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Rybník Králek - posouzení kvality vody a zooplanktonu v roce 2007
RNDr. I. Přikryl, ENKI o.p.s. Třeboň

Rybník Králek patří mezi nemnoho jihočeských lokalit pobřežnice jednokvěté
(Litorella uniflora). Byl proto vyhlášen chráněným územím v kategorii přírodní památka.
Zachování podmínek pro pobřežnici spočívá především v udržení nízké úživnosti rybniční
vody a její dostatečně vysoké průhlednosti během vegetačního období. Pozorování
z předchozích let naznačují významný ústup populace pobřežnice. Příčinou může být
přerůstání jinými vyššími a konkurenceschopnějšími druhy vodní makrovegetace a také
pozorované silné zařasení listů pobřežnice, které zhoršuje podmínky pro její fotosyntézu a tak
zhoršuje kondici jednotlivých rostlin. Stejný efekt má snížená průhlednost vody. O
zmíněných vlastnostech vodního prostředí podstatným způsobem rozhoduje způsob
rybářského hospodaření a kvalita vody přitékající z povodí. Na rybníku Králek hospodaří
Rybářství Kardašova Řečice s.r.o., které vykazuje použití nízkých a šetrných obsádek. Přesto
jsou v posledních letech podmínky pro výskyt pobřežnice zhoršené. Tato studie má být
příspěvkem k posouzení možných faktorů zhoršujících prostředí v Králku a případně i
navrhnout opatření ke zlepšení situace.
Rybník má poměrně svažité povodí, které je bezprostředně nad přítokem zalesněné,
ale výše v povodí je velký podíl zemědělských pozemků. Na přítocích do Králku leží
minimálně 3 rybníky, které také mohou ovlivňovat kvalitu přítokové vody. Povodí Králku viz
mapka na konci studie.
Dne 17.7.2007 byly odebrány 4 vzorky vody z rybníků Králek, Němkyně, Horní Kout a
z nepojmenovaného rybníka nad Němkyní. Výsledky rozboru zooplanktonu i fyzikálně
chemické analýzy vody jsou uvedeny v přiložených tabulkách. Pro srovnání je uveden i
výsledek analýzy vody rybníka Králek z 10.10.2000, který byl odebrán v rámci řešení
projektu VaV 640/8/00 „management rybníkářského hospodaření šetrného k přírodě“.
Vzorek zooplanktonu byl odebrán v oblasti u hráze pomocí planktonní síťky s oky o
velikosti 80 µm. Byly odebrány 3 hody o délce cca 5 m. Prolovený objem vody odpovídá cca
500 l.
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Tabulka 1: Výsledek rozboru zooplanktonu.
název lokality
datum odběru
stupeň zooplanktonu
ROTIFERA
Asplanchna priodonta
Brachionus rubens
Hexarthra mira
Keratella cochlearis
Keratella quadrata
Polyarthra dolichoptera
Polyarthra euryptera
Synchaeta pectinata
Trichocerca cylindrica
Trichocerca similis
COPEPODA
nauplii Cyclopidae
kopepodites Cyclopidae
nauplii Diaptomidae
kopepodites Diaptomidae
Eudiaptomus gracilis
Mesocyclops leuckarti
Thermocyclops crassus
CLADOCERA
Daphnia longispina

Králek
11.7.2007
6-7
2
+
2
1-2
3
1
1
+-1
+-1
+
4
3
+
+-1
+-1
+
1
1

Pro hodnocení početnosti použita odhadní stupnice (podle skript Hrbáček a kol.: Limnologické metody)
druh není přítomen

