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ABSTRAKT 

Rybníky tvoří velice významnou složku krajiny, pozitivně ovlivňují její 

ekologickou stabilitu. Mají vliv na zpomalování povrchového odtoku vody, vliv na 

retenční kapacitu krajiny, mají funkci čistící a zachycování sedimentu. 

V současné době se setkáváme se snahami využívat rybníky především 

k produktivnímu chovu ryb. Je však třeba ponechat v těchto biotopech životní podmínky 

pro různé druhy organismů. 

Cílem diplomové práce je zhodnotit území PR Skučák z ekologického hlediska a 

posoudit vliv kvality rybniční vody na vodní ekosystém i ostatní faunu a flóru. Hlavním 

úkolem bylo provést analýzu kvality vody spojenou s pravidelnými odběry vody na dané 

lokalitě. Aktuální stav území byl hodnocen z dostupných podkladů, laboratorních analýz a 

nesčetných terénních průzkumů v území. Mou snahou je, aby tato práce poskytla důležité 

informace o dané lokalitě PR Skučák a posloužila tak jako podklad pro budoucí zlepšení 

ekologické hodnoty území. 

Klí čová slova: rybník, chov ryb, přírodní rezervace Skučák, ekosystém, voda 

 

ABSTRACT 

The ponds do very significant part of the region, they positive affect its 

environmental stability. They have influence on inhibiting surface runoff, on water-bearing 

capacity, they have cleansing function and they make deposit traping. 

Currently meet man himselves with tendency of utilization ponds mainly for 

productive fish culture. But its necessary to keep in this biotope environment for different 

kind of organism. 

The goal of my diploma work is the area valuation in the natural reservation of 

Skucak from environmental stand-point, review the influence of quality ponds water into 

water ecosystem and another biota. The main task of diploma was making a water analysis 

linked to periodic water take-off from the area. Actual area situation was assessed by 

available basis, laboratory analysis and many field investigations. My aspiration is to give 

an important informations about this area Skucak and make the base for the future 

innovation of environmental area worth. 

Keywords: the pond, the fish culture, the natural reservation of Skucak, the ecosystem,  

the water 
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1. Úvod 

Vodní nádrže, ať přirozené nebo umělé, jsou součástí kulturní krajiny České 

republiky, které vryly svojí bohatou historií nenapodobitelný výraz. 

Nejstarší rybníky byly budovány již na konci prvního tisíciletí. K rozmachu 

výstavby rybníků dochází za vlády Karla IV., avšak za zlatý věk rybníkářství se považuje 

16. století, kdy zejména Pernštějnové v Polabí a Rožmberkové v jižních Čechách budovali 

největší rybniční soustavy. 

Rybník je uměle vybudovaná vodní nádrž s přirozeným nebo převážně přirozeným 

dnem a s technickým zařízením určeným pro manipulaci s vodní hladinou, včetně úplného 

vypuštění vody při výlovu rybí obsádky. 

Většina malých vodních nádrží rybničního typu je budována jako víceúčelová. 

Rybníky mají vedle produkce ryb také další velice významné funkce. Vedle nesporné 

krajinotvorné hodnoty poskytují dobré životní podmínky celé řadě chráněných druhů 

organismů, mají funkci odbourávání a retence organického i anorganického znečištění        

a také retencí vody v krajině. Téměř polovina rybníků plní funkci dočišťovací a funkci     

při komplexním řešení protipovodňové ochrany. Důležitou podmínkou ovšem je, aby 

rybníky nebyly zcela zazemněny, aby byly poměry v lokalitě správně technicky řešeny      

a také aby rybníky byly odpovídajícím způsobem provozovány. 

Problematika hospodaření na rybnících a úloha rybníků v současné krajině              

a ve vodních ekosystémech patří mezi velice složité komplexní problémy, a při jejich 

řešení dochází ke střetům mezi zájmy produkčních rybářů, kteří na rybnících hospodaří, 

zájmy ochrany přírody a zájmy subjektů nakládající s povrchovými vodami, kterou 

rybníky zatěžují zvýšeným přísunem živin. 

Současný nepříliš uspokojivý stav prakticky všech rybníků je výsledkem 

dlouhodobého nezájmu o údržbu, nízkou mírou finančních prostředků, ukládaných 

v minulosti v této oblasti jak do údržby, investic i do prevence negativních vlivů lidské 

činnosti.  

Na řadu otázek lze díky tomu v současnosti nalézt několik pohledů založených 

zcela objektivních principech. Nalezení ideálního postupu není jednoduchou záležitostí      

a nedá se předpokládat aplikace jednotného postupu u všech rybníků ani vyřešení v 

krátkodobém horizontu. Cílem opatření bude harmonizovat zájmy všech dotčených 
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subjektů, a to při zajištění produkční funkce rybníků omezit množství živin vytékajících 

z rybníků do vodních toků a zajistit ekologickou funkci rybníků. Při řešení problémů je 

nutno zohlednit vazbu rybníků na celé povodí a jejich vzájemné interakce. 

 

Cílem diplomové práce je zhodnotit území PR Skučák z ekologického hlediska       

a posoudit vliv kvality rybniční vody na vodní ekosystém i ostatní faunu a flóru. Hlavním 

úkolem bylo provést analýzu kvality vody spojenou s pravidelnými odběry vody na dané 

lokalitě. Aktuální stav území byl hodnocen z dostupných podkladů, laboratorních analýz   

a nesčetných terénních průzkumů v území. Mou snahou je, aby tato práce poskytla důležité 

informace o dané lokalitě PR Skučák a posloužila tak jako podklad pro budoucí zlepšení 

ekologické hodnoty území. 
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2. Charakteristika území PR Skučák, přírodní poměry území 

 

2.1. Základní identifikační a popisné údaje 
 

Kraj:     Moravskoslezský 

Katastrální území:   Rychvald 

Zřízena:    Výnosem Ministerstva kultury č.j. 10-752/69 – II/2 

Datum vyhlášení:   29. 10. 1969 

Vlastník:    Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

Hospodařící subjekt:   Rybářství Rychvald s.r.o. 

Předmět ochrany:  rostlinná společenstva s plavínem štítnatým (Nymphoides 

peltata) a vodní ptactvo 

Výměra území:  30,08 ha (15 ha zaujímá využívaná vodní plocha, 15 ha 

plocha litorálu) 

Nadmořská výška:   214 – 215 m n.m. 

Průměrná hloubka rybníku:  0,70 m  

 

 

 
Obr. 1: Výřez mapy - Česká republika (převzato z http://geoportal.cenia.cz) 
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2.2. Charakteristika přírodních poměrů 
 
2.2.1. Klimatické poměry 
 

Lokalita leží v mírně teplé klimatické oblasti MT 10 (Quitt, 1971) (viz tab. 1). Tato 

oblast je charakterizována dlouhým teplým a mírně suchým létem, mírně teplým jarem      

a podzimem, mírně teplou a velmi suchou zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky.  

 
Tab. 1: Charakteristiky klimatické oblasti MT 10 

Počet letních dnů 40 - 50 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10 ºC a více 140 -160 

Počet mrazových dnů 110 - 130 

Počet ledových dnů 30 - 40 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 - 60 

Počet dnů zamračených 120 - 150 

Počet dnů jasných 40 - 50 

Průměrná roční teplota vzduchu (ºC) 8,5 

Průměrná teplota v lednu (ºC) -2 až -3 

Průměrná teplota v dubnu (ºC) 7 - 8 

Průměrná teplota v červenci (ºC) 17 - 18 

Průměrná teplota v říjnu (ºC) 7 - 8 

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120 

Srážkový úhrn ve vegetačním období (mm) 400 - 450 

Srážkový úhrn v zimním období (mm) 200 - 250 

 

Vegetační období:  měsíce IV – IX 

Zimní období:  měsíce X – III 

Letní den:   tmax ≥ 25 ºC 

Mrazový den:   tmin ≤ -0,1 ºC 

Ledový den:   tmax ≥ -0,1 ºC 

Jasný den:   Nd ≤ 2/10 

Zamračený den:  Nd ≤ 8/10 

Nd … průměrná oblačnost (v desetinách pokrytí oblohy) 
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2.2.2. Geomorfologické poměry 
 

Geomorfologické zařazení: VIII B – 1 – g  

Provincie:    Západní Karpaty 

Soustava (subprovincie):  Vněkarpatské sníženiny 

Podsoustava (oblast):   Severní vněkarpatské sníženiny 

Celek:     Ostravská pánev 

Okrsek:    Ostravská niva, Orlovská plošina 

 

Ostravská niva 
 

Je východní a jižní částí Ostravské pánve. Jedná se o rovinu, souvrství 

čtvrtohorních říčních sedimentů tvořené převážně písčitohlinitou vrstvou nánosů 

holocenních a štěrkopísku pleistocenních. Jde o nižší stupeň holocenní údolní nivy 

s četnými haldami a násypy antropogenního původu. Toto území je málo zalesněné, 

vyskytují se zde převážně lužní porosty jako jasan (Fraxinus sp.), olše (Alnus sp.), vrba 

(Salix sp.). Ostravská niva náleží 3. vegetačnímu stupni (dubovo – bukový). (Demek, 

1987) 

 

Orlovská plošina 
 

Je střední část Ostravské pánve. Jedná se o plochou pahorkatinu, s různě mocným 

souvrstvím štěrků, písků, hlín glacigenních v nadloží uhlonosného karbonu překryté 

vrstvou sprašových hlín, akumulační plošina galcigenního a eolického původu je 

rozčleněná procesy periglaciální a humidní destrukce. Území je středně zalesněné, 

převážně se smrkovými porosty, místy se vyskytují borovice, duby. Orlovská plošina 

náleží 4. vegetačnímu stupni (bukový). (Demek, 1987) 

 

2.2.3. Geologické poměry 
 

V akumulaci převládají písčitohlinité sedimenty, mnohde s organickou příměsí. 

V severovýchodním údolním svahu vystupují jíly spodnobádenského stáří v podloží tillů – 

glacigenních uloženin pleistocénního sálského ledovce, ostatní svahy jsou pokryty 

sprašovými hlínami. V okolí rybníka se vyvinul glej typický, přecházející do fluvizemě 

glejové. (Řehoř, 1998) 
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Obr. 2: Výřez mapy – Geologická mapa České republiky  
(převzato z http://geoportal.cenia.cz) 
 

2.2.4. Hydrologické poměry 
 

Rybník Skučák je napájen vodou z potoka jménem Rychvaldská Lutyňka.  

Rychvaldská Lutyňka je pravobřežním přítokem Orlovské Stružky, zásobuje také rybníky 

Statkové, a Podkostelní a slouží současně jako recipient srážkových, svahových                  

a melioračních přítoků.  

 

Tab. 2: Charakteristiky vodních toků v PR Skučák 

název Rychvaldská Lutyňka Orlovská Stružka 

Číslo hydrologického pořadí 2-03-02-006 2-03-02-008 

Plocha povodí (km2) 20,498 8,489 

Řád toku II II 

Správce toku Rybářství Rychvald s. r. o. Povodí Odry s. p. 

