyto dvě hodnoty nevyhovují 

minimální hodnotě pro nasycení kyslíkem 9 mg/l. 

Nasycení kyslíkem v % bylo vyšší v jarním období, kde nejvyšší naměřená hodnota byla 

po soutoku 99,9 %. Odběrná místa za zatrubněním a před ČOV dosáhly stejné hodnoty 

98,6 %. U severního pramene bylo naměřeno 95,0 % nasycení kyslíkem a u jižního 

pramene 89,7 %. Pouze odběrné místo za ČOV naměřenou hodnotou 68,9 % nasycení 

kyslíkem nevyhovuje kritériu, které se udává u čistých povrchových vod – ty by měly mít 

minimální nasycení kyslíkem 85 %. [12] Na podzim nevyhovovaly tomuto kritériu tři 

hodnoty, u odběrných míst pramen sever 78,5 %, pramen jih 81,4 % a po soutoku 83,2 %. 

Nejvyšší hodnoty naměřené v podzimním období byly 90,6 % před ČOV a 90,2 % za 

ČOV.  

CHSKCr bylo na podzim nejvyšší na severním pramenu 18 mg/l. Nejnižší CHSKCr 10 mg/l 

bylo naopak zjištěno na jižním pramenu a před ČOV. V jarním období se CHSKCr příliš 

nelišilo od podzimního, u odběrných míst po soutoku, před ČOV a za ČOV došlo k nárůstu, 

nejrapidnější nárůst CHSKCr byl zaznamenán před ČOV, kde se hodnota zvýšila na 

32 mg/l. Nejnižší hodnota byla zjištěna na jižním pramenu 10 mg/l. Všechny hodnoty 

CHSKCr až na jarní vzorek před ČOV vyhovují přípustné hodnotě 26 mg/l. 

BSK5 se v podzimním období pohybovalo od 1,7 mg/l za ČOV do 5 mg/l na severním 

pramenu. Hodnota přípustného BSK5 je 3,8 mg/l. Tato hodnota byla překročena u dvou 

odběrných míst – pramen sever a za zatrubněním. V jarním období se hodnoty BSK5 

pohybovaly od 2,8 mg/l po soutoku do 7,6 mg/l před ČOV. Hodnota přípustného BSK5 

3,8 mg/l byla překročena také na dvou místech – stejně jako na podzim za zatrubněním 

a před ČOV, kde byla 4× vyšší než na podzim.  

Nejvyšší koncentrace fosforu 10,61 mg/l byla na podzim zjištěna za ČOV. Hodnota 

10,61 mg/l překračuje 70x přípustnou hodnotu znečištění fosforem 0,15 mg/l. Tento limit 

byl však překročen i na ostatních odběrných místech. Nejnižší hodnota fosforu byla 

zaznamenána na jižním pramenu, a to 2,03 mg/l. Na jaře byly hodnoty fosforu 

několikanásobně nižší. Obsah fosforu se pohyboval na jaře od 0,15 mg/l u odběrného místa 

č. 5 – před ČOV po nejvyšší hodnotu za ČOV 0,77 mg/l. V jarním období také všechny 

hodnoty kromě odběrného místa č. 5 před ČOV převyšovaly povolenou hodnotu obsahu 

fosforu. 

Amoniakální dusík byl na podzim nejvyšší na prvním odběrném místě – pramen sever 

0,30 mg/l. Naopak nejnižší hodnota byla zjištěna před ČOV 0,02 mg/l. Hodnota 

přípustného znečištění N-NH4
+ je 0,23 mg/l a byla překročena na jednom odběrném místě 

– pramen sever. Na jaře došlo ke zvýšení N-NH4
+   na 4 odběrných místech, a to na severním 

pramenu 0,49 mg/l, po soutoku pramenů 0,73 mg/l, za zatrubněním 0,46 mg/l a za ČOV 

byla dosažena nejvyšší hodnota 1,80 mg/l. Na těchto 4 odběrných místech byla překročena 

přípustná hodnota znečištění N-NH4
+ 0,23 mg/l. 

Obsah dusitanů byl na podzim obdobný jako na jaře. V podzimním období nabýval hodnot 

od 0,01 mg/l do 0,08 mg/l. Tato nejvyšší hodnota byla za vyústěním ČOV. V jarním období 
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se obsah N-NO2
-  pohyboval od 0,00 mg/l do 0,49 mg/l. Nejvyšší hodnota byla naměřena 

opět za ČOV, ale tato hodnota byla téměř 6× vyšší než na podzim. 

Nejvyšší hodnota dusičnanů 7,27 mg/l byla na podzim zaznamenána za ČOV. Nejnižší 

obsah dusičnanů v tomto období byl zjištěn na jižním pramenu hodnotou 1,27 mg/l. 

