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rybníků – synergický efekt
zvyšování zátěže živinami
(fosforem a dusíkem)
a nárůstu rybích obsádek
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Abstrakt

Rybníky mají velmi důležitou roli v hydrologickém systému rybničních oblastí a celkově představují nejčastější typ stojatých vod v České republice. Rybníky jsou zpravidla několik set let staré, a proto do
značné míry ztratily charakter umělých nádrží. Období intenzifikace
produkce ryb se datuje od 30. let 20. století, kdy se běžnou praxí stalo
vápnění a hnojení rybníků. Zatímco ve 30. letech minulého století
dosahovala produkce ryb asi jen 50 kg.ha-1, v současnosti se průměrná produkce ryb, především kapra, pohybuje okolo 500 kg.ha-1.
Rybářské hospodaření s tendencí k vysokým obsádkám, společně
s enormním přísunem živin (hnojení, splachy z povodí) způsobily
silnou eutrofizaci, kterou lze v řadě případů označit jako hypertrofii.
Hlavními projevy takového stavu jsou masivní rozvoj fytoplanktonu
a sinicových vodních květů, spolu s velkým kolísáním koncentrace
rozpuštěného kyslíku a hodnot pH, což vede k destabilizaci rybničního ekosystému. V článku je popsán dlouhodobý (sto let trvající)
proces narůstání živinové zátěže, zvyšování rybích obsádek a jejich
společný vliv na strukturu a fungování rybničního ekosystému.
Klíčová slova
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Úvod

prakticky bezvýznamný. Přesto jsou rybníky velmi podobné mnohem
starším mělkým jezerům, jejichž biocenózy se formovaly v Evropě od
posledního zalednění, tj. po dobu asi 10 000–20 000 let. To je nesporně dostatečně dlouhá doba pro formování stabilních společenstev
a vytváření specifických vztahů, které jsou postatou toho, co dnes
vnímáme jako nenarušenou přírodu. Původ biocenóz stojatých vod
(tj. jezerních i rybničních) je třeba hledat v ještě starších lokalitách,
jimiž jsou aluviální tůně, slepá ramena a poříční jezera. Právě tyto
aluviální vody, které se alespoň v omezené míře zachovaly např. na
Třeboňsku, lze považovat za nejstarší lokality stojatých vod. Zatímco
dobu existence jednotlivých tůní lze odhadovat nejvýše na několik
desítek, možná stovku let, systém tůní v aluviu řeky představuje
prostředí, které zachovává kontinuitu vývoje druhů i společenstev.
Aluviální tůně představují velmi proměnlivé vodní prostředí, což je
dáno kombinací různých vlivů, zejména morfologií, velikostí a umístěním v říční nivě. Lze tak nalézt permanentní tůně, které si udrží
vodní hladinu po celou sezónu, stejně jako lokality, které mají vodu
jen po část sezóny. Kontakt s řekou během povodní, možnost vysychání tůní, pravděpodobnost kyslíkových deficitů, např. pod ledem,
jsou určující faktory pro přítomnost nebo absenci ryb v tůních. Stáří
tůně, její okolí (les nebo louka), různé možnosti napájení vodou určují
chemismus vody tůní a rozsah dostupných živin. Takto variabilní
podmínky působily po celou dobu vývoje systému tůní a umožnily
vznik druhů i celých společenstev, které jsou na takovou úroveň kolísání klíčových parametrů dobře adaptované [1]. Z tohoto pohledu
se prostředí rybníků od původních lokalit příliš neliší (tab. 1, obr. 3).
Pravidelné vypouštění rybníků při výlovech nebo dříve praktikované
letnění rybníků, různá velikost rybí obsádky, případně její absence,
různý přísun živin jsou klíčovými faktory určujícími stav rybničních
biocenóz. Působení těchto faktorů na rybniční biocenózy má podobné
důsledky, jaké mají přirozené procesy, které nastávají v zaplavované
nivě řeky. Rybníky jsou umělé nádrže, ale přesto je zcela namístě považovat rybníky za lokality s velkou mírou přirozených ekologických
vlastností a s velkým přírodním potenciálem.
Aluviální lokality a přirozené mokřady v krajině postupně mizely,
jak bylo území v historické době osídlováno a využíváno lidmi. Naproti tomu rybníky, budované od středověku s cílem soustředit vodu
a krajinu odvodnit, se staly její neoddělitelnou součástí. Staletý proces
integrace nových člověkem vytvořených vodních nádrží – biotopů
– do složitých ekologických vazeb v krajině nebyl příliš ovlivňován
ani chovem ryb, ani energetickým využíváním zadržené vody. Přestože právě takové užívání rybníků zajišťovalo jejich dlouhodobou
existenci, výsledný stav, který zaznamenal koncem 19. století Šusta
[2], lze z ekologického hlediska považovat za výsledek především
přírodních procesů.

