
RYBNÍKY V POVODÍ 
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Rybníky: vzorkování 3x v r. 2017 

+ IV. 2018  

pokračování ve 2019 

Projekt zlepšení jakosti vody v nádrži 

Hracholusky je založen na omezení sinic => na 

minimalizaci vstupů P. Kromě jiných zdrojů 

jsou hodnoceny i rybníky 



Kumpolec – 

„hnědý“ rybník 

(Sedlišťský p.) 



VÝSLEDKY 

Přípustný obsah P v 

rybnících dle 

metodického 

pokynu 

NV 401/2015 Sb., 

průměrná hodnota 

přípustná v povrch. 

vodách 

NV 401/2015 Sb., 

pro povodí 

vodárenských a 

rekreačních nádrží 



REGENT, 57 ha 

± čisté povodí, 

nehnojený 

eutrofní, omezeně i 

dafniový 

zooplankton 

Regent 

Chotěnov 



VÝSLEDKY 



CHOTĚNOV, 9 ha 

ČOV Mariánské 

Lázně + odlehčení 

hypertrofní sinicový,  silné 

nasazení kaprem je zcela 

adekvátní vysokému 

zatížení => jakost vody 

není tak zlá, jak by vstupy 

naznačovaly 



CHOTĚNOV, 9 ha 

Hustý jarní vegetační zákal se 

střídá s fází červených dafnií 

(nedostatek kyslíku) a končí 

vodfním květem Microcystis 



CHOTĚNOV 



VÝSLEDKY 

Rybníky typu „přehrada“ 



VÝROVSKÝ 

Velký potenciál k retenci látek (fosfor!!!), ale 

zároveň má zásadní význam způsob odtoku: 

spodní voda má zvýšený obsah P (~2x!), 

NH4-N, málo O2 

Hluboké, průtočné, 

na páteřním toku 



VÝROVSKÝ 

R. D. Skviřín se musí vyrvnat se zatížením komunálními odp. vodami z Boru 

a měl by „jistit“ i vstupy živin a sinic z „kachních“ rybníků (modrý kruh). 

Pokud je ale přetěžován, nemůže svoji funkci dostatečně plnit. 

V systému s revitalizací horní části Výrovského p. a se změnou vypouštění 

vody z Výrovského r. snad vznikne důležitá samočistící jednotka pro retenci 

P – značná účinnost při nevysokých nákladech a na principu přirozených 

procesů (dořešit výlovy!) 

D. Skviřín Výrovský 



VÝROVSKÝ 

Přehradní hráz, dole 

odtok vody 



VÝROVSKÝ 

odtok 



VÝSLEDKY 

Rybníky průtočné, nepříliš hluboké a silně zatížené 



DLOUHÝ, 28 ha 

zatížení odpadními vodami z Boru u 

Tachova 

hypertrofní sinicový => potenciál k retenci P a 

snížení postupu P říční sítí až do VN Hracholusky je 

víceméně nevyužitý  



DLOUHÝ r. 



MEZHOLEZSKÝ 

38 ha 

čisté povodí, ale, zatížení odpadními 

vodami z obce Mezholezy 

hypertrofní sinicový 



MEZHOLEZSKÝ 



MEZHOLEZSKÝ 

afanizomenon jako 

za starých časů 



VÝSLEDKY 

Rybníky s chovem PD kachen => silně zatížené 



VINNÝ r. 

čisté povodí, ale hypertrofní 

„sinicáky“ 



Kolik kachen je únosné? 

250 ks/ha? = stávající stav 

50-80 ks/ha? = jeden z posudků pro eutrofní rybník 

bez valné ekologické hodnoty 

20-25 ks/ha? = dle AOPK (produkce znečištění exkrementy, 

vyžrání vodních organismů, sešlap břehových společenstev, poškození 

litorálu) 

 Ve sledované oblasti asi 25-30 tis. ks  



 => ~2-3 t P jen se zrním... 

+ kachna = spotřeba 7 kg zrní 



Omezená výměna vody, ale možnost 

„FOSFOROVÉ BOMBY“ za deště 

cca 50-560 kg P zásoba ve vodě 

jednotlivých rybníků - ale v době 

vrcholného léta je to až dvojnásobek! 



PD kachny 

17.8.2018 

Snímkování družicí Sentinel 2, vyhodnocení 

obsahu chlorofylu a 



PD kachny 

17.8.2018 



ZÁVĚRY 

Hodnocení úlohy rybníků je složité – ale 

nevyhnutelné! 

Význam rybníků v látkových tocích živin je 

vysoký: potenciálně pozitivní i negativní 

Problematiku rybníků je třeba poctivě začít 

diskutovat: role v projektech pro zlepšení jakosti 

vody, ekosystémové služby včetně ochranářských 

hledisek, udržitelná produkce kvalitní ryby... 