Hodnota přípustného znečištění N-NO3
- 5,4 mg/l byla však na odběrném místě za ČOV 

překročena. V jarním období se obsah N-NO3
-  zvýšil několikanásobně. Dosahoval hodnot 

od nejnižší 6,13 mg/l na severním pramenu po nejvyšší 22,50 mg/l za ČOV. Na všech 

odběrných místech na jaře překročil maximální přípustné znečištění 5,4 mg/l. 

Kjeldahlův dusík se pohyboval na podzim od 0,12 mg/l před ČOV po nejvyšší hodnotu 

0,41 mg/l za ČOV. Na jaře došlo ke zvýšení obsahu Nkj, který se pohyboval od 0,58 mg/l 

na jižním pramenu po 3,93 mg/l za ČOV.  

Celkový obsah dusíkatých látek byl v podzimním období překročen na posledním 

odběrném místě za ČOV hodnotou 7,76 mg/l. Na jaře byl však celkový obsah dusíkatých 

látek překročen na všech odběrných místech hodnotami 7,13 mg/l na severním pramenu až 

26,92 mg/l za ČOV. Přípustné znečištění Ncelk je 6 mg/l. Přípustné znečištění bylo tedy 

poslední hodnotou převýšeno 4,5×. Avšak poslední hodnota za ČOV náleží především 

vodě přitékající z ČOV. 

 

Výsledky měření lze porovnat s vyhodnocením Anny Daškové [15], která ve své 

bakalářské práci z roku 2017 zjišťovala také znečištění na Ochozském potoce, a to na 

odběrných místech před ČOV Březina a za ČOV Březina. Byly srovnávány průměry 

měření, avšak toto srovnání je pouze orientační. Dašková odebírala vzorky celkem 9×. Její 

naměřené a vyhodnocené parametry jsou obsaženy v příloze 1.  

Naměřené parametry jako pH, konduktivita, teplota, ORP, rozpuštěný kyslík a nasycení 

kyslíkem se příliš nelišily.  

Celkově došlo od měření v roce 2016 ke zlepšení (snížení) parametrů CHSKCr a BSK5 za 

ČOV. Zde se naopak se zvýšil celkový fosfor více než 2,5×. Došlo také ke zvýšení N-NH4
+, 

N-NO2
-, N-NO3

- a Ncelk. Před ČOV došlo ke zhoršení CHSKCr, BSK5, Pcelk a Ncelk. N-NH4
+ 

a N-NO3
- se oproti naměřeným parametrům Anny Daškové moc neliší.  

 MATERIÁLOVÉ BILANCE 

Na podzim byly naměřené průtoky na odběrném místě č. 3 – po soutoku 0,8 l/s, na 

odběrném místě č. 4 – za zatrubněním 1,6 l/s a na odběrném místě č. 5 – před ČOV 1,1 l/s. 

Dvojnásobná hodnota průtoku za zatrubněním vzniká dle ústního sdělení pana starosty 

Martina Habáně přítokem třetího pramene Ochozského potoka z dešťové kanalizace do 

zatrubnění v centru obce. Na jaře byly zaznamenány průtoky vyšší než na podzim. Na 

odběrném místě č. 3 byl na jaře naměřen průtok 3,9 l/s, na odběrném místě č. 4 průtok 

6,3 l/s a na odběrném místě č. 5 průtok 1,7 /s. Během jarního měření na odběrném místě 

č. 4 – za zatrubněním došlo během měření konduktivity pro zjištění průtoku k jeho 
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viditelnému zvýšení. Tento vyšší průtok trval několik minut. Voda byla na pohled čistá, 

také konduktivita se snížila. Příčiny tohoto viditelného navýšení průtoku nejsou známy. 

Tato naměřená hodnota nevypovídá tedy o skutečné hodnotě průtoku, avšak dokazuje 

neznámé vypouštění nemalého množství vody. Průběh průtoku po toku je znázorněn 

na obr. 9.1. Všechny vypočítané materiálové bilance jsou uvedeny v tabulkách 9.4–9.6. 

V podzimním období byla koncentrace CHSKCr po soutoku i za zatrubněním 14 mg/l, před 

ČOV 10 mg/l. Koncentrace BSK5 se na podzim zvýšila z hodnoty 3,1 mg/l po soutoku na 

4,2 mg/l za zatrubněním a zase klesla na 1,9 mg/l před ČOV. Koncentrace fosforu byla po 

soutoku 2,62 mg/l, za zatrubněním 4,02 mg/l a před ČOV 3,72 mg/l. Koncentrace N-NH4
+ 

se zvýšila z hodnoty 0,11 mg/l po soutoku na 0,14 mg/l za zatrubněním a před ČOV klesla 

na 0,02 mg/l. Koncentrace N-NO2
-  byla po soutoku i před ČOV 0,02 mg/l, za zatrubněním 

0,05 mg/l. Koncentrace dusičnanů 5,17 mg/l byla více než trojnásobná za zatrubněním než 

1,65 mg/l po soutoku. Před ČOV dosáhla koncentrace dusičnanů hodnoty 4,49 mg/l. 