Lesnatost (%) 10 - 

(Hydrologické poměry ČSSR, 1965) 

 
 
 
 
 

Paleozoické horniny zvrásněné, 
nemetamorfované (břidlice, vápence) 

Kvartér (hlíny, spraše, písky, štěrky) 

Mezozoické horniny alpínsky 
zvrásněné (pískovce, břidlice) 

Terciérní horniny (písky, jíly) 

Terciérní horniny alpínsky zvrásněné 
(pískovce, břidlice) 
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2.2.5. Pedologické poměry 
 

Území je situováno do oblasti hnědých lesních půd (půdy s převážným procesem 

hnědnutí – brunifikace i alterace, oxidického zvětrávání primárních minerálů, které 

obsahují železo ve druhém oxidačním stupni, půdy alterační s dominantním kambickým 

Bv – horizontem), a půd podzolových (převážným půdotvorným procesem je podzolizace 

se současně se projevujícím se procesem hnědnutí; půdy alteračně – translokační 

s dominantním podzolovým Bs – horizontem), dnes zemědělsky obhospodařovaných. 

V prostoru kolem rybníka se vyskytují také půdy zaplavované a oglejené.      

(Weissmanová, 2004) 

 
 
 
2.3. Historie využívání území 
 

První návrh na zřízení přírodní rezervace byl podán již v roce 1952. Oficiálně byla 

přírodní rezervace Skučák zřízena v roce 1969. Hlavním motivem ochrany se stala cenná 

společenstva vodních a mokřadních rostlin s kriticky ohroženým plavínem štítnatým 

(Nymphoides peltata) a nepukalkou plovoucí (Salvinia natans). Lokalita byla hnízdištěm    

a na tahu shromaždištěm řady dnes již mizejících druhů ptáků. V minulosti zde hnízdil 

bukáček malý (Ixobrychus minutus), břehouš černoocasý (Limosa limosa), čírka modrá 

(Anas querquedula) nebo polák malý (Aythya nycora). 

Od 70. let minulého století dochází v důsledku nevhodného intenzivního 

hospodaření k postupnému zániku vzácných společenstev vodních rostlin a ochuzení 

druhového spektra živočichů. Od roku 1984 se na lokalitě přestaly objevovat kvetoucí 

rostliny plavínu štítnatého, nepukalka plovoucí vymizela úplně. 

Příčinou nevhodného hospodaření na lokalitě bylo i to, že ve výnosu z roku 1969 

nejsou stanoveny žádné podmínky ochrany. Teprve v roce 1989 vydal tehdejší Okresní 

národní výbor Karviná rozhodnutí o povinnosti extenzivního hospodaření. To však 

k obnovení původních hodnot ekosystému nestačilo.  

V roce 1995 byl rybník převeden ze správy Okresního úřadu Karviná na Agenturu 

ochrany přírody a krajiny ČR. S rybáři bylo smluvně dohodnuto omezení intenzity 

hospodaření s úplným vyloučením amura bílého a zákazem přihnojování a vápnění. 
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V roce 2005 proběhla za finanční podpory Státního fondu životního prostředí 

revitalizace území zahrnující celkové odbahnění, vybudování ostrovů a členitých vodních 

lagun. (Plán péče o PR Skučák, 2008) 

 

 

2.4. Dosavadní péče a zásahy do území 
 

Do roku 1998 nebyl pro rezervaci vypracován ochranářský plán ani plán péče. 

První plán péče byl schválen na léta 1998 – 2007. 

V roce 1975 bylo na základě výjimky Ministerstva kultury provedeno celkové 

odbahnění rybníka, během kterého byla odstraněna většina tehdejšího porostu rákosin.    

Po tomto zásahu došlo k radikálnímu úbytku vodních makrofyt.. 

Následující odbahnění proběhlo v roce 1990. Zemina byla vyhrnuta do tří ostrůvků 

a jednoho poloostrova. Ostrůvky sloužily ke hnízdění racků a kachen. Postupně však 

zarostly náletem vrb. 

V 80. a 90. letech byl několikrát proveden pokus o reintrodukci plavínu štítnatého. 

Vždy bezvýsledně. 

Na základě dlouholetého sledování nepříznivého vývoje rezervace byla v roce 2004 

vypracována projektová dokumentace revitalizace území spočívající v odbahnění, 

vybudování větších ostrovů a rozměrných členitých tůní v litorálu. Projekt byl realizován 

od ledna do dubna 2005. Celkově bylo z  území rezervace odvezeno přes 48 tis. m3 

zeminy. Zbylý sediment byl využit na vybudování čtyř ostrovů. 

Na nově vzniklých ostrovech se již v dubnu téhož roku objevila první hnízda racků 

a čejek. V příbřežních částech zahnízdilo několik párů kriticky ohroženého vodouše 

rudonohého (Tringa totanus). V roce 2006 hnízdilo na ostrovech 15 párů silně ohrožených 

racků černohlavých (Larus melanocephalus). Rybník i nově vzniklé laguny obsadili hojně 

obojživelníci. Pod hladinou rybníka a na obnaženém dně se začala objevovat řada taxonů 

mokřadních a vodních rostlin, jejichž zastoupení se oproti stavu před odbahněním zvýšilo 

počtem jedinců i druhů. Byla nastartována samovolná obnova plavínu štítnatého.  

Od roku 2005 se v PR Skučák provádí kvalitní management. Pravidelné kosení 

zajišťuje rozvoj druhové skladby flóry i fauny. Biomasa z kosení luk a rákosin bývá 
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z území odvážena. Již po první seči došlo k výraznému zlepšení struktury porostu a tím      

i k zlepšení biotopových podmínek pro hnízdící ptáky. (Plán péče o PR Skučák, 2008) 

 

3. Hodnocení jakosti povrchových vod v území PR Skučák 

 

Jednotlivé vzorky byly odebírány jednou měsíčně od listopadu 2006 do března 

2008. Vzorky jsem odebírala jednorázově do PET lahví o objemu 1,5l. 

 
 
3.1. Metodika odběru podle ČSN ISO 5667 Jakost vod – Odběry vzorků 

 

3.1.1. Místo odběru 

Vzorky z povrchových vrstev obsahujících plovoucí látky by se měly odebírat 

zvláštními povrchovými vzorkovači. 

 

a) Horizontální rozložení míst odběru vzorků – k charakterizaci jakosti vody 

S výjimkou přibližně kruhových jezer tvoří ostatní nádrže členité zátoky nebo mají 

komplikovanou pobřežní linii, a tedy jsou výrazně heterogenní v horizontálním směru. 

Aby bylo možno vyhodnotit stupeň této heterogenity, je nezbytné určit několik bodů 

odběru a provést předběžné pozorování. Ze získaných údajů je pak možno účinně určit 

potřebný počet bodů odběru. Je-li heterogenita vodní nádrže v horizontálním směru málo 

významná, postačí určit jeden odběrový bod nad nejhlubší částí. Místa odběru by měla být 

definována jasně, a pokud možno označená bójemi. Navigační zařízení se používá 

k identifikaci bodů odběru, je-li plocha hladiny pro zakotvení bójí příliš velká. 

b) Vertikální rozložení míst odběru vzorků 

Jakost vody v přírodních i umělých vodních nádržích může být vertikálně značně 

heterogenní v důsledku stratifikace. Příčinami jsou změny jakosti vody způsobené 

fotosyntézou v eufotické zóně, teplotní změny vody a vlivy vyvolané rozpouštěním látek 

ze sedimentů. Mimo to může vertikální stratifikaci způsobit sedimentace nerozpuštěných 

látek. Velké rozdíly jakosti vody jsou také často pozorovány v teplotní skočné vrstvě 

(metalimniu). Proto je nutno v heterogenních vrstvách co nejvíce snížit hloubkovou 

vzdálenost odebíraných prostých vzorků. Přesné uspořádání hloubky odběrů závisí           

na požadované informaci a na místních podmínkách. Proto se doporučuje provést 
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předběžné šetření s využitím měřících sond (pro měření teploty a pokud možno                   

i koncentrace rozpuštěného kyslíku, hodnoty pH, konduktivity, zákalu a chlorofylu), které 

dovolují buď kontinuální záznam nebo záznam v krátkých intervalech. V tomto případě    

se hloubky odběrů rozloží rovnoměrně (k získání záznamu o celkové vertikální 

heterogenitě). Jakmile byl jednou odběrový program navržen, nemůže se již během odběru 

vzorku měnit, protože získané údaje by nebyly souměřitelné. Ve velkých a hlubokých 

vodních útvarech s vnitřním prouděním vody se doporučuje použít soustavu vzorkovačů, 

které zajišťují současný odběr vzorků. 

 
3.1.2. Četnost a časový plán odběru vzorků 

Jakost vody z vodních nádrží se mění podle ročního období. V důsledku toho 

četnost odběrů bude záviset na požadované informaci. Obecně je pro charakteristiku 

jakosti za dlouhé časové období přijatelný interval 1 měsíc mezi odběrem prostých vzorků.  

Jakost vody se nadto často významně mění i během dne. Vzorky by se tedy měly 

odebírat ve stejnou denní dobu, aby se tento vliv snížil. 

 
3.1.3. Volba způsobu odběru vzorků 

Výběr způsobu odběru vzorků závisí na cíli, k němuž byl program určen. Vzorky 

odebírané ze zvláštních důvodů nebo pro účely kontroly jakosti budou ve většině případů 

prosté vzorky. Pro průzkum jakosti vody se užívá řada prostých vzorků, ale užitečné 

mohou být i směsné vzorky. Rozbor řady prostých vzorků bývá nákladný, a proto se 

vzorky často mísí, aby se snížila cena za rozbory; avšak výsledky rozboru směsných 

vzorků informují jen o průměrných hodnotách a neposkytnou podrobné údaje o extrémních 

podmínkách nebo rozsahu změn jakosti. Oba způsoby mohou být kombinovány odběrem 

směsných vzorků v krátkých intervalech s řadou vzorků odebíraných v delších intervalech.  

 
3.1.4. Doprava, stabilizace a uchování vzorků 

Je nutno zajistit, aby vzorkovnice byly dodány do laboratoře dobře uzavřeny, 

chráněny před účinkem světla a nadměrného tepla, protože jakost se velmi rychle mění 

v závislosti na výměně plynů, chemických reakcích a metabolismů organismů. Je třeba 

zajistit, aby vzorky, které nemohou být analyzovány brzo, byly stabilizovány nebo 

konzervovány. Pro skladování na poměrně krátkou dobu lze použít ochlazení na 4 ºC; 

k dlouhodobému skladování lze doporučit zmrazení vzorků na –20 ºC. V tomto případě je 
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třeba zajistit, aby vzorky byly před použitím zcela rozmrazeny, protože zmrazovací proces 

může vyvolat zkoncentrování některých složek v části dosud nezmrazeného vzorku. 

Vzorky lze konzervovat přídavkem chemikálií. Je nutné zajistit, aby zvolené konzervační 

způsoby neovlivnily následné zkoušky a výsledky. 