Rybníky jsou nejčastějším typem stojatých vod v ČR, jejich počet
je odhadován na 20 000, s celkovou rozlohou více než 52 000 ha.
O mimořádném významu rybníků, jak z hydrologického hlediska, tak
z hlediska jejich úlohy v krajině není pochyb. Povědomí o důležitosti
rybníků se odráží i v definici rybníka jako významného krajinného
prvku podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Stav rybníků na přelomu 19. a 20. století
Stejně tak je právně upraven hlavní účel rybníků, chov ryb, zákonem
č. 99/2004 Sb., o rybářství.
Naše znalosti o stavu rybníků koncem 19. století, zejména o jejich
oživení, jsou jen mozaikovité a vycházejí především z prací soustřeAvšak porozumění, v čem spočívá podstata hodnoty rybníků, jak
probíhají produkční procesy ve vlastním vodním tělese, jak fungují
děných v Archivu pro přírodovědecký výzkum Čech (1891–1895)
rybníky v krajině, bývá nedoceněno. Proto také máme problém, jak
[3, 4] a dále z díla J. Šusty [2, 5]. Nicméně především údaje o způsobu
posuzovat rybníky, hodnotit jejich ekosystémové služby, jak posuzovat
hospodaření a vývoji třeboňského rybníkářství, které Šusta shrnul
kvalitu vody v produkčních rybnících, jaká kritéria použít pro defiv knize „Pět století rybničního hospodářství v Třeboni“, umožňují
nování jejich dobrého ekologického a chemického stavu (potenciálu)
alespoň částečně rekonstruovat, jak vypadaly rybníky na počátku
podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES o vodní
20. století. Obsah rozpuštěných látek a zejména živin v povrchových
politice. Rybníky v ČR představují evropsky unikátní typ biotopů a jevodách Třeboňska byl na přelomu 19. a 20. století nepochybně velmi
jich dlouhodobě sledovaný vývoj je zdrojem velmi cenných a dosud ne
nízký. S využitím současných znalostí o interakci mezi povrchovou
zcela zhodnocených informací. Článek sumarizuje údaje o nejdůleživodou a geologickým substrátem můžeme odhadovat, že povrchové
tějších změnách, které nastaly v rybnících v průběhu minulého století.
vody náležely k přechodnému typu hydrogenuhličitano-síranových
Použitá data pochází především ze sledování třeboňských rybníků
vod s hlavními kationty Ca a Na. Lze důvodně předpokládat, že
a z Blatensko-Lnářské oblasti. Jistě existují
v rámci ČR geograficky podmíněné rozdíly Tabulka 1. Průměrné koncentrace a rozsah kolísání forem dusíku a fosforu a koncentrací
v charakteru rybníků. Příkladem mohou být chlorofylu v tůních nivy horní Lužnice a v třeboňských rybnících v letech 1990–2000
Lednické rybníky s vysokou vodivostí a alkalipH alkalita vodivost NH4-N NO3-N PO4-P Celkový N Celkový P Chlorofyl
tou nebo naopak relativně čisté vody rybníků
např. na Českomoravské vysočině. Přesto lze
µS.cm-1 mg.l-1 mg.l-1 mg.l-1
mg.l-1
mg.l-1
µg.l-1
meq.l-1
popisované trendy zvyšování eutrofizace rybTůně, 29 lokalit, 1994–1995, [16]
níků do značné míry zobecnit, přinejmenším
průměr
6,65
0,92
264
0,32
2,37 0,05
4,15
0,16
54
v období 70. až 90. let minulého století.
minimum
4,63
0,08
120
0,00
0,00 0,00
0,36
0,01
3

Původ rybničních biocenóz a jejich
přírodní hodnota
Nejstarší rybníky byly u nás založeny asi
před 800 až 1 000 lety. Z hlediska vývoje
biocenóz a ekosystémů je tento časový úsek
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maximum

7,71

průměr
minimum
maximum

8,55
6,10
10,53

3,82
760
4,84 31,60 0,41
32,09
0,86
Rybníky, 35 lokalit 1990–1991 a 43 lokalit 2000–2001, [17]
2,02
345
0,12
0,11 0,04
2,47
0,30
0,32
76
0
0
0
0,47
0,02
4,96
1165
2,69
2,22 0,71
7,5
1,79

383
128
1
678

1

koncentrace fosforu a dusíku byly stejně jako alkalita velmi nízké
a hodnoty pH se patrně pohybovaly okolo 6. Podle dnešních kritérií by bylo možné zařadit většinu rybníků k oligotrofním, nejvýše
mezotrofním typům vodních nádrží. Přítomnost četných rašelinišť
v Třeboňské pánvi se patrně významně podílela na prohlubování
kyselosti povrchových vod.
Produkce ryb i celého rybničního ekosystému byla na přelomu
19. a 20. století zřetelně limitována nedostatkem živin. Podle údajů
z Třeboňského archivu lze přibližně odhadnout průměrnou produkci
ryb okolo roku 1850 asi na 30 kg.ha−1. Rybí obsádka nebyla zpravidla
početně velká, nicméně často větší, než odpovídalo produkčním
možnostem na živiny chudých rybníků. Její vliv na plankton a ostatní
složky rybniční biocenózy lze těžko odhadovat, ale patrně nebyl velký.
Fungování celé biocenózy bylo řízeno především nedostatkem živin.
Podle analýzy historických údajů o zooplanktonu [6] a zpráv o složení vodní vegetace [7] lze usuzovat, že většina rybníků se podobala
současným mělkým mezotrofním a mírně dystrofním jezerům, jaká
jsou např. v severovýchodním Německu a v Polsku.

První etapa záměrné eutrofizace rybníků – počátek
systematického vápnění a aplikace superfosfátu,
30. léta 20. století
Vápnění rybníků a zvyšování úživnosti hnojením stejně jako přikrmování ryb zaváděné od konce 19. století se projevily v mírném
zvýšení a stabilizaci produkce ryb. Přesto se průměrné hodnoty produkce ještě počátkem 30. let pohybovaly v rozsahu 50 až 100 kg.ha−1
[7, 8]. Začátkem 30. let se přistoupilo k aplikaci minerálních hnojiv,
zejména superfosfátu. Současně s tím se objevují první práce o chemismu rybničních vod [10–12]. Jírovec a Jírovcová [10, 11] popisují
chemismus vod lednických a lnářských rybníků. Lednické rybníky,
přirozeně úživnější, vykazovaly vysoký obsah síranů a chloridů,
vysoké hodnoty alkality (4 meq.l−1) i dostatek živin a organických
látek. Lnářské rybníky odrážely chudší živinové poměry krystalinika
Českého masivu a byly pravděpodobně chemickým složením podobné vodám Třeboňska. Vápněním a hnojením však bylo ve lnářských
rybnících dosaženo již ve 30. letech neutrální nebo mírně alkalické
reakce vody a alkalita se pohybovala okolo 1 meq.l−1. Podle výsledků
používaných metod lze odhadnout, že koncentrace fosforu se pohybovaly v rozsahu několika desítek µg.l−1. Množství dusíku (hlavně
dusičnanů) bylo patrně stále velmi nízké (okolo 100 µg. l−1), často pod
mezí stanovitelnosti. Jírovec a Jírovcová [11] citují výsledky Štěpána
[12], z nichž vyplývalo, že třeboňské rybníky si ve 20. letech zachovávaly více oligotrofní charakter s pH okolo 6 a hodnotami alkality
od 0,4 do 0,8 meq.l−1.

