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Odbahňování nádrží
• původně meliorační opatření (hl. zvětšení prostorové 

kapacity pro chov ryb) – u nás ve velkém především od 
80. let minulého století

• často spojené s likvidací cenných biotopů 

• dnes běžně ve světě pro obnovu jezer, nádrží, rybníků –
odstranění sedimentu bohatého na org. látky – redukce 
živin (zpomalení eutrofizace)

• výrazně ovlivňuje vývoj ekosystému v dalších sezonách

rybník Stejskal (TR) - 1957
rybník Dubovec (TR) - 1983 a dnes



• obnova eutrofních až hypertrofních nádrží

• odbahnění (sediment removal) – především kvůli redukci 

živin v sedimentu, celkové obnově vodního ekosystému

• používáno po celém světě (např. Anglie, USA, Uruguay, 

Bolívie, ČR)

Odbahňování nádrží jako 

nástroj revitalizace

Vliv odbahnění na vodní ekosystémy:

– pozitivní (kvalita vody, snížení množství P 

v sedimentu, redukce vodního květu a 

chlorofylu a, nárůst diverzity fytoplanktonu a 

velkého zooplanktonu, obnova mokřadní 

vegetace) – často jen krátkodobý efekt

– negativní (odstranění živočichů vázaných 

na sedimenty a jejich životních stádií – p. 

lékařská, obojživelníci a plazi, destrukce 

litorální vegetace, nárůst vodního květu a 

pokles zooplanktonu) – záleží na 

podmínkách na lokalitě a provedení zákroku

(Pokorný & Hauser 2002)

(Van Wichelen et al. 2007)

(Aresco &Gunzburger 2004): 

883 jedinců 31 druhů na 5 

odbahňovaných lokalitách



Case study: rybník Štěpánek
• vliv odbahnění na vodní bezobratlé – zatím jen velmi málo studií

• Butler et al. (1992) – Florida, Oberholster et al. (2007) – Colorado: v obou 
případech pokles diverzity a denzity litorálních bezobratlých v sezoně po 
odbahnění

• rybník Štěpánek (2,2 ha) – Českomoravská Vysočina, 450 m n. m.

• v roce 2003 bohaté litorální porosty (orobinec ú., zblochan) – v polovině 
července proveden první odběr bentoskou

• v zimě 2003/2004 odbahnění na sucho – likvidace litorálních porostů, od 
roku 2005 vysoká rybí obsádka

• v letech 2004–2008 další 

odběry (stejná metodika)

• 5 minut směsný vzorek ruční 

síťkou na cca 200 m linie 

(mezi stébly vegetace a 

vrchní vrstva sedimentu)

• sledování sukcese vegetace, 

rybí obsádky, hladina vody 



Sukcese na Štěpánku

2003 2006 2015

- po odbahnění likvidace litorálních porostů, jen velmi pozvolná sukcese

- blokována vysokou hladinou a rybí obsádkou

- zvrat po roce 2007 v souvislosti s nižší hladinou



Sukcese vodních bezobratlých

• po odbahnění nápadný pokles abundance 
(o 90 %) i počtu taxonů (o 30 %) 
litorálních bezobratlých, postupný nárůst 
(po roce 2005 v závislosti na aktuálních 
podmínkách)

• obměna společenstva 

• 2003 dominantní Cloeon dipterum

• 2004–2005 Chironomidae (Cricotopus gr. 
sylvestris, Glyptotendipes sp., Microtendipes gr. 
chloris)

• 2006–2007 Oligochaeta (Ophidonais 
serpentina, Stylaria lacustris, Dero digitata or 
Limnodrilus sp.)

• 2008 vyrovnané společenstvo (Cloeon, 
Corixidae, Chironomidae) 



• před odbahněním dominovaly 

taxony preferující vegetaci, 

spásači, seškrabávači (např. 

jepice, plži, klešťanky) 

• po odbahnění posun k 

taxonům volné vody, 

preferujícím měkké sedimenty, 

anorganické substráty (hlavně 

pakomáři a máloštětinatci)

• po 4 letech po sušším jaru 

regenerace porostů – znovu 

ve větší míře fytofilní taxony

Vliv odbahnění Štěpánku na strukturu 

společenstva litorálních bezobratlých
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• po odbahnění změna struktury dna – více 
anorganických substrátů a holého dna – posun od 
fytofilních k druhům volného dna (známo pro 
bezobratlé a pro ryby)

• odstranění „semenné banky“ živočichů – zřejmě 
ne zcela - stálý poměr temporální a permanentní 
fauny a přítomnost asi poloviny permanentních 
taxonů po odbahnění – rychlá rekolonizace možná 
i díky blízkým rybníkům

• rychlé změny v závislosti na aktuálních 
podmínkách (nízká hladina – rozvoj vegetace –
posuny ve společenstvu)