Kromě CHSKCr došlo na podzim u všech výše zmiňovaných parametrů vždy ke zvýšení 

koncentrací mezi odběrnými místy č. 3 a 4 a následnému poklesu mezi odběrnými místy 

č. 4 a 5. 

Na jaře dosáhla koncentrace CHSKCr hodnot 26 mg/l po soutoku, 13 mg/l za zatrubněním 

a 32 mg/l před ČOV. Koncentrace BSK5 byla 2,8 mg/l po soutoku, 5,5 mg/l za zatrubněním 

a 7,6 mg/l před ČOV. Koncentrace fosforu byla po soutoku téměř 11× nižší než na podzim, 

a to 0,24 mg/l, za zatrubněním hodnotou 0,28 mg/l 14× nižší než na podzim a před ČOV 

hodnotou 0,15 mg/l 25× nižší než na podzim. Koncentrace N-NH4
+ 0,73 mg/l byla po 

soutoku vyšší než za zatrubněním 0,46 mg/l a před ČOV koncentrace N-NH4
+ klesla na 

0,09 mg/l. Koncentrace N-NO2
- dosáhla hodnoty po soutoku 0,004 mg/l, za zatrubněním 

0,06 mg/l a před ČOV 0,01 mg/l. Koncentrace N-NO3
- byla po soutoku 10,60 mg/l, za 

zatrubněním 11,70 mg/l a před ČOV 10,70 mg/l.  

Na úseku mezi odběrnými místy č. 3 – po soutoku a č. 4 – za zatrubněním došlo na podzim 

i na jaře ke zvýšení průtoku díky přítoku třetího pramene Ochozského potoka, který se 

protéká dešťovou kanalizací a ta je napojena do zatrubnění potoka v centru obce. Zjištěné 

koncentrace většiny parametrů byly vyšší za zatrubněním než na předešlém odběrném 

místě po soutoku a také vyšší než před odběrným místem č. 5 – před ČOV, což lze vidět 

v níže uvedených grafech viz obr. 9.2–9.7. Z nich vyplývá, že největší znečištění je za 

zatrubněním. Je tedy otázkou, zda je třetí pramen Ochozského potoka tak znečištěný nebo 

se mezi výše uvedenými odběrnými místy nacházejí jiné nepovolené přítoky. 

Mezi odběrnými místy č. 4 – za zatrubněním a č. 5 – před ČOV dochází ke snižování 

průtoku. Na délce tohoto úseku asi 762 m se nenacházejí žádné přítoky. Z grafů níže 

uvedených viz obr. 9.2–9.7 lze vyčíst, že se snižují materiálové toky CHSKCr, BSK5, Pcelk, 

N-NH4
+, N-NO2

- a N-NO3
- a lze tedy konstatovat, že v těchto ukazatelích samočištění 

Ochozského potoka mezi odběrnými místy za zatrubněním a před ČOV funguje. 
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Tabulka 9.4: Materiálové bilance – odběrné 

místo č. 3 po soutoku 

 

Tabulka 9.5: Materiálové bilance – odběrné 

místo č. 4 za zatrubněním 

 

Tabulka 9.6: Materiálové bilance – odběrné 

místo č. 5 před ČOV 

 

 

 

Obrázek 9.1: Průběh průtoku po toku
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Obrázek 9.2: Průběh CHSKCr po toku 
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Obrázek 9.3: Průběh BSK5 po toku 
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Obrázek 9.5: Průběh N-NH4
+ po toku 
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Obrázek 9.6: Průběh N-NO2
- po toku 
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10  HYDROMORFOLOGICKÉ HODNOCENÍ 

OCHOZSKÉHO POTOKA A MAPOVÁNÍ LAND USE 

Protože se jedná o drobný vodní tok, byly použity zjednodušené metodiky, a to jak 

metodika Stream Visual Assessment, tak mapování land use. 

 METODIKA STREAM VISUAL ASSESSMENT (SVA) 

Tato metoda byla vyvinuta v USA ve spolupráci služby Ministerstva zemědělství (NRCS) 

a Univerzity v Georgii. Metoda Stream Visual Assessment byla navržena tak, aby 

hodnocení mohla provádět široká veřejnost, lidé bez školení či vzdělání v oblasti biologie 

nebo hydrologie. Metoda hodnotí 15 parametrů, mezi které patří stav koryta, hydrologické 

změny, břehová zóna, stabilita břehu, vzhled vody, obohacení živinami, překážky migrace 

ryb, úkryty pro ryby, tůně, biotop pro hmyz a bezobratlé, zastínění pro ryby, přítomnost 

hnojiv, slanost, usazeniny na peřejích a pozorování makrobezobratlých. Těmto 

parametrům jsou přiřazeny body od 1 do 10 a výsledek každého hodnoceného úseku je 

zařazen do příslušné třídy (viz tab. 10.1) na základě aritmetického průměru hodnocení 

jednotlivých parametrů [18,19]. 

