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Lokalita č. 1 
Tok v blízkosti silnice první třídy, v blízkosti je zástavba , pole, 

lesy smíšené, více listnaté, voda zakalená a zpěněná s 

množstvím odpadků kolem toku. 

Datum: 26.3.2012 

Čas:   14:44 

Vzorek: č.1 



Lokalita č. 2 
Tok v blízkosti málo využívané silnice,  vytéká z města, 

lesy jehličnaté, voda mírně zakalená, v blízkosti 

aquaparku, zimního stadionu a sjezdovky. 

Datum: 26.3.2012 

Čas:   15:35 

Vzorek: č.2 



Lokalita č. 3 
Stojatá voda v blízkosti trati a silnice, u vody černá 

skládka, voda zapáchající, zkalená rostlinnými zbytky, 

v blízkosti štěrkovna. 

Datum: 26.3.2012 

Čas:   14:44 

Vzorek: č.3 



Meteorologické jevy 

  Hodnota 

teplota [°C] 15,5 

relativní vlhkost [%] 46 

absolutní vlhkost 
[g/m3] 

6,1 

rosný bod [°C] 3,1 



Měření hluku, světla a teploty 

vody 

  Hluk Světlo Teplota vody 

První vzorek 53 dB 155 LUX 6,8 °C 

Druhý vzorek 56 dB 198 LUX 6,6 °C 

Třetí vzorek 53 dB 569 LUX 6,8 °C 



Kvantitativní analýza NH4+  

 Proběhla 

 Kde udělali soudruzi z PASCA chybu? 



Kvantitativní analýza NO3 2- 
 Naměřené hodnoty přibližně 900 ppm 



Kvantitativní analýza chloridů 
 Naměřené hodnoty zanedbatelné ve 

všech lokalitách 



Kvalitativní analýza 
  HCl H2SO4 Na2S NaOH Na2CO3 

Ni2+ - - ++ ++ - 

Ca2+ - - + + ++ 

Zn2+ - - ++ - + 

Ag+ ++ + ++ ++ ++ 

Co2+ - - ++ ++ ++ 

Fe3+ - - ++ ++ + 

Cd2+ - - ++ ++ ++ 

Neznámý 

vzorek 
- - ++ ++ ++ 

Jako neznámý vzorek jsme určili kademnaté soli. 



Kvalitativní analýza 

 Všechny vzorky reagovaly negativně 



Vodivost 
 Naměřeny hodnoty kolem 280 μS  

 Měkká voda, nejvyšší hodnoty naměřeny 

u stojaté vody  



Měření PH 
 Voda mírně zásaditá  

 PH 8,6 – 8,1 



Měření zákalu - turbidimetrie 

 Hodnota: 11,3 NTU, 13,4 a 16,2 NTU 



Colorometrie 

Absorpce záření: 

 

 Červená - 0,6 % 

 Zelená – 0,7 % 

 Modrá – 0 % 

 Oranžová – 2 % 



Rozpuštěný kyslík ve vodě 

  Průměr [mg/l] 

první vzorek 13,23 

druhý vzorek 9,76 

třetí vzorek 15,13 



Obsah CO2 ve vzduchu 
  Průměr  [ppm] 

První vzorek 231,7 

Druhý vzorek 791 

Třetí vzorek 679,7 





Děkujeme za 

pozornost. 


