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ABSTRAKT 

Zájmové území se nachází v CHKO Brdy v jeho střední části (centrální Brdy) vymezené povodím řeky Klabavy 

po obec Strašice. V oblasti existuje několik rybníků a vodních nádrží s různým způsobem využití. 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, 2012). 

Jedním z důvodů ochrany území je výskyt raka kamenáče (Austropotamobius torrentium). 

 

Situaci v zájmové lokalitě výstižně popisují Svobodová a Fischer (2011). Důsledky masívního úhynu raků vlivem 

toxických kovů v acidifikovaných povrchových tocích v oblasti Brd byly zhodnocené ve studiích Svobodová a 

Fischer, 2011, Svobodová et al., 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. Problém je dosud znám a popsán spíše jen rámcově, v důsledcích. 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 učiněných zjištění prověřovat účelnost a proveditelnost zlepšujících 

opatření (Annonymus, 2013). 

 

Cílem příspěvku je přispět k poznaní 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. 

 

Údaje o fyzikálně-chemické vlastnostech tekoucích a stojatých vod a sedimentů v rámci povodí řeky Klabava na 

území CHKO byly získány vzorkováním z vybraných odběrných míst. 

Vytýčení monitorovacích míst v zájmovém území vyplynulo z cílů úlohy a z požadavků AOPK. 

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. Součástí vzorkování vody bylo měření 

fyzikálně-chemických parametrů vody v místě odběru: teplota, měrná elektrická vodivost, pH, oxidačně-redukční 

potenciál a rozpuštěný kyslík. 

Dnové sedimenty byly vzorkovány jednorázově ve dnech 13. – 14. 10. 2016 na 8 určených místech, které byly 

shodné s místy odběrů vzorků vody. 

Rozsah stanovených ukazatelů byl zadán zadavatelem úlohy. Analýzy vody měly 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. 

Pomocí přenosného prvkového analyzátoru na bázi rentgenové fluorescence (XRF) Delta Professional byla 

měřením kovů v sedimentech v okolí historických důlních díl zjišťována souvislost s jejich výskytem v tocích a 

sedimentech východně od Padrťských rybníků.  



 
Obr. 1. Situace monitorovacích míst 

Fig.1. Situation of monitored places 

 

Údaje o fyzikálně-chemických vlastnostech vody a dnových sedimentů byly získány z odběrných míst 

pokrývajících širší oblast horního povodí Klabavy, než jako tomu bylo v minulosti. Na druhé straně početnost a 

frekvence odběrů byla vzhledem k dynamicky se měnícím se projevům v povrchových vodách limitovaná pouze 

třemi sezónními odběry (podzim, jaro, léto). 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 k ochraně 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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