3

10 - 20 %

+

méně než 1 %

4

20 - 40 %

1

1-5%

5

40 - 80 %

2

5 - 10 %

M

více než 80 %

Čerstvá biomasa zooplanktonu byla odhadnuta na 9 g/m3. To odpovídá běžné hodnotě
zjišťované v eutrofních kaprových rybnících. Ve vzorku bylo i mimořádně velké množství
síťového fytoplanktonu, jehož čerstvá biomasa byla odhadnuta na 25 g/m3. V zooplanktonu
dominovaly velké druhy perloočka Daphnia longispina (cca 50 % biomasy zooplanktonu) a
vznášivka Eudiaptomus gracilis (cca 20 % biomasy zooplanktonu). Početně byla silně
zastoupena vývojová stádia (nauplii, kopepodites) buchanek a vznášivek a dále vířníci
Keratella quadrata, Keratella cochlearis, Hexarthra mira a Asplanchna priodonta. Celkově
složení zooplanktonu odpovídá dolní části eutrofie až mezotrofii. Velikostní složení
hodnoceno stupněm 6-7. Tomu odpovídá v případě obsádky tržního kapra (reálně však měl
být v rybníku plůdek jiných druhů) hmotnost ryb cca 700 kg/ha/m a průhlednost 50-60 cm.
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Vzhledem k předchozímu dlouhému a teplému období příznivému pro růst ryb a většímu
vyžíracímu tlaku plůdku ve srovnání s tržním kaprem to indikuje, že velikost obsádky není
nadměrná a není sama příčinou vysoké trofie vody a vysoké koncentrace fytoplanktonu. Ve
vzorku bylo ze síťového fytoplanktonu přítomno velmi mnoho sinic rodu Microcystis a
vláken rozsivek rodu Aulacoseira a přimíšeno nemnoho dalších taxonů.

Tabulka 2: Výsledky fyzikálně chemické analýzy vzorků vody.
název
datum
průhlednost
zbarvení
pH
alkalita
zjevná alkalita
CHSK-Cr
NH4-N
NO3-N
NO2-N
Norg.
TN
PO4-P
TP
Na
K
Ca
Mg
Fe
Cl
SO4
NL
Mn
RL
vodivost25
chlorofyl
TOC

m

Horní Kout
17.7.2007
0,2

R. nad
Němkyní
17.7.2007
0,25

Němkyně
17.7.2007
0,35

mmol/l
mmol/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
µS/cm
µg/l
mg/l

6,76
2,52
0
54,6
0,180
0,034
0,004
3,20
3,421
0,051
0,360
11,4
11,7
40,0
6,8
0,666
18,59
14,78
32,0
0,163
249
333
109,7
25,94

7,43
2,90
0
101,5
0,009
0,034
0,003
3,58
3,631
0,016
0,391
7,6
6,1
47,5
7,9
0,212
13,00
14,20
86,3
< 0,02
219
332
204,8
25,30

7,94
1,86
0
50,0
0,055
0,011
0,008
1,60
1,676
0,012
0,099
6,7
3,1
39,6
8,0
0,247
11,32
42,83
8,5
0,035
163
293
24,0
16,34

Králek
17.7.2007
0,6
zelená
8,37
1,26
0,08
51,2
0,006
0,038
0,003
1,59
1,636
0,012
0,099
8,8
3,4
22,0
5,7
0,224
11,35
3,41
12,9
0,057
117
213
22,8
17,74

Králek
10.10.2000

6,50
0,88
0
30,0
0,109
0,490
0,009
0,80
1,408
0,004
0,039
6,3
4,3
22,0
9,7
8,90
34,00
5,0
270
275
11,9