 

 

3.2. Popis sledovaných ukazatelů jakosti vody 
 

3.2.1. pH 

Hodnota pH ovlivňuje většinu fyzikálně – chemických a biochemických procesů 

probíhajících ve vodách. Umožňuje rozlišit jednotlivé formy výskytu některých prvků     

ve vodách, je jedním z hledisek pro posuzování agresivity vody a ovlivňuje účinnost 

většiny chemických, fyzikálně-chemických a biologických procesů použitých při úpravě     

a čištění vod. (Pitter, 1999) 

V čistých přírodních vodách (povrchových a prostých podzemních) je hodnota pH 

v rozmezí asi 4,5 – 9,5, dána obvykle uhličitanovou rovnováhou. Tuto závislost mohou 

však ovlivňovat např. huminové látky, kationty snadno podléhající hydrolýze (např. hliník, 

železo) a u minerálních vod také sloučeniny boru a křemíku. Jeho pokles pod hodnotu 4,5 

je způsoben přítomností volných anorganických nebo organických kyselin. (Pitter, 1999) 

Povrchové vody mívají hodnoty pH od 6,0 – 8,5. Posun do alkalické oblasti          

na hodnotu 8,0 bývá způsoben intenzivní fotosyntetickou asimilací zelených organismů, 

kdy dochází k vyčerpání volného CO2. (Pitter, 1999) 

 

3.2.2. Vodivost 

Označuje se jako konduktivita a vyjadřuje míru koncentrace ionizovatelných 

anorganických a organických součástí vody. Konduktivita závisí na koncentraci iontů, 

jejich nábojovém čísle, pohyblivosti a teplotě. Vzrůst nebo pokles teploty o 1º C způsobuje 

změnu konduktivity nejméně o 2 %. Konduktivita se měří nebo se přepočítává  na teplotu 

25º C. (Pitter, 1999) 

Předností stanovení konduktivity je, že její hodnotu lze získat poměrně snadno       

a rychle. Umožňuje proto bezprostřední odhad koncentrace iontově rozpuštěných látek      

a celkové mineralizace ve vodách. (Pitter, 1999) 
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3.2.3. Dusičnany 

Dusičnany vznikají sekundárně při nitrifikaci amoniakálního dusíku. Jsou 

konečným stupněm rozkladu dusíkatých organických látek v oxickém prostředí.               

Za anoxických podmínek podléhají denitrifikaci za vzniku elementárního dusíku          

resp. oxidu dusného. Anorganického původu jsou dusičnany v atmosférických vodách. 

Vyskytují se téměř ve všech vodách a patří mezi čtyři hlavní anionty. Jejich 

koncentrace v přírodních vodách neustále vzrůstají v důsledku vzrůstajícího počtu obyvatel 

a zemědělství. (Pitter, 1999) 

V přírodních vodách se koncentrace dusičnanů mění v závislosti na vegetačním 

období. V maximální koncentraci se dusičnany nacházejí v podzemních vodách v zimním 

období, kdy se vyluhují z půdy, protože jsou jen velmi slabě zadržovány v půdním 

komplexu. V letním období jsou naopak z vody odčerpávány vegetací. (Pitter, 1999) 

 

3.2.4. Amonné ionty 

Amoniakální dusík je primárním produktem rozkladu organických dusíkatých látek 

živočišného a rostlinného původu. Zdrojem amoniakálního dusíku organického původu 

jsou splaškové odpadní vody a odpady ze zemědělských výrob. Zdrojem amoniakálního 

dusíku anorganického původu jsou především dusíkatá hnojiva. 

Amoniakální dusík se ve vodách vyskytuje jako kation +
4NH  a v neiontové formě 

jako 3NH . V povrchových vodách nepřevyšují koncentrace amoniakálního dusíku obvykle 

1 mg/l. (Pitter, 1999) 

Amoniakální dusík je ve vodách za oxických podmínek nestálý a velmi snadno 

podléhá biochemické oxidaci (nitrifikaci). Ve vodě významně zvyšuje korozi mědi a jejích 

slitin. Koroze závisí na koncentraci amoniakálního dusíku a hodnotě pH. 

Působí velmi toxicky na ryby. Toxicita však závisí do značné míry na hodnotě pH 

vody, protože toxický účinek má nedisociovaná molekula 3NH . Udává se, že nejvyšší 

přípustná koncentrace nedisociovaného amoniaku pro kaprovité ryby je asi 0,05 mg/l          

a pro ryby lososovité asi 0,01 mg/l. 

Amoniakální dusík je z hygienického hlediska velmi významný, protože je jedním 

z primárních produktů rozkladu organických dusíkatých látek. Je proto důležitým 

chemickým indikátorem znečištění podzemních vod živočišnými odpady. (Pitter, 1999) 
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3.2.5. Skupinová stanovení 

Voda vyskytující se v přírodě není chemicky čistá. Vždy obsahuje rozpuštěné plyny 

a rozpuštěné a nerozpuštěné anorganické a organické látky. Látky obsažené ve vodě 

mohou být z fyzikálního hlediska přítomny jako rozpuštěné látky (elektrolyty, 

neelektrolyty) a jako látky nerozpuštěné. (Pitter, 1999) 

Rozlišení mezi rozpuštěnými a nerozpuštěnými látkami závisí na zvolené velikosti 

pórů filtru. Velikost pórů filtru se obvykle volí tak, aby byl splněn požadavek jak 

dostatečně velké filtrační rychlosti, tak co nejhustšího filtru, aby do filtrátu přešly pokud 

možno jen látky molekulárně nebo iontově dispergované v pravých roztocích.  

Rozpuštěné látky jsou zastoupeny hlavně kationty +++++ 322 ,,,, FeKNaMgCa , 

+++
4

22 ,, NHMnFe  a anionty −−−−−−− 3
432

2
4

2
33 ,,,,,, PONONOSOCOClHCO  a dále některými 

organickými látkami, koloidními sloučeninami křemíku, železa, hliníku, manganu, 

huminovými látkami, bílkovinami. Obsah rozpuštěných látek informuje o obsahu 

rozpuštěných solí (čili mineralizaci) vody. Rozpuštěné látky se stanovují odpařením 

filtrovaného vzorku vody a sušením odparku při 105º C. Za rozpuštěné látky se považují 

látky, které prošly při filtraci vody membránovými filtry o střední velikosti pórů 0,45 µm. 

Mezi nerozpuštěné látky patří v přírodních a užitkových vodách různé 

hlinitokřemičitany, hydratované oxidy kovů (nejčastěji železa, manganu a hliníku), 

fytoplankton, zooplankton, organický detrit, tuky, oleje aj. Obsah nerozpuštěných látek 

informuje o množství organických i minerálních (anorganických) látek suspendovaných   

ve vodě. (Pitter, 1999) 

 

3.2.6. Celkový fosfor 

Celkový fosfor (Pcelk) ve vodách se dělí na rozpuštěný (Prozp) a nerozpuštěný 

(Pnerozp). Rozpuštěný a nerozpuštěný fosfor se dále dělí na anorganický (Panorg) a organický 

(Porg) vázaný. Rozpuštěný anorganicky vázaný fosfor se dále dělí na orthofosforečnanový 

(Portho) a polyfosforečnanový (Ppoly). (Pitter, 1999) 

Zdrojem anorganického fosforu ve vodách jsou fosforečnanová hnojiva, prací 

prostředky, protikorozní a protiinkrustační prostředky, které obsahují polyfosforečnany. 

Zdrojem organického fosforu jsou živočišné odpady, rozkládající se biomasa 

fytoplanktonu a zooplanktonu. (Pitter, 1999) 
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Vzhledem k tvorbě málo rozpustných fosforečnanů s Ca, Mg, Fe, Al apod. a 

vzhledem k jejich významné chemisorpci na tuhých fázích se fosforečnany vyskytují ve 

vodách jen ve velmi malých koncentracích. Bohatší na fosforečnany jsou vody z rašelinišť. 

Sloučeniny fosforu hrají významnou úlohu v přírodním koloběhu látek. Jsou 

nezbytné pro nižší i vyšší organismy, které je přeměňují na organicky vázaný fosfor. Po 

uhynutí a rozkladu organismů se fosforečnany opět uvolňují do prostředí. Zvlášť 

významně se fosforečnany uplatňují při růstu zelených organismů ve vodě (řas a sinic). 

Fosfor má klíčový význam pro eutrofizaci povrchových vod. (Pitter, 1999) 

 

3.2.7. Biochemická spotřeba kyslíku (BSK) 

BSK je definována jako množství kyslíku spotřebovaného mikroorganismy          

při biochemických pochodech na rozklad organických látek ve vodě při aerobních 

podmínkách. Protože organické látky jsou jednou z hlavních znečišťujících složek vody, 

patří BSK mezi důležité ukazatele čistoty nebo znečištění vody a důležitým ukazatelem 

kyslíkového režimu ve vodě. Hodnota BSK závisí na celé řadě faktorů (reakční doba, 

teplota, koncentrace biogenních prvků, přítomnost toxických látek, pH prostředí). 

Rozdíl obsahu rozpuštěného kyslíku před a po pětidenní inkubaci (BSK5) je úměrný 

obsahu rozložitelných organických látek ve vzorku vody. (Pitter, 1999) 

 

3.2.8. Chemická spotřeba kyslíku (CHSK)    

Při stanovování CHSK se na koncentraci organických látek ve vodě usuzuje podle 

množství oxidačního činidla, které se za určitých podmínek spotřebuje na jejich oxidaci. 

CHSK je mírou celkového obsahu organických látek ve vodě a je důležitým ukazatelem 

organického znečištění vody. Jako oxidační činidlo se v současné době používá dichroman 

draselný (K2Cr2O7) nebo manganistan draselný (KmnO4). Druh použitého oxidačního 

činidla se udává obvykle symbolem u zkratky CHSKCr, CHSKMn. (Pitter, 1999) 

Poměr BSK5 : CHSK odhaduje poměrné zastoupení biologicky rozložitelných látek 

ve vodě. Čím je hodnota tohoto podílu větší, tím více biologicky snadno rozložitelných 

látek voda obsahuje. (Pitter, 1999) 
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3.3. Výpočet charakteristické hodnoty podle ČSN 75 7221 Jakost vod – 
Klasifikace jakosti povrchových vod                             
 

Je-li nutno klasifikovat jakost vody při četnosti 11 až 23 hodnot za období, vybere 

se za charakteristickou hodnotu hodnota ležící na tom místě vzestupné řady hodnot, která 

odpovídá hodnotě 90% z počtu hodnot, zaokrouhlené na celé číslo (pro 11 až 15 hodnot je 

to hodnota předposlední, pro 16 až 23 hodnot je to hodnota třetí odzadu). 

 

3.3.1. Princip výpočtu 
 

Charakteristická hodnota výběrového souboru (hodnota ukazatele jakosti vody 

s předem zvolenou pravděpodobností nepřekročení) se zjistí z výběrové distribuční čáry, 

kterou je lomená čára spojující empirické pravděpodobnosti jednotlivých hodnot 

výběrového souboru. Principem výpočtu je seřazení neměřených hodnot do vzestupné řady 

a přiřazení empirických pravděpodobností nepřekročení jednotlivým hodnotám řady. 

 

3.3.2. Výpočet hodnoty s předem zvolenou pravděpodobností 
 

Hodnota s předem zvolenou pravděpodobností Cp v % se vypočítá podle rovnice: 

 

• kpkpp CdCdC ⋅−+⋅= − )1()( 1  

kde: Ck je k-tá hodnota v vzestupné řadě 

        Ck-1 je (k-1)-tá hodnota v vzestupné řadě „k“ hodnot 

        dp je pomocná proměnná hodnota, vypočítá se podle rovnice: 

• 3,0)4,0(
100

100 ++⋅−−= n
P

kd p  

kde: P je předem zvolená pravděpodobnost v % 

        n je počet prvků řady 

        k je pomocná proměnná hodnota, vypočítá se podle rovnice: 

• 3,0)4,0(
100

100 ++⋅−= n
P

k   

Pozn. Hodnota „k“ se vyjadřuje hodnotou, zaokrouhlenou na celé číslo nahoru. 
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3.4. ČSN 75 7221 Jakost vod – Klasifikace jakosti povrchových vod 
 

Tato norma platí pro jednotné určení třídy jakosti povrchových vod – klasifikaci, 

která slouží k porovnání jejich jakosti na různých místech a v různém čase. 

