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▒ Abstract. A chemical composition of surface water was monitored along the river Klabava 
within the Brdy Protected Landscape Area. One of main aim of the monitoring was to evaluate 
the quality of water because it could infuence populations of critically endangered species stone 
crayfish (Austropotamobius torrentium) occurring in this area. Monitoring was done at 13 sites 
along the Klabava river watershed above the settlements Strašice. Sampling of water was repeated 
3 times within years 2016–2017. Sampling of surface sediment was collected only once. Wide 
scale of physical-chemical components of water (35 parameters) as well as of surface streams 
sediments (18 parameters) were analyzed. Low pH values, higher contents of toxic metals (both 
in water and sediments) and low values of oxygen parameters were determine as main factors 
negatively influencing organisms within monitored water environment. Our results are in an 
accord with previous studies from this area. However, there is still need for more information 
about this specific and complex environmental system. Only by proper understanding of whole 
local environment some right regulations can by apply. 
 
▒ Key words: Brdy Protected Landscape Area, Surface water, Water quality, Stream sediment, 
Stone Crayfish 
 
 

Úvod 
 

Kvalitativní parametry vody a dnových sedimentů jsou důležitými ukazateli při 
posuzování stavu životního prostředí nebo míry jeho narušení (Kordík et al. 2011). 
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Přítomnost znečisťujících látek ve vodě nebo v dnových sedimentech může mít 
negativní vliv nejenom na vodní organismy, ale v konečném důsledku i na celý 
ekosystém. Konkrétní hodnoty jednotlivých parametrů jsou odrazem vlivu 
přirozených poměrů i antropogenní činnosti v krajině. Jich zhodnocení si vyžaduje 
poznat celou řadu komplexně působících faktorů v dynamicky se měnícím systému 
(Fľaková et al., 2010). 

Zájmové území se nachází v CHKO Brdy v jeho střední části (centrální Brdy) 
vymezené povodím řeky Klabavy po obec Strašice. Klabava, která vystupuje 
z Padrťské pánve, má také jako jediný vodní tok charakter výrazné geograficko-
hydrologické osy zájmového území. Padrťský potok (horní úsek Klabavy nad 
Padrťskými rybníky) pramení na úpatí vrchu Praha ve výšce 760 m n. m. 
Největším přítokem Klabavy v zájmovém území je Třítrubecký potok, který se do 
Klabavy vlévá v blízkosti loveckého zámečku Tři Trubky. Povodí Klabavy od 
profilu nad Strašicemi má rozlohu 72,26 km2. V oblasti existuje několik rybníků 
a vodních nádrží s různým způsobem využití. 

Z hlediska přirozených podmínek území představuje vyvýšený komplex, 
tvořený převážně neúživnými prvohorními horninami, zejména slepenci, křemenci, 
pískovci a břidlicemi. Tyto horniny a produkty jejich rozpadu jsou překryty různě 
mocnými vrstvami převážně hnědých nenasycených, místy oglejených půd. Ve 
vyšších partiích území, s výraznějšími sklony terénu, které jsou pramennými 
oblastmi vodních toků, jsou překryvné útvary mělké. V plošších částech terénu, 
jakou je i Padrťská pánev, se vyskytují hlubší vrstvy zemin, včetně produktů 
rašelinění. Terén byl málo ovlivněn mladou čtvrtohorní erozní činností. Údolí mají 
obecně charakter širokých úvalů s balvanitými až štěrkovými výplněmi (Cílek 
2005). Masiv Brd se proti okolnímu území vyznačuje vlhčím a chladnějším 
klimatem. Roční úhrn srážek se pohybuje v rozsahu 500 až 800 mm s tím, že vyšší 
polohy jsou srážkově bohatší. Dešťové srážky se však realizují značně 
nepravidelně, zřetelným jevem je výskyt dešťových přívalů (Anonymus, 2013). 

V zájmovém území je stav vodních poměrů ovlivněn současnou a minulou čin-
ností člověka (Anonymus 2012, 2013). Těžba a zpracování rud, především v 18–
19. století (Benedikt, 2014), se podepsalo na kontaminaci půd a vod těžkými kovy 
(Pb, Cd, Ni, As, Zn, Hg) (Sucharová & Suchara 2004; Svobodová et al. 2017). Při-
rozené vodní poměry jsou také ovlivněné přítomností Padrťských rybníků a hospo-
dařením na těchto vodných nádržích (Anonymus 2012; Svobodová et al. 2017). 

Situaci v zájmové lokalitě výstižně popisují Svobodová & Fischer (2011) – 
vlastní koryto Klabavy je kamenité, přičemž nivu vodního toku tvoří gleje trvale 
ovlivněné vysokou úrovní hladiny podzemní vody s nedostatkem kyslíku. Svahy 
pramenné oblasti Klabavy pokrývají hospodářsky využívané smrkové lesy, které 
nahradily původní bučiny zlikvidované již v dobách rozmachu sklářství a hutnictví 
v Brdech. Přirozeně meandrující potok byl v minulosti usměrněn do hluboké umělé 
stoky, která zčásti z východu obtékala Hořejší a Dolejší Padrťský rybník. Část 
vody byla ale přes přirozené mokřady stále svedena do Hořejšího Padrťského 
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rybníka. Umělé koryto bylo postupem času zaneseno. Zhruba v roce 1998–2000 
však byla obtoková stoka obnovena (výrazně prohloubena a zřejmě i prodloužena) 
a dřívější propojení s rybníky bylo prakticky po celém východním pobřeží 
přerušeno (v některých případech je koryto opatřeno hradítky tak, aby bylo možné 
vodu do nádrže pouštět pouze kontrolovaně). Voda z převážné části východního 
pobřeží Padrťských rybníků je tak po většinu roku rychle odváděna stokou až do 
oblasti pod Dolejším Padrťským rybníkem, kde se mísí s přepadem z nádrží. 
Umělým korytem tak odtékají vody s vysokým obsahem rozpuštěných i nerozpuš-
těných kovů bez možnosti přirozené sedimentace v mokřadech či sedimentace 
v rybnících. V době jarního tání a přívalových dešťů se zřejmě také z místních 
historických i současných důlních děl (Chlumčanský důl, štola svaté Trojice, pinka 
Červený vrch – www.geofond.cz, povrchový Červený lom) vyplavuje hliník, 
železo, arsen, kadmium, měď a zinek, které jsou splachovány do povrchových vod. 
Klabava je tak v místě výskytu ohroženého raka kamenáče kromě dvou chovných 
rybníků, Hořejšího a Dolejšího, které jsou poznamenány poměrně intenzivním 
rybářským hospodařením, spojena se silnou eutrofizací a narušením vodního 
režimu území. Významnější roli ve vlivu na povodí Klabavy rovněž hraje dosud 
probíhající těžba kamene v lomu na Červeném vrchu a pozůstatky dalších 
opuštěných důlních děl. Pod Padrťskými rybníky se po levé straně toku nacházejí 
ještě čtyři menší plůdkové rybníky, které jsou do Padrťského potoka odvodněny po 
1–1,5 km. 

V roce 2012 bylo vybudováno pod hrází Dolejšího rybníku dělící zařízení, 
pomocí kterého se má voda se suspenzí v období výlovu odvádět z koryta do 
levobřežních mokřadních ploch, kde se voda rozlije a částice se usadí. Přečištěná 
voda má pak samospádem protékat mokřadem a vracet se zpět do koryta 
(Anonymus, 2013).  

Zájmové území zasahuje do I., II. a III. zóny ochrany území, přičemž I. a II. 
zóna je vázaná na oblast Padrťských rybníků, která je z hlediska územního systému 
ekologické stability (ÚSES) řazená k regionálnímu biocentru (Anonymus 2011). 
Jedním z důvodů ochrany území je výskyt raka kamenáče (Austropotamobius 
torrentium). Uvedený druh raka je v seznamu zvláště chráněných druhů a podle vy-
hlášky MŽP ČR č.395/1992 Sb. zařazen do kategorie kriticky ohrožený. Podle 
evrop-ské směrnice o stanovištích 92/43/EEC se rak kamenáč řadí k druhům, 
u kterých existuje povinnost sledovat stav a případné využívání jejích stanovišť. 
Problemati-ce výskytu a ochrany raka kamenáče v české republice je v posledních 
desetiletích věnována zvýšená pozornost, např. Fischer et al. (2004), Fischer 
& Vlach (2009), Vlach et al. (2010, 2011), Svobodová et al. (2010), Kozák et al. 
(2014), Štambergová et al. (2009). Zvláště vztahem výskytu a populace raků 
k chemismu vod se v České republice, i s přispěním údajů z horního povodí 
Klabavy, zabývali: Svobodová et al. (2008), Svobodová et al. (2009), Svobodová et 
al. (2012), Vlach et al. (2013). Důsledky masívního úhynu raků vlivem toxických 
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kovů v acidifikovaných povrchových tocích v oblasti Brd byly zhodnocené 
ve studiích Svobodová & Fischer (2011), Svobodová et al. (2017).  

V minulosti bylo fyzikálně-chemické složení vody a dnových sedimentů 
v území sledováno (v r. 2007–2011) na dvou odběrních místech (Svobodová et al. 
2017). Veřejně dostupné údaje o chemismu vody pocházejí z regionálních, šířeji 
zaměřených úloh např. Atlas chemismu vod České republiky (Majer et al. 2012). 
Výsledky chemismu povrchových vod z 11 odběrných mít v zájmovém území 
z října 2009 jsou dostupné na mapové službě ČGS „Chemismus povrchových vod 
2007–2010“ (Anonymus 2015). Další zdroj informací představují částečné studie, 
zaměřené na hodnocení specifických složek životního prostředí ve vztahu k jakosti 
vody (kromě výše již uvedených např. Faina, 2011, Fischer, 2012) nebo účelové 
měření pH v terénu pracovníky Agentury ochrany přírody a krajiny České 
republiky (AOPK ČR) (Anonymus 2017). 

