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ANOTACE 

Téma této bakalářské práce zní: Revitalizační studie – odbahnění „Svinovských 

tůní“. Práce je rozdělena do pěti ucelených částí. V první kapitole se zabývám 

charakteristikou zájmového území. Začlenil jsem zde popis a historii městské části Ostravy 

– Svinova, popis Svinovských tůní, dále geomorfologické, hydrologické, pedologické, 

klimatické podmínky, faunu a flóru daného území. V teoretické části (druhá, třetí a čtvrtá 

kapitola) se zabývám monitoringem, revitalizací malých vodních nádrţí a odbahněním. 

V kaţdé kapitole nejprve uvádím náhled do problematiky, související legislativu, vlastí 

monitoring a zhodnocení výsledků terénního šetření. Ve čtvrté kapitole jsem zpracoval 

jednoduchý projekt odbahnění, ve kterém uvádím i orientační cenu odbahnění, včetně 

souvisejících investic. V závěrečné kapitole jsem zhodnotil součastný stav ekosystému, 

navrhl revitalizační opatření a navrhl odbahnění spolu s technologickým postupem.   
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ANNOTATION 

The theme of this thesis is: Revitalization concept - Mud Abstraction of "Svinov 

pools." This thesis is divided into five comprehensive parts. The first chapter deals with the 

characteristics of the area. Incorporated I've been here a description and history of the city 

of Ostrava - Svinov, description Svinov pools, as well as geomorphological, hydrological, 

pedological, climatic conditions, flora and fauna of the territory. The theoretical part 

(second, third and fourth chapter) deals with monitoring, the revitalization of small water 

reservoirs and odbahněním. In each chapter, I present first insights into issues related 

legislation, homeland monitoring and evaluation of results of field investigations. In the 

fourth chapter, I prepared a simple dredging project, which presents an indicative price and 

dredging, including related investments. In the final chapter, I reviewed the current state of 

the ecosystem, proposed revitalization measures and proposed dredging along with the 

technological process. 

Keywords: 

monitoring, restoration, dredging, sediment, environmental quality standards 
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ÚVOD A CÍL 

Malé vodní nádrţe, z nichţ nejběţnější jsou rybníky, vymezuje ČSN 75 2410 Malé vodní 

nádrţe. Jde o nádrţe, u nichţ jsou splněny tyto podmínky: 

- objem nádrţe po hladinu ovladatelného prostoru není větší neţ 2 mil. m3, 

- největší hloubka nádrţe nepřesahuje 9 m. 

Malé vodní nádrţe tvoří velmi významnou sloţku v naší krajině a pozitivně ovlivňují její 

ekologickou stabilitu. Současný stav prakticky všech těchto vodních ploch je v České 

republice neuspokojivý. Výsledkem je dlouhodobý nezájem o údrţbu, investice i prevenci, 

především z důvodu finančního. Aktuální problematikou nejsou jen malé vodní nádrţe 

jako takové, nýbrţ rozsáhlý komplex vodohospodářských problémů povodí (př. organické 

znečištění, eutrofizace, znečištění podzemních vod) ve vzájemné interakci.  

Cílem mojí bakalářské práce je zhodnocení dosavadního stavu ekosystému Svinovských 

tůní, návrh revitalizace krajiny a návrh odbahnění tůní. Na základě ročního monitoringu 

zájmového území zhodnotit kvalitu vody a kvalitu sedimentu pro moţnost jeho dalšího 

vyuţití. V závěru se pokusím o shrnutí dosavadních problémů a navrhnu patřičná opatření 

pro zlepšení environmentální kvality zájmového území. Práce by měla poukázat na nutnost 

Českého rybářského svazu (vlastníka tůní) tento dosavadní stav akutně řešit. Bakalářská 

práci mi také poslouţí jako podkladový materiál pro diplomovou práci v navazujícím 

studiu.  

 



Jiří Šindler: Revitalizační studie – odbahnění 

 

2012  2 

 

1 CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

1.1 Popis a historie obce 

 

Obrázek 1: Současný znak obce (www.svinov.ostrava.cz) 

Popis obce 

Svinov - dříve starobylá slezská obec, v roce 1936 povýšena na město, dnes jeden              

z městských obvodů Ostravy. Rozkládá se na ploše asi 12 km2 a v současnosti čítá téměř  

4 600 obyvatel. Původní osada byla zaloţena v údolí Porubky, kde vznikala první 

hospodářská stavení. Postupem času se osada dále rozrůstala. K velkému nárůstu 

obyvatelstva došlo počátkem 80. let. S rostoucím osídlením souvisel i vývoj infrastruktury. 

Díky svému dynamickému rozvoji se městský obvod Svinov stává stále významnější 

součástí Statutárního města Ostravy a roste i jeho význam v rámci celého 

Moravskoslezského kraje. (www.svinov.ostrava.cz/cs/o-svinove/hitorie)  
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Historie obce 

První písemná zmínka o vsi Svinov (Schönebrunne) je v listině olomouckého biskupa 

Bruna z roku 1265, v níţ je připomínána jako klášterní ves cisterciánského kláštera ve 

Velehradě, který v 13. století získal rozsáhlé majetky na severní Moravě. Část Svinova 

byla v majetku velehradského kláštera aţ do husitských válek. Téměř do konce 19. století 

byla obec převáţně zemědělská s ustáleným vývojem lidnatosti. Nárůst obyvatel                

a hospodářský rozvoj obce byl zaznamenán teprve po dokončení Severní dráhy 

Ferdinandovy na úseku Lipník - Bohumín vedené přes Svinov (1. května 1847). Svinov se 

stal ţelezniční stanicí na důleţité mezinárodní trati Vídeň – Krakov 

 

Obrázek 2: Nádraţí Ostrava Svinov v roce 1920 (www.fotohistorie.cz) 
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Svinovské tůně 

Svinovské tůně se nacházejí jeden a půl kilometru Jihovýchodně od centra městského 

obvodu Svinov, na levém břehu řeky Odry. Tvoří komplex lesního, luţního a vodního 

biotopu na rozloze přibliţně 7 ha. Tůně vnikly přirozeně jako slepé rameno meandrující 

řeky Odry před více jak pěti sty lety. Rozlohou přesahují 1,6 ha. V součastné době jsou 

propojené a průtočné, rozdělené do pěti rybníků, o které se stará rybářský revír 471 066 – 

ODRA 2A. Napájeny jsou strouhou zvanou Mlýnka, vybudovanou v 15. století při velkém 

rozvoji rybníkářství v nivě Odry. Oderská strouha – Mlýnka začíná nad jezem ve Studénce 

a po přibliţně osmnácti kilometrech napájí první z rybníků Rezavku horní, dále protéká 

Rezavkou dolní, Pionýrákem do Bečkárny. Z Bečkárny se voda přepadem přes provizorní 

stavidlo vlévá do rybníku Chovný, odkud se skrz povodňovou ochrannou hráz potrubím 

vlévá do řeky Odry. 

