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1. Cíl projektu. 

 

1.1.Co je cílem projektu 

Cílem projektu je ověřit možnosti kontinuálního monitoringu základních fyzikálně-

chemických parametrů k zajištění dobrého welfare sádkovaných ryb. 

1.2.Inovativnost projektu 

Inovativnost projektu spočívá v optimalizaci sledování obsahu základních fyzikálně-

chemických parametrů v rybích sádkách v průběhu přechovávání většího množství ryb. 

Rozpětí optimálních hodnot těchto parametrů pro jednotlivé druhy ryb je známé, projekt by 

měl přispět k jejich dosažení a udržení i v provozní praxi a tím zlepšit welfare chovaných ryb. 

Nepřetržitý monitoring obsahu rozpuštěného kyslíku, teploty vody a pH by měl přispět k 

minimalizaci možnosti vzniku nepříznivých podmínek prostředí a díky automatické 

signalizaci zamezit možným ztrátám ryb úhynem. 

1.3. Proč je nutná inovace, která je předmětem testování 

Produkce ryb v ČR vychází z tradičního rybničního chovu s dominantním postavením chovu 

kapra (Cyprinus carpio L.), jehož produkce tvoří víc než 85%. Naprostá většina tržních ryb se 

na trhu realizuje v období vánoc, kdy po podzimních výlovech jsou ryby umístěny ve 

vysokých hustotách v rybích sádkách. Chovatel ryb musí v sádkách zajistit vhodné podmínky 

pro bezproblémové přežití ryb a eliminaci jejich stresu. Stěžejním faktorem je dostatek 

rozpuštěného kyslíku, jehož obsah v jednotlivých sádkách se může rychle změnit a musí být 

proto pravidelně kontrolován. Důležitým faktorem pro udržení optimálních podmínek 

přechovávání ryb v sádkách je i přítok dostatečného množství na kyslík bohaté vody. 

Monitoring základních fyzikálně-chemických parametrů a dostatku přítokové vody je na 

rybích sádkách nejčastěji realizován vizuální kontrolou pověřeným pracovníkem za využití 

přenosných měřících zařízení. Ne vždy je tak zajištěn dostatečně krátký interval měření a tím 

se zvyšuje riziko vzniku nepříznivých podmínek prostředí a v nejhorším případě může nastat i 

úhyn ryb. Navrhovaná inovace kontinuálního sledování obsahu rozpuštěného kyslíku, teploty 

vody, pH a množství přítokové vody by měla minimalizovat vznik rizikových situací na 

rybích sádkách, omezit vliv lidského faktoru, a v případě zhoršení životních podmínek pro 

ryby automaticky informovat pověřené pracovníky. V neposlední řadě navrhovaná 

technologie monitoringu kvality vody povede ke zlepšení welfare chovaných ryb a umožní 

díky záznamu naměřených dat i zpětnou kontrolu podmínek prostředí.  

Úvod 

Sádkování ryb je přechodné přechovávání ryb, nejčastěji z  výlovů až do doby prodeje. 

Jedná se o závěrečnou etapu odchovu tržních ryb na bází přirozeného-fyziologického 

hladovění. Cílem je zkvalitnění chuťových a nutričních vlastností rybího masa a jeho částečné 

odtučnění (Kubů 1998, Hartman 2012). 



 
 

Sádky jsou průtočné nádrže, do kterých se z výlovů soustředí roztříděné ryby dle 

druhů, věkových a hmotnostních skupin. Mimo přechovávání ryb od výlovu do prodeje plní 

sádky i další úkoly. Umožňují přechodné uložení ryb z nouzových odlovů, využívají se 

k výtěru některých druhů ryb (např. poloumělý výtěr candáta), přechovávání generačních ryb, 

odchovu raných stádií některých druhů ryb i jako karanténní nádrže ke koupelím ryb (Kubů 

1998, Dubský 2013). 

Významným předpokladem dobrého sádkování je zdroj kvalitní vody, který zajišťuje 

dostatek kyslíku pro dýchání ryb a vylučuje přímé i potencionální znečištění vody. Zdrojem 

vody bývá nejčastěji rybník umístěný nad sádkami, dále řeka (potok, náhon) nebo jde o 

podzemní zdroj vody. Zdroj vody musí být spolehlivý, aby bylo zajištěno zásobování sádek i 

v období sucha. Z hlediska kvality vody by měla napájecí voda splňovat tyto požadavky 

(upraveno dle různých autorů): 

- co nejvyšší nasycení vody kyslíkem 

- nízký obsah organických látek (BSK5 max. 6 mg.l
-1

, CHSKMn max. 15 mg.l
-1

, CHSKCr 

max. 50 mg.l
-1

) 

- hodnota pH v rozsahu 6,5-8,5 

- kyselinová neutralizační kapacita (alkalita) min. 0,5 mmol.l
-1

 

- amoniakální dusík pouze ve stopách 

- oxid uhličitý do 10 mg.l
-1

 (ZNK8,3 do 0,25 mmol.l
-1

). 

