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ANOTACE 

Předloţená práce se zabývá hodnocením kvality vody a dnového sedimentu  

na rybářském revíru Svinovské tůně a Rezávka Dolní. První kapitola pojednává o přírodních 

poměrech dané lokality. Jsou zde zahrnuty geologické, geomorfologické, hydrologické, 

pedologické, klimatologické a biogeografické údaje. V následujících dvou kapitolách je 

popsána metodika odběrů vzorků povrchové vody a dnového sedimentu. Dále jsou zde 

charakterizovány vybrané odběrné profily a sledované parametry. V následující kapitole jsou 

zpracovány a zhodnoceny jakostní ukazatelé. V závěrečné kapitole jsou zhodnoceny abiotické 

podmínky pro ţivot rybí obsádky a podány návrhy na zlepšení současného kritického stavu. 

Klíčová slova: dnový sediment, odběrné profily, jakostní ukazatelé, abiotické podmínky 

 

 

 

SUMMARY 

This thesis deals with the evaluation of water quality and mud sediment on the fishing  

district Svinov pool and Rezávka Dolní. The first chapter concerns about the natural 

conditions of the site. There are included geologic, geomorphologic, hydrologic, pedologic, 

climatologic and biogeographic details in brief. In the next two chapters is described 

methodics for sampling of fresh water and mud sediment. There are also characterized choice 

sampling profiles and observed parameters. In the next chapter are processed and analyzed 

quality indicators. In the final chapter are evaluated by the abiotic conditions for fish life and 

submitted proposals for the improvement of the current critical situation. 

 Keywords: mud sediment, sampling profiles, quality indicators, abiotic conditions 
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Seznam zkratek 

BSK5 – biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní 

CHSKCr – chemická spotřeba kyslíku dichromanem 

pH – reakce vody 

Pcelk. – celkový fosfor 

K2 – dvouletý kapr obecný 

Š1 – jednoletá štika obecná 

C – candát obecný 

L – lín obecný 

NL – nerozpuštěné látky 

NV – nařízení vlády 

GPS – Globální polohový systém 

ČSN – česká státní norma 

ČHMÚ – Český hydrometeorologický ústav 

ČRS MO – Český rybářský svaz místní organizace 
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1. Úvod  

Rybníkářství v Čechách je spjato s dlouholetou tradicí. Nejstarší písemné zprávy  

o rybnících na našem území jsou datovány jiţ od roku 1115. Za vlády císaře Karla IV. došlo k 

velkému rozvoji budování rybníků a chov ryb se stal důleţitou hospodářskou činností. Přesto 

za zlatou éru českého rybníkářství je povaţováno období druhé poloviny 16. století, kdy dle 

historických záznamů zaujímaly rybníky plochu 180 tisíc hektarů.  

Přestoţe hlavní účel výstavby rybníků byl od nepaměti chov ryb, plní tyto uměle 

vytvořené nádrţe řadu dalších velice významných funkcí. Vedle nesporné krajinotvorné 

hodnoty poskytují dobré ţivotní podmínky celé řadě chráněných druhů organismů, mají 

funkci odbourávání a akumulaci organického i anorganického znečištění a také retenci vody  

v krajině. Téměř polovina rybníků plní funkci dočišťovací a funkci při komplexním řešení 

protipovodňové ochrany. Zároveň nesmí být opomenuta rekreační funkce,  

jelikoţ bezprostřední okolí rybníků poskytuje lidem útočiště před kaţdodenním hektickým  

a rušným ţivotním stylem dnešní doby. 

Problematika hospodaření na rybnících a úloha rybníků v současné krajině a ve vodních 

ekosystémech patří mezi velice sloţité komplexní problémy. Bohuţel u mnoha rybníků  

se v současnosti setkáme s řadou nedostatků, které výrazně narušují jejich ekologickou 

stabilitu a rovněţ mají negativní dopad na produkci ryb. Zejména se jedná o nadměrné 

zabahnění nádrţí a s tím spojené anaerobní procesy, nedostatečné mnoţství kyslíku ve vodě, 

přemnoţení hydrofyt, řas a sinic. Současný nepříliš uspokojivý stav mnoha rybníků je 

výsledkem dlouhodobého nezájmu o údrţbu, nízkou mírou finančních prostředků, ukládaných 

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

činnosti. 

Cílem mé diplomové práce je zhodnotit území Svinovských tůní a Dolní Rezávky  

z ekologického hlediska a posoudit vliv kvality rybniční vody a sedimentu na rybí obsádku. 

Hlavním úkolem bylo zjistit příčiny opakovaného nadměrného úhynu kaprovitých ryb  

na těchto rybářských revírech a podat návrhy na zlepšení současného kritického stavu. 

Aktuální stav byl hodnocen na základě provedených laboratorních analýz rybniční vody, 

sedimentu a mnohačetných terénních průzkumů v zájmové lokalitě. Mým záměrem je, aby  

se tato práce stala cenným podkladem pro ČRS MO Ostrava, jeţ mají nemalý zájem o to,  

aby této lokalitě byla navrácena její původní ekologická stabilita, jako tomu bylo v minulosti. 
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2. Přírodní poměry rybniční soustavy Svinovské tůně a 

Dolní Rezávky 

Tato kapitola podává základní informace o zájmové lokalitě Svinovské tůně a Dolní 

Rezávka. Dále v jednotlivých podkapitolách jsou zahrnuty hydrologické, geologické, 

geomorfologické, pedologické a klimatologické podmínky. Poslední část této kapitoly je 

věnována biogeografickým poměrům, v nichţ je zahrnuta lesnicko – botanická a zoologická 

charakteristika. 

2.1 Lokalizace a základní údaje zájmového území 

Kraj: Moravskoslezský 

Okres: Ostrava 

Katastrální území: Svinov 

Rybářský revír: 2A/5, 2A/6 

Celková výměra: 3,6 ha 

Hospodařící subjekt: ČRS MO Ostrava 

Nadmořská výška: 211 – 215 m n. m. 

Zájmovou lokalitu představuje rybniční soustava Svinovské tůně a Rezávka Dolní, 

 jeţ se nachází na území městského obvodu Svinov. Dle ČRS se jedná o rybářské revíry 2A/5 

a 2A/6. Z východní strany je zájmová oblast lemována řekou Odrou (úsek řeky 20,2 – 21,0 

km). Jiţní hranici tvoří silnice Rudná, vedoucí z Ostravy – Poruby do Havířova. 

 Za silnicí Rudnou se rozprostírá Přírodní rezervace Rezávka (83,68 ha), která 

představuje zachovalou část údolní nivy řeky Odry, navazující na chráněnou krajinnou oblast 

Poodří. Zahrnuje pestrou mozaiku různých typů biotopů – luţní lesy s mrtvými rameny 

 a tůněmi, vodní a mokřadní plochy, louky s remízky, umoţňující existenci širokého 

druhového spektra ţivých organismů (MARSCHALKO a kol. 2005). 
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Obr. 1 Výřez z ortofotomapy (geoportal.gov.cz – upraveno) 

 

1 Chovný rybník 2  Bečkárna 3  Pionýrák 

Svinovské tůně jsou tvořeny třemi rybníky (Chovný, Bečkárna, Pionýrák), jeţ vznikly  

z mrtvého ramene řeky Odry. Svinovské tůně zaujímají rozlohu 1,6 ha. Rezávka Dolní 

dosahuje délky 495 m a zaujímá plochu 2 ha. Název ,,Rezávka“ je odvozen od typického 

zbarvení vody, které je patrné hlavně na jaře. 

Z hydrologického hlediska se jedná o průtočný systém. Rybník Pionýrák je napájen 

vodou z Dolní Rezávky, dále voda z Pionýráku odtéká do rybníku Bečkárna, dále voda  

z Bečkárny odtéká do Chovného rybníku, z něhoţ je poté odváděna potrubím do řeky Odry. 

Svinovské tůně tvoří koncovou část komplexu Jistebnického rybničního systému.  

Zájmová lokalita patří do hydrogeologického rajónu 1510 Kvartér Odry. Rajón zahrnuje 

kvartérní fluviální, případně glacifluviální sedimenty řeky Odry a jejích přítoků v Oderské 

bráně, tvořené především písčitými štěrky a písky, které jsou kryty hlínami, v údolní nivě 

povodňovými. Písčité štěrky a hrubozrnné písky vytvářejí průlinově propustný 

hydrogeologický kolektor o proměnlivé mocnosti v rozmezí 2,5 – 6,0 m (www.geology.cz). 
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2.2 Geologické poměry 

Z geologického hlediska je území situováno v těsné blízkosti severozápadního okraje 

spodnobádenské předhlubně vnějších Karpat při jejím denudačním styku se spodním 

karbonem jesenického bloku Českého masívu. Podloţí kvartéru tvoří většinou zpevněné 

vápnité jíly aţ jílovce spodnobádenského stáří, nezřetelně vrstevnaté. Obvykle jsou slabě 

prachově písčité, místy s laminami aţ decimetrovými vloţkami prachového aţ jemnozrnného 

písku.  

Nejvyšším členem sledu čtvrtohorních sedimentů jsou povodňové sedimenty (hlíny). 

Jsou to ţlutavé aţ ţlutošedé písčité, resp. prachově písčité hlíny, přecházející místy do silně 

jemně písčitých jílů. Mnohdy mají charakter sprašových hlín, které byly zčásti přeplaveny. 

Tvoří nadloţí štěrků teras (MARSCHALKO a kol. 2005). 

Obr. 2 Výřez z geologické mapy 1: 50 000 (www.geology.cz – upraveno) 

 

 

LEGENDA 

 

KVARTÉR: Naváţka, halda, výsypka, odval 

 

KVARTÉR: Nivní sediment (hlína, písek, spraš) 

 

KVARTÉR: Slatina, rašelina, hnilokal 

 

KVARTÉR: Písek, štěrk 
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V emském interglaciálu došlo k poslední hloubkové erozi spojené s tvořením širokých 

niv meandrujících řek. Ve viselském glaciálu se v těchto údolích uloţily štěrky údolní terasy. 

V holocénu se na jejich povrchu vytvořily dva erozní stupně, kryté povodňovými hlínami. 

Výplň mrtvých ramen tvoří většinou humózní, různě prachově i jemně písčité hlíny, vzácněji 

písčité jíly nebo jílovité jemnozrnné písky, v některých případech v centrálních částech  

i pruhy rašeliny mocné aţ 4 m (MARSCHALKO a kol. 2005). 

2.3 Geomorfologické a pedologické poměry 

Tab. č. 1 Geomorfologické členění (Demek, 1988) 

Systém Alpsko-himalájský 

Subsystém Karpaty 

Provincie Západní Karpaty 

Subprovincie Vněkarpatské sníţeniny 

Oblast Severní vněkarpatské sníţeniny 

 Celek Ostravská pánev 

 Okrsek Ostravská niva VIII b-1-b 

 

Ostravská pánev zabírá 486 km
2
 a má střední nadmořskou výšku 244 m. Má ráz roviny 

a ploché pahorkatiny. Tvoří jí různě mocná souvrství mořských třetihorních a čtvrtohorních 

sedimentů. Najdeme zde většinu genetických typů terestrických uloţenin: ledovcové, jezerní, 

fluviální, eolické a svahové. 

Pro půdní pokryv Ostravské pánve je charakteristické převládající mnoţství luvizemí  

a pseudoglejů, nejčastěji ve formě přechodů mezi těmito půdními typy, tedy oglejených 

luvizemí a luvických pseudoglejů (WEISSMANNOVÁ 2004). Dále se zde vyskytují 

fluvizemě – naplavené půdy.  Jedná se o půdy s ochrickým nivním Aon-horizontem,  

nebo s melanickým nivním Aln-horizontem na recentních fluviálních uloţeninách. Podzemní 

voda je větší část roku hlouběji jak 80 cm, ale během roku její hladina výrazně kolísá (od 150 

cm na podzim, aţ k povrchu na jaře) (web.czu.cz). 

V okolí soustav rybníků na řece Odře se nacházejí glejové půdy. Při jejich pedogenezi 

se vlivem anaerobních podmínek vytvořil přímo pod svrchním oglejeným humusovým 
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horizontem typický šedě aţ modře nebo zeleně zbarvený glejový redukční horizont. 

Půdotvorným substrátem jsou kyselé fluviální a deluviofluviální sedimenty. Výraznou měrou 

se na vývoji půd v této lokalitě, resp. jejich chemismu podílí kromě podloţí také acidifikace 

kyselými dešti. Půda je na mnoha místech kontaminována rovněţ těţkými kovy (kadmium, 

zinek, olovo aj.) z velkých průmyslových závodů a následky dolování (WEISSMANNOVÁ 

2004). 

Ostravská niva je rovina, kterou tvoří souvrství čtvrtohorních říčních sedimentů 

tvořené převáţně písčitohlinitou vrstvou holocenních nánosů a pleistocénních štěrkopísků. 

Niţší stupeň holocenní údolní nivy je tvořený četnými haldami a násypy antropogenního 

původu (DEMEK 1988). 

2.4 Klimatologické poměry 

Zájmové území (Svinovské tůně a Dolní Rezávka) se rozprostírá v Ostravské pánvi. 

Z klimatologického hlediska náleţí lokalita do mírně teplé oblasti MT 10, která se vyznačuje 

dlouhým teplým a mírně suchým létem, krátké přechodné období s mírně teplým jarem  

a podzimem. Dále je charakterizována krátkou mírně teplou a velmi suchou zimou s krátkým 

trváním sněhové pokrývky (QUITT 1971-1975). 

Obr. 3 Výřez z mapy klimatické regionalizace ČR podle Quitta (1971) 
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Průměrná doba slunečního svitu je 1594, 2 hodin za rok, nejdelší doba slunečního svitu 

připadá na červenec (223,1 hod), nejkratší na prosinec (41,3 hod). Průměrná roční teplota 

vzduchu je 8,5°C, přičemţ nejteplejším měsícem dle dlouhodobého průměru je červenec 

(18,2°C) a nejchladnější leden (-1,5°C).  

Průměrné roční sráţkové úhrny dosahují ve stanici Ostrava - Poruba 695,9 mm. Dle 

dlouhodobého sráţkového průměru spadne největší mnoţství sráţek v měsíci červnu  

a nejméně v lednu. Převládajícím směrem větru je jihozápadní (20,2%), dále pak severní 

(19,6%) a jiţní proudění (17,4%). Poměrně často se zde vyskytuje bezvětří (23,1%)  

(KŘÍŢ 2004). 