 

 

Obrázek 3: Svinovské tůně (www.mapy.cz) 

 

Svinovské 

tůně 
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1.2 Geomorfologie 

Geomorfologického členění (Demek, 1988)  

 

              

   provincie Západní karpaty 
  

  

  

     

  

   subprovincie Vněkarpatské sníţeniny (VIII)   

  

     

  

   oblast 
 

Severní Vněkarpatské sníţeniny (VIIIB) 

  

     

  

   celek 
 

Ostravská pánev (VIIIB1) 
 

  

  

     

  

   okrsek 
 

Ostravská niva (VIIIB–1–b)   

              

Tabulka 1: Geomorfologické členění (Demek, 1988) 

 

Vněkarpatské sníţeniny tvoří pruh niţšího terénu v okolí Ostravy. Její střední výška je 

244 m, zaujímá plochu 486 km
2 

a střední sklon je 1º 38´. Reliéf byl na mnoha místech 

podstatně změněn hospodářskou činností, na Ostravsku je to především činnost hornická.  

Ostravská pánev je plochá pahorkatina a rovina. Tvoří jí různě mocná souvrství mořských 

třetihorních sedimentů a čtvrtohorních glacigenních, fluviálních a eolických sedimentů, 

které spočívají na zpevněných karbonských sedimentech obsahujících uhelné sloje.  

Ostravská niva je rovina, kterou tvoří souvrství čtvrtohorních říčních sedimentů tvořené 

převáţně písčitohlinitou vrstvou holocenních nánosů a pleistocénních štěrkopísků. Niţší 

stupeň holocenní údolní nivy je tvořený četnými haldami a násypy antropogenního 

původu. Ostravská niva je málo zalesněná, převaţují zde luţní porosty - jasan, olše, vrba 

apod. (Demek, 1988). 



Jiří Šindler: Revitalizační studie – odbahnění 

 

2012  6 

 

1.3 Hydrologie 

Páteří ostravského říčního systému je řeka Odra, pramenící v Oderských vrších JV od 

Fidlova kopce, v nadmořské výšce 633,59 m. Českou republiku Odra opouští severně od 

Bohumína a v Polsku se vlévá do Baltského moře. Na území města Ostravy v 60. letech 

minulého století došlo k napřímení tohoto toku a výstavbě protipovodňových hrází na obou 

březích řeky. Na hranici dvou městských částí Hošťálkovic a Třebovic je levostranným,     

a největším přítokem řeka Opava. Pravostranným přítokem je řeka Ostravice. Jejich soutok 

se nachází nedaleko areálu Hornického muzea Landek. 

Hydrologické pořadí  

2 – 00 – 00 Povodí Odry 

2 – 01 – 01 Odra po Opavu 

2 – 01 – 01 – 156 Odra nad Zábřehem 

 

Obrázek 4: Odra v r. 1946 (gse.vsb.cz/2005/LI-2005-1-7-26.pdf) 

 

Svinovské tůně 
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1.4 Půdní poměry 

Z půdní mapy ČR v měřítku 1 : 50 000, mapového listu č. 15-43 je patrné, ţe v oblasti 

Svinovských tůní výhradně převládá typ půdy glej fluvický, nepatrně je zde zasaţen glej 

akvický. V městské části Svinov se dále vyskytují luvizem glejová, fluvizem glejová, 

kambizem a antrozem. 

Glej – GL 

Půdy se stratigrafií Ot–At aţ T–Gro–Gr, charakterizované reduktomorfním glejovým 

diagnostickým horizontem v hloubce do 0,6 m a zrašeliněnými horizonty akumulace 

organických látek. Podle relace mocnosti a hloubky výskytu výrazně redukovaného 

horizontu Gr, glejových horizontů s oxidovanými partiemi a event. znaků hydroeluviování, 

dále pak podle vývoje hydrogenních aţ organických hydrogenních horizontů 

identifikujeme rozdíly ve vodním reţimu, ke kterému vývoj půdy dospěl.  

Podle znaků tohoto vývoje rozeznáváme subtypy. Svérázně se vyvíjejí gleje na extrémních 

substrátech. Gleje z těţkých substrátů mohou mít planosolické znaky. U glejů z lehkých 

substrátů se reduktomorfní znaky vyvíjejí slabě. 

glej fluvický – GLfz nivních sedimentů, alespoň v minulosti zaplavovaný 

glej akvický – GLq výrazné zamokření indikováno dominancí hor.  
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Obrázek 5: Výřez půdní mapy ČR, mapový list 15-43 Ostrava 

 

(AOPK ČR, měřítko 1:50 000) 
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1.5 Klimatické poměry 

Městská část Svinov a její okolí dle Quitta (1971) spadá do klimatické oblasti MT 10 – 

mírně teplá oblast. Je charakteristická dlouhým létem, teplým a mírně suchým. Krátkým 

přechodným obdobím s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. Krátkou zimou, 

mírně teplou a velmi suchou, s krátkým trváním sněhové pokrývky.  

Zdejší klima je částečně ovlivněno také antropogenními prvky, kterými jsou změněný 

reliéf, hustota městské zástavby a koncentrace průmyslu. Tyto faktory způsobují zvýšení 

průměrné roční teploty o 1 - 2 °C oproti odpovídajícímu stavu příslušné nadmořské výšce. 

V zimním období je zde také zvýšený výskyt inverzních situací s výskytem mlh. 

Průměrná roční teplota je + 8,2°C a průměrná červencová teplota je + 17,8°C. Průměrný 

roční úhrn sráţek je 701,8 mm.  

 

 

Obrázek 6: Výřez mapy půdních regionů ČR 

 

Svinovské tůně 
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1.6 Flóra a fauna 

Flóra 

Přilehlý tzv. tvrdý luh tvoří komplex jilmových doubrav s dominantním dubem letním 

(Quercus robur) a jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior), často se zde také vyskytují 

javory, lípa srdčitá (Tilia cordata) a habr obecný (Carpinus betulus). 