Dalším důležitým faktorem je vydatnost zdroje vody. V průměru lze v podzimním 

období uvažovat o přítoku 0,75-1 l za sekundu na 1 tunu tržního kapra (Hartman 2012). 

Veškerá voda v sádce by se v závislosti na kvalitě měla vyměnit min. jedenkrát za 24 hodin. 

Použití aerační techniky na sádkách umožňuje prodloužit nutnou výměnu vody. 

Kapacita sádek závisí na objemu sádkovacího prostoru a kvalitě vody. Při 

dlouhodobém sádkování v chladném ročním období nasazujeme přibližně 60-120 kg kapra na 

jeden m
3
.  Při krátkodobém sádkování (do 4 týdnů) až do 200 kg kapra na jeden m

3
 (Hartman 

2012, Dubský 2013). 

 Stěžejním parametrem, který rozhoduje o úspěšném sádkování ryb je obsah 

rozpuštěného kyslíku ve vodě. Nároky tržního kapra na spotřebu kyslíku jsou závislé 

především na teplotě vody (viz. Tab. č. 1). 

 

Tabulka č. 1 Spotřeba kyslíku pro stanovení potřebného přítoku při sádkování tržního kapra 

(Hartman 2012). 

Teplota (°C) 2 4 6 8 10 12 14 16 

Spotřeba O2 (g . t
-1

.  hod
-1

) 8 12 18 26 36 48 63 79 

 

V rámci řešení pilotního projektu OP Rybářství jsme v průběhu roku 2014 realizovali 

výběrové řízení na dodávku monitorovacího zařízení základních fyzikálně – chemických 

parametrů vody, včetně instalace a zprovoznění zařízení. V průběhu podzimního sádkování 

ryb jsme monitorovali diurnální změny rozpuštěného kyslíku, pH, teplotu vody a průtok 

na sádkách Rybářství Kardašova Řečice s. r. o. v Jindřichově Hradci. 

 



 
 

 Odhad přínosu zavedení do praxe 

Výsledkem projektu bude znalost kolísání základních fyzikálně-chemických 

parametrů v provozních podmínkách rybích sádek se známou obsádkou ryb. Na základě 

znalosti obsahu rozpuštěného kyslíku a teploty vody lze optimalizovat množství 

přechovávaných ryb v jednotlivých sádkách, přítok vody nebo nasazení aerační techniky a tím 

i k zefektivnění sádkování ryb. Automatická signalizace překročení přednastavených hodnot 

minimalizuje možné ztráty při sádkování ryb. V neposlední řadě díky minimalizaci výskytu 

kyslíkových deficitů přispějí získané výsledky ke zlepšení welfare v chovech ryb. 

2. Materiál a metodika 

Realizace pilotního projektu „Provozní ověření kontinuálního monitoringu základních 

fyzikálně-chemických parametrů na sádkách“ probíhala na sádkách Rybářství Kardašova 

Řečice s.r.o. v Jindřichově Hradci (Obr. č. 18-28).  

Na základě dvou prohlídek sádek v Jindřichově Hradci na konci roku 2013 a na 

začátku roku 2014 byly řešitelským kolektivem pilotního projektu složeným z pracovníků 

Oddělení rybářství a hydrobiologie a Rybářství Kardašova Řečice s.r.o. definovány podmínky 

pro výběrové řízení dodavatele monitorovacího zařízení. Vzhledem k nejasnostem 

v podmínkách pro uznání monitorovacího zařízení jako neinvestičních prostředků od 

poskytovatele dotace (SZIF) došlo ke zdržení výběrového řízení, které bylo realizováno až 

v průběhu měsíce května 2014. Požadavky na monitorovací zařízení byly tyto: 

Dodávka investičních zařízení pro celoroční monitorování základních fyzikálně – chemických 

parametrů vody, včetně instalace a zprovoznění zařízení. 

Přítok: (1x měřící stanoviště) 

3 měřené veličiny (teplota, kyslík a pH) 

snímač pro kontinuální měření teploty, pH a kyslíku (optické čidlo pro měření kyslíku) 

stojan a upínka pro montáž snímače 

kabeláž k převodníku č. 1 cca 50 metrů 

 

Měřící stanoviště sádky: (8x měřící stanoviště) 

2 měřené veličiny (teplota a kyslík) 

snímač pro kontinuální měření teploty a kyslíku (optické čidlo pro měření kyslíku) 

stojan a upínka pro montáž snímače 

kabeláž pro propojení s převodníkem cca 60 metrů 

 

Převodník č.1: (1x měřící stanoviště) 

čtyřkanálová jednotka umožňující zobrazení na displeji hodnoty o rozpuštěném kyslíku a 

teplotě pro každou sádku a zároveň umožňující připojení a zobrazení pH od přítoku 

kabeláž pro propojení s převodníkem č. 2 cca 60 metrů 

 



 
 

Převodník č.2: (1x měřící stanoviště) 