Tab. č. 2 Charakteristiky klimatické oblasti MT 10 (E. Quitt 1971) 

Počet letních dnů 40 - 50 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více 140 - 160 

Počet mrazových dnů 110 - 130 

Počet ledových dnů 30 - 40 

Průměrná teplota v lednu (°C) -2 - -3 

Průměrná teplota v červenci (°C) 17 - 18 

Průměrná teplota v dubnu (°C) 6 - 7 

Průměrná teplota v říjnu (°C) 7 - 8 

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

Sráţkový úhrn ve vegetačním období (mm) 400 - 450 

Sráţkový úhrn v zimním období (mm) 200 - 250 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 - 60 

Počet dnů zamračených 120 - 150 

Počet dnů jasných 40 - 50 
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2.5 Biogeografické poměry 

Tab. č. 3 Biogeografické členění (CULEK, 1996) 

Provincie Středoevropských listnatých lesů 

Podprovincie Polonská 

Bioregion Ostravský 2.3, Pooderský 2.4 

2.5.1 Lesnicko - botanická charakteristika 

V zájmové oblasti je 3. dubo - bukový vegetační stupeň. Nejčastěji se zde setkáme 

s těmito dřevinami: dub letní (Quercus robur), buk lesní (Fagus sylvatica), jilm vaz (Ulmus 

laevis) bříza bělokorá (Betula pendula), lípa malolistá (Tilia cordata), jasan ztepilý (Fraxinus 

excelsior), olše lepkavá (Alnus glutinosa) a vrba bílá (Salix alba).  

Keřové patro je velmi pestré a místy značně husté. V keřovém patře rostou: svída 

krvavá (Swida Sanguinea), kalina obecná (Viburnum opulus), bez černý (Sambucus Nigra), 

krušina olšová (Frangula alnus) a hloh obecný (Crataegus laevigata) (ŠIMÍČEK 1999). 

V druhově bohatém bylinném podrostu se střídají květnaté fáze předjarního, jarního  

a letního aspektu. V časném předjaří převládají jarní geofyty sněţenka podsněţník (Galanthus 

nivalis), dymnivka dutá (Corydalis cava), orsej jarní (Ficaria bulbifera) a kyčelnice ţláznatá 

(Dentaria glandulosa). V období od března do května je zde hojně rozšířena sasanka hajní 

(Anemonoides nemorosa) a prvosenka vyšší (Primula elatior).  

V pozdní fázi jara převaţují dominantní populace česneku medvědího (Allium ursinum) 

a teprve později tvoří ustálené sloţení kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), baţanka vytrvalá 

(Mercurialis perennis) a kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum) 

(WEISSMANNOVÁ 2004). 
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Obr. 4 Biogeografická mapa ČR podle Zlatníka (1966) 

 

2.5.2 Zoologická charakteristika 

 Okolí Svinovských tůní a Dolní Rezávky je domovem mnoha různých populací ptáků 

např. koroptev polní (Perdix perdix), kachna divoká (Anas platyrhynchos), strakapoud 

prostřední (Dendrocopos medius), ţluva hajní (Oriolus oriolus), vodouš rudonohý (Tringa 

totanus). Zamokřené travnaté plochy jsou osídlovány obojţivelníky, např. kuňkou obecnou 

(Bombina bombina), ropuchou zelenou (Bufo viridis) a skokanem ostronosým (Rana arvalis) 

(WEISSMANNOVÁ 2004).  

Rybí obsádka je tvořena kaprem obecným (Cyprinus carpio), amurem bílým 

 (Ctenopharyngodon idella), bolenem dravým (Leuciscus aspius), línem obecným (Tinca 

tinca), okounem říčním (Perca fluviatilis), cejnem velkým (Abramis brama), karasem 

obecným (Carassius carassius), perlínem ostrobřichým (Scardinius erythrophthalmus), 

ploticí obecnou (Rutilus rutilus), tolstolobikem bílým (Hypophthalmichthys molitrix), 

sumcem velkým (Silurus glanis) a štikou obecnou (Esox lucius ) (LUCKÝ, POKORNÝ  

a kol. 2004). 
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3. Metodika odběrů vzorků povrchové vody, analýzy 

chemických parametrů 

Správné odebrání vzorku povrchové vody je velmi důleţité a nezbytné, za předpokladu, 

ţe je naším cílem získat spolehlivou výpověď o kvalitě odebírané vody. Způsob odběrů 

vzorku má významný vliv i na kvalitu následných analýz. Přímý odběr vzorku zaručuje 

minimální riziko znečištění, přičemţ zajišťuje reprezentativní vzorek. Jednotlivé vzorky jsem 

odebírala a následně analyzovala společně s kolegou Jiřím Šindlerem, který se v dané lokalitě 

věnoval návrhu odbahnění rybníků. 

3.1. Metodika dle ČSN ISO 5667 - 3,6 Jakost vod – Odběr vzorků 

V této kapitole je popsána metodika odběru vzorků vody v souladu s ČSN ISO 5667 

Jakost vod. V jednotlivých podkapitolách je popsáno jak správně zvolit odběrné místo, 

odebrat vzorky, stabilizovat a přepravovat vzorky. 

3.1.1 Volba odběrného místa a způsob odběru vzorků  

Nejdříve je nezbytné vhodně a s ohledem na místní přírodní poměry stanovit konkrétní 

odběrová místa. Odběrové místo by mělo mít dobrou přístupnost a dostatečnou hloubku, která 

je nezbytná pro odebrání potřebného mnoţství vody. Pokud se vzorek má odebírat ze břehu je 

nutné se vyvarovat znečištění vzorku porušením jak dna, tak břehu vodního toku. Obvykle 

stačí pracovat s prodluţovací tyčí, popřípadě s nádobou na provazu. 

Jednotlivé vzorky se odebírají nejčastěji přímo do laboratorních vzorkovnic, neboť tento 

způsob je vnímán jako nejméně znečisťující. Vzorkovnice pro standardní účely se vyrábějí 

z plastu nebo skla. Konkrétní způsoby odběru závisí vţdy na tom, pro jaký účel je vzorek 

odbírán. Pokud je odběr vzorku pod hladinou (cca 25cm) přijatelný, často postačí ponořit 

nádobu do vodoteče. Obsah se pak přelije do vhodné vzorkovnice. Mnohem častěji se odběr 

provádí přímo ponořením laboratorních vzorkovnic. Při tomto způsobu odběru je důleţité 

vyhnout se odběru povrchových vrstev, nejde-li o jejich analýzu.  

Před kaţdým odběrem je nezbytné dokonalé propláchnutí vzorkovnice. Vzorkovnice  

se proplachuje dostatečným objemem vzorku a krouţením k smočení celého vnitřního 

povrchu. 
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3.1.2 Stabilizace, doprava a uchování vzorků 

 Povrchové vody jsou náchylné ke změnám jakosti v důsledku fyzikálních, chemických 

a biologických reakcí, které probíhají ve vzorku v době od odběru do jeho rozboru. Z toho 

důvodu je důleţité vzorky chránit před světelným zářením a nadměrným teplem. Vzorkovnice 

naplněné vzorky musí být uzavřeny tak, aby se vzorky neznečistily a nedošlo ke ztrátě ţádné 

části jejich obsahu během dopravy. U vzorků určených pro stanovení fyzikálně-chemických 

ukazatelů jakosti se vzorkovnice zcela naplní a uzavře se tak, aby nad vzorkem nezůstal ţádný 

vzduch. Tím se omezí interakce s plynnou fází a minimalizuje míchání vzorku během 

dopravy. Vzorky, které není moţno dodat do laboratoře v den odběru, se musí stabilizovat 

nebo konzervovat. Ve většině případů je dostačující vzorek ochladit na teplotu 1°C aţ 5°C. 

Při dlouhodobém uchování vzorku je ochlazení nedostačující a je nutno vzorek zmrazit  

na teplotu – 20°C.  

3.2 Způsob odběru vzorků a měření v zájmovém území 

Vzorky vody jsme odebírali pravidelně v měsíčních intervalech od března 2011  

do února 2012. Vzorky byly odebírány do plastových PET láhví o objemu 1,5 l 

s bezpečným uzávěrem, aby nedošlo ke kontaminaci a úbytku vzorku. Odběry byly vţdy 

prováděny mezi 7 – 9 hodinou ranní. Neprodleně poté, byly odvezeny vzorky do laboratoře 

oddělení Technologie a hospodaření s vodou, kde byly analyzovány. 

Průtok vody (m
3
/s) byl vypočítán na základě hodnot zjištěných při hydrometrování 

pomocí vrtule Greisinger STS 005. Při hydrometrování byla vyuţita dvoubodová metoda, 

tedy v první svislici byla měřena průtočná rychlost ve 0,2 H (min rychlost) a 0,8 H (max 

rychlost). GPS souřadnice u jednotlivých profilů byly získány zaměřením pomocí GPS eTrex 

Vista HCx navigace Garmin.  

3.3 Charakteristika odběrných profilů 

Na základě terénního šetření v zájmové lokalitě byly vybrány 4 odběrné profily. Dva 

profily byly zvoleny na Dolní Rezávce (Přítok Pionýru a Slepé rameno) a dva na rybníku 

Bečkárna (Přítok do Bečkárny z Pionýra a Výtok z Bečkárny). 
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3.3.1 Profil č. 1 – Přítok Pionýru 

Profil č. 1 (Obr. 5 a Tab. č. 4) se nachází ve vzdálenosti 30 m od silnice Rudná a 289 m 

jiţně od profilu č. 2. Voda je v tomto místě dostatečně okysličená. Dno je pokryto vrstvou 

měkkého sedimentu. Na březích jsou hojně rozšířeny mechy (Bryophyta), kopřiva dvoudomá 

(Urtica dioica) a buk lesní (Fagus sylvatica). 

Obr. 5 Profil č. 1 (fotografovala: Ivana Řezníčková) 

 

Tab. č. 4 Základní parametry profilu č. 1 

Hloubka vody 0,35 m 

Výška sedimentu 1 m 

GPS souřadnice 
N 49°48,241´ 

E 18°12,953´ 

Průtok m
3
/s 0,011 

 



Bc. Ivana Řezníčková: Zhodnocení kvality vody a sedimentu na ODRA 2A/5 a 2A/6 

 

2012  13 

 

3.3.2 Profil č. 2 – Slepé rameno (u hráze) 

Profil č. 2 (Obr. 6 a Tab. č. 5) se nachází ve vzdálenosti 289 m severně od profilu č. 1  

a 19 m jiţně od kamenné hráze. Přes vrcholek hráze vedou dvě potrubí (plastové a betonové).   

Rychlost proudění je v tomto profilu poměrně nízká. Dno je pokryto vysokou vrstvou 

měkkého sedimentu, tlejícím listím, kusy spadlých větví. V letním období pokrývají hladinu 

mnohočetné kolonie sinic (Cyanobakteria). 

Obr. 6 Profil č. 2 (fotografovala: Ivana Řezníčková) 

 

Tab. č. 5 Základní parametry profilu č. 2 

Hloubka vody 0,35 m 

Výška sedimentu 1 m 

GPS souřadnice 
N 49°48,395 

 E 18°13,003´ 
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3.3.3. Profil č. 3 – Přítok do Bečkárny z Pionýra 

Profil č. 3 (Obr. 7 a Tab. č. 6) se nachází ve vzdálenosti 26 m severně od silničního 

mostu (ulice Luční) a 182 m od odběrného profilu č. 4. V tomto místě je pomocí uměle 

vybudovaného náhonu voda přiváděna z rybníku Pionýrák do rybníku Bečkárna. Přechod 

mezi břehy je umoţněn pomocí dřevěné lávky. Břehová zóna je zatravněna. V teplejších 

měsících pokrývá hladinu stulík ţlutý (Nuphar lutea). 

Obr. 7 Profil č. 3 (fotografovala: Ivana Řezníčková) 

 

Tab. č. 6 Základní parametry profilu č. 3 

Hloubka vody 0,5 m 

Výška sedimentu 0,4 m 

GPS souřadnice 
N 49°48,512´ 

E 18°13,054´ 
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3.3.4 Profil č. 4 – Výtok Bečkárna 

Profil č. 3 (Obr. 8 a Tab. č. 7) se nachází ve vzdálenosti 182 m od odběrného profilu  

č. 3. V tomto místě se nachází skluz, který zajišťuje dostatečný spád, aby docházelo k odtoku 

vody do Chovného rybníka. Dno je pokryto silnou vrstvou sedimentu a ve vodě se hromadí 

značné mnoţství spadlého tlejícího listí a kusy větví. V tomto úseku jsou břehy zpevněny 

pomocí dřevěných klád. 

Obr. 8 Profil č. 4 (fotografovala: Ivana Řezníčková) 

 

Tab. č. 7 Základní parametry profilu č. 4 

Hloubka vody 0,5 m 

Výška sedimentu 0,4 m 

GPS souřadnice 
N 49°48,596´ 

E18°13,030´ 
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3.4 Popis sledovaných jakostních ukazatelů  

Po konzultaci s vedoucí práce RNDr. Janou Novákovou PhD. jsme s kolegou Jiřím 

Šindlerem prováděli analýzy těchto ukazatelů: pH, teplota vody, rozpuštěný kyslík, 

amoniakální dusík, dusitany, dusičnany, celkový fosfor, nerozpuštěné látky, biochemická 

spotřeba kyslíku a chemická spotřeba kyslíku dichromanem draselným. 

3.4.1 Reakce vody - pH 

Aktivní reakce vody – pH je dána mnoţstvím (poměrem) disociovaných kyselin a zásad 

či kyselých a zásaditých solí ve vodě (HETEŠA, SUKOP 1994). Hodnota pH významně 

ovlivňuje chemické a biochemické procesy ve vodách a z tohoto hlediska má u vod 

mimořádnou důleţitost. Stanovení hodnoty pH je nezbytnou součástí kaţdého chemického 

rozboru vody. Umoţňuje rozlišit jednotlivé formy výskytu některých prvků ve vodách, je 

jedním z hledisek pro posuzování agresivity vody.  