V jarním aspektu zde rozkvétá dymnivka dutá (Corydalis cava), sněţenka podsněţník 

(Galanthus nivalis), sasanka hajní (Anemone nemorosa), orsej jarní (Ficaria verna) a zbylé 

plochy se zelenají porostem česneku medvědího (Allium ursinum). V létě nastupují            

v bylinném patru především trávy, kosatec ţlutý (Iris pseudacorus), netýkavka nedůtklivá 

(Impatiens noli-tangere L.), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) a břečťan popínavý 

(Hedera helix). 

Vodní hladina  Svinovských tůní je v letních měsících ze dvou třetin pokryta stulíkem 

ţlutým (Nuphar lutea), místy se objevuje i okřehek menší (Lemna minor). 

Fauna 

S popisem fauny zájmového území, jsem se částečně inspiroval přilehlou přírodní 

rezervací Rezavkou. Dělí ji od Svinovských tůní pouze rychlostní silnice I/11 Rudná, která 

je překáţkou především pro savce. 

Z vodních měkkýšů se zde vyskytuje například ohroţený velevrub tupý (Unio crassus), 

z obojţivelníků čolek velký (Triturus cristatus). Tůně jsou také oblíbeným útočištěm 

vodních ptáků, hnízdí zde například volavka popelavá (Ardea cinerea), kachna divoká 

(Anas platyrhynchos), či dravec moták pochop (Circus aeruginosus). Ze savců zde ţije 

ondatra piţmová (Ondatra zibethica), která je v ČR invazním druhem. Sousední PR 

Rezavka se můţe pochlubit i okusy silně ohroţeného bobra evropského (Castor fiber). 
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Obrázek 7: bobr evropský (www.prirodazs.wz.cz) 

 

O rybí osádku se stará Český rybářský svaz, Územní výbor pro Severní Moravu a Slezsko, 

rybářský revír 471 066 – ODRA 2A. Kaţdoročně zde rybáři vysazují kapra obecného 

(Cyprinus carpio), candáta obecného (Sander lucioperca), lína obecného (Tinca tinca,)  

amura bílého (Ctenopharyngodon idella) a štiku obecnou (Esox lucius).  

 

Obrázek 8: štika obecná(www.photoearth.cz) 
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2 MONITORING POVRCHOVÉ VODY 

2.1 Metodika odběru vzorků a analýz   

Monitoring jakosti povrchových vod je důleţitým nástrojem k získávání informací             

o celkovém stavu ţivotního prostředí. Významem jakosti je zajištění nezávadné vody pro 

člověka a zachování kvality ţivotního prostředí. Monitoring v rámci ČR provádí Český 

hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), Oddělení jakosti vod (261 profilů), dále podniky 

Povodí, ZVHS (Zemědělská a vodohospodářská správa), Lesy ČR a další (celkem 2769 

profilů). 

 

 

Obrázek 9: Mapa sítí profilů ČHMÚ (http://mapy.chmi.cz/) 
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2.2 Legislativa ČR a EU 

Zákon č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)   

Nařízení vlády č. 23/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb.,                    

o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, 

náleţitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací     

a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb. 

ČSN 75 7221 Klasifikace jakosti povrchových vod  

Evropská směrnice 2000/60/ES - Rámcová směrnice pro vodní politiku Společenství 

 

2.3 Klasifikace a hodnocení ukazatelů znečištění 

V bakalářské práci bude kvalita povrchových vod posuzována dle Nařízení vlády              

č. 23/2011 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod,… a dle 

ČSN 75 7221 Klasifikace jakosti povrchových vod.  

Odběry vzorků byly prováděny na čtyřech profilech v období od listopadu 2010 do února 

2012 v intervalu 1x měsíčně. V měsících prosinci 2010, lednu a únoru 2011 a lednu 2012 

nebylo moţné odebrat vzorky vody z důvodu souvislé vrstvy ledu na hladině nádrţí a ne na 

všech profilech byly sledovány ukazatelé v plném rozsahu a pravidelném intervalu. 
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Tabulka 2 Měřené profily 

 

 

Obrázek 10 Mapa profilů (www.maps.google.cz) 

rybník Chovný 

Bečkárna 

Pionýrák 

Rezavka dolní 

Rezavka horní 

Profil č.4 

Profil č.3 

Profil č.2 

Profil č.1 
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Fyzikálně- chemické ukazatele 

Cílem fyzikálně-chemického hodnocení kvality vody je stanovit míru přítomnosti 

sledovaných vybraných látek v toku pro určitou lokalitu a daný časový okamţik. 

(Pitter,1999) 

Laboratorní analýzou bylo sledováno 11 parametrů kvalitativního sloţení vod, uvedených 

v tabulce č.3. Jedná se o ukazatele: pH, redoxní potenciál, teplota, rozpuštěný kyslík, N-

NO2, N-NO3, N-NH4, celkový fosfor, nerozpuštěné látky, BSK-5, CHSK-Cr. 

 

Tabulka 3: Fyzikálně-chemické ukazatelé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pH  redox teplota O2 N-NO3 N-NO2 N-NH4 Pcelk. NL CHSK-Cr BSK5 

  (mV) (°C) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) 
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2.4 Hodnocení dle ČSN 75 7221 - Klasifikace jakosti 

povrchových vod 

Tato klasifikace je jedním ze základních nástrojů pro hodnocení jakosti povrchových 

tekoucích vod v ČR. Stanovuje limity pro 5 tříd jakosti: 

třída I. … velmi čistá voda, 

třída II. … čistá voda, 

třída III. … znečištěná voda, 

třída IV. … silně znečištěná voda, 

třída V. … velmi silně znečištěná voda. 

Z porovnání ročního monitoringu s normou (ČSN 75 7221) je zřejmé, ţe jakost povrchové 

vody Svinovských tůní je v nevyhovujícím stavu. Naměřené hodnoty u profilů č. 1 aţ č. 3 

odpovídají III. třídě jakosti, profil č. 4 spadá do IV. třídy. Jedná se tedy o vodu 

znečištěnou, aţ silně znečištěnou. Nejhůře hodnoceným ukazatelem je amoniakální dusík. 

Jeho hodnoty byly překročeny na všech čtyřech profilech. Nevyhovujícímu stavu také 

přispívají zvýšené hodnoty celkového fosforu, N-NO3 a hodnoty organického znečištění 

(BSK-5; CHSK-Cr).  