čtyřkanálová jednotka umožňující zobrazení na displeji hodnoty o rozpuštěném kyslíku a 

teplotě pro každou sádku 

kabeláž pro propojení s centrální stanicí cca 80 metrů 

 

Šachta pro vakové sádky: (1x měřící stanoviště) 

jednotka funguje samostatně 

měření hladiny vody 

při poklesu hladiny vody pod definovanou úroveň bude zaslána správci varovná SMS na 

mobilní telefon (cena zahrnuje poplatky pro telefonního operátora po dobu monitorování 

sádek během pilotního projektu) 

 

Centrální stanice (velín): (1x měřící stanoviště) 

průmyslový PC s monitorem 21", klávesnicí a myší pro potřeby provozu monitorování a 

správné funkce požadovaného softwaru 

hardware a software potřebný k provozování zařízení 

nastavení limitních stavů (teplota, kyslík, pH) pro každou sádku zvlášť; při nedodržení limitu 

je správce informován o problému pomocí SMS a e-mailu (cena zahrnuje poplatky pro 

telefonního operátora po dobu monitorování sádek během pilotního projektu) 

 

Vítězná firma Aquamonitoring s.r.o., dodala a sestavila tento monitorovací systém (obr č. 1): 

 

Systém kontinuálního měření kvality vody na sádkách v Jindřichově Hradci  

Systém měření kvality vody sestává ze dvou čtyřkanálových jednotek YSI 5500D a 

jednotky M4016. Každá jednotka YSI5500D má připojeny čtyři kyslíkové sondy. Jednotka 

M40016 má připojenu jednu kyslíkovou sondu a jednu pH elektrodu. 

Každá jednotka může fungovat samostatně. Má vlastní napájení, nastavení, zobrazení 

hodnot, paměť pro ukládání měřených hodnot. Mohou být nastaveny limity pro spuštění 

alarmu/poslání varovných SMS či e-mailů. Uvedený systém byl nastaven na zápis 

sledovaných hodnot ve 4 minutovém intervalu.  

Systém je koncipován jako „stavebnice“, kterou je možno doplňovat či rozšiřovat. 

Jednotka YSI 5500D pro nádrže 1-4 je nastavena jako MASTER, ke které je připojena druhá 

jednotka YSI 5500D, která je nastavena jako SLAVE. V systému může být zapojeno až 32 

jednotek YSI. Do Jednotky YSI 5500D SLAVE jsou přivedeny vstupy z jednotky M 4016 

(teplota, rozp. kyslík a pH). 

Z jednotky YSI 5500D MASTER je veden komunikační kabel do PC, kde je 

nainstalován SW AQUAMANAGER. Systém může ovšem fungovat zcela autonomně bez 

PC. SW AQUAMANAGER  umožňuje vizualizaci systému se zobrazením aktuálních hodnot 

(obr č. 2-17). 



 
 

Uživatel si může nastavit interval ukládání dat v jednotce a data jsou pravidelně 

ukládána do databáze v PC. V SW AQUAMANAGER můžeme nastavit pravidelné 

zálohování databáze. 

Systém má vzdálený přístup, který umožňuje připojení k systému z externího PC či 

notebooku. Uživatel s přístupem tak může vidět aktuální stav systému, může si zkopírovat 

databázi a s ní pracovat pak na svém počítači (export dat, apod.). 

 

Obr. č. 1: Schéma systému pro monitoring základních parametrů 
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Obr. č. 2: Systémová obrazovka měřícího systému v Jindřichově Hradci. V případě, že 

hodnoty jsou v pořádku, tj. v nastaveném intervalu limitu, jsou zobrazeny v zeleném poli. 

 

 

Obr. č. 3: Systémová obrazovka měřícího systému v Jindřichově Hradci. Pokud je překročen 

nastavený limit je zobrazení žlutě, pokud je porucha (není signál) tak červeně. 

 



 
 

Obr. č. 4: Systémová obrazovka měřícího systému v Jindřichově Hradci. Informace, že na PC 

jsou aktuální hodnoty, jsou indikovány „ikonou“ AutoPoller s aktivním žlutým polem 

Running. 

 

 

Obr. č. 5: Systémová obrazovka měřícího systému v Jindřichově Hradci. Zobrazení grafů 

s časovým průběhem pro jednotku YSI (MASTER) na monitoru PC. 

 



 
 

Obr. č. 6: Systémová obrazovka měřícího systému v Jindřichově Hradci. Zobrazení grafů 

s časovým průběhem pro jednotku YSI (SLAVE) na monitoru PC. 

 

 

Obr. č. 7: Systémová obrazovka měřícího systému v Jindřichově Hradci. Zobrazení možnosti 

exportu dat již ze stažené databáze na svém PC. 

 

 



 
 

Obr. č. 8: Systémová obrazovka měřícího systému v Jindřichově Hradci. Zobrazení možnosti 

exportu dat pro vybrání jen určitého časového období: 

 

 

Obr. č. 9: Systémová obrazovka měřícího systému v Jindřichově Hradci. Zobrazení možnosti 

tisku dat. 

