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Úvod

 14. 8. 2014 – rybník Záhumenní velký (Mladá Boleslav) –
totální úhyn rybí obsádky

 13. 8. a 14. 8. 2015 – hromadný úhyn rybí obsádky

 Vyšetřování úhynů (N-NH4
+ výrazné překračování limitu na 

odtoku z ČOV položené nad rybníkem)



Záhumenní velký
 5,85 ha (okres Mladá Boleslav, k.ú. Charvátce u Jabkenic) – viz. 

přehledová mapa ve sborníku

 Průtočný rybník s poměrně vyrovnanými průtoky

 Hlavní a komorový rybník, zdroj vody pro níže položené sádky 
a rybník Záhumenní malý

 Zaústěny předčištěné odpadní vody z ČOV Jabkenice –
hypertrofní charakter rybníka



ČOV Jabkenice

 Vak Nymburk, a.s.

 Dimenzováno na 580 – 600 EO

 Napojeny obce Jabkenice, Charvátce a Chudíř (dle ČSÚ 2016 –
861 obyvatel) – ?

Hodnoty povoleného znečištění vypouštěné odpadní vody z ČOV 
Jabkenice



Úhyn 2014

 Obsádka: K2 4000 ks (850 kg), vedlejší ryba 1500 ks (730 kg) 

 14. 8. 2014 – totální úhyn obsádky rybníka

 Počasí v srpnu: teplota o -0,6 °C nižší než dlouhodobý normál, 88 
% srážek z dlouhodobého normálu

 Výsledky rozborů vody na odtoku z ČOV Jabkenice: 99,3 mg·l-1 N-
NH4

+ (limit 8 mg·l-1 N-NH4
+), rybník: 1,91 mg·l-1 N-NH4

+



Úhyn 2014

 Přikrmování do úhyny: 8600 kg pšenice (1470 kg·ha-1), do 
poloviny srpna se spotřebuje cca. 70 % plánované spotřeby 
krmiva za produkční rok. Pouze teoreticky tedy celková 
spotřeba za produkční rok cca. 12 286 kg (2100 kg·ha-1). 
Věstník MŽP – polointenzivní způsob rybářského hospodaření 
– ne víc jak 3000 kg·ha-1.



Hypertrofní rybník
 Celkový amoniak (NH4

+ + NH3)

 Kritické období pro přežití je jaro, popř. začátek léta.

 Masivní rozvoj fytoplanktonu (vysoké pH, dostatek 02)

 Rostoucí teplota vody – rozvoj zooplanktonu (redukce 
fytoplanktonu, produkce amoniaku) – kyslíkové deficity, 
toxická nekróza žaber



Hypertrofní rybník

 Potřeba zvládnout zooplankton a najít rovnováhu!

 Minulost – Soldep (účinná látka 25 % trichlorfon) – ZAKÁZÁNO 
V ROCE 2000, později Diazinon 60 EC (účinná látka diazinon) –
ZAKÁZÁNO V ROCE 2011

 Současnost – jediným řešením je nasazení dostatečně silné 
počáteční obsádky ryb, která predačním tlakem rozvoji zabrání 
(600 – 700 kg·ha-1 kapra).



Opatření pro rok 2015

 Silnější obsádka ryb: K3 3500 ks (2200 kg), vedlejší ryba 1980 
ks (1130 kg) – tzn. 569 kg·ha-1 (z toho K3 376 kg·ha-1)

 Důkladné sledování fyzikálně – chemických parametrů kvality 
vody (především s ohledem na přikrmování)

 Rozbory vody na odtoku z ČOV a v rybníce na vlastní náklady 
(akreditovaná laboratoř)

 Nasazení aerační techniky již od poloviny června



Úhyn 2015

 Od začátku srpna úplně upuštěno od přikrmování

 13. 8. a 14. 8.2015 – hromadný úhyn rybí obsádky

 Obsah kyslíku ve vodě v době úhynu

 Nízké koncentrace X zdravá ryba

 Mrštín (13. 8. 2015 v 8:00 – 0,4 mg·l-1 O2 u hladiny a 0 mg·l-1 O2

v hloubce 1,5 m) – bez úhynu



Úhyn 2015
 Za přítomnosti zástupce vodoprávního úřadu odebrány vzorky 

vody pro analýzu ve dvou akreditovaných laboratořích ( ALS 
CZ, s.r.o. a SVÚ Praha Lysolaje – oddělení chemie).