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

v rozmezí od 4,5 - 9,5 dána obvykle uhličitanovou rovnováhou. Tuto závislost mohou však 

ovlivňovat přítomné huminové látky nebo kationty snadno podléhající hydrolýze. Povrchové 

vody s výjimkou rašelinišť a acidifikovaných vod nádrţí a jezer, mívají hodnoty pH v rozmezí 

6 – 8,5 (PITTER 2009). 

 Rybniční voda by měla mít pH mezi 7,0 aţ 8,0, tj. slabě alkalickou reakci. Niţší 

hodnoty pH vyvolávají onemocnění ryb, nebo vytváří příznivé podmínky pro onemocnění. 

Kapr hyne, klesne-li pH pod 4,8. Nízké pH bývá nejčastěji tam, kde je ve vodě málo vápníku 

a kde se rozkládá mnoho organických látek (listí, jehličí, rašelina). Sníţení pH můţe být také 

způsobeno vodou přiváděnou okolními toky, případně kyselými odpadními vodami, které 

nebyly dostatečně nebo vůbec neutralizovány. Zvýšení pH je nejčastěji způsobeno intenzivní 

fotosyntézou vodních rostlin, sinic a řas. Při fotosyntéze je z vody odebírán oxid uhličitý, pH 

se tudíţ zvyšuje díky úbytku kyseliny uhličité. Současně se rozkládá část Ca(HCO3)2  

na normální CaCO3 a H2CO3. Při dosaţení hodnot pH kolem 10,5 však jiţ některé látky 

důleţité pro ţivot řas přechází do nerozpustného stavu. Závislost hodnoty pH na ročním 

období se projevuje především u vod stojatých (v létě je vyšší neţ v zimě vlivem výše 

zmíněného efektu fotosyntézy) (www.rybarstvi.eu). Hodnota pH vody byla měřena pomocí 

kompaktního měřicího přístroje pH-metru WTW pH 330i/SET-1. 
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3.4.2 Teplota vody 

Teplota je jedním z významných ukazatelů jakosti a vlastností vody. Významně 

ovlivňuje chemickou a biochemickou reaktivitu i v poměrně úzkém teplotním rozmezí 

přírodních a uţitkových vod, a to od 0°C asi do 30°C (PITTER 2009). Teplota vody má vliv  

i na sycení vody kyslíkem, rozkladnou činnost bakterií a tím i rychlost samočištění  

ve znečištěných povrchových vodách (HETEŠA, SUKOP 1994). 

 Znalost teploty povrchových vod je významná pro posouzení kyslíkových poměrů, 

rychlosti rozkladu organických látek a vhodnosti pro ryby. U povrchových vod teplota kolísá 

nejenom během roku, ale i během dne, avšak tyto změny teploty jsou méně výrazné neţ 

změny teploty vzduchu – opoţďují se za změnami teploty ovzduší, a to tím více, čím je nádrţ 

hlubší. Změny teploty ovlivňují nejen tepelný reţim nádrţí, ale také jejich reţim chemický  

v důsledku střídajících se cyklů stagnace a cirkulace (jarní a podzimní promíchávání) 

(www.rybarstvi.eu). Teplota vody byla měřena přímým ponořením sondy pH-metru  

a odečtením z displeje. 

3.4.3 Rozpuštěný kyslík 

Kyslík je nejvýznamnější z rozpuštěných plynů ve vodě. Mnoţství kyslíku ve vodě 

značně ovlivňuje většinu biochemických procesů a často proto bývá limitujícím faktorem  

pro ţivot různých organismů. Mnoţství rozpuštěného kyslíku ve vodě závisí  

na atmosférickém tlaku a především na teplotě vody. S rostoucí teplotou se ve vodě rozpouští 

stále méně kyslíku. Do vody se kyslík dostává jednak ze vzduchu, jednak z fotosyntézy 

vodních rostlin, řas a sínic. Kyslík je nezbytný pro všechny ţivé organismy ve vodě 

s výjimkou anaerobních bakterií (HETEŠA, KOČKOVÁ 1997). Hodnota rozpuštěného 

kyslíku ve vodě byla měřena pomocí sondy OxyGuard Handy Gamma.  

3.4.4 Dusitany 

Dusitany jsou obsaţeny ve všech typech vod, ovšem v niţší koncentraci neţ dusičnany 

a amonné ionty. Ve vodách vznikají obvykle biochemickou oxidací amoniakálního dusíku 

nebo biochemickou redukcí dusičnanů.  

Dusitany bývají obsaţeny hlavně v podzemních vodách a v hypolimniu hlubokých 

nádrţí s nízkým nebo nulovým obsahem kyslíku, neboť jsou velmi nestálé a lehce se oxidují 
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 a mění na dusičnany. Proto se v povrchových vodách nachází zpravidla jen v koncentracích 

0,01 – 0,1 mg/l (HETEŠA, KOČKOVÁ 1997). Vysoká koncentrace dusitanů působí toxicky 

na ryby, můţe být i příčinou masového úhynu ryb (PITTER 2009). Stanovení se provádí dle 

ČSN EN ISO 10304-1 (75 7391). 

3.4.5 Dusičnany 

Dusičnany se vyskytují téměř ve všech vodách a patří mezi 4 hlavní aniony. Dusičnany 

vznikají hlavně sekundárně při nitrifikaci amoniakálního dusíku a jsou konečným stupněm 

rozkladu dusíkatých organických látek v oxickém prostředí. Sorpční schopnost dusičnanů je 

poměrně malá, proto snadno pronikají půdním sorpčním komplexem a mohou pronikat  

i do vzdálených míst a kontaminovat podzemní vodu (PITTER 2009). Dalším zdrojem je 

hnojení zemědělské půdy dusíkatými hnojivy, která obsahují jak dusík amoniakální, tak  

i dusík dusičnanový. Mnoţství dusičnanů v povrchových vodách se pohybuje od 1 do 100 

mg/l (HETEŠA, KOČKOVÁ 1997). Stanovení dusičnanů se provádí dle ČSN ISO 7890-3 

 (75 7453). 

3.4.6 Celkový fosfor 

Fosfor je velmi důleţitým biogenním prvkem. Celkový fosfor ve vodách se dělí  

na rozpuštěný a nerozpuštěný. Anorganickým zdrojem fosforu mohou být některé minerály 

(apatit, fosforit, kaolinit…). Organickým zdrojem mohou být spláchnutá statková hnojiva, 

odpadní vody z pivovarů, přádelen a textilního průmyslu, produkty rozkladu vodní flóry  

a fauny a chemické přípravky pouţívané v zemědělství (HETEŠA, KOČKOVÁ 1997).  

V zimním období je mnoţství fosforu ve vodě nejvyšší, protoţe v této době probíhá  

v sedimentech dna mineralizace těl odumřelých organizmů, odkud se fosfor uvolňuje  

do vody, aniţ by byl jinými organizmy spotřebováván. S jarním nástupem vegetace, zejména 

fytoplanktonu, se obsah fosforu začíná rychle sniţovat a na konci léta dosahuje obvykle svého 

minima (tzv. období deprese fytoplanktonu, fáze „clearwater“). U mělkých nádrţí je koloběh 

P rychlejší. Důleţitý je také obsah kyslíku u dna nádrţí, v případě dostatku kyslíku dochází  

k poutání P v sedimentech, při nedostatku O2 se fosfor uvolňuje zpět do roztoku. Dostatečnou 

produkci kapra však lze uskutečňovat obvykle jiţ při koncentracích 0,2-0,5 mg.l
-1

 PO4
3-

. Celá 

řada našich rybníků má ve svých sedimentech veliké rezervy fosforu z předcházejících let 

bohatého hnojení (www.rybarstvi.eu). 
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Fosfor společně s dusíkem se významně podílejí na eutrofizaci vod. Dochází 

k přemnoţení řas a sínic a následně ke sníţení koncentrace rozpuštěného kyslíku ve vodě. 

V posledních letech je eutrofizace poměrně velmi často vyskytující se jev na vodních 

plochách a to nejen v ČR (PITTER 2009). Eutrofizace můţe způsobit také změny druhového 

sloţení rybích obsádek. Vlivem převáţně dlouhodobého (trvalého) znečištění se v tekoucích 

vodách a v nádrţích mění druhové sloţení rybích obsádek, sniţuje se zastoupení citlivějších 

druhů ryb (především lososovitých a dravých druhů) a zvyšuje se zastoupení druhů 

odolnějších a méně ţádoucích (plotice, cejn, apod.) (www.rybarstvi.eu). Stanovení celkového 

fosforu se provádí dle ČSN EN 1189. 

3.4.7 Nerozpuštěné látky 

Obsah nerozpuštěných látek informuje o mnoţství organických i minerálních 

(anorganických) látek suspendovaných ve vodě. Stanovení spočívá v zachycení 

nerozpuštěných látek ze známého mnoţství homogenizovaného nebo rozmíchaného vzorku  

na membránovém filtru, sušení do konstantní váhy a zváţení (HETEŠA, KOČKOVÁ 1997). 

Mezi nerozpuštěné látky patří v přírodních a uţitkových vodách různé hlinitokřemičitany, 

hydratované oxidy kovů (manganu, hliníku, ţeleza), tuky, oleje, zooplankton aj. (PITTER 

2009). Stanovení nerozpuštěných látek se provádí dle ČSN EN 872 (757349). 

3.4.8 Amoniak 

Amoniakální dusík se vyskytuje ve vodách jako kation amonný (NH4
+
) a v neiontové 

formě jako NH3. Amoniakální dusík je primárním produktem rozkladu většiny organických 

dusíkatých látek ţivočišného a rostlinného původu. Ve vodách je za oxických podmínek 

nestálý a velmi snadno podléhá biochemické oxidaci (nitrifikaci). Do vody se dostává  

v důsledku štěpení bílkovin na aminokyseliny a poté aţ na amoniak, dále je vylučován  

i v procesu metabolizmu ţivých organizmů, zejména ţivočichů, a to buď močí,  

nebo přes ţábry při dýchání ryb. Amoniakální dusík je vyuţíván mikroorganizmy (bakterie, 

sinice, řasy, rostliny) k syntéze nové biomasy. V aerobních podmínkách je amoniakální dusík 

oxidován nitrifikačními bakteriemi na dusitany a dusičnany (www.rybarstvi.eu). 

 V povrchových vodách nepřevyšují koncentrace amoniakálního dusíku obvykle 1 mg/l. 

Vysoká koncentrace amoniakálního dusíku ve vodách zvyšuje korozivní účinky mědi a jejich 

http://www.rybarstvi.eu/
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slitin a rovněţ působí velmi toxicky na ryby. Z hlediska toxického účinku je důleţité, ţe stěna 

buněk je poměrně nepropustná pro amonný ion, ale molekulární amoniak proniká  

přes tkáňové bariéry velmi snadno a je tedy pro ryby jedovatý. Nejvyšší přípustná 

koncentrace nedisociovaného amoniaku pro kaprovité ryby je 0,05 mg.l
-1

. Dle akutního testu 

toxicity se hodnota LC50 pohybuje v rozmezí 1 – 1,5 mg.l
-1

 (PITTER 2009). Klinické příznaky 

otravy ryb amoniakem jsou popsány  v tabulce č. 8. Stanovení se provádí dle ČSN EN ISO 

11732 (75 7454). 

Tab. č. 8 Klinické příznaky otravy ryb amoniakem (SVOBODOVÁ, 2008) 

Stádia vývoje otravy Příznaky 

1. fáze 
ryby jeví mírný neklid, zvyšuje se frekvence pohybu skřelí, 

přibliţování k hladině 

2. fáze pohyby ryb se víc zrychlují, pohyby skřelí jsou nepravidelné 

3. fáze 
silná reakce ryb na podněty z vnějšího prostředí, ztrácení 

rovnováhy, tonicko-klonické křeče svaloviny 

4. fáze 
krátké období zdánlivého zotavení – ryba zaujme normální 

polohu a jeví mírný neklid 

5. fáze náhlé zblednutí povrchu těla a následný úhyn ryb 

3.4.9 Biochemická spotřeba kyslíku 

Biochemická spotřeba kyslíku je definována jako mnoţství kyslíku spotřebovaného 

mikroorganismy při biochemických pochodech na rozklad organických látek ve vodě  

při aerobních podmínkách. Hodnota BSK se vyjadřuje v mg/l. Stanovení slouţí k nepřímému 

stanovení organických látek, které podléhají biochemickému rozkladu při aerobních 

podmínkách. Protoţe organické látky jsou jednou z hlavních znečišťujících sloţek vody, patří 

BSK mezi důleţité ukazatele čistoty nebo znečištění vody a důleţitým ukazatelem 

kyslíkového reţimu. Nejběţnější v celém světě pouţívanou metodou stanovení je 

standardizovaná tzv. zřeďovací metoda pro stanovení pětidenní BSK (BSK5).  

Hodnota BSK závisí na celé řadě faktorů: reakční doba, teplota, koncentrace biogenních 

prvků, přítomnost toxických látek, pH prostředí atd. (HETEŠA, KOČKOVÁ 1997). 

Stanovení biochemické spotřeby kyslíku se provádí dle ČSN EN 1899. 
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3.4.10 Chemická spotřeba kyslíku  

Chemická spotřeba kyslíku je definována jako mnoţství kyslíku, které se za přesně 

vymezených uzančních podmínek spotřebuje na oxidaci organických látek ve vodě silným 

oxidačním činidlem. Hodnota CHSK je tedy mírou celkového obsahu organických látek  

ve vodě a tím i důleţitým ukazatelem organického znečištění vody (HETEŠA, KOČKOVÁ 

1997). V současnosti se pouţívají jako oxidační činidla dichroman draselný (K2Cr2O7) 

 nebo manganistan draselný (KMnO4).  

Metoda, kdy se provádí oxidace manganistanem draselným je sice jednoduchá a rychlá, 

ale je vhodná pouze pro vody přírodní a pitné, které jsou málo znečištěné organickými 

látkami. Nevýhodou je nízký stupeň oxidace organických látek.  

Metoda, kde se vyuţívá oxidace dichromanem draselným je poměrně zdlouhavá a více 

náročná, ale na rozdíl od první metody poskytuje 2 - 4 násobně vyšší výsledky. Hodnota 

CHSK je nedílnou součástí kaţdého rozboru všech typů vod (PITTER 2009). Stanovení 

chemické spotřeby kyslíku dichromanem draselným se provádí dle ČSN ISO 15715  

(75 7521). 

3.4.11 Kovy ve vodách  

Kovy patří mezi hygienicky i vodohospodářsky významné ukazatele. Stále se zpřísňují 

kritéria vymezující jejich obsahy v pitných a uţitkových, povrchových i odpadních vodách. 

