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2. Cíle	projektu	
 

2.1 Definování	cíle	projektu	podle	žádosti	o	dotaci	z	OP	Rybářství	
 
Cílem projektu je ověřit schopnost předpovídat rizikové stavy spojené s poklesem kyslíku ve vodě a 
rozkolísaností živin a díky tomu operativně a v pravou chvíli provádět ekonomicky méně náročná 
hospodářská opatření pro jejich omezení.  
 

2.2 Inovativnost	
Inovativnost testovaného postupu – systému monitoringu  spočívá zejména v uplatnění nových znalostí 
o kyslíkových poměrech v rybnících. Rychlé změny v koncentraci rozpuštěného kyslíku (jak v čase tak 
v prostoru) vyžadují využití moderních technologií s možností průběžného záznamu klíčových 
parametrů (teplota, kyslík). Navrhujeme systematicky zlepšené postupy kontroly kyslíkových poměrů, 
které, kromě okamžité situace, umožňují celkově posoudit stav lokality a míru rizika kyslíkových 
deficitů.  Data získaná v rámci pilotního projektu potvrzují  nutnost měřit koncentraci rozpuštěného 
kyslíku v hloubkovém profile, minimálně u hladiny a u dna.  Větší pozornost je třeba věnovat 
diurnálním změnám v koncentraci rozpuštěného kyslíku. Proto pilotní projekt dokumentuje možnosti 
využití automatických stanic a “on line” sledování kyslíkového režimu, jak na rybnících, tak na 
sádkách. Testované postupy by měly prokázat a potvrdit nutnost terénního měření kyslíkových poměrů 
v různých hloubkách nádrže, stejně jako potřebu znalosti rozsahu diurnálních změn. Rozšíření těchto 
technologií a postupů představuje možnost včasně reagovat na rizikové situace a minimalizovat úhyn 
ryb spojených s nedostatkem kyslíku ve vodě. 
 

2.3 Nutnost	inovace	
 Současná rybníkářská praxe se potýká s nadměrnou živinovou zátěží v rybnících, která jde ruku v ruce 
s rozkolísaností kyslíkového režimu. Rybníky, jako  krajinné prvky, lze chápat jako zrcadlo, ve kterém 
se odráží způsob  (nejen rybářského!) hospodaření v krajině - v povodí. Ukazuje se, že na rybnících, 
častěji  než dříve, dochází k nepředvídatelným stavům spojených s úbytkem kyslíku.   Sledování 
kyslíkových poměrů  se však neprovádí důsledně, případně se měří jen orientačně na hladině, přístroji 
na hranici spolehlivosti měření. Nezřídka se stává, že nasycení vody kyslíkem u hladiny, 
nekoresponduje s nasycením u dna. Nastávají situace, kdy měření kyslíku na hladině neukazuje na 
žádný problém, zatímco hlubší vrstvy vodního sloupce jsou z hlediska kyslíku deficitní. V takových 
případech může být kubatura vody s nedostatečnou koncetrací kyslíku větší, než objem vody 
dostatečně okysličené. Na základě dlouholetého výzkumu a pozorování víme, že takovéto stavy často 
předcházejí situacím ohrožující rybí obsádku. Přitom včasným podchycením kyslíkové stratifikace v 
nádrži, lze účinně minimalizovat rizika, zapříčiňující v konečném důsledku úhynu ryb. Kombinace 
kontinuálního a pravidelného měření (nejen kyslíkových poměrů) v  hloubkových profilech, nám 
umožňuje rozklíčovat a popsat projevy prostředí, předcházející rizikovým situacím. S ohledem na 
způsob hospodaření, hospodářský cyklus a typ chovného rybníka, je možné efektivně reagovat na 
nastalé situace. 
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3. Úvod	
 
Kyslíkový režim v rybniční vodě zásadním způsobem ovlivňuje produkci ryb. Značný rozsah kolísání 
koncentrací rozpuštěného kyslíku je určován především intenzitou fotosyntézy a respirace v rybničním 
ekosystému. Tyto dynamické procesy spolu s vlivem aktuálních meteorologických podmínek jsou 
příčinou, že  lze složitě odhadovat a předpovídat rizikové situace, kdy ve vodním sloupci dojde k 
poklesu koncentrace kyslíku na hodnoty, které ohrožují přežití rybí obsádky. V momentě, kdy takováto 
situace nastane, lze jen doufat, že přítomná rybí obsádka deficitní stav přežije.  Současná rybářská 
praxe používá jako preventivní opatření během problematických obdobích elektrické aerátory. Jejich 
provozování představuje energetickou zátěž a další náklady. Doba, po kterou jsou v provozu a účinnost 
aerace, lze v rámci běžné hospodářské praxe obtížně posuzovat. Z tohoto hlediska jsou poznatky, které 
by umožnily lépe hodnotit rizika výskytu kyslíkových deficitů a posouzení účinnosti opatření k jejich 
zmenšení, významným přínosem v technologii chovu ryb. Nové postupy sledování kyslíkového režimu 
umožní lepší management rybničních lokalit, s cílem minimalizovat rizika kyslíkových deficitů. 
Zároveň přinášejí  další přidanou hodnotu, jak z hlediska šetrnějšího přístupu k životnímu prostředí, tak 
v konečném důsledku i pro lepší kvalitu produkce.   
Zásadní otázkou je, do jaké míry současný stav rybniční biocenózy (zejména planktonu) ovlivňuje 
kyslíkový režim a jaké situace jsou častěji spojené s kyslíkovým deficitem. Druhým aspektem je 
doložit, zda častý výskyt kyslíkových  deficitů je  vázán na některé lokality. V neposlední řadě je třeba 
vzít v úvahu meteorologické faktory, jako jsou náhlá ochlazení během vegetační sezóny, několikadenní 
periody s minimem sluneční radiace apod.  
 
Následující parametry byly vybrány jako charakteristiky kyslíkových poměrů: 

• posouzení sezónní dynamiky kyslíkových poměrů podle saturace vody kyslíkem (v %) a zhodnocení,  jak 
se průměrné hodnoty saturace  liší od 100%. 

• vyhodnocení rozdílu v nasycení vody kyslíkem u hladiny a v hloubce 1m a posouzení do jaké míry pokles 
obsahu kyslíku v hloubce vodního sloupce ukazuje na intenzitu jeho spotřeby  

• určení spotřeby kyslíku ve vodním sloupci, tj. respiraci za 24 hodin a posouzení do jaké míry spotřeba 
kyslíku respirací planktonu a bakterioplaktonu může ovlivňovat kyslíkové poměry 

Saturace vody kyslíkem je výsledek interakce fyzikálních procesů a životních projevů planktonu, 
bentických organismů (včetně bakterií). Podobně se fyzikální (teplotní stratifikace vodního sloupce) a 
biologické (fotosyntéza, respirace) podílejí na vzniku stratifikace v koncentraci kyslíku. Spotřeba 
kyslíku během 24 hodin vypovídá o aktivitě planktonního společenstva a je z hlediska  posouzení 
kyslíkových poměrů vhodnější parametr než BSK5. 
Zjistěné charakteristiky kyslíkových poměrů byly následně porovnány s dalšími důležitými parametry 
kvality vody, aby bylo možné  popsat hlavní kauzální vztahy důležité pro kyslíkový režim. 
 
Fyzikálně-chemické i biologické procesy důležité pro kyslíkový režim, jsou do značné míry určovány 
povětrnostmíni podmínkami. Postihnout jakým způsobem ovlivňují změny počasí kyslíkový režim 
nelze bez použití moderní měřící a komunikační techniky. Proto bylo testováno použití automatických 
měřících stanic jak na rybnících, tak na sádkách s cílem: 
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• vyhodnotit denní oscilace v koncentracích kyslíku ve vodě jednak k povětrnostním podmínkám 
(teplotě, sluneční radiaci) a ukázat, že existují meteorologické situace, které představují obecné 
riziko kyslíkového deficitu   

• ukázat, že měření na vybraných lokalitách může takové situace identifikovat a tudíž poskytnout 
čas na včasnou reakci na rizikových lokalitách  

4. Metodika	
 
Soubor rybníků (tab. 1) byl stanoven podle požadavků Rybářství Třeboň a.s.  Výběr byl proveden 
jednak podle významu lokalit z produkčního hlediska, jednak podle struktury typů rybníků (plůdkové, 
výtažníky, hlavní). Zařazeny byly také lokality, kde byly dříve zaznamenány kyslíkové deficity. 
Soubor sledovaných rybníků zahrnuje i lokality, které byly sledovány v rámci dříve realizovaných 
monitorovacích odběrů nebo v projektech VaV realizovaných na rybnících ve spolupráci s Rybářstvím 
Třeboň a.s. což poskytuje možnost srovnání a zobecnění některých poznatků  
 

4.1 Odběry	vzorků	a	měření	in	situ	
Interval terénních odběrů byl tři týdny. V období od 4. 2. 2014 do 30. 9. 2014 bylo provedeno celkem 
10 odběrů. První zimní odběr “pod ledem” byl proveden s cílem podchytit případnou kyslíkovou 
stratifikaci a vytipovat potenciálně rizikové rybníky ještě před začátkem produkční sezóny. Devátý 
odběr byl zaměřen pouze na měření rozdílů koncentrace kyslíku u hladiny a nade dnem rybníků. 
Většina odběrů proběhla v dopoledních hodinách. V rámci celkového posouzení stavu rybníků byla  
hodnocena přítomnost vodních ptáků, plocha, kterou zabírá litorál nebo ponořená vegetace či 
přítomnost vodního květu sinic atp. 
Vzorky vody pro chemickou laboratorní analýzu a pro rozbor fytoplanktonu byly odebírány do 1 L 
nebo 3 L PE-lahví. Zároveň byly v terénu měřeny základní fyzikálně chemické parametry –  
koncentrace rozpuštěného kyslíku, teplota, barva a průhlednost. Terénní měření byla provedena 
přenosným multimetrem HACH-HQ40, vybaveným optickou sondou pro stanovení koncentrace 
rozpuštěného kyslíku. Ve většině případů sledovaných rybníků bylo provedeno 8 odběrů vzorků 
zooplanktonu. Pouze u rybníků napouštěných po začátku odběrového období byl počet odběrů nižší. 
Zooplankton byl odebírán planktonní sítí o světlosti ok 80 μm do 100 ml PE lahviček a byl 
konzervován formaldehydem na výslednou koncentraci asi 4%. Základní posouzení stavu 
zooplanktonu bylo provedeno v terénu pomocí průhledné fólie a lupy a dále mikroskopicky v 
laboratoři. 
 
