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ÚVOD

Zkoumaná oblast se rozkládá cca 10 km jihozápadně od města Světlá nad Sázavou a
cca 10 km severozápadně od města Humpolec. Jedná se o úsek Meziklaského potoka od
pramene až po obec Loukov. Nadmořská výška se pohybuje od 550 do 700 m n. m. V celém
zkoumaném úseku potoka se nachází pararula. Ve zkoumané oblasti se nachází četné
smrkové monokultury, které střídají olšové háje. V celé oblasti je osídlení a vyskytuje se zde
zemědělská činnost. Do zkoumané oblasti potoka příliš nezasáhla regulace, a tak zde můžeme
najít přirozeně tekoucí potok.

CÍLE

1) Provést chemickou analýzu potoka (tvrdost vody a CHSK~,)
2) Provést orientační průzkum makrobentosu na určených stanovištích
3) Zhotovit charakteristiku potoka v průběhu toku
4) Provést průzkum fyzikálních vlastností vody (teplota, vodivost, radioaktivita, pH)
5) Zhotovit grafy naměřených veličin
6) Provést diskusi

METODIKA

CHEMICKÉ VLASTNOSTI

CHSKMN (CHEMICKÁ SPOTŘEBA KYSLíKU)
Stanovení manganistanem draselným podle Kubela
princip: Metoda je založena na oxidaci organických látek obsažených ve vzorku vody
manganistanem draselným v kyselém prostředí kyseliny sírové při desetiminutovém van.
Metoda se používá pro stanovení CHSKMfl v pitných a přírodních vodách. (Marta Horáková a
kol.: Chemické a fyzikální metody analýzy vod)

pH bylo měřeno lakmusovými papírky PHAN (Chemapol Praha, Československo) s přesností
na jedno desetinné místo.

VoDwosT
princip: Vodivost (schopnost roztoku vést proud) je přímo úměrná koncentraci iontů ve
vzorku. Vodivost byla měřena digitálním přístrojem Greisinger GLN 020 s přesností na jedno
desetinné místo.
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HyiR0BI0L0GICKÉ VLASTNOSTI

URČOVÁNÍ MAKROBENTOSU
Metoda je založena na určení druhu organismu, kterému je přiřazen určitý saprobní index, což
je míra znečištění (Prof RNDr. Vladimír Sládeček, CSc.). Vzorky byly z technických důvodů
určeny jen na některých stanovištích a použití bylo pouze orientační.

FYzWÁLM VLASTNOSTI

TEPLOTA VODY
Teplota byla měřena digitálním teploměrem SUMMIT SDT 9 s přesností na jedno desetinné
místo. Byk! měřena jen orientačnČ vzhledem k velkým rozdílům teplot v průběhu roku.

RADIOAKTWITA
Radioaktivita byla měřena přístrojem PRIPJAŤ ruské výroby, založeném na principu Geiger -

Müllerových trubiček. Byla stanovena radioaktivita typu gama.

5



Louxov 2000 PRůZKUM VOD

CHARAKTEmSTIKY POTOKŮ
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MEZWLASKÝ POTOK