Jedním z hlavních aktuálních problémů v oblasti vodního hospodářství v rámci 
CHKO Brdy je podle AOPK nepříznivý chemismus vod (acidifikace a přítomnost 
toxických kovů) některých vodních toků (viz Klabava). Problém je dosud znám 
a popsán spíše pouze rámcově. V rozborech CHKO Brdy z r. 2012 je kromě jiného 
uvedeno, že problém nepříznivého chemismu je potřeba dále sledovat a hodnotit 
též se zaměřením na příčinné jevy a podle získaných zjištění prověřovat účelnost 
a proveditelnost zlepšujících opatření (Anonymus 2012).  

Cílem příspěvku je přispět k poznání současného stavu fyzikálně-chemických 
vlastností vody a sedimentů ve vodních tocích a vodních nádržích v povodí řeky 
Klabavy na území CHKO Brdy a taky v návaznosti na ochranu raka kamenáče 
diskutovat některá opatření. 

Metodika 
Údaje o fyzikálně-chemických vlastnostech tekoucích a stojatých vod 

a sedimentů v rámci povodí řeky Klabava na území CHKO byly získány 
vzorkováním z vybraných odběrných míst. Vytyčení monitorovacích míst 
v zájmovém území vyplynulo z cílů úlohy a z požadavků AOPK. Konečný výběr 
sledovaných míst byl před začátkem vzorkování konzultován se zástupci 
regionálního střediska CHKO Brdy v Jinci. Místa odběrů byla ofocena, zakreslena 
do mapy, zaměřena GPS přístrojem s přesností do 5 metrů a označena v terénu 
identifikačním barevným znakem. Přímo na místě byly také jednorázově 
ověřovány koncentrace kovů v půdě v blízkosti historických důlních děl 
spadajících do povodí Klabavy. 

Vzorkování se skládalo z odběrů vzorků povrchové vody na 13 monitorovacích 
místech a dnových sedimentů na 8 monitorovacích místech: Situace 
monitorovacích míst i s vysvětlivkami zkratek je zobrazena na Obr. 1. Vzorkování 
vod proběhlo ve třech obdobích: 13.–14.10.2016, 11.4.2017 a 25.7.2017. Záměrem 
bylo zachytit sezónní záznamy o kvalitativních změnách na sledovaných místech. 
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Obr. 1. Situace monitorovacích míst. 
Fig. 1. Situation of monitored sites. 
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Vzorkování vod 
 

V tekoucích vodách se sledovalo 9 míst: 5 míst na toku Klabavy (KL-1 až KL-5), 1 
místo na bezejmenném přítoku Klabavy nad Padrťskými rybníky (BP), 2 místa na 
Třítrubeckém potoku (TP-1 a TP-2), 1 místo na toku Rezerva (RE). Ve stojatých vodách se 
sledovala 4 místa: Hořejší rybník (HR), Dolejší rybník (DR), Ledvinka (LE) a Václavka 
(VA). Vzorkování povrchové vody se uskutečnilo dle pokynů platných technických norem 
ČSN EN 25667-2, ČSN ISO 5667-4, ČSN ISO 5667-6, a pokynů laboratoře. Vzorky vody 
byly nabírány pomocí teleskopické tyče s nádobou do laboratořemi připravených nádob, 
které odpovídaly požadovanému stanovovanému ukazateli, resp. skupině ukazatelů. Vzorky 
byly po odběru chemicky stabilizovány. V případě stopových prvků byl po filtraci použt 
5% roztok HNO3 a v případě sulfanu 0,8 ml octanu zinečnatého (26 g/l). Vzorky byly 
označeny a uloženy do chladicích boxů a ihned dopraveny do laboratoře. Součástí 
vzorkování vody bylo měření fyzikálně-chemických parametrů vody v místě odběru: 
teplota, měrná elektrická vodivost, pH, oxidačně-redukční potenciál a rozpuštěný kyslík. 
Terénní parametry byly měřeny pomocí přenosného přístroje Aquaread AP-2000. 
Parametry pH a vodivost byly rovněž proměřeny v akreditované laboratoři po přivezení 
vzorků. Barva vody a její zápach byly určovány senzoricky na místě odběru. Průhlednost 
vody byla zjišťována pomocí Secchiho desky. Terénní měření probíhala dle platných 
technických norem a postupů výrobců. Přístroj Aquaread AP-2000 byl před každým 
vzorkováním kalibrován. Během vzorkování vody byl vypracován pro každé monitorované 
místo Protokol o odběru vzorku. 

 
Vzorkování dnových (říčních) sedimentů 
 

Sedimenty byly vzorkovány jednorázově ve dnech 13.–14. 10. 2016 na 8 určených 
místech, které byly shodné s místy odběrů vzorků vody: Klabava-4, Bezejmenný přítok 
Klabavy, Třítrubecký potok 2, Rezerva, Hořejší rybník, Dolejší rybník, Ledvinka, 
Václavka. Vzorkování dnových sedimentů se uskutečnilo dle pokynů platné technické 
normy ČSN ISO 5667-12 a pokynů laboratoře. Vzorky sedimentů byly odebírány pomocí 
lopatky ze dna koryta toku nebo ručním vrtákem ze dna vodní nádrže do laboratořemi 
připravených nádob. Vzorky byly označeny a uloženy do chladicích boxů a dopraveny 
bezodkladně do laboratoře. Součástí vzorkování dnových sedimentů bylo rovněž senzorické 
měření (zápach a barva) na místě odběru. Při vzorkování sedimentů byl vypracován pro 
každé monitorované místo Protokol o odběru vzorku. 

 
Laboratorní analýzy 
 

Odebrané vzorky byly zachlazeny a ihned přepraveny do hydrochemických 
akreditovaných laboratoří společností GEOtest, a. s. a ALS, a. s., kde probíhal jejich 
analytický rozbor dle požadovaných rozsahů. Stanovení jednotlivých ukazatelů a meze 
jejich detekce se řídilo akreditovanými postupy pro danou matrici a analyzovaný ukazatel. 
Rozsah stanovených ukazatelů byl zadán zadavatelem úlohy. Analýzy vody měla 
následující rozsah: CHSKCr, CHSKMn, BSK5, KNK4.5, Σ aniontů, Σ kationtů, Tvrdost 
celková, TOC, IC, mineralizace, chlorofyl-a, Al, As, Cd, Hg, Li, Pb, Ncelk., N-NO3, N-NO2, 
N-NH4, NH3 volný, K, Mg, Mn, Na, Fe, Ca, Cl, F, orthofosforečnany, HCO3, SO4, H2S, 
sulfidy. Analýzy sedimentů měly následující rozsah: As, Be, Co, Cr, Cu, Cd, Hg, Ni, Pb, V, 
Zn, Ncelk., Pcelk., C10-C40, ΣPAU, ΣPCB, ΣBTEX, pesticidy. 
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Detekce kovů na místě 
 

Pomocí přenosného prvkového analyzátoru na bázi rentgenové fluorescence (XRF) 
Delta Professional byla měřením kovů v sedimentech v okolí historických důlních děl 
zjišťována souvislost s jejich výskytem v tocích a sedimentech východně od Padrťských 
rybníků. Detekce kovů byla realizována přímo v terénu, a to v pěti místech v okolí 
bývalého důlního díla – štoly cechu sv. Trojice – nacházejícího se v blízkosti pramenné 
oblasti Klabavy. Metodika měření vycházela ze situace v terénu a z akreditovaného postupu 
měření použitého přístroje. 

 
Vyhodnocení provedených prací 
 

Výsledky byly hodnoceny vzhledem ke standardům pro lososové vody, uvedené v přílo-
ze č. 2 nařízení vlády ČR č. 71/2003 Sb. Podle Svobodové et al. (2009) vody, které splňují 
tyto standardy umožňují vyšší pravděpodobnost výskytu původních druhů raků v ČR. Něk-
teré ostatní ukazatele bylo možné hodnotit také podle nařízení vlády ČR č. 401/2015, které 
představují normy environmentální kvality (NEK) shrnující kritéria pro látky rezistentní, 
bioakumulativní a toxické s cílem dosáhnout dobrého stavu povrchových vod. Limity jsou 
vyjádřeny jako NEK-RP, kdy se limit vztahuje k aritmetickému průměru všech naměřených 
hodnot v rámci roku, nebo jako NEK-NPK, kdy limit stanovuje nejvyšší přípustnou 
koncentraci, která může být naměřena v daném útvaru povrchových vod. Jako významné 
parametry ovlivňující výskyt raků byly vyhodnoceny také obsahy hliníku a vápníku 
(Svobodová et al. 2009) a ukazatel KNK4,5 pro srovnání hodnot s předchozími výsledky. 

Hodnocen je každý naměřený údaj z posuzovaných parametrů, nikoliv průměrné 
hodnoty za celý soubor (jako požaduje legislativa), jelikož se realizovaly pouze 3 odběry 
vzorků za sledované období. Zároveň se tak dají lépe sledovat změny mezi jednotlivými 
ukazateli, nebo také v rámci daného odběrného místa. 

Všechny naměřené ukazatele byly nejdříve testovány pomocí Pearsonova korelačního 
koeficientu s cílem zjistit vztahy mezi jednotlivými parametry. Na zobrazení vztahů mezi 
odběrnými místy byla využitá analýza hlavních komponentů založená na průměru 29 
ukazatelů (jeden z dvojice vysoko korelovaných znaků byl vždy vyloučený r>0,95). 
Statické vyhodnocení bylo zpracováno v programu Statistika 9.1 (StaSoft Inc., 2013). 