Tabulka 10.1: Tabulka hodnocení parametrů SVA [18] 

 

Některé parametry v hodnocení Ochozského potoka byly vynechány (x), protože pro daný 

úsek toku byly bezpředmětné či neaplikovatelné, např. překážky migrace ryb. 

Tok byl pro hodnocení rozdělen na několik úseků stejného charakteru: 

1. Pramenná oblast sever 

2. Pramen sever před propustkem po 

soutok 

3. Pramenná oblast jih 

4. Od soutoku po zatrubnění 

5. Zatrubnění I. část 

6. Rybník 

7. Zatrubnění II. část 

8. Zahrady I.  

9. Meandrování, les 

10. Zahrady II. 

11. Les 

12. Za silnicí 
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Hodnotící protokol: 

Stav koryta 

- Přírodní koryto, žádné stavby, hráze, stavby, žádné známky zahloubení dna nebo 

nadměrných bočních výmolů. 
10 

- Patrné známky dřívějších zásahů do koryta, ale dobrá obnova koryta i břehů. Ochranné 

hráze odsazené, zachováno spojení toku s nivou. 
7 

- Koryto změněné, méně než 50 % úseku toku s kamenným záhozem a/nebo kanalizováno.  

Zvýšené zanášení, koryto rozvětvené, hráze zužují šířku říční nivy. 
3 

- Koryto se aktivně zahlubuje či rozšiřuje. Více než 50 % úseku toku s kamenným záhozem 

nebo kanalizováno. Hráze oddělují řeku od její nivy. 
1 

 

Hydrologické změny 

- Povodně každého 1,5–2 roky, žádné přehrady, žádné odběry vody, žádné hráze či jiné 

stavby omezující spojení toku s nivou. Koryto není zahloubeno. 
10 

- Povodně pouze každé 3–5 roků, omezené zahloubení koryta, či 

- existence odběrů, ale v množství, které nemá vliv na biotop pro faunu a flóru. 
7 

- Povodně jen jednou za 6–10 let, koryto velmi zahloubeno, nebo 

- odběry významně ovlivňují biotop nízkých průtoků pro faunu a flóru. 
3 

- Žádné povodně, koryto velmi zahloubeno, nebo 

- stavby zabraňující propojení s nivou, nebo 

- provoz přehrady brání průchodu povodně, nebo 

- odběry způsobily vážné ztráty biotopu nízkých průtoků. 

1 

 

Břehová zóna 

- Přirozená vegetace je rozšířena přinejmenším do vzdálenosti dvou aktivních šířek koryta 

na každé straně toku. 
10 

- Přirozená vegetace je rozšířena na každé straně toku do vzdálenosti rovné jedné aktivní 

šířce koryta, anebo 

- je-li rozšířena do menší vzdálenosti, než je šířka koryta, pokrývá celou nivu. 

8 

- Přirozená vegetace je rozšířena na každé straně toku do vzdálenosti rovné jedné polovině 

aktivní šířky koryta. 
5 

- Přirozená vegetace je rozšířena na každé straně toku do vzdálenosti rovné jedné třetině 

aktivní šířky koryta, nebo 

- čisticí funkce vážně ohrožena. 

3 

- Přirozená vegetace je rozšířena na každé straně toku do vzdálenosti menší než jedna 

třetina aktivní šířky koryta, nebo 

- nedostatečná obnova, nebo 

- čisticí funkce vážně ohrožena. 

1 
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Stabilita břehu 

- Břehy jsou stabilní a nízké (na úrovni aktivní nivy), 33 % nebo více plochy erodujícího 

povrchu břehů ve vnějších obloucích je chráněno kořeny, které sahají po úroveň 

základního odtoku 

10 

- Břehy mírně stabilní, břehy jsou nízké (na úrovni aktivní nivy), méně než 33 % plochy 

erodujícího povrchu břehů ve vnějších obloucích je chráněno kořeny, které sahají po 

úroveň základního odtoku. 

7 

- Břehy mírně nestabilní, břehy mohou být nízké, ale většinou jsou vysoké (povodně se 

objevují jednou za pět let nebo méně často), vnější oblouky aktivně erodují (převislá 

vegetace nahoře na břehu, pár vzrostlých stromů spadne každým rokem do vody, viditelné 

sesuvy svahů). 

3 

- Břehy nestálé, břehy mohou být nízké, ale většinou jsou vysoké, některé rovné úseky a 

vnitřní okraje oblouků aktivně erodují, stejně jako vnější oblouky (převislá vegetace na 

vrchu holého břehu, mnoho vzrostlých stromů spadne ročně do vody, mnoho zřetelných 

sesuvů svahu). 