Na rybnících Rod a Klec byly instalovány kontinuální měřící stanice. Každá stanice byla osazena čidly 
na měření: koncentrace rozpuštěného kyslíku u hladiny a nade dnem, teploty, pH, tlaku a radiace nad i 
pod vodní hladinou. Data byla zasíláná přes síť GSM na server a průběžně kontrolována a 
zpracovávána.   
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Tabulka č.1 
Seznam rybníků 
 

Rybník p.č. 
katastrální 
území 

vodní 
plocha (ha)

objem (tis. 
m3) poznámka 

Ruda 1730/1  Kojákovice 78 960   
Opatovický 503/1  Domanín 149 1920  sportovní a rekreační 
Cirkvičný 1584  Domanín 17 126   
Svět 1989/1  Třeboň 201 3320  sportovní a rekreační 
Spolský 618/1  Libín 120 2600  sportovní a rekreační 
Výskok 981  Slavošovice 57 810   

Purkrabský 1649/17 
 Chlum u 
Třeboně 34 459   

Staňkovský 212/12  Staňkov 241 6330  sportovní a rekreační 

Hejtman 1247/1 
 Chlum u 
Třeboně 78 1461  sportovní a rekreační 

Podsedek 577/5  Stříbřec 81,7 1220   
Staré Jezero 354  Lutová 75 657   
Nový Vdovec 238/1  Holičky 75 420   

Velký Tisý 808/1  Lomnice nad L. 227,1 3500 
 zlepšování jakosti 
povrchových vod 

Malý Tisý – velké 
loviště 957/1  Přeseka 23,2 156   
Služebný 747/1  Lomnice nad L. 27 180   
Rod 878/1  Val 21,8 115   
Dobrá Vůle 101/12  Klec 25 149   
Klec 325/50  Klec 64 570   
Potěšil 325/2  Klec 64 780   
Dubenský 462/1  Ševětín 6,1 50   
Verfle 1812/1  Břilice 20 160   
Břilický 1923/1  Třeboň 24,5 120   
Stružky 1760/1  Břilice 3,8 30   

Rožmberk 
461/2, 
461/44  Stará Hlína 480 4900 

 zlepšování jakosti 
povrchových vod 
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4.2 Zpracování	vzorků	fytoplanktonu	
Vzorky pro dokumentaci složení fytoplanktonu byly zahuštěny odstředěním odebraného vzorku vody a 
fixovány glutaraldehydem na výslednou koncentraci 2% GTA. Při mikroskopickém hodnocení byly 
určeny hlavní taxony a byl hodnocen podíl planktonních sinic. Výskyt planktonních sinic byl sledován 
i v síťovém planktonu v PE lahvičkách s odebraným zooplanktonem. Vzorky sestonu fixované GTA 
jsou odebírané z vodního sloupce. Vzorky zooplanktonu koncentrují síťový plankton (zachycený 
planktonkou) a účinněji zachycují sinice, které se  drží u hladiny. To je důvod, proč mohou být rozdílné 
výsledky u vzorků fytoplanktonu a síťového planktonu, zejména u letních odběrů, kdy nastává rozvoj 
vodních květů.  
Informace o složení fytoplanktonu spolu s údajem o koncentraci chlorofylu-a poskytuje dostatečný 
obraz pro  posouzení produkčních poměrů. 
 

4.3 Zpracování	vzorků	zooplanktonu	
K terénnímu i mikroskopickému hodnocení zooplanktonu byla použita hodnotící tabulka (tab. 2). 
Tabulka zohledňuje dominance resp. přítomnost základních skupin zooplanktonu a jeho velikostní 
strukturu. Na základě této klasifikace lze odhadnout stupeň vyžíracího tlaku ryb. Tento postup navazuje 
na hodnocení dle Fainy (1983), modifikuje a formalizuje strukturu hodnocení s cílem navrhnout 
vhodný postup provozního posouzení stavu zooplanktonu (přirozené potravy) v rybnících. Přesnější 
stanovení struktury zooplanktonu bylo provedeno mikroskopováním 1 ml rozmíchaného vzorku na 
podložním skle s kalibrovanou mřížkou. Zároveň byly určeny dominantní taxony. Biomasa 
zooplanktonu byla stanovena semikvantitativně.  
 
Tabulka č.2: Hodnocení zooplanktonu 

 
Cl1 Dominují velké druhy perlooček, především z rodu Daphnia (D. magna, pulicaria, pulex, longispina, velké formy 

D. galeata), Leptodora kindtii. 
Cl2 Dominují střední druhy perlooček: rod Daphia (D. galeata, cucullata, ambigua, parvula), Diaphanosoma sp., 

Simocephalus vetulus. 
Cl3 Dominují menší druhy (formy) perloček: malé formy Cl2 + Ceriodaphnia sp., Bosmina sp., neonáty. 
Cl4 Dominují malé druhy perlooček: Bosminidae, Chydoridae, neonáty. 
Co1 Situace s výskytem velkých druhů vznášivek, typicky Heterocope sp.  
Co2 Dominance vznášivek a velkých buchanek. 
Co3 Dominance buchanek (např.: Cyclops vicinus, Acanthocyclops trajani) a posledních kopepoditových stádií. 
Co4 Dominance vývojových stádií - nauplia a kopepoditi. 
Ro3 Větší druhy vířníků - Asplanchnidae, Brachionus calyciflorus. 
Ro4 Ostatní druhy vířníků - Brachionus sp., Keratella sp., Polyarthra sp., Hexarthra sp. atp. 
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Vzorky z každého rybníka byly seřazeny dle data odběru. Následně byla pořízena fotografie společně s 
prázdnou, orientačně kalibrovanou 100 ml PE lahvičkou. Proložením linky, která protíná danou 
kalibrační rysku, lze bezpečně odhadnout biomasu u každého vzorku (obr. 1). Viditelný objem biomasy 
planktonu v lahvičce odpovídá cca 545 litrům protažené vody planktonkou.  
 

 
 
Obrázek č.1: Biomasa zooplanktonu na příkladu rybníka Verfle 
 

4.4 Laboratorní	analýzy	a	zpracování	‐	přehled	zkratek,	jednotek		
Vodivost (konduktivita, kond., μS/cm) je měřena jako elektrický odpor na přístroji WTW Multi 340i a 
Hach HQ40.  
 
Teplota vody (T, °C) - je zaznamenána při měření kyslíku integrovanou teplotní sondou na přístrojích 
WTW Multi 340i a Hach HQ40.  
 
Hodnota pH byla měřena v laboratoři společně při stanovení alkality (alkalita, KNK4,5, mmol/L 
(meq/L)) využitím automatického titrátoru SCHOTT - TitroLine alpha plus. 
 
Rozpuštěný kyslík (O2, mg/L) byl měřen v terénu Clarkovým Pt čidlem (WTW Multi 340) nebo 
optickou sondou (Hach HQ40d). 
 
Průhlednost vody (Zs, m) je určována spolu s barvou a zákalem rybniční vody pomocí Secchiho desky.  
 
Sloučeniny a formy dusíku (amoniakální dusík - NH4-N, dusičnanový dusík – NO3-N, celkový 
rozpuštěný dusík – SN, celkový dusík – TN a vypočtený rozpuštěný organický dusík (DON=SN-(NH4-
N + NO3-N) a vypočtený partikulovaný dusík (PN=TN-SN), vše v mg/L). Stanovení koncentrací 
využívá metodu plynové difuze (NH4-N), spektrofotometrické stanovení reakcí dusičnanů s 
naftylethylendiaminem a sulfonilamidem (NO3-N) s využitím analytického přístroje FIAstar 5000 
Foss-Tecator. Celkový dusík byl stanoven jako dusičnan po mineralizaci s persulfátem při teplotě 
150 °C a to ve dvou frakcích, ve vzorku filtrovaném přes skleněné filtry GF/C (rozpuštěný N) a ve 
vzorku filtrovaném přes síto 100 µm (TN včetně dusíku v partikulích). 
 