 

Tabulka 4: Mezní hodnoty tříd jakosti (ČSN 75 7221) - vybrané ukazatelé 
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2.5 Hodnocení dle Nařízení vlády č. 23/2011 Sb. 

V této novele NV č. 61/2003 Sb., je hlavní změnou hodnocení imisního stavu povrchových 

vod. Hodnocení vychází převáţně z průměrných ročních koncentrací, tzv. norem 

environmentální kvality (NEK-RP). 

Porovnáním naměřených hodnot s touto legislativou bylo zjištěno, ţe průměrné hodnoty 

(NEK-RP) byly dodrţeny pouze v případě pH a teploty. 

Rozpuštěný kyslík v letních měsících klesal pod hranici 3 mg/l, coţ je kritická mez pro 

většinu druhů ryb (Lellák and Kubíček, 1991). Na jeho deficitu se podílí nadměrná rybí 

osádka, nadměrný nárůst vegetace stulíku ţlutého, sedimentační procesy a v neposlední řadě 

teplota (s rostoucí teplotou klesá mnoţství rozpuštěného kyslíku). 

Dusík nevyhověl v ţádné z jeho sledovaných forem. Nejhorší hodnoty vykazoval amoniakální 

dusík. Jeho průměrné naměřené hodnoty u profilu č. 4 téměř trojnásobně překračovaly (NEK-

RP). Amoniakální dusík je důleţitým ukazatel z hygienického hlediska, jako produkt rozkladu 

organických dusíkatých látek totiţ můţe indikovat znečištění fekálními odpady. Ve 

vegetačním období, tj. na jaře a v létě, byly dusičnany spotřebovávány vegetací a jejich 

koncentrace byly přirozeně nejniţší. Maximálních hodnot dosahovaly naopak na podzim         

a v zimě. 

U celkového fosforu byly prokázány také vyšší hodnoty, neţ uvádějí (NEK-RP). Zvýšený 

obsah fosforu v povrchových vodách vede k nadměrnému rozvoji řas a sinic v důsledku 

eutrofizačních procesů 

Průměrné hodnoty nerozpuštěných látek byly překročeny pouze u profilu č. 1. 

U těţkých kovů průměrné hodnoty (NEK-RP) byly mírně překročeny pouze u olova               

a kadmia. 
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3 REVITALIZACE MALÝCH VODNÍCH NÁDRŢÍ 

Revitalizace 

Revitalizací rozumíme například funkční zapojení do krajiny, respektive takovou konečnou 

úpravu devastovaného území, která zajistí vytvoření estetického krajinného fenoménu, 

obnovení přirozených funkcí ekosystému a zároveň umoţní plné vyuţití území v souladu  

s územním plánem (Lysenko, 1996). 

3.1 Malé vodní nádrţe 

Malé vodní nádrţe, budované v rámci revitalizací, označujeme jako revitalizační nádrţe. 

Pojem rybníky na tomto místě nepouţíváme, neboť revitalizační nádrţe nejsou prioritně 

určeny pro chov ryb. 

Funkce malých vodních nádrţí: 

- zásobárna vody v krajině (povrchová i podzemní), 

- mají příznivý vliv na průběh velkých vod i na kvalitu vody (závisí na době zdrţení), 

- jsou nezaměnitelným biotopem pro vodní, mokřadní a pobřeţní druhy rostlin          

a ţivočichů, 

- jsou ekologicky stabilním prvkem, 

- doplňkovou funkcí můţe být sportovní rybolov, rekreace, poţární zdroj vody. 

Svinovské tůně svoji  celkovou rozlohou 1,6 ha nepřesahují objem 30 tis. m3. Dosavadní 

největší hloubku nádrţe bez nánosu sedimentu odhaduji na dva metry. Zájmová oblast 

splňuje podmínky dle ČSN 75 2410 Malé vodní nádrţe. Podle normy ČSN 75 2410 se 

nádrţe rozdělují také dle funkčního hlediska. Jedna nádrţ můţe plnit i více funkcí 

najednou (funkci hlavní a funkce vedlejší). Jako příklad uvedu funkce, které plní 

Svinovské tůně. Nejdůleţitější funkcí je akumulační a retenční schopnost nádrţe, dále plní 

funkci rybochovnou, krajinotvornou a nezanedbatelný podíl mají nádrţe na ochranu bioty 

(fauny a flóry). 
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Litorál 

Mělké partie při březích – litorál, jsou přírodovědecky nejcennější části nádrţe. Hloubka 

v těchto partiích nepřesahuje 0,6 m, voda se tu rychleji prohřívá a je zde zajištěn plynulý 

přechod z vody na souš pro mnoho ţivotních forem. Ideální sklon pásma je 1:5 a 1:10 

poměru hloubky a délky 

Velikost vodní plochy  

Pro vytvoření optimálního ekologicky stabilního prvku v krajině jsou vhodné nádrţe větší 

neţ 0,5 ha, u kterých je dostatečný prostor na vytvoření litorálního pásu. Menší tůně           

a mokřady jsou zase vhodnější pro chov zvláště chráněných druhů a splňují tak lépe 

revitalizační účel. S rostoucí plochou se zvyšují i náklady. 

Dno a prostor nádrţe 

Před započetím revitalizace nádrţe je důleţitý průzkum dna a mocnosti dnových 

sedimentů. Neţádoucí je zejména prohlubování břehových partií a ukládání materiálu na 

březích, čímţ dochází k jejich navyšování. Tímto postupem by došlo k znemoţnění 

plynulého přechodu z vody na souš a následnému zániku litorálního ekosystém 

 

Obrázek 11: Vertikální členění litorálu (www.hgf10.vsb.cz) 
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3.2 Revitalizační opatření na malých vodních nádrţích 

Revitalizační opatření na malých vodních nádrţích řeší ČSN 75 2410. Uvádí hlavní zásady 

činnosti, kterou se obnovují narušené, popř. změněné základní ekologické funkce malých 

vodních nádrţí. K těmto základním opatřením patří: 

Odstranění neţádoucích sedimentů 

Změny, které zásah vyvolá: zvětšení akumulačního prostoru, prodlouţení doby zdrţení, 

sníţení zásob ţivin v nádrţi 

Účinky revitalizace: dosaţení původních nádrţních prostor, oligotrofie vodního prostředí 