1 

 

Vzhled vody 

- Velmi průzračná nebo průzračná, ale barvy čaje, předměty viditelné v hloubce 90 až 180 

cm (a méně, je-li mírně zbarvena), žádný olejový lesk na povrchu, žádný zřetelný povlak 

na ponořených předmětech nebo kamenech. 

10 

- Občas zakalená, zvláště po deštích, ale rychle se vyčistí, předměty viditelné v hloubce 45 

až 90 cm, může být nazelenalé barvy, žádný olejový lesk na povrchu vody. 
7 

- Většinou výrazně kalná, předměty viditelné v hloubce 15 až 45 cm, pomalé části toku se 

mohou jevit jako hráškově zelené, kameny na dně nebo ponořené předměty jsou pokryty 

tmavě zeleným nebo olivově zeleným povlakem, nebo 

- slabý zápach čpavku nebo zkažených vajec. 

3 

- Většinou velmi zakalený nebo bahnitý vzhled, předměty viditelné do hloubky menší než 

15 cm, pomalu tekoucí voda může být jasně zelená, jiné zřejmé znečišťující látky, plovoucí 

nárůsty řas, pěna na povrchu, lesk nebo vrstva pěny na povrchu, nebo 

- silný zápach chemikálií, nafty, splašků a jiných znečišťujících látek. 

1 

 

Obohacení živinami 

- Průhledná voda v celém úseku řeky, diverzita vodních rostlin zahrnuje malé množství 

mnoha druhů makrofyt, výskyt malého množství řas. 
10 

- Poměrně průhledná nebo slabě nazelenalá voda v celém úseku, mírný nárůst řas na 

říčních substrátech. 
7 

- Nazelenalá voda v celém úseku, nadbytek sytě zelených makrofyt, hojný výskyt řas, 

zejména v průběhu teplejších měsíců. 
3 

- Hráškově zelená, šedá nebo hnědá voda v celém úseku, husté porosty makrofyt zarůstají 

koryto, intenzivní vodní květ řas tvoří silnou vrstvu nárůstu řas v proudu. 
1 
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Překážky migrace ryb 

- Žádné překážky 10 

- sezonní odběry vody brání pohybu ryb v úseku toku 8 

- příčné stavby, jezy či stupně (< 30 cm) v úseku toku 5 

- příčné stavby, jezy či stupně (> 30 cm) ve vzdálenosti do 5 km od úseku toku 3 

- příčné stavby, jezy či stupně (> 30 cm) v úseku toku. 1 

 

Úkryty pro ryby 

- Méně než 7 typů úkrytů pro ryby 10 

6–7 typů úkrytů 8 

4–5 typů 5 

2–3 typy 3 

0–1 typ 1 

 

Tůně 

- Hojný výskyt hlubokých i mělkých tůní, více než 30 % dna není vidět kvůli hloubce, 

nebo jsou tůně aspoň 150 cm hluboké; 
10 

- tůně se vyskytují, ale ne hojně, 10–30 % dna není vidět kvůli hloubce nebo tůně jsou 

aspoň 90 cm hluboké; 
7 

- tůně se vyskytují, ale jsou mělké, 5–0 % je neviditelných kvůli hloubce, nebo jsou tůně 

méně než 90 cm hluboké; 
3 

- tůně se nevyskytují, nebo je celé dno rozeznatelné. 1 

 

Biotop pro hmyz a bezobratlé 

- Přinejmenším 5 typů biotopu (prostředí). Prostředí, které je ve stavu, kdy umožňuje 

úplnou kolonizaci hmyzu (kusy dřeva a staré kmeny stromů). 
10 

3–4 typy prostředí. Existence potenciálního biotopu, jako např. převislé stromy, které 

poskytnou prostředí, ale ještě nejsou součástí toku. 
7 

1–2 typy biotopu. Substrát je často narušen, pokryt nebo přenesen vysokou rychlostí 

proudu, podemíláním nebo nánosem sedimentu. 
3 

0–1 typ prostředí. 1 
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Zastínění pro studenovodní ryby 

> 75 % hladiny je ve stínu a úsek toku 3–5 km proti proudu dobře zastíněn. 10 

> 50 % zastíněno, nebo 

> 75 % zastíněno, ale úsek toku 3–5 km proti proudu dobře zastíněn. 
7 

20–50 % úseku zastíněno 3 

< 20 % úseku vodní hladiny zastíněno. 1 

 

Zastínění pro teplovodní ryby 

25–90 % hladiny zastíněno, různé podmínky. 10 

> 90 % zastíněno, stejné podmínky stínu v celé části koryta. 7 

Záměrně prázdné.  