Druhá etapa eutrofizace intenzivní aplikace
minerálních hnojiv, 50. až 60. léta 20. století
Velmi dobře můžeme doložit dopad pokračujícího vápnění a hnojení rybníků na
chemismus vod od 50. let. Zdrojem poměrně
spolehlivých informací jsou archivované protokoly centrální rybářské laboratoře v Třeboni
(tzv. Dejdarův archiv). Zřetelným důsledkem
vápnění je posun v chemické klasifikaci vod
rybníků k pravému hydrogenuhličitanovému
typu vod s převahou kationtů Ca a Mg. Na
příkladu třeboňských rybníků, kde průměrná
vodivost dosáhla v 50. letech 193 µS.cm−1
a celková mineralizace 172 mg.l−1, je zřetelně patrné umělé zvýšení těchto hodnot ve
srovnání s původními poměry. Posun hydrogenuhličitanovému typu se projevil zvýšením
průměrných hodnot pH nad 7 a nárůstem
alkality na průměrnou hodnotu 1,55 meq.
l−1. Značné množství aplikovaných hnojiv,
především minerálních, tj. superfosfát a ledek,
se výrazně projevilo v koncentracích dostupných sloučenin fosforu a dusíku (tab. 2–4).
Rybářská praxe v té době uplatňovala nižší rybí
obsádky, které umožňovaly poměrně stabilní
a dostatečně velkou populaci velkých perlooček. Dominance perlooček rodu Daphnia byla
běžná po celou vegetační sezonu přibližně
v 50 % rybníků. Rozvoj fytoplanktonu byl tudíž
limitován velkým filtrujícím zooplanktonem.
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Tabulka 2. Průměrné roční dávky dusíku a fosforu v hnojivech,
velikost obsádek a produkce ryb v letech 1951–1997. Podle údajů
z třeboňských a blatenských rybníků [18]
dávka N
kg.ha–1

dávka P
kg.ha–1

obsádka
ind.ha–1

produkce
kg.ha–1

1951–1960

4,6

12,0

260

190

1961–1970

11,8

8,2

510

290

1971–1980

26,0

6,7

790

420

1981–1990

30,0

8,0

980

520

1991–1993

46,3

9,7

880

480

1994–1997

43,8

9,1

830

490

2000–2001

36,2

6,4

750

530

2009–2012

21,4

4,5

720

510

Období

Tabulka 3. Koncentrace hlavních iontů v rybničních vodách
Třeboňsko, 76 lokalit 1954–1956 1–4 odběry ročně, 35 lokalit 1990–1991,
40 lokalit 2000–2001, 3 odběry ročně [18], 40 lokalit 2010–2011
Období

Vodivost
[µS.cm-1]

HCO3-

Cl-

SO42- K+
Na+
-1
[mg.l ]

Mg2+

Ca2+

1954–56

186

81,2

7,6

14,0

5,6

5,8

4,0

24,2

1990–91

367

125,1

24,8

69,7

11,1

11,4

8,7

36,1

2000–01

246

82,1

14,9

29,5

7,0

9,1

6,2

26,7

2010–11

196

73,3

12,9

17,3

5,2

7,8

4,6

21,1

Blatensko-Lnářská oblast, 17 lokalit 1954–1956, 11 lokalit 1986–1987 a 40
lokalit 2004–2005, 2–3 odběry ročně, [18] (data 1986–1987, nepublikováno,
Ing. M. Kroupa, Zemědělská fakulta, České Budějovice)
Období

Vodivost
[µS.cm-1]

HCO3-

Cl-

SO42-

K+
[mg.l-1]

Na+

Mg2+

Ca2+

1954–56

250

123

11,8

24,9

8,1

14,6

8,7

32,0

1986–87

326

137

16,9

47,1

9,8

15,2

8,9

34,4

2004–05

301

94,3

14,5

40,9

3,7

8,6

9,4

25,7

Tabulka 4. Průměrné koncentrace celkového dusíku, fosforu, chlorofylu a průměrná průhlednost vody (data v závorkách jsou odhady na základě korelačních vztahů)
Třeboňsko, 76 lokalit 1954–1956 1–4 odběry ročně, 35 lokalit 1990–1991 a 40 lokalit 2000–2001 [17],
2010–2011, 2012 a 2014 3 odběry ročně
Vodivost
[µS.cm-1]

Alkalita
[meq.l-1]

TN
[mg.l-1]

TP
[mg.l-1]

Chlorofyl a
[µg.l-1]

Průhlednost
[m]

1954–56

186

1,33

1,70

(0,16)

(40)

1,80

1990–91

367

2,05

2,60

0,29

121

0,45

2000–01

246

1,35

2,27

0,29

140

0,42

2010–11

196

1,20

2,70

0,27

129

0,49

2012

209

1,27

2,57

0,25

140

0,51

2014

220

1,28

2,21

0,17

112

0,57

Roky

Blatensko-Lnářská oblast, 9 lokalit 1954–1956, 12 lokalit 1986–1987, 1973-1978, 6–8 odběrů ročně, 33
lokalit 1979–1980 [17] a 40 lokalit 2004–2005, 3 odběry ročně. 2013–2014 (data poskytl Ing. J.
Potužák, Povodí Vltavy, s.p.) 45 lokalit 3 odběry ročně
Roky
1954–56