 

 



 
 

Obr. č. 10: Systémová obrazovka měřícího systému v Jindřichově Hradci. Přehled 

nastavených alarmů. 

 

 

Obr. č. 11: Systémová obrazovka měřícího systému v Jindřichově Hradci. Přehled možností 

nastavení alarmů pro jednotlivé kanály. 

 

 



 
 

Obr. č. 12: Systémová obrazovka měřícího systému v Jindřichově Hradci. Ukázka možnosti 

využití systému i pro automatické krmení ryb. 

 

 

Obr. č. 13: Systémová obrazovka měřícího systému v Jindřichově Hradci. Možnosti nastavení 

časovače (timer) pro automatické spouštění provzdušňování, osvětlení aj. 

 

 



 
 

Obr. č. 14: Systémová obrazovka měřícího systému v Jindřichově Hradci. Možnost 

konfigurace jednotek do systemu (zde se jedná o jednotky YSI 5500D jako SLAVE, je možno 

připojit k MASTER až 31 jednotek): 

 

 

Obr. č. 15: Systémová obrazovka měřícího systému v Jindřichově Hradci. Zobrazení 

nadefinování jednotky – Ethernet. 

 



 
 

Obr. č. 16: Systémová obrazovka měřícího systému v Jindřichově Hradci. Zobrazení 

obecného nastavení jednotek umožňující rozsáhlé možnosti nastavení. 

 

 

Obr. č. 17: Systémová obrazovka měřícího systému v Jindřichově Hradci. Ukázka chybového 

hlášení. 

 

 



 
 

Sledovány na sádkách byly i další fyz.-chem. parametry (viz. Tab. č. 2). Vodivost 

vody byla stanovována pomocí víceúčelového přístroje americké firmy Hanna Instruments - 

Combo HI 98129, který má automatickou teplotní korekci na 25 ºC. Vzorky vody ke 

stanovení chemických parametrů byly standardně odebírány přímo do plastových 1 l lahví, 

cca 20 cm pod hladinou. Sledovány byly tyto parametry: CHSKCr, celkový dusík a fosfor za 

využití komerčních setů firmy WTW. Amoniakálního dusík, dusitany, dusičnany, 

fosforečnany, chloridy, obsah vápníku a kyselinová neutralizační kapacita standardními 

metodami dle Horáková a kol. (2007). Obsah chlorofylu a dle metodiky ISO 10260. 

Přítok vody do jednotlivých sádek byl standardně nastaven na výměnu vodu přibližně 

1x za 24 hodin. Při změně množství ryb v sádkách a při odkalování sádek byla intenzita 

průtoků upravována v závislosti na požadavcích vedení sádek. 

Obsah kyslíku v sádkách byl upravován za pomocí aerační techniky. V závislosti na 

množství ryb byl v nepřetržitém provozu jeden (100-300 q ryb v sádce) nebo dva (nad 300 q 

ryb v sádce) gejzírové aerátory typu SPLASH. Jedná se o aerační zařízení s pracovní 

čtyřlistou vrtulí pod hladinou vytvářející gejzír, který provádí účinnou lokální aeraci vody. 

Podle různých autorů je množství dodaného kyslíku aerátory tohoto typu v rozmezí 0,7 až 1,8 

kg O2/kWh (Colt a Orwicz 1991; Boyd 1998).  
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3. Výsledky 

V rámci komplexního monitoringu sádek ke zjištění změn v nasycení vody kyslíkem 

v průběhu sádkování byly sledovány i další fyzikálně-chemické parametry, které jsou 

uvedeny v tabulce č. 2 v příloze. Ve většině parametrů byly fyzikálně-chemické vlastnosti 

přítokové vody vyhovující, nejvíce problematickým ukazatelem byla vysoká biomasa 

primárních producentů. Vysoká hodnota chlorofylu a i v první polovině listopadu, dokládala 

pořád ještě vysokou aktivitu sinic a řas, na čemž měly velký podíl klimatické podmínky 

v daném roce (především vysoké teploty vzduchu). Vysoký rozvoj primárních producentů 

není pro přítokovou vodu do sádek žádoucí, rozkolísává obsah kyslíku v průběhu dne a noci a 

zvyšuje podíl organických látek ve vodě, které pak následně mohou být ve vodním prostředí 

degradovány a snižovat tak obsah rozpuštěného kyslíku. Vyšší hodnoty organických látek 

(CHSK) jsou patrné z výsledků rozborů uvedených v tabulce č. 2. 

Dalším z nevyhovujících ukazatelů byl obsah amoniakálního dusíku. Požadavky na 

přítokovou vodu do sádek jsou takové, aby obsah amoniakálního dusíku byl co nejnižší, 

nejlépe pod detekčním limitem běžných spektrofotometrických metod stanovení (0,01 mg.l
-1

). 

Hodnoty amoniakálního dusíku jsou pak ve vlastních sádkách vyšší, způsobené metabolickou 

činností přechovávaných ryb. Vyšší zjištěné hodnoty amoniakálního dusíku v přítokové vodě 

byly pravděpodobně zapříčiněny částečnou degradací biomasy primárních producentů. 