< 25 % vodní hladiny zastíněno. 1 

 

Přítomnost hnojiv 

- Záměrně prázdné  

- evidentní přístup dobytka v oblasti břehové zóny; 5 

- občasný výskyt hnoje v toku nebo skládka umístěná v nivě; 3 

- nadměrné množství hnoje na březích či v toku, nebo 

- výtok nečištěných splašků z potrubí. 
1 

 

Slanost 

- Záměrně prázdné  

- minimální vadnutí, blednutí, „spálení“ listů nebo zakrnění vodní vegetace, výskyt 

některých rostlin podél toku, které tolerují sůl; 
5 

- vodní vegetace může vykazovat výrazné vadnutí, blednutí, „spálení“ listů nebo zakrnění, 

převažují rostliny podél toku, které tolerují sůl; 
3 

- výrazné vadnutí, blednutí, „spálení“ listů nebo zakrnění, přítomny jsou jen vodní rostliny 

a většina břehové vegetace tolerující sůl. 
1 

 

Usazeniny na peřejích 

- Usazeniny štěrkových nebo balvanovitých částic tvoří méně než 20 %; 10 

- usazeniny štěrkových nebo balvanovitých částic tvoří 20–30 %; 8 

- usazeniny štěrkových nebo balvanovitých částic tvoří 30–40 %; 5 

- usazeniny štěrkových nebo balvanovitých částic tvoří více než 40 %; 3 

- peřeje jsou plné usazenin. 1 
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Pozorovaní makrobezobratlých 

- Společenstva s dominantní skupinou I nebo netolerantní druhy s vysokou druhovou 

diverzitou. Příklady zahrnují jepice obecné, jepice, pošvatky atd.; 
15 

- společenstva s dominantní skupinou II nebo fakultativní druhy, jako např. šídla, vážky, 

stínka zední (korýš beruška), mšice a raci; 
6 

- společenstva s dominantní skupinou III nebo tolerantní druhy, jako např. komáři, tiplice, 

ovádi, pijavice, nitěnky atd.; 
2 

- velmi malé množství druhů nebo téměř žádní makrobezobratlí. -3 

10.1.1 Hodnocení oblastí 

1. úsek – pramenná oblast sever 

Tato oblast nebyla hodnocena, protože nebyl umožněn přístup ke korytu potoka. Potok zde 

protéká těsně za domy a zahradami a koryto zde bylo přikryto plechem a pozemek byl 

oplocen. 

2. úsek – pramen sever před propustkem po soutok 

Koryto potoka je zde široké cca 15 cm, protéká propustkem pod silnicí a 25 m za 

propustkem se stéká s jižním pramenem. Okolí potoka je zatravněno. 

Tabulka 10.2: Vyhodnocení SVA 2. úseku 

Stav koryta 8 Tůně 1 

Hydrologické změny x Biotop pro hmyz a bezobratlé 8 

Břehová zóna 5 Zastínění pro studenovodní ryby 1 

Stabilita břehu 6 Zastínění pro teplovodní ryby 1 

Vzhled vody 9 Přítomnost hnojiv   

Obohacení živinami 9 Slanost   

Překážky migrace ryb x Usazeniny na peřejích 10 

Úkryty pro ryby x Pozorování makrobezobratlých 5 

 Hodnocení = 5,7→ Stav: špatný 

3. úsek – pramenná oblast jih 

Tento úsek nebyl předmětem hodnocení, potok je přírodního charakteru a vzorek vody byl 

odebrán těsně před soutokem se severním pramenem. 

4. úsek – od soutoku po zatrubnění 

Koryto potoka je zde široké asi 30 cm a asi 10 cm hluboké. Trasa potoka je mírně zvlněná, 

nachází se zde umělé stupně ve dně. Na březích se nachází mokřadní vegetace, např. vrby. 
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 Tabulka 10.3: Vyhodnocení SVA 4. úseku 

Stav koryta 9 Tůně 1 

Hydrologické změny x Biotop pro hmyz a bezobratlé 10 

Břehová zóna 10 Zastínění pro studenovodní ryby 1 

Stabilita břehu 7 Zastínění pro teplovodní ryby 1 

Vzhled vody 9 Přítomnost hnojiv   

Obohacení živinami 9 Slanost   

Překážky migrace ryb x Usazeniny na peřejích 10 

Úkryty pro ryby x Pozorování makrobezobratlých 5 

Hodnocení = 6,6 → Stav: uspokojivý 

5. úsek – zatrubnění I. část 

V úseku č. 5. je potok zatrubněn, není tedy možné tento úsek hodnotit. Zatrubněná část se 

nachází vedle hřiště, dále vede zatravněnou plochou až po obecní úřad. V této části je 

zatrubnění zbytečné. Za obecním úřadem vytéká potok ze zatrubnění do rybníka. 

6. úsek - rybník 

V této části protéká potok rybníkem, který byl v době mapování v rekonstrukci, proto není 

hodnocen. 

