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Obr. č. 3.1 – Hodnocení jakosti podzemních vod pro hydrologickou bilanci jakosti vody 
v roce 2017 v ukazateli: chloridy 
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Obr. č. 3.2 – Hodnocení jakosti podzemních vod pro hydrologickou bilanci jakosti vody 
v roce 2017 v ukazateli: sírany 
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Obr. č. 3.3 – Hodnocení jakosti podzemních vod pro hydrologickou bilanci jakosti vody 
v roce 2017 v ukazateli: amonné ionty 
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Obr. č. 3.4 – Hodnocení jakosti podzemních vod pro hydrologickou bilanci jakosti vody 
v roce 2017 v ukazateli: dusičnany 
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Obr. č. 3.5 – Hodnocení jakosti podzemních vod pro hydrologickou bilanci jakosti vody 
v roce 2017 v ukazateli: CHSKMn 
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Obr. č. 3.6 – Hodnocení jakosti podzemních vod pro hydrologickou bilanci jakosti vody 
v roce 2017 v ukazateli: měď 
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Obr. č. 3.7 – Hodnocení jakosti podzemních vod pro hydrologickou bilanci jakosti vody 
v roce 2017 v ukazateli: kadmium 
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Obr. č. 3.8 – Hodnocení jakosti podzemních vod pro hydrologickou bilanci jakosti vody 
v roce 2017 v ukazateli: olovo 
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Obr. č. 3.9 – Hodnocení jakosti podzemních vod pro hydrologickou bilanci jakosti vody 
v roce 2017 v ukazateli: pH 

 