Dnové sedimenty, resp. říční sedimenty byly hodnoceny ve smyslu vyhlášky č. 
257/2009 Sb, o používání sedimentů na zemědělské půdě podle Přílohy č. 1, kde jsou 
uvedeny limitní hodnoty rizikových prvků a rizikových látek v sedimentu v mg.kg-1 sušiny. 
Pro hodnocení trendů vývoje hodnot ukazatelů v dnových sedimentech nebyl získaný 
dostatečný soubor relevantních údajů z lokality. Naměřené údaje jsou porovnané s výsledky 
uvedenými v příspěvku Svobodová et al., 2017. 
 
Výsledky 

Výsledky chemických analýz vod vybraných ukazatelů jsou prezentovány 
v Tab. 1 a dnových sedimentů v Tab. 2. Relevantní ukazatele jsou hodnocené vůči 
příslušné legislativě, přičemž překročené hodnoty jsou zvýrazněny tučným písmem. 
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Tab. 1. Koncentrace vybraných ukazatelů ve vodě na sledovaných místech a jejich 
hodnocení dle limitů příslušné legislativy. 

Tab. 1. Concentration of selected indicators in water at the monitored sites and their 
evaluation according to the limits of the relevant legislation. 

pH
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O
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N
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H
4+  

N
-N

O
2 

C
a 
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d 

A
l 

A
s 

Fe
 

M
n 

[ ] [µS/cm] [mg/l] [°C] [mg/l] [mg/l] [mg/l] mg/l [mmol/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] [mg/l] [mg/l] 

O
db
ěr

ní
 

m
ís

to
 

O
db
ěr

 

*6–9 - - 21,5 *<9 *3 **26 **10 - *1 *0,6 - **0,45 - **11 **1 **0,3 

I. 6,09 34 18 6,90 9,64 <3 33 14,5 <0,2 <0,1 <0,01 3,4 <0,5 205 40,2 0,33 <0,05 

II. 6,79 56 53 6,90 10,56 <3 35 9,41 0,41 <0,1 <0,01 5,7 <0,5 227 54,6 0,39 <0,05 

 B
ez

ej
m

en
ný

 
 př

íto
k 

III. 7,02 91 83 14,10 9,13 <3 24 10,4 0,78 0,14 <0,01 11,3 1,06 69,7 137,0 0,33 <0,05 

I. 6,01 43 23 7,00 9,41 <3 23 10,5 <0,2 <0,1 <0,01 3,2 6,26 366 10,3 0,4 0,09 

II. 6,2 41 36 6,80 10,50 <3 19 5,37 <0,2 <0,1 <0,01 5 0,66 545 <5 0,21 0,12 

K
la

ba
va

 5
 

III. 5,56 32 18 13,00 8,91 <3 22 10,3 <0,2 0,15 <0,01 2,5 <0,5 308 14,4 0,36 0,051 

I. 6,76 62 40 7,00 9,28 <3 32 15,2 0,24 <0,1 0,01 6,0 <0,5 308 21,3 0,44 0,06 

II. 6,44 56 40 7,68 8,94 <3 41 8,66 0,26 <0,1 <0,01 4,6 0,56 255 13,3 0,41 0,16 

K
la

ba
va

 4
 

III. 6,81 68 63 14,10 8,31 <3 24 11,1 0,59 0,17 0,07 7,23 <0,5 123 28,6 0,46 0,065 

I. 7,06 149 117 8,30 8,45 5 35 21,7 1 <0,1 <0,01 21,0 1,41 26,7 8,22 0,17 <0,05 

II. 7,11 96 79 11,10 9,11 <3 32 7,14 0,72 <0,1 <0,01 13,0 0,87 53,3 7,46 0,25 0,22 

K
la

ba
va

 3
 

III. 6,48 104 95 17,20 7,01 4 43 15,2 0,78 <0,1 <0,01 14,2 0,59 84,1 33,1 0,91 0,29 

I. 6,78 113 82 8,40 9,69 4 33 20,5 0,62 <0,1 0,01 12,1 <0,5 34,3 8,31 0,18 <0,05 

II. 6,95 68 52 8,00 10,52 <3 17 4,47 0,46 <0,1 <0,01 6,5 <0,5 74,2 5,88 0,21 <0,05 

K
la

ba
va

 2
 

III. 6,81 85 76 13,40 9,43 <3 17 8,14 0,74 <0,1 <0,01 10,4 <0,5 34,9 13,9 0,56 <0,05 
I. 7,3 66 52 7,30 9,66 <3 23 9,15 0,43 0,29 <0,01 11,3 2,03 674 <5 0,22 0,12 
II. 4,69 44 18 6,35 10,86 <3 17 3,2 <0,2 <0,1 <0,01 2,3 <0,5 560 <5 <0,1 0,12 

R
ez

er
va

 

III. 4,98 37 28 11,70 9,26 <3 11 5,22 0,21 <0,1 <0,01 1,8 <0,5 329 <5 0,11 0,086 

I. 6,6 65 32 7,40 9,68 <3 61 4,13 <0,2 0,40 0,01 4,0 <0,5 172 <5 <0,1 0,05 

II. 5,51 37 32 6,90 10,96 <3 16 1,42 0,21 <0,1 <0,01 3,7 <0,5 279 <5 <0,1 0,09 

 T
řít

ru
be

ck
ý 

 po
to

k 
2 

III. 5,88 31 15 11,20 9,36 <3 <10 6,8 <0,2 <0,1 <0,01 1,9 <0,5 97 <5 <0,1 <0,05 

I. 8,34 74 55 7,40 9,80 <3 11 5,12 0,52 <0,1 <0,01 12,0 2,18 240 <5 0,11 0,07 

II. 6,19 39 21 11,60 9,44 <3 15 2,07 <0,2 <0,1 <0,01 2,6 <0,5 241 <5 <0,1 0,08 

Tř
ítr

ub
ec

ký
  

po
to

k 
1 

III. 6,04 32 29 7,10 11,24 <3 <10 4,05 <0,2 <0,1 <0,01 2,9 <0,5 96,4 <5 <0,1 <0,05 

I. 7,34 129 101 8,30 9,85 4 29 19,7 0,86 <0,1 0,02 17,9 <0,5 66,8 7,15 0,19 <0,05 
II. 6,76 45 31 7,20 11,01 <3 11 3,17 0,21 <0,1 <0,01 3,6 <0,5 161 <5 <0,1 0,06 

K
la

ba
va

 1
 

III. 6,56 49 48 12,10 9,31 <3 <10 4,54 0,39 <0,1 0,03 6,9 <0,5 71,2 <5 0,18 <0,05 
I. 6,68 119 91 8,20 8,66 8 45 22,6 0,71 <0,1 0,07 13,0 <0,5 <20 7,3 0,12 <0,05 
II. 6,83 86 73 11,70 11,00 4 38 8,55 0,36 <0,1 <0,01 10,2 <0,5 53,9 5,22 0,2 0,08 

 H
oř

ej
ší

 
 ry

bn
ík

 

III. 6,11 96 75 20,10 8,07 6 54 17,7 0,54 0,62 0,15 10,0 <0,5 <20 9,53 <0,1 <0,05 



S. Mikita, P. Lacina a L. Jurek: Fyzikálně-chemické parametry tekoucích a stojatých vod a sedimentů v povodí Klabavy 
 

83 

pH
 

V
od

iv
os

t 

M
in

er
al

iz
ac

e 

T
ep

lo
ta

 

O
2 

B
SK

5 

C
H

SK
C

r 

T
O

C
 

K
N

K
4.

5 

N
-N

H
4+  

N
-N

O
2 

C
a 

C
d 

A
l 

A
s 

Fe
 

M
n 

[ ] [µS/cm] [mg/l] [°C] [mg/l] [mg/l] [mg/l] mg/l [mmol/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] [mg/l] [mg/l] 

O
db
ěr

ní
 

m
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to
 

O
db
ěr

 

*6–9 - - 21,5 *<9 *3 **26 **10 - *1 *0,6 - **0,45 - **11 **1 **0,3 

I. 6,54 121 93 8,40 6,87 7 40 22,8 0,67 <0,1 <0,01 12,9 3,00 <20 8,38 0,16 <0,05 

II. 6,38 75 78 12,20 7,53 5 48 7,56 0,46 <0,1 <0,01 11,7 <0,5 37,8 5,75 0,19 0,09 

  D
ol

ej
ší

 
  r

yb
ní

k 

III. 6,37 108 94 20,30 2,01 <3 54 19 0,78 0,14 0,01 13,5 <0,5 135 48,2 0,85 0,30 

I. 6,7 136 109 8,60 6,21 6 36 25,3 1 <0,1 <0,01 17,5 1,17 <20 7,42 0,59 0,08 

II. 7,63 137 140 12,90 10,45 <3 23 5,94 1,19 <0,1 0,21 24,1 <0,5 <20 <5 <0,1 <0,05 

 L
ed

vi
nk

a 

III. 6,62 112 98 19,30 4,91 3 42 12,9 1,03 <0,1 0,59 15 <0,5 <20 7,54 0,41 0,09 

I. 6,76 85 78 7,40 3,88 6 64 31,2 0,67 <0,1 0,12 9,1 3,07 98,3 6,29 1,47 0,35 
II. 6,17 63 50 10,60 5,88 4 55 13,2 0,41 <0,1 <0,01 6,1 <0,5 141 <5 0,63 0,11 

   
V

ác
la

vk
a 

III. 6,78 78 76 19,00 1,96 3 59 21 0,74 1,01 0,12 7,6 <0,5 55,5 8,93 1,87 3,00 

Poznámky: odběrná místa jsou řazena v postupnosti podle toku látek v prostředí, t.j. podle kombinace nadmořské 
výšky a pořadí přítoků do toku Klabavy. Vodní nádrže jsou odděleny ve spodní části tabulky. 
Odběr I. – 12-13.10.2016, Odběr II. – 11.4.2017, Odběr III. – 25.7.2017. 
* NV ČR č. 71/2003 Sb, Příloha č. 2; přípustné limity pro: pH, N-NH4 pokud vyhovuje aspoň 95 % vzorek 
z měsíčních odběrů v rámci roku a pro O2 pokud vyhovuje aspoň 50 % vzorků; cílové limity pro: BSK5, N-NO2 
pokud vyhovuje aspoň 95 % vzorků z měsíčních odběrů v rámci roku; 
** NV ČR č. 401/2015 Sb, Tab. 1a: přípustné limity (roční průměr): CHSKCr, TOC; Tab. 1b: NEK-NPK: Cd; Tab. 
1c: NEK-RP: As, Fe, Mn. 

