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Anotace  

Bakalářská práce se zabývá problematikou rybničního sedimentu, jmenovitě v Boreckém 

rybníku. Popisuje vznik sedimentu, jeho vliv na vodní nádrže a současnou situaci v České 

republice. Poukazuje na nejpoužívanější metody těžby a nejdůležitější platnou legislativu, 

která souvisí nejen s revitalizací, ale i následného využití vytěženého bahna. Závěrečná 

kapitola se zaobírá problematikou odbahnění Boreckého rybníka, který se neodbahňoval 

od devadesátých let a přestával již plnit své funkce.  

Klíčová slova: 

rybniční sediment, Borecký rybník; revitalizace rybníků, technologie odbahnění, 

Annotation 

This thesis deals with the pond sediment, namely in a pond Borecký. It describes the 

formation of sediment, its influence on the dam and the current situation in the Czech 

Republic. It refers to the most common methods of extraction and important current 

legislation, which is associated not only with the revitalization, but also the subsequent use 

of excavated mud. The final chapter deals with the issue of dredging the pond Borecký that 

hasn't been free of mud since the nineties and has ceased to perform its functions. 

 

Key words: 

Pond sediment, Borecký pond, Revitazlization of ponds, Dredging technology 



Obsah 

1 Úvod a cíl bakalářské práce ........................................................................................... 1 

2 Současný stav v oblasti řešené problematiky ................................................................ 2 
2.1 Problematika rybničního bahna ve vodních nádržích ............................................. 2 
2.2 Živiny v bahně ......................................................................................................... 4 
2.3 Problematika eutrofizace ......................................................................................... 5 
2.4 Vliv sedimentu na vodní nádrže .............................................................................. 6 

2.5 Stav rybničního bahna v České republice ............................................................... 7 
2.6 Deponie ................................................................................................................... 8 
2.7 Odstranění sedimentů .............................................................................................. 9 

2.7.1 Suchá metoda ................................................................................................. 12 

2.7.2 Mokrá metoda ................................................................................................ 13 
2.7.3 Kombinovaná metoda .................................................................................... 14 

2.8 Fyzikální a fyzikálně-chemické rozbory ............................................................... 14 

3 Platná legislativa .......................................................................................................... 15 
3.1 Legislativní nejasnosti kolem sedimentů .............................................................. 17 
3.2 Vyhodnocování nebezpečných vlastností sedimentu ............................................ 17 
3.3 Neshodné limity v různých předpisech ................................................................. 18 

4 Problematika rybničních sedimentů Boreckého rybníka ............................................. 22 
4.1 Vlastní realizace odbahnění Boreckého rybníka ................................................... 31 

5 Závěr ............................................................................................................................ 38 

Literatura .......................................................................................................................... 39 
Zdroje obrázků ................................................................................................................. 42 

Seznam tabulek ................................................................................................................ 43 
Seznam obrázků ............................................................................................................... 43 

 

 

 



Pavlína Knollová: Problematika rybničních sedimentů – Borecký rybník 

2012  1 

1 ÚVOD A CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Rybníky tvoří přirozený ráz krajiny České republiky. Jelikož nelze zabránit erozi, 

která je stálým přírodním procesem a blízce souvisí s ukládáním sedimentu na dně rybníka, 

pak je nutné přemýšlet jak dále nakládat s nádržemi, které se postupně zanášejí. 

V minulosti se vytěžený materiál automaticky používal k zúrodnění půdy. Od roku 

1992, kdy vstoupil v platnost zákon o odpadech, se rybniční bahno stává odpadem. Od té 

doby, se většina vytěženého materiálu tak stává odpadem, který je na obtíž a zůstává ležet 

na deponiích, které byly budovány velmi často v blízkosti rybniční kotliny a většinou ani 

po dlouhých letech nezapadají do krajiny. Současná legislativa se již pokouší řešit tento 

problém a snaží se o to, aby se z údajného odpadu stal druhotný materiál. 

Denně řeší vlastníci rybníků problém se sedimenty. Tíží je tak nejen ekonomická 

náročnost na zároveň revitalizaci a udržování přijatelné hranice zanášení nádrže, ale i daná 

legislativa, která řeší jak nakládat s vytěženým bahnem. 

Cílem bakalářské práce je:  

- Porozumět problematice rybničních sedimentů a platné legislativě.  

- Umět vybrat nejlepší metodu k odbahnění určitého typu rybníka. 

- Dokázat vyhledat nejlepší a nejekonomičtější využití vytěženého materiálu tak, aby 

neodporoval liteře zákona a zároveň zapadal do krajinného rázu. 
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2 SOUČASNÝ STAV V OBLASTI ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Vzhledem k tomu, že hlavním cílem mé bakalářské práce je zabývat se 

problematikou rybničního sedimentu, jmenovitě v Boreckém rybníku, budu se v této 

kapitole věnovat nejprve sedimenty, a to od jeho vzniku až po jeho konečné využití. 

2.1 Problematika rybničního bahna ve vodních nádržích 

Definice rybničního bahna není v zákoně o odpadech ani v zákoně o vodách 

uvedena. Bahnem je běžně míněno to, co je uloženo na rybničním dně, tedy různé 

sedimentované materiály, které tam byly transportovány vodou z přítoku nebo které 

vznikly jako zbytné produkty organismů žijících ve vodě. Z fyzikálního pohledu je bahno 

v podstatě vodná směs, která je složena z rozličných minerálních a organických látek 

o rozdílné měrné hmotnosti. Při klasickém postupu vypouštění rybníka je povrchová voda 

odstraňována a bahno zbude na dně.
1 

Sediment v rybníku vzniká prostým usazováním erodovaných pevných částic, které 

jsou unášeny vodou. K přirozenému usazování dochází zpravidla při snížení rychlosti 

proudění, ke kterému může dojít například při rozšíření profilu, poklesem spádu toku či 

zvětšením hloubky vodoteče. Materiál takto smíšený má charakter štěrkopísku nebo písku 

v proudných úsecích toku, nebo jílovitých a jílovitohlinitých substrátů v nádržích. Tento 

zcela přirozený děj však mnohdy bývá zrychlován zásahy člověka v krajině. Až do 80 % je 

tento surový sediment tvořen zvodněnou částí, zbývající část tvoří cizorodé předměty 

a ostatní látky, a sice podle typu zemědělství a průmyslu v okolí.
2 

Dalšími původci hromadění sedimentů, a tím způsobeného zanášení dna, bývají 

také splachy ornice z okolí nádrží. Přetrvávající neadekvátní hospodaření podél rybníků je 

příčinou zvýšené eroze, což má za následek průnik a usazování rizikových látek 

i toxických prvků na dnech těchto nádrží. Uvádí se, že až 1/3 rybníků v naší republice je 

postižena nadměrným sedimentačním zatížením. Sedimenty jsou do rybníků přepravovány 

podle charakteru řek a potoků i lidské činnosti v povodí a svými značnými objemy jsou 

pak rovněž příčinou rychlého zanášení stojatých nebo málo proudících povrchových vod.
3 

Důsledkem tohoto zanášení je pak pokračující degradace vodohospodářských 

a ekologických funkcí toků a nádrží. V prvním desetiletí tohoto století se objem sedimentů 
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ve vodních nádržích naší republiky odhadoval na 197 milionů m
3
. Takové velké množství 

sedimentů může následně výrazně zmenšit akumulační objem vody, což často vede ke 

snížení ochrany krajiny před povodněmi.
2-3 

Látky, které se ve vodě nerozpouštějí, se rozdělují na: 

a) sedimentované na dně, 

b) sedimentované jako suspenze, 

c) koloidní, které nesedimentují. 

Dělení produktu eroze je tedy odvozováno podle velikosti sedimentujících částic 

a také podle jejich průměru. 

Podle geneze lze sedimenty rozdělit na: 

a) dnový kal, který vzniká činností organismů, 

b) dy – hnědý, nezapáchající kal v rašelinných vodách, 

c) gyttja – černý, mírně zapáchající kal v eutrofních vodách, 

d) sapropel – černý, velmi zapáchající kal v odpadních vodách. 

Sedimentární částice lze rozdělit v technické praxi na korytotvorné splaveniny 

a jemné plaveniny. Z hlediska další využitelnosti bahna, dle jeho chemického složení, lze 

brát v úvahu pouze částice s hranicí 0,05 mm.
4 

Je nutné si rovněž uvědomit, že sedimentace není jednostranný děj. Jedná se sice 

v podstatě o průběh klesání materiálu ve vodě, ale na druhé straně je to i proces, který 

významně ovlivňuje jakost vody a také přítomné vodní organismy. Tím se snižuje podíl 

fosforu, uhličitanů, kovů atd. 
2
 

Dokonce ani po sedimentaci neustává interakční spolupůsobení bahna a vody 

kontaktem nejsvrchnější vrstvy s vodou a znovuvyvedením vody ze spodních vrstev bahna 

zpět opět do vodního prostředí.
5-6

 Kontaktní linie mezi bahnem a vodou je ale 

v zaplaveném rybníce velmi nezřetelná. Obecně platí, že čím jsou částice bahna těžší, tím 

je tato hranice konkrétnější a tak vzájemné ovlivňování kvality vody bude také mnohem 

menší. 
7
 

V bahně, které má vysoký podíl organických látek se i ve styčné vrstvě nachází 

voda intersticiální, tedy voda, která zabírá volný prostor mezi částicemi sedimentu a která 
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má i jiné vlastnosti než voda v prostoru rybníka (asi 10 % celkového objemu). Tato voda 

pak výrazně mění celkovou kvalitu vody.
4-6

 

2.2 Živiny v bahně 

Povaha živin přítomných v bahně se částečně odlišuje od povahy půdních živin. 

Sedimentární bahno je disperzní část vodního disperzního prostředí, a proto jsou živiny 

v bahně obsažené ovlivněny především elací.
8
 Výsledkem toho je rovnováha živin 

sedimentárních a živin ve vodě, ve které a především také z které bahno sedimentuje. 

Tento popsaný stav rovnováhy je významně ovlivněn sorpčními a také iontovýměnnými 

vlastnostmi bahna.
4-5

  

Obsah živin v sedimentech se často velmi liší podle těchto sorpčních vlastností, jež 

závisí na obsahu a především stupni huminifikace organických látek v bahně a na podílu 

minerálních koloidních částí. Z toho důvodu je nezbytné bahno z každého jednotlivého 

rybníka analyzovat a nikdy se nespoléhat na údaje ze všeobecných zpráv.
9-8

 

Bahenní živiny se vyskytují vlastně vždy v sorbovaném stavu. Tato chemická 

sorpce znamená, že jsou velmi silně vázané. Typickou součástí bahna, která je takto 

vázaná, je fosfor, který je vázán ve formě železitých fosfátů.
10-11

 Oproti tomu živiny, které 

jsou vázané iontovýměnně, jako například dusík, jsou v zemědělství mnohem 

využitelnější. Podmínkou ovšem je, že musí být vázány ve formě organické, ale 

mineralizovatelné, to znamená, že oxidačním procesem při kompostování se jeho 

využitelnost dále ještě zvyšuje. 
4, 6, 12

 

Kromě znalosti hnojivé hodnoty bahna je k přímému použití nutno stabilizovat také 

hodnotu pH uhličitanovými formami hnojiv na bázi vápna. Pokud bahno obsahuje více než 

10 % organického uhlíku Corg, pak je v tomto případě nezbytná úprava poměru C:N, která 

se provádí horkou vodou, takže dojde k odstraněním extrahovatelného dusíku.  