 

Povrchové vody se podle jakosti vody zařazují do 5 tříd jakosti: 

I. třída – neznečištěná voda                      

stav povrchové vody, který nebyl významně ovlivněn lidskou činností, při kterém 

ukazatele jakosti vody nepřesahují hodnoty odpovídající běžnému přirozenému pozadí 

v tocích 

 

II. t řída – mírně znečištěná voda  

stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností tak, že ukazatele jakosti 

vody dosahují hodnot, které umožňují existenci bohatého, vyváženého a udržitelného 

ekosystému 

 

III. t řída – znečištěná voda 

stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností tak,  že ukazatele jakosti 

vody dosahují hodnot, které nemusí vytvořit podmínky pro existenci bohatého, vyváženého 

a udržitelného ekosystému  

 

IV. t řída – silně znečištěná voda 

stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností tak, že ukazatele jakosti 

vody dosahují hodnot, které vytvářejí podmínky, umožňující existenci pouze 

nevyváženého ekosystému   

 

V. třída – velmi silné znečištěná voda  

stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností tak, že ukazatele jakosti 

vody dosahují hodnot, které vytvářejí podmínky, umožňující existenci pouze silně 

nevyváženého ekosystému 

 

V tab. 3 jsou uvedeny mezné hodnoty tříd jakosti vody u fyzikálních a chemických 

ukazatelů, které byly měřeny. 
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Tab. 3: Mezné hodnoty tříd jakosti vod podle ČSN 75 7221 

třída jakosti vody  

Ukazatel 

 

Symbol 

 

Jednotka I. II. III. IV. V. 

elektrolytická 
konduktivita 

- mS/m < 40 < 70 < 110 < 160 ≥ 160 

rozpuštěné látky 
RL mg/l < 300 < 500 < 800 < 1200 ≥ 1200 

nerozpuštěné látky 
NL mg/l < 20 < 40 < 60 < 100 ≥ 100 

biochemická spotřeba 
kyslíku 

BSK mg/l < 2 < 4 < 8 < 15 ≥ 15 

chemická spotřeba 
kyslíku 

CHSK mg/l < 15 < 25 < 45 < 60 ≥ 60 

amoniakální dusík 
N-NH4 mg/l < 0,3 < 0,7 < 2 < 4 ≥ 4 

dusičnanový dusík 
N-NO3 mg/l < 3 < 6 < 10 < 13 ≥ 13 

celkový fosfor 
Pcelk. mg/l < 0,05 < 0,15 < 0,4 < 1 ≥ 1 

 

 

 

 

3.5. Zpracování výsledků 
 

 

3.5.1. Popis a charakteristika odběrových bodů 
 

 

� Odběrové místo (O 1): přítok, Rychvaldská Lutyňka (viz obr. 3, obr. 4) 

 

Souřadnice GPS:  N: 50º 16,097´      E: 20º 44,315´ 

 

Rychlost proudění vody: byla změřena 27. 2. 2008 pomocí hydrometrické vrtule   

typu Graesinger electronic GmbH, GMH 3350; Sonda: STS 005 

 

Maximální rychlost v toku: 0,45 m/s 

Minimální rychlost v toku: 0,37 m/s 

Průměrná rychlost v toku: 0,42 m/s 
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Vzdouvací objekt: betonová konstrukce na Rychvaldské Lutyňce v ř. km 1,116 

s dvojitou vyhraditelnou dřevěnou stěnou délky 190 cm a výšky 90 cm. V povodní drážce 

je osazen měrný profil s délkou přelivné hrany 50 cm. 

 

 

Obr. 3: Vzdouvací objekt na vodním toku Rychvaldská Lutyňka  (foto: autor) 

 

 

Nápustný objekt: levobřežní betonový vtok s jednoduchým hrazením dlužovou 

stěnou. Vtok má šířku 35 cm, výška objektu je 90 cm. Na vtok navazuje napouštěcí potrubí 

DN 400 délky 15,2 m. 

 

 

 

Obr. 4: Nápustný objekt do rybníku Skučák  (foto: autor) 
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� Odběrové místo (O 2): Tůňka (viz obr. 5) 

 

Souřadnice GPS:  N: 50º 18,118´     E: 20º 41,179´ 

Tůně jsou napájeny přirozenými zdroji vody. Jejich hlavní funkcí je tvorba 

prostředí pro rostliny a živočichy, podpora retenční kapacity území, vzhledové obohacení 

krajiny. Voda z tůní odtéká společným korytem do rybníka. 

 

 

Obr. 5: Tůňka  (foto: autor) 

 

 

Obr. 6: Koryto odvádějící vodu z tůní do rybníka (foto: autor) 
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� Odběrové místo (O 3): Rybník Skučák (viz obr. 7) 

            

 Souřadnice GPS:   N: 49º 51,873´     E: 18º 23,396´ 

Objem při normální hladině:  112 000 m3 

Zatopená plocha:   15 ha 

Normální hladina:   214,37 m n.m. 

Maximální hladina:   214,80 m n.m. 

Minimální kóta hráze:  215,24 m n.m. 

Vypouštění:    podzim 

Doba vypouštění:   15 dní 

Napouštění:    podzim 

Doba napouštění:   30 dní 

 

 

Obr. 7: Rybník Skučák (foto: autor) 

 

  

� Odběrové místo (O 4): Odtok vody z rybníka Skučák (viz obr. 8) 

 

            Souřadnice GPS:  N: 49º 51,843´     E: 18º 23,214´ 

 

Hlavní požerák: betonová konstrukce s dvojitou dlužovou stěnou. Výška požeráku 

je 260 cm, vnější rozměry 140 x 145 cm, vnitřní rozměry 85 x 82 cm. Odpadní betonové 

potrubí DN 600 délky 15,0 m je zaústěno do otevřeného koryta délky 750 m, zaústěného 

zleva do vodního toku Rychvaldská Lutyňka v ř. km 0,150. 



25 

 

 

Obr. 8: Výpustné zařízení (foto: autor) 

 

Odpadní koryto (viz obr. 9) 

Toto koryto odvádí vodu z rybníku a ústí do vodního toku Rychvaldská Lutyňka.  

 

Souřadnice GPS:  N: 49º 51,843´     E: 18º 23,214´ 

Rychlost proudění vody: byla změřena 27.2. 2008 pomocí hydrometrické vrtule      

                                         typu Graesinger electronic GmbH, GMH 3350, Sonda:         

                  STS 005 

Rychlost proudění v korytě: 0,0 m/s 

 

 

Obr. 9: Odpadní koryto (foto: autor) 
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3.5.2. Nařízení vlády č. 229/2007 Sb. 
 

Nařízení vlády č. 229/2007 Sb. mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích     

a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech 

povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých 

oblastech. 

 

Tab. 4: Imisní standardy: ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod           

ukazatel symbol jednotka hodnota 

kyslíkový režim 

biochemická spotřeba kyslíku BSK5 mg/l 6,0 

chemická spotřeba kyslíku CHSKCr mg/l 35,0 

živiny 

celkový fosfor Pcelk. mg/l 0,2 

amoniakální dusík N-NH4 mg/l 0,5 

dusičnanový dusík N-NO3 mg/l 7,0 

chemické složení 

reakce vody pH - 6 - 8 

rozpuštěné látky RL mg/l 1000,0 

nerozpuštěné látky NL mg/l 30,0 

 

Imisní standardy vyjadřují přípustné znečištění povrchových vod při průtoku Q355, 

popřípadě při minimálním zaručeném průtoku vody v toku, nebo hodnotu, která je 

dodržena, nebude-li roční počet vzorků nevyhovujících tomuto standardu větší než 5%. 

 

 

3.5.3. ČSN 75 7221  Jakost vody – Klasifikace jakosti povrchových vod 
 

V tab. 3 jsou uvedeny mezní hodnoty tříd jakosti vody u fyzikálních a chemických 

ukazatelů, které byly měřeny. 
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3.5.4. Vyhodnocení rozborů vody v odběrových místech 
 

Odběry vzorků byly uskutečněny v období od listopadu 2006 do března 2008 

pravidelně jednou měsíčně v brzkých ranních hodinách. Vzorky byly odebírány do PET 

lahví o objemu 1,5 l, jako dvouhodinový směsný vzorek. Odběry z rybníku byly provedeny 

pomocí člunu zn. Zodiac, který jsme museli pokaždé nafukovat. Souřadnice GPS byly 

zjištěny pomocí přístroje zn. eTrex Vista HCx, Garmin. 

  Analýzy byly provedeny u 4 odběrových bodů: přítok, tůňka, rybník, odtok. Tyto 

odběrová místa byla stanovena proto, abychom vystihli celkovou heterogenitu této lokality 

a z důvodu poukázání na vliv splaškových odpadních vod na rybniční vodu. Všechny 

analýzy byly provedeny v laboratoři Technologie a hospodaření s vodou na VŠB – TU 

Ostrava. Na odběrech vzorků a zpracování analýz se podíleli studenti VŠB – TUO, Pavla 

Nábělková, Eva Faldynová, Šárka Číhalová, Tomáš Zámečník. 

 

Výsledky byly vyhodnoceny podle platné legislativy České republiky: Nařízení 

vlády č. 229/2007 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod 

a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových 

a do kanalizací a o citlivých oblastech (viz tab. 4) a norma ČSN 75 7221 Jakost vod – 

Klasifikace jakosti povrchových vod (viz. tab. 3). 
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Tab. 5: Odběrové místo (O 1): Přítok, Rychvaldská Lutyňka 

Fyzikálně – chemické ukazatele 
pH vodivost CHSKCr Pcelk. N-NO3 N-NH4 NL RL BSK5 datum odběru  

   [mS/m] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] 
23. 11. 2006 7,84 55,4 20,86 0,39 96,38 0,86 0 364 3,87 
14. 12. 2006 7,43 50,5 13,84 0,48 21,03 0,33 6 370 2,67 
31. 1. 2007 7,39 44,5 15,91 0,30 91,63 0,14 10 212 3,07 
28. 2. 2007 8,39 41,4 3,82 0,43 57,99 0,66 55 41 4,53 
28. 3. 2007 7,14 59,0 26,27 0,39 70,16 0,45 12 186 4,84 
25. 4. 2007 7,40 61,0 35,73 0,20 30,99 0,84 110 300 5,77 
23. 5. 2007 7,15 54,0 23,50 0,35 24,79 1,42 85 363 8,60 
20. 6. 2007 7,85 65,5 23,68 0,51 12,89 0,49 14 366 7,06 
18. 7. 2007 7,39 64,0 27,50 0,55 30,99 1,48 22 368 4,36 
22. 8. 2007 7,71 54,5 50,66 0,50 26,12 3,45 13 315 18,72 
26. 9. 2007 7,56 55,4 23,35 0,23 43,83 0,88 24 358 5,20 
17. 10. 2007 7,56 49,9 45,40 0,15 33,20 0,70 6 328 1,60 
14. 11. 2007 7,45 53,0 21,05 0,20 63,08 1,10 *) *)  1,43 
12. 12. 2007 7,92 48,4 17,52 0,27 88,09 0,80 *) *) 0,67 
9. 1. 2008 7,70 47,0 16,28 0,30 69,72 0,24 *) *) 5,95 
13. 2. 2008 7,81 48,0 10,59 0,14 53,12 0,34 *) *) 2,99 
13. 3. 2008 8,02 68,0 23,21 0,21 53,12 0,77 *) *) 2,87 

max 8,39 68,0 50,66 0,55 96,38 3,45 110 370 18,72 
medián 7,56 54,0 23,21 0,30 53,12 0,77 13,5 343 4,36 
C90 