Rozpuštěný reaktivní fosfor a formy fosforu (DRP, přibližně odpovídá PO4-P, rozpuštěný fosfor SP, 
celkový fosfor TP a vypočtený rozpuštěný organický fosfor (DOP=SP-DRP), partikulovaný fosfor 
(PP=TP-SP), vše v mg/L). DRP se stanovuje spektrofotometricky fosfomolybdenovým komplexem s 
využitím průtokové injekční analýzy, FIAstar 5000 Foss-Tecator. Celkový fosfor byl stanoven jako 
DRP po mineralizaci s persulfátem při teplotě 150 st. C a to ve dvou frakcích, ve vzorku filtrovaném 
přes skleněné filtry GF/C ( rozpuštěný P) a ve vzorku filtrovaném přes síto 100 µm (TP včetně fosforu 
v partikulích). 
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Distribuce forem uhlíku (celkový uhlík -TC, anorganický uhlík - IC, celkový organický uhlík – TOC a 
partikulovaný organický C -POC, vše mg/L). Koncentrace forem uhlíku byly stanoveny za použití 
analyzátoru FORMACSHT firmy SKALAR na principu vysokoteplotního spalování s NDIR 
detektorem pro stanovení TOC/DOC. Stanovení organického uhlíku představuje základní informaci o 
obsahu organických látek, jak v rozpuštěné formě, tak v sestonu - fytoplanktonu. Chlorofyl-a (Chla, 
g/L)- byl stanovován fluorescenčním měřením, které bylo několikrát během sezóny kalibrováno 
spektrofotometrickým stanovením po extrakci zachyceného materiálu na filtru organickým 
rozpouštědlem. 
 

4.5 Metodika	statistického	vyhodnocení	
Základní zpracování dat bylo provedeno v tabulkovém procesoru MS-Excel spolu se základními 
popisnými statistikami (průměr, median, standardní odchylka, minimální a maximální hodnoty). Ve 
stejném programu byly vzájemné vztahy sledovaných parametrů vyhodnoceny lineární regresní 
analýzou. 
 

4.6 Analýza	závislostí	
Vztahy mezi respirací 24h a ostatními parametry a rozdílem DO hladina-1m a ostatními parametry byly 
srovnávány pomocí regresních a korelačních analýz.  Pro zpracování dat byl použit program Statistika 
12.0. Vztahy byly vyjádřeny graficky, pomocí grafů regresních lineárních závislostí s vyznačením 
rovnice funkce a koeficientu determinace R2.  
 

4.7 Analýza	rozptylu	
Pro zjištění rozdílů v jednotlivých parametrech mezi lokalitami byla použita analýza rozptylu 
(ANOVA) a následné testování post-hoc testy (Tukey HSD test a Fishers LSD test). Výsledky jsou 
prezentovány ve formě tabulek a grafů homogenních skupin. Pro přehlednost byla vytvořena tabulka 
s přehledem pěti nejvíce a nejméně problematických rybníků podle středních hodnot jednotlivých 
ukazatelů s vyznačením statisticky nejprůkazněji odlišných lokalit. 
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5. Výsledky	
 

5.1 Hydrochemické	sledování	lokalit	
 

Výsledky hydrochemického sledování lokalit byly vyhodnoceny jako průměrné hodnoty 
(většinou z 9 odběrů) pro jednotlivé lokality. Tímto způsobem lze dobře posoudit celkovou situaci v 
kvalitě rybniční vody a porovnat jednotlivé rybníky mezi sebou jak z hlediska uplatňovaného 
hospodaření, tak z hlediska podobností rybníků, které se nacházejí ve stejných rybničních soustavách, 
mají podobné povodí a zdroj vody. 

Podrobně byly vyhodnoceny klíčové parametry kvality rybniční vody, které jsou rozhodující pro 
hodnocení podmínek chovu ryb, tj. nasycení vody rozpuštěným kyslíkem O2, pH, alkalita, i z hlediska 
hodnocení míry eutrofizace, např. koncentrace amoniakálního a dusičnanového dusíku, koncentrace 
celkového dusíku, koncentrace rozpuštěného reaktivního fosforu a celkového fosforu. Obsah 
nerozpuštěných látek (sestonu) byl hodnocen jako koncentrace chlorofylu-a a celkového organického 
uhlíku. Kompletní výsledky a popisné statistiky hydrochemického sledování lokalit jsou uvedeny v 
tabulkách T3. 
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5.1.1 Rozpuštěný	kyslík,	pH,	alkalita,	KNK4,5,	vodivost	
 
Procentické nasycení vody kyslíkem se průměrně pohybovalo od 59 % na rybníku Stružky do 121 % na 
rybníku Svět. Nejnižší průměrné hodnoty O2 (okolo 60%) byly zjištěny i u rybníků Verfle, Cirkvičný a 
Ruda. Nejvyšší průměrné hodnoty O2 byly pak zjištěny na rybnících Opatovický, Spolský a Nový 
Vdovec.  
Nejnižší hodnota byla zjištěna na rybníku Cirkvičný (8,8%) v polovině června. Na stejném rybníce byla 
nejnižší hodnota O2 (16%) zjištěna i v roce 2012. To svědčí o dlouhodobém zatížení tohoto rybníka, na 
němž pravidelně dochází k velkým výkyvům koncentrace O2 v průběhu sezóny. Maximální nasycení 
vody kyslíkem bylo zaznamenáno na rybníku Nový Vdovec v polovině července - 293%.  

Průměrné hodnoty pH se na jednotlivých lokalitách pohybovaly od 6,94 – rybník Ruda – do 
8,25 rybník Velký Tisý. Nejnižší hodnota byla zjištěna na rybníku Hejtman na počátku června – 6,37, 
nejvyšší pak na rybníku Rožmberk v polovině července -9,67. 
Rozpětí průměrných hodnot kyselinové neutralizační kapacity KNK4,5 bylo od 0,42 mmol/l na rybníku 
Hejtman do 2,41 mmol/l na rybníku Břilický. V roce 2012 byla situace téměř shodná – bylo naměřeno 
od 0,41 mmol/l na rybníku Hejtman do 2,40 mmol/L na rybníku Horusický. Nízké průměrné hodnoty 
KNK4,5 – okolo 0,5 mmol/l byly zjištěny i na rybnících Staňkovský a Nový Vdovec. Průměrné hodnoty 
okolo 2 mmol/l byly zjištěny i na rybnících Verfle a Stružky. Minimální hodnoty byly naměřeny na 
rybníku Hejtman na začátku června - 0,35 mmol/L, nejvyšší pak na rybníku Stružky na začátku srpna - 
3,10 mmol/L. 

 Základní informaci o hydrochemismu poskytují údaje vodivosti a koncentraci základních iontů. 
Hodnoty vodivosti byly zjištěny v rozsahu 88 – 515 μS/cm. Toto rozpětí je téměř shodné se sledováním 
provedeným v roce 2012 (81 - 486 μS/cm). Průměrná hodnota zjištěná pro celé sledované období ze 
všech lokalit byla 220μS/cm (v roce 2012 tato hodnota byla 209 μS/cm). Přičemž nižší hodnoty 
vodivosti se častěji vyskytují ve východní části třeboňské pánve a na rybnících napájených především z 
Lužnice, Nové řeky a hlavních napájecích vodotečí (Staňkovský, Hejtman, Purkrabský, Staré jezero, 
Nový Vdovec). Vyšší vodivosti jsou charakteristické pro rybníky na Břilické soustavě (Břilický, Verfle, 
Stružky) a rybníky s větším vlivem zemědělského povodí (Lomnice). Vodivosti pod 150 μS/cm ukazují 
na mírnou mineralizaci (nižší obsah rozpuštěných látek), což dobře odpovídá geochemickým poměrům 
vod Třeboňska. Zároveň to však indikuje i pokles hodnot alkality, který je v posledním desetiletí 
pozorován.  

 
5.1.2 Koncentrace	dusíku,	fosforu	a	uhlíku	
 
Průměrné hodnoty NH4-N se na sledovaných rybnících pohybovaly od 0,005 mg/L na rybníku Malý 
Tisý do 0,547 mg/l na rybníku Rod. Nejnižší průměrné hodnoty (okolo 0,01 mg/L) byly zjištěny i na 
rybnících Ruda a Cirkvičný. Nejvyšší průměrné hodnoty byly zjištěny na rybnících Verfle (0,5mg/L) a 
Nový Vdovec (0,3 mg/L). Extrémní hodnota 3,218 mg/L byla zjištěna na rybníku Verfle v polovině 
května, na rybníku Dubenský na konci června (1,098 mg/L ), Břilický na začátku srpna (1,122mg/L) a 
na rybníku Nový Vdovec na konci září (2,308mg/L). 
Hodnoty NO3-N se průměrně pohybovaly od 0,002 mg/L na rybníce Malý Tisý do 0,300 mg/L na 
rybníce Dubenský obdobně jako v roce 2012. Průměrná hodnota za celou sezónu však byla 0,090 
mg/L. Nízké průměrné hodnoty byly zjištěny i na rybnících Ruda, Služebný a Břilický. Nejvyšší 
hodnota - 1,692 mg/L - byla naměřena na rybníku Opatovický v prvním odběru z ledu (5.2.2014).  
Průměrné hodnoty TN se pohybovaly v rozmezí od 1,25 mg/L na rybníku Staňkovský a Hejtman (1,31 
mg/L) do 4,48 mg/l na rybníku Cirkvičný. Podobně tomu bylo i v roce 2012. Vysoké průměrné hodnoty 
byly zjištěny i u rybníků Verfle, Stružky a Břilický. Nejnižší hodnota – 0,884 mg/L byla naměřena na 
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rybníku Staňkovský a byla poloviční v porovnání s rokem 2012, nejvyšší pak na rybníku Verfle 
v polovině května – 11,517 mg/L.  
Koncentrace DRP byly průměrně v rozmezí od 0,005 mg/L na rybníku Staňkovský  (jako v roce 2012) 
a 0,008 mg/l na rybníku Svět a Hejtman do 0,054 mg/L na rybníku Podsedek. Vysoké hodnoty byly 
zjištěny i na rybnících Dubenský a Klec. Tyto koncentrace jsou však třetinové v porovnání s nejvyššími 
průměrnými koncentracemi v roce 2012 (0,162 mg/L na rybníku Starý Hospodář). Nejnižší hodnoty 
byly zjištěny téměř celé sledované období na rybnících Staňkovský a Hejtman (0,001 mg/L). Nejvyšší 
pak v polovině července na rybnících Malý Tisý (0,219 mg/L), Služebný (0,171 mg/L) a Rod (0,191 
mg/L). 
Hodnoty TP se v průměru pohybovaly od 0,104 mg/L (rybník Staňkovský, Hejtman) až do   0,421 
mg/L na rybníce Cirkvičný. Stejná situace byla i v roce 2012. Nejnižší hodnota byla zjištěna na rybníku 
Staňkovský na začátku června – 0,060 mg/L a byla poloviční v porovnání se sledováním v roce 2012, 
nejvyšší pak na rybníku Verfle v polovině května – 0,954 mg/L. 
Průměrné hodnoty TOC byly od 10,1 mg/L (rybník Staňkovský) do 45,6 mg/L (rybník Cirkvičný). To 
se shodovalo s výsledky v roce 2012. Nejnižší hodnoty se na rybnících pohybovaly okolo 10 mg/l - 
Staňkovský, Hejtman. Maximální hodnota TOC byla zjištěna na rybníku Cirkvičný v polovině 
července – 92,01 mg/L. 
Celkově lze konstatovat. že hydrochemické poměry a míra etrofizace jsou v posledních letech stabilní a 
není patrný trend, který by ukazoval na zhoršování. Průměrné, minimální i maximální koncentrace jsou 
obdobné jako v roce 2012. Data z posledních 14ti let (tab. 4) ukazují pokles v hodnotách vodivosti a v 
koncentraci hydrogenuhličitanů (alkality). Tento trend byl zaznamenán už v 90. letech minulého století 
a doznívá do současnosti. Naproti tomu hlavní parametry určující stupeň eutrofizace a tudíž i kvalitu 
vody se prakticky nemění, ačkoliv průměrné koncentrace TP byly v roce 2014 nejnižší za celých 14 let 
sledování.  
 
