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ABSTRAKT: Klastr CREA Hydro&Energy z.s. je řešitelem výzkumného úkolu „Vývoj a 

výzkum hybridních protiabrazních opatření na vodních nádržích za použití dnového sedimentu 

a vývoj zařízení pro jejich realizaci“. Tento výzkumný úkol byl zahájen v roce 2020 a 

předpokládá se ukončení koncem tohoto roku. Jedním z hlavních témat výzkumného úkolu je 

řešení přetvoření sedimentu na stabilizovaný solidifikát při ekonomicky realizovatelném 

nakládání se sedimentem s použitím na větší objemy sedimentu – řády stovek tisíc kubíků. Byly 

odebrány vzorky sedimentů z různých nádrží a realizovány desítky testů receptur na 

sedimentech různých typů. Výsledkem je stabilizovaný solidifikát, se kterým se dá nakládat 

jako s výrobkem. V průběhu laboratorního testování bylo provedeno rozdělení na 5 druhů 

výrobku dle geomechanických vlastností, nákladů, způsobu využití a další. 

V rámci výzkumných prací byl zřízen poloprovoz a postaven zkušební polygon („ostrov“) na 

střední Novomlýnské nádrži (Věstonická nádrž). Zde probíhala i těžba sedimentu a jeho 

přetvoření na výrobek (1 až 5) ve speciálním míchacím zařízení. Stabilizovaný solidifikát byl 

následně použit do konstrukce nového ostrova. Na novém ostrově bude v letošním roce probíhat 

monitoring, zahrnující mimo jiné chování nových konstrukčních prvků ze sedimentu, jeho 

tvarová stálost a jiné parametry. V rámci ochrany ostrova před účinkem vln byly, rovněž ze 

solidifikovaného sedimentu, vytvořeny i experimentální konstrukce ponořených vlnolamů. 

Dalším způsobem využití stabilizovaného solidifikátu je využití vně nádrže, například do 

zemních těles a vytvoření zásoby „zeminy“ pro jiné stavební akce. 

1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

Dobré zvládnutí managementu sedimentů je jedním ze základních odborných úkolů správců 

povodí a správců vodních toků a nádrží. Problematika sedimentů a jejich managementu je 

významným tématem v činnostech státních podniků Povodí. 

Proces zanášení nádrží přináší především negativní důsledky. Jednak samotný objem materiálu 

významně snižuje prostor pro manipulaci s vodou, současně však látkové složení 

sedimentujících částic často negativně ovlivňuje jakost vody. Tato skutečnost více rezonovala 

v posledních letech i s ohledem na období sucha. Přestože je situace okolo vodní bilance v 

krajině již výrazně lepší, úkolem vodohospodářů je být připraven. Nedostatek disponibilní vody 

v nádrži neznamená pouze faktický nedostatek vody, ale také nedostatek kvalitní vody pro další 

nakládání. Zhoršení kvality vody v nádrži přináší například zvýšení nákladů na úpravu vody ve 

vodárenských nádržích, ale také omezení dalších funkcí jako je rekreační (např. Brněnská 



přehrada, VN Vranov), ekologická (kyslíkový deficit, úhyn ryb, …). Sediment se v průběhu 

roku chová jako „houba“, která akumuluje především fosfor, dusík a jiné látky, které se 

následně při vhodných podmínkách uvolňují do vodního sloupce, což často vede k tvorbě 

problematických sinic.  

 

2. ALTERNATIVNÍ VYUŽITÍ SEDIMENTU 

Náhled na sediment jako na odpad s sebou často přináší velké či obtížně řešitelné problémy – 

viz výše. Může se jednat o přesuny materiálu na velké vzdálenosti, nedostatek úložných kapacit 

apod. Často se přesuny týkají stovek tisíc tun materiálu, který je pouze přepravován, ale nijak 

nevyužit. S ohledem na aktuální potřebu snížení emisí CO2 nelze tento způsob nakládání 

označit za udržitelný.  

Alternativním přístupem je sediment chápán jako využitelný materiál, zdroj, druhotná surovina. 