Meziklaský potok pramení v okrese Pelhřimov, cca 0,5 km severozápadně od vrchu Brádla
(625,7 m n. m.). Teče směrem na sever a cca po 7 - 8 km toku se vlévá do řeky Sázavy. Potok
má pramen v podobě malého rybníku, který se nalézá v poli (stanoviště Al)~ V těsné blízkosti
rybníka je již znatelná regulace potoka. Po cca 3 m potok mizí a protéká sítí odvodňovacích
rýh, které svádí vodu z celého pole. Před silnicí mezi obcemi Proseč a Záběhlice se potok
znovu objevuje a po průtoku pod silnicí regulace mizí. Cca Po 50 m se potok vlévá do
smrkové monokultury, kde začíná přirozeně meandrovat. Jeho šířka dosahuje ve smrkové
monokultuře 130 cm a hloubka Scm. Tento ráz si potok zachovává po celé délce průtoku
smrkovou monokulturou. Tato smrková monokultura je bohatá na bylinné patro. Průměrná
druhová bohatost se pohybuje okolo 10 druhů na stanoviště. Asi po 1,5 km od pramene se do
potoka vlévá jeho první západní přítok a za tímto místem se začínají objevovat olšové háje,
které se dále v průběhu toku pravidtlně střídají se smrkovou monokulturou a smíšeným lesem
(stanoviště AS). Potok silně meandruje a v některých místech se meandry stáčí v úhlu 180°,
což má někdy za následek vytvoření slepého ramene. Cca po 2 km od pramene protéká potok
bývalou oblastí Popkova Mlýna, kde z potoka odbočuje několik náhonů na mlýn, ale jde buď
o umělá slepá koryta nebo o náhony, které se po několika metrech vlévají zpět do potoka a
tudíž nejsou používány. V těchto místech má potok šířku maximálně 60 cm. Cca lOOm za
Popkovým mlýnem protéká potok obcí Dolíky a také místním rybníkem. Za obcí Dolíky jsou
břehy uměle zpevněny kameny a potok stále meandruje. Cca 100 m za obcí Dolíky se clo
Meziklaského potoka vlévá jeho druhý západní přítok. Potok dále protéká loukou a cca 1 km
za obcí Dolíky protéká okrajem pole. Po několika desítkách metrů od místa, kde potok vtéká
na pole, by se měl do potoka vlévat jeho třetí západní přítok, avšak přítok průtokem polem
vysychá a není znatelný. Někde v oblasti, kde potok lemuje pole se nachází vyschlý rybník,
kterým potok protéká, ale rybník není skoro znatelný. Po dalších cca 200 m se do potoka
vlévá jeho čtvrtý západní přítok a potok po celou dobu slabě meandruje. V těchto místech je
standartní šířka potoka 50 - 80 cm. Meziklaský potok opouští pole a v okolním porostu
převažuje olše. Dále v průběhu toku směrem na sever náš výzkum nepokračoval.

CHSK~
Průměrná hodnota CHSK~ na Meziklaském potoce je 8,312 mg 02.F‘. Hodnoty CHSK~
jsou u pramene Meziklaského potoka nejvyšší v této oblasti. Dosahují hodnot 14,64 mg 02.F‘.
Dále po průtoku pod silnicí, která spojuje obce Proseč a Záběhlice se hodnoty začínají
snižovat až na 4,56 mg 02.ľ1 a u obce Dolíky je znatelný výkyv na 8,08 mg 02.F‘. Dále v
průběhu toku se hodnoty snižují a u stanoviště AlO je menší výkyv na 6,88 mg O2.F~.

Tvm~osT VODY
TJ pramene Mezikaského potoka je tvrdost vody 1,9, ve smrkové monokultuře se hodnoty
zvýší až na 2,5 a po průtoku lesem, v obci Dolíky, se sníží na 1 - 1,8 (stanoviště A6 a Al). V
místě třetího západního přítoku se tvrdost vody zvýší na 2,2, ale následně klesne na 0,6 a
l(stanoviště Ab).
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VoDIVosT
U pramene Meziklaského potoka dosahují hodnoty vodivosti 168 jiS.cmi. Průtokem polem
se hodnoty zvýší na 255 pS.cml a následně začnou klesat od místa, kde se potok vlévá do
smrkové monokultury. Mezi stanovišti P3 a A4 hodnoty nepatrně kolísají mezi 240pS.cnÝla
221 jiS.cml. V místě malého přítoku se hodnoty sníží na 153 ~sS.cmi a dále v průběhu toku
se zvýší a kolísají kolem 200 ~iS.cnĺl. V oblasti olšového háje (mezi stanovišti AS a A6) se
hodnoty sníží a kolísají okolo l9OiS.cnfl. V oblasti obce Dolíky jsou hodnoty nestabilní a
kolísají od 168 ~iS.cml do 207 jiS.cm~1. Po průtoku obcí Dolíky se hodnoty stabilizují a dále
v průběhu toku až k obci Loukov se snižují až na 168,5 ~iS‘cnf 1 (stanoviště Ab).

TEPLOTA VODY
Průměrná teplota pro Meziklaský potok je 12,9 ° C. Měření bylo stanoveno orientačně a
hodnoty teploty vody korelují s hodnotami CHSK~.