Úprava dna nádrţe 

Změny, které zásah vyvolá: odstranění prohlubní zaplněných organickým kalem  

Účinky revitalizace: sníţení trofie vody a vyplavování fosforu 

Úprava břehové linie 

Změny, které zásah vyvolá: vymezení plochy pro rozvoj litorálního pásu, návrh a výsadba 

doprovodné vegetace podle odpovídajícího vegetačního stupně 

Účinky revitalizace: posílení ekologické funkce nádrţe, posílení biodiverzity a lepší 

začlenění do krajiny 

Zatravnění pásu po obvodu nádrţe 

Změny, které zásah vyvolá: vytvoření ochranného pásu představuje bariéru před 

eutrofizací a zanášením nádrţe 

Účinky revitalizace: omezení eutrofizace a zanášení nádrţe 

Opatření pro omezení transportu sedimentů 

Změny, které zásah vyvolá: organizace povodí z hlediska protierozní ochrany 

Účinky revitalizace: posílení výše uvedených funkcí 
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3.3 Kořenová čistírna 

Principem této čistírny bude spočívat ve vyuţití přírodních procesů, obdobných těm, které 

vyuţívají samočisticího biologického efektu např. v mokřadech. Kořenová čistírna 

uplatňuje fyzikální, chemické a biologické procesy, kterými jsou např.: sedimentace, 

sráţení, adsorpce a mikrobiální rozklad. Umí odstranit např. organické znečištění (CHSK-

Cr, BSK5) a nerozpuštěné látky (NL).  

Výhody kořenové čistírny:  

- přírodní estetický prvek 

- zanedbatelné náklady na provoz 

- přirozená samočisticí schopnost 

- příznivý biotop mnoha druhů ţivočichů 

- účinnost čištění aţ: BSK5-85%, CHSK-Cr-75%, NL-85%  

Nevýhody kořenové čistírny: 

- nemalé pořizovací náklady 

- účinnost čištění Nc a Pc pouze okolo 40% 

- v zimních podmínkách výrazně klesá účinnost 

- ţivotnost okolo 20 let 
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4 ODBAHNĚNÍ 

4.1  Příčiny zanášení nádrţe 

Zanášení nádrţí je přirozeným jevem, chápaným po celou dobu existence rybníkářství. 

Také odbahnění nádrţí bylo chápáno jako přirozené a vytěţený sediment neboli bahno se 

přirozeně vracel na místa, odkud bylo do nádrţe splaveno, a to zpět na zemědělskou půdu. 

Situace se však v tomto směru v posledních letech změnila. Zanášení nádrţí nabylo 

velkých rozměrů a zájem o bahno rapidně klesl. Důsledkem zanášení nádrţí je, ţe 

akumulační prostor ve všech nádrţích naší republiky, se odhadem sníţil o jednu třetinu.  

Celkové mnoţství sedimentů je ve vodních nádrţích ČR odhadováno na 197 mil. m3,       

v drobných vodních tocích na 5 mil m3. (Gergel a kol., 1995) 

Hlavními příčinami zanášení nádrţí jsou:      

- břehová eroze, abraze          

- vnitřní zanášení           

- zanášení přítokem 

V případě Svinovských tůní, zde dochází k zanášení všemi způsoby. Největší vliv má 

vnitřní zanášení, způsobené hojnou rybí osádkou a nadměrný výskytem vegetace (stulíků).  

Břehovou abrazí a zanášením přítoku trpí především rybník Rezavka horní. Na tomto 

rybníku jsou břehy vysoké okolo třech metrů a sklon břehů místy přesahuje čtyřicet stupňů. 

Během roční studie daného území výška sedimentu v litorální pásmu Rezavky horní 

viditelně vzrostla o několik centimetrů.  

Vnitřním zanášením je nejvíce postiţen rybník Bečkárna. V letních měsících je hladina 

více jak ze dvou třetin osídlena listy stulíku ţlutého (Nuphar luteum). K jeho růstu a vývoji 

patří také odumírání, zánik a rozklad biomasy, které značně přispívají k zanášení nádrţe. 
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Opatřením k omezení tohoto zanášení je omezení růstu této vodní rostliny, především 

sečením a odstraněním biomasy mimo nádrţ. I přes to, ţe naměřené hodnoty dusíku           

a fosforu nevykazují nadlimitní hodnoty (dle Nařízení vlády č. 23/2011 Sb. průměrné 

hodnoty (NEK–RP), objevují se zde řasy a sinice. Odumřením a rozkladem také přispívají 

k zanášení nádrţe. 

Zanášením přítokem jsou z pravidla ohroţeny všechny nádrţe průtočné. Zdrojem 

zanášení jsou obecně látky odnášené vodou z celého povodí. Plaveniny a splaveniny se 

v nádrţi stávají sedimentem, který můţeme dělit podlé jejich původu na organické, 

anorganické a chemické. Tímto způsobem zanášení je částečně ohroţen pouze rybník 

Rezavka horní. Tato první nádrţ propojené soustavy Svinovských tůní je napájena 

strouhou Mlýnka, která svým průtokem 0,011 m3/s (naměřen v říjnu 2011) nepředstavuje 

velké riziko zanášení. Další nádrţe Rezavka dolní, Pionýrák, Bečkárna a Chovný jsou 

postupně plněny přepadem z předchozí nádrţe. „Přepadové výpustě“ jsou chráněny česly, 

která brání větším plaveninám.   

 

Obrázek 12: Stulík ţlutý na Bečkárně (holubovi.majestat.cz) 
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4.2 Odstranění sedimentu 

Na začátku této kapitoly bych rád uvedl, ţe odbahnění sedimentu ve své „revitalizační 

studii“ doporučuji pro rybník Pionýrák, Bečkárnu a rybník Chovný. Celková plocha těchto 

tří nádrţí činí přibliţně 1,2 ha. Z toho Pionýrák 0,35 ha, Bečkárna 0,6 ha a rybník Chovný 

0,25 ha. S těmito hodnotami budu nadále pracovat.  

Odstraňování sedimentu, neboli odbahnění, je úkon patřící do údrţby nádrţí. K samotné 

realizaci je zapotřebí řádné přípravy a zpracování jednoduchého projektu odbahnění. 

 

Projekt odbahnění by měl obsahovat: 

- mnoţství a kvalitu sedimentu 

- na základě kvality a odhadovaného mnoţství sedimentu rozhodnout o jeho vyuţití 

- způsob těţby sedimentu          

- trasu a způsob dopravy          

- potřebné finance a povolení  

 

Obrázek 13: Svinovské tůně (www.maps.google.cz) 

Chovný 

Bečkárna 

Pionýrák 
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4.2.1 Mnoţství a kvalita sedimentu 

Nejlepším průzkumem dna zanesené nádrţe je po jejím vypuštění a to aţ ve chvíli, kdy 

povrch bahna má potřebnou únosnost. To bývá z pravidla po dvou aţ třech týdnech od jeho 

vypuštění. Další moţností průzkumu dna napuštěné nádrţe je z loďky, v krajním případě 

lze měření provést i na zamrzlé vodní ploše s vyřezanými otvory měřených bodů. 