Ve vodách se mohou vyskytovat ve formě jednoduchých kationů nebo anionů, komplexních 

anionů nebo neutrálních molekul (komplexy s huminovými látkami, aminokyselinami  

a iontové asociáty s ionty uhličitanovými, hydrogenuhličitanovými, síranovými  

a fosforečnanovými).  

Toxicita je závislá na formách výskytu příslušného kovu. Je zřejmé, ţe podstatně vyšší 

toxicita přísluší iontové formě kovu neţ formě komplexní. Za toxické je povaţována většina 

tzv. těţkých kovů (Pb, Cd, Hg, atd.), naproti tomu alkalické kovy a kovy alkalických zemin 

(Ca, Mg, Na, atd.) jsou často důleţitými biogenními prvky a běţnou a důleţitou součástí 

všech typu vod (www.hydrobiologie.upol.cz). 
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4. Metodika odběrů vzorků rybničního sedimentu, analýzy 

vybraných chemických parametrů  

4.1 Metodika dle ČSN ISO 5667 – 12, 15 Jakost vod - Odběr vzorků 

V této kapitole je popsána metodika odběru vzorků vody v souladu s ČSN ISO 5667 

Jakost vod. V jednotlivých podkapitolách je popsáno jak správně zvolit odběrné místo, 

odebrat vzorky sedimentu, stabilizovat a přepravovat vzorky. 

4.1.1 Volba odběrného místa a způsob odběru vzorků sedimentu 

Nejdříve je nezbytné vhodně stanovit konkrétní odběrová místa. Odběrové místo je 

vhodné zvolit např. v blízkosti mostu, ze kterého můţeme vzorek bezpečně odebrat nebo je 

moţné vyuţití člunu, loďky. Zásadní význam pro průběh správného odběru vzorku mají 

klimatologické, hydrografické a geologické podmínky.  

Vzorky sedimentu by se měly odebírat v dostatečném mnoţství, aby bylo moţné je 

rozdělit na dílčí vzorky a konzervovat je pro kaţdý typ prováděné analýzy a rovněţ, aby bylo 

moţné analýzu opakovat, popřípadě připravit časově závislé směsné vzorky. 

V závislosti na druhu sedimentu se pro odběr vzorků volí různé druhy odběrných 

zařízení (viz Tab. č. 9). Neprodleně po odebrání se sediment přelívá do vzorkovnice. 

Tab. č. 9 Druh sedimentu a doporučený vzorkovač (ČSN ISO 5667 - 12) 

Druh sedimentu Vzorkovač 

štěrk drapákový - větší částice vyţadují těţší drapáky 

písek mechanické jádrové vzorkovače nebo těţší drapáky 

jíl jádrový vzorkovač 

rašelina rašelinový vzorkovač nebo ruční jádrový vzorkovač 

zpevněný sediment jádrový vzorkovač, drapákový 

nezpevněný sediment jádrový vzorkovač 

Vzorkovnice by měly být zhotoveny z materiálů vhodného pro zachování přirozených 

vlastností vzorku a předpokládaného spektra znečišťujících látek. U většiny odběrů se vystačí 

se vzorkovnicemi ze skla, polyethylenu a polykarbonátu.  
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Skleněné vzorkovnice jsou výhodnější, neboť stav jejich vnitřního povrchu lze dobře 

pozorovat a snadněji se sterilizují. Pouţívají se hlavně k odběru vzorků určených 

k mikrobiologickému rozboru. Polyethylenové vzorkovnice jsou vhodnější pouţít k odběru 

vzorků určených k analýze prvků, které jsou hlavními sloţkami skla (sodík, draslík, bor, 

křemík) a k odběru vzorků k rozboru stopových kovů (např. rtuti). 

4.1.2 Stabilizace, doprava a uchování vzorků sedimentu 

Vzorky sedimentu by měly být uchovávány a dopravovány chlazené zpravidla o teplotě 

4°C. Je-li třeba skladovat vzorky déle neţ 1 měsíc, ukládají se do mrazicího boxu s patřičným 

ohledem na fyzikálně chemické změny, které by mohly ovlivnit koloidy během zmrazování. 

Vzorky by měly být zmraţeny na místě a přepravovány při teplotě niţší neţ - 18°C .Chemické 

konzervační způsoby se doporučuje pouţívat jen po pečlivém posouzení z hlediska potřeb 

projektu, poţadavků analytické metody a na základě pokynů laboratoře provádějící rozbor. 

Vzorkovnice by měly být vţdy dopravovány do laboratoře těsně uzavřené, chráněné  

před světlem a nadměrným ohřátím, protoţe vzorek se rychle mění v důsledku výměny plynů, 

chemických reakcí a metabolismu organismů. 

4.2 Charakteristika odběrného místa a způsob odběru 

Vzorek sedimentu byl odebrán 20.10. 2011 a 28.3. 2012 z rybníku nazývaného 

Bečkárna. Pomocí zapůjčené loďky bylo moţné se dostat aţ doprostřed rybníka, odkud jsme 

vzorek odebrali pomocí provizorního odběráku. Poté jsme vzorek přelili do plastové 

vzorkovnice o objemu 1,5 l a dopravili jej do laboratoře oddělení Technologie a hospodaření 

s vodou. 

Tab. č. 10 Základní parametry odběrného místa 

Hloubka vody 1,5 m 

Výška sedimentu 1m 

GPS souřadnice 
N 49°48,554' 

E 18°12,994' 

pH 7,5 

Teplota vody 8,8 
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 Obr. 9 Odběrné místo – Bečkárna (fotografovala: Ivana Řezníčková) 

 

4.3 Popis vybraných anorganických látek v rybničním sedimentu 

Podrobný rozbor námi odebraného sedimentu provedla ve specializované laboratoři 

paní laborantka Ing. Martina Nováčková. Dle dohody s vedoucí práce RNDr. Janou 

Novákovou PhD. stanovila v rybničním sedimentu obsah olova, ţeleza, kadmia, zinku a mědi. 

Stanovení těchto kovů v sedimentu bylo provedeno metodou plamenové atomové absorpce 

pomocí Atomového absorpčního spektrometru VARIAN AA 280FS. 

4.3.1 Olovo (Pb) 

Olovo se do ţivotního prostředí přirozeně dostává zvětráváním minerálu (galenit, 

anglesit, hydrocerusit) s obsahem olova, avšak antropogenní zdroje jsou 100x významnější 

(výfukové plyny, OV ze zpracování rud, OV z výroby akumulátorů, OV ze sklářského 

průmyslu) (www.irz.cz). Olovo má vysoký akumulační koeficient (řádu aţ 10
5
), a významně 

se proto hromadí nejenom v plaveninách, sedimentech a kalech, ale i v biomase 

mikroorganismů rostlin. V přírodních vodách je rozpustnost olova limitována především 

rozpustností uhličitanu olovnatého a teprve v alkalické oblasti také rozpustností  

hydroxid-uhličitanu olovnatého (PITTER 2009). 
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Pro svou toxicitu je ve vodě velmi závadné. Olovo je toxické pro zooplankton  

a zoobentos (dnoví ţivočichové). Limitní koncentrace pro kaprové ryby je 0,01 mg. l
-1

 .  

Při překročení této koncentrace často dochází u ryb k poškození ţaber a následně k úhynu 

udušením (www.irz.cz). 

4.3.2 Ţelezo (Fe) 

Sloučeniny ţeleza se velmi často vyskytují v přírodních vodách. Ţelezo je totiţ 

neobyčejně rozšířeno v nejrůznějších horninách (pyrit, magnetovec, siderit, limonit, krevel), 

odkud je uvolňováno do roztoku působením různých kyselin nebo oxidačních činidel. 

Vyluhování napomáhá přítomnost oxidu uhličitého, huminových kyselin, kyseliny sírové, 

vznikající oxidací sirníku. V mechanismu oxidace pyritů se uplatňují jak chemické, tak  

i biochemické procesy, při kterých se vyuţívá metabolické činnosti ţelezitých bakterií 

(Thiobacillus, Ferrobacillus) (HETEŠA, KOČKOVÁ 1997). Antropogenním zdrojem ţeleza 

v přírodních a uţitkových vodách mohou být některé průmyslové vody (např. z moříren kovů, 

válcoven, drátoven aj.).  

Formy výskytu rozpuštěného a nerozpuštěného ţeleza ve vodách závisejí na hodnotě 

pH, oxidačně-redukčním potenciálu a komplexotvorných látkách přítomných ve vodě. Ţelezo 

se vyskytuje ve vodách v oxidačním stupni II nebo III. V bezkyslíkatém (anoxickém) 

redukčním prostředí podzemních vod a povrchových vodách u dna nádrţí a jezer se vyskytuje 

ţelezo v oxidačním stupni II. Ve vodách obsahujících rozpuštěný kyslík je ţelezo 

v oxidačním stupni III nejstabilnější formou výskytu. Ţelezo často doprovází mangan.  

V povrchových vodách se ţelezo vyskytuje obvykle v setinách aţ desetinách mg.l
-1

  

(u většiny toků v ČR méně neţ 0,5 mg. l
-1

 ). Charakteristickým rysem zvýšeného obsahu 

ţeleza ve vodě je rezavý zákal (PITTER 2009). 

4.3.3 Kadmium (Cd) 

Hlavními zdroji kadmia v ţivotním prostředí jsou atmosférické depozice, 

fosforečnanová hnojiva, průmyslové OV z galvanického pokovování, kde je kadmium vázáno 

především v komplexních formách (PITTER 2009). 

Mobilita sloučenin ve vodném prostředí závisí na jejich rozpustnosti. Zatímco oxidy  

a sulfidy kadmia jsou poměrně nerozpustné, chloridy a sírany rozpustné jsou.  
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Koncentrace kadmia v sedimentech dna je obvykle více neţ desetkrát vyšší neţ ve vodě. 

Zvýšení kyselosti (např. kyselými dešti) můţe dojít k uvolnění kadmia ze sedimentů  

a k výraznému zvýšení jeho koncentrace ve vodě (www.irz.cz). 

Kadmium patří mezi velmi nebezpečné jedy. Mezi kovy se v řadě podle klesající 

toxicity nachází na druhém místě hned za rtutí. Akumuluje se v biomase, plaveninách  

i sedimentech – má dokonce jeden z nejvyšších akumulačních koeficientů (10
3
 – 10

4
). Stejně 

jako zinek je i kadmium značně toxické pro vodní organismy. Škodlivé působení  

na zooplankton a ryby bylo jiţ pozorováno při koncentracích jednotek aţ desítek µg. l
-1

 

(PITTER 2009). 

4.3.4 Zinek (Zn) 

Zinek je běţnou součástí hornin půd a sedimentů. Patří mezi esenciální stopové prvky 

pro lidi, zvířata i rostliny. Velké mnoţství zinku se dostává do podzemní vody při oxidačním 

rozkladu sulfidických rud (sfalerit, smithsonit). Antropogenním zdrojem zinku v přírodních 

vodách je především atmosférický spad (STRNADOVÁ, MATĚJKOVÁ 2006). 

Z průmyslových odpadních vod obsahují zinek např. vody ze zpracování zinkových rud, 

z moříren mosazi, z elektrotechnických výrob a z povrchové úpravy kovů, kde je zinek 

zpravidla vázán v různých komplexech. 

Zinek je značně toxický pro ryby a jiné vodní organismy, a to jiţ při koncentracích 

v desetinách mg. l
-1

. Letální koncentrace pro kaprovité ryby je v rozmezí 0,3 – 2 mg. l
-1

 

v závislosti na mineralizaci vody (PITTER 2009). 

4.3.5 Měď (Cu)  

Měď stejně jako zinek patří mezi esenciální prvky pro lidský organismus, rostliny  

a zvířata. V přírodě se měď nejčastěji vyskytuje ve formě sulfidů (chalkopyrit, chalkosin),  

ze kterých se můţe do podzemních vod dostat značné mnoţství mědi v důsledku jejich 

rozkladu. Antropogenním zdrojem mědi v povrchových vodách mohou být odpadní vody 

z povrchové úpravy kovů a z aplikace některých algicidních preparátů, které se dávkují  

proti nadměrnému rozvoji řas a sínic (PITTER 2009). 

Měď patří mezi kovy, které snadno komplexují, proto mohou být její formy výskytu  

ve vodách velmi rozmanité v závislosti na jejich sloţení.  
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Rozpustnost mědi je limitována rozpustností hydroxidu měďnatého, společným sráţením 

s méně rozpustnými hydroxidy kovů a adsorpcí. V letních obdobích můţe u dna hlubších 

nádrţí docházet ke vzniku sulfanu a ke sráţení mědi ve formě sulfidu měďnatého 

(www.irz.cz). 

Vyšší koncentrace mědi v povrchových vodách mají toxické účinky pro vodní 

organismy včetně ryb. Síran měďnatý patří mezi klasické algicidní preparáty. K úhynu 

některých citlivých vodních organismů (sinice, řasy, ryby…) můţe dojít i při koncentracích 

niţších neţ 0,05 mg. l
-1

(PITTER 2009). 

Obr. 10 Vzorek odebraného sedimentu (fotografovala: Ivana Řezníčková) 
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5. Zhodnocení výsledků, z hlediska kvality povrchové vody 

a rybničního sedimentu rybniční soustavy 

V zájmové lokalitě byly uskutečněny odběry vzorků v období od listopadu 2010  

do března 2012.  Celkově byla provedena během daného období 12 krát analýza vody  

ze zvolených čtyř odběrných míst. Dále byla jednorázově provedena analýza vody na zjištění 

obsahu těţkých kovů a také k zjištění organického znečištění (CHSKCr a BSK5). Na podzim 

2011 a na jaře 2012 byla provedena analýza rybničního sedimentu rovněţ za účelem zjištění 

obsahu těţkých kovů. 

5.1 Hodnocení kvality vody dle ČSN 75 7221 Jakost vod – 

Klasifikace povrchových vod 

Tato norma platí pro jednotné určení třídy jakosti tekoucích povrchových vod – 

klasifikaci, která slouţí k porovnávání jejich jakosti na různých místech a v různém čase. 

Podle této normy je povrchová voda v závislosti na její jakosti řazena do pěti tříd (Tab. č. 11). 