RADIOAKTIVITA
Na Meziklaskérn potoce je mírně zvýšené radioaktivní pozadí. Nejvyšší naměřená hodnota
radioaktivity je 0,035 mR.hJ u stanoviště A4 a nejnižší je 0,016 mR.h1 u stanoviště Ab.

PH
Na celém Meziklaském potoce je pH konstantní - ~ až na hodnotu u stanoviště P3 a AS, kde
je pH 5,4.

MAKROBENT0S
Na Meziklaském potoce j nejrozšířenější larvy ploštice, larvy jepice a larvy chrostíků.
Z technických důvodů byly odebrány vzorky jen na některých stanovištích.
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PRVNÍ ZAPADNI PŘÍtOK MEzIKLASKÉH0 POTOKA

První západní přítok Meziklaského potoka pramení v rybníce cca 500 m východně od obce
Kaliště. Na úseku cca 200 m protéká ještě dvěma rybníky. Po průtoku pod silnící, která
spojuje obce Kaliště a Proseč se spojuje s jeho prvním západním přítokem, který pramení cca
1 km jihovýchodně od Podivínského vrchu (637,7 m n.m.), a vtéká do lesa. Cca 1,5 km od
pramene vtéká do rybníka Pařez, který je v chráněném území. Po průtoku obcí Staré Hutě
pokračuje potok smrkovým lesem s příměsí buku a břízy a následně protéká chatovou oblastí
(stanoviště Bi). Tvoří znatelné meandry a dno i břehy pokrývají veliké balvany. šiřak potoka
dosahuje v některých místech až 250 cm. Po cca 1,5 km Po proudu od obce Staré Hutě se
stéká s jeho druhým západním přítokem, který pramení v rybníce cca 0,5 km jihozápadně od
obce Rejčkov (stanoviště B2). Okolní porost tvoří nadále smrkový les s příměsí buků a bříz.
Dále potok protéká střídavě smrkovým lesem s příměsí již zmíněných stromů a olšovými háji.
Před soutokem s Meziklaským potokem tvoří velké meandry v úhlu až 1800. Zde je
maximální šířka potoka 240 cm. Asi 200 m před Popkovým Mlýnem se potok stéká s
Meziklaským potokem. (Část potoka v úseku od jeho pramene až po obec Staré Hutě nebyla
zahrnuty do výzkumu, a proto jsou údaje charakteristiky jen orientační).

CHSK~
Na prvním západním přítoku Meziklaského potoka je CHSK~ celkově vyšší než na
Meziklaském potoce. Průměrná hodnota je 10,8 mg O2.U‘. Po soutoku dvou ramen přítoku se
CHSK~, snižuje na 9,52 mg 02.r1 a následně se potok vlévá do Meziklaského potoka.

TvIuosT VODY
Tvrdost vody ujižnějšího ramene prvního západního přitoku Meziklaského potoka je 2,4 a po
soutoku se severnějším ramenem, které má tvrdost vody 2,8, se tvrdost sníží na 1,8. Dále se
potok vlévá do Meziklaského potoka.

VoDwosT
Hodnota vodivosti u jižnějšího ramene západního přítoku za chatovou oblastí je 178,1
pS. cm~ 1 (stanoviště Bi). Dále v průběhu toku stoupá na 194,5 jiS .cnťl a před soutokem se
severnějším ramenem přítoku klesá na 186,4 j.tS.cmi. U jeho severnějšího ramene je 198,4
)ÁS.cnťi (stanoviště B2) a následně se po soutoku vyrovnává na 176 jíS.cmI. Následně kolísá
a dosahuje hodnoty 189,8 jiS.cml a u sanoviště B3 klesne na 178,5 ~tS.cmi. Před soutokem
s Meziklaským potokem je vodivost 188,5 iiS.cml. Po tok se dále stéká s Meziklaským
potokem.

TEPLOTA VODY
Průměrná teplota vody pro první západní přítok Meziklaského potoka je 12,3 °C. Měření bylo
stanoveno orientačně a hodnoty teploty vody korelují s hodnotami CHSK~.