Vodivost
[µS.cm-1]

Alkalita
[meq.l-1]

TN
[mg.l-1]

TP
[mg.l-1]

Chlorofyl a
[µg.l-1]

Průhlednost
[m]

250

1,99

1,70

(0,24)

(36)

1,90

2,05

1,27

0,11

66

1,30

2,18

2,55

0,12

48

0,97

1,55

3,90

0,19

96

0,57

2,18

0,24

135

0,47

1973–78
1979–80
2004–05

301

2013–14

316
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Třetí etapa eutrofizace – převaha aplikace
organických (statkových) hnojiv, 70. léta až počátek
90. let 20. století

V 70. – 80. letech došlo k další etapě navyšování produkce ryb,
tudíž i k nárůstu eutrofizace rybníků. Používání organických (statkových) hnojiv postupně zcela převládlo nad aplikací minerálních
hnojiv. Běžnou praxí se stalo přikrmování ryb obilím nebo granulemi. Přísun čistého dusíku a fosforu pocházející z rybářských
hospodářských zásahů dosahoval v průměru 46 kg N.ha−1 a 10 kg
P.ha−1 za rok (tab. 2). V některých případech tyto dávky dosahovaly
až 130 kg N.ha−1 a 22 kg P.ha−1 za rok. Koncentrace N a P dosahovaly
srovnatelných hodnot, jaké jsou uváděné z mělkých hypertrofních
jezer (tab. 4). Stejně tak byla srovnatelná maxima biomasy fytoplanktonu i jeho druhové složení [13].

Vliv zvyšování rybích obsádek
Během druhé poloviny 20. století, tak jak se zvyšoval přísun živin, vzrůstala i produkce rybničního ekosystému. To umožňovalo
navyšovat velikost rybích obsádek a dosáhnout plánovaného zvyšování produkce ryb. Velikost rybí obsádky, přesněji nejen hustota,
ale také věkové složení, měla rozhodují vliv na to, s jakou intenzitou se postupující eutrofizace projeví ve změnách kvality vody.
V 50.–60. letech nižší rybí obsádky umožňovaly dostatečný rozvoj
populací velkých perlooček, které účinně omezovaly růst biomasy
fytoplanktonu. Proto základní reakce ekosystému na zvýšený přísun
živin, tj. nárůst biomasy a produkce fytoplanktonu, byla zpočátku
výrazně limitována prostřednictvím top-down regulace. Tento efekt
je zřetelný z porovnání koncentrací chlorofylu a TP z blatenských
a třeboňských rybníků. Průměrná biomasa fytoplanktonu (vyjádřená jako koncentrace chlorofylu) v 50. letech z blatenských rybníků
leží zcela mimo závislost na celkovém fosforu. Průměrné hodnoty
chlorofylu a celkového fosforu pro období 70. až 90. let a pro současnost poskytují obvyklý vztah (obr. 1). Sklon lineární regrese se
blíží střední hodnotě, kterou z dánských mělkých eutrofních jezer
uvádí Scheffer [13]. Struktura planktonu v 50. letech tak snižovala
efektivitu využití dostupného fosforu i dalších minerálních živin,
jejichž koncentrace byly poměrně vysoké.
Tento efekt, kdy nižší rybí obsádka umožňovala rozvoj velkého dafniového zooplanktonu, se projevoval ještě v 70. letech na rybnících,
kde byl uplatňován dvouhorkový systém hospodaření [14]. V prvním
roce dvouhorkového cyklu byla rybí obsádka sice početná (800–1
000 ks.ha−1), ovšem celková biomasa násady (jednoroční kapr – plůdek) byla nízká. Zooplankton byl proto v prvním roce pod minimálním žracím tlakem ryb a velké perloočky rodu Daphnia převládaly po
většinu sezóny. V předjarním období nastával zpravidla mírný růst
drobného fytoplanktonu, tvořeného hlavně zelenými bičíkovci a rozsivkami. Jeho rozvoj byl ukončen koncem dubna až začátkem května.
Příčinou bylo zvýšení teploty a intenzivní filtrační aktivita (predační
tlak) rostoucí populace velkých perlooček. Množství fytoplanktonu
pokleslo na velmi nízké hodnoty a průhlednost vody často přesahovala 3 m. Tento stav je označován jako období čisté vody (tj. vody
s velkou průhledností, někteří autoři používají termín „čirá voda“,
v angličtině „clear water“) a trval asi 1–2 měsíce. Většina velmi nízké
biomasy fytoplanktonu v této fázi sezony byla tvořena bičíkovci ze
skupiny kryptomonád. Biomasa fytoplanktonu zůstávala i během
letní sezony poměrně nízká, pokud nenastal masový rozvoj vodního květu sinic, zpravidla Aphanizomenon flos-aquae tvořící velké
makroskopické kolonie. Ve druhém roce hospodářského cyklu byla
rybí obsádka početně poněkud nižší, v důsledku přirozených ztrát,
ale biomasa byla až o řád vyšší než v prvním roce cyklu. Intenzivní
predační tlak ryb způsobil eliminaci velkého zooplanktonu a jeho
nahrazení drobnými perloočkami (Daphnia galeata, Ceriodaphnia,
Bosmina), buchankami a vířníky. Fytoplankton vytvářel zřetelný jarní
a letní vegetační zákal chlorokokálních řas, bičíkovců nebo rozsivek
s krátkým obdobím čisté vody zpravidla v květnu.