Nikoli jako odpadu. Přetvořením sedimentu v materiál nahrazující ku příkladu výplňové 

konstrukční materiály či lomový kámen, na místech nevyžadujících vysokou pevnost, je 

ideálním ekonomickým řešením a řešením přátelským životnímu prostředí.  

 

 

2.1 MOŽNÉ VYUŽITÍ SEDIMENTU/VÝROBKU 

Stabilizovaný solidifikát/výrobek, lze využít jak v rámci samotných nádržích, tak mimo nádrž. 

V rámci nádrží se nabízí využití například v podobě protiabrazním opatřením. Využití se nabízí 

jak u aktivní, tak u pasivní ochrany břehových partií. Může se jednat například o vlnolamy 

různých typů – ponořený, poloponořený, dále ostrovy nebo jiné konstrukční prvky v nádrži.  

Jeho primární funkcí je narušení vlny a díky tomu snížení abrazní činnosti na břehu. Přírodě 

blízká opatření pak mohou mít s výhodou také další druhotné funkce v podobě úkrytů pro ryby, 

vytváření různých refugií pro bezobratlé živočichy, poskytnutí substrátu pro růst rostlin nebo 

vytvoření vhodných podmínek pro hnízdění ptactva. Druhotnou funkcí vlnolamů je i vytvoření 

podmínek pro hnízdění ptactva. 

Přínosy těchto opatření 

• Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji, 

• Významné snížení nákladů na materiál konstrukcí, 

• Využití místního dostupného materiálu, 

• Snížení dopravní zátěže, 

• Rozvoj biodiverzity nádrží např. umožnění hnízdění ptactva. 

 

Díky vybudování vlnolamů předcházíme 

• Snižování objemu nádrží o 30 až 60 % (orientační hodnoty), 

• Ohrožení okolních pozemků, 

• Ohrožení ostrovů sloužících jako hnízdiště ptactva 

 



3. PŘETVOŘENÍ SEDIMENTU – STABILIZOVANÝ SOLIDIFIKÁT 

 

První etapa projektu byla věnována výzkumným činnostem v podobě příprav záměsí jako 

základu pro výrobu výrobků. Druhá etapa, o které pojednává tato zpráva detailně, se výhradně 

zaměřuje na realizaci zkušebního polygonu v podobě „ostrova“. Bezprostředně navazuje na 

první etapu projektu. Následující třetí etapa bude věnována monitoringu výstupů vzešlých ze 

druhé etapy. 

Cílem projektu je prokázat, že lze vyrobit funkční protiabrazní opatření ze zušlechtěného 

sedimentu.  Konkrétně se jedná o realizaci protierozních opatření na vodních nádržích za použití 

sedimentu jako lokálně dostupného materiálu.  

 

3.1 PRVNÍ ETAPA – PŘÍPRAVA RECEPTUR 

V první etapě projektu bylo testováno velké množství receptur sloužící ke zpracování či 

zušlechtění sedimentů do výrobku. Pro tyto prvotní testy byl použit suchý směsný vzorek 

z různých přehrad, který byl vysušen, najemno rozetřen a přesítován přes síto s oky 125 µm. 

Jednotlivé receptury pro připomenutí zahrnovaly: 

- přídavek cementu v různém poměru k suché hmotnosti sedimentu (hodnoty 8-1) 

- přídavek písku jako plniva, které dodá výrobku částice o větší velikosti (částice 0-4 mm) 

- přídavek betonového recyklátu jako plniva 

- přídavek vody nebo nasycené vápenné vody v různém objemu pro dosažení různého 

vodního součinitele 

- přídavek vodního skla a dusičnanu železitého pro zvýšení pevnosti výrobku 

- přídavky plastifikátorů pro zlepšení zpracovatelnosti 

- přídavky alkálií v podobě NaOH ke zvýšení rychlosti tuhnutí 

- přídavky dalších příměsí v podobě vysokopecní strusky, teplárenského popílku, liaporu, 

dřevního popela, cihelný prachu vyžíhaného sediment 

- byla zkoušena možnost využití alkalické aktivace za pomoci vysokého přídavku NaOH. 