Tabulka č. 4: Průměrné hodnoty vodivosti, koncentrací hydrogenuhličitanů (alkality), celkového N a P, 
chlorofylu-a a hodnoty průhlednosti (Zs) v rybničních vodách – Třeboňsko.  
 

Rok Vodivost HCO3
- TN TP 

Chlorofyl-
a Průhlednost 

  μS/cm mg/L mg/L mg/L μg/L m 
2000-01  246 82,1 2,27 0,29 140 0,42 
2008 233 98,9 2,61 0,34 134 0,44 
2010 189 70,9 2,7 0,25 119 0,57 
2011 204 75,9 2,71 0,29 144 0,42 
2012 209 77,5 2,57 0,25 140 0,51 
2014 220 78,1 2,51 0,17 112 0,57 

 
Hodnocení kvality vody v jednotlivých rybnících, provedené podle metodiky navržené v pilotním 
projektu OP Rybářství 2012 "Komplexní systém kontroly kvality rybničních nádrží" vykazuje zřetelnou 
podobnost (v pořadí rybníků) s výsledkem z roku 2012. V tabulce 5.jsou uvedeny výsledky klasifikace 
rybníků podle skore za rok 2014.  
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5.1.3 Sezónní	změny	
Sezónní trendy jednotlivých sledovaných parametrů zachovávají obdobný charakter jako v minulých 
letech. Hodnoty NO3-N v průběhu sezóny klesaly, od konce června jsou průměrné koncentrace 
minimální. Tento trend odráží přísun dusičnanů v době napouštění rybníků a je zřetelnější u lokalit v 
zemědělském povodí. Koncentrace NH4-N měly dvě maxima (v polovině května a na konci září). 
Příčinu lze obtížně identifikovat. Na některých rybnících došlo k extrémním nárůstům hodnot, často v 
období vyšší průhlednosti a při zvyšující se teplotě vody. To může ukazovat na vyšší míru rozkladu 
organických látek a relativně malý příjem dusíku fytoplanktonem. Podobnou tendenci vykazuje i 
rozpuštěný reaktivní fosfor (DRP), jehož druhé maximum bylo již v polovině července (0,048 mg/l). 
Důvod lze opět vysvětlit jeho uvolněním z rybničního sedimentu. 
Sezónní trendy koncentrace celkového N a P a celkového organického uhlíku vykazují značnou 
podobnost v porovnání mezi sebou i v porovnání s předchozími lety.  Ze sezónní dynamiky celkových 
živin je patrná souvislost s nástupem rozvoje biomasy fytoplanktonu. Odpovídají tomu i velmi těsné 
korelační vztahy mezi těmito parametry charakterizující složení sestonu, v obecnějším smyslu 
nerozpuštěných látek (obr. 2 - panel sezónních průběhů - odběrové průměry). 
Data porovnaná v tab. 4 ukazují, že v posledních letech lze zaznamenat pokles v hodnotách vodivosti a 
v koncentraci hydrogenuhličitanů (alkality). Tento trend byl zaznamenán už v 90. letech minulého 
století a doznívá do současnosti. Naproti tomu hlavní parametry určující stupeň eutrofizace a tudíž i 
kvalitu vody se prakticky nemění, ač průměrné koncentrace TP byly v roce 2014 nejnižší za celých 14 
let sledování. 
Lze konstatovat, že z hlediska celkové situace se kvalita vody nijak nezhoršuje, ale nelze zatím 
zaznamenat ani zlepšující se tendenci, i když zejména intenzita hnojení v posledních desetiletích 
poklesla. Je to zřejmě důsledek jak velké zásoby živin, která je v rybnících přítomná, tak zátěže živin, 
která se dostává do rybníka s napouštěnou vodou z celého povodí. 
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5.2 Kyslíkový	režim	
 
5.2.1 Sezónní	změny	kyslíkových	poměrů	
 
 
Sezónní trend nasysení rybniční vody kyslíkem vykazuje mírnou tendenci k poklesu pod 100% v druhé 
polovině vegetační sezóny. Tuto skutečnost lze pozorovat i v předcházejících sezónách a zvláště na 
některých rybnících je velmi výrazná. V roce 2014 bylo sice zaznamenáno v jednom odběru (16.7.) 
přesycení kyslíkem, ale sezónní tendence nasycení vody kyslíkem v hloubce 1m potvrzuje klesající 
tendenci. Pokles nasycení kyslíkem je poněkud v rozporu s rozvojem fytoplanktonu, který dosahuje 
maximálního rozvoje právě v letním odbobí a lze předpokládat i intenzivní fotosyntézu. Přesto však lze 
pozorovat v průměru pokles nasycení pod 100% což ukazuje, že v celém rybničním systému převládají 
respirační procesy. Je proto zřejmé, že výpadek fotosyntézy způsobený například nedostatkem 
slunečního zaření během velké oblačnosti, nebo náhlým odumřením sinic, představuje vážné riziko 
poklesu koncentrace rozpuštěného kyslíku (obr.2 - panel sezónních průběhů – odběrové průměry). 
 
 
5.2.2 Celkové	hodnocení	kyslíkových	poměrů	jednotlivých	lokalit	‐	popis	výsledků	sum	

odchylek	
 
 
V rámci hodnocení vývoje jednotlivých lokalit bylo provedeno porovnání odchylek nasycení vody 
kyslíkem od odběrového průměru v dané hloubce. Průměr takto získaných odchylek nám dává čísla 
nabývajích kladných i záporných hodnot. Přičemž kladné hodnoty znamenají, že na rybníku panovaly 
kyslíkové podmínky, u hladiny a u dna, nad průměrem v daný odběr, záporné hodnoty ukazují opak. 
Čím více se číslo tedy blíží nule, jsou hodnoty kyslíku blíže průměru, čím je číslo dále od nuly je 
rybník v průměru extrémnější.  
 
Jak ukazuje tab. 6, nejnižších hodnot dosahují rybníky Verfle, Cirkvičný a Stružky. Tyto rybníky lze z 
hlediska kyslíkového režimu v průběhu roku charakterizovat jako trvale podprůměrné s náchylností k 
O2 deficitům v celém vodním sloupci. Na druhé straně rybníky v tabulce nejvýše umístěné 
(Opatovický, Spolský, Svět, Staňkovský a Hejtman) lze hodnotit jako rybníky s nadprůměrnou 
kyslíkovou zásobou. Nelze však u těchto rybníků předpokládat, že se jedná o nádrže stabilní. 
Nadměrná přesycení vody kyslíkem často způsobují masivní rozvoje sinic.  
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Tabulka 6 – suma odchylek od kyslíkového průměru  Tabulka 7- objem vody v tis. m3 na 1 ha 

 
Zjištěné rozdíly lze dát do souvislosti s morfometrií rybníků, tj. s kubaturou vztaženou na 1 ha vodní 
plochy (tab. 7) 
 
Ukazuje se, že rybníky s nejvíce zápornými hodnotami se vyskytují v souboru rybníků s kubaturou do 
10 tis. m3 vody na 1ha vodní plochy. Jedná se tedy o rybníky mělčí.  
 
Velmi podobně (tab. 8) dojde k seřazení rybníků při použití rozdílu nasycení vody O2 od 100%. 
Prakticky to znamená, kolik % O2 (celkem za sezónu) nám v systému chybělo (v případě kladných 
hodnot přebývalo) do/nad 100%.  
 