Důsledky extrémní eutrofizace rybníků
Většina problémů eutrofních až hypertrofních nádrží má příčinu
v enormním rozvoji fytoplanktonu a v jeho životních projevech.
Fotosyntéza řas a sinic rozhodujícím způsobem ovlivňuje dva
nejdůležitější faktory určující stabilitu planktonu jako klíčového
společenstva rybniční biocenózy, tj. pH a koncentraci rozpuštěného
kyslíku. Kyslíkový režim významně ovlivňují také respirační procesy
jak ve dně, tak ve vodním sloupci. Intenzivní aplikace statkových
hnojiv představuje významný přísun organické hmoty, který zvyšuje
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Obr. 1. Vztah koncentrací chlorofylu a celkového fosforu (TP) pro
průměrné hodnoty z 50., 70. a 90. let a ze současnosti
Komentář:
Bod, který leží zcela mimo závislost (Blatná 1954–1958), ilustruje
situaci, kdy navýšení koncentrací celkového fosforu aplikací superfosfátu nemohlo být využito, protože růst fytoplanktonu omezovaly
velké perloočky rodu Daphnia.

intenzitu respiračních procesů. Současná rybářská praxe má snahu
udržovat poměrně vysoké rybí obsádky. V důsledku toho, přesněji
v důsledku intenzivního predačního tlaku ryb na zooplankton, dochází k eliminaci velkých jedinců perlooček rodu Daphnia. Jejich
absence v planktonu znamená, že rozvoj fytoplanktonu není omezován a v podmínkách nadbytku živin dosáhnou řasy nebo sinice
velmi rychle vysokých hodnot hustoty biomasy. Taková situace je
běžná na rybnících už v předjarním období (březen až polovina
dubna), kdy teplota vody nepřesahuje zpravidla 12 °C. Právě v tomto
období může fytoplankton svou fotosyntetickou činností dosáhnout
zvýšení hodnot pH až na 10. Příčinou jsou relativně vysoká biomasa
fytoplanktonu, dostatek živin, zlepšování světelných podmínek na
jaře (délka dne, intenzita světla) společně s nižší respirací celého
planktonního společenstva a sedimentů. Zatímco fotosyntéza není
při nízkých teplotách příliš zpomalena, respirace je na teplotě
značně závislá, v zimě a časně na jaře je podstatně nižší. V procesu
fotosyntézy dochází k alkalizaci, při procesu dýchání k uvolňování
CO2, tudíž k acidifikaci. Na jaře je značná převaha fotosyntetických
procesů nad respiračními příčinou častých výkyvů pH k velmi
vysokým hodnotám.
Rybí obsádka, často oslabená po přezimování, může být v důsledku zvýšení pH k hodnotám 10 postižena žaberními nekrózami.
Pokud rybí obsádka úspěšně přežije toto období a svým žracím tlakem znemožní rozvoj většího zooplankton, nastává zpravidla další
intenzivní rozvoj fytoplanktonu v létě. Tomu předchází perioda, kdy
teplota vody stoupne nad 16 oC a dochází ke zvýšené respiraci jak
planktonu, tak sedimentů. Lze doložit, že počátkem léta nastává nárůst dostupných živin, amoniaku a fosforečnanů, které se patrně intenzivně uvolňují ze sedimentů a z aplikovaných statkových hnojiv.
Tento přísun živin může výrazně stimulovat rozvoj fytoplanktonu.
Současně dál vzrůstá intenzita respiračních procesů. Důsledkem
toho je paradoxní pokles hodnot pH během sezony i přes to, že
biomasa fytoplanktonu vzrůstá až o jeden řád. Intenzivní respirace
ve dně, litorálu i volné vodě může během klidného počasí s velkou
oblačností nebo během jen jedné noci způsobit pokles koncentrací
kyslíku až na hodnoty kritické pro přežití rybí obsádky.
Velmi vysoká biomasa fytoplanktonu způsobí během léta pokles
koncentrace dostupných živin. Koncentrace dusičnanů a často i amoniaku klesají pod detekční limit běžně používaných analytických
metod. Naproti tomu koncentrace fosforečnanů se zpravidla udržuje
na dostatečné úrovni. V důsledku enormního rozvoje fytoplanktonu
dochází ke zhoršení světelného klimatu pod vodou. Průhlednost
vody klesá až na hodnoty 10–20 cm. Nízké intenzity světla a nedostatek anorganického dusíku jsou velmi vhodnými podmínkami
pro rozvoj planktonních sinic. Jejich přítomnost s sebou přináší
hygienické a toxikologické problémy [15].
Pokud však v současné době dojde k oslabení nebo dokonce
k úhynu ryb v důsledku žaberních nekróz, kyslíkového deficitu nebo
v důsledku infekční nebo parazitární choroby, potom v zooplanktonu
rychle převládnou velké druhy perlooček. Ty mohou svou filtrační
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Obr. 2. Schéma reakce rybníků na postupnou eutrofizaci a zvyšování obsádek (modifikováno dle [19], © Ing. M. Baxa, ENKI, o.p.s.
Třeboň). Dostupnými živinami se rozumí formy a sloučeniny fosforu
a dusíku, které jsou přístupné jako živiny pro fytoplankton a ponořenou vegetaci. Reaktivní fosfor je považován za měřítko fosfátů,
ale jedná se o celkový obsah především lehce organicky vázaného
fosfátu, který se snadno hydrolýzou uvolní, formy dusíku jsou především dusičnany, dusitany a amoniakální dusík
Komentář:
A
50. až 60. léta 20. století, mezotrofní až mírně eutrofní situace
Množství živin, dostupných forem fosforu a dusíku umožňuje rozvoj
primárních producentů, ponořené vodní vegetace i fytoplanktonu.
Nižší rybí obsádky však dovolují, aby v zooplanktonu převládly
velké druhy perlooček rodu Daphnia. Zooplankton s touto druhovou
a velikostní strukturou dokáže svou filtrační aktivitou omezit rozvoj
fytoplanktonu. Průhlednost vody zůstává po většinu sezony vyšší
než 1 m, a proto ponořené rostliny mohou být rovnoměrně rozmístěny ode dna k hladině. V takto strukturované rybniční biocenóze
se vyskytuje velké spektrum druhů vodních organismů – litorálních
perlooček a buchanek, makrozoobentosu. Zooplankton s vysokou
účinností využívá primární produkci sice malé, ale rychle se obnovující biomasy fytoplanktonu. Stabilizovaná populace velkých
perlooček tak představuje výborné potravní možnosti pro ryby.
Dostupné živiny během sezony nejsou vyčerpány, což v některých
případech umožňuje rozvoj vodního květu sinic (čárkovaná zelená –
ve schématu vpravo) odolných vůči žraní zooplanktonem. Příkladem
může být Aphanizomenon flos-aquae, který tvoří makroskopické
kolonie.
Nasycení vody kyslíkem se pohybuje okolo 100 % a nedochází k výrazným rozdílům mezi koncentracemi ve dne a v noci, ani od hladiny