Sediment z Věstonické nádrže byl také testován pomocí technik rentgenové spektroskopie 

(XRF a XRD) ke zjištění podílu amorfních složek. Tyto složky jsou stěžejní pro tvorbu 

geopolymerních struktur v procesu alkalické aktivace. Sediment nemá potřebnou kvalitu ke 

tvorbě geopolymerů vzhledem k velice nízkým koncentracím amorfního Si a Al. 

Receptury s přídavky vodního skla a dusičnanu železitého měly sice nejlepší výsledné pevnosti 

a vykazovaly rychlejší nárůst pevností, pro 2. etapu projektu, tedy realizaci opatření na 

Věstonické nádrži, byly tyto varianty z ekonomických důvodů opomenuty. Pro tyto účely byly 

zvoleny základní receptury s přídavkem směsi hydraulických pojiv založené na portlandském 

cementu v různém poměru v závislosti na typu výrobku (Tabulka 1).  

 

Tabulka 1. Přehled výrobků použitých při studii protierozního opatření na Věstonické nádrži 

 

Výrobek č. 1 Solidifikovaný sediment

-solidifikovaný a stabilizovaný sediment malé strukturní pevnosti plnící funkci výplňového materiálu

Výrobek č. 2 "Kostky"

- krychle o straně 8,5 cm velikostí připomínající dlažení kostku, vyšší penovstní vlastnosti

Výrobek č. 3 Vaky plněné solidifikovanýcm sedimentem

- vaky plněné solidifikovaným sedimentem 

Výrobek č. 4 Konstrukční ponořený vlnolam

- geometrický trojrozměrný vlnolam o velikosti 1 m ve všech osách, výrobek tuhne ve speciální formě

Výrobek č. 5 Poloponořené vlnolamy "pařezy"

- pařezy o velikosti až 2 m opatřené závažím z výrobku dle receptury č.5



 

Těžené sedimenty vstupující do procesu úpravy na výrobky vykazovaly určitou variabilitu 

zrnitostního složení v závislosti na konkrétním místě těžby a odebrané mocnosti rostlého 

sedimentu. Jejich složení však dobře reprezentuje vzorek sedimentu, jehož zrnitost uvádíme 

v Tab. 2. Pro doplnění zrnitostní frakce a jako plnivo, které umožní vytvořit kostru výrobku byl 

použit nejlevnější betonový recyklát, tzv. podsítná frakce, v tomto případě velikost částic pod 

8 mm (Tab. 2).  

 

Tabulka 2. Reprezentativní zrnitostní složení těženého a zpracovávaného sedimentu a 

použitého betonového recyklátu podsítné frakce < 8 mm.  

 

Tento materiál byl použit do výrobků č. 1, 2 a 3. Pro výrobek číslo 4, tedy konstrukci vlnolamu, 

který vyžaduje vyšší konstrukční pevnost byla použita namísto recyklátu směs kameniva 

(zrnitost 8-16 mm, praného písku (zrnitost 0-4 mm) a určitá příměs sedimentu. Hmotnostní 

poměr plniva k cementu byl pro jednotlivé výrobky odlišný a pohyboval se v rozmezí 8 až 3 

(kg/kg).  

 

POSTUP PRACÍ DRUHÉ ETAPY 

Sediment byl těžen na východní straně ostrova B (jižní ostrov na soutoku Svratky a Jihlavy) 

pomocí speciální těžební lodi s maximálním ponorem 0,4 m. Loď s dvakrát lomenou 

hydraulickou rukou a drapákem o objemu 200  litrů společně s rotátorem poskytla přesné 

bagrování velké plochy na jedno zakotvení a přesné ukládání sedimentu do kovových van nebo 

lehčích, upravených IBC kontejnerů. Tyto nádoby byly umístěny na transportních pontonech a 

přepraveny na zkušební pole..  

 

  

Obrázek 2. Průběh těžby sedimentu ze speciální 

lodi za pomoci dvakrát lomené hydraulické 

ruky vybavené drapákem s rotátorem. 

Obrázek 3. Vyložení sedimentu. 