Vztah mezi kyslíkovými poměry (vyjádřeno jako suma odchylek od průměru) a morfometrií 
(kubaturou na 1 ha) dobře dokládá lineární regrese (obr. 3). 

Lokalita Suma odchylek n
Opatovický 579 8
Spolský 485 18
Svět 422 17
Staňkovský 368 18
Hejtman 365 18
Velký Tisý 240 18
Rožmberk 235 18
Nový Vdovec 201 18
Purkrabský 185 17
Dubenský 184 18
Podsedek 74 18
Staré Jezero 31 18
Potěšil 5 18
Výskok -92 16
Malý Tisý -98 16
Břilický -98 18
Dobrá Vůle -113 18
Ruda -172 18
Služebný -186 17
Klec -208 18
Rod -286 16
Verfle -616 18
Cirkvičný -729 17
Stružky -749 18

Lokalita objem  vody (tis. M3)/ha

Nový Vdovec 26
Hejtman 22
Purkrabský 19
Staňkovský 17
Potěšil 15
Dubenský 15
Velký Tisý 14
Rožmberk 14
Spolský 13
Opatovický 12
Služebný 12
Stružky 10
Ruda 9
Podsedek 9
Klec 8
Rod 8
Cirkvičný 8
Svět 7
Výskok 7
Malý Tisý 7
Dobrá Vůle 6
Staré Jezero 6
Břilický 5
Verfle 5
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V grafu jsou patrné 3 body, které leží jednoznačně mimo směr lineární přímky a narušující závislost. 
Jedná se o rybníky Verfle, Cirkvičný a Stružky. Lze konstatovat, že zhoršené kyslíkové poměry v 
těchto lokalitách budou způsobeny ještě dalším faktorem než je poměr objemu vody a plochy dna.  

Obrázek č.3 
 
Tabulka č. 8 - Suma a průměr rozdílů od 100% nasycení vody kyslíkem za celou sezónu 
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lokalita suma rozdílů (%) AVG rozdíl  (%) n
Opatovický 296 16 18
Spolský 205 11 18
Svět 136 8 18
Hejtman 76 4 17
Staňkovský 73 4 18
Nový Vdovec 20 1 18
Rožmberk 15 1 18
Velký Tisý 13 1 18
Dubenský 4 0 18
Purkrabský -54 -3 18
Podsedek -90 -5 18
Staré Jezero -151 -8 18
Výskok -225 -13 18
Potěšil -268 -15 18
Ruda -279 -16 8
Malý Tisý -285 -16 16
Břilický -286 -16 18
Dobrá Vůle -300 -17 18
Služebný -346 -19 16
Klec -389 -22 18
Rod -487 -27 18
Verfle -684 -38 16
Stružky -817 -45 17
Cirkvičný -844 -47 17
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Z výše popsaných výsledků lze, z hlediska kyslíkového režimu, za rizikové prohlásit rybníky Verfle, 
Cirkvičný, Stružky, Břilický a Velký Tisý. Na rybnících Verfle a Stružky byl navíc pozorován, nikoli 
masivní, rozvoj hrubého dafniového zooplanktonu v průběhu celé sezóny. 
 
Zajímavě se jeví rybník Cirkvičný. V PE lahvičkách jsou viditelné biomasy zooplanktonu prakticky 
bez přítomností fytoplanktonu. Z hlediska množství chlorofylu a se však jedná o rybník s nejvyšší 
průměrnou hodnotou. Znamená to, že většina přítomného fytoplanktonu byla menší než 80 µm (tj. 
velikost ok planktonky). 24 hodinová respirace ukazuje, že na tomto rybníku dochází k největšímu 
prodýchávání, což logicky ukazuje i parametr TOC (dává informaci o množství organických látek) – 
průměrná hodnota 45,55 mg/l. Za této situace i přes nejvyšší hodnoty chlorofylu a, nedošlo prakticky 
nikdy ke 100 % nasycení vody kyslíkem. Čili i takové množství chlorofylu nedokáže dostatečně nasytit 
vodní sloupec.  
Systém je však silně ovlivněn nerozpuštěnými látkami, které snižují průhlednost vody (průměrná 
hodnota 0.2 m) a zároveň tak limitují účinnost fotosyntézy, která je od hodnot 200 – 300 µg/L výše, 
determinována prakticky pouze množstvím dopadajícího slunečního záření. Průměrná hodnota 
chlorofylu a činí na tomto rybníku 421 µg/L.  
Jednoznačně tato situace dokládá, že kombinace vysoké organické zátěže, nízká průhlednost vody 
(zapříčiněná velkým množstvím nerozpuštěných látek) a absence střední a hrubší struktury 
zooplanktonu, představuje i v případě vysokého chlorofylu-a riziko z hlediska kyslíkového režimu ve 
vodním sloupci.  
 
Výsledky, které hodnotí kyslíkové poměry jednotlivých lokalit jednoduše podle průměrné odchylky v 
nasycení vody kyslíkem jsou ve velmi dobré shodě s podrobnou statistickou analýzou. Obě použité 
metody (Tukey HSD test, B: Fishers LSD test) seřadily rybníky v podobném pořadí a povrdily 
významné rozdíly mezi rybníky na obou pólech této klasifikace. 
 

5.2.3 Vliv	planktonu	a	vztah	k	parametrům	kvality	vody		
 
Respirace ve vodním sloupci je významným faktorem, který ovlivňuje nasycení vody kyslíkem. 
Výsledky korelační analýzy potvrdily statisticky významné závislosti respirace měřené za 24 hodin 
vůči všem parametrům, které přímo či nepřímo ukazují na množství fytoplanktonu (obr. 4). Tento 
výsledek je ve shodě s terénním pozorováním, které ukazuje, že vysoká biomasa fytoplanktonu 
nezpůsobuje stabilní přesycení vody kyslíkem. Rychlost poklesu koncetrace kyslíku za den, může 
dosáhnout až 4 mg O2/L.   
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Obrázek č. 4 – panel závislostí 24h respirace a parametry prostředí  
 
5.2.4 Hodnocení	intenzity	stratifikace	‐	rozdílu	v	koncentraci	kyslíku	mezi	hladinou	a	

hloubkou	1m	
 
Toto měření může ukazovat na intenzitu rychlosti úbytku kyslíku, zvláště v teplých dnech, kdy se 
rychle vytvoří dočasná teplotní stratifikace. Porovnání průměrných hodnot respirace 24h a diference 
koncentrace kyslíku mezi 0 a 1m nepotvrdilo významný vztah mezi těmito parametry. Stejně tak nebyl 
zjištěn významnější vztah mezi úbytkem kyslíku od hladiny do 1m a parametry prostředí (obr. 5). 
Podobně ani kubatura na 1 ha plochy nevysvětluje významnou část variability úbytku kyslíku od 
hladiny do 1m (obr. 6). 
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Obrázek č. 6: Vztah mezi úbytkem kyslíku mezi hladinou a hloubkou 1m a kubaturou na 1ha plochy 
 
Jak hodnota respirace za 24 hodin tak úbytek kyslíku ve vodním sloupci od hladiny do 1m jsou 
parametry, které mohu indikovat problémy v kyslíkovém režimu. Lze však uplatnit znalost rozsahu 
naměřených hodnot, a pokud respirace dosahuje 4 mg O2/L  a více, nebo diference koncentrace na 
hladině a v 1m je vyšší než 2 mg O2/L znamená to vážné riziko kyslíkového deficitu. 
 
Příčiny značné variability mohou vysvětlit podrobnější měření uskutečněná pomocí automatických 
monitorovacích stanic a měřících sond umístěných přímo na rybničních lokalitách. 

5.3 Měřící	stanice	
 
Měření probíhalo v termínu od 1.6. do poloviny října 2014 na lokalitách Klec a Rod. Stanice jsou 
umístěny na pevné plošině  0,5m nad vodní hladinou a vzdálené cca 200 od břehu (obr. 7). Naměřená 
data jsou přenášena přes GSM modul do databáze na záložní server.  Veškerá data je možné exportovat  
ve formátech CSV a DTA. 
Přehled měřených veličin: 
 Srážky   mm  Směr větru  st 
 Vlhkost 2,5m  %  Hladina Klec  mm 
 Teplota 2,5m  °C  Teplota-20cm  °C 
 Vlhkost 0,5m  %  Teplota-10cm  °C 
 Teplota 0,5m  °C  Teplota 0cm  °C 
 PyranometrUp  W/m2  Teplota 20cm  °C 
 PyranometLow  W/m2  Teplota 40cm  °C 
 Rozp.kyslík  mg/l  Teplota 60cm  °C 
 Tepl.pro kyslík  °C  Teplota 70cm  °C 
 pH  pH  Tepl hladina  °C 
 Teplota pro pH  °C  Napětí AKU  V 
 Rychl. větru  m/s   

y = -0,045x + 1,7382
R² = 0,1006

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

0 5 10 15 20 25 30

av
er

ag
e 

di
ff.

 D
O

 (m
g/

l)

objem vody (tis.m3)/ha



Data jsou z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 
 
 

Obrázek č. 
 
Vyhodnoce
lze rychle 
hlediska ak
kontrolu n
meteorolog
zejména ex
pH, a pod
lokalitách. 
(obr.9). 
 