Vysoká hustota ryb na jednotku objemu vody v sádkách má vliv i na hodnotu pH, kdy díky 

produkci oxidu uhličitého při dýchání ryb a jeho uvolňování do vodního prostředí dochází ke 

snižování hodnoty pH. Nižší hodnoty pH spolu s nízkou teplotou vody snižují podíl toxického 

amoniaku ve vodě a tím i jeho nebezpečnost pro rybí obsádku. 

Na grafech č. 1 až 3 je zachyceno kolísání hodnoty rozpuštěného kyslíku a hodnoty 

pH během 24 hod. vlivem fotosyntetické činnosti primárních producentů při různých 

teplotách vody. Na prvním z grafů z poloviny září jsou dobře patrné vysoké rozdíly 

v hodnotách rozpuštěného kyslíku i pH během 24 hod., kdy rozdíl hodnot rozpuštěného 

kyslíku činí přes 5 mg.l
-1

 a u hodnoty pH přes jednotku, při naprosto nevyhovujících 

vysokých hodnotách (až 9,8). Naměřené hodnoty z počátku listopadu již ukazují mnohem 

menší fluktuaci sledovaných parametrů. Rozpuštěný kyslík již kolísá pouze v intervalu 

jednoho miligramu a hodnota pH v intervalu 0,2 jednotky, při vyhovujících hodnotách pod 

pH 7,5. Na počátku prosince, již byly hodnoty velmi vyrovnané, změny u rozpuštěného 

kyslíku byly během dne a noci v intervalu půl miligramu a hodnota pH se prakticky neměnila, 

kdy rozdíl min. a max. naměřené hodnoty činil pouze 0,05 jednotky. Graf č. 4 zobrazuje 

hodnoty sledovaných parametrů v průběhu měsíce listopadu. 

Stabilní hodnoty obou sledovaných parametrů v přítokové vodě jsou pro sádkování ryb 

nezbytné, vysoký podíl primárních producentů rozkolísávající obsah rozpuštěného kyslíku a 

zvyšující hodnotu pH je pro přechovávání většího množství ryb nežádoucí a může být 

příčinou i úhynu ryb. Kontinuální monitoring klíčových parametrů vody pak může tento 



 
 

nevyhovující stav signalizovat a umožnit provést včas opatření k zabránění úhynu ryb 

(zvýšení přítoku, aerační technika, snížení množství ryb na jednotku objemu vody).  

 Grafy č. 5 až 12 zobrazují naměřené hodnoty teploty vody a rozpuštěného kyslíku 

v jednotlivých monitorovaných sádkách. Zobrazen je časový úsek pro který jsou uvedeny 

hodnoty množství ryb v těchto sádkách (tab. č. 3). Případné nasazování ryb nebo odkalování 

sádek je označeno červeně. Chybějící hodnoty jsou dány doposud nevysvětleným nestažením 

dat do archivu (7-8.11.) a rovněž cílenou ochranou sond proti poškození v případě 

dlouhodobější manipulací s rybou nebo vodou (odkalování sádek). V těchto případech 

obsluha sádek nasazovala na sondy ochranné čepičky, aby nedošlo k poškození sond. Naší 

snahou byla co největší ochrana sond, abychom získali co největší objem dat pro zpracování 

do technické zprávy projektu. V několika případech byly sondy ponechány bez ochrany i při 

těchto manipulacích, občas obsluha zapomněla čepičky sundat a sledované hodnoty tak 

nebyly monitorovány. V případě využití daného systému při standardním monitoringu 

parametrů na sádkách se s touto ochranou počítá jen mimo monitorovací období. 

 V sádce č. 1 (graf č. 5) byl sádkován karas stříbřitý a sondy byly většinu 

monitorovacího období s nasazeným ochranným krytem. Pro ukázku jak vypadá křivka 

rozpuštěného kyslíku a teploty vody v sádce bez ryb, bylo do grafu přidáno i měřené období 

v průběhu měsíce října. Je zde dobře patrné kolísání sledovaných hodnot v průběhu dne 

v závislosti na průběhu fotosyntézy a teplotách vzduchu. Hodnoty rozpuštěného kyslíku 

v určitém období klesaly až k hranici 2 mg.l
-1

, což je pro karase dostatečná hodnota. 

 V sádce č. 2 (graf č. 6) byl sádkován amur bílý a sondy mimo neplánovaný výpadek 

byly po celou dobu v aktivním provozu. V grafech jsou dobře patrné výkyvy obsahu kyslíku 

při nasazování ryb a odkalování sádky. Tyto poklesy v obsahu rozpuštěného kyslíku jsou však 

jen krátkodobé a nedosahovaly hodnot, které by ohrožovaly obsádku ryb. Obsah rozpuštěného 

kyslíku se pohyboval kolem hodnoty 6 mg.l
-1

. 