 

 

Výrobek č. 1 – Solidifikovaný sediment 

Odvodněný sediment byl spolu s betonovým recyklátem a portlandským cementem dávkován 

minibagrem vybaveným lžící o objemu přibližně 40 litrů dle daných receptur do míchací lžíce 

<63 µm 63-125 µm 125-250 µm 250-500 µm 500-1000 µm >1000 µm >2000 µm >5000 µm

sediment 69,9 16,3 7,6 5,1 1,0 0,0 0,0 0,0

betonový recyklát < 8 mm 8,3 20,1 21,3 12,5 11,9 10,1 6,8 8,5

Zastoupení částic v jednotlivých velikostních frakcích (%)



se šnekovým míchadlem. Zde byl materiál homogenizován po domu 5 až 10 minut a následně 

vyklopen na odkládací plochu k tuhnutí (výrobek č. 1). Konzistence takto zpracovaného 

materiálu se blížila konzistenci čerstvě vykopané jílovo hlinité zeminy. Alternativně lze použít 

speciální zařízení s dvěma protiběžnými šroubovými míchadly. Míchání nesmí být prováděno 

bubnovým míchačem, docházelo by tak k přilínání směsi na stěny míchacího zařízení. Čerstvý 

výrobek byl ponechán na ploše k vytvrdnutí po dobu nejméně 3 týdnů a následně suchý lžící 

bagru rozdrcen na frakci < 50 mm. Výrobek v této fázi připomínal hrudkovitou suchou zeminu, 

která se nerozplavovala ani za silných dešťů. Tento výrobek byl použit jako hlavní materiál pro 

tvorbu polygonu, neboli „ostrova“ viz další kapitola.  

 

  

Obrázek 4. Míchací lžíce připojená ke 

smykovému nakladači typu UNC 

 

Obrázek 5. První polotovar výrobku. 

Solidifikovaný sediment – výrobek č. 1 

před vyzráním a nadrcením na frakci < 50 

mm. 

 

Výrobek č. 2 – „Kostky“ 

V případě výrobku č. 2 byl sediment plošně dávkován na předem připravené formy o rozměrech 

jednotlivých polí 8,5*8,5 cm. Do forem byl sediment vtlačen a zavibrován pomocí vibrační 

desky. V těchto formách byl výrobek ponechán cca 2 dny, následně vyklopen a ponechán 

k dalšímu zrání na suchu. Po vyzrání byl výrobek „kostky“ použit jako stavební prvek dalších 

konstrukcí 

 

  

Obrázek 6. Plnění zušlechtěného sedimentu 

do formy a jeho udusání. 

Obrázek 7. Výrobek č. 2 – krychle ze 

solidifikovaného sedimentu. 



Výrobek č. 3 – Vaky plněné solidifikovaným sedimentem 

Jutové vaky pro vytvoření výrobku č. 3 byly navlečeny na výpustní hrdlo míchací lžíce a přímo 

při vypouštění plněny. Čistě přírodní složení není náhodné. Jutové pytle byly zvoleny právě 

díky svému charakteristickému přírodnímu složení a biodegradabilitě.  

Vaky byly dále ponechány na staveništi ke zrání a po cca 3 týdnech naloženy na transportní 

pontony a převezeny na lokalitu uložení, kde slouží jako ponořené vlnolamy. Vaky byly 

ukládány na pomocí těžební lodě na sebe do valu v potřebném množství a do potřebné výšky.  

 

  

Obrázek 8. Výrobek č. 3, vak plněný 

solidifikovaným sedimentem.  

Obrázek 9. Ukládání výrobku č. 3 do nádrže 

 

 

Výrobek č. 4 – konstrukční ponořený vlnolam 

Výrobek č. 4 vyžadoval nejvyšší konstrukční pevnosti vhledem ke své subtilní konstrukci a 

současně velkým rozměrům (1*1*1 m). Vlnolam, který měl tvar v podobě 3 desek protnutých 

ve všech 3 osách, byl namíchán z kameniva, písku, sedimentu a portlandského cementu. Směs 

z míchací lžíce byla přímo vypouštěna do speciálně navržené a vyrobené rozebíratelné formy. 