 
Hodnocení dle použitých limitů je možné považovat za konzervativní. Limity se 

vztahují na hodnocení průměrných ročných hodnot získaných z měsíčních odběrů 
nebo se ke splnění limitu požaduje jeho nepřekročení při stanoveném množství 
vzorek (viz poznámky in Tab. 1).  

V Tab. 1 nejsou prezentovány ukazatele: volný amoniak, fluoridy, sulfan a sul-
fidy, Pb, Hg, kterých hodnoty byly pod detekčními limity laboratorního stanovení. 

Výsledky ukazují, že navzájem jsou statisticky významně korelované (r > 0,80, 
P < 0,001) některé ukazatele související s množstvím rozpuštěných aniontů 
a kationtů ve vodě (Ca, Mg, Na, vodivost, HCO3, KNK4,5, TIC, mineralizace, 
Σ aniontů, Σ kationtů, tvrdostcelk.). Kromě toho statisticky významně korelovány 
(r > 0,80, P < 0,001) jsou navzájem ukazatele BSK5 a Cl. 

Analýza hlavních koordinát ukázala možnost rozdělit odběrná místa do tří 
skupin (Obr. 2 a, b). Podél první osy se oddělily dvě skupiny odběrných míst, 
největší skupinu tvoří toky KL-5, -4, -3, -2, -1, TP-2, TP-1, RE a BP, druhou 
skupinu představují vodní nádrže DR, HR, LE a odběrné místo na Klabavě pod 
Padrťskými rybníky (KL-3). S první osou souvisí hlavně ukazatele: Mg, TIC, 
teplota, EC, KNK4,5, Na. Václavka se výrazně oddělila od všech ostatních 
odběrných míst podél druhé osy, se kterou souvisí hlavně ukazatele: CHSKMn, 
NH4, fosforečnany, Fe, Mn. 
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2a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2a, b. Analýza hlavních komponent zobrazující variabilitu fyzikálně-chemických 

vlastností vod na sledovaných odběrných místech.  
Fig. 2a, b. Differences / similarities of monitored sampling sites due to established physico-

chemical properties of water (PCA analysis). 

A 

B 

C 
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Tab. 2. Koncentrace vybraných ukazatelů (sušina) dnových sedimentů (mg.kg-1). 
Tab. 2. Concentration of selected indicators (dry matter) of bottom sediments (mg.kg-1). 

 Klabava-
4 

Bezejmenný
přítok 

Třítrubecký
potok 1 Rezerva Hořejší

rybník 
Dolejší
rybník Ledvinka Václavka 

Vyhláška 
č.  
257/2009 
Sb,  
Příoha č.1 

As 401 339 <5 <5 66,4 81,5 36,1 28,3 30 
Be 1,59 1,51 <0,5 <0,5 1,23 0,78 0,65 1,34 5 
Cd 0,55 <0,2 <0,2 <0,2 0,31 0,73 0,43 <0,2 1 
Co 15,5 14,2 <10 <10 21,4 16,2 15,3 20 30 
Cr 50,7 39,8 <10 <10 69 58,3 103 52 200 
Cu 93,8 64,8 47,1 50,3 74,1 83,2 62,7 79,5 100 
Ni 26,8 20,5 <10 <10 33,7 21,8 40,1 30,9 80 
Hg <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,8 
Pb 28,1 35,6 10,1 15,1 23,3 28,7 32,1 21,8 100 
V 104 76,3 <10 <10 89,9 68,4 87,9 109 180 
Zn 97,1 80,7 31,1 26,6 79,2 108 88,5 67,9 300 
Ncelk. <1000 <1000 <1000 1520 <1000 <1000 1460 <1000 - 
Pcelk. 358 200 80 140 442 598 286 270 - 
C10 - C40 <20 <20 88 33 <20 66 27 <20 300 
PAU (Σ 12) <0,3 <0,3 0,597 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 2,371 6 
Σ BTEX <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,4 
PCB (Σ 7 kong.) <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,2 
DDT (včetně 
metabolitů) <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,1 

 

Tab. 3. Výsledky terénního měření prvků (mg.kg-1). 
Tab. 3. Results of field measurement of elements (mg.kg-1). 
Název  
vzorku Zhodnocení 

číslo  
měření P S Cl K Ca Ti V Cr Mn Fe Ni Cu Zn As Pb 

1 < < < 1362 101 415 15,1 32 142 9581 9 23 15,8 85,8 20 

2 < 192 < 3839 269 1533 41 47 56 8288 19 19 29,7 51,9 53,8 

3 < < < 6140 204 2431 60 36 167 16138 22 27 39 148 64 
vz 2 

znatelně  
zvýšený  
obsah  
arsenu,  
nepatrně  
olova průměr < < < 3780 191 1460 38,6 38 122 11336 17 23 28,1 95 45,8 

                   

1 294 524 < 6903 993 3012 53 41 320 15874 15 15 54 52 104 

2 < 728 < 6201 616 2880 50 46 132 14076 < 10 65 51 119 

3 336 863 273 7412 792 3413 66 46 208 19326 < 19 91 68 116 
vz 4  

mírně  
zvýšený  
obsah  
As,  
výrazněji  
zvýšený  
obsah Pb průměr 260 705 186 6839 800 3102 56 44 220 16425 < 15 70 57 113 

                   

1 < 487 < 4128 2051 1741 25 33 905 11859 < 9 402 61 251 

2 < 435 < 5350 2729 2205 38 22 1010 12141 < < 174 61 265 

3 < 416 < 4015 2473 1675 28,2 40 890 12194 < < 173 49 251 
vz 5 

výrazněji  
zvýšený  
obsah  
Zn a Pb,  
mírně  
zvýšený  
obsah As průměr < 446 < 4498 2418 1874 30 32 935 12065 < < 250 57 256 



BOHEMIA CENTRALIS 34 
 

86 

Název  
vzorku Zhodnocení 

číslo  
měření P S Cl K Ca Ti V Cr Mn Fe Ni Cu Zn As Pb 

1 < 246 117 1245 1743 423 14,3 45,8 1037 6050 24 20,8 54,3 40,6 20,5 

2 < 158 < 1121 1340 372 11,2 45 939 4907 25 17,1 45 46,1 14,6 

3 < < < 979 1265 352 10,3 44,6 1015 5437 22 19,9 46,9 45,8 18 
vz 1 

hodnoty  
jsou  
bez  
anomál- 
ních  
projevů  průměr < 165 < 1115 1449 382 11,9 45,1 997 5465 24 19,3 48,7 44,1 17,7 

1 < 344 < 5902 463 2289 48 33 47 9891 15 40 44 88 26,2 

2 < 278 < 7360 377 2896 61 20 51 13786 < 35 68 148 35 

3 < 265 < 8656 267 3300 64 45 79 12916 32 38 61 139 31,9 
vz 3 

znatelně 
zvýšený  
obsah As 

průměr < 295 < 7306 369 2828 58 32 59 12198 19 38 57 125 31,1 

Vysvětlivky:  
vz 1 – místo měření v dnovém sedimentu bezprostředně na výtoku důlní vody ze štoly 
vz 2 – místo měření v dnovém sedimentu pod jezírkem, cca 35 m pod výtokem důlní vody ze štoly 
vz 3 – místo měření v dnovém sedimentu těsně před místem infiltrace vody pod povrch, cca 55 m pod výtokem 
důlní vody ze štoly 
vz 4 – místo měření v půdě cca 10 m sz od štoly (vpravo od štoly podle směru toku) 
vz 5 – místo měření v půdě cca 20 m s od štoly (nad štolou, u cesty) 

Poznámky: V Tab. 3 nejsou prezentovány kovy, jejichž koncentrace byly pod detekční mezí přístroje (<): Se, Ag, 
Cd, Sn, Sb, W, Hg, Co.  

 
Diskuse  

Četnost vzorkování byla vzhledem k potřebě hodnocení kvality povrchových vod 
relativně nízká, nicméně odběry proběhly jednotným odběrem ve třech různých ročných 
obdobích v letech 2016 až 2017. Výsledky byly zaznamenány v poměrně husté síti v rámci 
zájmového území (13 odběrných míst), což umožnilo interpretovat prostorové souvislosti 
mezi jednotlivými odběrnými místy. Reprezentativnost získaných údajů byla podpořena 
odběrem a analýzou dnových a říčných sedimentů, a také terénním měřením koncentrací 
kovů ve zdrojové oblasti. Výsledky byly rovněž porovnány s archivními údaji jiných 
autorů. I vzhledem k tomuto je však potřeba považovat popisované projevy spíše za 
orientační, se snahou poukázat na procesy, které v zájmovém území mohou ovlivňovat 
naměřené hodnoty. 