**)  - 64,0 35,73 0,50 88,09 1,42 85 368 7,06 
třída jakosti - II. III. IV. V. III. IV. II. III. 

Pozn.   *) nebylo změřeno z důvodu vynechání tohoto měření      tučně: překročení imisního standardu podle nařízení vlády č. 229/2007 Sb. 
 **)  charakteristická hodnota 
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Tab. 6: Odběrové místo (O 2): Tůňka 

Pozn.:  *) nebylo změřeno z důvodu vynechání tohoto měření       tučně: překročení imisního standardu podle nařízení vlády č. 229/2007 Sb. 
                 **) nebylo změřeno z důvodu nízkých teplot 

***) charakteristická hodnota 
 

Fyzikálně – chemické ukazatele 
pH vodivost CHSKCr Pcelk. N-NO3 N-NH4 NL RL BSK5 datum odběru  

    [mS/m] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] 
23. 11. 2006 7,92 54,6 40,37 0,19 29,79 1,73 21 389 4,73 
14. 12. 2006 7,58 44,0 31,33 0,40 3,32 0,12 15 491 4,66 
31. 1. 2007   **)    **)    **)    **)    **)   **)     **)   **)    **)   
28. 2. 2007 8,21 36,4 25,47 0,37 17,04 0,98 30 8 4,86 
28. 3. 2007 7,6 48,8 30,41 0,27 27,45 1,17 25 140 3,64 
25. 4. 2007 7,44 59,3 34,15 0,25 1,99 0,71 12 348 4,10 
23. 5. 2007 7,27 50,0 34,53 0,31 3,76 1,46 55 371 3,60 
20. 6. 2007 7,70 58,6 35,06 0,62 4,43 2,83 110 348 7,26 
18. 7. 2007 7,01 53,5 39,38 0,45 6,42 2,47 78 294 8,26 
22. 8. 2007 7,78 56,3 43,68 0,39 11,51 1,78 44 322 6,62 
26. 9. 2007 7,40 54,5 32,14 0,18 14,17 1,98 42 378 2,70 
17. 10. 2007 7,83 42,5 45,56 0,12 7,08 1,03 80 326 1,60 
14. 11. 2007 7,50 55,0 37,16 0,20 17,04 0,95 *) *) 10,61 
12. 12. 2007 7,39 52,0 29,88 0,18 20,36 0,91 *) *) 5,50 
9. 1. 2008 **)  **)  **)  **)  **)  **)  *) *) **)  
13. 2. 2008 **)  **)  **)  **)  **)  **)  *) *) **)  
13. 3. 2008 8,13 50,0 35,94 0,20 4,43 1,76  *) *)  1,40 

max 8,21 59,3 45,56 0,62 29,79 2,83 110 491 10,61 
medián 7,59 52,75 34,795 0,26 9,295 1,315 42 348 4,695 
C90 

***)  - 58,6 43,68 0,45 27,45 2,47  78 389  8,26 
třída jakosti - II. III. IV. V. IV. IV. II. IV. 
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Tab. 7: Odběrové místo (O 3): Rybník Skučák  
 

Fyzikálně – chemické ukazatele 
datum odběru  pH vodivost CHSKCr    Pcelk.         N-NO3 N-NH4 NL RL BSK5 

    [mS/m] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] 
23. 11. 2006 8,41 49,2 26,72 0,36 17,22 0,77 6 322 6,71 
14. 12. 2006 7,65 42,6 23,16 0,36 2,79 0,10 7 359 4,86 
31. 1. 2007 **)   **)    **)  **)   **)   **)   **)   **)   **)   
28. 2. 2007 7,94 39,2 19,78 0,44 11,07 0,71 27 51 6,42 
28. 3. 2007 7,84 53,1 31,54 0,33 7,08 0,62 17 162 6,24 
25. 4. 2007 7,45 58,7 37,02 0,36 5,09 0,76 19 339 5,10 
23. 5. 2007 7,36 48,5 35,02 0,30 3,76 0,75 23 341 9,80 
20. 6. 2007 8,02 50,8 33,46 0,30 4,43 1,27 33 295 5,91 
18. 7. 2007 7,46 52,4 37,38 0,53 3,76 1,84 59 287 2,46 
22. 8. 2007 7,81 53,5 47,64 0,45 4,43 1,51 52 288 14,62 
26. 9. 2007 7,64 45,2 28,00 0,21 10,62 1,60 42 280 3,55 
17. 10. 2007 7,13 40,7 48,10 0,26 5,53 2,40 69 283 2,50 
14. 11. 2007 7,81 51,2 47,03 0,17 18,81 0,80  *) *)  14,48 
12. 12. 2007 7,15 48,0 31,11 0,19 19,04 0,68  *) *)  9,30 
9. 1. 2008  **)   **)  **)   **)   **)   **)    *) *)  **)   
13. 2. 2008  **)   **)  **)   **)   **)   **)    *) *)  **)   
13. 3. 2008 8,31 46,0 31,82 0,19 15,49 0,81  *) *) 3,10 

max 8,41 58,7 48,10 0,53 19,04 2,40 69 359 14,62 
medián 7,73 48,85 32,64 0,315 6,305 0,785 27 288 6,075 
C90 

***)  - 53,5 47,64 0,45 18,81 1,84 59 341 14,48 
třída jakosti  -  II. IV.  IV.  V.  III.  III.  II.  IV.  

Pozn.:  *) nebylo změřeno z důvodu vynechání tohoto měření      tučně: překročení imisního standardu podle nařízení vlády č. 229/2007 Sb. 
                 **) nebylo změřeno z důvodu nízkých teplot 

***) charakteristická hodnota 
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Tab. 8: Odběrové místo (O 4): Odtok z rybníku Skučák 
 

Fyzikálně – chemické ukazatele 
datum odběru  pH vodivost CHSKCr Pcelk. N-NO3 N-NH4 NL RL BSK5 

    [mS/m] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] 
23. 11. 2006 8,37 49,7 34,58 0,34 21,03 0,75 6 330 4,80 
14. 12. 2006 7,67 42,5 28,76 0,39 2,21 0,10 3 343 5,01 
31. 1. 2007 7,56 42,8 23,54 0,32 0,00 0,13 0 338 5,82 
28. 2. 2007 8,35 39,5 20,86 0,41 17,71 0,62 1 81 5,92 
28. 3. 2007 7,96 52,8 31,38 0,32 11,51 0,59 10 162 5,87 
25. 4. 2007 7,65 58,0 39,82 0,36 2,21 0,73 14 348 3,77 
23. 5. 2007 7,44 48,2 34,08 0,32 5,53 1,17 45 341 5,25 
20. 6. 2007 7,73 52,5 44,40 0,50 5,00 1,09 43 291 6,43 
18. 7. 2007 7,58 52,6 40,85 0,43 3,76 0,85 35 271 6,99 
22. 8. 2007 7,94 55,2 48,30 0,63 3,54 1,37 71 291 35,72 
26. 9. 2007 7,70 45,6 26,00 0,22 11,07 1,66 55 271 2,30 
17. 10. 2007 7,31 42,8 45,68 0,33 8,41 2,32 30 336 6,30 
14. 11. 2007 7,62 51,0 30,89 0,19 17,40 0,63 *) *) 5,18 
12. 12. 2007 7,57 46,6 28,15 0,23 19,04 0,66 *) *) 3,45 
9. 1. 2008 8,37 44,0 28,89 0,27 22,67 0,26 *) *) 1,59 
13. 2. 2008 8,60 40,0 26,55 0,11 13,50 0,70 *) *) 3,24 
13. 3. 2008 8,47 46,0 35,75 0,20 24,35 0,81 *) *) 7,95 

max 8,60 58,0 48,30 0,63 24,35 2,32 71 348 35,72 
medián 7,70 46,6 31,38 0,32 11,07 0,73 22 310,5 5,25 
C90 

**)  - 52,8 44,4 0,43 21,03 1,37 55 343 6,99 
třída jakosti - II. III. IV. V. III. III. II. III. 

Pozn.:  *) nebylo změřeno z důvodu vynechání tohoto měření    tučně: překročení imisního standardu podle nařízení vlády č. 229/2007 Sb. 
**) charakteristická hodnota 

 



32 

3.5.5. Vyhodnocení rozborů vody 
 

• pH 

Imisní standard stanovený Nařízením vlády č. 229/2007 Sb. (viz tab. 4) pro pH je 

v rozmezí hodnot 6 – 8. K překročení tohoto rozmezí došlo u všech odběrných míst 

několikrát. Avšak pro kaprové vody je stanoveno rozmezí hodnot pH 6 – 9 a z tohoto 

hlediska k překročení limitu nedošlo. 

Nejvyšší hodnota pH byla naměřena u O 4 dne 13. 2. 2008. 

 

• Vodivost 

Podle ČSN 75 7221 – Jakost vody – klasifikace jakosti povrchových vod            

(viz tab. 3) můžeme všechna odběrná místa zařadit do II. t řídy jakosti – mírně znečištěná 

voda. 

 

• Chemická spotřeba kyslíku - CHSKCr 

Imisní standard Nařízení vlády č. 229/2007 Sb. stanovuje hodnotu přípustného 

znečištění povrchových vod pro celkové organické znečištění 35 mg/l. U všech 

odběrových míst došlo během analýz k několika překročením limitu.  

Velmi nízkou hodnotu CHSKCr mělo odběrné místo O 1 (viz. obr. 3, obr. 4 a tab. 5) 

dne 28. 2. 2007, což bylo zřejmě způsobeno chybnou analýzou. 

Podle ČSN 75 7221 řadíme odběrová místa O 1, O 2 (viz obr. 5, tab. 6) a O 4     

(viz obr. 8, tab. 8) do III. t řídy jakosti – znečištěná voda, O 3 (viz obr. 7, tab. 7) pak        

do IV. t řídy jakosti – silně znečištěná voda. 

 

• Celkový fosfor – Pcelk 

Nařízení vlády č. 229/2007 Sb. stanovuje hodnotu přípustného znečištění 

povrchových vod pro Pcelk 0,2 mg/l. Tato hodnota byla u všech odběrových míst několikrát 

překročena. 

Nejvyšší hodnota Pcelk byla naměřena u O 4 dne 22. 8. 2007, a to hodnota 0,63 mg/l. 

Porovnáním s normou ČSN 75 7221 se jedná u všech odběrových míst o IV. t řídu 

jakosti – silně znečištěná voda. 
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• Dusičnanový dusík – N-NO3 

Hodnota přípustného znečištění povrchových vod podle Nařízení vlády                  

č. 229/2007 Sb. pro N-NO3 je 7 mg/l. Výsledky analýz poukazují na nejvyšší znečištění 

vodního toku (O 1). Hodnota N-NO3 byla u tohoto odběrového místa překročena při každé 

analýze. U odběrových míst O 2, O 3 a O 4 byla hodnota překročena několikrát. 

Norma ČSN 75 7221 řadí opět všechna odběrová místa do V. třídy jakosti – velmi 

silně znečištěná voda. 

 

• Amoniakální dusík – N-NH4 

V Nařízení vlády č. 229/2007 Sb. je imisní standard pro amoniakální dusík          

0,5 mg/l. Tato hodnota byla u všech odběrových míst překročena téměř při každé analýze. 