• flexibilita společenstva bezobratlých – každý rok 
jiné (ale z roku na rok do jisté míry závislé na 
předchozím roce)

• oproti přirozeným podmínkám řízená sukcese 
(jezera – rychlá kolonizace, vysoká diverzita a 
postupně dominance jen několika taxonů), rychlí 
kolonizátoři blokováni např. rybí obsádkou 

• na Štěpánku zjištěn i negativní vliv odbahnění na 
hnízdění vodních ptáků (hnízdní biotop a potrava)

• vhodná podpora porostů a tím i bezobratlých v 
souvislosti s rybničním hospodařením a/nebo 
ochranou rybniční bioty 
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Odbahňování nádrží z pohledu OP

I u nás se začíná odbahňování uplatňovat jako nástroj pro 
revitalizaci chráněných území (např. rybníky na 
Pardubicku, Královéhradecku apod.)

Chyby při realizaci odbahnění (z pohledu OP):

• často chybí výzkum před zákrokem (určení průběhu) a 
spolupráce OP s projektantem

• nevhodné načasování (vegetační sezona)

• nevhodné metody – např. vyhrnutí břehů; šetrnější 
odbahňování na plné vodě

• špatná morfologie odbahněné nádrže (strmé břehy), 
likvidace litorálních porostů a blokování jejich 
regenerace

• uložení sedimentu na břehy (valy) - na březích likvidace 
vegetace a jejího rozvoje, podpora nitrofilní a ruderální 
vegetace, zpětné vyplavování živin (lépe na pole, do 
kompostů apod., teor. na ostrůvky)

• nasazení příliš vysoké rybí obsádky a vysoká hladina 
sezonu po odbahnění (predace živočichů, blokování 
sukcese vegetace) – na regeneraci litorální vegetace 
obvykle závisí regenerace vodních bezobratlých

• odbahnění vodního tělesa naráz – lepší po částech (více 
sezon) nebo jen částečné šetrné odbahnění (důl. pro 
vodní bezobratlé a vegetaci)

(Pokorný & Hauser 2002)



Praktická doporučení k odbahňování
• vhodný harmonogram prací vychází z ekologie vegetace, 

obojživelníků, vodních ptáků a bezobratlých (důležité priority)

• vypuštění nádrže – vhodné po 31.7. (po období rozmnožování ptáků 
a obojživelníků), ale taky dříve než přijdou zimující (říjen – zelení 
skokani)

• zemní práce – září až konec února, napuštění do konce března

• transfery v případě výskytu ohrožených druhů (rostliny, měkkýši, 
pijavky, obojživelníci a d.) - jinak odvezeni se sedimentem

• lepší odbahnění po částech (více sezon) či částečně

• lze modelovat pozvolné břehy pro rozvoj vegetace (lepší než 
schody), nejlepší mozaika v času a prostoru

• před zákrokem možné vybudovat náhradní tůně v okolí

• nasazení obsádky až po regeneraci litorální vegetace (alespoň 1 
sezona), kvůli regeneraci lit. vegetace lepší nižší hladina po 
odbahnění

PP Kutnar
Pijavka lékařská

(Hirudo medicinalis)



August Johann Rösel 

von Rosenhof 

„Insecten Belustigung“ 

(1761)



Hlohovecký rybník 2008



Nesyt 2010



Odbahnění vs. vodní rostliny

• pro natantní i submerzní vegetaci často vhodné 
odstranění organického zabahnění (odkrytí 
semenné banky), lepší částečné obahnění s 
ponecháním semenné banky

• oblast volné vody: ponechání části plochy s 
reprezentativním vzorkem vegetace – na 
bahnitém substrátu (písčitý není asi třeba)

• rostliny obnažených den (např. puchýřka útlá) –
ponechat plochy bez zásahu, hl. písčitý substrát, 
odbahněním okolí lze podpořit

• pobřežní pásmo: při ochranářsky významných 
druzích bez zásahu, u běžných druhů redukce a 
ponechání repr. úseků, nedeponovat zde bahno 
(valy s nevhodnou vegetací)

• pobřežní pásmo mimo vodu (např. rašelinné 
okraje): nedeponovat zde bahno, omezení vjezdu 
těžké techniky

• další speciální přístupy - např. velcí lupenonožci  



Závěr

• potřeby ochrany přírody často v konfliktu s rybničním hospodařením 

(účel odbahnění - zlepšení ekologického stavu)

• specifický přístup za konkrétních podmínek a priorit, na ochranářsky 

významných lokalitách velmi žádoucí spolupráce

• z pohledu použití pro OP chybí stále mnoho informací (propojení 

praxe s výzkumem), vhodné zaměřit další výzkum na vliv na 

jednotlivé složky bioty na rybnících, sledování změn po odbahnění v 

mikro- a mezohabitatovém měřítku, sukcese na různých typech 

rybníků

Díky za pozornost!