7. úsek - zatrubnění II. část 

V úseku č. 7 je potok znovu zatrubněn, není tedy možné tento úsek hodnotit. V zatrubnění 

protéká centrem obce a ze zatrubnění vytéká za domem č. p. 13. 

8. úsek – zahrady I. 

Dle ústního sdělení místního obyvatele zde byl v době odběrů vzorků a mapování dne 

17.5.2018 zvýšený průtok. Na začátku tohoto úseku se v blízkosti potoka nacházely divoké 

skládky odpadu jako je stavební suť či staré plechy. V tomto úseku má potok šířku cca 

30-40 cm. 

 Tabulka 10.4: Vyhodnocení SVA 8. úseku  

Stav koryta 3 Tůně 3 

Hydrologické změny x Biotop pro hmyz a bezobratlé 3 

Břehová zóna 2 Zastínění pro studenovodní ryby 2 

Stabilita břehu 2 Zastínění pro teplovodní ryby 2 

Vzhled vody 5 Přítomnost hnojiv 1 

Obohacení živinami 3 Slanost   

Překážky migrace ryb x Usazeniny na peřejích 9 

Úkryty pro ryby x Pozorování makrobezobratlých 2 

 Hodnocení = 3,1→ Stav: špatný 
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9. úsek – meandrování, les 

Potok je v tomto úseku z velké části zastíněn, objevují se zde břehové nátrže, nánosy a také 

umělé stupně ve dně. Břehy jsou zde vysoké. Šířka potoka je zde cca 1,3 m. Vyskytují se 

zde stromy a keře jako ptačí třešeň, habr, buk, jírovec, černý bez a z bylin např. bršlice kozí 

noha či sasanka hajní. 

Tabulka 10.5: Vyhodnocení SVA 9. úseku 

Stav koryta 9 Tůně 3 

Hydrologické změny x Biotop pro hmyz a bezobratlé 7 

Břehová zóna 9 Zastínění pro studenovodní ryby 8 

Stabilita břehu 2 Zastínění pro teplovodní ryby 8 

Vzhled vody 8 Přítomnost hnojiv   

Obohacení živinami 8 Slanost   

Překážky migrace ryb x Usazeniny na peřejích 6 

Úkryty pro ryby x Pozorování makrobezobratlých 5 

 Hodnocení = 6,6→ Stav: uspokojivý 

10. úsek – zahrady II. 

Trasa tohoto úseku Ochozského potoka je mírně zvlněná, objevují se zde kamenné stupně 

ve dně. V blízkosti potoka jsou pastviny, louky, ve větší vzdálenosti od potoka se nachází 

zahrady a záhumenky. Rostou zde vrby, jírovce, jabloně či švestky. V blízkosti potoka se 

objevují divoké skládky odpadu např. střešních tašek. Také v blízkosti potoka lidé skladují 

hromady dřeva či posekané trávy. 

Tabulka 10.6: Vyhodnocení SVA 10. úseku 

Stav koryta 9 Tůně 2 

Hydrologické změny x Biotop pro hmyz a bezobratlé 5 

Břehová zóna 4 Zastínění pro studenovodní ryby 2 

Stabilita břehu 6 Zastínění pro teplovodní ryby 2 

Vzhled vody 8 Přítomnost hnojiv   

Obohacení živinami 8 Slanost   

Překážky migrace ryb x Usazeniny na peřejích 8 

Úkryty pro ryby x Pozorování makrobezobratlých 4 

Hodnocení = 5,3→ Stav: špatný 

11. úsek – les 

Koryto toku zde značně meandruje. V konvexích koryta se nachází sedimenty, ale voda je 

průzračná. Na některých místech se objevuje opevnění břehů kamenným pohozem. Okolí 

toku je upraveno do lesoparkové podoby. V blízkosti potoka rostou především duby 

a habry.  
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Tabulka 10.7: Vyhodnocení SVA 11. úseku 

Stav koryta 9 Tůně 3 

Hydrologické změny x Biotop pro hmyz a bezobratlé 8 

Břehová zóna 9 Zastínění pro studenovodní ryby 7 

Stabilita břehu 10 Zastínění pro teplovodní ryby 8 

Vzhled vody 9 Přítomnost hnojiv   

Obohacení živinami 8 Slanost   

Překážky migrace ryb x Usazeniny na peřejích 6 

Úkryty pro ryby x Pozorování makrobezobratlých 5 

Hodnocení = 7,5 → Stav: dobrý 

12. úsek – za silnicí 

Tento úsek začíná za propustkem pod silnicí vedoucí do obce Březina. Koryto potoka je 

zde rovnoběžné s osou silnice. Potok dělí od silnice stráňka. Pravý břeh je mírnější, po 

obou stranách potoka jsou břehové porosty. Po pravé straně potoka je stromořadí 

a následuje údolní niva. 