Získané výsledky ve finále potvrzují situaci v sledovaném úseku Klabavy, kterou 
v úvodu popisují Svobodová & Fischer (2011). Zůstávají však stále nezodpovězené otázky, 
resp. neurčitosti ohledně fungování monitorovaného ekosystému. 

Rozlišení odběrných míst na základě podobnosti/rozdílnosti v nich zjištěných hodnot 
sledovaných parametrů se jeví jako logické (Obr. 2). Samostatně vyčleněná Václavka 
(skupina C) je ovlivněna přítomností specifických látek zřejmě antropogenního původu, 
jejímž důsledkem jsou také extrémní projevy hodnot v některých ze sledovaných ukazatelů 
(NH4, PO4, O2, CHSKMn, Mn, Fe, Cd). Další odběrovou skupinu tvoří odběrná místa na 
tocích – skupina A. Skupinu B reprezentují vodní nádrže a náleží do ní také odběrné místo 
Klabava-3, které je výrazně ovlivňováno vodou z výpusti Padrťských rybníků. Tento vliv 
byl významný při všech třech odběrech, přičemž nejvíc se projevoval při letním 
a podzimním vzorkování. 
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Prostřednictvím skupinového ukazatele mineralizace, který koreluje se skupinou 
základních fyzikálně-chemických ukazatelů vody, je možné poukázat na hlavní 
mechanismy tvorby a složení vody v zájmové oblasti. 

Mineralizace tekoucích vod v zájmové oblasti je obecně nízká, od 15 mg.l-1 
u Třítrubeckého potoka-2 do 117 mg.l-1 u Klabavy-3 (Tab. 1). Podle rozdělení přírodních 
a užitkových vod (Pitter, 2015) se jedná o vody velmi málo mineralizované až vody málo 
mineralizované. Potvrzují to i výsledky jiných autorů (např. Svobodová et al. 2017, Vlach 
et al. 2013). Nízké zastoupení anorganických látek ve vodách je podmíněno především 
geologickými poměry dané oblasti, která je budována krystalickým podložím 
s paleozoickými členy, a dále také vazbou monitorovaných míst na horní část povodí, kde 
se vody po chemické stránce teprve začínají formovat. Nejnižší hodnoty mineralizace 
a ostatních korelovaných ukazatelů se proto také vážou na místa situovaná v horních 
částech zájmového povodí (Třítrubecký potok-2, Klabava-5, Bezejmenný přítok, Rezerva). 
Obecně lze říct, že mineralizace roste směrem k místům situovaných v nižších polohách 
povodí (TP-1, KL-2, KL-1). U KL-3 je její zvýšená mineralizace zapříčiněna vlivem 
výtoků z Padrťských rybníků (viz Obr. 2a a text níže). Stejnou interpretaci ovlivnění 
Klabavy rybníky uvádějí např. i Svobodová et al., 2017. Hodnoty mineralizace (i některých 
jiných ukazatelů) byly u KL-3 zejména při podzimním vzorkování vyšší, stejně jako ty 
zjištěné u Padrťských rybníků. To může souviset se stratifikací vody v nádržích 
a vypouštěním vody z nižšího hloubkového profilu s vyššími obsahy některých látek. 
Pokles mineralizace u KL-1 je pravděpodobně zapříčiněn naředěním způsobeným přítokem 
níže mineralizované vody z povodí Třítrubeckého potoka. Pozorování sezónních změn je 
omezeno nízkou frekvencí a početností odběrů. Přesto bylo možné pozorovat u většiny 
sledovaných míst během jarního vzorkování (duben) nižší hodnoty mineralizace, což je 
způsobeno zřejmě táním sněhu a nižším výparem srážek. Výjimkou byla místa v horních 
částech toků (BP, KL-5, TP-2), kde ke zvýšené mineralizace přispívaly především vyšší 
obsahy síranů v tomto období. Z toho lze usuzovat, že v čase odběru pravděpodobně 
dominoval navíc podzemní odtok a až v nižších polohách toků docházelo k jejich většímu 
naředění vodami z povrchového odtoku. Rovněž se však může jednat o důsledek snížené 
mikrobiologické aktivity v zimním období. 

Mineralizace ve vodních nádržích byla obecně 2- až 3-násobně vyšší než v tekoucích 
vodách. Důvodem může být více faktorů: vyšší stagnace vody, splachy nerozpuštěných 
látek z terénu, hospodaření na rybnících (vápnění vody, přikrmování), působení 
fyzikálních, chemických a biologických procesů, při nichž dochází k obohacení málo 
výživných vod rozpuštěnými anorganickými a organickými látkami. Značný vliv na 
přítomnost rozpuštěných organických látek (ale v důsledcích také i anorganických látek) 
může mít například fotochemická transformace huminových látek, odumírání a rozklad 
fytoplanktonu a zooplanktonu a také důsledky jejich metabolické činnosti (Pitter, 2015). 
Popisované změny se projevily také vyššími hodnotami CHSKCr, BSK5, pH, K, Na, Cl, 
PO4, KNK4,5, Ncelk, N-NH-4, N-NO2, chlorofylu-a, TOC (letní odběr), Fe (letní odběr) 
a snížením hodnot O2. 

U většiny odběrných míst ve stojatých vodách se na sledovaných ukazatelích projevil 
efekt naředění během jarního vzorkování, resp. nižší obohacení vod rozpuštěnými látkami. 
Výjimku tvořila pouze vodní nádrž Ledvinka, kde se právě v tomto období projevila 
nejvyšší mineralizace ze všech odběrů (140 mg.l-1). Souviset to může s její větší izolací 
vůči vodám, které do ní přitékají (Ledvinka měla obecně malé výkyvy hodnot 
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v sledovaných ukazatelích), a tedy pomalejší výměnou vody, s čímž také souvisí její větší 
chemická stagnace. V literatuře se ve vztahu k požadavkům na kvalitu vody uvádějí spíše 
hodnoty měrné elektrické vodivosti vody (dobře koreluje s mineralizací). Štambergová et 
al. (2009) uvádějí průměrnou hodnotu vodivosti na lokalitách s rakem kamenáčem v ČR 
446 µS.cm-1. Optimální vodivost vody pro raka říčního uvádí Bohl (1987) v rozmezí 80–
700 µS.cm-1. 

Další statisticky významně korelovanou skupinu tvoří ukazatele BSK5 a Cl. Zvýšené 
hodnoty těchto ukazatelů souvisí především s odběrnými místy ve vodních nádržích, 
případně také v rámci části toku ovlivněného Padrťskými rybníky (KL-3, KL-2). Nejvyšší 
zjištěné hodnoty se projevily při podzimním odběru a nejnižší při jarním odběru vzorků. 
V případě BSK5 se může jednat zejména o změny způsobené přítomností organické hmoty 
a jejím rozkladem. U chloridových iontů může být jejich nárůst ovlivněn zvýšením 
mineralizace a poklesem koncentrace síranů, avšak nelze zcela vyloučit také jiné, zatím 
nezjištěné aspekty (např. vliv atmosférické depozice, splachy z cest atp.). 

Dále jsou diskutovány ostatní ukazatele prezentované v Tab. 1. Získané hodnoty jsou 
většinou v souladu s rozmezím hodnot publikovanými Svobodovou et al. (2017), kde jsou 
uvedeny statistické parametry: medián, min., max. ze souboru 48 vzorků za období 2009–
2011 ze dvou odběrných míst – K1 (identické s KL-3) a K2 (identické s KL-1). Při 
hodnotách pH byly obdobné extrémní hodnoty sice zachyceny, ale na odběrných místech 
situovaných spíše výše v povodí Klabavy (min. – Rezerva = 4,69; max. – Třítrubecký 
potok-1 = 8,34). U některých ukazatelů nebyly v tekoucích vodách zjištěny maximální 
pozorované hodnoty: BSK5 = 12 mg.l-1 (max. 5 mg.l-1 – KL-3), CHSKCr = 146 mg.l-1 (max. 
61 mg.l-1 – TP-2), NH4 = 2,84 mg.l-1 (max. 0,4 mg.l-1 – TP-2), Al = 4 930 µg.l-1 (max. 674 
µg.l-1 – RE), Fe = 13,5 mg.l-1 (max. 0,91 mg.l-1 – KL-3). Vzhledem k extrémní poloze 
Václavky oproti ostatním sledovaným místům (Obr. 2a), vyčleněné extrémními hodnotami 
ve více ukazatelích způsobených pravděpodobně antropogenním vlivem (Obr. 2b), nebudou 
hodnoty z tohoto odběrného místa zahrnuty do interpretace níže popsaných ukazatelů. 

Teplota: teplota vody v Padrťských rybnících měla v rámci letního odběru hodnoty na 
úrovni 20,0 °C (měření v hloubce cca 1 m). Lokálně zvýšené hodnoty teploty vody se 
projevovaly v odběrném místě KL-3, které se nachází v blízkosti soutoku s vodami 
vypouštěnými z rybníků do Klabavy. Zajímavé anomální změny hodnot se projevily 
u odběrného místa TP-1, kde byla při letním odběru paradoxně naměřena nejnižší teplota ze 
všech odběrných míst (7,10 °C) a při jarním odběru výrazně vyšší hodnota (11,6 °C) jako 
u KL-1 (7,2 °C). Popisovaná situace zřejmě souvisí s regulací zdrže nacházející se cca 
150 m nad odběrným místem TP-1. Rak říční a rak kamenáč, stejně jako rak signální, jsou 
stenotermními živočichy, kteří využívají úzký rozsah teplot a vyžadují vyrovnaný teplotní 
režim, ideálně v teplotním rozmezí mezi 11–26 °C. (Štambergová et al. 2009).  

pH, KNK4,5: vody v zájmovém území mají obecně nízké pH (min = 4,69, max = 8,34, 
medíán = 6,6), resp. KNK4,5 (min = 0,2 mg.l-1, max = 1,0 mg.l-1, medián = 0,26 mg.l-1). 
Nejnižší hodnoty byly zjištěné v nejvýše položených odběrných místech, a to 
v Třítrubeckém potoku-2 (jarní a letní odběr), Rezervě (jarní a letní odběr) a Klabavě-5 
(letní odběr). Spolu s ostatními faktory se vody v zájmové oblasti dají označit jako 
acidifikované (viz text níže).  