V sádce č. 3 (graf č. 7) byl sádkován amur bílý a sondy byly po většinu monitorovacího 

období v aktivním provozu. Přestože bylo množství ryb v sádce přibližně o třetinu nižší, než 

v sádce č. 2, byl obsah rozpuštěného kyslíku nižší a pohyboval se nejčastěji kolem 4 mg.l
-1

 při 

stejném objemu vody. Pro vysvětlení těchto rozdílů nemáme k dispozici dostatek informací. 

V sádce č. 4 (graf č. 8) byla sádkována lysá forma kapra obecného a sondy mimo 

neplánovaný výpadek byly po celou dobu v aktivním provozu. Z grafu je dobře patrný vliv 

manipulace s obsádkou a vodou, kdy docházelo ke krátkodobým poklesům v obsahu nasycení 

vody kyslíkem. V první polovině listopadu, při vyšší teplotě vody (10 °C) byly hodnoty 

rozpuštěného kyslíku ještě výrazně rozkolísané, v pozdějším období při poklesu teploty vody 

došlo ke stabilizaci a zvýšení obsahu kyslíku ve vodě. Při odkalování sádky došlo k poklesu 

kyslíku až na hodnoty kolem 1 mg.l
-1

, bez negativní odezvy na obsádku ryb. 

V sádce č. 9 (graf č. 9) byla sádkována lysá forma kapra obecného a sondy mimo 

neplánovaný výpadek a mimořádné manipulace s vodou byly po celou dobu v aktivním 



 
 

provozu. I v této sádce je dobře patrný výrazný pokles rozpuštěného kyslíku v období 

odkalování sádky. V ostatních případech bylo nasycení vody kyslíkem dostatečné, čemuž 

napomáhal i nepřetržitý provoz dvou aerátorů. 

V sádce č. 10 (graf č. 10) byla sádkována šupinatá forma kapra obecného. Množství kyslíku 

bylo i při mimořádných manipulacích s vodou vysoké a neklesalo pod 4 mg.l
-1

. Přestože bylo 

v sádce sádkováno poměrně velké množství ryb, byl obsah rozpuštěného kyslíku vysoký i 

díky nepřetržitému provozu dvou aerátorů. 

V sádce č. 11 (graf č. 11) byla sádkována šupinatá forma kapra obecného. Obsah 

rozpuštěného kyslíku byl výrazně rozkolísaný a v případech změny obsádky ryb nebo 

odkalování sádky klesalo nasycení vody kyslíkem i pod 1 mg.l
-1

. Celkově nižší nasycení vody 

v sádce č. 11 ve srovnání se sádkami č. 9 a 10, kde byla vyšší obsádka ryb, mohla být 

způsobena použitím pouze jednoho aerátoru. 

V sádce č. 12 (graf č. 12) byla sádkována šupinatá forma kapra obecného. Nasycení vody 

kyslíkem bylo vysoké a mimo odkalování sádky neklesaly hodnoty rozpuštěného kyslíku pod 

6 mg.l
-1

. Vyšší obsah kyslíku v sádce byl díky nižší obsádce sádkovaných ryb a nepřetržitém 

provozu jednoho aerátoru. 

V grafu č. 13 je zobrazeno srovnání tří sádek s různou hustotou ryb na obsah rozpuštěného 

kyslíku ve vodě. Přes rozdílný počet aerátorů na jednotlivých sádkách a rozdílnou manipulaci 

s vodou, lze vysledovat negativní závislost obsahu kyslíku na množství sádkovaných ryb. 

 V další části zhodnocení se zaměřujeme především na problematické části 

monitorovacího systému a možná vylepšení. Za problematickou považujeme plnou závislost 

všech měřících zařízení (vyjma monitoringu přítoku) včetně řídící jednotky na přísunu 

vnějšího zdroje el. energie. Jednotlivé jednotky sice mají každá vlastní napájení nezávislé na 

jiné jednotce, ale to neřeší celkový výpadek dodávky el. energie. 

 Další problematickou částí je vzdálený přístup do systému, který je závislý především 

na kvalitě připojení dle vybraného providera, což v našem případě sledování byl značný 

problém a vzdálený přístup často nebyl funkční. Tento stav ale není zapříčiněn nekvalitou 

nainstalovaného monitorovacího systému a dá se poměrně jednoduše napravit. Za 

problematické považujeme i výpadky části hodnot při stahování ze systému (např. 7.11. až 

8.11.). Tuto skutečnost jsme zjistili až při zpracovávání technické zprávy, doposud pro ni 

nemáme vysvětlení a z dodavatelem zařízení pracujeme na jejím objasnění. Monitorovací 

systém ale fungoval, jednotlivé jednotky zobrazovaly měřené hodnoty, chybějící hodnoty pak 

lze získat z datového úložiště jednotlivých jednotek. 