Pohnojování bahna fosforem před samotnou aplikací do půdy nepřináší v podstatě 

žádné výsledky, protože přístupný fosfor tvoří pouze 2,5 až 5 % celkového fosforu v půdě. 

Z toho důvodu se dohnojení fosforem provádí až po aplikaci.
12

 Odběry vzorku pro 

agrochemické rozbory půd se provádějí až rok po hnojení bahnem, neboť desorpční reakce 

půdního fosforu jsou pomalé.
13

 Analýzy provádí ÚKZÚZ (Ústřední kontrolní a zkušební 
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ústav zemědělský) a podle nich se pak půdy fosforem následně dle výsledků jejich analýzy 

přihnojují. Totéž v podstatě platí také o přihnojování sedimentu draslíkem 
4
 

2.3 Problematika eutrofizace 

Obecně se eutrofizací označuje zvýšení obsahu nutrientů, což jsou zejména různé 

sloučeniny fosforu a dusíku. Tímto jevem se vyznačují zejména vody stojaté, tedy také 

rybníky. Vždy bývá zpravidla doprovázena rovněž zvýšeným rozmnožováním 

tzv. fotosyntetizujících organismů.
14

  

Oligotrofní voda je chudá na živiny. Typická je pro ni malá primární produkce nové 

biomasy činností litotrofních organismů. Rovněž i jejich sekundární produkce je nízká 

(produkce biomasy z těl konzumentů).  

Oproti tomu eutrofní voda je na minerální živiny bohatá, jejich produkce primární 

ale i sekundární je veliká. Stále rostoucí množství organických látek vede však k totálnímu 

vyčerpání kyslíku.
15-16

 

Eutrofizaci lze rozdělit na: 

a) Přirozenou, která je způsobena přítomností sloučenin P a N, které pocházejí 

z okolní půdy, nebo právě ze sedimentu na dně a z rozkladu odumřelých 

organismů. 

b) Antropogenní, která je v podstatě výsledek lidské činnosti a to především 

splachem hnojiv z polí, polyfosforečnany přítomných v pracích prostředcích, 

atmosférickými spady se zvýšeným podílem dusíku a fosforu.
16

 

Zvýšená koncentrace sloučenin fosforu a dusíku v podstatě narušuje biologickou 

rovnováhu vody. Ve svém důsledku zvyšuje primární produkci, a tím dochází 

k přemnožení fytoplanktonu jako například sinic řas a rozsivek. Tomuto jevu se říká vodní 

květ.
15

 

Pokud se tyto biogenní prvky nacházejí ve vodě ve zvýšené míře, vzniká pak 

hrozba sekundárního znečištění organickými látkami z fytoplanktonu. Tím se nejen 

zhoršují organoleptické vlastnosti vody, ale dochází k tvorbě toxických organických látek, 

které zamořují nejenom vodu, ale i dnové sedimenty.
11, 16
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V eutrofizované vodě je prokázána rovněž zvýšená přítomnost různých fenolů 

(v koncentracích větších než 0,1 mg/l). Mezi toxiny v takovéto vodě patří především 

produkty sinic tzv. cyanotoxiny, což jsou v podstatě neurotoxiny-anatoxiny, hepatotoxiny 

a jiné. Všechny jsou to v podstatě alkaloidy atropinové řady. Sinice rodu Aphanizomenon 

je producentem třinácti derivátů saxitoxinu, které jsou rovněž na bázi alkaloidů. Rody 

Microcystis, Nostoc a Oscillatoria produkují tzv. hepatotoxiny, což jsou cyklické peptidy. 

Všechny tyto toxiny jsou příčinou alergických reakcí dýchacích cest, různých dermatitid, 

onemocnění trávicího traktu a především chorob jater.
17

 

Vzhledem k tomu, že všechny toto škodliviny obsažené ve stojaté vodě lze 

následně najít také v sedimentech dna, je nutné se jimi zabývat i při hodnocení chemického 

složení a vlastností sedimentů z rybníků v souvislosti s jejich dalším využitím či s ohledem 

na požadavky zákona (legislativy) při nakládání s nimi (jako nebezpečnými odpady).
15

 

2.4 Vliv sedimentu na vodní nádrže 

Vliv sedimentů na rybníky je v podstatě negativní. V přítocích rybníků sedimenty 

vlastně zhoršují přítokové funkce, a sice zanášením koryt i propustí. Rovněž dochází 

k zmenšení rybničního prostoru, čímž se následně snižuje také akumulace vody v krajině, 

ale i objem vody pro chov ryb.
4
 Tento pokles objemu vody tak zkracuje dobu zadržování 

vody v rybnících a zkracují se i všechny procesy ve vodě probíhající.  

Nejen že se zrychluje oběh živin, ale zrychluje se také oběh znečištění. V období 

sucha se při sníženém objemu vody dostávají na povrch rozsáhlé plochy dna, jehož 

sedimenty podléhají rychlé mineralizaci a po následném zatopení opět rychle eutrofizují 

vodu.
11

 V mělčích okrajích, v tzv. litorálním pásmu, se rychle snižuje také hloubka vody 

a to pod cca 50 cm, což je právě limitní hloubka rychlého nárůstu vodní vegetace. Tím se 

rybník zazemňuje, tzn., že přírůstek bahna v okrajích rybníka je mnohem rychlejší než 

v jeho středu. Přibližně 197 milionů m
3
 bahna v rybnících výrazně snižuje jejich kumulační 

schopnost, retenční účinnost a je v podstatě trvalou zátěží ekosystémů a celé 

vodohospodářské soustavy.
18

 Skutečná výměra rybničních ploch je pak následkem 

rychlého sedimentačního procesu v okrajích snížena z 50 000 ha na dnešních 

cca 35 000 ha. Nárůstem sedimentu je snížena biologická cena rybníků a dochází tak 
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k rozvoji „tvrdé“ vodní vegetace jako jsou porosty zblochanu, skřípiny a chrastice 

(Obrázek č. 1), které jsou málo vhodnými biotopy pro živočichy. 

 

Obrázek 1: Chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea) (kcov.wz.cz) 

2.5 Stav rybničního bahna v České republice 

V naší republice se nachází asi 25 000 rybníků, s plochou 50 000 ha a asi 400 mil. m
3
 

vody. Zároveň ale také s cca 200 mil. m
3
 sedimentů, jejichž přírůstek činí 1 - 2,6 mil. m

3
 

ročně. Jak již bylo výše zmíněno, v posledních desetiletích prakticky nedochází 

k odbahňování rybníků, čili nedochází ke kompenzaci přirozeného nárůstu bahna.
4
 

V podstatě všichni vlastníci rybníků mají s tímto odbahňováním veliké potíže. 

Ekonomická náročnost této činnosti totiž znamená, že odstranění vrstvy bahna o mocnosti 

0,4 m by produkce rybníka nezaplatila ani za padesát let, a navíc nynější zvýšená eroze 

zemědělské půdy je příčinnou opětného a také rychlejšího zanášení.
8
 

Po odbahnění je nutno se sedimentem také nějak nakládat. Do počátku 90. let 

dvacátého století byl tento problém řešen jednoduše, a sice že vytěžené bahno bylo 

automaticky používáno jako hnojivo zemědělských a lesních půd, z nichž vlastně primárně 

pochází.
5
 Současná legislativa však toto využití velmi ztěžuje, protože rybniční bahno je 

považováno za nebezpečný odpad se všemi následky. 

Změna pohledu na využívání rybničních usazenin je objektivně pochopitelná. 

Bahno je totiž ve značné míře kontaminováno cizorodými látkami.
11

 Tento problém ale 

někdy zastírá skutečnost, že nynější celoplošné odbahňovaní, oproti dřívějšímu 

selektivnímu, způsobuje promíchávání svrchních a prokysličených vrstev bahna s hlubšími 
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sedimenty, v nichž jsou živiny obsaženy ve formách pro rostliny nepřijatelnými, a proto 

musí následovat finančně i energeticky velmi náročné překompostování.
16

 

Někdy také dochází i ke konfliktům se zájmy ochrany přírody, kdy předpisy 

vylučují odbahnění litorálního pásu. To ale nebere v úvahu  skutečnost, že okrajová pásma 

jsou nestabilní a že bez rozumných zásahů nakonec ztrácejí svůj charakter a stávají se 

v podstatě bezcennými z hlediska biodiverzity.
4
 

V tomto okrajovém pásmu rybníka dochází vlastně k největšímu zazemňování. 

Dojde-li k poklesu hladiny pod cca 50 cm, pak v tomto pásmu roste tzv. tvrdá vodní 

vegetace, jejíž rozklad trvá 1 - 3 roky. 

Některé druhy této flóry bývají fotosynteticky aktivní po většinu roku. U vtoku i na 

značených částech volné plochy s poklesem hladiny dochází k růstu bohaté flóry. Někde 

narůstají celé kopce rostlinné hmoty a to i desítky centimetrů nad hladinu. Tyto útvary jsou 

přirozeně vítanými sídlišti řady živočichů, především vodního ptactva. Výtrusy těchto 

zvířat dále zvyšují obsah živin, především fosforu. Zde dochází ke konfliktu mezi 

primárními vodohospodářskými funkcemi rybníka (retence a akumulace vod) 

a druhotnými zájmy ekologů. Ani toto stadium však není konečné. Vodní a mokřadní 

druhy flóry i fauny s postupujícím zazemňováním ubývají a rybník se mění 

v suchozemskou plochu.
4, 17

 

2.6 Deponie 

Deponiemi se nazývají haldy vytěženého bahna v okolí rybníků, které vznikaly asi 

do poloviny 20. století a které jsou vlastně krajinnými novotvary. Na takto uskladněné 

sedimenty nalétávají v prvních letech plevele (pcháč, atd.) a následně se vegetace 

stabilizuje výskytem kopřiv. Nejenom, že estetická hodnota těchto deponií je mizivá, ale 

ani z hlediska ekologického nejsou deponie vhodnými biotopy pro rozmanité druhy 

živočichů. Zároveň oddělují rybníky od okolní krajiny a zamezují tak organickému 

přechodu přírody okolí do nádrže a zpět.
17

 Zde je nutno zmínit ustanovení zákona 

č. 114/1992 Sb. (o krajinném rázu), z něhož vyplývá postupná likvidace všech deponií.
4
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Rybníky lze rozdělit podle naléhavosti odstranění bahna do tří následujících 

tříd: 

 I. třída: prakticky zazemněné s mocností sedimentu větší než 0,4 m, které vyžadují 

urychlený zásah, 

 II. třída: výška bahna 0,2 – 0,4 m, kde je odbahnění nutno provést v 7 - 15 letech, 

 III. třída: nádrže zanesené na přijatelné úrovni. 

V následující Tabulce č. 1 jsou uvedeny objemy sedimentů v rybnících, uvedeno 

v m
3
 podle třídy naléhavosti. 