Z terénních měření pH pracovníky AOPK, která probíhala cca ve dvou týdenních 
intervalech za období 16.3.2017 až 20.12.2017, vyplývá, že hodnoty pH jsou obecně 
nejnižší v zimním období. Při nižších teplotách jsou zřejmě limitovány fyzikální, chemické 
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i biologické procesy podílející se na zvýšené dotaci látek z prostředí do vod. Tím je 
omezená tlumivá kapacita vod a pH nižší. Mírný pokles hodnot pH nastával také v období 
srážkové činnosti, kdy rovněž dochází k nižšímu obohacení vod rozpuštěnými látkami 
z méně mineralizované srážkové vody, resp. vody z povrchového odtoku, která může být 
v důsledku výskytu smrkových monokultur a rašelinišť v zájmové oblasti navíc okyselena.  

Hodnoty pH významně ovlivňují výskyt všech vodních živočichů, včetně raků ve 
vodním prostředí. Existenční optimum uváděné v literatuře pro raka říčního a raka 
bahenního spadá do rozmezí pH 7,0–8,7. Nicméně rak je schopen přežít po časově 
omezenou dobu i v extrémnějším rozmezí hodnot pH 4–11. Letální účinek mají hodnoty 
nižší než 3,5 a vyšší než 12. Na lokalitách, kde byl v ČR potvrzen výskyt raka kamenáče, 
raka říčního i raka pruhovaného, byla průměrná hodnota pH v rozmezí 7,8–7,9 
(Štambergová et al. 2009). 

O2: kyslíkové nasycení se na sledovaných místech projevilo obecně nejnižšími 
hodnotami v letním období a nejvyššími v jarním období (Tab. 1). Tato situace je 
paradoxní, obecně je tomu spíš naopak (Pitter, 2015). Výjimku představovalo pouze 
odběrní místo Třítrubecký potok-1, kde nejvyšší hodnoty O2 byly zaznamenány v letním 
období. Důvodem ovlivnění kyslíkových poměrů na tomto místě může být přítomnost 
a regulace stavidla nacházejícího se cca 150 m nad odběrným místem. Nejnižší podlimitní 
hodnoty byly ověřeny ve vodních nádržích, kde dochází v důsledku rozkladu biomasy 
v tomto období k vyšší spotřebě kyslíku jako jeho tvorbě fotosyntetickou asimilací (viz také 
vyšší hodnoty BSK5). Při všech 3 odběrech byly podlimitní hodnoty zaznamenány ve 
Václavce (1,96 mg.l-1) a Dolejším rybníku (2,01 mg.l-1). Mírně snížené hodnoty O2 
v tekoucích vodách se projevily v KL-3 (podzimní a letní odběr), kde se projevuje vliv 
výtoků z rybníků a také v KL-4 (jarní a podzimní odběr) a v KL-5 (letní odběr). 

S funkcí teploty v životě raků úzce souvisí úloha obsahu kyslíku ve vodě. Jeho spotřeba 
se u raků mění v závislosti na aktivitě, hmotnosti, stáří a pohlaví (Svobodová et al. 1987). 
Průměrné koncentrace kyslíku pro místa s výskytem raka kamenáče v ČR byly zjištěné 
v rozmezí 5,4–11 mg.l-1 (Štambergová et al. 2009). 

CHSKCr, TOC: projevy naměřených hodnot TOC jsou podobné jako u hodnot CHSKCr. 
Hodnoty CHSKCr byly zvýšené téměř na všech místech kromě KL-5, TP-1 a RE (Tab. 1). 
Celkově vyšší hodnoty CHSKCr byly zjištěné i z dlouhodobějšího pozorování kvality vody 
na Klabavě (Svobodová et al., 2017), kde má medián hodnotu 20 mg.l-1. Hodnoty ze 
zájmové oblasti jsou 2 až 4násobně vyšší jako průměrná hodnota CHSKCr naměřená na 
lokalitách v ČR pro raka kamenáče – 13,1 mg.l-1 (Svobodová et al. 2009). Zvýšené hodnoty 
mohou souviset s přítomností huminových látek z rašelinných půd, které představují těžce 
rozkladné organické látky (Pitter, 2015). Dokumentují to také zvýšené hodnoty CHSKCr 
a TOC v tocích ve zdrojové oblasti Klabavy (BP a KL-5) oproti nižším hodnotám 
u sledovaných míst v povodí Třitrubeckého potoka. Obecně nejvyšší hodnoty se ověřily ve 
vodních nádržích, s maximem v letním a minimem v jarním období. Zde může docházet 
k fotolytickému rozkladu huminových látek a následnému obohacení vody o organické 
látky (Pitter, 2015). Dále je zde možné předpokládat také přísun organických látek 
i z důvodu krmení rybí osádky. Změny hodnot jsou pravděpodobně podmíněny intenzitou 
biologické aktivity vodních organismů a rostlin, přísunem látek z prostředí do vody 
a různou dobou zdržení vody v daném prostředí. Anomálně zvýšená hodnota (z neznámých 
důvodů) byla při CHSKCr zaznamenána u TP-2, kde na podzim byla naměřena hodnota 61 
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mg.l-1. V literatuře (např. Svobodová et al., 2008, Štambergová et al., 2009) se uvádí, že pro 
raky je vhodné mírné obohacení vody živinami a výjimečně snesou i vyšší hodnoty. 

BSK5: nadlimitní hodnoty BSK5 byly dokumentovány především ve vodních nádržích, 
v podzimním období (Tab. 1). Zvýšené hodnoty a jejich změny je možné interpretovat 
obdobně jako u CHSKCr a TOC. V toku Klabavy se zvýšení hodnot projevilo jenom v KL-3 
(v letním období – 5 mg.l-1) a od KL-3 po K-1 (v podzimním období – 4 mg.l-1). Nejvyšší 
hodnoty BSK5 v Klabavě pod rybníky na podzim popisují i Svobodová et al. (2017), 
přičemž uvádí jako důsledek vypouštění rybníků před zimním výlovem ryb. Vliv 
vypouštění rybníků na tok Klabavy je dobře patrný i z průběhu hodnot chlorofylu-a. 
Průměrnou hodnotu pro raka kamenáče v ČR uvádějí Štambergová et al. (2009) 2,4 mg.l-1. 
Pro další sledování parametru BSK5 vzhledem k hodnocení podmínek pro raka kamenáče je 
zapotřebí nastavit detekční limity tak, aby bylo možno identifikovat i hodnoty pod 3 mg.l-1. 

NH4
+: koncentrace amoniakálního dusíku nebyly kromě Václavky překročeny. NH4

+ 
byl detekován pouze lokálně při letním odběru, a to v Hořejším rybníku (0,62 mg.l-1) 
a mírně také v BP (0,14 mg.l-1), KL-5 (0,15 mg.l-1) a KL-4 (0,17 mg.l-1). 
U dlouhodobějšího sledování kvality vody v Klabavě (Svobodová et al., 2017) byla 
evidována maximálně naměřena koncentrace NH4 až 2,84 mg.l-1 avšak vzhledem 
k mediánu 0,06 mg.l-1 možno tuto hodnotu považovat spíš za velice extrémní. Při jarním 
odběru se nárůst koncentrací NH4

+ vůbec neprojevil. Tato situace je proto podmíněná 
zřejmě přirozeným rozkladem organických dusíkatých látek živočišného a rostlinného 
původu v letním období (Kopp, 2015) (v rybnících také nižší O2, vyšší hodnoty chlorofylu-
a). Při podzimním odběru byly zjištěny zvýšeny hodnoty pouze u Rezervy a Třítrubeckého 
potoka-2 a zároveň se zde projevil značný nárůst CHSKCr (pouze při podzimním odběru). 
Popisované projevy indikují lokální znečistění látkou neznámého původu. Na většinu 
vodních organizmů působí amoniak negativně již od koncentrace 0,2 mg.l-1 (Kopp, 2015). 
Toxicita amoniaku pro vodní živočichy se zvyšuje s teplotou vody a hodnotou pH (Pitter, 
2015). Toxicita se také zvyšuje s klesající koncentrací rozpuštěného kyslíku ve vodě 
(Svobodová et al. 1987). Při analýzách lokalit v ČR byly vyhodnoceny amonné ionty jako 
jeden z nejzásadnějších chemických parametrů, který ovlivňuje výskyt raků (Štambergová 
et al., 2009). 

N-NO2: koncentrace dusitanového dusíku nebyly překročeny (Tab. 1). Zvýšené 
koncentrace se projevily jenom lokálně; a to především při letním odběru u: Klabavy-4 
(0,07 mg.l-1), Hořejším rybníku (0,15 mg.l-1) a nejvíce u Ledvinky (0,59 mg.l-1). 
U Ledvinky, jako u jediného odběrného místa, byly zaznamenány zvýšené koncentrace 
dusitanového dusíku také při jarním odběru (0,21 mg.l-1). Tato situace může být podmíněná 
opožděnou biochemickou oxidací amoniakálního dusíku v důsledku pomalejší výměny 
vody. Z dlouhodobějšího pozorování uvádějí Svobodová et al. (2017) maximální 
koncentrace dusitanů 0,115 mg.l-1 a medián 0,013 mg.l-1. Desetiny mg.l-1 N–NO2 se běžně 
nacházejí v železnatých a rašelinných vodách, v hypolimniu nádrží a ve vodách s nízkou 
koncentrací kyslíku (Kopp, 2015). Toxicita dusitanů pro vodní organismy značně kolísá 
a závisí na mnoha vnitřních i vnějších faktorech jako je druh živočicha, věk, celková kvalita 
vody atd. Pro výskyt raka říčního a raka kamenáče jsou jako přijatelné uváděny 
koncentrace dusitanů do 0,164 mg.l-1 (Bohl in Štambergová et al., 2009). 