V průběhu plnění formy byl materiál průběžně vibrován ponorným vibrátorem a na závěr 

opatřen drátěným okem v horní části výrobku pro možnost následné manipulace. Ve formě byl 

výrobek ponechán 3 až 5 dní ke ztuhnutí a následně odbedněn. Po minimálně měsíci byly tyto 

výrobky transportovány na vybranou lokalitu a umísťovány do linie za sebou. Takto vytvořily 

liniový vlnolam.  

 

  

Obrázek 10. Pohled na plnění formy zušlechtěným 

sedimentem. 

Obrázek 11. Výrobek č. 4 – vlnolamu 

„kříže“ s jeho modelem.  



 

 

Obrázek 12. Umístění ponořeného vlnolamu „kříže“ do nádrže. 

  

Výrobek č. 5 - Poloponořené vlnolamy „pařezy“ 

Nevyužité pařezy nám byly poskytnuty Ředitelstvím silnic a dálnic ve spolupráci s Lesy ČR. 

Byly dopraveny na místo s dodržením minima transportní vzdálenosti. K pařezům bylo drátem 

(průměr 3 mm) připevněno připravené závaží zajišťující stabilitu pařezů na místě uložení. 

V nádrži jsou umístěny tak, aby se polovina pařezu tyčila nad hladinou. Jednotlivé pařezy byly 

umísťovány do linie nebo shluků. Jedná se o čistě přírodní vlnolamy, které se současně stanou 

habitatem pro ryby.  

 

  

Obrázek 13. Přeprava na místo uložení. 

 

Obrázek 14. Výrobek č. 5 „pařezy“ s funkcí 

čistě přírodních poloponořených vlnolamů. 

 

ZKUŠEBNÍ POLYGON – „OSTROV " 

Polygon sloužící jako vlnolam, do jehož stavby byly použity i výrobky ze sedimentu, zejména 

výrobek č. 1, je nejzásadnější výstup druhé etapy. Polygon byl pracovně nazýván jako „ostrov“ 

a je zhotoven v trase převládajícího směru větru. Vedle hlavní funkce vlnolamu má polygon 

také plnit funkci hnízdiště pro rybáka obecného. Těchto hnízdišť je v lokalitě kritický 

nedostatek a při návrhu a stavbě byly zohledněny také potřeby ptáků na strukturu a tvar 

povrchu.  

Projektová dokumentace předepisuje sklon návětrné strany vlnolamu 1:2, který plynule 

přechází do sklonu 1:1,25 v místě přechodu na závětrnou stranu. Půdorysná plocha koruny je 



50 m2 a celého tělesa 263,5 m2. Objem středu ostrova činí 146,6 m3, objem kamenného pláště 

je 206,3 m3 a celého tělesa 409 m3. Obvod vlastního těla ostrova, který je ledvinovitého tvaru 

je vyztužen ocelovými sudy naplněnými výrobkem č. 1. Navrhovaná koruna vlnolamu je na 

kótě 171,28 m n.m. 

Na závětrné straně je navrženo litorální pásmo se sklonem 1:10 a je tvořeno rovněž 

solidifikovaným sedimentem. Objem litorálního pásma činí 117,2 m3 a pokrývá plochu 156 m2. 

Závětrná strana je ze všech stran ohraničena lemem tvořeným betonovým recyklátem frakce 

16—32 mm, která tlumí sílu vln a zabraňuje odnosu menších částic výrobku č. 1. 

 

Stavební práce 

Realizace ostrova je praktickým a současně největším výstupem projektu. Jedná se o zkušební 

polygon v podobě „ostrova s pláží“. Funguje jako protiabrazní opatření a současně slouží jako 

hnízdiště pro ptáky, kterým vytváří přirozený habitat. Pláž se nachází na severozápadní části 

ostrova. Poblíž ostrova, v jeho východovýchodojižní části, je umístěno zařízení měřící rychlost 

a směru větru. Již od prosince 2021 je okolí ostrova monitorováno.  