Tabulka č. 1: Objemy sedimentů v rybnících v m
3
 podle třídy naléhavosti

19
 

Druh sedimentu Celkem 
Z toho ve třídě naléhavosti 

I. II. III. 

Rybniční bahno 151 495 57 191 87 840 6 464 

Rybniční okraje 44 741 16 887 25 935 1 919 

Sediment celkem 196 236 74 078 113 775 8 383 

Objem bahna v posledních padesátých letech zdánlivě klesá. Je to způsobeno 

skutečností, že plochy vodní hladiny, které před několika desítkami let byly volné, se 

postupným zanášením přeměnily již v zarostlé okrajové části. Ve skutečnosti však došlo ke 

zvýšení objemu bahna na 220 % (tzn. 13 miliónů m
3
). Od 60. let do současnosti, jestliže se 

budou odbahňovat tyto litorální části rybníků, nejde tedy již o odstraňování sedimentů, ale 

zarostlých pásů, které ve skutečnosti někdy pokrývají celý rybník.
19

 

2.7 Odstranění sedimentů 

Před realizací vlastního odbahnění je důležité se náležitě připravit. Je potřebné 

zajistit, zda je investor schopen celou akci financovat, zda mu stačí vlastní zdroje, nebo je 

nutno zažádat o dotaci či úvěr. 

Neméně důležitý je rovněž výběr vhodného projektanta, který se již zabýval touto 

problematikou. Pro zpracování projektu se musí zajistit tachymetrické zaměření, výpis 

z katastrální mapy, dokumentace vodního díla, manipulační řád, případně normaci 

a posudek z hlediska bezpečnosti rybníka.  
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Součástí podkladů je i vyjádření vlastníků dotčených nemovitostí, hlavně z důvodu 

transportu a uložení vytěžené hmoty. Investor je povinen zjistit si, že přes staveniště 

nevedou dálkové kabely, elektrické rozvody a další podzemní sítě.  

Při nejasnostech je pak dobré si vyžádat stanovisko příslušných organizací. Změny 

v projektu jsou velmi nebezpečné, všechny práce musí probíhat v rámci staveniště, jinak 

by bylo možné porušit podzemní vedení. 

Vyčištění a odstranění vodních sedimentů z nádrže, je pouhou údržbou a proto stačí 

realizaci ohlásit na příslušném úřadě. Povolení je nutno vyžádat na vybudování 

zpevněných komunikací, opravy a rekonstrukce hráze, zásahy do nivelety dna a břehů. 

Pokud je požadována dotace ze státních prostředků, pak je projekt hlavním 

podkladem pro zpracování žádosti. Pokud investor financuje akci z vlastních zdrojů lze 

zakázku zadat. Projednání a rozhodnutí žádosti o dotaci si vyžádá dobu nejméně tří 

měsíců. Při odsouhlasení žádosti fond uzavírá s žadatelem smlouvu o poskytnutí podpory. 

Pak je možno začít čerpat finanční prostředky. Při financování z veřejných prostředků je 

povinnost vyhlásit na zakázku veřejnou soutěž.  

Při vlastním odbahnění je nutné postupovat následovně: 

1) projednání samotného projektu s vodohospodářskou správou, 

2) vypracování podnikatelského záměru a všech potřebných žádostí, 

3) stanovení podmínek a provedení zadávacího řízení, pokud se jedná o projekt 

dotovaný ze státních prostředků podle znění zákona č.40/2004 Sb., 

4) podpis smlouvy o dílo s vlastním dodavatelem a provedení prací, 

5) realizace odborného dozoru nad pracemi a vyúčtováním prací, vypracování zprávy 

o celkovém hodnocení. 

Vlastní fáze přípravy i realizace mají v sobě mnoho souvislostí různých zájmů 

dotčených obcí, ochrany životního prostředí, komunikací, inženýrských sítí apod.
17 

Pokud je únosnost rybničního dna po vytěžení stanoveného množství sedimentu 

menší než 150 kPa, pak se provádí těžba sacím bagrem. Tyto stroje mohou být použity i při 

vyšší únosnosti například při odbahňování před výlovem ryb, při čištění stok a na malých 

rybnících, jež nelze vypustit na dlouhý čas. Musí se nejprve určit, zda má rybník 
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dostatečnou kapacitu vody a dále kudy vedou trasy potrubí vedeného do příslušného 

území, i možnost a místo výstavby lagun. 

Nejlepší bagry pracují s měrným tlakem 16 kPa, tzn., že i v nepříliš dobře únosném 

dnu pracují na ,,matracích“ ze dřeva nebo oceli. Na základě plochy rybníka se rozhoduje, 

je-li lepší přesunovat sediment od hlavní stoky ke krajům rybníka, či upravit jeho dno pro 

vyvážení bahna auty přímo. Střídající se roční období mají vliv na únosnost rybničního dna 

a při těžbě jsou silné mrazy vítány. Naopak potíže způsobuje mráz na odvodňovacích 

hromadách, kde zmrzlé bahno roztává až dlouho do léta. 

Širokopásé zemní stroje (Obrázek 2) mohou těžit bahno, pokud se únosnost dna 

pohybuje od 15 - 40 kPa. Kvalitní příprava je zde nutná, neboť těžba 1 m
3
 sedimentu je při 

únosnosti dna pod 40 kPa 3 - 9  vyšší. Proto se únosnost zvyšuje výlovem rybníka na 

podzim a také následným vystokováním.  

 

Obrázek 2: Širokopásý zemní stroj (www.oblibene.org) 

Provizorní cesty pro lepší přístup k sedimentu dna se budují tehdy, jestliže má 

bahno 0,5 – 1 m výšky. Únosnost se měří pomocí přenosných registračních penetrometrů. 

Jednodušeji je možno únosnost určit tenkou tyčí, což je možné při únosnosti okolo 30 kPa, 

kdy se člověk průměrné hmotnosti začne do bahna bořit.
4
 

Základním vzorkem před vypracováním záměru na odbahnění je průzkum uloženého 

bahna na dně, který se provádí při napuštěné nádrži z lodi, v zimě z ledu. Nejběžnější 

a zároveň nejpřesnější je po vypuštění rybníka.
13 

Průzkum zatopeného rybníka provádějí 

specializované firmy, které zajišťují odběry i vyhodnocování vzorků, zaměření uložení 

sedimentu a dokumentaci o jeho horizontálním a vertikálním uložení a zrnitostní skladbě. 
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Mocnost bahna se určuje pomocí tyče při zaměření profilu místa. Za použití příslušné 

techniky lze měření provést i z hloubky až desítek metrů. Monitoring se poté upravuje graficky 

i početně. U větších rybníků je nutno vyhovět požadavkům na velmi přesnou prezentaci 

odběrných míst. Z toho důvodu se používají velmi přesné přístroje např. námořní sonary.
4, 13

  

Mocnosti bahna se měří na fyzikálním podkladě, proto jsou vhodné tzv. měkké 

seismiky, využívající seismoakustické vlnění (geologické radary). Z těchto měření se pak 

sestavují mapy izolinií dna, hranic měkkých a zpevněných sedimentů, dna pod nimi 

i mocnosti vrstev bahna. Tím lze stanovit celkový objem sedimentu.
4
 

Tachymetrické měření se provádí bez vystokování dna či po vystokování, a to podle 

únosnosti sedimentu a doby od vypuštění rybníka. Vystokování umožňuje odtok vody, 

zůstávajících v prohlubních dna intersticiální vody, a také vody půdní z nasyceného pásma 

kolem nádrže. Podle různých vlivů trvá vystokování 14 - 21 dní. Průzkum spočívá v měření 

bahna a odběru směsných vzorků na stanovení zdravotní nezávadnosti apod. Při vypuštění 

nádrže se dobře mapuje uložení sedimentu, což je předpoklad jeho selektivní těžby.
4
  

K nejpoužívanějším metodám, kterými bych se chtěla v následující kapitole 

věnovat, patří metoda: 

1) suchou cestou – nádrž musí být vypuštěna, probíhá za pomoci bagrů a buldozerů, 

2) mokrou cestou – nádrž není nutno vypouštět, probíhá pomocí sacích bagrů, 

3) kombinovanou cestou.  

2.7.1 Suchá metoda 

Suchá metoda spočívá ve vypuštění vody z nádrže a částečnému vysušení 

sedimentu, případně odvodnění bahna pomocí odvodňovacího příkopu v nejníže 

položených místech dna. Nejběžněji se postupuje tím způsobem, že po podzimním výlovu 

se rybník již nenapouští a nechá se prázdný a odstraňování bahna se provádí až na jaře.
6
 

Mocnost vrstvy sedimentu, nosnost dna pro užívanou mechanizaci a stupeň 

propustnosti dna rozhoduje o použití technologie. To znamená, že podle mocnosti vrstvy 

nánosu může být sediment odstraňován bagrem nebo nakladačem a přímo odvážen nebo 

před nakládkou nejprve shrnut buldozerem.  
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Únosnost dna pak určuje o tom, zda bude použita pásová nebo kolová mechanizace 

a také o nezbytnosti vybudování panelových dopravních cest na dně rybníka. Nejdůležitější 

však je, aby byla uchována nepropustnost rybničního dna. Těžká mechanizace musí sice 

vrstvu bahna odstranit, ale nesmí poškodit rybniční dno. U rybníků, kde se provozuje chov 

ryb, je nutno při odstraňování sedimentu nechat 5 - 10 cm silnou vrstvičku bahna jako 

prvotinu ekosystému a předpoklad následného chovu ryb. 

Tyto způsoby lze podle místní situace vhodně kombinovat, pokud má rybník 

kvalitní a přístupný břeh, lze těžené bahno buldozerem k tomuto břehu nahrnovat, nebo 

i na něj vyhrnovat a pak odvážet dopravníky, které se vůbec nemusí pohybovat po dně 

nádrže. Nikdy ale není možno bahno pouze vyhrnout na břeh a tam ho zanechat bez další 

manipulace, nebo ho dokonce jen tak rozhrnout na přilehlé pozemky, které bývají velmi 

zamokřené, protože mokrý sediment jejich zamokřenost ještě zvýšil. 

Než započne vlastní těžba, musí se celá plocha dna rozdělit na okrsky podle 

kvality sedimentu, aby bylo možno využít selektivní těžbu. Samostatné vytěžení 

štěrkovito-písčitého kužele je již nezbytností.
20

 

2.7.2 Mokrá metoda 

Mokrá cesta je další způsob odtěžení rybničního sedimentu. Je prováděna sacím 

bagrem (Obrázek 3), který pluje po hladině.  

 

Obrázek 3: Sací bagr (www.remot-mz.cz) 
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Tento stroj v podstatě odsává směs vody i nánosů, a proto lze tyto sedimenty 

následně přepravovat pomocí tzv. hydrodopravy až do kilometrových vzdáleností. Pak již 

může následovat ihned zemědělské využití odtěženého bahna ve směsi s vodou 

rozstřikováním a zaoráním na polích.  