As: zvýšené hodnoty arzénu byly zaznamenány pouze ve zdrojové oblasti Klabavy, 
především v odběrním místě BP (max 137 µg.l-1) a částečně také v KL-5 (max 14,4 µg.l-1). 
V obtokové strouze (KL-4) se naměřené hodnoty jeví jako naředěné z těchto dvou míst. 
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Nejvyšší hodnoty byly identifikovány při letním odběru. Zvýšené hodnoty As pouze v této 
části povodí dokumentují také výsledky z dnových sedimentů (Tab. 2). Ovlivnění půdy 
arzénem se výrazně projevilo i v okolí historického důlního díla – cech sv. Trojice (Tab. 3). 
V části toku Klabavy ovlivněné Padrťskými rybníky (KL-3 a KL-2) byly nadlimitní 
hodnoty arzénu naměřeny pouze v čase letního odběru vzorku. Koncentrace As v Dolejším 
rybníku dosahovala v tom čase ve vodě hodnoty 48,2 µg.l-1 a v dnovém sedimentu 81,5 
mg.kg-1. Ve studii Svobodová et al. (2017) autoři naměřili v Klabavě pod rybníky 
koncentrace As ve vodě max. 117 µg.l-1 (medián z 11 vzorků je 40,1 µg.l-1) a v dnovém 
sedimentu až 406 mg.kg-1. Letální koncentrace pro pstruha obecného se pohybuje 
v rozmezí 20–25 mg.l-1. Vyšší hodnoty As v sedimentu zřejmě souvisí s jeho dobrou sorpcí 
na plaveninách a sedimentech obsahujících hydratovaný oxid železitý a hlinitý a jílové 
částice. S těmito částicemi se pak může dálkově transportovat povrchovými vodami. Za 
aerobních podmínek je arsen v sedimentech poměrně stabilní, avšak v redukčním prostředí 
se může ze sedimentů remobilizovat do kapalné fáze (Pitter, 2015). Mechanismus 
toxického účinku arsenu je mnohostranný, působí jako enzymový jed (Horák et al., 2004). 
Svobodová et al. 2017 uvádějí, že zvýšené hodnoty arzenu (kromě jiných toxických kovů: 
Al, Fe, Cd, Pb) byly zjištěné ve svalovině u raků v Klabavě po jejich hromadném úhynu 
v r. 2011. V odběrném místě na Bezejmenném potoce (BP) byla v r. 2016 zjištěna populace 
raků kamenáčů v počtu 22 jedinců (Vlach et al. 2016). U tohoto místa byly zjištěny 
nejvyšší koncentrace As, avšak nižší koncentrace Al, Cd a také vyšší KNK4,5, Ca, EC a pH 
jako u KL-5. Jako se ukazuje i v případě jiných (např. Vlach et al. 2013, Svobodová et al., 
2012) životní podmínky raků je nezbytné posuzovat v širších souvislostech pro danou 
oblast, nikoliv pouze porovnáním se žádanými limity. 

Cd: výrazněji zvýšené koncentrace byly detekovány pouze během podzimního odběru 
(Tab. 1). Koncentrace Cd vykazují značně nízkou korelaci s ostatními stanovovanými 
ukazateli. Nejvyšší koncentrace Cd byly ověřeny v KL-5 (6,26 µg.l-1). Koncentrace Cd byly 
obecně vyšší ve vodě než v dnovém sedimentu (Tab. 2). Kadmium nebylo terénním 
měřením prvků v blízkosti štoly sv. Trojice detekováno (Tab. 3). Svobodová et al. (2017) 
uvádí pro Cd z vyhodnocení 35 vzorků vody max. 6,8 µg.l-1 a medián 0,16 µg.l-1. Ze vzorků 
sedimentů uvádí koncentrace Cd v sušině pod detekční limit (< 0,8 mg.kg-1). Z dat ČGS 
(Anonymus, 2015), jsou k říjnu 2009 evidovány zvýšené koncentrace Cd ve vodě pouze ve 
vrchních částech Třitrubeckého potoka (1,06 µg.l-1) a Rezervy (0,34 µg.l-1). Při vyloučení 
zásadnějšího antropogenního ovlivnění je přítomnost kadmia možné vztahovat ke 
geologickým poměrům oblasti s intenzifikací jeho distribuce do prostředí v důsledku 
historické důlní činnosti. Koncentrací rozpuštěného kadmia v povrchových vodách mohou 
být do značné míry ovlivněny procesy adsorpce a desorpce kadmia na sedimentech, jejichž 
sorpční mohutnost závisí na obsahu huminových látek (Fu & Allen in Pitter, 2015). To by 
mohlo vysvětlovat anomální změny koncentrací kadmia, kdy podzimnímu odběru 
předcházely intenzivnější srážky, které mohly ovlivnit poměry mezi uváděnými procesy. 
Kadmium je značně toxické pro vodní organismy. Škodlivé působení na zooplankton 
a ryby bylo pozorováno již při koncentracích jednotek až desítek µg.l-1 (Svobodová et al. 
1987).  

Al: celkově nejvyšší koncentrace hliníku byly zjištěny v místech KL-5 (průměr = 406 
µg.l-1) a RE (průměr = 521 µg.l-1). Nejnižší hodnoty byly obecně zaznamenány v letním 
období s výjimkou Dolejšího rybníku a KL-3. Svobodová et al. (2017) uvádějí ze 16ti 
vzorků medián 414 µg.l-1, min 163 µg.l-1 a max až 4 930 µg.l-1, přičemž nejvyšší hodnoty 
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byly obyčejně zaznamenány v čase odtoku intensivních srážkových vod. V České republice 
byly průměrné hodnoty obsahu hliníku pro raka kamenáče 0,18 mg.l-1 (Svobodová et al. 
2009). Změny koncentrace hliníku v rámci zájmového území mohou být podmíněné 
především změnou pH (resp. KNK) a ta zase biologickou aktivitou (viz text pH). 
V důsledku acidifikace vod se z půdy snáze rozpouští Al do vody (Pitter, 2015). Při 
přechodu vody Padrťskými rybníky se zvyšuje pH, přičemž zřejmě dochází také 
k vysrážení forem hliníku z vody a jeho sedimentaci v dnovém sedimentu. Pro hliník 
nejsou stanoveny limity, avšak některé jeho formy vykazují neurotoxické účinky, i když 
tyto nebyly dosud jednoznačně prokázány (Pitter, 2015). Toxicita hliníku pro vodní 
organismy je výrazně ovlivněna fyzikálně chemickými vlastnostmi vody, zejména však 
hodnotou pH a s tím související formou výskytu hliníku. Ve vodě s nízkou koncentrací 
iontů vápníku a hořčíku stejně jako ve vodě s nízkým i vysokým pH se toxicita projevuje 
nejsilněji (Svobodová et al. 1987). Obvykle jsou komplexní formy (např. s huminovými 
látkami) méně toxické než jednoduché ionty (Driscoll et al. in Pitter 2015). Svobodová et 
al, 1987 uvádějí, že nejcitlivější vodní organismy jsou poškozovány koncentracemi vyššími 
než 0,5 mg.l-1 Al ve formě AlCl3 a 0,1 mg.l-1 hliníku ve formě Al2(SO4)3.  

Fe, Mn: obsahy Mn se v rámci monitoringu projevily podobně jako u železa, což je 
v souladu s poznatky o jejich souběžném výskytu (Pitter, 2015). Nejvyšší koncentrace obou 
ukazatelů byly zaznamenány především při letním odběru, a to pouze ve vodních nádržích 
(Tab. 1). Tento nárůst se také projevil v Klabavě pod rybníky. K rozdílu došlo při 
jarním odběru, kdy byly zvýšené hodnoty Mn zjištěny u KL-5, KL-4 a KL-3, přičemž 
v rybnících k nárůstu koncentrací nedošlo. Koncentrace železa byly naměřeny řadově vyšší 
u míst v pramenné oblasti Klabavy než v povodí Třitrubeckého potoka, kde se hodnoty 
pohybovaly většinou pod mezí detekce (< 0,1 mg.l-1). Tato situace neplatí zcela pro Mn, 
jehož vyšší zastoupení bylo detekováno v  povodí Třitrubeckého potoka. Naměřené obsahy 
Fe a Mn v půdě v blízkosti štoly cechu sv. Trojice odpovídaly přirozeným hodnotám 
v daném horninovém prostředí (Čurlík, 2011). Proces vysrážení a uvolňováni železa ve 
vodě je komplexní proces a závisí na mnoha faktorech (Pitter, 2015). Vzhledem k místním 
podmínkám a zjištěným rozdílům v koncentracích železa na sledovaných místech je 
důvodné zvažovat především komplexace železa s huminovými látkami a jejich fotolytický 
rozklad v nádržích, sezónní vertikální stratifikaci a cirkulaci železa ve vodních nádržích 
a celkové chemické složení vody. V období monitoringu k překročení limitu (1 mg.l-1 podle 
NEK-RP) nedošlo, avšak z dlouhodobějšího pozorování dle Svobodová et al. (2017) byla 
naměřena maximální hodnota 13,5 mg.l-1 (medián = 0,6 mg.l-1). Železo je pro vodní 
organismy závadné, protože se na alkalicky reagujících žábrách oxiduje a hydrolyzuje. 
Nerozpustné sloučeniny FeIII pak pokrývají žaberní lístky a snižují respirační plochu žaber, 
což může vést k udušení organismů (Štambergová et al., 2009). Letální koncentrace železa 
pro ryby nelze jednoznačně stanovit, protože je silně ovlivněna fyzikálně chemickými 
parametry vody. Obecným požadavkem pro chov lososovitých ryb je, aby koncentrace 
železa v rozpuštěné formě nebyla vyšší než 0,1 mg.l-1 (Svobodová et al. 1987). V České 
republice se  průměrné hodnoty obsahu železa na lokalitách s rakem kamenáčem 
pohybovaly okolo 0,38 mg.l-1 (Svobodová et al. 2009). Sloučeniny manganu jsou pro různé 
druhy ryb včetně ostatních vodních organismů slabě až velmi slabě jedovaté. Letální 
koncentrace pro pstruha duhového se pohybuje okolo 100 mg.l-1 (Svobodová et al. 1987).  