RArnoAicrivITA
Na prvním západní přítoku Meziklaského potoka je také celkově zvýšené radioaktivní pozadí
a hodnoty záření gama nepřekračují 0,025 mR.hi. Tato hodnota byla dosažena na jižnějším
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rameni potoka, na severnějším rameni byla naměřena hodnota 0,020 mR.h1 apo soutoku
těchto dvou ramen hodnoty 0,023 mR.hi.

Pil
Ne celém přítoku bylo naměřeno pH 5,3.

. MAKROBENTOS
Z teclmických důvodů nebyly na tomto potoce odebrány žádné vzorky makrobentosu.
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DRHIÝ ZÁPADNÍ PŘÍrF0K MEzIa4sKÉH0 POTOKA
Druhý západní přítok Meziklaského potoka pramení cca 1,5 km jižně od vrchu Melechov
(707,7 m n.m.). Pramen má podobu mokřad ve smíšeném lese, které se stékají do malého
rybníku cca 100 m za vyznačeným pramenem. V okolí prameniště a ještě cca 300 m za ním
má dno železitě rezavou barvu a potok je velice nevýrazný. Jeho šířka dosahuje maximálně
60 cm a hloubka 5 cm, Po cca 500 m od prameniště vtéká potok do smrkové monokultury a
tvoří veliké meandry. Cca 500 m před průtokem pod silnící, která spojuje obce Dobrá Voda
Lipnická a Loukov, vtéká potok na podmáčenou louku, která tvoří rozsáhlé mokřady s velkým
výskytem rašeliníku. Dále potok pokračuje smíšeným lese a po průtoku pod silnicí vtéká na
podmáčenou louku. Po dalších cca 600 ni se stéká s Meziklaským potokem. V okolí soutoku
se hojně vyskytuje ostřice a sítina a ve stromovém patře dominují buk a olše. V místě soutoku
je potok téměř neznatelný. Cca lOOm před soutokem má stále šířku jen necelých 50 cm.

CHSK~
U pramene druhého západního přítoku Meziklaského potoka je CHSK~ 14 mg 02.ľ‘. Dále v
průběhu toku smrkovým lesem klesá na 11,84 mg 02.r‘ a po průtoku podmáčenou loukou se
stabilizuje na 5,6 mg 02.F‘.

TvluosT VODY
Tvrdost vody u pramnene druhého západního přítoku Meziklaského potoka dosahuje hodnoty
0,5. Dále se průtokem smrkovým lesem tvrdost vody zvětší na 1 a po průtoku podmáčenou
loukou stoupne na 2.

VODWOsT
U pramene druhého západního přítoku Meziklaského potoka je vodivost 98,5 jiS.cmi . U
stanoviště Cl je honota vodivosti 123,4 LLS.cnfl. V půběhu toku smrkovým lesem klesná ze
123,4 LLS.cml na 85,5 ~iS.cm1 a u stanoviště C2 je 99,4 iS.cm‘l. Po průtoku podmáčenou
loukou stoupne na 16 1,7 jiS.cnťl.

TEPLOTA VODY
Průměrná teplota vody pro druhý západní přítok Meziklaského potoka je 16,7 ° C. Měření
bylo stanoveno orientačně a hodnoty teploty vody korelují s hodnotami CHSK~, až na
stanoviště C2, kde je teplota trochu zvýšená.

RADIOAKTIVITA
V radioaktivitě na druhém západním přítoku Meziklaského potoka jsou velké výkyvy. U
pramene dosahuje hodnoty 0,008 niR.lÝI. Po průtoku smrkovým lesem se zvýší na 0,025
mR,hi a po průtoku podmáčenou loukou klesne an 0,010 mR.hi.

Ne celém přítoku bylo naměřeno pH 5,3.