 

zaznamenáv

7 Pohled n

8 Zdrojová

ení záznamů
a přehledn

ktuální situa
na dalších 
gické podmí
xtrémních n
dobně i příp

Určující vl

2014

vána po 10 m

a měřící sta

á data – form

ů pomocí ša
ně zobrazit 
ace na sledo
rybnících. 
ínky mohou

nárůstů konc
pady pokle
liv průběhu

 

4 Operační progra
Identifikace a 

minutách 

anici na rybn

mát CSV  

ablon vytvoř
denní chod

ované lokali
Výsledky 

u vést k po
centrace ky
su koncent

u a změn po

am rybářství – opa
eliminace rizik ky

 

30 

níku Rod 

řených pro t
d sledovaný
itě, ale také 
jak ze sta

odobnému c
yslíku, které
trace kyslík
očasí ilustru

atření 3.4.pilotní p
yslíkových defici

tato měření 
ých parame
podle časo

anic, tak z
chování rybn
é jsou dopro
ku, který na
ují následují

projekty 
t 

v tabulkové
etrů, tato da
ových průbě
 jednotlivý
níků. Je pat
ovázené zna
astává soub
ící dva přík

ém procesor
ata vyhodn
hů určit spr

ých odběrů 
trná značná
ačným zvýš
běžně hned 
klady zázna

ru MS Exce
nocovat jak 
rávný čas pr

ukazují, ž
á koincidenc
šením hodn

na několik
amů ze stan

el, 
z 

ro 
že 
ce 
ot 
ka 

nic 



2014 Operační program rybářství – opatření 3.4.pilotní projekty 
Identifikace a eliminace rizik kyslíkových deficit 

 

31 

Obrázek č. 9  Zobrazení denních záznamů změn v koncentraci kyslíku, teplotě, pH a denní radiaci 
A. běžná denní oscilace - Klec 20.7.-28.7.2014 
 

 
 
B. záznam kyslíkového deficitu Rod 8.9.- 15.9. 2014 
 

 
 
Na obr. 9A je dobře patrný běžný rozsah oscilace hodnot rozpuštěného kyslíku, teploty a pH, spolu se 
záznamem sluneční radiace. Rozsah kolísání koncentrace kyslíku od 4 do 11 mg/L dobře koresponduje 
s denním chodem radiace. Koncentrace kyslíku u dna vykazují systematický časový posun a v 
podobném režimu kolísají i hodnoty pH. Lze doložit, že měření kyslíku mezi 8 - 10 hodinou dopoledne 
představuje zhruba dvojnásobek minimální denní hodnoty a asi 40 % maximální hodnoty za jasného 
slunečného dne. Sledování záznamu tak umožňuje nejen odhalit rizikové situace z hlediska 
kyslíkových deficitů, ale také posoudit míru oscilací koncentrací kyslíku a tím celkovou stabilitu 
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vodního prostředí.  
Letní sezóna v roce 2014 byla teplotně i radičně podprůměrná, srážkově v normálu. V těchto 
podmínkách nenastávají situace, které by vedly ke vzniku extrémních kyslíkových deficitů. Přesto se 
podařilo na rybníku Rod koncem léta takový kyslíkový deficit zaznamenat. V polovině září došlo k 
vyčerpání kyslíku, které souviselo s ochlazením, snížením radiace a patrně i odumřením části populace 
sinice Aphanizomenon flos-aquae, která v srpnu vytvořila výrazný vodní květ. Ze záznamu lze určit, že 
koncentrace kyslíku klesla ze 7 mg/L na méně než 0,5 mg/L za méně než 48 hodin. Na odumření sinic 
nebo alespoň omezení fotosyntézy ukazuje vymizení oscilací pH (obr. 9B).  
Informace o nástupu kyslíkového deficitu je tak k dispozici během 12 hodin. Navíc lze nastavit zasílání 
varovné sms, když koncetrace kyslíku klesne pod bezpečnou hodnotu a setrvá na nízké úrovni po dobu 
1 hodiny. Takový režim byl vyzkoušen také na provozu sádek, kde včasné varování umoňuje okamžitý 
zásah a nápravu situace. Nápravná opatření v rámci celého rybníku jsou obtížnější, ale včasné zjištění 
problému dává možnost taková opatření realizovat.  
 
 
 

5.4 Hodnocení	planktonu	
 
Výsledky sezónního sledování umožňují také posoudit, zda zhoršený kyslíkový režim některých 
rybníků souvisí se specifickým stavem planktonu, zejména s výskytem sinic. 
 
5.4.1 	Výskyt	planktonních	sinic	

 
V sezóně 2014 byly sinice na některých rybnících zjištěny už během zimního odběru na počátku února. 
Na Purkrabském bylo pod ledem až 20% sinic, na Staňkovském a Novém Vdovci do 5%.  
Při druhém odběru na začátku dubna se sinice vyskytovaly i na dalších rybnících, na Staňkovském 
ustoupily. Na Novém Vdovci, Potěšilu a Břilickém do 20% celkové biomasy fytoplanktonu při nízkém 
obsahu chlorofylu. Na Starém Jezeru byl podíl sinic až 70%, ale celkové množství biomasy bylo nízké. 
Nejvyšší množství sinic bylo na Dubenském rybníku. Dominantní složkou fytoplanktonu sice byly 
rozsivky, ale vzhledem k celkovému množství naměřeného chlorofylu-a tvořily sinice významnou 
biomasu, což bylo patrné i ve vzorcích odebraných planktonní sítí. (Tab. 9) 
V dalším průběhu sezóny narůstá počet rybníků s výskytem sinic a zvyšuje se jejich podíl v celkové 
biomase fytoplanktonu. Průměrně je nejvyšší podíl sinic v polovině července, kdy převládá horké a 
slunečné počasí. Biomasa fytoplanktonu roste i v srpnu, ale v chladnějším a deštivějším počasí sinice 
nedosahují tak masového rozvoje a v primární produkci rybníka se uplatňují i další druhy, zejména 
chlorokokální řasy. V září naopak opět narůstá podíl sinic, ale celkové množství fytoplanktonu se již 
snižuje. Sinice v rybnících zůstávají až do konce sledovaného období. Teplé slunečné počasí jim 
poskytuje dobré podmínky k jejich růstu a na některých lokalitách zůstávají i vodní květy. 
V tabulce 9 je uveden přehled výskytu sinic na jednotlivých lokalitách během sezóny. Odstíny modré 
barvy znázorňují procentický podíl sinic v celkovém množství naměřeného chlorofylu-a, resp. biomasy 
fytoplanktonu. Odstíny zelené barvy znázorňují výskyt sinic ve formalínových vzorcích odebraných 
planktonní sítí pro sledování zooplanktonu. Množství sinic bylo určeno pomocí pětistupňové škály dle 
legendy pod grafem.  
Na obrázku 10 je sloupcový graf představující průměrné množství chlorofylu-a v jednotlivých 
odběrech. Poměr mezi sinicemi a ostatním fytoplanktonem je znázorněn rúznými odstíny zelené barvy. 
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Tabulka č. 9 
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Obrázek č. 10 – Průměrné množství chlorofylu-a v jednotlivých odběrech s vyznačením podílu sinic. 
 
Většina rybníků se příliš neliší od průměrného trendu, který popisuje obr. 10. Nicméně jsme 
zaznamenali některé zvláštnosti.  
Dubenský měl vysoké hodnoty chlorofylu už při zimním odběru i na začátku sezóny. Sinice se zde 
vyskytovaly po celou sezónu a většinou tvořily dominantní složku. V jarních měsících převládaly spíše 
vláknité formy Aphanizomenon sp. Dolichospermum sp. (dříve Anabaena sp.), na konci sezóny 
dominovaly různé druhy Microcystis.  
Staré Jezero mělo hodnoty chlorofylu nižší, ale podíl sinic byl vysoký už na začátku dubna. Byly zde 
zejména tenké vláknité sinice rodu Limnothrix sp., později další vláknité sinice Planktothrix sp. 
Aphanizomenon sp., a pikosinice. Planktothix sp. je dominantní složkou na konci června. V polovině 
července, kdy je na většině rybníků nejvyšší podíl sinic, na Starém Jezeru dominují různé druhy 
chlorokokálních řas, nachází se zde mnoho dalších druhů různých skupin řas, sinice tvoří asi třetinu 
biomasy, zastoupeny jsou zejména vláknité Aphanizomenon sp. Dolichospermum sp., Planktothrix sp., 
Snowella sp. Aphanocapsa sp. Rybník vykazuje velkou biodiverzitu fytoplanktonu a zároveň dochází 
k vysokému nárůstu celkové biomasy, který pokračuje i v 8. odběru. Do 6. odběru byly odchylky od 
odběrového průměru v množství chlorofylu-a záporné cca 40% - 50%, v 7. odběru byly naopak nad 
průměrem 68% a v 8. odběru 45% nad průměrem. Na konci září celkové množství biomasy opět klesá, 
ale podíl vláknitých sinic zůstává výrazný.  
Rod byl bez sinic až do konce června, kdy se ve vzorcích začala objevovat ojedinělá vlákna 
Aphanizomenon flos-aquae, koncentrace chlorofylu však byly stále podprůměrné. Na konci července 
nastal skokový nárůst biomasy sinic a vytvořil se typický vodní květ Aphanizomenon flos-aquae, který 
se udržel až do poloviny října.  
Dalšími rybníky, kde se sinice drží od jara do podzimu, jsou Purkrabský, tady bývají zpravidla tenké 
vláknité sinice Limnothrix sp., Pseudanabaena sp. apod. a Břilický rybník, kde byly také vláknité 
sinice a pikosinice. Na konci září už byl Břilický rybník bez sinic a dominovaly zde Cryptomonas sp. 
Další skupinu tvoří rybníky s malým výskytem sinic a bez sinic.  
Na rybníku Malý Tisý byly dominantní po celý rok chlorokokální řasy. Sinice se objevily v malém 
množství na začátku června, maximum nastalo v polovině července a pak opět tvořily jen zanedbatelné 
množství biomasy.  
Malý výskyt sinic byl letos i na Spolském rybníku. Během letní sezóny se udržovaly do 25% celkové 
biomasy. Vyskytovaly se pikosinice, později vláknité sinice Dolichospormum sp, Planktothrix sp., aj. 
Zvláštní skupinu tvoří rybníky bez sinic, ale i bez „kvalitního“ fytoplanktonu. 
Cirkvičný rybník mívá hodně detritu, pokud jsou chlorokokální řasy, tak velice drobné buňky. Euglény 
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jsou naopak velmi velké. Tato skupina řas má schopnost heterotrofie, což odpovídá kvalitě vody, která 
je patrně hodně zatížená přísunem organických látek. Podobná situace bývá na rybníku Verlfle a 
Stružky. Fytoplankton tvoří různé druhy Euglenaceae, zejména rody Trachelomonas sp., Phacus sp. a 
Eugleny sp. Vyskytují se i Cryptomonas sp., Peridinium sp., Ceratium sp. Tyto tři lokality mají výrazně 
zhoršené kyslíkové poměry.    
 