Ca: koncentrace vápníku dobře korelují s hodnotami mineralizace, resp. vodivostí vody. 
Kvůli acidifikaci rybníků se tyto vody vápní (Svobodová & Fischer, 2011). Nejvyšší 
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hodnoty (24,1 mg.l-1) byly naměřeny v malém rybníku – Ledvince, situovaného pod 
Padrťskými rybníky, který se užívá na chov plůdků. Kromě rybníků se vyšší obsahy Ca 
projevovaly také u odběrných míst v Klabavě pod Padrťskými rybníky (KL-3, KL-2). 
Nejnižší hodnoty byly obecně zaznamenány u KL-5 (průměr = 3,57 mg.l-1) a TP-2 (průměr 
= 3,19 mg.l-1). Minimální potřebné hodnoty koncentrace vápníku ve vodě pro dobrý vývoj 
raků je podle různých zdrojů uváděn v rozmezí od 5 mg.l-1 až 7 mg.l-1. Nižší hodnoty 
neumožňují kompletní kalcifikaci krunýře a snižuje se váhový i velikostní přírůstek raků 
(Štambergová et al., 2009). 

Dále jsou vzhledem k jakosti vody samostatně diskutována některá specifika týkající se 
zájmové oblasti. 

Acidifikace je proces okyselování vodních ekosystémů vlivem zvýšení koncentrace 
vodíkových iontů (např. Kopp, 2015). Vody v zájmovém území, především ve vyšších 
polohách, představují typické acidifikované vody (pH pod 5,5). Kromě nižších hodnot pH 
jsou acidifikované vody rozpoznatelné také nižšími hodnotami KNK4,5, vyššími 
koncentracemi hliníku (viz Tab. 1) a také dominanci síranů nad vápníkem (zjevné zejména 
při jarním odběru, kde byly vody zřejmě nejméně ovlivněny vápněním rybníků). Hlavní 
faktory podmiňující acidifikaci vod v oblasti specifikují Svobodová et al. (2017), zejména 
se jedná o 1. atmosférickou acidifikaci (z oxidů síry a emisí dusíkatých látek), 2. výluhy 
síranů z půdy podmíněné bývalou důlní činností v oblasti a 3. složení geologického podloží 
s nízkou neutralizační kapacitou. Dále ke kyselosti vod mohou přispívat také lesy, které 
tvoří více než 85 % plochy CHKO s převahou nepůvodních smrkových monokultur 
a meliorace drobných vodních toků a pramenných oblastí (Anonymus 2012). Podíl na 
aciditě vod může mít také přítomnost rašelinných půd, obsahujících huminové látky (Pitter 
2015). V Klabavě a přítocích na východ od Padrťských rybníků bylo v tocích při 
vzorkování pozorované žlutohnědé zbarvení a zpěnění vody, které je typické pro 
přítomnost huminových látek ve vodě.  

Negativní efekt acidifikace se projevuje ve zvýšení koncentrace těžkých kovů 
(především toxického hliníku), což vede k poklesu biodiverzity společenstev (např. Kopp 
2015). Z těchto důvodů se také vápní Padrťské rybníky a je okolo nich vybudovaná 
obtoková strouha, pro odvádění acidifikovaných toků nad rybníky. Tato situace však 
přenáší zatížení do toku Klabavy pod rybníky, a to zejména při přívalových srážkách či tání 
sněhu (Svobodová et al. 2017). Důsledkem takové situace byl již v úvodu uváděný úhyn 
raků v r. 2011. V zájmovém území je snaha tento problém již dlouhodobě řešit. S návrhy 
opatření, které uvádějí Svobodová & Fischer (2011) je možné se v plné míře ztotožnit. 

Eutrofizace je vyjádřena jako růst obsahu minerálních živin, především sloučenin 
fosforu a dusíku, v jehož důsledku se především ve stojatých vodách rozvíjejí 
fotosyntetizující organismy (hlavně sinice a řasy), a tím se zhoršuje kvalita vody (např. 
Kopp, 2015). Působením rozbujněného fytoplanktonu se vytvářejí toxické organické látky 
(např. jednosytné fenoly, cyanotoxiny) a také dochází k výrazným změnám koncentrací 
kyslíku, resp. ostatních ukazatelů kyslíkového režimu vody (Pitter 2015). Jako 
eutrofizované vodní nádrže je možné řadit především Padrťské rybníky. V rámci sledování 
měly zvýšené hodnoty celkového dusíku (max 2,07 mg.l-1) orthofosforečnanů (max 0,15 
mg.l-1) a chlorofylu-a (max 63,5 mg.l-1). U Ledvinky byly při podzimním odběru sice 
zvýšené koncentrace orthofosforečnanů (0,09 mg/l), ale měla poměrně nízké hodnoty 
chlorofylu-a (15 µg/l). U Václavky se neprojevily zvýšené obsahy orthofosforečnanů, avšak 
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maximální hodnota chlorofylu-a byla mírně zvýšená (39,2 µg/l); rovněž zde byly zjištěny 
nejnižší koncentrace rozpuštěného kyslíku (snížené hodnoty O2 však mohou souviset 
s antropogenním ovlivněním vody). V čase odběrů vzorků nebyly projevy eutrofizace vody 
ve formě vodního květu na hladině makroskopicky pozorovány. Jak již bylo uvedeno výše, 
pro raky je vhodné mírné obohacení vody živinami. To naznačuje, že rakům nevyhovují 
toky oligotrofního charakteru. Avšak na druhé straně při silně eutrofizovaných vodách jsou 
kyslíkové poměry pro raky obyčejně nevyhovující. V toku Klabavy, ovlivněného výtoky 
eutrofizované vody z Padrťských rybníků proto nejsou z těchto důvodů vytvořeny 
optimální kvalitativní podmínky pro raka kamenáče. 

Dnové, resp. říční sedimenty byly částečně diskutovány již v rámci diskuse 
jednotlivých ukazatelů. Samostatnou kapitolu tvoří dnový sediment v Padrťských 
rybnících, který obsahuje zvýšené množství toxických kovů. Především při výlovu rybníků 
se spolu s vodou může tento sediment dostávat přes výpusť do Klabavy, kde ovlivňuje 
populaci raka kamenáče (Svobodová & Fischer, 2011). V orgánech raků byly po jejich 
úhynu v Klabavě pod Padrťskými rybníky v roce 2011 zjištěny zvýšené koncentrace kovů 
s toxickými účinky. Jednalo se především o Al, Fe, As, Cd (Svobodová et al. 2017). 
Z výsledků orientačního terénního průzkumu prvků v okolí štoly cechu sv. Trojice se ve 
zvýšených koncentracích projevili pouze As, Zn a Pb (Tab. 3). Prostorová distribuce kovů 
v sedimentech není zatím zcela jednoznačně vysvětlena (Tab. 2). Místa odběru vzorků na 
Třítrubeckém potoce a na Rezervě mají obecně nižší obsahy kovů (často pod mezí detekce). 
Oba toky pocházejí z téhož dílčího povodí (Rezerva je pravostranným přítokem 
Třitrubeckého potoka). Náznaky v rozdílnosti chemismu mezi povodím Třítrubeckého 
potoka a horním úsekem Klabavy (nad Padrťskými rybníky) se projevily také ve vodě 
u sledovaných míst v povrchových tocích. Tato situace může být podmíněna více faktory. 
Zejména se může jednat o: rozdíly v geologických poměrech, vyšší zastoupení rašelinných 
půd v pramenné oblasti Klabavy, odlišný spád jednotlivých toků či přítomnost důlních děl 
v blízkosti spádové oblasti daného toku. Aby bylo možné nastavit vhodná opatření pro 
ochranu raků, bude do budoucna potřebné přesněji identifikovat primární zdroje těchto 
toxicky působících kovů. 

Závěr 
Údaje o fyzikálně-chemických vlastnostech vody a dnových sedimentů byly 

získány z odběrných míst pokrývajících mnohem širší oblast horního povodí 
Klabavy, než jako tomu bylo v minulosti. Na druhou stranu početnost a frekvence 
odběrů vázaná pouze na tři sezónní odběry (podzim, jaro, léto) byla vzhledem 
k dynamicky se měnícím se projevům v povrchových vodách značně limitována. 
I přes to (a také s využitím údajů jiných autorů) bylo možné komplexněji studovat 
a analyzovat projevy sledovaných ukazatelů a přispět tak k lepšímu poznání 
zájmového území a tím i k možnosti efektivnější ochrany raka kamenáče.  

Monitoring fyzikálně-chemických parametrů tekoucích a stojatých vod 
a sedimentů v povodí Klabavy – CHKO Brdy byl financovaný a koordinovaný 
Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR). 
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