ALS CZ, s.r.o.

 N-NH4
+: odtok z ČOV Jabkenice: 63,88 mg·l-1 (limit 8 mg·l-1),

rybník Záhumenní velký: 2,08 mg·l-1



Úhyn 2015
SVÚ Praha Lysolaje – oddělení chemie

 N-NH4
+: odtok z ČOV Jabkenice: 67,76 mg·l-1 (limit 8 mg·l-1),

rybník Záhumenní velký: 2,86 mg·l-1

 NH3: odtok z ČOV Jabkenice: 1,49 mg·l-1, rybník Záhumenní 
velký: 0,06 mg·l-1

 Intoxikace amoniakem



Úhyn 2015

 Přikrmování do úhyny: 7500 kg pšenice (1282 kg·ha-1). Pouze 
teoreticky tedy celková spotřeba za produkční rok cca. 10 714 
kg (1831 kg·ha-1). 

 RKK sledován pomocí kontrolních odlovů vrhací sítí – za dobu 
sledování nepřekročil hodnotu 2,5 (bez započtení vedlejších 
druhů ryb)



Odtok z ČOV Jabkenice



Odtok z ČOV Jabkenice



Celkový P
 NV č. 401/2015 Sb.

 Pro ČOV do 2000 EO není stanovena průměrná hodnota Pcelk., 
která nesmí být za kalendářní rok překročena (ČOV 2001 – 10 
000: p=3 mg·l-1, m=8 mg·l-1)

 Rybníky: 0,15 mg·l-1 – roční průměr



Znalecký posudek
 RNDr. Richard Faina (soudní znalec – vodní hospodářství, 

čistota vod, rybniční hydrobiologie)

 Poškození žaberního aparátu přítomných ryb – toxická nekróza 
žaber (překračování limitů pro organické látky a amoniak na 
odtoku z ČOV)

 Zhoršení transportu kyslíku přes narušený žaberní aparát



Soud

 ČIŽP (2x pokuta)

 Okresní soud v Nymburce

 Krajský soud v Praze

 Znalecké posudky



ČOV

 Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových 
(srpen 2017)

 Prodloužení (požadavek 2022), prodlouženo do 31.12.2018

 Odvolání ŘCHnC, a.s. – zamítnuto MěÚ Mladá Boleslav 
(správní orgán 1. stupně)

 Odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje (odbor 
životního prostředí a zemědělství) – zrušení rozhodnutí v 
celém rozsahu



ČOV

 Intenzifikace ČOV - ???

 Obtoková stoka 



Závěr

Sledováním kvality vypouštěné předčištěné odpadní vody z ČOV 
Jabkenice v letech 2014 – 2017 bylo zjištěno, že

 limit pro BSK5 (20 mg·l-1) byl překročen 3x z 12 provedených 
odběrů.

 limit pro CHSKCr (90 mg·l-1) byl překročen 7x z 12 provedených 
odběrů.

 limit pro N-NH4
+ (8 mg·l-1) byl překročen 11x z 12 provedených 

odběrů. 

 limit pro NL (20 mg·l-1) byl překročen 3x z 5 provedených 
odběrů.



Závěr

 Úhyny ryb - zvýšené koncentrace amoniakálního dusíku ve 
vodním prostředí, v důsledku nadměrného přísunu 
organických látek a amoniaku z ČOV Jabkenice. Poškození 
žaberního aparátu ryb.

 Rybářské hospodaření – RKK do 2,5, spotřeba krmiva do 3000 
kg·ha-1 – polointenzivní způsob hospodaření.



Závěr
 Odběr vzorků vody pro potřeby správního řízení – přítomnost 

zástupce vodoprávního úřadu, ČIŽP apod., popř. zaplatit výjezd 
skupiny laborantů akreditované laboratoře, aby o výsledcích 
nebylo pochybováno.

 Zatížení přítoku organickými látkami – zlepšení kvality vody v 
rybníce i při probíhajícím rybářském hospodaření.



Závěr

Děkuji Vám za pozornost

Ing. Petr Chmelický

Rybářství Chlumec nad Cidlinou, a.s.
Boženy Němcové 711/IV,
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Středisko 03 – Březina 
E/ chmelicky.petr@seznam.cz
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