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1. ZADÁNÍ A CÍL PRACÍ

 zajištění chemického rozboru sedimentu
 zajištění rozboru vody na přítoku, odtoku a uvnitř Laguny
 zmapování stavu lokality před plánovanou revitalizací
 vyhodnocení rizik a vlivu přítoku a průsaku

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O LOKALITĚ

Laguna u Bohdalova je soustava tůní vzniklých po těžbě cihlářské hlíny a jílu. Nachází se v katastru obce
Bohdalov, mikroregion Žďársko (viz Příloha 1). Je známá vysokou diverzitou obojživelníků, nechybí zde
kriticky ohrožený čolek velký, silně ohrožený skokan ostronosý či evropsky významná kuňka ohnivá.

V posledních letech byl zaznamenán výrazný pokles počtu obojživelníků. Příčiny souvisí se sukcesním
vývojem, poškozením některých technických prvků (odtok) i nevhodným využíváním. V současnosti je
Sdružení krajina vlastníkem většiny území, zbylou plochu má v dlouhodobém nájmu či přislíbenu k odkupu.

V těsné blízkosti se nachází rekultivovaná skládka oddělená příkopem. Na skládce jsou uloženy slévárenské
písky z továrny Žďas a.s. - Žďár nad Sázavou.
Dále zde probíhá rozšiřování silnice a na přilehlých pozemcích je deponována vytěžená zemina ze stavby
(Viz Příloha 1).
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3. METODIKA

Sediment

Rozsah rozboru byl stanoven na základě Zákona 9/2009 Sb., část 4, upravující zákon o odpadech,
příloha 9: Limitní hodnoty koncentrací škodlivin ve vytěžených zeminách a vytěžených hlušinách včetně
sedimentů z vodních nádrží a koryt vodních toků. Rozsah byl doplněn o stanovení některých kovů a
biogenních prvků.

Byly odebrány dílčí vzorky z jednotlivých lagun dle plánu vzorkování (Viz Příloha 2). Z dílčích vzorků byl
připraven směsný vzorek, který byl podroben analýze. Zbytek vzorků byl konzervován pro následné analýzy
v případě nálezu většího množství rizikového parametru ve směsném vzorku.

V měsíci srpnu byly dodatečně odebrány vzorky sedimentu z lagun 2-4 na stanovení Clostridium botulinum.

Voda

Rozsah rozboru byl stanoven na základě výsledku rozboru sedimentu a Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve
znění pozdějších předpisů (229/2007 Sb.).

V měsíci březnu byly při první prohlídce lokality provedeny orientační analýzy základních ukazatelů vzorků
vod z melioračního přítoku, laguny 1 a odtoku. V měsíci červenci byly provedeny tytéž analýzy základních
ukazatelů vzorků vod z laguny 1-4.

V měsíci srpnu byly provedeny kompletní odběry a rozbory vod na lokalitě z melioračního přítoku a
jednotlivých lagun. Byl odebrán vodní sloupec 40cm od hladiny. Stanovení vybraných ukazatelů bylo
provedeno ve směsném vzorku (z lagun 1-4). V průběhu vzorkování bylo provedeno podrobné měření
teploty vody, pH, redox potenciálu a rozpuštěného kyslíku. Tyto parametry byly měřeny u hladiny a u dna a
na několika místech (Viz Příloha 2 – plán vzorkování, odběrové protokoly, fotodokumentace).
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4. ZÁVĚRY

Při odběru vzorků vod v měsíci srpnu byl konstatován nízký stav vody a vysoký podíl bahna v lagunách 2-4,
s výrazným pachem, jeho mocnost se pohybovala do cca 30cm. Při narušení vrstvy bahna docházelo
k uvolňování bublin a zároveň k poklesu obsahu kyslíku a redoxu.

Sediment

Chemický rozbor

Výsledky rozboru jsou uvedeny v tabulce č.1 Přílohy 4. Z tabulky vyplývá, že žádný ze stanovených parametrů
nepřekračuje stanovené limity a sediment je možné využít pro úpravu povrchu terénu.

Výsledky byly porovnány rovněž s metodickým pokynem MŽP z roku 1996 - Kritéria znečištění zemin.
Koncentrace jednotlivých parametrů se pohybují pod koncentrační hladinou přirozeného obsahu látky v přírodě.

Sediment není výrazně znečištěn žádnou škodlivou látkou, pocházející z antropogenní činnosti.

Největší podíl organických látek tvoří vodní humus (látky vzniklé rozkladem vodního planktonu a rostlin - viz
porovnání výsledků parametrů DOC a humínových látek, Příloha 5)

Mikrobiologický rozbor

Výsledky rozboru jsou uvedeny v Příloze 3. Clostridium botulinum nebylo prokázáno, ve všech 4 vzorcích však
bylo nalezeno velké množství grampozitivních sporulujících aerobních bakterií typu Bacillus cereus a Bacillus

mesenteroides v množství cca 108-109 KTJ/g. Relativně velké množství bakterií by mohlo signalizovat výskyt
toxinogenních kmenů těchto bakterií a potažmo být zdrojem enterotoxinů, které tyto bakterie produkují při
snížené hladině vody a zvýšené teplotě.
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Voda

Souhrnné výsledky rozborů jsou uvedeny v tabulce č. 2 a 3 Přílohy 4. Z tabulky vyplývá, že:

-

nebyla zjištěna přítomnost žádného významného kontaminantu a vody v žádném stanoveném
parametru nepřekračují obecné požadavky Imisních standardů přípustného znečištění povrchových vod
dle nařízení vlády č.61/2003 Sb. v platném znění (Viz příloha 5).

-

došlo k výraznému poklesu kyslíku v lagunách č.2 a 3 v měsíci srpnu, koncentrace kyslíku v laguně č.3
se liší i v jednotlivých částech. Výrazný pokles redox potenciálu byl zaznamenám u dna těchto lagun.

-

zajímavý je prakticky téměř nulový obsah biogenních prvků (dusík, fosfor) ve vodách všech lagun,
přestože v sedimentu jsou obsaženy (amonné ionty 16,6 mg/kg sušiny, dusičnany 61,9 mg/kg sušiny a
zejména fosfor 573 mg/kg sušiny). V případě fosforu dochází zde zřejmě k vertikální stratifikaci
distribuce a sorbci na dnových sedimentech (viz Pittr, Hydrochemie – kapitola 4.2.6).

-

mikroskopický obraz: celkově bylo oživení lagun velmi řídké, pouze v laguně č.1 bylo zjištěno větší
množství obrněnek Ceratium hirundinella, indikujících čisté prostředí.

Zelené řasy a sinice se

vyskytovaly jen v nevýznamném množství, nejméně oživení pak bylo v laguně č.4., kde dle ústního
sdělení RL byl naopak největší nález Bacillus cereus a Bacillus mesenteroides v sedimentu.

Shrnutí:
Dle zadání byl proveden chemický a biologický rozbor sedimentu a vod na laguně u Bohdalova. Vzhledem
k uvedeným výsledkům se dá konstatovat, že lokalita není negativně ovlivněna antropogenní činností a
nevykazuje žádné známky výrazné kontaminace. Chemismus vody se během roku v některých parametrech
významně mění a při případném následném monitoringu by stálo za pozornost sledovat vybrané parametry
v průběhu celého roku ( dusík, fosfor, pH, kyslík, redox potenciál, biologický obraz ). Vzhledem k nepřítomnosti
biogenních prvků ve vodě lze meliorační přítok považovat spíše za přínosný.

