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Úvod

 Zanášení vodních toků a nádrží erozními sedimenty patří k největším 

vodohospodářským problémům

 Odtěžené sedimenty-problém jejich aplikace/ likvidace/ uložení

Foto – R. Vácha



„Sledování množství a kvality sedimentů ve vodních 
tocích a nádržích za účelem snižování znečištění z 

nebodových zdrojů.”
Řešitelský tým: 

Výzkumný ústav 
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v.v.i.
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rozvoj a výstavba 

a.s.
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Cíle řešeného projektu

 ověřit možnosti opětovné aplikace sedimentů na zemědělské půdě u různých
typů rybníků

 získat relevantní výsledky o vlivu sedimentu na zásobní kapacity vodních toků
a nádrží, na jakost samotného vodního prostředí a naopak

 provést monitoring kvantity a kvality sedimentů, monitoring jakosti vod,
monitoring půd - pro potřeby posouzení opětovné aplikace sedimentů na
zemědělské půdě

sestavit matematické modely věnující se transportu, jak samotných sedimentů
(transportní modely), tak vázaných znečišťujících látek (jakostní modely), které
budou verifikovány s prováděnými monitorovacími kampaněmi – v dalším
průběhu řešení



Osnova

 Představení řešeného projektu

 Představení pilotního povodí

 Jakost sedimentů z hlediska živin

 Jakost sedimentů z hlediska cizorodých látek

MVN Silvestr (autor)  

MVN Kněžský rybník (autor)  

MVN Ždír (autor)  



Pilotní povodí

 na hranici mezi Jihočeským          

a Středočeským krajem

 v okrese Písek (ORP Milevsko)

 lokalita vzdálena 5 km od VN 

Orlík od uzávěrového profilu



Pilotní povodí

 rozloha pilotní lokality – 19,68 km2

 celkem 17 MVN

 část povodí Jickovického potoka 

 (povodí IV. řádu ČHP 1-07-05-023)

 majoritní správcem MVN 

 ORLÍK NAD VLTAVOU, s.r.o.

 poskytnuta data o hospodaření 

 na MVN (složení rybí obsádky, 

 dávky krmení, aj.) 



Odběry vzorků vod

 Odběr povrchových vod v síti síť čtyřiceti odběrných bodů

 Pokrytí povodí od pramene až po rybníky

 Podchycení všech vstupů do povrchových vod umožnilo identifikaci 

významných zdrojů znečištění stanovit tak významné zdroje znečištění

 Vstupu a výstupu z rybníka (na přítoku/přítocích do rybníka a dále z jeho 

hladiny)



Odběry vzorků sedimentů

 Vzorky sedimentu odebrány mokrou cestou 

 Gravitačním jádrovým sběračem (corer). 

 Směsný vzorek z 10 sub-vzorků reprezentuje svrchních 

20 cm sedimentu

 Rozbory: rozpustný reaktivní P, celkový N, a další 

půdní vlastnosti podmiňující úrodnost půdy (přístupné 

živiny dle Mehlicha III (Ca, Mg, K, P), pH, 

 Cizorodé látky



Odběry vzorků půd

 Posouzení možné aplikovatelnosti sedimentu na dané 

pozemky, 

 Kvantifikaci přírodního geogenního pozadí promítající 

se do kvality sedimentů.

 Velkem 45 odběrných míst, 

 dva sledované horizonty (0-15cm / 15-30cm)

 Živiny

 Cizorodé látky



Výsledky – sledování množství živin

 Mezotrofní rybníky - poloha vysoko v povodí, pouze vliv plošných zdrojů a 
místního rybničního hospodaření

 Eutrofních rybníků – (Silvestr a Kroupovský rybník) – vyrovnaná bilance fosforu 
mezi přilehlými pozemky a sedimentem.

 Hypertrofních rybníky, převážně v dolní části povodí - trvale přetěžované živinami i 
organickými látkami, dochází ještě k větším rozdílům mezi obsahem živin 
sedimentů a půd přilehlých zemědělských pozemků



Výsledky – sledování množství živin



Výsledky – sledování množství živin

 Několika násobně zvýšený obsah látek podmiňujících úrodnost půdy v rybničních 

sedimentech

 Obsah organické hmoty (Cox) v sedimentech v průměru dosahuje čtyřnásobných 

koncentrací než půdní pozemky

 Podíl dusíku (Ntot) v zemědělských pozemcích ještě klesá a dostává se k 20 

procentům obsahu v sedimentech (souvislost s vysokou mírou plošného 

zemědělského odvodnění v zájmovém území)

 Hlavním zdrojem fosforu zůstávají komunální odpadní vody. Nemalé riziko však 

představovat i intenzivně hospodářsky využívané rybníky

 Hlavním zdrojem dusíku jsou zemědělské drenáže



Odvodnění – zdroj dusíku

 drenážní stavby na 9,56 km2 = 48,5 % 

rozlohy

 odvodněno 69,7 % orné půdy dle LPIS



Výsledky – sledování cizorodých látek 

 Metoda vycházející z limitních hodnot uvedených ve vyhlášce 257/2009 Sb. 

 Hodnoty obsahu těžkých kovů v sedimentech a zemědělských půdách byly děleny 

limitními hodnotami - sjednocení na stejnou hodnotovou škálu ideálně od 0 do 1 

(vzorek není/je kontaminován), jak pro půdy, tak pro sedimenty.

 jakékoliv překročení hodnoty 1 stanovuje kontaminaci 



Výsledky – sledování cizorodých látek 



Výsledky – sledování cizorodých látek 



Závěry
 Sediment řešených rybníků dosáhl velmi vysokého živinného potenciálu oproti zemědělským 

půdám. V průměru bylo v půdách detekováno o 63 % všech živin méně 

 Výhody aplikace sedimentů na zemědělskou půdu:

Kompenzace úbytku erodovaných půdních částic 
(organická hmoty, jílová frakce, živiny)

ALE !!!



Foto – R. Vácha



Závěry
 Z pohledu počtu překročení limitů obsahu rizikových prvků z analyzovaných sedimentů 

nejlépe dopadly rybníky Kněžský, Silvestr a Kroupovský, jejichž sediment splnil všechny 
limity pro obsah rizikových prvků z přílohy č. 1 vyhlášky 257/2009 Sb. a z tohoto pohledu by 
byla možná jeho aplikace na ZPF (nikoliv však na sledované zemědělské pozemky v jejich 
bezprostředním okolí).

 Pouze v jediném případě vyhověla limitům půda v okolí rybníka 

 Se sedimentem je tedy nakládáno jako s odpadem, pozemek určený  pro jeho uložení musí 
být legislativně ošetřen jako pozemek pro ukládání odpadů, jedná se o skládkování 

 Tento způsob nakládání se sedimentem, kdy není umožněna jeho aplikace na ZPF, odkud z 
největší části pochází, přispívá k degradaci zemědělských půd. 

 V daném případě však zůstávají nevyužity pozitivní účinky sedimentu v podobě jejich 
hnojivé složky, tedy podíl organické hmoty, pH, obsah živin, aj.



Děkuji za pozornost!
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