Tab. č. 11 Třídy klasifikace jakosti vody dle ČSN 75 7221 

TŘÍDA BARVA 

I. neznečištěná voda světle modrá 

II. mírně znečištěná voda tmavě modrá 

III. znečištěná voda zelená 

IV. silně znečištěná voda ţlutá 

V. velmi silně znečištěná voda červená 

I. třída – neznečištěná voda: stav povrchové vody, který nebyl významně ovlivněn 

lidskou činností, při kterém ukazatele jakosti vody nepřesahují hodnoty odpovídající běţnému 

přirozenému pozadí v tocích 

II. třída – mírně znečištěná voda: stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou 

činností tak, ţe ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které umoţňují existenci bohatého, 

vyváţeného a udrţitelného ekosystému 
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III. třída – znečištěná voda: stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností 

tak, ţe ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které nemusí vytvořit podmínky pro existenci 

bohatého, vyváţeného a udrţitelného ekosystému 

IV. třída – silně znečištěná voda: stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou 

činností tak, ţe ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které vytvářejí podmínky, umoţňující 

existenci pouze nevyváţeného ekosystému 

V. třída – velmi silně znečištěná voda: stav povrchové vody, který byl ovlivněn 

lidskou činností tak, ţe ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které vytvářejí podmínky, 

umoţňující existenci pouze silně nevyváţeného ekosystému 

Tab. č. 12 Mezné hodnoty tříd jakosti vody dle ČSN 75 7221 

Ukazatel 
Měrná 

jednotka 

Třída 

I II III IV V 

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

rozpuštěný kyslík mg/l ˃ 7,5 ˃ 6,5 ˃ 5 ˃ 3 ≤ 3 

biochemická spotřeba 

kyslíku pětidenní 
mg/l < 2 < 4 < 8 < 15 ≥ 15 

chemická spotřeba 

kyslíku dichromanem  
mg/l < 15 < 25 < 45 < 60 ≥ 60 

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

dusičnanový dusík mg/l < 3 < 6 < 10 < 13 ≥ 13 

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

Klasifikace jakosti vody podle kaţdého jednotlivého ukazatele do třídy jakosti vody  

se uskutečňuje srovnáním vypočtené charakteristické hodnoty tohoto ukazatele s jemu 

odpovídající soustavou mezných hodnot.  

Charakteristická hodnota ukazatele jakosti vody je hodnota s pravděpodobností 

nepřekročení 90%. Jakost vody se klasifikuje na základě výsledků kontroly z delšího 

uceleného období. Pro výpočet charakteristické hodnoty se doporučuje mít k dispozici 

alespoň 24 hodnot. 

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

se za charakteristickou hodnotu hodnota leţící na tom místě vzestupné (pro rozpuštěný kyslík 

sestupné) řady hodnot, která odpovídá hodnotě 90% z počtu hodnot, zaokrouhlené na celé 

číslo (pro 11 aţ 15 hodnot je to hodnota předposlední).  
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5.2 Hodnocení kvality vody dle NV č. 23/2011 Sb. a NV 169/2006 Sb. 

Nařízení vlády č. 23/2011Sb. mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích  

a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náleţitostech povolení 

k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech,  

ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb. 

Nařízení vlády č. 169/2006 Sb., kterým se mění Nařízení vlády č. 71/2003 Sb.,  

o stanovení povrchových vod vhodných pro ţivot a reprodukci původních druhů ryb a dalších 

vodních ţivočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod. 

Tab. č. 13 Normy environmentální kvality pro útvary povrchových vod 

Ukazatel Symbol Jednotka 
Průměrná hodnota 

(NEK – RP) 

teplota vody t °C - 

reakce vody pH - 6 - 9 

rozpuštěný kyslík O2 mg/l ˃ 9 

celkový fosfor Pcelk. mg/l 0,15 

nerozpuštěné látky NL mg/l 20 

amoniakální dusík N-NH4
+
 mg/l 0,23 

dusitanový dusík N-NO2
-
 mg/l 0,14 

dusičnanový dusík N-NO3
-
 mg/l 5,4 

biochemická spotřeba 

kyslíku 
BSK5 mg/l 3,8 

chemická spotřeba 

kyslíku 
CHSKCr mg/l 26 

Tab. č. 14 Normy environmentální kvality pro útvary povrchových vod 

Kovy Symbol Jednotka 
Průměrná hodnota 

(NEK – RP) 

ţelezo Fe mg/l 1 

olovo Pb µg/l 7,2 

kadmium Cd µg/l 0,3 

zinek Zn µg/l 92 

měď Cu µg/l 14 
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5.3 Výsledky analýz a měření 

Podle Nařízení vlády č. 23/2011 Sb. byly průměrné hodnoty (NEK–RP) dodrţeny pouze 

v případě pH, teploty, dusitanového dusíku a celkového fosforu . 

Průměrné hodnoty pH se pohybovaly v rozmezí 7,55 – 7,6. Průměrná hodnota  

(NEK–RP) dle NV č. 23/2011 Sb. pro pH  je v rozmezí 6 – 9. Limitní hodnota tedy nebyla 

překročena. Nejniţší hodnota pH byla naměřena dne 11.11. 2011 u profilu č. 4 a nejvyšší dne 

31.3. 2011 rovněţ u profilu č. 4.  

Hodnoty teploty se pohybovaly v rozmezí 0,9 °C – 18,9 °C. Nejvyšší přípustná 

hodnota (NEK–NPH) dle NV č. 23/2011 Sb. pro teplotu je 29 °C. Pro kaprové vody je 

stanoven limit 28 °C. Přípustné limity nebyly překročeny. Nejniţší hodnota teploty byla 

naměřena dne 28.2. 2012 u profilu č. 1 a nejvyšší dne 27.6. 2011 u profilu č. 4. 

Průměrné hodnoty rozpuštěného kyslíku se pohybovaly v rozmezí 8,30 mg/l – 9,97 

mg/l. Průměrná hodnota (NEK–RP) dle NV č. 23/2011 Sb. pro rozpuštěný kyslík je ˃ 9 mg/l. 

Limitní hodnota nebyla u profilu č. 1 a č. 2 dosaţena, coţ poukazuje na občasný deficit 

kyslíku ve vodě . Nejniţší hodnota byla naměřena dne 27.6. 2011 u profilu č. 2. 

Průměrné hodnoty dusičnanového dusíku se pohybovaly v rozmezí 4,78 mg/l – 6,0 

mg/l. Průměrná hodnota (NEK–RP) dle NV č. 23/2011 Sb. pro dusičnanový dusík je 5,4 mg/l. 

Tento limit byl u profilu č. 1 a č. 4 překročen. Nejvyšší hodnota byla naměřena dne 28.2. 

2012 u profilu č. 3, coţ bylo způsobeno opoţděnou analýzou vzorku, kvůli technickým 

problémům. 

Průměrné hodnoty dusitanového dusíku se pohybovaly v rozmezí 0,09 mg/l – 0,11 

mg/l. Průměrná hodnota (NEK–RP) dle NV č. 23/2011 Sb. pro dusitanový dusík je 0,14 mg/l. 

Limitní hodnota tedy nebyla překročena.  

Průměrné hodnoty amoniakálního dusíku se pohybovaly v rozmezí 0,65 mg/l – 0,72 

mg/l. Průměrná hodnota (NEK–RP) dle NV č. 23/2011 Sb. pro amoniakální dusík je 0,23 

mg/l. Pro kaprové vody je stanoven limit 0,16 mg/l. Obě limitní hodnoty byly u všech profilů 

výrazně překročeny. Nejvyšší hodnota byla naměřena dne 28.2. 2012 u profilu č. 4, coţ bylo 

způsobeno opoţděnou analýzou vzorku, kvůli technickým problémům. 
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Průměrné hodnoty celkového fosforu se pohybovaly v rozmezí 0,12 mg/l – 0,14 mg/l. 

Průměrná hodnota (NEK–RP) dle NV č. 23/2011 Sb. pro celkový fosfor je 0,15 mg/l. Limitní 

hodnota tedy nebyla překročena. 

 Průměrné hodnoty nerozpuštěných látek se pohybovaly v rozmezí 15,71 mg/l  

–  20,43 mg/l. Průměrná hodnota (NEK–RP) dle NV č. 23/2011 Sb. pro nerozpuštěné látky je 

20 mg/l. Tento limit byl překročen u profilu č. 1. 

5.3.1 Profil č. 1 (Přítok Pionýru) 

datum odběru 
pH  teplota O2 N-NO3 N-NO2 N-NH4 Pcelk. NL 

  (°C) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) 

15.11.2010 7,34 8,4 5,8 10 0,093 0,75 0 *) 

31.3.2011 8,69 7,3 14 7,558 0,084 0,493 0,194 24 

21.4.2011 8,4 12 11,6 3,697 0,088 0,944 0,196 9 

16.5.2011 7,66 14,3 7,2 6,012 0,179 1,196 0,326 18 

27.6.2011 7,37 15,6 4,6 5 *) 0,5 0 *) 

21.7.2011 7,29 16,6 5,5 10 *) 0,5 0 *) 

31.8.2011 7,31 16,5 9,1 0 *) 0 0 *) 

21.9.2011 7,33 14,2 8,8 0 *) 0 0 *) 

14.10.2011 7,3 12,4 **) 4 0,12 0,65 0,152 20 

11.11.2011 7,05 7,2 8,4 3,6 0,09 0,84 0,179 33 

16.12.2011 7,67 5,4 11,6 10,4 0,08 0,47 0,229 8 

28.2.2012 7,2 0,9 12,1 11,7 0,11 2,29 0,359 31 

max 8,69 16,6 14 11,7 0,179 2,29 0,359 33 

medián 7,335 12,2 8,8 5,506 0,0915 0,575 0,1655 20 

C90 8,4 16,5 5,5 10,4 
 

1,196 0,326 
 

průměrná 
hodnota 

7,55 10,90 8,97 6,00 0,11 0,72 0,14 20,43 

třída jakosti 
  

III IV 
 

III III 
 

Pozn.: *)nebylo změřeno z důvodu vynechání tohoto měření 

         **)nebylo změřeno z důvodu nefunkčního Oxymetru 

Podle ČSN 75 72 21 – Jakost vod řadíme vody z profilu č. 1 do jakostních tříd takto: 

podle rozpuštěného kyslíku, N-NH4 a Pcelk. spadá povrchová voda do III. třídy – znečištěná 

voda. Dle ukazatele N-NO3 je povrchová voda zařazena do IV. třídy – silně znečištěná voda.  
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5.3.2 Profil č. 2 (Slepé rameno – u hráze) 

datum odběru 
pH  teplota O2 N-NO3 N-NO2 N-NH4 Pcelk. NL 

  (°C) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) 

15.11.2010 7,2 8,5 4,5 10 0,093 0,75 0 *) 

31.3.2011 8,98 8,1 17,2 7,448 0,082 0,473 0,216 19 

21.4.2011 9,07 12,5 14,4 3,732 0,085 1,013 0,195 14 

16.5.2011 7,56 14,2 6,5 6,25 0,17 0,85 0,184 24 

27.6.2011 7,2 16 2,5 4 *) 2 0 *) 

21.7.2011 7,2 16 3,2 5 *) 0,5 0 *) 

31.8.2011 7,4 16,9 6,2 0 *) 0 0 *) 

21.9.2011 7,2 14,4 7,9 0 *) 0 0 *) 

14.10.2011 7,15 12,6 **) 2,8 0,12 0,64 0,216 22 

11.11.2011 6,8 7 9,1 2,5 0,07 0,93 0,279 26 

16.12.2011 7,58 4,6 11,5 10,8 0,11 0,49 0,21 6 

28.2.2012 ***) ***) ***) ***) ***) ***) ***) ***) 

max 9,07 16,9 17,2 10,8 0,17 2 0,279 26 

medián 7,2 12,6 7,2 4 0,093 0,64 0,184 20,5 

C90 8,98 16 
 

10 
 

1,013 0,216 
 

průměrná 
hodnota 

7,58 11,89 8,30 4,78 0,10 0,70 0,12 18,50 

třída jakosti 
   

IV 
 

III III 
 

Pozn.: *)nebylo změřeno z důvodu vynechání tohoto měření 

         **)nebylo změřeno z důvodu nefunkčního Oxymetru 

        ***)nebylo měřeno z důvodu zamrznutí profilu 

Podle ČSN 75 72 21 řadíme vody z profilu č. 2 do jakostních tříd takto: N-NH4 a Pcelk. 

spadá povrchová voda do III. třídy jakosti. Dle ukazatele N-NO3 je povrchová voda zařazena 

do IV. třídy – silně znečištěná voda. 

V příloze jsou uvedeny grafy, jeţ zobrazují srovnání hodnot pH, teploty,N-NO3, N-NH4 

a Pcelk. ve všech odběrných profilech. 
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5.3.3 Profil č. 3 (Přítok do Bečkárny z Pionýra)  

datum odběru 
pH  teplota O2 N-NO3 N-NO2 N-NH4 Pcelk. NL 

  (°C) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) 

15.11.2010 7,53 8,8 8 10 0,049 0,75 0 *) 

31.3.2011 8,86 7,5 16,4 7,294 0,09 0,506 0,193 18 

21.4.2011 9,03 13 14,6 2,467 0,062 0,87 0,173 22 

16.5.2011 7,76 14,2 7,3 5,501 0,177 0,731 0,164 20 

27.6.2011 7,6 18,1 6,9 0 *) 0,25 0 *) 

21.7.2011 7,36 18,6 4,3 5 *) 0,5 0 *) 

31.8.2011 7,49 17 9,2 2,5 *) 0,25 0 *) 

21.9.2011 7,28 14,3 8 0 *) 0 0 *) 

14.10.2011 7,18 12,4 **) 2,8 0,08 0,56 0,171 19 

11.11.2011 6,5 7,5 10 2,5 0,007 0,76 0,187 24 

16.12.2011 7,57 4 11,8 10,5 0,1 0,46 0,236 5 

28.2.2012 7,01 1 12 14,6 0,13 2,2 0,503 32 

max 9,03 18,6 16,4 14,6 0,177 2,2 0,503 32 

medián 7,51 12,7 9,2 3,9 0,085 0,533 0,1675 20 

C90 8,86 18,1 6,9 10,5 
 

0,76 0,236 
 

průměrná 
hodnota 

7,60 11,37 9,86 5,26 0,09 0,65 0,14 20,00 

třída jakosti 
  

II IV 
 

III III 
 

Pozn.: *)nebylo změřeno z důvodu vynechání tohoto měření 

         **)nebylo změřeno z důvodu nefunkčního Oxymetru 

Podle ČSN 75 72 21 řadíme vody z profilu č. 3 do jakostních tříd takto: podle 

rozpuštěného kyslíku spadá povrchová voda do II. třídy jakosti, podle N-NH4 a Pcelk. spadá 

povrchová voda do III. třídy jakosti. Dle ukazatele N-NO3 je povrchová voda zařazena do IV. 

třídy – silně znečištěná voda. 