aktivitou téměř úplně eliminovat fytoplankton. Uvedená situace se
může stabilizovat na poměrně dlouhou dobu, protože vysoký obsah
organických látek umožňuje patrně velkou bakteriální produkci,
která může hrát úlohu ve stabilizaci populací perlooček. Dosažení
takového stavu, kdy velký filtrující zooplankton eliminuje rozvoj
fytoplanktonu, přináší opět riziko kyslíkových deficitů. Spotřeba
kyslíku na rozklad velkého množství organických látek především
v sedimentech je tak velká, že minimální fotosyntetická produkce
potlačeného fytoplanktonu nestačí pokrýt tuto spotřebu. Stejně tak
nestačí difuze z atmosféry. Nastává paradoxní situace, kdy stádium
„čisté vody“ (tj. vody s vyšší průhledností) je pro rybí obsádku rizikové. Ekologická situace rybníků dnes nedovoluje velké snížení rybích
obsádek kvůli značnému riziku kyslíkových deficitů při ustavení
stadia čisté vody, tj. planktonu s převahou velkých perlooček rodu
Daphnia. Na druhé straně ani udržování vegetačního zákalu není
bez rizika, které v tomto případě představují planktonní sinice. Tyto
organismy mohou udržovat trvale velmi vysoké pH a v neposlední
řadě i jejich respirační aktivita nebo kolaps celé populace představují
opět riziko kyslíkových deficitů.
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ke dnu, pokud není přítomen intenzivní vodní květ. Fotosyntetický
příjem oxidu uhličitého jen málo ovlivňuje hodnoty pH.
B. 70. léta, eutrofní situace
Vyšší přísun živin, působený jak přímou aplikací organických i minerálních hnojiv, tak splachy z povodí i komunálním znečištěním,
stimuluje především rozvoj fytoplanktonu. Dostatečně silná rybí
obsádka omezuje velké druhy filtrujícího zooplanktonu, perlooček,
místo nich převládnou drobné druhy a buchanky. Zatímco biomasa
zooplanktonu zůstává na stejné úrovni jako v předcházejícím období, predační tlak na fytoplankton je minimální. Během sezony
tak dochází k nárůstu sinic a řas a vyčerpání dostupných forem
fosforu a dusíku. Vegetační zákal způsobený fytoplanktonem snižuje
průhlednost pod 1 m. Zmenšuje se druhové spektrum ponořených
makrofyt. Druhy, kterým se daří v těchto podmínkách, mají tendenci
hromadit biomasu u hladiny. Fytoplankton společně s vodními rostlinami výrazně mění kyslíkové poměry v nádrži. Zatímco u hladiny
převládá fotosyntéza (uvolňování kyslíku a příjem oxidu uhličitého,
zvyšování pH), u dna převládá respirace (dýchání – spotřeba kyslíku
a uvolňování oxidu uhličitého, snižování pH). Během dne, pokud
nedochází k promíchávání vodního sloupce a vznikne dočasné
teplotní rozvrstvení, rychle se ustavují výrazné vertikální gradienty
v koncentracích kyslíku a v hodnotách pH (až 150% nasycení O2
na hladině a jen 20% nasycení u dna, pH na hladině 9,5, zatímco
u dna 7, a to i ve velmi mělkých nádržích, např. při hloubce 1 m).
C
90. léta, hypertrofní situace
Při vysoké hustotě rybí obsádky v zooplanktonu dominují vířníci.
Jejich vliv na fytoplankton je zanedbatelný. Proto biomasa sinic
a řas v podmínkách nadbytku živin může dosahovat extrémních
hodnot (až 1000 mg.l-1 chlorofylu). Za takové situace dochází ke
zhoršení světelných podmínek ve vodním sloupci. Makrofyta,
pokud jsou přítomná, často na začátku sezony přerůstají vláknitými řasami, které jsou nakonec potlačeny rozvojem vegetačního
zákalu planktonních řas a sinic. Limitujícími faktory se stávají
nedostatek světla a oxidu uhličitého. Velmi intenzivní fotosyntéza
při hladině způsobuje zvýšení pH až na hodnotu 10. V takových
podmínkách už není žádný volný CO2 a jen minimum dostupného
hydrogenuhličitanu. Průhlednost vody klesá na 20 cm, sluneční
záření tak proniká asi jen do poloviny průměrné hloubky většiny
rybníků. Prohlubuje se tak rozdíl mezi vysoce prokysličenou
vrstvou vody u hladiny (až 200% nasycení kyslíkem a pH nad 10)
a téměř anoxickou zónou u dna. Tento trend prohlubuje intenzivní
rozklad organických látek v sedimentech, který se projeví uvolňováním fosforu do vodního sloupce. Lze tak pozorovat situaci, že
i v podmínkách enormního nárůstu fytoplanktonu řada rybníků
vykazuje zvýšení koncentrace dostupného fosforu (fosfátů). Tento
„přebytek fosforu“ je zřetelným ukazatelem hypertrofie nádrže
(červený vykřičník ve schématu vpravo). Naproti tomu dusík se
v těchto podmínkách stává paradoxně limitujícím, dusičnany
jsou denitrifikovány při rozkladu organických látek v podmínkách
nedostatku kyslíku. Současně uvolňovaný amonný iont je rychle
zabudován do biomasy fytoplanktonu nebo vyvětrává do atmosféry
jako čpavek při vysokém pH.