5.4.2 	Zooplankton	
 
Biomasa zooplanktonu se pohybovala v rozmezí 0,5 - 79 ml / m3 vody. 
Průměrná hodnota byla 14 ml zooplanktonu na 1m3 vody. V naprosté většině případů se jedná o 
strukturu zooplanktonu odpovídající běžným produkčním rybníkům. Za zmínku stojí rybníky 
Staňkovský a Hejtman s nízkou objemovou biomasou (průměr 3 a 5 ml/m3). Zde je patrný aspekt 
velkých nádrží s přítomností planktonofáních druhů ryb. V těchto vzorcích převládá vířníkový 
zooplankton s naupliovými a kopepoditovými stádii buchanek. 
Na druhé straně jsou rybníky prakticky s celoročním výskytem hrubého daphniového zooplanktonu, 
bez přítomosti fytoplanktonu. Jedná se o rybníky Verfle a Stružky. Celkový přehled o biomasách 
zooplanktonu představují fotografie v příloze č. 2.  
Lze vytušit, že tyto dvě skupiny rybníků jsou i v celkovém hodnocení dle skóre i v hodnocení dle 
nasycení vody kyslíkem na opačných pólech výsledkových tabulek. 
Rybníky Verfle a Stružky dále ukazují na fakt, že kombinace nízkého skóre, přítomnost hrubého 
zooplanktonu a v důsledku toho i absence fytoplanktonu, představuje velkou pravděpodobnost pro 
deficitní kyslíkovou bilanci v průběhu produkční sezóny v pelagiálu nádrže. 

5.5 Statistické	hodnocení	
 
V tabulkách v příloze jsou výsledky dvou podrobných post–hoc testů. Tukeyho HSD test a citlivější 
Fisherův LSD test. V grafech a v hodnocení jsou použity výsledky toho testu, které lze snadněji 
interpretovat. Jsou-li výsledky HSD testu příliš homogenní, je možné zohlednit výsledky citlivějšího 
LSD testu. Naopak, vyhodnotí-li LSD test příliš mnoho homogenních skupin  (např. více než 5) , je 
vhodnější použít výsledky HSD testu. Sledované rybníky vykazují značnou podobnost ve sledovaných 
parametrech i v jejich variabilitě. Proto se většinou nepodařilo zjistit výrazné rozdíly, které by 
rozčlenily jednotlivé  lokality do odlišných skupin. Pouze několik rybníků lze vyčlenit jako významně 
odlišné od většiny ostatních. Ve výsledkových tabulkách statistických testů jsou rybníky řazeny 
vzestupně dle průměrné hodnoty ukazatele. Je zajímavé, že tato pořadí rybníků jsou u všech 
testovaných parametrů dosti podobná 
 
Komentáře k výsledkům statistických analýz 
 
U každého parametru je výčet nejvýznamněji a významně rozdílných rybníků od průměrné skupiny 
rybníků. 

1. Respirace 24h (mg O2.l-1) 

HSD test 
Nejnižší respirace: Staňkovský, následuje Hejtman (pod 1 mg/L). 
Nižší respirace: Rod, Svět, Rožmberk, Spolský, Výskok, Potěšil, Dobrá Vůle, Purkrabský, Opatovický 
(od1 do 2 mg/L). 
Vyšší respirace: Služebný, Dubenský (nad 3 mg/L). 
Nejvyšší respirace: Cirkvičný přes 4 mg/L), následuje Břilický (3,4 mg/L). 
Příloha Tab. 1 a graf 1. 
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2. Rozdíl v nasycení vody kyslíkem mezi hladinou a jedním metrem Dif DO sat 0–1m (% O2) 

HSD test neprokazuje vůbec žádné významné rozdíly. LSD test rozlišuje tři homogenní skupiny. 
 Nejnižší : Rožmberk a Staňkovský (±0,5%), následují: Opatovický, Dubenský, Hejtman, Potěšil (od 4 
do 5,5%). 
Nejvyšší: Břilický a Výskok (přes 30%), následují: Svět a Velký Tisý. (nad 25 do 30%). 
Příloha Tab. 2 a graf 2. 

5.5.1  
3. Celkový organický uhlík TOC (mg/L) 

HSD test. 
Nejnižší: Staňkovský, následuje Svět (nad 10, pod 13 mg/L).   
Vyšší: Verfle a Ruda, která má zároveň nejvyšší variabilitu (nad 25 do 28 mg/L). 
Vysoký: Břilický a Dubenský (nad 28 do 30 mg/L). 
Nejvyšší: Cirkvičný (nad 45 mg/L). 
Příloha Tab. 3 a graf 3. 
 

4. Hladina chlorofylu-a Chl-a (µg/L) 

HSD test ukazuje jediný významný rozdíl - Cirkvičný se suverénně nejvyšší průměrnou hladinou  
Chl-a. Pro hodnocení je použit LSD test. 
Nejnižší: Rod a Staňkovský (do 25 µg/L). 
Nižší: Hejtman a Svět (pod 50 µg/L). 
Vyšší: Dubenský, Stružky, následuje Služebný (nad 140 µg/L). 
Vysoký Břilický a Malý Tisý (nad 180, do 200 µg/L). 
Nejvyšší: Cirkvičný (nad 400 µg/L). 
Příloha Tab. 4 a graf 4. 
 

5. Celkový dusík TN (mg/L) 

LSD test. 
Nejnižší: Staňkovský, Hejtman (1,25-1,31 mg/L). 
Nižší: Svět (do 1,8 mg/L). 
Vysoký: Stružky, Břilický, Dubenský (od 3,5 pod 4 mg/L). 
Nejvyšší: Cirkvičný, následují Verfle (nad 4 mg/L). 
Příloha Tab. 5 a graf 5. 
 

6. Celkový fosfor TP (mg/L) 

HSD test. 
Nejnižší: Staňkovský a Hejtman (pod 0,11 mg/L). Ostatní do 0,22 mg/L 
Vyšší: Stružky a Verfle (nad 0,25 do 0,3 mg/L). 
Nejvyšší: Suverénně Cirkvičný (nad 0,4  mg/L). 
Příloha Tab. 6 a graf 6. 
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Souhrn: 
 
Tabulka 10 - Pořadí pěti nejméně problematických lokalit (A) sestupně a pěti nejvíce problematických 
lokalit (B) vzestupně 
 
R 24h Dif DO 0-1m TOC Chl-a TN TP 
A B A B A B A B A B A B 
Staň. Cirk. Rožm. Břil. Staň. Cirk. Rod Cirk. Staň. Cirk. Staň. Cirk. 
Hejt. Břil. Staň. Výsk. Svět Břil. Staň. M.Tis Hejt. Verf. Hejt. Verf. 
Rod Služ. Opat. V.Tis Hejt. Dub. Hejt. Břil. Svět Dub. Spol. Struž.
Svět Dub. Dub. Svět Spol. Verf. Svět. Dub. Rod Břil. Potěš. V.tis 
Rožm. S. jez Hejt. Služ. Opat. Ruda Rožm. Struž. Opat. Struž. Svět Služ. 
Významné rozdíly dle testů jak jsou uvedeny výše. 

Významně se liší od všech,  lokalit 
Významně se liší od většiny lokalit 
 

Rybníky nejméně problematické ve všech ukazatelích (opakují se v tabulce): 
Staňkovský, Hejtman, oba včetně ukazatele Dif DO 0-1m. 
Mimo ukazatele Dif. DO 0-1m: Svět 
 
Rybníky nejvíce problematické ve všech ukazatelích: 
Cirkvičný! (mimo Dif DO 0-1m, ukazatele, u kterého jsou vztahy s ostatními ukazateli většinou 
neprůkazné viz. korelace). 
 
Rybníky, které se často objevují mezi pěti nejproblematičtějšími: 
Břilický (mimo ukazatele Dif DO a TP).  
Dubenský (v ukazatelívh R24h, TOC, Chl-a, TN). V ukazateli Dif DO je mezi pěti nejméně 
problematickými, ale po většinu sezóny fungoval u hráze aerátor → promíchání vodního sloupce u 
odběrového stanoviště. 
Verfle (v ukazatelích TOC, TN, TP). 
Stružky (v ukazatelích Chl-a, TN, TP). 
 