MAKROBENTOS
Z technických důvodů nebyly na tomto potoce odebrány žádné vzorky makrobentosu.
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TŘETÍ ZÁPADNÍ PŘÍTOK MEZWLAsKÉHO POTOKA
Třetí zápandí přítok Meziklaského potoka pramení těsně u vrcholu Čertova kamene (641,0 m
n.m.) v areálu soukromého pozemku Rohule. Jeho pramen se nachází cca 10 m od louky
(stanoviště Dl) a těsně za pramenem vtéká do smrkové monokultury. V tomto místě má potok
šířku 25 cm a hloubku 2 cm. Pokračuje smrkovou monokulturou a cca 1 km od pramene
protéká dvema malými oplocenými smrkovou školkami. Potok je silně zaříznut do údolí,
kteiým protéká a po stranách ho lemují vysoké svahy. Cca 2 km od pramene protéká potok
rybníkem a dále pod silnicí, která spojuje obce Loukov a Dobrá Voda Lipnická. Dále se vlévá
na pole, kde se jeho průtok i šířka zmenšují až úplně vyschne. V poli jsou pak místy znatelné
podmáčené úseky, ale potok se do Meziklaského potoka nevlévá. (Upozorňujeme, že výzkum
probíhal na konci června 2000)

CHSK~
U pramene třetího západního přítoku Meziklaskěho potoka je hodnota CHSK~3,2 mg 02.F1.
Po průtoku smrkovou školkou stoupá hodnota CRSK~ na 6,4 mg O2f~ a dále se hodnoty
CI{SKy~ nepodařilo naměřit.

Tvm)osT VODY
Hodnota tvrdosti vody naměřená u pramene třetího západního příotku Meziklaského potoka je
5,8. Po průtoku smrkovou školkou klesne na I a dále se nepodařilo naměřit žádné hodnoty
tvrdosti vody.

VoDIvOsT
U pramene třetího západního přítoku Meziklaského potoka je hodnota vodivosti 129,9
j.tS.cnfl a po průtoku smrkovou školkou nepatrně stoupne na 130 ~.tS.em~1. V průběhu toku
hodnoty kolísají od 93,9 ~wS.cnť1 do 120,5 jiS.ciEnl. Dále v průběhu toku se hodnoty
vodivosti nepodařilo naměřit.

TEPLOTA VODY
Průměrná teplota vody pro třetí západní pčítok Meziklaského potoka je 13,7 ° C. Hodnoty
teploty vody však nekorelují s hodnotami CHSK~.

RADIOAKTIVITA
U pramene třetího západního přítoku Meziklaského potoka je radioaktivita 0,014 mR.lf 1. Po
průtoku smrkovou školkou se zvýší na 0,018 mR.h1. Dále nebylo měření provedeno.

PH
Na celém přítoku je pH 5,3. Z technických důvodů nebylo v úseku od silnice spojující obce
Loukov a Dobrá Voda Lipnická, naměřeno.

MAKROBENTOs
Z technických důvodů nebyly na tomto potoce odebrány žádné vzorky makrobentosu.

12



LOUKOV 2000 PRŮZKUM VOD

ČTVRTÝ ZÁPADNÍ PŘÍTOK MEzIKLAsKÉH0 POTOKA
Čtvrtý západní přítok Meziklaského potoka pramnení cca jižně od silnice spojující obce
Loukov a Dobrá Voda Lipnická, cca 50 m od kóty 490,9 m n.m. Jeho pramen se nachází v
rybníku a v záliětí po výtoku z jrviiíhó rybníka šé potok vlévá do druhého. PO čča 50 ni toku
se potok vlévá do třetího rybníka. V okolí těchto tří rybníků se nachází louka a po výtoku z
třetího rybníka se potok vlévá na louku, která lemuje pole (stanoviště El). V tomto úseku má
potok šířku 26 cm a hloubku 1 cm. Dále potok protéká loukou a Po cca 300 m se začíná
objevovat keřové patro zastoupené bezem, Po dalších cca 100 m se potok vlévá do
Meziklaského potoka.

CHSK~
U pramene čtvrtého zápandího přítoku Meziklaského potoka je hodnota CHSK~‘ 11,2 mg
02.11. Po průtoku loukou se CHSK~, zvýší na 14 ing 02.F1.