Průzkum dna nádrţe jsem provedl z loďky. Na předem určených místech jednotlivých 

měrných bodů jsem pomocí vzorkovače na tyči odebral vzorky sedimentu. Dále jsem na 

těchto místech provedl měření mocnosti sedimentu pomocí speciální měřící tyče                

a zaznamenal GPS souřadnice.  

Objem sedimentu v nádrţi je moţné vypočítat na základě geodetického měření 

z vyhodnocení příčných profilů. Další variantou, jak lze zjistit objem bahna je z rozdílů 

dvou objemů nádrţe. První objem vody se zjistí od současného dna (povrch sedimentu), 

druhý od původního dna. 

Mnoţství sedimentu, které pro tuto bakalářskou práci uvedu je pouze orientační. Objem 

neodvodněného sedimentu jsem určil jako násobek vodní plochy a průměrně naměřené 

výšky sedimentu v nádrţi. Objem vody jako násobek vodní plochy a průměrné hloubky 

vody v nádrţi. 

 

Tabulka 5: Naměřené hodnoty (plocha, objem) 
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Kvalita sedimentu 

Kvalita sedimentu byla zjišťována analýzou odebraných vzorků v laboratoři VŠB-TU 

fyzikálně-chemickým rozborem. Stanoveny byly také obsahy těţkých kovů, zejména Pb, 

Fe, Cd, Zn a Cu, které rozhodují o vyuţitelnosti sedimentu.  

Ţádný z prvků nepřekročil (NEK-PR) ani limity stanovené vyhláškou č. 257/2009 Sb. 

Laboratorní výsledky těţkých kovů v sedimentu (mg/g sušiny) ve srovnání s 

 (NEK-PR) a vyhláškou č.257/2009 Sb. 

 

Tabulka 6: Laboratorní výsledky těţkých kovu (mg/g sušiny) 
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4.3 Vyuţití sedimentu  

 

Zákon č. 9/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, zákon č. 185/2001 

Sb., o odpadech a zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského původního fondu, přináší 

zásadní změnu v posuzování sedimentů z vodních toků a nádrţí. Stanovuje kvalitativní limity, 

při jejichţ splnění se na tyto látky zákon o odpadech nevztahuje.  

Podle § 1 vyhláška č. 257/2009 Sb. stanovuje podmínky a způsob pouţívání sedimentů na 

zemědělské půdě. Určuje způsob vedení evidence o pouţití sedimentů, limitní hodnoty 

rizikových prvků a rizikových látek v sedimentu a v půdě, na kterou má být sediment ukládán, 

poţadavky na další fyzikálněchemické a biologické vlastnosti sedimentu a postupy rozboru.  

Pokud sediment vyhoví stanoveným podmínkám uvedených v příloze č. 1 této vyhlášky, není 

při vyuţití na zemědělskou půdu klasifikován jako odpad. Pokud zároveň vyhoví i přísnějším 

limitům přílohy č. 3 této vyhlášky, nemusí být testovány půdy, na které má být tento sediment 

vyuţit. Vyhláška je v souladu se všemi právními předpisy Evropských společenství. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jiří Šindler: Revitalizační studie – odbahnění 

 

2012  28 

 

 

Moţnosti vyuţití sedimentu z vodních nádrţí 

a)   vyuţití na zemědělské půdě podle podmínek vyhlášky č. 257/2009 Sb., o pouţívání 

sedimentů na zemědělské půdě 

b)      vyuţití sedimentu, který se nepovaţuje za odpad na pozemcích mimo zemědělské 

půdy podle § 2 odst. 1 písm. h) a přílohy č. 9 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech              

v platném znění  

c)      vyuţití sedimentu v rámci vodního toku podle § 2 odst. 1 písm. i) zákona                   

o odpadech; jedná se o přemísťování sedimentu v rámci povrchových vod za účelem 

správy vod a vodních cest, při předcházení povodní, zmírnění účinků povodní a období 

sucha nebo při rekultivaci půdy, jejich vyuţití, je li prokázáno, ţe nevykazují ţádnou 

z nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 tohoto zákona 

d)      vyuţití sedimentu jako suroviny pro výrobu kompostu jakoţto registrovaného 

hnojiva nebo v zařízení provozovaném dle vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech 

nakládání s biologicky rozloţitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb.,            

o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich vyuţívání na povrchu terénu a změně 

vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

e)       vyuţití sedimentu jako odpadu ve smyslu vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách 

ukládání odpadů na skládky a jejich vyuţívání na povrchu terénu, přílohy č. 11    

(Odpadové fórum 2/2011, Bláha V.) 

 

Nejoptimálnějším vyuţitím sedimentu Svinovských tůní je bezpochyby jeho návrat na 

zemědělskou půdu, respektive na přilehlé louky. Rozlohou přesahují  10 ha a vzhledem 

k bezprostřední vzdálenosti by značně eliminovaly výši rozpočtu na dopravu. 
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4.4 Způsob těţby sedimentu 

 

V součastné době se pouţívají tři způsoby odstraňování sedimentu: 

- suchou cestou, 

- mokrou cestou, 

- kombinovanou cestou. 

 

4.4.1 Suchá cesta 

Odstraňování sedimentu suchou cestou předpokládá vypuštění nádrţe a relativnímu 

vysušení bahna, respektive k odvodnění usazených sedimentů odvodňovacím příkopem. 

Aby příkop správně plnil svoji funkci, musí vést nejniţšími místy nádrţe a sklon musí 

směřovat k její výpusti. Vypuštění nádrţe se zpravidla provádí na podzim (např. po 

výlovu) a celou zimu se nádrţ ponechá vysychání. V jarních měsících se začíná se 

samotným odbahněním. 

Technologický postup, jakým se bude sediment odstraňovat, závisí na mocnosti vrstvy 

nánosu sedimentu, únosnosti dna a stupni propustnosti dna, respektive nepropustnost.  

Mocnost vrstvy rozhoduje o tom, zda se nános bude přímo odebírat bagrem, či 

nakladačem, nebo musí být nejprve shrnut buldozerem k jedné straně a následně nakládán. 