Současný stav většiny rybníků nevykazuje až tak katastrofický
scénář, jaký je popsán v přecházejících odstavcích, nicméně je
skutečností, že rozsah eutrofizace rybničních vod je velký a představuje aktuální problém nejen z vodohospodářského hlediska kvality
vody, ale také problém pro rybářské hospodaření. Současná eutrofní
situace rybníků je důsledkem dlouhodobě synergicky působících
faktorů – tj. přísunu živin a zvyšování rybích obsádek (obr. 2). Je
třeba zdůraznit, že kromě kontrolovaného přísunu živin (hnojením
a krmením ryb) byly rybníky posledních 50 let silně dotovány živinami z povodí. Tato situace do značné míry přetrvává i do současnosti.
Je proto obtížné rozlišit, který z vlivů měl v procesu eutrofizace
rybníků větší vliv [17].

Změny v chemismu rybničních vod od poloviny 90. let
20. století
V období od 50. do počátku 90. let je patrný nárůst koncentrací
všech základních hydrochemických složek, stejně jako sloučenin
a forem fosforu a dusíku. Celkový obsah hlavních iontů se podle
hodnot vodivosti zdvojnásobil. Nejvyšší nárůst je patrný u síra-
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nů. Naproti tomu je relativně nízký nárůst
hydrogenuhličitanů a vápníku vzhledem
k rozsahu vápnění samotných rybníků i zemědělských pozemků. Průměrné hodnoty
zjištěné v letech 2000 a 2001 ukazují, že
se trend nárůstu zastavil a bylo zjištěno
zřetelné snížení koncentrací. Výraznější
pokles je patrný na třeboňských rybnících,
ale podobnou tendenci lze vidět i na datech
z Blatenska. To lze hodnotit jako pozitivní
změnu, které vypovídá o celkovém snížení
látkových toků v krajině. Je zajímavé, že
koncentrace hydrogenuhličitanů a vápníku
rychle poklesly zhruba na úroveň v 50. let
minulého století. Pokles u síranů a chloridů
je přibližně na polovinu hodnot z 90. let,
ale jejich koncentrace zůstávají oproti 50.
letům zřetelně vyšší. Jen mírný pokles byl
zaznamenán u koncentrací sodíku, draslíku
a hořčíku. V dalším desetiletí se ukazuje, že
se pokles koncentrací hlavních iontů zpomalil nebo zastavil.
Pokles koncentrace hlavních iontů lze
dát do souvislostí s výrazným snížením
množství aplikovaných minerálních hnojiv
na zemědělské pozemky. Údaje o množství
používaných hnojiv v zemědělství jsou dnes
obtížně dostupné. Přesto lze informaci o poklesu vápnění z 600 kg Ca.ha−1 v 80. letech
na 60 kg Ca.ha−1 v polovině 90. let považovat
za realistickou. Skutečnost, že pokles v celkovém iontovém zatížení rybničních vod na
Třeboňsku je dán vlivem přítoků z bezprostředního povodí, potvrzují dílčí výsledky
z jednotlivých rybničních soustav. Rybniční
soustavy, které mají významný přísun vody
ze zemědělského povodí, vykazovaly zřetelnější pokles koncentrací hlavních iontů,
než jaký byl zaznamenán na soustavách,
které jsou od bezprostředního vlivu zemědělského hospodaření izolované [16], (obr.
4). Na rozdíl od hlavních iontů, které určují
hydrochemický typ vod a ukazují na vliv povodí, parametry určující stupeň eutrofizace
a tudíž i kvalitu vody se za posledních 12 let
prakticky nemění (tab. 4). Lze konstatovat, že
z hlediska celkové situace se kvalita vody nijak nezhoršuje. Nelze však zatím zaznamenat
ani zlepšující se tendenci, přestože intenzita
hnojení v posledních desetiletích poklesla.
V současnosti činí přísun živin v průměru
4 kg P a 20 kg N.ha-1 (nepubl. data pro Rybářské sdružení, Regenda 2013). Tomu odpovídají data pro třeboňské rybníky, kde v roce
2012 dávky činily v průměru 4,5 kg P.ha−1
a 21,4 kg N.ha−1. Tyto hodnoty zahrnují jak
přísun v hnojivech, tak i v krmivech, přičemž právě krmiva představují v současnosti
klíčovou položku. Setrvale vysoký stupeň
eutrofizace je zřejmě důsledkem jak velké
zásoby živin, která je v rybnících přítomná,
tak zátěže živin, která se dostává do rybníka
s napouštěnou vodou z povodí.

Souhrn

Obr. 3. Letecký snímek tůní v oblasti horní Lužnice, nad Halámeckým mostem (Foto © Jan
Ševčík)
Komentář:
Po jarní povodni, která pravidelně zaplavuje nivu řeky Lužnice, která zde přirozeně meandruje,
jsou dobře patrné jednotlivé tůně – oválné vodní plochy i slepá ramena. V průběhu sezony,
podle hydrologické situace, se tůně výrazně navzájem odlišují, podle umístění v nivě, okolní
vegetace, podle míry vysychání, případně podle toho, zda mají ještě zdroj vody v pramenech,
které vyvěrají na patě říční terasy.