Podle ČSN 75 72 21 řadíme vody z profilu č. 4 do jakostních tříd takto: podle 

rozpuštěného kyslíku, N-NH4 a Pcelk. spadá povrchová voda do III. třídy jakosti. Dle ukazatele 

N-NO3 je povrchová voda zařazena do IV. třídy – silně znečištěná voda. 
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5.3.4 Profil č. 4 (Výtok Bečkárna) 

datum odběru 
pH  teplota O2 N-NO3 N-NO2 N-NH4 Pcelk. NL 

  (°C) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) 

15.11.2010 7,6 8,6 8,5 10 0,044 0,75 0 *) 

31.3.2011 9,12 8,4 17,2 9,225 0,095 0,512 0,218 23 

21.4.2011 8,96 13,2 15 1,167 0,051 0,965 0,174 15 

16.5.2011 8,05 15 8,8 5,431 0,142 0,726 0,163 17 

27.6.2011 7,27 18,9 4 0 *) 0 0 *) 

21.7.2011 7,24 16,6 5,5 10 *) 0,5 0 *) 

31.8.2011 7,27 18,3 6,1 2,5 *) 0,25 0 *) 

21.9.2011 7,21 14,2 7,6 0 *) 0 0 *) 

14.10.2011 7,5 11,7 **) 3,8 0,06 0,55 0,177 18 

11.11.2011 6,4 6,7 10,3 2,9 0,08 0,78 0,263 20 

16.12.2011 7,78 3,2 13,1 10,9 0,09 0,7 0,23 6 

28.2.2012 6,69 1,1 13,6 12,9 0,12 2,8 0,47 11 

max 9,12 18,9 17,2 12,9 0,142 2,8 0,47 23 

medián 7,385 12,45 8,8 4,616 0,085 0,625 0,1685 17 

C90 8,96 18,3 6,1 10,9 
 

0,965 0,263 
 

průměrná 
hodnota 

7,59 11,33 9,97 5,74 0,09 0,71 0,14 15,71 

třída jakosti 
  

III IV 
 

III III 
 

Pozn.: *)nebylo změřeno z důvodu vynechání tohoto měření 

         **)nebylo změřeno z důvodu nefunkčního Oxymetru 

5.3.5 Vyhodnocení CHSKCr a BSK5 

Dne 14. listopadu 2011 byla v laboratoři Technologie a hospodaření s vodou provedena 

jednorázová analýza  CHSKCr a BSK5 u všech čtyř vzorků vody. Účelem této analýzy bylo 

zjistit mnoţství organického znečištění ve vodě.  

Tab. č. 15 Naměřené hodnoty CHSKCr a BSK5 

 
BSK5 (mg/l) CHSKCr (mg/l) 

Profil č. 1 4,73 5,3 

Profil č. 2 5,36 8,4 

Profil č. 3 6,26 23,8 

Profil č. 4 16,92 44,2 

Průměrná 
hodnota 

8,32 20,43 
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Dle Nařízení vlády č. 23/2011 Sb. je průměrná hodnota (NEK-RP) pro CHSKCr = 26 

mg/l. Tento limit nebyl překročen. Dále dle Nařízení vlády č. 23/2011 Sb. je průměrná 

hodnota (NEK-RP) pro BSK5 = 3,8 mg/l. Tento limit byl výrazně překročen.  

Graf č. 1 Srovnání BSK5 a CHSKCr 

 

5.3.6 Vyhodnocení z hlediska obsahu těţkých kovů ve vodě a sedimentu 

Vzhledem k tomu, ţe v blízkosti Svinovských tůní a Dolní Rezávky se nachází velmi 

frekventovaná komunikace (Rudná), byly provedeny analýzy za účelem zjištění obsahu 

těţkých kovů ve vodě a sedimentu.  Odběr sedimentu byl proveden jednou v podzimním 

období a jednou v jarním období. Odběr vody byl proveden pouze jednorázově v jarním 

období, z důvodu reálného předpokladu nepřekročení průměrných hodnot (NEK-RP). 

Tab. č. 16 Naměřené hodnoty těžkých kovů v sedimentu 

Datum odběru 14.10. 2011 28.3. 2012 

kovy mg/kg sušiny mg/kg sušiny 

Pb 41,1 45,0  

Fe 28560 30170  

Cd 0,648 1,3  

Zn 285,9 310  

Cu 48,3 51  
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Dle zákona č. 185/2001 Sb. (zákon o odpadech) jsou stanoveny limitní hodnoty těţkých 

kovů obsaţených v sedimentech takto: Pb = 80 mg/kg sušiny, Cd = 2,5 mg/kg sušiny,  

Zn = 600 mg/kg sušiny a Cu = 100 mg/kg sušiny. Limitní hodnota pro obsah ţeleza  

v sedimentu zde nebyla uvedena. Dle výsledků vyplývajících z tabulky č. 16 je patrné,  

ţe koncentrace daných kovů nepřesáhla povolené limity. 

Tab. č. 17 Naměřené hodnoty těžkých kovů ve vodě 

Datum odběru 28.2. 2012 

kovy mg/l 

Pb 0,01 

Fe 0,831 

Cd < 0,002 

Zn 0,018 

Cu < 0,005 

Dle Nařízení vlády č. 23/2011 Sb. je průměrná hodnota (NEK-RP) pro Pb = 0,0072 

mg/l, Fe = 1 mg/l, Cd = 0,0003 mg/l, Zn = 0,092 mg/l a Cu = 0,014 mg/l. Z výsledků 

uvedených v tabulce č. 17 vyplývá, ţe průměrné hodnoty (NEK-RP) u ţeleza, zinku a mědi 

nebyly překročeny. Pouze u olova a kadmia a došlo k minimálnímu překročení limitu.  

Tab. č. 18 Optimální hodnoty parametrů rybniční vody (www.rybarstvi.eu)  

Teplota během vegetace 18 – 24 (26)°C 

Průhlednost 30 – 40 cm 

Nasycení O2 (4) 6 – 8 mg.l
-1

 

pH (6) 7 – 8 (9) 

Alkalita 2 – 3 mmol.l
-1

 

Anorganický fosfor 0,2 – 0, 3 mg.l
-1

 

Anorganický dusík 0,5 – 2 mg.l
-1

 

Volný amoniak 0,1 – 0,3 mg.l
-1
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6. Zhodnocení abiotických podmínek pro ţivot rybí obsádky 

Abiotické podmínky prostředí se mění v prostoru a čase a různé organismy jsou k nim 

různě citlivé. Výskyt a početnost organismu závisí na širokém spektru abiotických podmínek. 

Nepřítomnost či úhyn daného organismu můţe být dopadem nedostatku či přebytku 

kteréhokoli z těchto činitelů, pokud se tento blíţí hranicím, které můţe organismus tolerovat 

(BEJČEK 2001). 

6.1 Biotop tůně 

Tůně jsou drobné nevypustitelné vody přirozeného nebo umělého charakteru vyskytující 

se na mrtvých nebo slepých ramenech řek. Tůně mají průměrnou maximální hloubku 2 m 

s bohatě vytvořenou pobřeţní vegetací a litorálem, profundál téměř chybí. Při zmenšování 

objemu vody dochází ke zvyšování kolísání teploty vody (malá tepelná kapacita), zvyšování 

koncentrace rozpuštěných i nerozpuštěných látek a rychlému úbytku kyslíku (NOVÁKOVÁ, 

MELČÁKOVÁ 2006).   

Obr. 11 Přirozené napájení tůní (Ekologické aspekty technické hydrobiologie) 

 

Tůně obsahují velké mnoţství ţivin, velké mnoţství ţivočišných druhů, ale mají 

ztíţenou obnovovací schopnost a látkovou výměnu. Díky malé hloubce je voda dostatečně 

proteplená. Jsou - li dlouhodobého trvání, jedná se o vody perenující.  
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Vlivem suchého podnebí mohou tůně i krátkodobě vyschnout, takovéto typy vod jsou 

periodické (AMBROŢOVÁ 2003).  

Tůně jsou nejčastěji syceny průsakem z propustných vrstev, vodou při záplavách  

či velkých deštích. Charakteristikou tůní je jejich zastíněnost okolními stromy a značné 

mnoţství spadaného listí  na dně. To se zde postupně rozkládá a vytváří u dna 

značně anaerobní podmínky (PRACH 2003). 

6.2 Abiotické faktory  

Abiotické faktory jsou představovány fyzikálními a chemickými podmínkami. Na ţivot 

ve vodním prostředí mají podstatný vliv tyto faktory: světlo, teplota, pH, barva, průhlednost, 

zákal a biogenní prvky (O2, N2, P). V této kapitole se budu zabývat pouze světelným zářením, 

tepelným reţimem, zákalem, barvou a průhledností vody, jelikoţ ostatní faktory jsou 

zhodnoceny v kapitole č. 5.  

6.2.1 Sluneční záření a tepelný reţim ve vodách 

Hlavním zdrojem světla ve vodě je sluneční záření. Sluneční záření po průchodu 

atmosférou dále prochází do vodního systému, kde část je odraţena, část se rozptýlí a část je 

absorbována. Průnik světla je sniţován zbarvením i zákalem vody. Dokonce i světlo odráţené 

měsícem ovlivňuje ţivot ve vodě (HETEŠA, SUKOP 1994).  

Sluneční záření a světelné klima ve vodách ovlivňuje výskyt organismů, metabolické 

pochody, fotosyntetickou činnost. Vzhledem k světelnému klimatu ve vodách se odvozují 

vrstvy vodního sloupce: svrchní, dobře prosvětlená vrstva (eufotická) a spodní bez světla 

(afotická) (AMBROŢOVÁ 2003). 

Pro většinu ţivočichů je světlo nutné za účelem rozpoznávání prostředí a orientaci 

pohybu. Často má téţ signální význam a určuje v mnohých ohledech chování hydrobiontů. 

Světelný reţim přes fotosyntetickou činnost rostlin silně ovlivňuje v eutrofních nádrţích 

reţim kyslíku, oxidu uhličitého, pH a řadu dalších faktorů chemické a biochemické povahy 

(HETEŠA, SUKOP 1994). 

Teplota povrchové vody je závislá na klimatických podmínkách, a proto je značně 

proměnlivá. S poklesem teploty se zvyšuje rozpustnost plynů a tedy i kyslíku,  

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pr%C5%AFsak&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1plava
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9%C5%A1%C5%A5
http://cs.wikipedia.org/wiki/Strom
http://cs.wikipedia.org/wiki/List
http://cs.wikipedia.org/wiki/Anaerobn%C3%AD_podm%C3%ADnky
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proto neţádoucí vyčerpání kyslíku v povrchových vodách bývá často spojeno se zvýšením 

teploty v letních měsících. (MALÝ, MALÁ 2006).  

Teplota vody ovlivňuje rychlost líhnutí plůdků ryb z jiker a jeho vývoj v prvních dnech 

ţivota, intenzitu přijímání potravy u ryb, rozmnoţovací cykly, intenzitu fotosyntézy a tím  

i primární produkci organických látek ve vodách (HETEŠA, SUKOP 1994). Pro produkci 

kapra jsou nejdůleţitější teploty ve vegetačním období, které činí v Evropě 15 – 25 °C,  

coţ se kryje s poţadavky evropských kaprů (HETEŠA, KOČKOVÁ 1997). Nebezpečná je 

především náhlá změna teploty. K teplotnímu šoku můţe dojít u kaprovitých ryb při teplotním 

rozdílu větším neţ 12 °C (PITTER 1999). Maximálně je pro kaprovité vody přístupná teplota 

do 28 °C (MALÝ, MALÁ 2006).  

6.2.2 Barva, zákal a průhlednost vody 

Barva vody je závislá na druhu a mnoţství rozpuštěných látek. Sekundární zbarvení 

způsobují planktonní organismy a seston, dále barva dna a okolí. Barva se hodnotí dle 11 

místné Musterovy – Stromovy stupnice s odstíny od tmavomodré přes zelenou, hnědoţlutou 

k tmavohnědé (LUCKÝ, POKORNÝ a kol. 2004). Ţluté, ţlutohnědé aţ hnědé odstíny jsou 

především způsobeny huminovými kyselinami, popřípadě rozvojem hnědých planktonních 

rozsivek. Zelená aţ zelenomodrá barva silně eutrofizovaných vod je způsobena přítomností 

sinic a řas (PITTER 1999). 

Průhlednost vody představuje mnoţství světla, které proniká vodním sloupcem. Je 

závislá na barvě a zákalu vody. Mírou průhlednosti je výška sloupce vody, při které přestane 

být viditelná bílá deska nebo písmo určitých rozměrů. K měření průhlednosti vody se pouţívá 

Secchiho deska, coţ je bílá kruhová plocha většinou o průměru 25 – 30 cm, která je rozdělena 

na čtyři kvadranty (dva bílé a dva černé naproti sobě). Deska je upevněna na laně s měřítkem 

a spouští se pod vodu aţ do doby, kdy je moţné od sebe barvy rozeznat (AMBROŢOVÁ 

2005). Míra průhlednosti se udává v centimetrech. Ve znečištěných rybnících dosahuje 

průhlednost jen několika desítek cm, v čistých jezerech to můţe být aţ 20 m (BRANIŠ a kol. 

1999).  

Na základě terénního šetření bylo zjištěno, ţe průhlednost vody v jarním období  

se v zájmové lokalitě pohybuje okolo 40 cm. Na podzim byla naměřena průhlednost vody 30 

cm. Z hlediska rybářského hospodaření by měla mít rybniční voda průhlednost 30 – 40 cm. 
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V rybníkářské praxi se barva vody měří obvykle jen při stanovení průhlednosti vody 

přímo na lokalitě. Po změření průhlednosti Secchiho deskou se vytáhne kotouč do poloviny 

hloubky průhlednosti a proti bílým kvadrantům se odhaduje barva vody (HETEŠA, 

KOČKOVÁ 1997). 