Ve většině případů se ale vodná směs přemisťuje do zvláštně připravených lagun. 

To jsou rovinaté či velmi mírně skloněné pozemky, které mají okraje vytvořené z nízkých 

hrázek, možno vytvořit i z balíků slámy. Ze směsi se v lagunách vytvoří 10 cm vysoká 

vrstva, která se po odpaření vody následně zaorá a po odstranění hrázek se pozemek dále 

využívá jako pole. Je nutno ale znát obsah sušiny ve vodné směsi, rovnoměrně rozložit 

směs po celé ploše laguny a dodržet smluvené množství transportované pevné frakce.
11 

V některých případech může vodná směs v laguně vytvářet vrstvu bahna i vyšší, než se 

může zaorat přímo na místě, neboť přebytek se po vyschnutí odtěží a využije například při 

kompostování. Tento způsob je pak omezen především výběrem vhodných polních pozemků 

podle sklonu, polohy i splnění náležitých hygienických požadavků, přístupností apod.
20

  

2.7.3 Kombinovaná metoda 

Vzhledem k tomu, že sací bagry nemohou zcela odstranit nánosy z míst, která jsou 

prorostlé tvrdou vegetací a to ani po jejím vysekání kvůli prokořenění sedimentu, je nutno 

použít metodu kombinovanou. V tomto případě se plocha bez porostů odsaje a zbytek bahna se 

pak odtěží cestou suchou. Zcela zde již postačuje pouhé snížení hladiny a sice částečným 

vypuštěním rybníka.
20 

2.8 Fyzikální a fyzikálně-chemické rozbory 

Fyzikální rozbory se zabývají stanovením zrnitostních kategorií, které se zobrazují 

jako křivka zrnitosti. Dále se zjišťuje měrná hmotnost bahna. V případě zvláštního 

nakládání s bahnem se určuje ještě pórovitost, kapilární kapacita, plasticita apod. 

Fyzikálně-chemické rozbory zjišťují homogenizaci, hodnoty pH, obsahu sušiny, 

obsahu dusíku, fosforu, draslíku, vápníku, popřípadě ještě další hodnoty, které určují 

kvalitu bahna. Dále se určuje ještě obsah těžkých kovů, zejména kadmia (Cd), arsenu (As), 

mědi (Cu), rtuti (Hg), olova (Pb), chromu (Cr) a zinku (Zn). Obsah těchto kovů pak určuje 

další použitelnost bahna.
18
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3 PLATNÁ LEGISLATIVA  

Podle současné platné legislativy v České republice je možno sedimenty z vodních 

nádrží využívat jednak na zemědělské půdě. Toto využití je založeno především na 

Vyhlášce č. 257/2009 Sb. Základním pravidlem je, že sediment není odpadem, pokud 

splňuje podmínky přílohy č. 1 této vyhlášky.
6, 21

  

Pokud splňuje navíc ještě přísnější limity podle přílohy č. 3, v takovém případě již 

nemusí být půdy, kde má být sediment aplikován, ani dále testované. Limity uvedené 

v Příloze č. 3 jsou přísné proto, aby byla zajištěna ochrana zemědělských půd před riziky 

nesprávné aplikace sedimentů.  

Doplňkové ekotoxikologické testy mohou ale předepsat orgány ochrany 

zemědělské půdy v jednotlivých případech. Ačkoliv je legislativa v tomto případě jasná, 

v praxi je využití sedimentů na zemědělské půdě velmi komplikované.
5, 8

 

Další možné využití rybničního sedimentu je jeho využití jako „neodpadu“ a to 

mimo zemědělskou půdu. Pod č. 9/2009 Sb. byla vydána novela zákona o hnojivech, která 

obsahuje přílohu č. 9 k zákonu č. 185/2001 Sb.
22

  

Původně byla vztažena i na sedimenty z vodních nádrží, které nemusely být 

předávány druhým osobám k využití podle zákona o odpadech, jestliže splňovaly limity 

této přílohy. V roce 2010 však došlo k novele zákona o odpadech zákonem 

č. 154/2010 Sb.,
23

 která platnost této přílohy omezuje pouze na sedimenty z vodních toků 

a nádrží a vylučuje s použitím zeminy a vytěžené hlušiny. 

Sedimenty lze rovněž využít v rámci příslušného vodního toku. Tato novela 

(zákon č. 154/2010)
23

 také zmocňuje v §2 odst. 1 písm. i, umožnění aplikace u sedimentů, 

které jsou přemísťovány v rámci vodního toku, kvůli správě vod a vodních cest, předcházení 

a zmírnění povodní a období sucha, či rekultivaci půdy. Pokud příslušné sedimenty nevykazují 

žádnou nebezpečnou vlastnost H1 – H15 podle přílohy č. 2 zákona 185/2001 Sb.
24

  

Tato definice je sice jednoduchá a jasná, ale její použití v praxi právě u vodních 

sedimentů, které mají tak nehomogenní složení a tak nejasnou koncentraci nebezpečných 

látek, je velmi složité, neboť bez úpravy bahna je hodnocení jeho nebezpečných vlastností 

téměř nemožné.  
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Existuje rovněž jeho využití jako vedlejšího produktu. Vedlejší produkt je podle § 3 

odst. 5, 6 a 7 zákona č. 185/2001 Sb.
24

 omezen. Pokud vznikne bahno jako nedílná součást 

výroby, pokud je zajištěno jeho další využití a to bez dalšího zpracovávání způsobem 

odlišným od běžné výroby a toto využití musí být v souladu se zvláštními právními 

předpisy a nesmí mít nepříznivý vliv na životní prostředí a zdraví. Navíc musí také 

splňovat požadavky podle odstavce 7, jmenovaného zákona, které pro konkrétní využití 

stanovují splnění kritérií stejných jako pro odpady. To znamená, že při aplikaci takového 

sedimentu na povrchu půdy by měly být splněny limity tabulek č, 10.1. a 10.2. vyhlášky 

č. 294/2005 Sb. ve smyslu přílohy č. 11 zmíněné vyhlášky. Proto je v praxi tento postup 

vlastně nemožný a velmi diskutabilní. 

Možné využití bahna z rybníků existuje také při výrobě kompostu. Na 

meziskládkách sedimentů dochází kvůli změněným podmínkám k různým změnám jejich 

chemismu. Například pokles hodnoty pH je významným důvodem k následné úpravě 

hodnoty pH před aplikací bahna na zemědělské půdě. Je odůvodněný předpoklad, že při 

využití sedimentu v technologii kompostování, pokud ovšem budou splněny podmínky 

vyhlášky č. 341/2008 Sb.,
25

 by mohl být vyráběn kompost velice zajímavých vlastností a to 

i bez přidávání dalších příměsí, jako například dřevěného popela. Vyšší finanční náročnost 

a malý zájem trhu však možnost tohoto využití bahna eliminuje.
26

 

Jednou z alternativ využití rybničních sedimentů je jejich zpracování jako odpadu. 

Splnění velice přísných příslušných limitů, např. u arsenu téměř neskutečných, podle 

tabulky č. 10.1. a následného posouzení rizika podle vyhlášky ČBÚ č. 99/1992 Sb. 

v platném znění.
27

  

Využití říčních a rybničních bahen jako odpadu podle dikce vyhlášky 

č. 294/2005 Sb. přílohy č. 1 zhoršuje.
28

 Je jen velice nepravděpodobné, že by sedimenty 

překračující limity přílohy č. 14 vyhlášky 257/2009 Sb., či přílohy č. 9 zákona o odpadech 

zároveň splňovaly limity tabulky č. 10.1. a to ještě zhoršuje skutečnost, že v celé České 

republice výše zmíněné hodnocení rizik může provádět přibližně deset autorizovaných 

osob a ceny těchto posudků nebudou jistě zanedbatelné. 

Rybniční sediment lze využít v některých případech také jako substrát. Sediment 

sám či jako směs s pískem a kompostem, coby přídavných půdních látek, by mohl být 

registrován jako substrát, pokud by splňoval podmínky zákona č. 178/1998 Sb. o hnojivech 
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v platném znění a obsahoval by tak požadované množství vstupních sedimentů a výrobce 

by měl zajištěn odbyt tohoto produktu.  

Sanované bahno může být rovněž uloženo na skládku. Toto nakládání s bahny by 

mělo být považováno za poslední a již nejzazší možnost. Mělo by se o něm uvažovat jen 

v případě nejvíce kontaminovaných sedimentů. Skládkování je limitním především kvůli 

uvolňování kritických ukazatelů do vodného výluhu skládky podle tabulky č. 2.1. 

č. 294/2005 Sb. v platném znění.
26, 28

 

Při aplikaci sedimentu by měl být zachován rovněž poměr 1:3 na plnou mocnost 

orniční vrstvy. To ale není reálné už z důvodu stále klesající tloušťky vrstvy ornice na 

zemědělských půdách v naší republice, které jsou výrazně slabší než požadovaných 30 cm. 

Proto je nutno vždy ověřit při přípravě projektu pomocí rešerše nebo přímo v terénu stav 

a také tloušťku ornice, aby se mohl vypočítat objem aplikovaného sedimentu a plocha 

vhodná pro jeho využití.
28

  

3.1 Legislativní nejasnosti kolem sedimentů 

Ohledně ukládání říčních sedimentů existuje celá řada nejasností. Než vstoupila 

v platnost vyhláška 257/2009 Sb.
21 

 byly sedimenty považovány za odpad. To ovšem 

znamená, že pro sediment platí limity uvedené v tabulce č. 10.1. podle vyhlášky 

č. 294/2005 Sb.
28

 Zde je limit pro arsen v odpadech stanoven tak, aby se minimalizovala 

rizika negativních vlivů na lidské zdraví. To však nezohledňuje průměrné pozadí 

sedimentů a půd v České republice. Z toho vyplývá, že pokud není možno sediment využít, 

protože je v něm obsažen arsen ve vyšší koncentraci, může se již pouze upravovat. To 

znamená, že je nutné sediment/bahno kompostovat podle vyhlášky č. 341/2008 Sb.
25

 nebo 

ho ukládat na skládky. 

3.2 Vyhodnocování nebezpečných vlastností sedimentu 

Vzhledem k tomu, že sedimenty nejsou exaktně popsatelné a jsou rovněž velmi 

nehomogenní, je hodnocení jejich nebezpečných vlastností podle § 2 odst. 1, písmeno 

i také velmi složité. Především je nutno vyloučit nebezpečné vlastnosti správně 

a neopomenout žádné limitující faktory, protože zde hrozí finanční sankce v řádech desítek 
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milionů korun, a protože sedimenty jsou nesnadno popsatelné, tedy informace o jejich 

vlastnostech mohou být nedostatečné, je zde riziko sankcí velmi vysoké. 

Dalším problémem využití sedimentu je ustanovení vyhlášky č. 257/2009 Sb. 

přílohy č. 1 ,,Sediment využívaný na zemědělské půdě“ podle kterého nesmí být 

v sedimentu obsazeno více než 2 % objemových zrn nad 4 mm a více než 30 % 

objemových zrn 2-4 mm.
21

 To znamená, že bahno po vysušení a rozprostření by mělo být 

do deseti dnů vytříděno podle zrnitostních frakcí, protože mechanické oddělení zrn nad 

4 mm není technicky proveditelné z toho by vyplynulo, že kvůli přítomnosti několika 

kamenů ve vzorku by použití sedimentu na zemědělské půdě bylo již zcela nemožné. 