Obr. 4. Letecký snímek Břilické soustavy rybníků, severozápadně od Třeboně (Foto © Jan
Ševčík)
Komentář:
Břilické rybníky jsou tzv. nebeské rybníky. To znamená, že jsou napájené pouze vodou, která
spadne na jejich bezprostřední povodí, nemají kontakt se žádnou významnou vodotečí nebo
napájecí strouhou třeboňské rybniční oblasti. Jejich povodí tvoří z 57 % zemědělská půda,
s velkým podílem orné půdy. Na této rybniční soustavě byl v 90. letech zaznamenán velmi
zřetelný pokles koncentrace všech hlavních iontů, vodivost vody se snížila z hodnot okolo
500 mS.cm-1 na méně než 300 mS.cm-1.

Intenzivní eutrofizace rybníků, jak přímá,
která je do určité míry nutnou součástí rybničního hospodaření, tak nepřímá, tj. přísun
živin do rybníků z povodí, trvá více než 50
let. Změnit situaci, ve které se většina rybníků nachází, nebude snadné a ani rychlé.
Nebude stačit jedno opatření, např. pouze snížit velikosti rybích
obsádek. Stejně tak není řešením soustředit se jen na dosažení některých parametrů kvality vody. Při posuzování funkce rybničního
ekosystému je třeba hodnotit celkový „metabolismus“ rybníků včetně
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znalostí o produkčních poměrech. Řešení je třeba hledat v obnovení
přirozených produkčních procesů, které jsou základem pro efektivní
chov ryb a pro dosažení vysoké kvality rybí produkce. Produkce
ryb spočívá ve využití produkčních procesů, které jsou přirozenou
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vlastností a projevem rybničního ekosystému. Je proto třeba, aby
se v rybnících mohla vyskytovat společenstva vodních organismů,
která jsou schopná ve vzájemné souhře realizovat primární produkci,
sekundární produkci, společenstva, která vytvoří stabilní prostředí
a potravní síť vhodnou pro ryby. Hospodařící rybáři mají možnost
ovlivnit hydrologický režim většiny rybníků, přísun živin z krmení
ryb a z hnojení a především velikost a složení rybí obsádky. Tyto
faktory do značné míry určují, jak se bude celý rybniční ekosystém
chovat. Jen částečně mohou ovlivnit rozsah uvolňování fosforu
ze sedimentů, které v rybnících vznikaly desítky let. To, co rybáři
ovlivnit nemohou, je nekontrolovaný přísun živin a organických
látek z povodí. Jestliže si mají rybníky udržet potenciál pro produkci
kvalitních ryb a zároveň plnit roli významných krajinných prvků, je
postupné snižování živinové zátěže rybníků v příštím období velmi
aktuálním úkolem. Výlovem ryb lze z rybničního ekosystému odebírat významné množství fosforu. Průměrná produkce 500 kg.ha−1
živé váhy ryb představuje odnos 3,5 kg P.ha−1 za rok. Pokud bude
rybářská praxe dodržovat pozitivní „saldo“ fosforové bilance, bude
to důležitý příspěvek ke zlepšení situace. Nicméně pro zmírnění
eutrofizace rybníků musí být také dosaženo snížení přísunu živin
do rybníků z jejich povodí.
Poděkování: Kromě historických údajů, data shromážděná v tomto
článku jsou výsledkem systematického sledování především třeboňských a blatenských rybníků v posledních 25 letech. Na tomto
výzkumu se podílel velký počet mých kolegů z Botanického ústavu
AV ČR v Třeboni, Laboratoře aplikované ekologie Zemědělské fakulty
JU v Českých Budějovicích, společnosti ENKI o.p.s. Třeboň, kterým
náleží dík za jejich často mnoholeté úsilí a řadu podnětů, které jsem
mohl využít. Poděkování náleží i partnerům z Rybářství Třeboň a.s.
a ze společnosti s r. o. Blatenská ryba. V posledních letech byl výzkum rybníků podpořen projekty VaV MŽP SP/2d3/209/07 „Rybniční
hospodaření respektující strategii udržitelného rozvoje a podporu
biodiverzity“, GA JU 107/2010/Z “Využití mokřadů a mělkých vod
jako ekologických stabilizujících struktur v kulturní krajině”, pilotními projekty OP Rybářství CZ.1.25/3.4.00/11.00387 „Komplexní
systém kontroly kvality rybničních nádrží – klíčový nástroj pro
efektivní produkci ryb“ a CZ.1.25/3.4.00/13.00445 „Identifikace
a eliminace rizik kyslíkových deficitů“.
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Fishponds have an important role in the hydrological system of
the fishpond regions and generally they represent the most common
type of stagnant water habitat in the Czech Republic. Most of the
fishponds are several hundred years old, and have therefore lost
most of their man-made character. The period of intensification of
fish production started in the 1930s, when liming and fertilization
of the fishponds became a common practice. Since the 1930s, fish
production has increased from a mean of about 50 kg.ha-1 to more
than 500 kg. ha-1. Common carp, Cyprinus carpio L. has been the
main cultivated fish species. Management for higher fish stock
densities, accompanied by higher nutrient loads result in increasing of eutrophication, ultimately reaching a state of ‘hypertrophy’.
The main symptoms of this state are the massive development of
phytoplankton and cyanobacterial ‘algal blooms’, excess of dissolved phosphorus and great fluctuations in oxygen concentrations,
pH, which, in turn, destabilise the fish pond ecosystem. The paper
describes in detail long-term process (one hundred years) of increase
in nutrient loading as well as in fish stock and their combined effect
on fishpond ecosystem structure and functioning.
Key words
fishponds like shallow lakes – fish production – fertilization of fishponds – long-term eutrophication – phophorus – nitrogen – plankton
– cyanobacteria water bloom
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