TVIUOST VODY
Tvrdost vody za třetím rybníkem čtvrtého západního přítoku Meziklaskéjo potoka je 3 a po
průtoku loukou klesá na 2,8. Dále se potok vlévá do Meziklaského potoka

VODIVOST
Vodivost vody prvních dvou rybníků čtvrtého západního přítoku Meziklaského potoka je
191,8 ~S.cmi a 243 jsS.cnfl a za třetím rybníkem dosahuje hodnoty 260 ~sS.cmi. Dále
nebylo měření z technických důvodů provedeno.

TEPLOTA VODY
Průměrná teplota vody čtvrtého západního přítoku Meziklaského potoka je 11,5 “C. Hodnoty
teploty vody korelují s hodnotami C1{SK~.

RADIOAKTIVITA
Hodnota radioaktivity naměřená za třetím rybníkem na čtvrtém západním přítoku
Meziklaského potoka je 0,021 mR.h71 a po průtoku loukou se zvedne na 0,025 mRlfl.

Hodnota pH pod třetím rybníkem na tomto příotku je 5,3 a po průtoku loukou se zvedne na
5,5.

MAKROBEraOs
Na čtvrtém západním přítoku Meziklaského potoka byla nalezena larva pošvatky.
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DISKUSE
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MEZIKLASKÝ POTOK

CHSK~
Na Meziklaském potoce je celkově vyšší CHSK~. Myslíme si, že je to zptisobeno hustším
osídlením a aktivní zemědělskou činností. Domníváme se, že vysoké hodnoty CHSK~ u
pramene Meziklaského potoka jsou způsobeny přítomností zemědělské činnosti, a tak je tu
možný výskyt organických látek, které prosakují z pole. Na Meziklaském, potoce považujeme
za nejhodnotnější ůsek potoka od silnice spojující obce Proseč a Záběhlice k obci Dolíky. Je
to úsek smrkového lesa, kde se výrazně snižují hodnoty CHSK~ a dochází k celkovému
pročištění potoka. Po průtoku obcí Dolíky jsme zaznamenali malé zvýšení CHSK~, což
může být způsobeno činností člověka. Cca 1 km od obce Dolíky potok protéká okrajem pole
a po dalších cca 200 in by se do něj měl vlévat jeho třetí západní přítok. Jelikož náš výzkum
proběhl v letním měsíci, přítok byl vyschlý. Domníváme se, že na jaře nebo v období dešťů se
do potoka mohou splavovat nečistoty a organické nebo chemické látky z poic a mohou tak
potok kontaminovat. Dále v průběhu toku jsme nezaznamenali žádný větší výkyv v hodnotách
CHSK~.

TvRDosT VODY
Na Meziklaském potoce je voda celkově velice měkká.

VoDivosT
U pramene Meziklaského potoka jsou hodnoty vodivosti relativně nízké. Avšak průtokem
polem se hodnota zvýší ze 168 jiS.cnťl na 255 jiS.cml. Domníváme se, že z pole mohou
prosakovat dusitany nebo dusičnany, a to se může projevit na hodnotách vodivosti. Po tom, co
potok vteče do smrkové monokultury, se začnou hodnoty vodivosti snižovat. Myslíme si, že
snižování hodnot vodivosti velice napomáhá stabilita lesa a hlavně pruhy olšových hájů, které
jsou v okolí Meziklaského potoka hojně rozšířené. Hodnoty vodivostí se snižují až k místu,
kde se do Meziklaského potoka vlévá jeho třetí západní přítok, a to si myslíme, že může být
způsobeno přítomností pole a nevylučujeme možnost dalšího zvyšování hodnot vodivosti
v období dešťů, kdy by se do pole mohly splavovat nečistoty z pole.

TEPWTA VODY
Teplota vody byla stanovena pouze orientačně, jelikož se teplota vody v průběhu roku i dne
mění. Nejvyšší teplota byla naměřena u pramene Meziklaského potoka, kde dosahuje hodnoty
19 °C. Hodnoty teplota vody korelují s hodnotami CHSK~.

RADIOAKTivITA
Hodnoty radioaktivity jsou na Meziklaském potoce celkově zvýšené. Důvodem může být
podloží nebo nějaký zlom vedoucí v blízkosti Meziklaského potoka.