Velmi běžná je také skutečnost, že sediment sice vyhoví požadavkům na zrnitost, 

ale již nevyhovuje příloze č. 3 vyhlášky č. 257/2009. Pokud půda překračuje limity přílohy 

č. 3 vyhlášky č.257/2009 § 3 odst. b, aplikace sedimentů na ní je téměř nemožná.
21

 Zde 

ještě přistupuje fakt, že pokud půdy nesplňuje limity vyhlášky č. 13/1994
29

 Sb., prakticky 

by neměla být považována za půdu zařazenou do zemědělského půdního fondu, čili 

sedimenty by na ni mohly být běžně aplikovány.  

Před aplikací sedimentů by měl každý rozhodující orgán nahlédnout do systému 

LPIS (Land Parcel Identification System) a zjistit zda zemědělské pozemky nejsou 

kontaminované a vhodné pro využití sedimentu. Aplikace bahna by pak měla být 

příslušným úřadem do tohoto systému zanesena. 

3.3 Neshodné limity v různých předpisech 

Přílohy č. 1 a 3 vyhlášky č. 257/2009 Sb., přílohy č. 9 zákona č. 185/2001 Sb. 

v platném znění, přílohy č. 1 vyhlášky č. 13/1994 Sb. a tabulky č. 10.1. Vyhlášky 

č. 294/2005 udávají limity týkající se sedimentů. Tyto limity ale nejsou vůbec shodné 

a mění se křížem.  

Například není možno konstatovat, že aplikace sedimentů na půdě zemědělské má 

limity přísnější než využití sedimentu co by odpadu podle § 14 odst. 1 nebo 2 zákona 

č. 185/2001 Sb. v platném znění. V následující Tabulce č. 2 uvádím rozdíly v limitech 

platných předpisů týkajících se sedimentů (mg/kg sušiny), které jsou převzaty od Ing. 

Vladimíra Bláhy.
30 

Navíc se liší dokonce i limity uvedené v přílohách č. 1 a 3 

Vyhlášky č. 257/2009 Sb. Zde často nastává problém s koncentrací polychlorovaných 



Pavlína Knollová: Problematika rybničních sedimentů – Borecký rybník 

2012  19 

bifenylů (PCBs), kde je v příloze č. 1 stanoven jejich limit 0,2 mg/kg sušiny. Ovšem 

v příloze č. 3 je stanoven limit 0,02 mg/kg sušiny. V akreditovaném protokolu při využití 

sedimentu na zemědělskou půdu přitom musí být splněn limit mnohem přísnější, tedy 

podle přílohy č. 3. 

Tabulka č. 2: Rozdíly v limitech platných předpisů týkajících se sedimentů (mg/kg sušiny)
30
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Zn Zinek 600 300 120 - 200 

Ni Nikl 80 80 50 80 80 

Pb Olovo 10 100 60 100 140 

As Arsen 30 30 20 10 30 

Cu Měď 100 100 60 - 100 

Hg Rtuť 0,8 0,8 0,3 0,8 0,8 

Cd Kadmium 2,5 1 0,5 1 1 

V Vanad 180 180 130 180 220 

Co Kobalt 30 30 30 - 50 

Cr Chrom - 200 90 200 200 

Ba Baryum 600 - - - - 

Be Berylium 5 5 2 - 7 

AOX Adsorbovatelně organické halogeny 30 - - - - 

C10-C40 Uhlovodíky 300 300 - 300 - 

TCE Trichlorethylen 0,05 - - - 0,1 

PCE Tetrachlorethylen 0,05 - - - 0,1 

BTEX Benzen, toulen, ethylbenzen, xyleny 0,4 0,4 - 0,4 0,3 

PAU Polyaromatické uhlovodíky 6 6 1 6 1 

PCB Polychlorované bifenyly 0,2 0,2 0,02 0,2 0,01 

DDT Dichlordifenyltrichlormethan - 0,1 - - 0,01 

EOX Extrahovatelné organické látky - - - 1 0,1 

Mo Molybden - - - - 5 

Vysvětlivky: * Vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského 

půdního fondu, musí být z důvodu zastaralosti některých v ní uváděných limitů (a tedy neužitelnosti) 

novelizována).  

Rozdíly v limitech jsou zejména u těžkých kovů. Zinek a měď mají rozdílný limit 

u půd zemědělského půdního fondu a příloha č. 3 jasně identifikuje důležitost jejich 

kontroly. Tabulka č. 10.1 Vyhlášky č. 295/2005 Sb. se však o ně nezajímá. V případě 

arsenu je hodnota 10 mg/kg sušiny, uvedená v tabulce č. 10.1, zcela odlišná od všech 

ostatních legislativních limitů týkajících se sedimentů. Z hlediska ochrany půd tedy tento 

limit neobstojí, protože je argumentováno ochranou zdraví při práci se sedimenty. To je 
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však diskriminující pro podnikání se zeminami v režimu zákona o odpadech. Kadmium, ke 

kterému je obecně přijímáno omezení, se zase zcela vymyká příloha č. 9 příslušného 

zákona. Chrom a jeho absence v příloze č. 9 zákona č. 185/2000 Sb. je bez zjevného 

důvodu. Naopak příloha č. 9 sleduje nepříliš obvyklé baryum a AOX. 
30

 

U toků a nádrží, které byly, či dosud jsou, zatíženy vypouštěním odpadních vod 

se nalézají sedimenty, které mají zvýšené riziko výskytu kontaminace. Na tyto sedimenty 

není ale vždy a všude efektivní použití akvatických testů podle tabulky č. 10.2 

Vyhlášky č. 294/2005 Sb.
28

 Legislativa by měla spíše v budoucnu doporučit kontaktní 

ekotoxikologické testy. 

Přechod hormonů či léčiv z vod do vodních sedimentů je předmětem stále vědecké 

diskuse. Prozatímně by bezpečným přístupem mohla být úprava bahna kompostováním, 

kde by částečná destrukce organických látek byla způsobena dosažení dostatečně vysoké 

teploty. Tento způsob je ale finančně náročný. Také analytické testování těchto látek je 

v praxi obtížné a může být použito jen na indikační léčiva nebo jejich rezidua. Zde je 

znova vhodné v budoucnu používat kontaktní ekotoxikologické testy zemědělské půdy. 

Příloha č. 3 Vyhlášky 257/2009 Sb. stanovuje limity koncentrace PAHs a těžkých 

kovů v sedimentech.
21

 Tyto látky byly zjištěny spolu s PCBs v sedimentech ve kterých 

prováděla testy společnost EMPLA v letech 2008-2010.  

Přechod do rostlinných tkání nebo obecná škodlivost těchto polutantů v praxi však 

nemusí být absolutní. Je jisté, že například arsen, ale i další látky nejsou nutně fytotoxické 

a proto připravovaná legislativa již s těmito fakty pracuje. Zatím však při aplikaci bahna je 

limitem stále absolutní číslo. Legislativa stále nepřipouští a zřejmě ještě dlouho také 

nepřipustí možnosti ověření přístupnosti antropogenních kontaminantů pro rostliny 

a následně potravní řetězec. 

Existují však argumenty, které dokládají změny chemismu v bahnu po jeho odtěžení 

(např. změna hodnoty pH). Právě tak by mohlo docházet ke změnám vyluhováním kovu 

z bahna. Ve vytěžených sedimentech také může dojít k procesům hnilobným a jiným 

rozkladům organické hmoty. Samotné odbahňování nádrže trvá delší dobu, ale je zatím 

nejasné, zdali by odběr vzorků i po několika měsíčním vypuštění rybníka mohl být 

považován jako vzorkování po vytěžení. Z toho vyplývá, že označování odběru vzorku 

před a po odbahnění, je z praktického hlediska velmi problematické.
13
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Říční bahno lze ovšem použít také na trvalý travní porost. Pokud se aplikuje bahno 

na trvalý travní porost je nutno ovšem vzít i v úvahu, že vrstva ornice nemá příliš velkou 

mocnost. Proto není možné zde rozprostřít velkou vrstvu sedimentů, neboť by došlo 

k výrazné proměně obsahu půdních živin a tím i charakteru půdy.
30
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4 PROBLEMATIKA RYBNIČNÍCH SEDIMENTŮ BORECKÉHO 

RYBNÍKA 

Jako praktický příklad odbanění bude uvedena problematika a způsob jeho řešení 

v případě Boreckého rybníka, což je průtočná vodní nádrž v povodí Holoubkovského 

potoka, která má plochu celkem 15,29 ha a nachází se na severozápad od vsi Borek 

u Rokycan. Tento rybník nebyl dlouhodobě čištěný (asi od 40. let dvacátého století). Již 

počátkem 90. let řeší městský úřad Rokycany způsoby jeho odbahnění, a proto žádal 

o provedení zpracování geochemického průzkumu rybničních sedimentů několik firem. 

První z nich provedla firma GEKON PLZEŇ a Botanický ústav ČAV v Třeboni již 

v roce 1995. Tyto práce probíhaly při plném stavu vody. Jednak byly ověřovány mocnosti 

usazenin po celé ploše (v celkovém množství 165 000 m
3
). Ze sedmi vzorků odebraných 

u hráze dolní části nádrže a na severozápadní lokalitě průzkumného území byly provedeny 

a následně také vyhodnoceny laboratorní analýzy, které prokázaly, že ve vodním výluhu se 

nejvýznamněji vyskytuje nikl (Ni) a kadmium (Cd), přičemž anomální hodnota byla 

prokázána pouze v případě kadmia a to ve vzorku z hloubky 2 - 3 m od hráze.
31

  

Přičemž kadmium je zvlášť nebezpečná a závadná látka, která náleží do skupiny 

těžkých kovů a má vysoký toxický potenciál pro vodní prostředí. Ve vodě pak tvoří 

hydratované ionty Cd
2+

·6H2O, případně s některými částicemi iontové komplexy 

(anorganické s [CO3]
2-

, OH
-
, Cl

-
 nebo [SO

4
]
2-

; organické s huminovou kyselinou). 