Jediným odběrem, kdy nebyla hodnota N-NH4 překročena u žádného odběrového místa, 

byla analýza provedena dne 14. 12. 2006. 

Nejvyšší hodnota N-NH4 byla stanovena u O 1, stejně jako v případě N-NO3. 

Podle ČSN 75 7221 byla odběrná místa O 1, O 3 i O 4 vyhodnocena III. t řídou 

jakosti – znečištěná voda a O 2 IV. t řídou jakosti – silně znečištěná voda. 

 

• Nerozpuštěné látky - NL 

Pro NL je hodnota přípustného znečištění povrchových vod podle Nařízení vlády  

č. 229/2007 Sb. 30 mg/l. Tento imisní standard byl u všech odběrových míst několikrát 

překročen. 

Nejvyšší hodnota 110 mg.dm-3 byla zjištěna u O 1 dne 25. 4. 2007 a u O 2 dne     

20. 6. 2007.  

Norma ČSN 75 7221 řadí O 1 a O 2 do IV. t řídy jakosti – silně znečištěná voda.   

O 3 a O 4 vyhodnocuje tato norma jako III. t řídu jakosti – znečištěná voda. 

 

• Rozpuštěné látky – RL 

Podle Nařízení vlády č. 229/2007 Sb. je imisní standard pro RL 1000 mg/l. Ani      

u jednoho odběrového místa nebyl tento limit překročen. 

Norma ČSN 75 7221 řadí všechna odběrová místa do II. t řídy jakosti – mírně 

znečištěná voda. 
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• Biochemická spotřeba kyslíku – BSK5 

Nařízením vlády č. 229/2007 Sb. byla stanovena hodnota přípustného znečištění 

povrchových vod pro BSK5 6 mg/l. Nejvýše překročené hodnoty byly u O 1 dne             

22. 8. 2007, u O 2 dne 14. 11. 2007, u O 3 dne 22. 8. 2007 a 14. 11. 2007, u O 4 dne       

22. 8. 2007. Tyto překročené hodnoty mohou být způsobeny vlivem vysokých teplot 

vzduchu nebo chybnou analýzou. 

Podle ČSN 75 7221 vyhodnocujeme odběrové místa O 1 a O 4 jako III. t řídu 

jakosti  - znečištěná voda. Odběrová místa O 2 a O 3 řadíme do IV. t řídy jakosti – silně 

znečištěná voda.  
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4. Hospodaření chovného a přírodního rybníku 

 
4.1. Historický vývoj chovu ryb na území dnešní ČR 
 

První písemné záznamy o zakládání rybníků a o rybničním hospodaření v českých 

zemích jsou z 11. a 12. století. Nejstarší rybníky patřily klášterům nebo byly součástí 

feudálních panství. Hlavní chovnou rybou byl kapr, především pro svou dlouhověkost, 

relativně rychlý růst, dobré přežívání a vysokou kvalitu svého masa. 

Zlatý věk rybníkářství začal v českých zemích koncem 15. a pokračoval po celé 16. 

století. V této době došlo k bouřlivé výstavbě rybníků a především rozsáhlých rybničních 

soustav. Odhaduje se, že koncem 16. století existovalo v českých zemích kolem 25 tisíc 

rybníků o celkové výměře kolem 180 tisíc ha. 

K útlumu rybnikářství došlo po třicetileté válce a později v důsledku rozvoje 

polního hospodářství, které se stalo výnosnější než chov ryb. Rybníky byly dlouho pouze 

nasazovány rybami a následně loveny bez intenzifikačních opatření. Zhruba do poloviny 

19. století spolu s rozvojem rybářského a hydrobiologického výzkumu se začaly uplatňovat 

různé zásahy vedoucí ke zvyšování trofie rybníků. 

Ještě ve 30. letech 20. století však byla běžná produkce rybníků poměrně nízká (50 

–100 kg/ha). K výrazné změně obhospodařování rybničních ekosystémů došlo až v druhé 

polovině 20. století v souvislosti s intenzifikací chovu kapra a celkovou intenzifikací 

zemědělství. Úživnost vody začala být záměrně zvyšována aplikací minerálních hnojiv, 

intenzivním vápněním, organickým přihnojováním a aplikací krmiv. To umožnilo 

zvyšování hustoty obsádek a zvyšování produkce ryb na úkor ekologické hodnoty a 

biodiversity rybničních společenstev. 

České rybářství je v současnosti založeno zejména na rybničním chovu kapra   

(87,7 %). Spolu s kaprem se v rybnících chovají další druhy ryb, především býložravé   

(4,4 %), lososovité ryby (3,3 %), dravé a další ryby (3,6 %) a líni (1 %). Objemově se roční 

produkce tržních ryb pohybuje v úrovni 20 tis. tun. Výhledově se nepředpokládají změny 

produkčních objemů u nás chovaných ryb. Celkový objem je limitován i stávajícím 

zájmem trhu. 
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Rybářství a rybnikářství se v ČR věnuje několik desítek soukromých, obecních, 

školních a dalších organizací. Rozhodující subjekty jsou sdruženy v Rybářském sdružení 

ČR. (Plán péče o PR Skučák, 2008) 

 

 

4.2. Definice chovného a přírodního rybníku 
 

Chovný rybník – jedná se o nádrž, která slouží především k chovu ryb. Veškerá 

činnost na rybnících tohoto typu, včetně jakosti vody je podřízena především 

hospodářskému výsledku, kterým je maximální výtěžnost rybího masa. Na těchto rybnících 

se provádí intenzivní nebo polointenzivní chov ryb. Rybníky s intenzivním chovem jsou 

takové, ve kterých je podíl přirozené potravy buď malý nebo prakticky žádný. Z toho 

vyplývá nutnost přikrmování. Intenzifikace rybníka by měla probíhat v duchu pravidel 

stanovených Metodickým pokynem MŽP a MZe ČR č. 35508/2002-6000. Pro rybníky s 

polointenzivním chovem ryb je charakteristické, že zdrojem bílkovin pro ryby je přirozená 

potravinová nabídka, doplněna přikrmováním ve formě rostlinných krmiv, převážně 

obilovinami. 

 

Přírodní rybník – jedná se o nádrž, která má vedle chovu ryb také významnou 

krajinotvornou a vodohospodářskou funkci. Organismy žijící v těchto rybnících využívají 

pouze přirozenou potravinovou nabídku nádrže. Jedná se tedy o rybníky s extenzivním 

chovem ryb. 

 

 
4.3. Rybářské hospodaření v PR Skučák 
 

První zmínky o rybníku Skučák pocházejí z 15. století. Šlo o dva rybníky, původně 

menší a mělčí horní rybník (Malý Skučák) je dnes přeměněný na rozsáhlou rákosinu. 

Přibližně do 50. let 20. století byly rybníky a také i Skučák obhospodařovány 

extenzivním nebo polointenzivním způsobem, který umožňoval vedle rybářského 

hospodaření i existenci cenných biotopů živočišných i rostlinných druhů vázaných na 

vodní a mokřadní prostředí. Rychle rostoucí intenzifikace chovu ryb, která nastoupila 
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v průběhu 50. let minulého století změnila řadu rybníků pouze v chovná zařízení. Podobný 

osud potkal i Skučák. 

Přestože lokalita byla vyhlášena v roce 1969 jako státní přírodní rezervace, bylo na 

ní nadále i přes opakované zákazy provozováno intenzivní hospodaření a to Státním 

rybářstvím Ostrava. V průběhu dvaceti let po vyhlášení byl rybník stále hnojen chlévskou 

mrvou a močůvkou (několik tisíc litrů ročně), vápněn, do rybníka byla vysazována příliš 

velká rybí obsádka včetně býložravého amura bílého. Tyto faktory měly za následek silnou 

eutrofizaci lokality, znečištění vody zejména organickými látkami a negativní změnu 

dochovaných přírodních podmínek včetně zániku společenstev s plavínem štítnatým a 

nepukalkou plovoucí. 

V roce 1975 bylo provedené celkové odbahnění rybníka. Již po něm se plavín 

štítnatý na lokalitě několik let neobjevoval. Tento fakt byl připisován právě tomuto zásahu. 

Ze zkušeností z následujícího celkového odbahnění v roce 2005 je zřejmé, že důvodem 

drastické redukce společenstva vodních makrofyt byly spíše činnosti svázané 

s intenzifikací chovu a nasazením amura bílého. 

Na snížení kvality vody přitékající do rybníka má rovněž vliv obnova Statkových 

rybníků nad Skučákem. Před tímto zásahem byl Skučák dlouhá léta prvním rybníkem na 

toku Lutyňky. 

V roce 1998 byla podepsána nájemní smlouva s AOPK ČR a Rybářstvím Rychvald 

s.r.o., která již velmi konkrétně upravovala rybářské hospodaření na lokalitě. V rybníce 

byla chována ryba tržní velikosti, zejména kapr, tolstolobik, štika a candát. Tato smlouva 

byla ukončena před provedením celkové revitalizace území v roce 2005. Po ní následovala 

nová nájemní smlouva, která změnila způsob hospodaření z tržní ryby na násadu K1 

s příměsí dravých ryb a lína. (Plán Péče o PR Skučák, 2008) 

 

 

4.3.1. Rybářství Rychvald s. r. o.  
 

Rybářství Rychvald s. r. o. hospodaří na majetku Státního rybářství Ostrava s. p.  

od 1. dubna 1994. V této době mělo jako vlastník a správce pečovat o 53 rybníků a několik 

vodních toků. V současné době se Rybářství Rychvald s. r. o stará o 50 rybníků, které se 

nacházejí v Rychvaldě, Karviné, Orlové, Šenově a Bohumíně. Tyto rybníky se užívají 
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k chovným účelům, kromě kaprů se v nich chová v menší míře amur, tolstolobik a dravé 

ryby. 

 

4.3.2. Zásady rybářského hospodaření 
 

V roce 1998 a 2005 podepsala Rybářství Rychvald s. r. o. (dále jen nájemce) 

smlouvu s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR o pronájmu rybníka v PR Skučák. 

Nájemce se touto smlouvou zavázal hospodařit v souladu se základními ochrannými 

podmínkami uvedenými v zákoně č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ochrannými 

podmínkami vyplývajícími z právní normy o zřízení PR a dalšími podmínkami 

stanovenými v plánu péče. Smlouva podepsána v roce 2005 zavazuje nájemce užívat tuto 

nemovitost k účelovému extenzivnímu rybářskému hospodaření. Podmínkami účelového 

rybářského využití jsou: zákaz hnojení (s výjimkou použití dávky superfosfátu v množství 

1-2 kg/ha), obhospodařování jednohorkovým hospodářským cyklem, zákaz používání 

chemických prostředků i biocidních látek, zákaz vypouštění odchovaných polodivokých 

kachen, zákaz vápnění (s výjimkou dezinfekčního vápnění pouze na mokré bahno do 

loviště a stok), zákaz chovu býložravých ryb (s výjimkou nezbytnosti použití obsádky na 

redukci nežádoucích porostů vodního rostlinstva), zákaz přikrmování (pouze se souhlasem 

AOPK ČR), byl stanoven přesný termín podzimního vypouštění a napouštění (v období od 

15. 9. do 30. 11.) a stanovená rybí obsádka. Další povinností je zpracování plánu 

rybářského hospodaření pro každý rok. 
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5. Vývoj diversity v území PR Skučák 

Pojem „přírodní rezervace“ je definován podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně 

přírody a krajiny, § 33, odst. 1, jako menší území soustředěných přírodních hodnot se 

zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast. 