Některé výsledky jsou ovlivněné konkrétními podmínkami, které neumožnily získat plně srovnatelé 
údaje. Např. na rybníce Rod  – nízká respirace R24h a nízká koncentrace chlorofylu-a (vyloučíme-li 
velké kolonie sinic rodu Aphanizomenon flos-aquae). Ale v rozdílu nasycení Dif DO 0-1m se mezi 
rybníky pohybuje v průměru (rozdíl je cca 16% DO): Odběrové místo má méně než 1m, tzn. 
rozpuštěný kyslík se měří těsně nad sedimentem. Navíc v letošní sezóně nedocházelo k téměř žádné 
bioturbaci obsádkou a to by mohlo rozdíl v nasycení Dif DO zvyšovat. Na některých místech byly 
přítomny vláknité řasy na dně. To by mohlo naopak rozdíl snižovat důsledkem jejich fotosyntetické 
aktivity. 
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6. Závěry	
 
Výsledky sledování 24 rybníků v rámci Rybářství Třeboň a.s. v sezóně 2014 potvrdily, že v kyslíkovém 
režimu rybníků dochází poměrně často ke značným výkyvům, které mohou znamenat riziko pro rybí 
obsádku. Takové situace nastávají krátkodobě, opakovaně, nemusí sice způsobit zřetelný úhyn ryb, ale 
mohou se negativně projevit na produkci i na její kvalitě. Přesto lze konstatovat, že stávající režim 
hospodaření nezpůsobuje na většině rybníků vážné kyslíkové problémy.  
 
Průměrné hodnoty získané ze sledovaného souboru rybníků ukazují, že saturace rybniční vody 
kyslíkem bývá nejvyšší z jara a v průběhu sezóny mírně klesá. Výjimkou jsou případy silného rozvoje 
vodních květů, které mohou v druhé polovině vegetační sezóny způsobit výrazné přesycení vody 
rozpuštěným kyslíkem. Přesto celková tendence k poklesu saturace vody kyslíkem pod 100% ukazuje 
na velmi intenzivní respirační procesy, které souvisí jak s enormním rozvojem  planktonu (fyto, zoo- i 
bakterioplankton), tak s přísunem organických látek nebo s jejich zásobou především ve dně. 
 
Kyslíkový režim lze dobře charakterizovat celkovým vyhodnocením výsledků měření v dopoledních 
hodinách (9-11 SEČ). Průměrná hodnota rozdílů aktuálních hodnot od rovnovážné saturace vypočtená 
ze všech odběrů umožňuje posoudit, zda v dané lokalitě převládají respirační procesy nad primární 
produkcí a v jaké míře. Vysoké záporné hodnoty průměrné odchylky ukazují na potenciální riziko 
kyslíkových deficitů. 
 
Rybníky, u kterých toto kriterium vykazuje nejhorší výsledky, mají zároveň nejhorší skóre kvality vody 
určené metodou podle pilotního projektu 2012 (Komplexní systém kontroly kvality vody v rybnících -  
klíčový nástroj pro efektivní produkci ryb). 
 
Významný faktor, který určuje kyslíkové poměry je morfometrie nádrže, tj. poměr objemu vody a 
plochy rybníka. Čím je tento poměr nižší, tím více se zvyšuje riziko zhoršení kyslíkových poměrů a 
možnosti kyslíkového deficitu. Efekt dna má patrně větší význam než podíl respirace ve vodním 
sloupci. 
 
Respirace planktonu ve vodním sloupci se významně podílí na snižování koncentrace rozpuštěného 
kyslíku. Zpravidla je kompenzována primární produkcí fytoplanktonu. Úbytek kyslíku způsobený 
respirací může být v některých případech vyšší než “doplňování” kyslíku primární produkcí a 
fyzikálními procesy z atmosféry. 
 
Bezprostřední určují vliv určitého typu planktonu (sinice, zooplankton s převahou velkých perlooček) 
nebyl jednoznačně prokázán. Nicméně jsme zaznamenali situaci, kdy po odeznění intenzivního 
vodního květu nastal kyslíkový deficit a také rybníky s nejhorší kyslíkovou situací mívají často hrubší 
dafniový plankton. 
 

7. Doporučení	
 
Využití automatických měřících stanic je významné technologické zlepšení kontroly stavu rybničního 
prostředí. Průběžně sbíraná data a on-line analýza představují významný nástroj pro hodnocení 
kyslíkového režimu a umožňují účinně zasáhnout v případě náhlého poklesu koncentrace kyslíku pod 
kritickou hladinu. Tato technologie umožňuje nastavit zasílání výstražných zpráv, pokud kyslík 
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poklesne po určitou dobu pod bezpečnou úroveň. Tento postup, který byl během pilotního projektu 
otestován, lze v budoucnu využívat jak na sádkách, tak na referenčních rybnících. 
 
Získané výsledky umožňují navrhnout následující opatření. 
 
Na základě posouzení kvality vody podle celkového skóre, morfometrie rybníků a dosavadní osobní 
zkušenosti zodpovědných pracovníků vytipovat rizikové lokality. Na nich realizovat podrobnější 
kontroly kyslíkového režimu, tj. měření saturace vody kyslíkem nejen na hladině, ale také v hloubce 
1m nebo nade dnem. Bezpečně tak podchytit rybníky, ve kterých je zdánlivě (na hladině) kyslíkový 
režim v pořádku, ale objem vody s nedostatkem kyslíku v hlubších vrstvách může být větší, než objem 
kyslíkem dostatečně nasycené vody.  
 
S využitím dosavadních znalostí o kvalitě vody a s ohledem na hlavní hospodářské aktivity určit 2 
referenční lokality: 
  
  A) „standardní (průměrný)“ hlavní produkční rybník   

B) rizikový rybník, který vykazuje známky narušení kyslíkového režimu 
 
Na těchto lokalitách instalovat automatické měřící stanice. Naměřená data ze stanic průběžně 
vyhodnocovat a využívat následovně:    
 
Rybníky, na nichž budou umístěny stanice, lze využít jako model pro predikci rizikových situací, které 
se mohou projevit i na ostatních rybnících 
 
Sledovat diurnální oscilace v koncentraci kyslíku a v případě viditelných rizikových projevů provádět 
preventivní opatření (omezení krmení ryb, či, je-li tzv. ”voda v ruce”, tak i obměna části kubatury vody 
v nádrži) nejen na těchto, ale i na ostatních, podobně reagujících rybnících. 
 
Včasná informace o nastávajícím riziku umožní plně využít dostupné technologické nástroje na udržení 
kvality vody a kyslíkových poměrů. Nicméně i měření v rámci „bezpečných“ lokalit je užitečné. Je 
známo, že fytoplankton citlivě reaguje na povětrnostní změny a záznamy ze stanic umožňují včas 
identifikovat situace, kdy hrozí např. odumření sinic. 
 
Kontrolní měření provádět terénními oxymetry v čase mezi 9:00 a 11:00 hodinou. Hodnoty měřené 
v tomto intervalu se spolehlivě blíží hodnotám denního průměru nasycení kyslíkem a takto získaná 
hodnota má vysokou vypovídací schopnost (bez nutnosti realizace několika denních měření).  
 
 

7.1 Obecná	doporučení:	
 
Na základě posouzení kvality vody podle celkového skóre přizpůsobit hospodaření především 
z hlediska snížení zátěže organickými látkami – úprava hnojení a krmení ryb, případně modifikace rybí 
obsádky. 
 
U lokalit které opakovaně vykazují špatné parametry kyslíkového režimu hledat příčiny a následně 
zvážit např.: možnosti odstranění sedimentů, nebo aplikaci dusičnanů pro oxidaci organických látek, 
případně využít hydrologické poměry a optimalizovat průtok rybníka. 
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Při použití aerační techniky kontrolovat celkový efekt na nádrž.  
Použití aerační techniky lze doporučit na nádržích hlubších s vyšší schopností vyrovnávat se s výkyvy 
v prostředí. U mělkých nádrží aerační technika často „simuluje“ podmínky při bouřce – tj.  promíchání 
kyslíkem nasycené a nenasycené vody a zvíření sedimentu a bakteriální vrstvy ode dna nádrže. Zásah 
v takové situaci zpravidla nepřináší zlepšení kyslíkového režimu. 
 
Nutno podotknout, že výše uvedené závěry a doporučení nelze jednoduše aplikovat plošně. Rybníky 
jsou nádrže, které mají do určité míry individuální charakter. Pochody, které v nich probíhají, jsou často 
ovlivněny specifickými faktory prostředí. V dnešní době existují obecné tendence k paušálnímu 
hodnocení naměřených parametrů a k jednotnému uplatnění navrhovaných opatření. Výsledky projektu 
ukazují, že moderní instrumentace poskytuje rychle a efektivně důležité informace. Jejich využití 
v hospodářské praxi však musí reflektovat znalosti o konkrétní lokalitě a zkušenost místních 
hospodářů.  
 
Jako příklad lze uvést rybníky v režimu ochrany přírody. I přes to, že je na nich uplatňován odlišný 
management, v celkových parametrech se neliší od rybníků silně hospodářsky využívaných. Dokládá to 
letošní situace na rybníku Rod, který byl bez rybí obsádky. Od poloviny července zde došlo k 
masivnímu rozvoji sinice Aphanisomenon flos-aquae, který trval minimálně do poloviny září. Po 
odumření biomasy došlo k rapidnímu úbytku kyslíku až k silně deficitním hodnotám. Stejně tak ostatní 
parametry nevykazovaly žádné zlepšení kvality vody.   
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Příloha č. 2: 
 
 
 
 
 
 

Grafy vývoje nasycení kyslíku na jednotlivých rybnících  

v průběhu sezóny  

doplněné o fotografie vzorků zooplanktonu 
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