Za vhodné považujeme i možnost trvalého odpojení jednotlivých sond při 

dlouhodobém odstavení systému. Jde především o zimní období, kdy je většina sádek 

vypuštěna a teplota vzduchu dosahuje vysokých záporných hodnot. Sondy by měly vydržet 

teploty až -20 °C, ale vzhledem k stále častějším extrémním výkyvům počasí nejsou 



 
 

vyloučeny ani teploty výrazně nižší, které by sondy mohly nenávratně poškodit. V případě 

řešení obdobných systémů v budoucnosti bychom odpojitelnost sond doporučovali.  

 

4. Závěr 

 V realizovaném pilotním projektu byla ověřena možnost využití automatického 

monitorovacího systému základních fyzikálně-chemických parametrů při sádkování ryb. 

Nainstalovaný systém umožňuje obrovskou škálu různých nastavení a jeho využití „pouze“ 

pro monitoring hodnot rozpuštěného kyslíku, pH, průtoku a teploty vody na 8 vybraných 

sádkách využívá jeho možnosti jen v omezeném rozsahu. 

 Systém umožňuje nastavení varovných hlášení a limitů jak ve formě zasílání e-mailů 

tak formou SMS zpráv. Tato nastavení jsou zcela v kompetenci uživatele zařízení a v námi 

testovaném období fungovala signalizace bezproblémově. Všechny naměřené hodnoty jsou 

archivovány, což umožňuje zpětnou kontrolu dat, zjišťování příčin problematických stavů 

v hodnotách jednotlivých parametrů i doložení správného welfare při sádkování ryb. 

 Vzhledem k poměrně krátkému časovému úseku pro možnost sledovat a testovat 

užitnou hodnotu systému nelze adekvátně posoudit jeho stabilitu a spolehlivost. Pro toto 

posouzení by bylo třeba několikaletý provoz monitorovacího systému. Vzhledem k tomu, že 

poskytovatel dotace požaduje po ukončení testování odpojení celého zařízení, nebude možné 

systém dlouhodobě sledovat a vyhodnotit. Toto nařízení považujeme za nelogické a 

kontraproduktivní. 

 Celkově lze systém považovat za přínosný pro zlepšení welfare chovaných 

(sádkovaných) ryb, umožňující obsluze sádek indikovat nepříznivý stav v hodnotách 

některého ze sledovaných parametrů a tím předejít ohrožení obsádky ryb. Za velmi přínosné 

vidíme monitoring průtoku vody přítokové vody do sádek, které má vlastní zdroj napájení 

(sluneční kolektor s baterií) a umožňuje nepřetržitou signalizaci poklesu průtoku vody pod 

nastavenou mez bez ohledu na stav elektrické sítě. 

 Vzhledem k dalším možnostem rozšíření systému o automatizaci krmení, 

provzdušňování, osvětlení apod. si lze představit využití i v dalších oblastech chovu ryb např. 

ve speciálních (recirkulačních) zařízeních. Základem pro toto využití je spolehlivost a 

bezporuchovost uvedeného systému. 

 

 

 

 



 
 

Tab. č. 2 Základní fyzikálně-chemické parametry sledovaných sádek (průměrné hodnoty) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum 31.7.2014 31.7.2014 11.11.2014 11.11.2014 11.11.2014

Ukazatel
přítok sádky sádky přítok sádky sádky 1 až 3 sádky 9 až 12

čas 10:00 10:15 7:50 8:10 8:00

teplota vody °C 23,3 23,1 9,3 9,7 9,7

kyslík % 77 82 76 42 48

pH 8,44 8,14 7,22 7,11 7,05

vodivost µS/cm 284 292 197 212 225

Ncel. mg/l 2,4 2,4 4,7 4,1 5,1

Pcel. mg/l 0,15 0,13 0,10 0,09 0,14

N-NH4 mg/l 0,16 0,30 0,30 0,61 0,79

N-NO2 mg/l 0,002 0,017 0,043 0,04 0,041

P-PO4 mg/l 0,023 0,042 pod 0,01 pod 0,01 pod 0,01

N-NO3 mg/l 0,37 0,75 2,04 2,37 4,13

CHSKCr mg/l 38 35 54 49 73

KNK mmol/l 1,90 1,90 1,25 1,20 1,20

Cl
-

mg/l 27,44 28,44 16,99 16,12 17,17

Ca
 2+

mg/l 24,05 24,05 23,05 23,05 23,05

Chlorofyl a µg/l 41,44 13,32 102,12 69,56 60,68



 
 

Tab. č. 3 Množství ryb v monitorovaných sádkách (q) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum sádka č.1 sádka č.2 Sádka č.3 sádka č.4 sádka č.9 sádka č.10 sádka č.11 sádka č.12

objem vody (m
3
) 100 100 100 800 600 550 550 530

druh ryby karas amur bílý amur bílý kapr (lysec) kapr (lysec) kapr (šupináč) kapr (šupináč) kapr (šupináč)