 

5.1. Studie rybářského hospodaření PR Skučák  
 

Přírodní rezervace byla založena 29. 10. 1969. Rezervace má rozlohu 30,08 ha, leží 

v nadmořské výšce 214 – 215 m. 

Rybník z části zarostlý rákosinami s přilehlými loukami tvoří přirozenou biocenózu 

větších vodních ploch. Roste zde plavín štítnatý (Nymphoides peltata), rdest vzplývavý 

(Potamogeton natans), lakuštník vzpývavý (Batrachuium fluitans). V rákosinách a na 

vlhkých loukách hnízdí řada ptactva, jako např. bukáček malý (Ixobrychus minutus), 

rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus), lyska černá (Fulica atra), četné potápky 

(Podiceps sp.). 

Podle inventarizačního botanického průzkumu z  r. 1983 došlo po vyhrnutí 

k ruderalizaci části rybníka a prakticky k vymizení nejvzácnějších druhů (plavín, 

nepukalka). V mezidobí došlo k významné restauraci rákosin a k obnovení výskytu 

plavínu. Plavín ale opět vymizel a výskyt nepukalky nebyl prokázán, výskyt submerzních 

rostlin je omezen na úzké pruhy kolem břehů a hlavně mezi rákosinami. Tyto nepříznivé 

změny jsou dávány ochranáři do souvislosti s přerybněním a s přítomností amura bílého 

v obsádce. 

Inventarizační průzkum obratlovců ze začátku 80. let ukázal poměrně bohatý 

výskyt obojživelníků a ptáků na ploše rezervace. 

Stav rybníka v r. 1995 neodpovídal charakteristice předmětu ochrany. V PR se 

projevil velmi malý výskyt vodního ptactva, nevelké množství submerzních rostlin. Rybník 

byl značně zabahnělý, což mohl být jeden z podstatných důvodů ústupu plavínu.              

Při optimalizaci obsádky se vytvoří lepší potravní nabídka pro vodní ptactvo a dojde 

k obnově porostů submerzní makrovegetace a snad i nepukalky. Obnovení výskytu plavínu 

je zřejmě podmíněno snížením vrstvy organického bahna buď odbahněním nebo vhodným 

režimem letnění (u Skučáku se letnění nedoporučuje). (Faina, 1995) 
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5.2. Monitorovací průzkumy v  PR Skučák 
 

Na území PR Skučák byly v roce 2001, 2002 a 2007 provedeny inventarizační 

průzkumy. Tyto průzkumy byly zhodnoceny v oblastech botaniky, malakofauny, 

ornitologie, byl proveden průzkum vážek, vodních brouků, ploštic a obojživelníků. 

 

5.2.1. Botanický průzkum 

Během inventarizačního průzkumu v roce 2001 byl zjištěn výskyt kriticky 

ohroženého druhu plavínu štítnatého (Nymphoides peltata), dále bublinatky jižní 

(Utricularia australis), která je zařazena do Červeného seznamu cévnatých rostlin České 

republiky. Z významnějších druhů lze uvést kosatec žlutý (Iris pseudacorus). 

Monitoring z roku 2007 poukazuje na nepatrný nález několika druhů rostlin 

zařazených do Červeného seznamu. Jedná se o lakušník níťový                          

(Batrachium trichophyllum), šmel okoličnatý (Butomus umbellatus), ostřici šáchorovitou 

(Carex bohemica), tajničku rýžovitou (Leersia oryzoides), rdest ostrolistý           

(Potamogeton acutifolius). Na území byl také zjištěn výskyt vyhláškou zvláště chráněných 

druhů, jako např. prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), žebratka bahenní (Hottonia 

palustris), pérovník pštrosí (Matteuccia struthiopteris). Přítomnost kriticky ohroženého 

druhu plavínu štítnatého (Nymphoides peltata) byla prokázána pouze ve velmi malém 

počtu. Mezi hojně se vyskytující a do Červeného seznamu řazené rostliny na území 

přírodní rezervace patří ostřice pobřežní (Carex riparia), rdest světlý (Potamogeton 

lucens) a rdest vláskovitý (Potamogeton trichoides). 

 

5.2.2. Malakologický průzkum 

Z malakologického hlediska představuje studovaná rezervace významnou oblast 

vodní malakofauny, kde se vyskytuje několik vzácných a ohrožených druhů měkkýšů.  

V inventarizačním průzkumu z roku 2001 bylo zjištěno několik druhů vodních 

měkkýšů zařazených v červeném seznamu do kategorie zranitelný a do kategorie téměř 

ohrožený. Zranitelným druhem jsou např. levotočka bažinná (Aplexa hypnorum),      

lištovka lesklá (Segmentina nitida), bahenka živorodá (Viviparus contectus). Téměř 

ohroženým druhem je v tomto území hrachovka tupá (Pisidium obtusale). Hojně se 

vyskytujícím druhem měkkýše byl svinutec zploštělý (Anisus vortex). V písčitém 

sedimentu potůčku tekoucího podél severního okraje rybníku byly zjištěny druhy jako 
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např. hrachovka prosná (Pisidium milium), která je zařazena do kategorie téměř ohrožený a 

hrachovka otupená (Pisidium subtruncatum). Ze suchozemských plžů byly nalezeny druhy 

jako např. vrkoč mnohozubý (Vertigo antivertigo), který je zařazen do kategorie zranitelný, 

nábělka karpatská (Plicutera lubomirskii) a jantarovka úhledná (Oxyloma elegans), obě 

zařazeny do kategorie téměř ohrožený. 

Během monitoringu území v roce 2007 byl zjištěn velmi ojedinělý výskyt bahenky 

živorodé (Viviparus contectus), hojný výskyt levotočky bažinné (Aplexa hypnorum)           

a lištovky lesklé (Segmentina nitida), přítomnost téměř ohrožených druhů hrachovky 

prosné (Pisidium milium) a hrachovky tupé (Pisidium obtusale). U suchozemských plžů 

byla prokázána přítomnost vrkoče mnohozubého (Vertigo antivertigo), nábělky karpatské 

(Plicutera lubomirskii) a jantarovky úhledné (Oxyloma elegans), zranitelného druhu 

kuželíka tmavého (Euconulus praticola) a druhu téměř ohroženého dvojzubky lužní 

(Perforatella bidentata). 

 

5.2.3. Ornitologický průzkum 

Ptáci jsou nejpočetnější skupinou obratlovců, kteří na území rezervace žijí. Třetinu 

celkového počtu tvoří ptáci, kteří jsou řazeni mezi zvláště chráněné živočichy. V PR 

Skučák nejoptimálnější podmínky životního prostředí nalézá skupina ptactva vodního, 

bahenního, menší možnosti zde nachází ptactvo lesní a ptactvo luk. 

V roce 2001 a 2002 byl Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR proveden 

monitoring druhového výskytu ptáků. Monitoring byl uskutečněn vždy v dubnu, květnu, 

červnu a srpnu. Kontroly prokázaly přítomnost druhů jako např. potápka roháč     

(Podiceps cristatus), volavka popelavá (Ardea cinerea), labuť velká (Cygnus olor),      

husa velká (Anser anser), kachna divoká (Anas platyrhynchos), kopřivka obecná         

(Anas strepera), polák velký (Aythya ferina), polák chocholačka (Aythya fuligula),     

moták pochop (Circus aeruginosus), lyska černá (Fulica atra), racek chechtavý        (Larus 

ridibundus), rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus), ledňáček říční      (Alcedo 

atthis), cvrčilka zelená (Locustella naevia), aj. Nejpočetnější skupinu ptáků v období 

dubna, května a června tvoří racek chechtavý, kolem 40-50 kusů. V období srpna se 

v území vyskytuje nejvíce kachna divoká, asi 30-100 kusů. 

Inventarizační průzkum v roce 2007 poukázal na přítomnost 74 druhů ptáků. 

Kromě zvláště chráněných druhů byl zaznamenán výskyt dalších druhů zařazených            
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v aktuálním červeném seznamu. V kategorii ohrožený byla zjištěna husa velká, v kategorii 

zranitelný labuť velká, čejka chocholatá (Vanellus vanellus) a racek chechtavý. Téměř 

ohroženým druhem jsou volavka popelavá, slípka zelenonohá (Gallinula chloropus)          

a jiřička obecná (Delichon urbica).  Druhem v kategorii málo dotčený je žluna zelená 

(Picus viridis). 

 

5.2.4. Průzkum vážek, vodních brouků a vodních ploštic 

Inventarizační průzkum z roku 2001 a 2002 poukazuje na nízkou druhovou 

rozmanitost a kvantitu vážek v území. Dominantními druhy byly šidélko brvonohé 

(Platycnemis pennipes) a šidélko větší (Ischnura elegans). K běžným druhům, avšak 

vyskytujícím se v území rezervace pouze jednotlivě patří motýlice lesklá           

(Calopteryx splendens), šídlatka páskovaná (Lestes sponsa), šidélko páskované 

(Coenagrion puella), šidélko kroužkované (Enallagma cyathigerum), šídlo modré    

(Aeshna cyanea), šídlo pestré (Aeshna mixta), lesklice zelenavá (Somatochlora metallica), 

vážka ploská (Libellula depressa), vážka hnědoskvrnná (Orthetrum albistylum),          

vážka rudá (Sympetrum sanguineum), vážka obecná (Sympetrum vulgatum). 

Celková druhová diverzita vodních brouků na lokalitě byla v období průzkumu 

(rok 2001 a 2002) relativně velká. Byli zjištěni zástupci čeledí podřádu Adephaga 

(masožraví): Haliplidae (plavčíkovití), Noteridae, Dytiscidae (potápníkovití), a z podřádu 

Polyphaga (všežraví) zástupci čeledí Hydraenidae (vodanovití),                      

Helophoridae (vodomilovití), Spercheidae (vodomilovití), Hydrophilidae (vodomilovití), 

Dryopidae, Heteroceridae (nerovnočlencovití). 

Průzkum v letech 2001 a 2002 prokázal relativně velkou druhovou pestrost 

vodních ploštic. Na území se zaznamenal výskyt vzácnějších druhů jako např. 

znakoplavka žlutá (Notonecta lutea), Hydrometra gracilenta a Hebrus ruficeps. 

Monitorovací průzkum z roku 2007 prokázal přítomnost druhů vážek jako např. 

šídlatka páskovaná, šidélko brvonohé, šidélko páskované, šidélko větší, šídlo pestré,   

vážky hnědoskvrnné, vážky rudé a vážky obecné. Nově zjištěnými druhy byly šídlatka 

velká (Chalcolestes viridis), šídlatka hnědá (Sympecma fusca), šidélko rudoočko 

(Erythromma najas), šidélko znamenané (Erythromma viridulum), šídlo červené     

(Aeshna isoceles), šídlo královské (Anax imperator), šídlo tmavé (Anax parthenope),  
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vážka tmavá (Sympetrum danae), vážka žlutavá (Sympetrum flaveolum), vážka žihaná 

(Sympetrum vulgatum). 

V průzkum z roku 2007 byli zjištěni zástupci vodních brouků následujících čeledí 

podřádu Adephaga: Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae a z podřádu Polyphaga zástupci 

čeledí Hydraenidae, Helophoridae, Hydrochidae, Hydrophilidae, Dryopidae                      

a Heteroceridae. Letošním průzkumem nebyl potvrzen výskyt zástupce čeledi 

Spercheidae. 