Nerozpustné sloučeniny se právě adsorbují na sedimenty. Rozpustné zkomplexované 

formy se ale také snáze sedimentují než volný Cd
2+

. Nerozpustný sulfid kademnatý (CdS) 

se pak může při styku s kyslíkem oxidovat až na rozpustný síran. Koncentrace kadmia se 

snižuje se vzrůstající hodnotou pH, kdy se sráží na nerozpustný uhličitan kademnatý 

CdCO3. S množstvím organického materiálu se pak také váže na huminové kyseliny.
2
 

Další vzorkování provedla firma Gergel v roce 2003, tedy o osm let později, ale již 

z vypuštěného rybníka s cílem vyhodnocení zdravotní nezávadnosti sedimentů z hlediska 

jejich aplikace na zemědělské půdy. V létě 2002 se vesnicí prohnala povodeň, a tak jejím 

účinkem došlo k odplavení jemných frakcí eutrofního bahna a k vstupu hrubých sedimentů 

ze splachů a břehové abraze,
32

 která je spojena s následným transportem materiálu a bývá 

často problémem většiny nádrží
33

.  
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Vzorky byly získány z písčitého sedimentu na přítoku, z písčitohlinitého až 

hlinitého sedimentu ve střední části nádrže a z hlinito až jílovitohlinitého sedimentu 

u hráze. Výsledky analýz prokázaly, že jsou v sedimentech přítomny kadmium, kobalt 

a také nikl, přičemž na přítoku mírně překračují tyto kontaminanty limity právě tak jak nikl 

u hráze.
31-33

 Nikl je rovněž vysoce toxický pro vodní prostředí. Celkově pak ve vodném 

výluhu byly zjištěny nízké koncentrace železa a poměrně vysoké koncentrace manganu 

a mírně zvýšené koncentrace síranů, což je pro rybníky zpravidla zcela běžné.  

Z toho vyplynul podstatný závěr, a sice že odplavení humusu v důsledku 

povodňové vody zvýšilo mobilitu těžkých kovů, což by mohlo vést k negativním účinkům 

na zemědělské rostliny. Proto posuzovatel nedoporučil uložení vytěženého bahna na 

skládku ani jeho následné využití na zemědělských půdách.  

Toto doporučení však bylo založeno na značně nereprezentativních vzorcích 

použitých při analýze a také nezohlednilo samoregulační a samočisticí procesy jako 

naředění koncentrací toxických kovů v přirozeném toku, oxidačně redukční potenciály, 

jejich uložení do sedimentů toků apod. Na základě této skutečnosti proběhl ještě v tomtéž 

roce třetí průzkum kvůli doplnění zkoušek toxicity bahna, který realizovala Firma SUDOP 

PLZEŇ a Ing. Gergel.  

K analýze byly odebrány pouze dva vorky a to v dolní a střední části rybníka. 

V tomto případě se jednalo o sediment, který byl již deset měsíců na vzduchu, oxidoval 

a v němž došlo k výrazným změnám geochemických parametrů.  

Sediment vykázal obsah velkého množství živin, který by mohl při následném 

využití způsobit eutrofizaci povrchových vod. Dále se prokázal obsah vysoké koncentrace 

manganu a mírně zvýšené koncentrace niklu a kadmia ve vodě. Jiné vlivy toxických kovů 

se však nedají vyvodit, protože vzorky jsou stále málo reprezentativní.  

Bylo také posuzováno, zda poloha rybníka, který leží v lokalitě tvořené mořskými 

sedimenty – šedozelenými fraptolitickými břidlicemi, stufity a s tektonickými krami 

buližníku, slepenců a ryolitů v březích dolní části nádrže, které při zvětrávání a odnosu 

hornin obohatily sediment četnými kovy.  

Závěr zněl, že nelze se vší zodpovědností rozhodnout, zda lokální anomálie 

zvýšené koncentrace kadmia, kobaltu a niklu je primárního nebo také sekundárního nebo 

dokonce antropogenního původu. V blízkosti povodí Holoubkovského potoka se totiž 
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nelézají strojírny. Vysoké koncentrace manganu jsou ale zcela jednoznačně pocházející ze 

zvětralých hornin v okolí. Nelze také konstatovat, že přítomnost těchto kovů je možným 

původcem ekotoxických projevů k tamějším ekosystémům. Proto bylo navrženo opět 

prověřit obsahy těchto kovů a jejich chování ve vodním prostředí a zhodnocení rizik jejich 

úniku do povrchových vod při průtoku rybničními sedimenty a jejich následném 

odstraňování. Byly proto použity reprezentativní velikosti vzorkovací sítě 40 40 m 

a v přítoku části 20 20 m. Celkem bylo odebráno třicet tři vzorků a sestaven statigrafický 

profil rybničních sedimentů dolní části rybníka. Dále byly také odebrány vzorky tekoucí 

povrchové vody na všech přítocích vlásečnic a dvou profilech Holoubkovského potoka.  

Analýzy realizovala akreditovaná laboratoř zdravotního ústavu v Plzni centrum 

v Klatovech a výsledky byly vyhodnoceny podle limitů vyhlášky č. 383/2001 Sb.
34

 

o podrobnostech s nakládáním s odpady třídy vyluhovatelnosti třídy I a podle nařízení 

vlády č. 82/1999 Sb.,
35

 kterým se stanoví ukazatelé a hodnoty přípustného stupně 

znečištění vod, příloha č. 3 – Ostatní povrchové vody.
31

 

Vyhodnocení uvádí že, došlo pouze k ojedinělému a velmi mírnému překročení 

limitní hodnoty kadmia ve dvou vzorcích, přičemž ani jedna z těchto koncentrací není 

důvodem k přijetí zvláštních opatření při odtěžování bahna. Dále byla v centrální části 

nádrže zjištěna geochemická bariéra (zelené plochy), na kterých lze pozorovat uvolňování 

niklu ze sedimentů do vody. Všechny koncentrace niklu však byly ale podlimitní. Z toho 

vyplývá, že tyto rybniční sedimenty nejsou nebezpečným odpadem, ale mohou být 

s minimální mírou nejistoty zařazeny do kategorie Ostatní odpad. Tímto průzkumem bylo 

znovu potvrzeno velmi nízké riziko kontaminace povrchových vod přítomnými těžkými 

kovy při odtěžování sedimentu.  

Vlastní těžební zásah se ovšem neobešel bez přijetí příslušných ochranných 

opatření pro ekosystém Holoubkovského potoka, aby tak bylo zamezeno eutrofizaci jeho 

vody vyplavenými živinami a také mechanickému znečištění jílovou suspenzí nebo 

jemnozrnnými frakcemi bahna. Navrženo bylo proto ponechat bahno, které prokazuje 

zvýšené koncentrace kadmia, kobaltu a niklu na původním místě při mocnosti 20 – 50 cm, 

aby tak mohly vzniknout druhově bohaté litorální zóny, které mají samočisticí funkci.  

Nutností se však stalo přeložit tehdejší koryto potoka dále od hráze kvůli zpevnění 

samotné hráze. Jinak je koryto potoka geochemicky stabilizované usazením sedimentů 
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a nemělo by být měněno. Kvůli kontaktu vnitřních vod rybničního bahna s vodami potoka 

bylo nutné povést páteřní odvodňovací drén ve vzdálenosti 5 m od stávajícího koryta 

u pravého břehu. Studie dále doporučila prověření možnosti aplikace vytěženého bahna pro 

vytvoření protihlukových valů podél dálnice D5, protože podle provedených analýz jsou 

tyto sedimenty pro toto použití zcela nezávadné.
31

 

V měsíci červnu až září roku 2004 vypracovala firma GEOVISION s.r.o. pracoviště 

Plzeň biologické průzkumy pro realizaci odbahnění a následného uložení sedimentů 

z rybníka s cílem zmapovat a zhodnotit stav přírody a krajiny ve dvou navrhovaných 

lokalitách.  

První lokalita (Lokalita č. 1) je položena v přímé blízkosti rybníka a tvoří ji 

nevyužívané travní porosty. Je situována na mírných svazích s četnými svahovými 

prameništi mimo zaplavovanou nivu Holoubkovského potoka. Druhá lokalita, (Lokalita č. 2) 

ta je situována na východním okraji osady Borek mezi silnicí a železniční tratí a je 

představována plochami postagrárních lad na plochých svazích Žďárské kóty.
36

 

Byl rovněž proveden podrobný botanický průzkum těchto lokalit, vyhodnoceny 

byly přítomné dílčí biotopy podle metodiky evropských systémů Natura 2000 a Smaragd. 

Byl rovněž pořízen soupis všech druhů vyšších rostlin se zaměřením na druhy zvláště 

chráněné či ohrožené a byly zpracovány příslušné ortofotomapy.  

Současně rovněž probíhal podrobný zoologický průzkum a byly sledovány třídy 

bezobratlých živočichů i nižších obratlovců s pozorností na přítomnost zvláště chráněných 

druhů. Byly také monitorovány případné výskyty obojživelníků, plazů a ptáků. Také 

z těchto průzkumů byly vytvořeny mapy. 

V Lokalitě č. 1 se nalézají porosty vlhkých silně degradovaných a ruderalizovaných 

luk. Na východním okraji se podél vodoteče nacházejí vrbové křoviny doprovázené 

fragmenty tužebníkových lad a místy se vyskytují nálety pionýrských dřevin. Všechny 

biotopy těchto lokalit jsou prakticky totálně degradované kvůli dlouhodobé absenci 

zemědělského hospodaření. Pouze mezi staršími odvodňovacími strouhami východní části 

lokality se dají nalézt zbytky druhově velmi bohatých střídavě velkých bezkolencových 

luk. Vzhledem k tomu, že se zde nalézají některé ohrožené druhy rostlin, byla proto 

navržena, příslušnému orgánu ochrany přírody, jejich inventarizace a případná ochrana. 

Bylo doporučeno využít k umístění nánosů pouze Lokality č. 1, kde se vzácných 
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a ohrožených druhů rostlin vyskytuje velmi málo a zároveň by tato deponie mohla vytvořit 

trvalou funkční protihlukovou a pohledovou clonu, která ozeleněna a zalesněna by 

nejenom nerušila ráz krajiny, ale byla by pro ni přínosem. 

V následující Tabulce 3 souhrnně uvádím výsledky analýz vybraných látek v sušině 

a také ve vodném výluhu z rybničních sedimentů dolní části Boreckého rybníka v roce 1995. 

Pro celkový obsah byly použity limity ČSN 46 5735 (Průmyslové komposty), pro vodný 

výluh – Vyhláška č. 383/2001 Sb. (podrobnosti nakládání s odpady), třída vyluhovatelnosti I. 

Tabulka č. 3: Koncentrace vybraných látek v sušině a ve vodném výluhu z rybničních sedimentů dolní 

části Boreckého rybníka (1995)
31

 

Analýza Pb Cd Ni Sb. Sn Hg CN
-
 NEL 

Celkový 

obsah 

mg/kg 

36,5 

62,6 

0,82 

1,46 

22,04 

45,67 
- - 

0,354 

0,582 
- 

< 

0,001 

Vodný 

výluh 

mg/l 

< 0,001 

0,003 

0,001 

0,003 

0,012 

0,010 

0,016 

<0,005 

0,007 

0,010 

0,048 
<0,001 <0,01 

< 

0,05 

Limity 

cel/vod 
500/0,1 13/0,005 200/0,1 -/0,05 - 10/0,002 -/0,1 - 

Vysvětlivky: cel- Nejvyšší přípustné množství sledované látky v mg na 1kg sušeného vzorku dle ČSN46 

5735, vod – nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů pro jednotlivé třídy vyluhovatelnosti z celkového výluhu 

dle vyhlášky č.383/2001 Sb. (  5.8.2005 vyšla v účinnost vyhláška 294/2005 Sb., která zrušila přílohu č. 6 

Třídy vyluhovatelnosti k vyhlášce 383/2001.); Proškrtnutá pole – tyto prvky legislativa neřeší 

Výsledky uvedené v tabulce udávají vždy minimální a maximální hodnoty 

koncentrací, místy však také ojedinělou anomální hodnotu (podtržena). Červená 

hodnota označuje přesažené limity uvedené v ČSN 46 5735 (Průmyslové komposty) 

pro celkový obsah a Vyhlášky č. 383/2001 Sb. (podrobnosti nakládání s odpady), třída 

vyluhovatelnosti I - pro vodný výluh. Z výsledků tabulky č. 3 je zřejmé, že 

nejvýznamněji do vodného výluhu vstupuje jen Ni a Cd.  Anomální hodnota byla 

v roce 1995 zjištěna pouze u Cd. Vzorek byl odebrán u hráze v  hloubce 2 - 3 m, který 

se nalézal v blízkosti sondy Z2. 

