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Představení řešeného projektu „Sedimenty“
Předmět a cíle projektu:

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

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

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

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



Pilotní povodí

 na hranici mezi Jihočeským          

a Středočeským krajem

 v okrese Písek (ORP Milevsko)

 lokalita vzdálena 5 km od VN 

Orlík od uzávěrového profilu



Pilotní povodí

 rozloha pilotní lokality – 19,68 km2

 celkem 17 MVN

 část povodí Jickovického potoka 

(povodí IV. řádu ČHP 1-07-05-023)

 majoritní správcem MVN 

ORLÍK NAD VLTAVOU, s.r.o.

 poskytnuta data o hospodaření 

na MVN (složení rybí obsádky, 

dávky krmení, aj.) 



Pilotní povodí
 Land use dle katastru nemovitostí

 orná půda - 60,9 %

 trvale travní porost - 15,6 %

 lesní pozemek - 8,8 %

 zahrada - 1,6 %

 vodní plocha - 4,4 %

 ostatní plocha - 7,0 %

 zastavěná plocha - 1,5 %

 ovocný sad - 0,02 %



Pilotní povodí

 dle LPIS o 3 km2 méně orné půdy v 

pilotní lokalitě než dle KN

 LPIS lépe odpovídá skutečnému 

využití půdy X nevykrývá celé území 

(vázáno jen na ZPF)

 problém při získání dat o skutečném 

využití krajiny

 Land use dle evidence LPIS



Pilotní povodí
 majoritním uživatelem orné půdy ZD Kovářov

 rostlinná i živočišná výroba (1 600 VDJ)

 aplikace organických hnojiv (hnůj a zelené 

hnojení)

 aplikace bezorebných technologií

 dodržován pětiletý osevní postup

– kukuřice 
– hrách a obilovina s jetelem
– jetel
– obilovina 
– řepka



Pilotní povodí

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

 odvodněno 69,7 % orné půdy dle LPIS



Odběry vzorků vod, půd a sedimentů

 20 směsných vzorků sedimentu

 41 vzorků povrchových vod ve třech odběrových 

kolech

 55 vzorků půd ve dvou hloubkách (0-15/15-30 cm)

odběr vzorků povrchových vod (autor)  



Vyhodnocení kvality zemědělských půd 

 10 z 37 rozborovaných vzorků na rizikové prvky by umožnilo aplikaci 

sedimentu dle vyhlášky č. 257/2009 Sb. „o používání sedimentů na 

zemědělské půdě“

 nejčastěji detekovaným rizikovým prvkem byl Chrom (Cr) – 26x z 37

 další významněji zastoupené rizikové prvky v orné půdě 

– As limitní hranice překročena 9x z 37 odebraných vzorků

– Be limitní hranice překročena 9x z 37 odebraných vzorků

 oblast Hostínského rybníka - vyhovělo vyhlášce 7 z 10 odebraných vzorků



Vyhodnocení kvality zemědělských půd 

 dle vyhlášky č. 275/1998 Sb. o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování 

půdních vlastností lesních pozemků

 průměrný obsah fosforu v odebraných vzorcích půdy 67,1 mg/kg – stav vyhovující

 průměrný obsah draslíku v odebraných vzorcích půdy 87 mg/kg – stav nízký

 průměrný obsah hořčíku v odebraných vzorcích půdy 302 mg/kg – stav vysoký

 průměrná hodnota organické hmoty Cox v odebraných vzorcích 1,45 %

 průměrná hodnota pH v odebraných vzorcích 4,97 – kyselá půda

 Průměrné hodnoty živin u odebraných sedimentů –

P K Mg Cox

mg/kg %

245,2 430,9 1029,1 6,6



Vyhodnocení jakosti vod dle ČSN 75 7221



Vyhodnocení jakosti vod dle ČSN 75 7221



Vyhodnocení kvality sedimentů

 vyhodnoceno 16 parametrů rizikových látek a 

prvků dle vyhlášky č. 257/2009 Sb., o 

používání sedimentů na zemědělské půdě

 hlavní znečišťovatel sedimentů obec Kovářov

– trvale hlášeno 700 obyvatel

– jednotná kanalizace bez ČOV – napojeno 

100 % obyvatel

– před vypouštěním do kanalizace 

předčištěno v septicích



Vyhodnocení kvality sedimentů



Vyhodnocení kvality sedimentů

 hlavní znečišťovatel sedimentů obec Kovářov

 hlavní znečišťovatel povrchových vod 

velkokapacitní kravín Radvánov (1 600 VDJ)

Prostřední rybník – pod obcí Kovářov (autor)  



Vyhodnocení kvality sedimentů

 hlavní znečišťovatel sedimentů obec Kovářov

 hlavní znečišťovatel povrchových vod 

velkokapacitní kravín Radvánov (1 600 VDJ)

VKK Radvánov (autor)  



Vyhodnocení kvality sedimentů

 hlavní znečišťovatel sedimentů obec Kovářov

 hlavní znečišťovatel povrchových vod 

velkokapacitní kravín Radvánov (1 600 VDJ)

přítok od VKK Radvánov (autor)  



Navazující aktivity řešeného projektu

 kompletace datových vrstev pro navazující modely povodí 

– hospodaření na rybních/ZPF, demografie oblasti, 

data z PRVKUK – nakládání s odpadními vodami

 jakostní monitoring povrchových vod 

 kvantitativní monitoring – opakování měření pozemním lidarem MVN Ždír

– sonarové zaměření MVN Ždír

 jakostní modelování, kvantitativní modelování, bilanční modelování 



Děkuji za pozornost!

novak.pavel@vumop.cz
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