Zákal vody je komplexní ukazatel kvality vody. Zákal vody je způsoben anorganickými 

nebo organickými látkami, které mohou být buď přirozeného, nebo antropogenního původu. 

Povrchové vody bývají často zakaleny splachem půdních vrstev (jílovými minerály), 

planktonem a zvířenými dnovými sedimenty (PITTER 1999). Zákal vody v rybnících bývá 

způsoben rytím kaprů ve dně při hledání potravy, nebo vegetačním zbarvením vody 

(jednobuněčnými řasami). K objektivnímu měření zákalu se pouţívají moderní přístroje, které 

pracují na principu infračerveného světla (LUCKÝ, POKORNÝ a kol. 2004).  

6.3 Problematika zvýšené produkce hydrofyt a sinic v zájmové 

lokalitě 

V důsledku zvýšenému slunečnímu záření v letních měsících a s tím související nárůst 

teploty způsobuje na Svinovských tůních nadměrný růst stulíku ţlutého (Nuphar lutea).  

Stulík ţlutý patří mezi vzplývavé rostliny, které zakořeňují na dně, z něhoţ čerpají ţiviny. 

Listy vzplývají na hladině a pomocí průduchů, které jsou na vrchní straně, odebírají CO2  

ze vzduchu.  

Obr. 12 Růst Stulíku žlutého na Bečkárně (fotografovala: Ivana Řezníčková)
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V malém mnoţství působí příznivě. Mírní vlnobití a brání odplavování jemného bahna. 

Pokud je zarostlá většina plochy nádrţe dochází k nadměrnému stínění listy této rostliny,  

coţ brání rozvoji fytoplanktonu, který je potravou pro ryby (NOVÁČEK 1997).  

Členové ČRS MO Ostrava ,,bojují“ s těmito rostlinami mechanickými prostředky. 

Kaţdoročně provádějí výsek a odstraňování těchto rostlin z Bečkárny a Pionýráku. Ruční 

odstraňování stulíku je sice nejméně finančně náročné, ale většinou nedostačující řešení, 

jelikoţ se často nepodaří odstranit celé rostliny i s mohutnými oddenky, které rostou  

do hloubky 50 – 200 cm v bahnitém dně. Zbytky těchto oddenků a kořenů pak zahnívají  

ve dně a zhoršují kvalitu rybniční vody. 

Další problematikou rovněţ v letních měsících je obrovský rozvoj sínic a tvorba 

vodního květu. Ten se při náhlém poklesu teploty rozkládá za spotřeby kyslíku a vzniku 

škodlivých plynů jako čpavku a sirovodíku, které mohou zvláště v mělčích nádrţích ohrozit 

obsádku ryb.  

U nádrţí, které jsou silně zarostlé, dochází v noci ke zvýšené spotřebě kyslíku  

a produkci CO2. Z tohoto důvodu můţe poklesnout k ránu obsah kyslíku aţ ke kritickým 

hodnotám a dochází k hynutí ryb udušením (ČÍTEK 1993). 

Obr. 13 Výskyt sinic na Dolní Rezávce (fotografovala: Ivana Řezníčková) 
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Dále má koncentrace rozpuštěného kyslíku významný vliv na toxicitu látek ve vodním 

prostředí. Při deficitním kyslíkovém stavu se toxicita všech látek zvyšuje. Nároky  

na koncentraci kyslíku rozpuštěného ve vodě jsou u jednotlivých druhů ryb různé. Optimální 

koncentrace kyslíku ve vodě pro méně náročné ryby, jako jsou např. kaprovité, se pohybuje  

v rozmezí 6 - 8 mg/l, příznaky dušení pozorujeme u těchto ryb při poklesu koncentrace 

kyslíku na 1,5 aţ 2 mg/l (SVOBODOVÁ a kol. 1987). 

Před pár lety členové ČRS MO Ostrava kontaktovali společnost ENZYMIX s.r.o., která 

se zabývá vývojem a výrobou bakteriálních látek a bakteriologicko – enzymatických směsí. 

Jako vhodné řešení se jeví aplikace přípravku SEKOL Lakus aqua. Tento bakteriální 

přípravek obsahuje směs vybraných bakteriálních kultur, které omezují tvorbu řas a vodního 

květu na principu fermentačního rozkladu ţivin. Zabezpečují rovnováhu vodního biotopu, 

stabilizují pH k neutrální hodnotě, napomáhá odbourávání čpavku a omezení výskytu 

fekálních bakterií. SEKOL Lakus aqua není toxický a nijak neškodí ŢP, člověku ani zvířeti 

(www.ventura-venkov.cz).  

Na 1 ha plochy je potřeba cca 5 kg přípravku, jehoţ běţná cena je 4800 kč. Aplikace 

přípravku by se měla provádět 3 krát za sezónu. Celkové náklady na aplikaci přípravku  

na plochu 3,6 ha by činily cca 52 000 kč. Vzhledem k finanční náročnosti nebyl tento návrh 

řešení na Svinovských tůních a Dolní Rezávce realizován. 

6.3.1 Návrh na sníţení rozvoje stulíku ţlutého a sinic 

Členové ČRS MO Ostrava na odstraňování stulíku ţlutého pouţívají pouze mechanické 

prostředky a chemické odstraňování sinic se neprovádí, z důvodu nedostatku finančních 

prostředků. Moţným řešením těchto obou problémů by bylo zvolit biologické prostředky. 

Patří sem především chov vodní drůbeţe na rybnících s volným výběhem a chov 

býloţravých ryb. Vodní drůbeţ ničí plovoucí, vzplývavé i ponořené rostliny, z býloţravých 

ryb účinně omezuje převáţně měkké porosty amur bílý. 

Meliorační účinek se dostaví při nasazení dvouletých nebo starších amurů od kusové 

hmotnosti 250 g v počtu kolem 750 kusů na hektar. V rybníce se nesmí intenzivně krmit. 

K omezení zelených řas a sinic lze vyuţít tolstolobika bílého, který se ţiví převáţně niţšími 

vodními rostlinami. Obsádka tolstolobiků musí být dostatečně početná okolo 200 – 500 kusů 

na hektar (NOVÁČEK 1997). 

http://(www.ventura-venkov.cz/
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6.4 Problematika nadměrného mnoţství sedimentu v zájmové lokalitě 

Hlavní vodohospodářský problém malých vodních nádrţí tvoří jejich zanášení 

sedimenty. Hlavními příčinami zanášení nádrţí jsou tři zdroje: břehová abraze, vnitřní 

zanášení a zanášení přítokem (VRÁNA, BERAN 1998).  

Nadměrné zabahnění nádrţe se projevuje zhoršením jakosti vody, protoţe spodní vrstvy 

bahna trpí nedostatkem kyslíku, zakyselují se, vznikají v nich při neţádoucích rozkladech 

škodlivé plyny – sirovodík, metan, vytvářejí se nepříznivé podmínky pro rozvoj potravy. 

V nadměrných vrstvách bahna přeţívají zimování i letnění a dezinfekční vápnění rybí parazité 

a zárodky nemocí. Dále se zmenšuje ţivotní prostor pro ryby a zhoršuje se zdravotní stav ryb 

zanášením ţaber jemným bahnem (NOVÁČEK, 1997). 

 S touto problematikou se rovněţ potýká oblast Svinovských tůní a Dolní Rezávky. 

Současný stav je jiţ alarmující, jelikoţ dle našeho terénního průzkumu bylo zjištěno,  

ţe sediment dosahuje výšky místy aţ 1 m. Dle tabulky č. 19 náleţí lokalita Svinovských tůní  

a Dolní Rezávky do 3. skupiny.  

Ideálním řešením by bylo provést celkové odbahnění nádrţí. Toto meliorační opatření 

zvyšuje úrodnost a retenční schopnost nádrţe (LUCKÝ, POKORNÝ a kol. 2004). Těţení 

sedimentů se provádí nejčastěji z vypuštěných nádrţí pomocí zemních strojů (dozery, bagry, 

nakladače apod.) (POKORNÝ 2009).  Vzhledem k tomu, ţe cena za odbahnění 1 ha plochy se 

pohybuje okolo dvou milionů korun, je tento záměr z finančních důvodů pro organizaci ČRS 

MO Ostrava naprosto nepřijatelný.  

Tab. č. 19 Kategorie naléhavosti potřeby těžby sedimentu (VRÁNA, BERAN 1998) 

 

Mocnost sedimentu Naléhavost potřeby těţení 

1. skupina do 20 cm není potřeba těţit 

2. skupina 20 – 40 cm nutnost těţby v období příštích 7 – 15 let 

3. skupina nad 40 cm nutnost okamţité těţby 
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6.4.1 Zásady preventivního opatření proti nadměrnému zanášení nádrţe 

Poněvadţ odbahňování nádrţe je značně nákladné, je výhodnější předcházet 

nadměrnému zabahňování vhodnými opatřeními. Zabahňování bahnem převáţně organického 

sloţení bráníme pravidelným vysekáváním především tvrdých porostů (orobinec úzkolistý, 

rákos obecný, přeslička mokřadní) a jejich kompostováním. Rozklad a mineralizaci organické 

hmoty rovněţ urychlíme vydatnějším vápněním.  

Významným opatřením k urychlení rozkladu organického bahna je téţ zimování nádrţí 

na sucho se současným vápněním na dno a častější letnění. Bahno ztrácí vysušením  

na objemu a vlivem střídání teplot, stykem se vzduchem a jinými povětrnostními vlivy se 

v něm mineralizují humusové součásti, které přecházejí z koloidního stavu v drobtovitou 

formu. U pravidelně zimovaných a letněných nádrţí se zpravidla nesetkáváme s nadměrným 

zabahněním (ČÍTEK 1993). 

Zanášení nádrţe převáţně minerálními nánosy způsobené břehovou abrazí můţeme 

zabránit výstavbou oplůtků nebo výsadbou keřových vrb do břehové linie. Nejlepším 

opatřením je komplexní řešení celého litorálního pásma, coţ splňuje i náročná ekologická 

hlediska (VRÁNA, BERAN 1998). 

 6.5 Charakteristika rybí obsádky v zájmové lokalitě 

Hlavním účelem Svinovských tůní a Dolní Rezávky je jednoznačně chov ryb, který má 

zde jiţ dlouholetou tradici. Hlavní chovanou rybou je zde kapr obecný. Ostatní ryby chované 

v rybářství jsou označovány jako ryby doplňkové, které se přisazují ke kapru pro lepší 

hospodářské vyuţití rybníka. Dále se zde vyskytují také ryby plevelné (ČÍTEK 1993). 

Statistika ulovených ryb za rok 2011 je uvedena v příloze č. 6 a č. 7.  

Dle rozhodnutí ČRS MO Ostrava je od 1. dubna 2011 na revírech 2A/5 a 2A/6 přísný 

zákaz vnadění ryb. Rybí obsádka je z hlediska druhovosti poměrně pestrá, jelikoţ se zde 

setkáme s 13-ti druhy teplomilných ryb (viz Tab. č. 20). 
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 Tab. č. 20 Rybí obsádka na Svinovských tůních a Dolní Rezávce (HORÁČEK 2005) 

POTRAVA DRUH 

Všeţravec 

 amur bílý, kapr obecný 

 cejn velký, lín obecný 

 karas obecný, plotice obecná 

 perlín ostrobřichý 

Dravec 

 štika obecná, candát obecný 

 sumec velký, okoun říční 

 bolen dravý 

Býloţravec  tolstolobik bílý 

 Z těchto 13 druhů jsou dle statistiky (období 2009 – 2011), kterou nám poskytl ČRS 

MO Ostrava nasazovány pouze: kapr obecný (Cyprinus carpio) v počtu 1400 kusů/rok, štika 

obecná (Esox lucius) v počtu 50 kusů/rok, candát obecný (Sander lucioperca) v počtu 30 

kusů/rok a lín obecný (Tinca tinca) rovněţ v počtu 30 kusů/rok. 

 Ryby jsou nasazovány vţdy v listopadu, aby měly v zimním období dostatek času  

na přizpůsobení se novému prostředí.  Hlavními dodavateli těchto ryb jsou: DENAS, spol. 

s.r.o, ČRS MO Karviná, ČRS MO Příbor a Chov ryb Jistebník s.r.o.  

Tab. č. 21 Zarybňovací plán rok 2009 – 2011 (ČRS MO Ostrava) 

rok druh značka 
velikost 

(cm) 

váha 

(kg) 

počet  

(ks) 

2009 

Kapr obecný K2 35 - 45 1 – 1,2 1400 

Štika obecná Š1 30 - 45 1 – 1,5 50 

Candát obecný C 30 - 45 0,8 – 1,4 30 

Lín obecný L 15 - 20 0,2 – 0,3 30 

2010 

Kapr obecný K2 35 - 45 1 – 1,2 1400 

Štika obecná Š1 30 - 45 1 – 1,5 50 

Candát obecný C 30 - 45 0,8 – 1,4 30 

Lín obecný L 15 - 20 0,2 – 0,3 30 
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2011 

Kapr obecný K2 35 - 45 1 – 1,2 1400 

Štika obecná Š1 30 - 45 1 – 1,5 50 

Candát obecný C 30 - 45 0,8 – 1,4 30 

Lín obecný L 15 - 20 0,2 – 0,3 30 

Ke konci května 2009 došlo na Svinovských tůních k hromadnému úhynu kaprů. Dle 

členů ČRS MO Ostrava uhynulo cca 200 kusů kaprů. Firma EKOCENTRUM OVALAB, 

s.r.o. provedla ve své zkušební laboratoři rozbor kapra o celkové délce těla 380 mm, který 

pocházel ze Svinovských tůní. Vzhledem k tomu, ţe šlo o vyšetření zmrazené ryby, nemohlo 

být provedeno kompletní vyšetření. Přesto po provedení pitvy byla zjištěna u této ryby 

bakteriální a virová etiologie.  

Dle závěrečné zprávy je velice pravděpodobné, ţe se jednalo o tzv. jarní virémii kaprů 

(SVC). Akutní aţ chronické virové onemocnění kaprů způsobuje Rhabdovirus carpio. 

Zdrojem nákazy jsou jiţ nemocné ryby, jejich pohlavní produkty, výkaly a zamořená voda. 