1.11.2014 30 30 30 250 300 200 132

2.11.2014 30 30 30 250 300 200 132

3.11.2014 30 20 30 300 350 200 132

4.11.2014 30 40 30 350 350 100 132

5.11.2014 40 55 35 400 350 230 132

6.11.2014 40 55 40 300 400 350 230 132

7.11.2014 40 55 40 300 400 350 230 132

8.11.2014 40 55 40 300 400 350 230 132

9.11.2014 40 55 40 300 400 350 230 132

10.11.2014 40 62 40 300 400 350 350 132

11.11.2014 40 62 40 300 400 350 250 132

12.11.2014 40 62 40 300 400 350 250 132

13.11.2014 40 62 40 300 400 350 250 132

14.11.2014 40 62 40 300 400 350 250 132

15.11.2014 40 62 40 300 400 350 250 132

16.11.2014 40 62 40 300 400 350 250 132

17.11.2014 40 62 40 300 400 350 250 132

18.11.2014 40 62 40 300 300 350 250 132

19.11.2014 40 40 300 300 350 150 132

20.11.2014 40 40 300 300 350 150 132

21.11.2014 300 300 350 150 132

22.11.2014 300 300 350 150 132

23.11.2014 300 300 350 150 132

24.11.2014 300 300 350 150 132

25.11.2014 300 300 350 150 132

26.11.2014 200 300 350 100 132

27.11.2014 200 300 350 60 132

28.11.2014 200 300 350 20 132

29.11.2014 200 300 350 132

30.11.2014 200 300 350 132



 
 

Graf č. 1 Kolísání hodnoty rozpuštěného kyslíku a pH na přítoku do sádek v průběhu 24 

hodin (21. - 22. 9. 2014). Průměrná teplota vody 19,1 °C. 

 

Graf č. 2 Kolísání hodnoty rozpuštěného kyslíku a pH na přítoku do sádek v průběhu 24 

hodin (1. - 2. 11. 2014). Průměrná teplota vody 8,3 °C. 

 



 
 

Graf č. 3 Kolísání hodnoty rozpuštěného kyslíku a pH na přítoku do sádek v průběhu 24 

hodin (30.11. - 1. 12. 2014). Průměrná teplota vody 3,1 °C. 

 
 

Graf č. 4 Kolísání teploty vody, rozpuštěného kyslíku a hodnoty pH na přítoku do sádek 

v průběhu měsíce listopadu (2.11. - 2. 12. 2014).  

 



 
 

Graf č. 5 Kolísání hodnot teploty vody a rozpuštěného kyslíku v sádce č. 1 (17.10. - 19. 11. 

2014). 

 
 

Graf č. 6 Kolísání hodnot teploty vody a rozpuštěného kyslíku v sádce č. 2 (3. - 19. 11. 2014). 

 
 



 
 

Graf č. 7 Kolísání hodnot teploty vody a rozpuštěného kyslíku v sádce č. 3 (6. - 16. 11. 2014). 

 
 

Graf č. 8 Kolísání hodnot teploty vody a rozpuštěného kyslíku v sádce č. 4 (6. - 25. 11. 2014). 

 
 



 
 

Graf č. 9 Kolísání hodnot teploty vody a rozpuštěného kyslíku v sádce č. 9 (3. 11. - 2. 12. 

2014). 

 
 

Graf č. 10 Kolísání hodnot teploty vody a rozpuštěného kyslíku v sádce č. 10 (3. 11. - 2. 12. 

2014). 

 



 
 

Graf č. 11 Kolísání hodnot teploty vody a rozpuštěného kyslíku v sádce č. 11 (1. 11. - 25. 11. 

2014). 

 
 

Graf č. 12 Kolísání hodnot teploty vody a rozpuštěného kyslíku v sádce č. 12 (1. 11. - 2. 12. 

2014). 

 



 
 

Graf č. 13 Kolísání hodnot rozpuštěného kyslíku v sádkách v závislosti na výši obsádky (1. 

11. - 2. 12. 2014). Výše obsádky viz Tab č. 3. 

 
 

Obr. č. 18: Šachta na přítoku do sádek. 

 



 
 

Obr. č. 19: Umístění sond měřícího systému na přítoku do sádek. 

 
 

Obr. č. 20: Sádka č. 11 v Jindřichově Hradci s aerátory typu SPLASH 

 



 
 

Obr. č. 21: Celkový pohled na sádky v Jindřichově Hradci (v popředí sádky č. 9-12). 

 
 

Obr. č. 22: Přítokové potrubí do sádek 

 



 
 

Obr. č. 23: Sluneční baterie umožňující napájet čidlo sledování průtoku vody nezávisle na 

výpadku proudu. 

 
 

Obr. č. 24: Čidlo sledování průtoku vody do systému sádek 

 
Obr. č. 25: Umístění čidla na měření rozpuštěného kyslíku na otočném ramenu 



 
 

 
 

Obr. č. 26: Čidlo na měření rozpuštěného kyslíku (bez ochranného krytu) 

 
 

Obr. č. 27: Čidlo na měření rozpuštěného kyslíku (s ochranným krytem) 



 
 

 
 

Obr. č. 28: Monitorovací systém pro 4 sádky se zobrazením sledovaných hodnot. 

 


