
Zdroje sedimentů pro potenciální využití 
na zemědělské půdě

SS02030018 Centrum pro krajinu a biodiverzitu
WP C3 Management agrosystémů a ochrana půdy
WA C3.3 Vliv aplikace sedimentů na půdu

SS02030018-V54

Marcela Makovcová, Josef K. Fuksa
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.
2022



Součástí mapového podkladu je i „Pracovní databáze 
vodních ploch“ jako excelová tabulka, obsahující dostupná 
data o složení sedimentů. Tabulka je volně ke stažení.

V  současné době je v  databázi 8 727 položek – vodních 
ploch evidovaných v  ZABAGED. Z toho je 1 173  ploch        
> 10 ha a 3 893 ploch 2–9,99 ha. Typově určeno je zatím 
jen 3 404 objektů, zbytek je určen jen lokalizací v mapě.   
1 051 ploch je určeno podle ZABAGED (název, ORP ad.), 
další část je určena podle dalších údajů. Údaje ZABAGED   
i další zdroje nerozlišují standardně mezi přehradními 
nádržemi (různého typu), pískovnami, zatopenými 
těžebními plochami, rybníky atd., takže v  zásadě všechna 
data vyžadují konkrétní posouzení, klasifikaci atd. 
Frekvence „neurčenosti“ stoupá s  klesající plochou. 
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Specializovaná mapa s odborným obsahem

V  ČR neexistuje databáze rybníků, jen obecně tradovaný 
údaj, že v ČR je cca 24 000 rybníků s celkovou (katastrální) 
plochou 52 000 ha (průměrná plocha 2,17 ha). Jako základ 
evidence byl proto použit ZABAGED a dolním limitem pro 
zařazení do databáze plocha hladiny > 1 ha.  

Náš výzkum zjistil, že podle údajů ZABAGED (Základní báze 
geografických dat ČR) je v ČR 8727 vodních ploch větších 
než 1 ha, obecně nerozlišovaných do typů. Tento soubor 
byl zapracován do mapového podkladu ve standardním 
kilometrovém gridu EEA a je jako pracovní přístupný na 
adrese:  
www.dibavod.cz/divland-rybniky-sedimenty. 

Objekty jsou lokalizovány podle umístění jejich centroidu, 
dále podle názvu, souřadnicemi, názvem obce (ORP) atd. 
V tabulce atributů jsou uvedeny další údaje, včetně 
vlastníka, rybářského podniku a též dostupných výsledků 
analýz sedimentů. V tuto chvíli jsou tabulky „abecední“. 
Obsahují i data o analýzách sedimentů z databáze ÚKZÚZ, 
v případě získání dalších dat o složení sedimentů je lze 
doplnit i o ně. 

http://www.dibavod.cz/divland-rybniky-sedimenty


Zdroje sedimentů pro potenciální využití na zemědělské půdě
Databáze vodních ploch

(c) DivLand 2022
     VÚV TGM, v.v.i.

Autoři:
Ing. Marcela Makovcová
RNDr. Josef Fuksa, CSc., 

Zdroje dat:
ZABAGED, ČÚZK
DIBAVOD, VÚV TGM, v.v.i.

[0 5025 km

Databáze vodních ploch
vodní plochy (> 1 ha)

Projekt SS02030018 DivLand
Centrum pro krajinu a biodiverzitu