Na únosnosti dna závisí, zda pouţitá technika můţe být kolová, nebo pásová a bude-li 

třeba vybudovat dočasné panelové cesty. Nepropustnost dna nádrţe je vţdy choulostivou 

otázkou. Při manipulaci těţkou technikou nesmí dojít k poškození původního dna.             

U rybochovných nádrţí se doporučuje ponechat 5 aţ 10 cm silnou vrstvu sedimentu jako 

zárodek nového ekosystému. 
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4.4.2 Mokrá cesta 

Odstraňování sedimentu mokrou cestou se provádí pomocí plovoucího sacího bagru přímo 

z hladiny nádrţe. Tato metoda je vhodná především v případech, kdy nelze čištěnou vodní 

plochu vypustit nebo není z provozních důvodů její delší vypuštění moţné.  

Plovoucí sací bagr naruší a nasaje těţený materiál ze dna vodní plochy. Bagrovací čerpadlo 

zároveň naředěný sediment dopravuje do místa uloţení nebo dalšího zpracování. Hydro-

doprava zdolá větší převýšení i vzdálenosti několika kilometrů. Okolí nádrţe není 

zatěţováno nadměrným hlukem, pohybem těţkých strojů a prašností. 

Tato metoda je šetrnější k ţivotnímu prostředí, ale nelze odtěţit místa, která jsou značně 

zarostlá tvrdou travní vegetací.  

 

4.4.3 Kombinovaná cesta 

Kombinovanou cestu volíme v případě, ţe cílem odbahnění je i úplná nebo částečná 

likvidace tvrdých travních porostů a postačí jen dočasně sníţená hladina vody v nádrţi. 

Plochy dna bez vegetace se odsají plovoucím bagrem a zarostlé litorální pásmo se odtěţí 

suchou cestou. 

Vzhledem k moţnosti úplného vypuštění Svinovských tůní, respektive rybníků Pionýrák, 

Bečkárna a Chovný, kterých se potřeba odbahnění nejvíce týká, navrhuji suchou cestu 

odstranění sedimentu. Tato metoda je součastně nejpouţívanější u malých vodních nádrţí. 

Jako nejvhodnější technologický postup samotné těţby navrhuji shrnutí usazeného 

sedimentu buldozerem ke břehu nádrţe, popř. na břeh nádrţe, kde se pomocí nakladače 

naloţí na dopravní prostředek. Ten následně vytěţený sediment rovnoměrně rozveze na 

přilehlé louky, kde se zaorá.  
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4.5 Náklady na odbahnění 

Na úvod bych rád uvedl, ţe odbahňování a úkony s tím spojené jsou finančně velice 

náročné. Od začátku je třeba:  

- vyvarovat se úkonům, které akci zbytečně prodraţují; 

- cíleně volit postupy energeticky co nejméně náročné;  

- věnovat pozornost organizaci;  

- postupovat racionálně. 

Pro odhad nákladů na odbahnění rybníků Pionýrák, Bečkárna a Chovný, jsem pouţil cenu 

za m3 odtěţeného sedimentu uvedenou v Programovém dokumentu OPŢP (Operační 

program ţivotního prostředí) pro období 2007 – 2013 v příloze č. 4  

Náklady obvyklých opatření. 

„Náklady obvyklých opatření představují obvyklou finanční částku, za kterou je moţno 

realizovat určitý typ opatření. Neřeší finanční efektivnost jednotlivých poloţek v rozpočtu 

projektu, ale efektivnost opatření jako celku. Náklady jsou vyjádřeny cenami, které 

zahrnují všechny běţné činnosti a matriály, které jsou v rámci daného typu opatření 

obvykle realizovány.“  

 

Odbahnění vodní nádrţe, obnova a tvorba tůní a 

mokřadů, které spočívají v odtěţení sedimentu 

suchou nebo mokrou cestou včetně odvozu, uloţení a 

rozprostření sedimentu a včetně vyvolaných investic 

T.j. 
Kč/m

3
 odtěţeného 

sedimentu 

Kč/m
3
 350 

Tabulka 7: Náklady obvyklých opatření - odbahnění (www.opzp.cz) 
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Celkem 

Při výpočtu mnoţství sedimentu v tabulce č. 5 jsem uvedl hodnoty neodvodněného 

sedimentu. Za předpokladu relativního vysušení sedimentu v období vypuštěné nádrţe se 

jeho objem sníţí přibliţně o třicet procent. Tedy z celkové hodnoty 8100 m3 na 5670 m3. 

Po vynásobení mnoţství relativně vysušeného sedimentu orientační cenou za odtěţení 

jednoho m3 sedimentu se dostávám na částku 1 984 500 Kč.  
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5 ZÁVĚR 

Cílem mojí bakalářské práce je zhodnocení dosavadního stavu ekosystému Svinovských 

tůní, návrh revitalizace krajiny a návrh odbahnění rybničního sedimentu. Na základě 

ročního monitoringu zájmového území, fyzikálně-chemických analýz vody a analýz 

sedimentu pro moţnost jeho dalšího vyuţití jsem dospěl k těmto závěrům: 

Hodnocení dosavadního stavu ekosystému 

Kvalita vody Svinovských tůní dle ČSN 75 7221 Klasifikace jakosti povrchových vod 

spadá do IV. třídy jakosti – silně znečištěná voda. Tento stav je krajně nevyhovující hlavně 

pro rybochovné účely nádrţe. Při porovnání naměřených hodnot s Nařízení vlády č. 

23/2011 Sb., hodnotami environmentální kvality bylo zjištěno, ţe ukazatelé rozpuštěný 

kyslík, amoniakální dusík, dusitanový dusík, dusičnanový dusík, fosfor, nerozpuštěné 

látky, chemická spotřeba kyslíku i biochemická spotřeba kyslíku více či méně překračují 

hodnoty (NEK-PR). 

Mnoţství (mocnost) sedimentu dle vyhlášky č. 275/2009 Sb. spadá do III. kategorie 

naléhavosti odbahnění (mocnost sedimentu nad 40 cm). 

Návrh odbahnění 

Dobrou zprávou je, ţe kvalita sedimentu dle zákona č. 9/2009 Sb., který se mění zákon č. 