 

5.2.5. Průzkum obojživelníků 

Průzkumem v roce 2001 byla prokázána přítomnost 7 druhů obojživelníků. Patří 

mezi ně kuňka obecná (Bombina bombina), ropucha obecná (Bufo bufo), ropucha zelená 

(Bufo viridis), rosnička zelená (Hyla arborea), skokan zelený (Rana kl. esculenta),    

skokan hnědý (Rana temporaria) a skokan ostronosý (Rana arvalis). V roce 2002 byly     

na lokalitě zjištěny pouze ropucha obecná, ropucha zelená a rosnička zelená. 

Inventarizačním průzkumem v roce 2007 byl zjištěn výsky kuňky obecné,     

ropuchy obecné, ropuchy zelené, rosničky zelené, skokana zeleného, skokana hnědého      

a skokana ostronosého. Navíc byl zjištěn výskyt čolka obecného (Triturus vulgaris)            

a skokana skřehotavého (Rana ridibunda). 

 
 
 
 
 
 
5.3. Přehled zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v území PR 
Skučák 

 

Zvláště chráněné druhy se podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 

krajiny dělí podle stupně jejich ohrožení na kriticky ohrožené, silně ohrožené a ohrožené.  

 

Zvláště chránění živočichové jsou chráněni ve všech vývojových stádiích, pod 

ochranu spadají jimi užívaná přirozená i umělá sídla a jejich biotopy (viz tab. 9).  

 

Zvláště chráněné rostliny jsou chráněny ve všech svých podzemních a nadzemních 

částech a ve všech vývojových stádiích, chráněn je také jejich biotop (viz tab. 10). 
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Tab. 9: Přehled zvláště chráněných druhů živočichů v PR Skučák 
 

název druhu 
kategorie podle 

vyhlášky  
č. 395/1992 Sb. 

název druhu 
kategorie podle 

vyhlášky  
č. 395/1992 Sb. 

skokan ostronosý  
(Rana arvalis) 

kriticky ohrožený 
chřastál vodní  
(Rallus aquaticus) 

silně ohrožený 

skokan skřehotavý  
(Rana ridibunda) 

kriticky ohrožený 
kvakoš noční  
(Nycticorax nyctocorax) 

silně ohrožený 

čolek obecný  
(Triturus vulgaris) 

silně ohrožený 
ledňáček říční  
(Alcedo atthis) 

silně ohrožený 

ropucha zelená  
(Bufi viridis) 

silně ohrožený 
racek černohlavý  
(Larus melanocephalus) 

silně ohrožený 

rosnička zelená 
(Hyla arborea) 

silně ohrožený 
rákosník velký 
(Acrocephalus 
arundunaceus) 

silně ohrožený 

skokan štíhlý 
(Rana dalmatina) 

silně ohrožený 
rybák obecný  
(Sterna nirundo) 

silně ohrožený 

skokan zelený  
(Rana kl. esculenta) 

silně ohrožený 
slavík modráček  
(Luscinia svecica) 

silně ohrožený 

kuňka obecná  
(Bombina bombina) 

ohrožený 
volavka bílá  
(Egretta alba) 

silně ohrožený 

ropucha obecná  
(Bufo bufo) 

ohrožený 
žluva hajní  
(Oriolus oriolus) 

silně ohrožený 

ještěrka obecná  
(Lacerta agilis) 

silně ohrožený 
cvrčilka slavíková  
(Locustella luscinioides) 

silně ohrožený 

užovka obojková  
(Natrix natrix) 

ohrožený 
čírka obecná  
(Anas crecca) 

ohrožený 

bukač velký  
(Botaurus stellaris) 

kriticky ohrožený 
kopřivka obecná  
(Anas strepera) 

ohrožený 

bukáček malý  
(Ixobrychus minutus) 

kriticky ohrožený 
moták pochop  
(Circus aeruginosus) 

ohrožený 

rybák černý  
(Chlidonias niger) 

kriticky ohrožený 
potápka černokrká  
(Podiceps nigricollis) 

ohrožený 

volavka červená  
(Ardea purpura) 

kriticky ohrožený 
potápka malá  
(Tachybaptus ruficollis) 

ohrožený 

bekasína otavní  
(Gallinago gallinago) 

silně ohrožený 
potápka roháč  
(Podiceps cristatus) 

ohrožený 

čírka modrá  
(Anas querquedula) 

silně ohrožený 
rorýs obecný  
(Apus apus) 

       ohrožený 

chřastál kropenatý 
(Porzana porzana) 

silně ohrožený 
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Tab. 10: Přehled zvláště chráněných druhů rostlin v PR Skučák 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

název druhu 
kategorie podle 

vyhlášky č. 
395/1992 Sb. 

plavín štítnatý  
(Nymphoides peltata) 

kriticky ohrožený 

pérovník pštrosí  
(Matteuccia struthiopteris) 

ohrožený 

prstnatec májový  
(Sactylorhiza majalis) 

ohrožený 

žebratka bahenní  
(Hottonia palustris) 

ohrožený 
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6. Závěr 

 

Přírodní rezervace Skučák byla vyhlášena dne 29. 10. 1969, jejímž předmětem 

ochrany jsou rostlinná společenstva s plavínem štítnatým a vodní ptactvo. Tato lokalita je 

označena jako přírodovědně cenné území, protože vytváří vhodné životní prostředí         

pro řadu organismů. Některé z těchto organismů jsou chráněny zákonem, a to zákonem     

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a jeho prováděcí vyhláškou Ministerstva 

životního prostředí č. 359/1992 Sb. nebo jsou zařazeny do Červeného seznamu. 

Hlavním úkolem této diplomové práce bylo zhodnocení kvality rybniční vody a její 

vliv na vývoj druhové rozmanitosti území. Odběry vzorků byly odebírány v období          

od 23. 11. 2006 do 13. 3. 2008, a byly vyhodnocovány v laboratoři Technologie a 

hospodaření s vodou VŠB – TU Ostrava. Kvalita vody byla posuzována z hlediska obsahu 

rozpuštěných a nerozpuštěných látek, obsahu celkového fosforu, dusičnanového dusíku, 

amonných iontů, z hlediska stanovení biochemické spotřeby kyslíku, chemické spotřeby 

kyslíku, hodnoty pH a vodivosti. 

Rozbory vzorků poukazují na zvýšený obsah celkového fosforu, dusičnanového 

dusíku, amonných iontů, chemické i biochemické spotřeby kyslíku, a to u rybníku          

(vč. odtoku) a tůňky. Přítok je nejvíce zatížen zvýšeným obsahem celkového fosforu, 

dusičnanového dusíku a amonných iontů. 

Tyto výsledky jsou odrazem nešetrného zemědělského obhospodařování okolních 

zemědělských ploch, přílivem organických látek ze splaškových odpadních vod, vlivem 

nevybudované kanalizace v obci Rychvald. Velký vliv na kvalitu vody resp. na přítok 

organických látek má pravidelné podzimní napouštění rybníku Skučák vodou z rybníků 

Statkových, vybudovaných na horním toku Rychvaldské Lutyňky, nacházející se nad 

Skučákem. Tyto Statkové rybníky jsou určeny k produkčnímu chovu ryb, proto jsou za 

účelem zvýšení rybí produkce přihnojovány a dochází k přikrmování ryb, což má výrazný 

vliv na kvalitu vody. Dalším důležitým faktorem zvyšujícím obsah základních nutrientů 

v rybniční vodě je vysoký počet ptáků (racků chechtavých je na území PR až 2000 párů) na 

ostrůvcích uprostřed rybníku, kteří obsah těchto nutrientů zvyšují vlivem produktů 

metabolismu. 
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I přes vysoké znečištění rybniční vody se na této lokalitě nachází řada ohrožených a 

chráněných rostlin a živočichů. V roce 2001, 2002 a 2007 byly provedeny monitorovací 

průzkumy tohoto území.  

Botanický průzkum prokázal přítomnost  233 druhů rostlin, z toho 17 ohrožených a 

4 zvláště chráněné. Pro posílení populace plavínu štítnatého na území PR by bylo vhodné 

provést jeho repatriaci do nové tůně uprostřed rákosiny. Populaci na samotném rybníku je 

vhodné podporovat citlivou manipulací s vodou a cíleným rybnikářským hospodařením. 

Výskyt chráněného plavínu štítnatého a nepukalky plovoucí je ovlivněn především 

kvalitou vody v rybníku. Pro jejich výskyt je nutné, aby voda byla méně znečištěna. 

Malakologickým průzkumem bylo v roce 2007 nalezeno 21 druhů vodních 

měkkýšů (15 druhů plžů a 6 druhů mlžů) a 16 druhů suchozemských plžů. Bylo nalezeno 5 

druhů aktuálně řazených do kategorie zranitelný a 5 do kategorie téměř ohrožený. Vodní 

malakofauna zkoumaného území se počítá k druhově nejbohatším nejen na regionální 

úrovni.  

Během všech inventarizačních průzkumů v PR Skučák byl zjištěn výskyt 28 druhů 

vážek a 52 taxonů vodních brouků. Diversita vážek a vodních brouků se zvýšila především 

díky nově vybudovaným tůním ve východní části rezervace, zatopeným depresím 

mokřadních luk, podlouhlému mokřadnímu zálivu rybníka a dalších mokřadních biotopů. 

K velice cenným mokřadním biotopům na území přírodní rezervace patří také 

písčitobahnitý potok Rychvaldská Lutyňka tekoucí podél severního okraje rybníka, 

v tomto prostředí se vyvíjejí druhy vázané na tekoucí vodu. 

V PR Skučák bylo všemi dosavadními výzkumy zjištěno do konce roku 2007         

8 druhů obojživelníků. Druhová rozmanitost a kvantita jednotlivých taxonů obojživelníků 

byla v loňském roce ovlivněna atypickým zimním obdobím, které bylo velice mírné a 

teplé. Důležitým faktorem je, že v PR Skučák probíhá ještě sukcese na nově vzniklých 

tůních ve východní části rezervace, z čehož můžeme usuzovat zvýšení druhové diversity 

v následujících letech. 

V roce 2005 bylo provedena celková revitalizace spolu s odbahněním rybníku a 

z vytěženého materiálu byly vybudovány ostrůvky. Ty se později staly hnízdištěm a 

útočištěm řady chráněných a ohrožených ptáků. Průzkumem v roce 2007 bylo zjištěno 74 

druhů ptáků, avšak z ornitologického hlediska není stav PR rozhodně bezproblémový. 

Výskyt ptáků je především ovlivněn kvalitou vody a přítomností pro ně vhodných biotopů. 
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Jako hlavní opatření pro zvýšení ekologické hodnoty území je vybudování 

kanalizace v obci Rychvald, díky které by lidé nepoužívali domácí žumpy a septiky, které 

jsou v současnosti zaústěny přímo do vodního toku Rychvaldská Lutyňka. Dalším nutným 

krokem pro zlepšení kvality vody, je zajistit napouštění rybníku Skučák pouze vodou 

z vodního toku Rychvaldská Lutyňka, aniž by byl stav vodního toku v době napouštění 

rybníku Skučák navýšen vodou ze Statkových rybníků. Není totiž vhodné napouštět rybník 

vodou z rybníků, ve kterých se provádí hnojení a přikrmování, které je na Skučáku 

zakázáno. Pro zajištění druhové pestrosti ptáků je nutné vyloučit toto území z honitby. 
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