V následující Tabulce 4 a 5 jsou uvedeny opět koncentrace vybraných látek 

obsažených v sušině a ve vodném výluhu z rybničních sedimentů Boreckého rybníka za rok 

1995. Výsledky udávají shora dolů hodnoty koncentrací látek přítok-střed-dolní část. Ojedinělé 

anomální hodnoty přesahující limit jsou v tabulce vyznačeny červenou barvou. Pro celkový 

obsah byly v tomto případě použity limity Vyhlášky č. 13/1994 Sb. (Ochrana ZPF – zdravotní 

nezávadnost), pro vodný výluh pak byla aplikována vyhláška č. 383/2001 Sb. (podrobnosti 

nakládání s odpady), třída vyluhovatelnosti I. Z výsledků vyplývá, že hodnoty toxických 
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kovů jsou mírně překročeny na přítoku a to jen u Cd, Co a Ni. Byly zjištěny vysoké 

koncentrace manganu (Mn) na celé ploše rybníka, což charakterizuje redukční prostředí 

sedimentů, tudíž se tu vyskytuje malá koncentrace Fe a to je zde mobilní. Běžným jevem 

v rybničním ekosystému je mírně zvýšená koncentrace síranů. 

Tabulka č. 4: Koncentrace vybraných látek v sušině a ve vodném výluhu z rybničních sedimentů 

Boreckého rybníka (1995)
31-32, 37

 

Analýza As Be Cd Co Cr Cu Hg Mo 

Celkový 

obsah 

mg/kg 

16,7 

17,1 

18,5 

1,80 

2,78 

2,52 

0,277 

0,443 

0,443 

13,28 

16,08 

15,26 

16,2 

23,8 

26,7 

15,2 

20,9 

25,9 

0,325 

0,265 

0,262 

0,48 

0,64 

0,77 

Vodný 

výluh 

mg/l 

  
0,006 

<0,001 

0,136 

0,009 

0,056 

    

Limity 

cel/vod 

30 

- 

7 

- 
1/0,005 50/0,1 

200 

- 

100 

- 
0,8/0,002 

5 

- 

Tabulka č. 5: Koncentrace vybraných látek v sušině a ve vodném výluhu z rybničních sedimentů 

Boreckého rybníka (1995)
31-32, 37

 

Analýza Ni Pb V Zn Fe Mn SO4 

Celkový 

obsah 

mg/kg 

27,3 

31,8 

28,6 

26,9 

30,4 

34,3 

29,3 

41,6 

43,6 

111,9 

186,7 

197,0 

   

Vodný 

výluh 

mg/l 

0,21 

0,05 

0,12 

  

1,58 

0,21 

0,44 

0,036 

0,027 

0,013 

9,95 

3,91 

19,3 

240 

450 

590 

Limity 

cel/vod 
80/0,1 140/- 220/- 200//5,0 -/5,0 -/1,0 -/500 

Vysvětlivky: cel – maximální přípustné hodnoty rizikových prvků v půdách [mg.kg
-1

 ] uvedné ve vyhlášce č. 

13/1994 Sb. v příloze č.1, tabulka č.2 vod - nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů pro jednotlivé třídy 

vyluhovatelnosti  z celkového výluhu dle vyhlášky č.383/2001 Sb. (  5.8.2005 vyšla v účinnost vyhláška 

294/2005 Sb., která zrušila přílohu č. 6 Třídy vyluhovatelnosti k vyhlášce 383/2001.) Proškrtnutá pole – tyto 

prvky legislativa neřeší 

Dne 27. 2. 2004 byl zahájen geochemický průzkum a odběr doplňujících vzorků, 

pro zjištění chování rizikových prvků v sedimentu. Sledováno bylo kadmium (Cd), kobalt 

(Co) a nikl (Ni). Zkoumalo se jejich chování ve vodním prostředí, popřípadě možnost 

jejich úniku do povrchových vod Holoubkovského potoka, který protékal sedimentem.
31, 38  

V dolní části nádrže byly vymezeny čtyři vzorkovací profily po čtyřech vzorcích ve 

dvou hloubkových intervalech 0,0 - 1,0 m a 1,0 – 2,0 m. Sonda Z2 obsahala doplňkový 

vzorek odlišného sedimentu z hloubky 1,95 – 2 m, který byl označen jako Z2/3. Vzorky 

sedimentů byly odebírány postupně z obou horizontů ručně zaráženou pedologickou 

sondovací tyčí, která měla vnější průměr 3 cm. Celkem se odebralo 33 vzorků, které byly 
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značeny jako Z1/1 – Z16/2. Všechny vzorky byly ukládány do připravených vzorkovnic 

v laboratoři a byly provedeny analýzy na obsah Cd, Co a Ni. 

Charakteristický statigrafický profil rybničních sedimentů pro dolní část rybníka 

 0 - 0,2 (-0,4) m hnědé hlíny z povodní, písčité až mírně štěrkovité, 

 -1,0 (-1,2) m černé eutrofní organické bahno,  

 -1,2 (-1,5) m měkký šedozelený jíl s černými smouhamy, 

 -2,0 m měkký šedozelený jíl, místy zvodnělý od 1,8 nebo 2,0 m (Z7, 

Z8, Z12, Z13, Z14, Z15 Z16). 

V hloubce kolem 2m se ojediněle vyskytuje jíl světle hnědé barvy a to v okolí sond 

(Z2, Z9, Z10). Hrubě písčitý sediment byl nalezen v hloubce 1,7m a to pouze na místě 

sondy (Z4) 

V následující Tabulce 5 jsou uvedeny hodnoty koncentrací látek potenciálního 

zájmu v rybničních sedimentech dolní části rybníka (interval 0,0 – 1,0 m). Červeně 

označené hodnoty přesahující povolený limit koncentrace škodlivin pro jednotlivé třídy 

vyluhovatelnosti uvedený ve vyhlášce č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání 

s odpady, třídy vyluhovatelnosti I., ve vodném výluhu těženého sedimentu. 

Na následujícím Obrázku 4 je schéma odběru vzorků povrchových vod 

a rybničních sedimentů.  
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Obrázek 4: Schéma odběru vzorků povrchových vod a rybničních sedimentů
45
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Tabulka č. 6: Zjištěné koncentrace látek potenciálního zájmu v rybničních sedimentech dolní části 

rybníka (interval 0,0 – 1,0m)
31, 38

 

Ukazatel 

mg/l 
Z1/1 Z2/1 Z3/1 Z4/1 Z5/1 Z6/1 Z7/1 Z8/1 Limit* 

Cd <0,001 <0,001 0,012 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,005 

Co <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,100 

Ni <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,018 0,012 0,020 <0,010 0,100 

Ukazatel 

mg/l 
Z9/1 Z10/1 Z11/1 Z12/1 Z13/1 Z14/1 Z15/1 Z16/1 Limit* 

Cd <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,005 

Co <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,100 

Ni 0,018 0,016 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,100 

Vysvětlivky: * hodnoceno podle Vyhlášky č. 383/2001 Sb.  

Výsledky uvedené v tabulce ukazují zvýšený obsah kadmia v rozmezí hloubky  

0 - 1m. Zvýšená koncentrace škodlivin nad stanovené limitní hodnoty vyhlášky 

č. 383/2001 Sb., je jen mírná a proto nebylo nutné přijímat žádná zvláštní opatření pro 

samotnou těžbu. Byla zjištěna geochemická bariéra, na které dochází k uvolňování Ni do 

vodného roztoku, tyto hodnoty jsou ale podlimitní a tak při odtěžování neohrožovali 

kvalitu vody Holoubkovského potoka ani jeho ekosystém. 

Tabulka č. 5: Zjištěné koncentrace látek potenciálního zájmu v rybničních sedimentech dolní části 

rybníka ( interval 1,0 – 2,0 m).
31-38

 

Ukazatel 

mg/l 
Z1/2 Z2/2 Z3/2 Z4/2 Z5/2 Z6/2 Z7/2 Z8/2 Limit* 

Cd <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,006 0,003 <0,001 <0,001 0,005 

Co <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,100 

Ni <0,010 <0,010 <0,010 0,017 0,011 0,014 <0,010 <0,010 0,100 

Ukazatel 

mg/l 
Z9/2 Z10/2 Z11/2 Z12/2 Z13/2 Z14/2 Z15/2 Z16/2 Limit 

Cd <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,005 

Co <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,100 

Ni <0,010 0,011 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,100 

Vysvětlivky: * hodnoceno podle Vyhlášky č. 383/2001 Sb.  

Výsledky uvedené v tabulce uvádějí opět mírně zvýšené hodnoty Cd nad limit 

vyhlášky. Jak u předchozí tabulky není odchylka od limitu nijak velká a při celkovém 

počtu třicet tři vzorků jde pouze o 6 %, které se v celkovém množství sedimentu pro těžbu 
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značně rozptýlí.  V blízkosti sondy (Z5) dokonce protéká vodoteč, na které se díky 

vysokému průtoku a jiném geochemickém prostředí tyto mírné odchylky neprojevují.  

V následující tabulce 6 jsou uvedeny základní hydrogeochemické ukazatele 

a koncentrace látek potenciálního zájmu v povrchových vodách. Na všech přítocích do 

rybníka a na dvou profilech Holoubkovského potoka se odebraly vzorky tekoucích 

povrchových vod. Byly označeny jako P1 – P6. Cílem bylo zjistit, koncentrace kovů Cd, 

Co, Ni a jejich ovlivnění sedimentu. Na vyhodnocení bylo aplikováno Nařízení vlády 

č. 82/1999 Sb., kterým se stanovují ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod, 

příloha č. 3 – ostatní povrchové vody. 

Tabulka č. 7: Základní hydrogeochemické ukazatele a koncentrace látek potenciálního zájmu 

v povrchových vodách.
31, 35, 39

 

Ukazatele P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Limit* 

Teplota 

°C 
0,0 -0,1 1,8 1,0 0,5 0,4 3,5 1,6 26 

pH 7,4 6,2 6,5 6,0 8,2 7,9 7,6 7,7 6-9 

Eh 

mV 
+125 +188 +780 +47 +25 +65 +118 +92 - 

Vodivost 

μS/cm 
430 432 149 282 1565 402 1095 422 - 

Cd 

mg/l 
<0,001 <0,001 <0,001 

<0,00. 