Infekce do těla proniká přes ţábry (www.rybari-brandys.cz). Po konzultaci s členy ČRS MO 

Ostrava bylo zjištěno, ţe kapři, kteří jsou kaţdoročně nasazováni, jsou kupováni  

od společnosti DENAS – rybářství Studénka, jeţ prodává ryby za příznivé ceny. Bohuţel 

s nízkou cenou úzce souvisí horší kvalita plůdků. U těchto ryb je větší pravděpodobnost 

nákazy. 

 Prevence jarní virémie spočívá ve vytváření optimálního ţivotního prostředí ryb, 

dodrţování četnosti a druhové skladby obsádek rybníků, vyuţívání uzavřeného výrobního 

cyklu v ucelených rybničních soustavách s vyhovující skladbou rybníků (výtaţníky, hlavní 

rybníky, komory), dovozu ryb pouze ze zdravého prostředí a jejich odděleném chovu alespoň 

po dobu jednoho roku. K dalším opatřením patří pravidelné klinické a patologicko-

anatomické vyšetření v měsících dubnu a květnu, podávání medikovaných krmiv (Rupin 

speciál) po dosazení obsádky nebo po opětovném nasazení rybníka, ve kterém proběhlo 

onemocnění (www.rybari-brandys.cz). 

V období od ledna do března 2012 došlo k opět k značnému úhynu kaprů. Jednalo  

se o úhyn cca 240 kusů a je velice pravděpodobné, ţe úhyn bude nadále pokračovat. Dle 

našich laboratorních analýz je ve vodě především nadlimitní obsah N-NH4, jeţ se jeví jako 

jedna z hlavních příčin úhynu. 

http://www.rybari-brandys.cz/


Bc. Ivana Řezníčková: Zhodnocení kvality vody a sedimentu na ODRA 2A/5 a 2A/6 

 

2012  48 

 

 Dle našeho pozorování ryby vykazují neklid, shlukují se u hladiny a ztrácí rovnováhu. 

Jejich tělo je místy pokryto puchýřky velikosti cca 3cm. Povrch těla mrtvé ryby byl výrazně 

bělavé barvy (viz Obr. 14).  

Obr. 14 Uhynulý kapr (fotografovala: Ivana Řezníčková)

 

6.5.1 Popis vybraných druhů ryb 

Kapr obecný (Cyprinus carpio)  

Pravlastí kapra je pravděpodobně oblast od Japonska aţ k Černému moři. Do Střední 

Evropy pronikl aţ před 10 – 8 tisíci lety (DUNGEL 2011). Kapr obecný (viz Obr. 15 v příloze) je 

nejběţnější a nejznámější ryba tvořící pilíř českého rybníkářství a zároveň i druh nejčastěji 

vysazovaný do sportovních vod. Vyhledává dobře prosluněné úţivné vody s měkkým 

bahnitým dnem a zčásti zarostlé ponořenou vegetací. V rybničních chovech tvoří v ČR 90% 

veškeré produkce ryb (LUCKÝ, POKORNÝ 2004). 

Kapr obecný dosahuje délky 40 – 100 cm a hmotnosti aţ 20 kg. Typickými znaky jsou 

dva páry vousků, velké zlaté šupiny a dlouhá hřbetní ploutev. Hřbet je nejčastěji tmavozelený 

aţ hnědý, světlejší boky přecházejí do špinavě ţlutého tónu, břicho je bělavé aţ naţloutlé. 

Plůdek se ţiví planktonem, dospělí kapři mají široké potravní spektrum, v němţ převaţují 

larvy vodního hmyzu, vodní ploštice, červi, měkkýši, ale také řasy a části vyšších rostlin 

(BANARESCU, PAEPKE 2002). 
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Štika obecná (Esox lucius) 

Štika obecná (Esox lucius) je rozšířena ve všech tekoucích vodách a vodních nádrţích 

ČR a SR od níţin aţ po vysokohorské oblasti. Do nádrţí však byla vysazována. Je zmiňována 

v písemných pramenech jiţ ze 17. století. Vyhledává místa s málo proudící vodou, s členitými 

břehy a s dostatkem vodních porostů, potopených kmenů a větví (DUNGEL 2011). 

Tato hospodářsky velmi cenná ryba dosahuje délky 40 – 140 cm a hmotnosti aţ 25 kg. 

Má protáhlé torpédovité tělo pokryté drobnými oválnými šupinami. Zbarvení je proměnlivé 

v závislosti na světelných podmínkách stanoviště. Na bocích je nejčastěji světle zelená  

se zlatoţlutým leskem a s četnými světlými skvrnami (viz Obr. 16 v příloze). V prvních týdnech 

ţivota se ţiví planktonem, ale rychle přecházejí na potěr ostatních druhů ryb a nakonec ryby 

tvoří značnou část potravy stále rostoucích dravců. Kromě ryb se v potravě štik vyskytují  

i další organismy jako jsou ţáby, pulci, myši, občas i mláďata vodních ptáků a v přikalené 

vodě často i ţíţaly. (CRAIG 1996) 

Candát obecný (Sander lucioperca) 

Těţiště původního výskytu této ryby se nachází ve východní Evropě a zasahuje aţ  

do jiţní Skandinávie. Na mnoha revírech na našem území není candát (viz Obr. 17 v příloze) 

původní, ale díky své konzumní a sportovní hodnotě je intenzivně vysazován (HORÁČEK 

2005). Nejčastěji se vyskytuje v čistých vodách bohatých na kyslík.  Obývá spodní úseky 

velkých řek a hluboké vodní nádrţe (DUNGEL 2011).  

Tato dravá ryba dosahuje délky 40 – 100 cm a hmotnosti aţ 13 kg. Má protáhlé tělo, 

klínovitou hlavu s velkými ozubenými ústy a dvoudílnou hřbetní ploutev. Základní zbarvení 

těla je šedozelené aţ do modra, na hřbetě tmavší, boky světlejší, břicho bělavé (LUCKÝ, 

POKORNÝ 2004). V mládí se ţiví planktonem, později se zaměřuje na hrubší potravu, 

především larvy různého hmyzu. Jedno aţ dvouleté ryby se zaměřují na konzum plevelných 

ryb (ČÍTEK 1993). 

 Lín obecný (Tinca tinca) 

V českých a slovenských vodách lín obecný (Tinca tinca) původně osídloval střední  

a dolní toky řek. V současnosti se vyskytuje i v rybnících a údolních nádrţích. Je nenáročný 

na mnoţství kyslíku. Vyhledává zejména mělčí prohřáté pobřeţní úseky a zátoky s bahnitým 

dnem a zarostlé vegetací (DUNGEL 2011).  
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Lín obecný (Tinca tinca) dosahuje délky 30 – 60 cm a hmotnosti aţ 7,5 kg. Typickými 

znaky jsou velmi drobné šupiny, načervenalá duhovka oka a kulaté ploutve. Tělo je 

tmavozelené se zlatavým leskem, břicho je světlejší, ploutve naopak tmavé, šedočerné (viz Obr. 

18 v příloze). Ţiví se rozmanitými bezobratlými ţivočichy dna, obzvláště červy, larvami jepic a 

měkkýši (BANARESCU 1999). 

Amur bílý (Ctenopharyngodon idella) 

Původní vlastí Amura bílého (Ctenopharyngodon idella) je východní Asie, povodí 

Amuru a jiţní Čína. V roce 1961 byl poprvé dovezen na Třeboňsko a od té doby chován 

v rybnících a údolních nádrţích (DUNGEL 2011). Vyhovují mu rozsáhlé porosty vodního 

rostlinstva, mělké prohřáté zátoky a zjara vytahuje i do přítoků přehrad (HORÁČEK 2005). 

Amur bílý (Ctenopharyngodon idella) dosahuje délky 50 – 150 cm a hmotnosti aţ 50 

kg. Typickými znaky jsou krátká hřbetní ploutev, malá široká hlava a tmavé černošedé 

ploutve (viz Obr. 19 v příloze). V  rybnících se vysazuje hlavně díky svým biomelioračním 

schopnostem – tedy kvůli schopnosti likvidovat přebytečné rostlinstvo. Preferuje především 

Bublinatku obecnou  (Utricularia vulgaris), Přeslici vodní (Hydrilla vertcillata), Růţkatec 

bradavčitý (Ceratophyllum submersum) a  Rdest  kadeřavý  (Potamogeton crispus) 

(www.aquaticmanagement.com). 

Tolstolobik bílý (Hypophthalmichthys molitrix) 

Tolstolobik bílý (Hypophthalmichthys molitrix) je velká kaprovitá ryba pocházející  

z řek od Amuru aţ po jiţní hranici Číny. Jako hospodářsky významná ryba byl vysazen  

na mnoha místech světa včetně Evropy. Do ČR byl dovezen v roce 1965. Jako teplomilný 

planktonofágní druh je vysazován do rozlehlých stojatých vod, jako jsou údolní nádrţe  

a velké pískovny či rybníky, pokud moţno v níţinách (HORÁČEK 2005).  

 Tato býloţravá ryba dosahuje délky 60 – 100 cm a hmotnosti aţ 20kg. Typickým 

poznávacím znakem je ostrý kýl, který začíná na hrdle a končí u řitního otvoru. Oči jsou 

umístěny poměrně nízko v dolní polovině hlavy. Hřbet má šedozelené zbarvení, boky světlé  

a břicho stříbrně bílé (viz Obr. 20 v příloze). Z potravního hlediska je typickým planktonofágem. 

Převáţně se ţiví rozsivkami, některými zelenými i hnědými řasami a sínicemi. Součástí jeho 

přirozené stravy jsou rovněţ shluky bakterií, drobní korýši i detrit (www.fao.org). 

http://www.fao.org/
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7. Závěr 

Cílem diplomové práce bylo zhodnotit kvalitu vody a dnového sedimentu v lokalitě 

Svinovské tůně a Dolní Rezávka. V posledních letech dochází na těchto rybářských revírech 

k opakovanému hromadnému úhynu kaprovitých ryb. Za účelem zjištění moţné příčiny byly 

v dané lokalitě prováděny pravidelně odběry vzorků povrchové vody v období od listopadu 

2010 do března 2012. Kvalita vody byla posuzována z hlediska obsahu rozpuštěného kyslíku, 

nerozpuštěných látek, celkového fosforu, dusičnanového dusíku, dusitanového dusíku, 

amoniakálního dusíku, biochemické spotřeby kyslíku, chemické spotřeby kyslíku, hodnoty 

pH a teploty. Dále byl jednorázově proveden odběr rybničního sedimentu v podzimním  

a jarním období. Vzhledem k tomu, ţe v blízkosti zájmového území se nachází velmi 

frekventovaná komunikace (Rudná), byly provedeny analýzy za účelem zjištění obsahů 

těţkých kovů v sedimentu i vodě.  

Rozbory vzorků vody poukazují na výrazně zvýšený obsah amoniakálního dusíku  

a dusičnanového dusíku. V průběhu letních měsíců byly zaznamenány velmi nízké 

koncentrace rozpuštěného kyslíku. V průběhu celého sledovaného období došlo také 

několikrát k překročení limitních hodnot nerozpuštěných látek. Dále na rybníku Bečkárna 

byly naměřeny nadlimitní hodnoty BSK5, jeţ signalizují zvýšené mnoţství organického 

znečištění. Nadlimitní mnoţství těţkých kovů ve vodě ani v sedimentu nebylo prokázáno. 

Došlo pouze k mírnému překročení limitu u kadmia a olova ve vodě, coţ se předpokládalo, 

jelikoţ se jedná o zátěţ z průmyslu a silniční dopravy. Podle ČSN 75 72 21 spadá tato 

rybniční voda do III. a IV. jakostní třídy. Z uvedených výsledků vyplývá, ţe kvalita vody  

na Svinovských tůních a Dolní Rezávce neodpovídá normě environmentální kvality a má 

negativní dopad na rybí obsádku. 

Kvalita vody v zájmové lokalitě je ovlivňována několika faktory. Jeden z hlavních 

problémů je nadměrné zabahnění rybníků. Současný stav je jiţ alarmující, jelikoţ terénním 

průzkumem bylo zjištěno, ţe sediment dosahuje výšky místy aţ 1 m. Poměr sedimentu vůči 

vodní hladině je cca 2:1. Při nadměrném zabahnění spodní vrstvy bahna trpí nedostatkem 

kyslíku, zakyselují se, vznikají v nich škodlivé plyny – sirovodík, metan, vytvářejí  

se nepříznivé podmínky pro rozvoj potravy. Rovněţ tento sediment je zdrojem rybích parazitů 

a zárodků nemocí. Dále se zmenšuje ţivotní prostor pro ryby a zhoršuje se zdravotní stav ryb 

zanášením ţáber jemným bahnem. 
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Dalším faktorem je časté přemnoţení hydrofyt především stulíku ţlutého. V zájmové 

lokalitě dochází k zamoření většiny plochy nádrţe, coţ způsobuje nadměrné stínění listy této 

rostliny, coţ brání rozvoji fytoplanktonu, který je potravou pro ryby.  Zbytky odumřelých 

oddenků a kořenů zahnívají ve dně, zhoršují kvalitu rybniční vody a zvyšují mnoţství 

sedimentu. 

 Další problematikou v letních měsících je obrovský rozvoj sínic a tvorba vodního 

květu. Ten se při náhlém poklesu teploty rozkládá za spotřeby kyslíku a vzniku škodlivých 

plynů jako čpavku a sirovodíku, které mohou zvláště v mělčích nádrţích ohrozit obsádku ryb. 

U nádrţí, které jsou silně zarostlé, dochází v noci ke zvýšené spotřebě kyslíku a produkci 

CO2. Z tohoto důvodu můţe poklesnout k ránu obsah kyslíku aţ ke kritickým hodnotám  

a dochází k hynutí ryb udušením. 

Moţné návrhy řešení současné situace na Svinovských tůních a Dolní Rezávce a zásady 

správného rybářského hospodaření jsou podrobně popsány v kapitole č. 6. Dále by bylo 

vhodné zpracovat „manipulační řád“ pro tyto rybářské revíry, kde by byl i stanoven 

management hospodaření na těchto rybnících. 

 Závěrem je nutno říci, ţe kaţdé provedené opatření, či řešení výše zmíněných 

problémů bude vyţadovat nemalé finanční prostředky. Bohuţel v případě pokračování 

ignorace současného kritického stavu dané lokality hrozí absolutní ekologický kolaps tohoto 

vodního ekosystému. 
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