Tabulka 10.8: Vyhodnocení SVA 12. úseku 

Stav koryta 9 Tůně 2 

Hydrologické změny x Biotop pro hmyz a bezobratlé 6 

Břehová zóna 1 Zastínění pro studenovodní ryby 8 

Stabilita břehu 9 Zastínění pro teplovodní ryby 7 

Vzhled vody 7 Přítomnost hnojiv   

Obohacení živinami 6 Slanost   

Překážky migrace ryb x Usazeniny na peřejích 5 

Úkryty pro ryby x Pozorování makrobezobratlých 5 

Hodnocení = 6,5 → Stav: uspokojivý 

Grafické znázornění hodnocených úseků je zobrazeno na obr. 10.1. 
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Obrázek 10.1: Hodnocení SVA vybraných úseků potoka 

 MAPOVÁNÍ LAND USE 

Bylo mapováno využití území (land use) příbřežního pásu podél potoka po obou stranách 

v šířce 5 m na každé straně. Mapování land use bylo provedeno pochůzkou podél 

Ochozského potoka dne 17. 4. 2018 při odběru vzorků vody. 

Byly vytvořeny mapy, viz příloha 3, ve kterých byly barevně rozlišeny tyto druhy využití 

území: 

• Liniová, rozptýlená zeleň 

• Louky a pastviny (trvalé travní porosty) 

• Lesní plochy 

• Drobná držba (zahrady, záhumenky) 

• Zástavba 

• Komunikace 
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ZÁVĚR 

V bakalářské práci byl hodnocen stav Ochozského potoka v obci Březina v Moravském 

krasu. Byly zjištěny údaje o vývoji toku a zdrojích znečištění. Na šesti odběrných místech 

bylo provedeno měření fyzikálně-chemických ukazatelů, odběr vzorků vody a jejich 

následná analýza v laboratoři. Na třech odběrných místech – po soutoku, za zatrubněním 

a před ČOV – bylo provedeno také měření průtoku. Dále bylo provedeno 

hydromorfologické hodnocení potoka a mapování (land use) přilehlého území toku. 

Dle ústního sdělení pana starosty obce Březina Martina Habáně došlo v posledních letech 

ke zlepšení kvality vody Ochozského potoka. Tato skutečnost je dána především výstavbou 

kanalizace a čistírny odpadních vod Březina.  

Bylo zmapováno využití území přilehlého okolí toku v šířce 5 m od toku. 

Dále bylo provedeno hydromorfologické hodnocení toku. Použitá metodika 

hydromorfologického hodnocení Ochozského potoka Stream Visual Assessment ukázala, 

že tři ze sedmi hodnocených úseků spadají do kategorie špatný, další tři hodnocené úseky 

do kategorie uspokojivý, což je druhá nejhorší kategorie hodnocení z celkového počtu čtyř 

kategorií. Nejlepším úsekem je úsek č. 11 – les, který spadá do kategorie dobrý, což je 

druhá nejlepší kategorie. Naopak nejhorším úsekem je úsek č. 8 – zahrady I. 

Z provedené analýzy kvality vody vyplývá, že největším problémem je obsah živin – 

fosforu a dusíku. Obsah fosforu je kolísavý, což bývá obvyklé u malých vodních toků a tato 

kolísavost je u Ochozského potoka potvrzená již ze starších odběrů. Přípustné znečištění 

v povrchových vodách dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb. 0,15 mg/l bylo překročeno na 

podzim na všech odběrných místech a na jaře v 5 z 6 měření. 

Nejhorší kvalita vody Ochozského potoka byla zjištěna za zatrubněním, kde byl naměřen 

také nejvyšší průtok. Ten je údajně způsoben přítokem třetího pramene Ochozského 

potoka. Za zatrubněním byla zjištěna také vyšší koncentrace znečištění, je tedy otázkou, 

zda je třetí pramen Ochozského potoka natolik znečištěn nebo je možné uvažovat 

o existenci nepovolených přítoků, které zvyšují koncentrace znečišťujících látek v úseku 

mezi odběrným místem po soutoku a za zatrubněním. Naopak na asi 770metrovém úseku 

mezi odběrnými místy za zatrubněním a před ČOV se se snižujícím průtokem snižují také 

materiálové toky CHSKCr, BSK5, Pcelk, N-NH4
+, N-NO2

- a N-NO3
- a je tedy prokázáno, že 

samočištění potoka funguje. 

Pro zlepšení stavu doporučuji odtrubnění potoka ve východní části obce. Zatrubnění mezi 

hřištěm a obecním úřadem je zbytečné a nezdůvodnitelné. V daném úseku se nenachází 

nic, čemu by otevřené koryto potoka vadilo či překáželo. Po odkrytí zatrubnění by zde 

mohly vzniknout dobré podmínky pro faunu a flóru a místo by mohlo sloužit místním 

obyvatelům k relaxaci. Dále by měly být odstraněny skládky stavebního materiálu 

a odpadu v blízkosti potoka. 
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