Před vybudováním ostrova byla lokalita zmapována a vytyčeny obrysy polygonu a pláže, a 

současně byly připraveny výrobky č. 1 a 2 v potřebném množství. Dále byly připraveny 

ztužující konstrukční prvky ostrova v podobě plechových válců, které tvořily vnější kostru 

„ostrova“. K vytvoření těchto prvků byly „zrecyklovány“ vymyté potravinářské plechové sudy 

o objemu 200 litrů, kterým bylo odříznuto dno. Válce byly vytvořeny do potřebné výšky 

spojením dvou sudů pomocí zvlnění okraje jednoho z nich. Tímto vlněním byl nasunut do 

druhého sudu a následně ještě snýtován. Sudy byly transportovány na místo ostrova a pomocí 

těžební lodi s hydraulickou rukou zatlačeny na původní dno nádrže, přibližně 30 až 60 cm do 

sedimentu. Sudy byly rozmístěny dle projektové dokumentace ve dvou řadách do tvaru ledviny. 

Celkem bylo použito 37 ocelových dvoj-sudů. V další fázi stavby byl navážen transportními 

pontony výrobek č. 1 uložený v textilních vacích (tzv. „big bag“). Hydraulickou rukou 

vybavenou hákem byl přemístěn nad jednotlivé sudy a vysypán ze spodní částí rozvázáním 

výsypného otvoru. Pata sudů z vnější strany byla opatřena netkanou jutovou geotextílií s 

gramáží 300 g/m2, zasypána betonovým recyklátem o frakci 0-64 mm a překryta lomovým 

kamenem, sloužícím jako opevnění před vlnami. Následovalo plnění vnitřku ostrova výrobkem 

č. 1 až na výšku zanořených sudů. Následně byl celý takto vytvořený „ostrov“ obsypán a překryt 

vrstvou lomového kamene. Z důvodu podružné funkci ostrova jako hnízdiště pro ptáky byla 

navezena vrstva betonového recyklátu ve velikostní frakci 0-32 mm a doplněna o finální 

povrchovou vrstvu kačírku o výšce cca 5-10 cm. Pláž byla dále taktéž vytvořena navážením 

výrobku č. 1 a následně hrana pláže obsypána betonovým recyklátem velikostní frakce 0-64 

mm.  



 

  

Obrázek 15. Stavební soulodí tvořené 

zakotveným pontonem, těžební a současně 

operační lodí s hydraulickou rukou a 

pochozími plošinami, které umožňovalo 

posun v kolmě osové rovině.  

Obrázek 16. Práce s hydraulickou rukou při 

zatlačování ocelových sudů do dna nádrže.  

 

 

  

Obrázek 17. Plnění ocelových sudů 

Výrobkem 1.  

 

Obrázek 18. Základ zkušebního polygonu 

„ostrova“ - zasypán a překryt jutovou 

tkaninou. 

 

  

Obrázek 19. Rýsující se zkušební polygon 

„ostrov“. Zasypání kameny větší frakce. 

Obrázek 20. Zkušební polygon „ostrov“ a 

vznikající pláž pro hnízdění ptactva 

 



 

  

Obrázek 21. Finální podoba zkušebního 

polygonu „ostrova“ s pláží na Věstonické 

nádrži. 

Obrázek 22. Zkušební polygon „ostrov“ 

sloužící jako vlnolam, který je již osídlen 

ptactvem. 

 

4. ZÁVĚR 

Cílem experimentu bylo ukázat a ověřit možnosti využití sedimentů jako „konstrukčního 

materiálu“. Postupy využívané v zahraničí zpravidla zpracovávají písčitější sedimenty s vyšším 

podílem hrubších části a s nižším obsahem organických látek. Zde se podařilo vyvinout a ověřit 

receptury, které jsou použitelné i pro typické sladkovodní jemnozrnné materiály.  

Postupy prezentované v příspěvku jsou využitelné jak pro opatření uvnitř nádrží, tak rovněž pro 

zlepšení nakládání s vytěženým sedimentem mino nádrž a s perspektivou jeho případného 

využití jako suroviny.  

 

Vzhledem k tomu, že problematika je značně obsáhlá, bylo nutno redukovat rozsah 

tohoto příspěvku pouze na omezenou část. Více informací a kompletní nezkrácený článek 

bude k dispozici na http://www.sediment.cz/ . 
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