156/1998 Sb., o hnojivech, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, a zákon č. 334/1992 Sb.     

o ochraně zemědělského původního fondu není klasifikována jako odpad. Sediment dle 

vyhlášky č. 257/2009 Sb., o pouţívání sedimentů na zemědělské půdě tedy můţe být 

uloţen na přilehlých travnatých plochách okolo Svinovských tůní. 
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Návrh technologického postupu:  (týká se pouze rybníku Pionýrák, Bečkárnu a rybník 

Chovný) 

1. Na podzim vypuštění nádrţí a odvodnění usazených sedimentů odvodňovacím 

příkopem. Takto ponechat přirozenému vysychání do jara. 

2. Samotné odbahnění provést tzv. suchou cestou. Pásovým buldozerem vyhrnout 

usazený sediment, pokud moţno aţ na břeh nádrţe, kde se nakladačem naloţí         

a rovnoměrně rozveze nákladním vozem na přilehlé louky. Po další úpravě se 

následně zaorá. 

3. Po důkladné kontrole výpustného zařízení na rybníku Chovný zváţit jeho 

případnou rekonstrukci. Provést rekonstrukci „stavidla“ mezi Bečkárnou                 

a rybníkem Chovný. 

4. Na dnech nádrţí zanechat 5 aţ 10 cm původního sedimentu jako zárodek novému 

ekosystému. 

5. Po úpravě břehového litorálu znovu napustit. 

Návrh revitalizace krajiny 

Výsledkem dlouhodobé sedimentace a sníţené samočisticí schopnosti nádrţe došlo ve 

Svinovských tůních ke zmenšení akumulačního objemu nádrţe, zhoršení kvality vody, 

sníţení rybochovné uţitnosti a zhoršení environmentální kvality. Revitalizaci proto 

navrhuji komplexní, od přítoku po výpusť.  

Na Rezavce hodní doporučujiji revitalizaci litorálního pásma. Kombinace technických 

opevnění a oplůtků s vegetační výsadbou keřových vrb do břehových linií, by měla 

poslouţit jako ochrana namáhaných svahů proti erozi. 

 

Rezavku dolní navrhuji osadit vodními rostlinami, jako jsou například orobince, chrastice 

rákosovitá, skřípinec jezerní, kosatec ţlutý atd., a vytvořit tak přírodní                 

kořenovou čistírnu. 
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Dále navrhuji vytvoření alespoň dvou kaskádový úrovní pod hrází, které by napomáhaly 

okysličení vody. 

U rybníků Pionýrák, Bečkárna a Chovný je třeba akutně provést odbahnění. Na základě 

analýzy propustnosti dna, by bylo přínosem na těchto nádrţích vybagrovat tůně o rozloze 

přibliţně 50 m2 a hloubce okolo třech metrů. Tyto tůně by představovaly útočiště pro ryby 

a nedocházelo by zde k tak výraznému oteplení vody v letních měsících. 

Při odbahnění dojde k určité devastaci břehů, které je třeba následně revitalizovat. Na 

jiţních březích doporučuji vytvoření nového litorálního pásma s plynulým přechodem na 

zatravněný pás o šířce alespoň pět metů. Tento travní pás bude slouţit jako ochrana 

splaškových vod přímo do nádrţe. 

Vypracovaná bakalářská práce by měla poukázat na nutnost Českého rybářského svazu 

(vlastníka tůní) tento dosavadní stav akutně řešit. Také by měla poslouţit jako podkladní 

materiál diplomové práce, realizaci odbahnění a revitalizace Svinovských tůní.  
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SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1: Výsledky naměřených hodnot profilu č. 1 a č. 4 

 

 Fyzikálně-chemické ukazatelé profil č. 1 – přítok Rezavka horní 

datum 
odběru 

pH redox teplota O2 N-NO3 N-NO2 N-NH4 Pcelk. NL 

 
(mV) (°C) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) 

15.11.2010 7,34 -27,8 8,4 5,8 10 0,093 0,75 0 
 

31.3.2011 8,69 
 

7,3 14 7,558 0,084 0,493 0,194 24 

21.4.2002 8,4 
 

12 11,6 3,697 0,088 0,944 0,196 9 

16.5.2011 7,66 
 

14,3 7,2 6,012 0,179 1,196 0,326 18 

27.6.2011 7,2 
 

16 2,5 4 
  

0 
 21.7.2011 7,29 

 
16,6 5,5 10 

 
0,5 0 

 31.8.2011 7,31 
 

16,5 9,1 0 
 

0 0 
 

21.9.2011 7,33 
 

14,2 8,8 0 
 

0 0 
 14.10.2011 7,3 

 
12,4 

 
4 0,12 0,65 0,152 20 

11.11.2011 7,05 
 

7,2 8,4 3,6 0,09 0,84 0,179 33 

16.12.2011 7,67 
 

5,4 11,6 10,4 0,08 0,47 0,229 8 

28.2.2012 7,2 
 

0,9 
 

11,7 0,11 2,29 0,359 31 

 

Fyzikálně-chemické ukazatelé profil č. 4 – výtok z Bečkárny 

datum 
odběru 

pH  redox teplota O2 N-NO3 N-NO2 N-NH4 Pcelk. NL 

    (mV) (°C) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) 

15.11.2010 7,6 -41,5 8,6 8,5 10 0,044 0,75 0   

31.3.2011 9,12   8,4 17,2 9,225 0,095 0,512 0,218 23 

21.4.2011 8,96   13,2 15 1,167 0,051 0,965 0,174 15 

16.5.2011 8,05   15 8,8 5,431 0,142 0,7261 0,163 17 

27.6.2011 7,27   18,9 4 0     0   

21.7.2011 7,24   16,6 5,5 10   0,5 0   

31.8.2011 7,27   18,3 6,1 0-5   0,25 0   

21.9.2011 7,21   14,2 7,6 0   0 0   

14.10.2011 7,5   11,7   3,8 0,06 0,55 0,177 18 

11.11.2011 6,4   6,7 10,3 2,9 0,08 0,78 0,263 20 

16.12.2011 7,78   3,2 13,1 10,9 0,09 0,7 0,23 6 

28.2.2012 6,69   1,1   12,9 0,12 2,8 0,47 11 
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Příloha č. 2: Fotodokumentace z terénního měření,     

   autor: Ivana Řezníčková 

 

Profil č. 1 – přítok Rezavka horní 

 

 

Profil č. 2 – u hráze Rezavka horní 

 

 



Jiří Šindler: Revitalizační studie – odbahnění 

 

2012  43 

 

 

Profil č. 3 - přítok do Bečkárny z Pionýráku  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil č. 4 – výtok z Bečkárny 

 

 