1 
<0,001 <0,001 <0,001 - 0,005 

Co 

mg/l 
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 - 0,1 

Ni 

mg/l 
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,017 - 0,15 

Vysvětlivky: * hodnoceno podle NV 82/1999 Sb.; P1-P6 a P8 – tekoucí povrchové vody; P7 – stagnující 

povrchové vody (zatopená deprese v rybničních sedimentech) 

Všechny naměřené hodnoty se nalézaly pod mezemi stanovitelnosti analytických 

metod. Z toho vyplývá, že mírné překročení limitů sledovaných kovů se v hodnotách 

pozadí povrchových vod neprojevilo.  

4.1 Vlastní realizace odbahnění Boreckého rybníka  

Pro vypuštění a následné odbahnění rybníka požádala firma SUDOP Plzeň a.s. dne 17. 

5. 1999 Ministerstvo životního prostředí ,,o udělení výjimky podle zákona č. 114/1992 Sb.,
40

 

o ochraně přírody a krajiny, ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných 

živočichů. Ve smyslu ustanovení § 56 zákona ze zákazů dle § 50 zákona ze základních 

podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů, konkrétně ze zákazu rušit, sbírat 
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a přemisťovat vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla, v souvislosti se zásahem do 

potenciálního biotopu silně ohroženého druhu – škeble rybničné (Anodonta cygnea). 
41 

Výjimka byla povolena, ovšem za určitých podmínek stanovených Ministerstvem 

životního prostředí. Škeble se dostaly do Boreckého rybníka při výlovu sousedního rybníka 

Ježek v roce 1997. Při odbahnění se nádrž úplně vypustila, a proto museli být přemístěny 

všichni nalezení jedinci do vhodného prostředí. 
4
 

V srpnu roku 2002 se obcí prohnala katastrofická povodeň a z hráze rybníka se tak 

sesunula půda. V hrázi, která už tak byla ve velmi špatném stavu, se objevila trhlina a byl 

vyhlášen havarijní stav, který rozhodl o postupném vypuštění. Úplné vypuštění provedli 

členové Českého rybářského svazu dne 1 září roku 2002, čímž splnili podmínku 

ministerstva životního prostředí. Rybník se smí vypustit pouze mimo období hnízdění ptáků 

přímo vázaných na vodní plochu a to v období od 1.9. – 15.3.
41 

 Po úplném vypuštění 

rybníka začal sediment částečně prosychat.  

V roce 2004 začali první přípravné práce pro odbahnění Boreckého rybníka, které 

probíhaly podle projektové dokumentace zpracované firmou Sudop Plzeň a. s. a to 

v měsíci červnu roku 2003.  

V dubnu 2004 bylo svoláno jednání z důvodu vybudování hlavní odvodňovací stoky. 

Trasa toku oproti zákresu v dokumentaci byla posunuta k pravému břehu, aby tím byla 

dostatečně chráněna před vysokou koncentrací látek, které jsou v sedimentu obsaženy. 
42

 

V rámci odbahnění byla nejprve vytěžena jímka u výpustě, která se zde zanechala 

z obavy ze zahlcení spodní výpusti materiálem z nánosů. Vrstva sedimentu před štětovou 

stěnou byla totiž největší, zhruba přes 2 m. Díky silnému přítoku se již rybník začínal při 

každém dešti pomalu zaplňovat. Hlavním důvodem bylo ploché dno, které tvořily hlavně 

jílovité sedimenty. Na základě této skutečnosti zde byl vybudován odvodňovací systém 

složený z hlavní stoky vedené nejkratší cestou od spodní výpusti směrem k přítoku a řadou 

bočních příkopů. Šířka hlavní stoky byla 3 m a bočních drénů 1,8 m, hloubka se 

pohybovala od 0,5 – 2 m.
43  

 

Na následujícím leteckém snímku Boreckého rybníka (Obrázek 5) po vytvoření 

odvodňovacího systému je velmi dobře vidět, že sediment po celé nádrži vysychá a na 

sedimentu se již tvoří nová vegetace.
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Obrázek 5: letecký snímek Boreckého rybníka po vytvoření odvodňovacího systému. Ze snímku je 

zřejmé, že sediment vysychá a na sedimentu se tvoří nová vegetace.
 44

 

Na obrázku je vidět upravený odvodňovací systém, kde byly vynechány dva boční 

příkopy na levé straně od přítoku a dva boční příkopy na pravé straně, třetí boční příkop na pravé 

straně byl zkrácen o cca 26 m oproti projektové dokumentaci, pro vznik litorálního pásma.  

Před  realizací vlastního odbahnění bylo nutno ještě zajistit potřebné pozemky pro 

umístění prozatímních deponií. Městský úřad Rokycany odbor stavební proto vydal rozhodnutí 

o využití území pro dočasné uložení vytěžených sedimentů z Boreckého rybníka na pozemky, 

které se nachází přímo nad rybníkem a byly využívány jako travní porost. 
46

 

V roce 2007 byla dokončena rekonstrukce hráze a mohlo se začít se stavebními 

pracemi. Zahájení projektu odbahnění Boreckého rybníka bylo realizováno dne 1. 11. 2008.  

Pro odstranění sedimentu byla vybraná metoda suchou cestou (Obrázek 6). Výběr 

mechanizace byl závislý na únosnosti dna, která se měnila vlivem srážek a přítoku 

a pohybovala se od 40 – 60 kPa. Vytěžené bahno bylo přemisťováno na podélné hromady, 
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které vznikaly mezi odvodňovacími drény co nejblíže provizorně umístěných komunikací. 

Zde se materiál částečně odvodnil, mohl se nakládat a převézt.
43

 

 

Obrázek 6: Těžba sedimentu a jeho odvoz
47

 

Na obrázku je vidět, že zanesení nádrže bylo již neúnosné a výška usazenin dosáhla 

na některých částech rybníka výška až dvou metrů. Na dně byla ponechána vrstva 

sedimentu o 15 – 20 cm, aby se po napuštění nádrže obnovil ekosystém dna.  

Před uložením bahna na mezideponii byla provedena skrývka ornice. Při 

odhadovaném umístění 115 900 m
2
 byla stanovena maximální výška kypy na 2,7m.

46
 Nově 

vzniklá deponie nad rybníkem pro dočasné uložení sedimentů je znázorněna na Obrázku 7. 

 
Obrázek 7: Nově vzniklá deponie 
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Na Obrázku 8 a 9 je již vidět výsledek celé akce, tedy již nově opravená hráz 

Boreckého rybníka. Práce započaly po povodni v roce 2002, kdy byl zrekonstruován 

vzdušní líc. Následovalo doplnění vzdušného líce zeminou. Hlavním cílem rekonstrukce 

hráze bylo především navýšení koruny hráze na kótu 375,80 m n.m a dosypání návodního 

líce včetně opevnění štěrkopískem a kamenivem do sklonu 1:3,5. Původní sklon byl 

nevyhovující. K úpravě byl použit hlinitý písek z pískovny Příšov s koeficientem 

propustnosti k=4,5·10
-6 

 m/s. Kamenitá dlažba, nacházející se na opevnění byla odstraněna 

a lomový kámen byl použit ke zřízení patky, o kterou se nyní opírá opevnění návodní líce.  

Součástí rekonstrukce byla i oprava bezpečnostního přelivu, která spočívala ve vybourání 

přelivných stran  a jejich opětovnému vybetonování, výměnou přepadové hrany ocelovou 

troubou, která je nyní osazená na kótě 373,80 m n.m.. Během stavby byl rozebrán původní 

požerák a zřízen nový. Voda z nového požeráku je již odváděna potrubím, které vloženo 

do obdélníkového profilu a prochází hrázovým tělesem.
48

  

 
Obrázek 8: Nové opravená hráz 
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Obrázek 9: Nové opravená hráz 

Datum ukončení realizace projektu bylo stanoveno na 31. 12. 2009, kdy byl po 

dlouhé době rybník napuštěn (Obrázek 10) a předán. Projekt spolufinancovala Evropská 

unie – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státní fond životního prostředí v ČR 

v rámci Operačního programu Životní prostředí. Celkové uznatelné náklady činily 

17 718 497,- Kč, z toho dotace EU z OPŽP celých 85 % uznatelných nákladů což bylo 

15 060 722,- Kč. Dotace SFŽP ČR/státního rozpočtu 885 925,- Kč což činilo 5 %. 

Příspěvek příjemce dotace 1 771 850,-Kč to je 10% celkově uznatelných nákladů.  

 

Obrázek 10: Již nově napuštěný rybník v roce 2012 pohled od hráze 
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Dne 13. 2. 2009 byly nabídnuty vytěžené sedimenty z Boreckého rybníka, které 

jsou uloženy na pronajatých mezideponiích nad rybníkem (Obrázek 11) k odběru 

veřejnosti, protože dle rozborů jsou vhodné pro ukládání na volný terén. 
49

 

 

Obrázek 11: Obrázek: Deponie nad rybníkem v roce 2012 
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5 ZÁVĚR 

V české republice se vyskytuje velké množství usazeného sedimentu v rybnících i říčních 

tocích, které dělá velké problémy majitelům rybníků i povodím. Díky velkému množství 

nánosu se zmenšuje objem akumulované vody a snižuje se ochrana přírody před 

povodněmi.  

 

Hlavním důvodem navyšujícího se zanášení vodních nádrží, jsou splachy ze zemědělské 

půdy z okolí a špatné hospodaření v povodí, které způsobuje zvýšenou erozi. Tímto do 

nádrží pronikají rizikové prvky, které se v bahně usazují.  

 

Ze současné situace vyplývá, že zájem o odbahňování  rybníků v dnešní době velmi 

stoupá. Základní myšlenkou pro využití vytěženého bahna, je jeho navrácení zpět na 

zemědělskou půdu. Pro toto využití, ale musí materiál splňovat limity rizikových prvků, 

dle platné legislativy, která prošla v posledních letech velkými změnami.  

 

V této práci se snažím popsat nejvyužívanější metody pro těžbu sedimentu a zároveň 

podmínky, podle kterých se může investor rozhodnout, která metoda je pro něj 

nejvýhodnější a to jak ekonomicky tak technicky. 

 

Obrazným příkladem revitalizace nádrže, jsem uvedla odbahnění Boreckého rybníka, který 

byl sedimenty přímo naplněn. Z důvodu velkého zanešení, se stal nevyuživatelným pro 

rybolov i rekreaci a zároveň přestal plnit funkci ochrany před povodní. Po povodni, která 

byla posledním aspektem pro odtěžení materiálu a opravu hráze, byl rybník šest let 

vypuštěn. Začaly stavební práce na hrázi a následné odtěžení bahna těžkou mechanizací.  

Na obnovení rybníka si museli lidé v okolí počkat až do roku 2009. Vytěžený materiál 

nesplňoval dle laboratorních výsledků kritéria pro využití na zemědělské půdy, ale byl 

posouzen jako vhodný materiál, který se může použít na volný terén. Z tohoto důvodu byl 

prozatímně uložen na mezideponiích, ale bude použit jako ochranný protihlukový val 

dálnice D5. 
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