PH
V průběhu toku jsme nezaznamenali velký výkyv hodnot pH. Nejvyšší výkyv činní 0,1.
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MAIuwnrn‘os
Saprobní index vypočítaný na jednotlivých stanovištích koreluje s chemickou analýzou
potoka a potvrzuje tak závěry ve zkoumané oblasti.
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PRvM ZÁPApNÍ PŘÍTOK MEZIKLASKÉH0 POTOKA

CHSK~
První západní přítok Meziklaského potoka má hodnoty CHSK~, v průměru stejné jako hlavní
tok. Měření začalo za chatovou oblastí na jižnějším rameni přítoku (stanoviště Bi), kde je
hodnota CHSK~, 13,2 mg 02.F‘. Seto hodnota zvýšená a my se domníváme, že toje následek
průtoku chatovou oblastí, kde může být potok kontaminován organickými zbytky. Severnější
rameno přítoku (stanoviště B2) má hodnotu nižší a po soutoku se ještě sníží na 9,52 mg O2T~.
Tento pokles hodnot je podle nás způsoben oddálením od osídlené oblasti a průtokem lesem,
kteiý se zdá být stabilní.

TvltiosT VODY
První západní přítok Meziklaského potoka má celkově tvrdší vodu než je tomu u hlavního
toku.

VoDivosT
Hodnoty vodivosti na jižnějším rameni přítoku (stanoviště Bi) jsou v nonnálu. Na
severnějším rameni (stanoviště B2) jsou hodnoty trochu zvýšené, avšak tento vzestup
považujeme za běžný. Po soutoku těchto dvou ramen se vodivost snižuje na 178,5 jiS.cnfI.

TEPLOTA VODY
Stejně jako u Mavního toku Meziklaského potoka byly hodnoty teploty vody měřeny pouze
orientačně. Hodnoty teploty vody korelují s hodnotami CHSK~.

RADIOAKTiviTA
Stejně jako u hlavního toku Meziklaského potoka je na prvním západní přítoku zvýšené
radioaktivní pozadí. Zvýšená radioaktivita může být způsobena podložím.

PH
Na celém prvním západním přítoku Meziklaského potoka je pH 5,3.

MAKR0BENTOS
Z technických důvodů nebyly na tomto potoce odebrány žádné vzorky makrobentosu.
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DRuHÝ ZÁPADNÍ PŘÍTOK MEZIKLAsKÉHO POTOKA

CHSK~
U pramene druhého západního přítoku je CHSK~ zvýšené. Domníváme se, že zvýšená
hodnota CHSK~ může být daná potencionálním zdrojem organického znečištění. Možný je i
přirozený zdroj organického znečištění jako např. tlející listí. Průtok smrkovým lesem potok
výrazně pročistí a hodnota CHSK~, se sníží. Domníváme se, že próčištění napomáhá stabilita
lesa.

TvIu)OsT VODY
U pramene druhého západního přítoku je tvrdost vody velice nízká. Průtokem lesem se
tvrdost vody zvětšuje a ii ústí do Meziklaského potoka je nejtvrdší.

VODIVOST
U pramene druhého západního přítoku Meziklaského potoka je vodivost na tuto oblast nízká
(123,4 ~tSxml) a po průtoku smrkovým lesem se ještě sníží na 99,4 jiS.eml. Domníváme
se, že tento smrkový les je velice stabilní po všech stránkách pročišťuje druhý západní přítok
Meziklaského potoka.

TEPLOTA VODY
Teplota vody byla stanovena pouze orientačně a koreluje s hodnotami CHSK~‘. Jedině u
stanoviště C3 se hodnota teploty vody neshoduje s hodnotou CHSK~, ale domníváme se, že
výkyv je způsoben změnou počasí.

RADIOAKTiVITA
Na druhém západním přítoku Meziklaského potoka je radioaktivní pozadí snížené. Jediný
výkyv je u stanoviště C2, kde je hodnota výkyvu 0,017 mR.lfl. Domníváme se, že výkyv
může být způsoben zlomem.

Na druhém západním přítoku Meziklaského potoka je pH 5,3.

MAIuWnNT05
Z technických důvodů nebyly na tomto potoce odebrány žádné vzorky makrobentosu.
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. TŘETÍ ZÁPADNÍ PŘÍTOK MEZIKLAsKÉH0 POTOKA

CHSK~
Hodnota CHSK~, u pramene třetího západního přítoku Meziklaského potoka je na tuto oblast
nízká. Domníváme se, že tato hodnota vykazuje to, že v okolí pramene není žádný zdroj
organického znečištění. Po průtoku smrkovou školkou se CHSK~ dvakrát zvýší. Myslíme si,
že tento vzestup hodnot může být způsoben přirozenou cestou a není nijak nebezpečný. Chtěli
bychom upozornit na možný zdroj organického znečištění v místě, kde potok protéká polem
(úsek cca 200-300 m před soutokem s Meziklaským potokem).

Tviwosi VODY
U pramene třetího západního přítoku je nejtvrdší voda z celé zkoumané oblasti. Domníváme
se, že v okolí může být nějaký zdroj vápenatých nebo hořečnatých kationtů. Pokles tvrdosti
vody u stanoviště D2 považujeme za přirozený děj a domníváme se, žC nemá na kvalitu
potoka vliv.

VODiVOST
Vodivost u pramene třetího západního přítoku je na tuto oblast nízká a až ke stanovišti D2 si
udržuje skoro stejnou hodnotu. Domníváme se, že zde nedochází k výkyvu díky stabilitě
smrkového lesa. Zdroj znečištění by však mohl být v místě, kde potok protéká polem, ze
kterého by mohly prosakovat dusitany nebo dusičnany, a to by se případně projevilo na
hodnotě vodivosti v příštích měřeních.

TEPLOTA VODY
Teplota vody zde byla měřena také orientačně. Hodnoty teploty vody nekorelují s hodnotami
CHSK~, avšak domníváme se že je to dáno změnou počasí.

RADIOKKTWITA
Na třetím západním přítoku Meziklaského potoka je průměrné radioaktivní pozadí, které je
podle nás způsobeno podložím.

PH
Na celém měřeném úseku Meziklaksého potoka je pH 5,3.

MAKRouENT~Qs
Z technických důvodů nebyly na tomto potoce odebrány žádné vzorky makrobentosu.
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ČTVRTÝ ZÁPADNÍ PŘÍTOK MEZIKLAKSÉII0 POTOKA

CHSKM~

Na čtvrtém západním přítoku Meziklaského potoka je CHSK~ zvýšeně. Domníváme se, že
vysoká hodnota CHSK~ je způsobena přítomností pole, ze kterého mohou prosakovat
organické zbytky a nevylučujeme možnost umělé kontaminace z nedalekého statku. Směrem
po proudu se CHSK~ zvyšuje. Domníváme se, že další zvyšování hodnot CHSK~ je
způsobeno prosakováním z pole.

TvmosT VODY
Tvrdost vody na čtvrtém západním přítoku Meziklaksého potoka je relativně nízká.
Donmíváme se, že tato tvrdost vody je pro tuto oblast normální.

VODiVOST
Potok po výtoku ze dvou rybníků má nejvyšší vodivost z celé zkoumané oblasti. Domníváme
se, že vysoká vodivost může být způsobena zdrojem znečištění z pole. Nevylučujeme možnost
kontaminace rybníků a následně potoka ze statku, který se nachází nad prvním rybníkem.

TEPLOTA VODY
Teplota vody byla měřena orientačně a hodnoty korelují s hodnotami CHSK~.

RADIOAKTIViTA
Hodnoty radioaktivity jsou na čtvrtém západním přítoku Meziklaksého potoka zvýšené.
Dmníváme se, že zvýšená radioaktivita může být způsobena tektonickou poruchou.

PH
Na stanovišti El je pH stejné jako na většině stanovišť ve zkoumané oblasti a na stanovišti E2
se pH zvýšilo na 5,5. Domníváme se, že změna pH může být způsobena porostem a nemá na
kvalitu potoka vliv‘

MAKROnNTO5
Saprobní index vypočítaný pro stanoviště E2 nekoreluje s chemickou analýzou potoka.
Domníváme se, že je to způsobeno malým počtem nalezeného makrobentosu a výsledek není
směrodatný.
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PŘÍLOHY
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