Výsledky chemické analýzy vody jsou uvedeny v tabulce 2. U vzorku z rybníka
Králek je možno upozornit především na poměrně vysoké hodnoty ukazatelů množství
organických látek (CHSK-Cr, Norg., TOC), vysokou koncentraci živin (TN, TP - vazba
v organických částicích, minerální formy nízká koncentrace), dále na vysokou koncentraci
chlorofylu a vysoké pH. To vše řadí rybník do oblasti eutrofie. Tyto hodnoty jsou 2 až 2,5
krát vyšší, než ve vzorku odebraném v roce 2000. Vzhledem k pozdnímu odběru vzorku v r.
2000 z toho však není možné dělat významnější závěry, protože při podzimním ochlazení
vody se hodnoty těchto ukazatelů pravidelně snižují. Koncentrace kationtů a aniontů z obou
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odběrů jsou v celkem dobré shodě, mimo desetinásobný rozdíl v koncentraci síranů.
Průhlednost vody je v dobrém souladu se složením zooplanktonu.
Hodnoty u rybníka Němkyně jsou velmi podobné jako u Králku, mimo mnohem vyšší
koncentraci síranů a vyšší vodivost u Němkyně. Nižší průhlednost vody v Němkyni naznačuje
přítomnost těžší obsádky ryb. To znamená, že tento rybník není dobrým zdrojem vody, ale ani
příliš problematickým.
Značně nepříznivé jsou však výsledky analýzy z dalších dvou rybníků ležících výše
v povodí. Vysoké ukazatele koncentrace organických látek, vysoká koncentrace celkového
dusíku a fosforu i 5 - 10 krát vyšší koncentrace chlorofylu a řadí oba rybníky do oblasti
hypertrofie. Velmi vysoká koncentrace nerozpuštěných látek a nízká průhlednost vody
ukazují na přítomnost těžké obsádky kapra.
Celkově je možno shrnout, že kvalita vody v Králku neodpovídá požadavkům na
udržení populace pobřežnice, protože má příliš vysokou trofii. Příčinou tohoto stavu velmi
pravděpodobně není příliš hustá obsádka ryb v Králku, ale především kvalita přítokové vody.
Považuji za potřebné vyvinout úsilí ke zlepšení přítokové vody.
Je zajímavé, že vodivost vody v Králku je ze všech rybníků nejnižší a i od nejblíže
položeného rybníku Němkyně se v některých ukazatelích významně liší. To naznačuje, že na
přítoku do Králku se podílí ještě nějaký další nevzorkovaný zdroj. Mohly by to být mokřady
v lese nad rybníkem. To nabízí k prověření další alternativu, jak zajistit přítok kvalitnější
vody. Doporučuji prověřit možnost vybudování obtokové stoky kolem rybníka Králek a
vybudováním vhodného rozdělovacího objektu nad rybníkem umožnit napájení volitelně ze
stoky od r. Němkyně (například základní jarní napuštění, kdy bývá voda méně zatížená
živinami i organickými látkami) a z lesního mokřadu nad Králkem (doplňování odparu ve
vegetačním období). Předem je však třeba ověřit, zda je předpoklad kvalitnější vody z lesního
mokřadu správný.
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Obr.: Králek a jeho povodí.

Vodňany, 4.12.2007

Stav povodí PP Králek
Ivo Přikryl
Petr Hesoun
Povodí rybníka Králek je na rozdíl od povodí ostatních rybníků se známou populací
L.uniflora poměrně intenzivně zemědělsky obhospodařované. Sledování se zaměřilo na
možné negativní vlivy na porosty L.uniflora, které mohou pocházet z povodí. Ukázalo se, že
základním požadavkem sledované rostliny je dostatek světla. Limitujícím faktorem pro její
další výskyt je tedy průhlednost vody a ta je velmi silně ovlivňována množstvím živin ve
vodě. Při vyšší trofii (vyšším obsahu živin) vody je velmi pravděpodobný nárůst planktonních
řas a sinis, které způsobí v rybníku zákal a ten pak nepropustí dostatečné množství světla
k porostům L.uniflora.
Sledování stavu se tedy soustředilo na možné zdroje živin, které by se mohly z povodí
dostávat do rybníka Králek. Především jsme jako zdroj živin uvažovali – bodová znečištění,
difuzní zdroje živin ze zemědělského hospodaření, difuzní zdroje živin z lesních ploch, vnos
živin při rybářském hospodaření na rybnících nad Králkem a eventuelně vnos živin při
hospodaření na Králku.
Poslední typ zdrojů živin – z hospodaření na rybníku Králek nebyl prokázán a je
nepravděpodobný, protože v posledních letech vlastník a uživatel akceptuje existenci zvláště
chráněného území, jsou mu známy požadavky L.uniflora a nebyly zaznamenány snahy o
intenzifikaci hospodaření na tomto rybníku.
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Vliv difuzních zdrojů ze zemědělského a lesního hospodaření lze pouze odhadovat z toho jaké
množství živin bylo zjištěno na přítocích. Výsledky měření jsou uvedeny v tabulce.
Na to, že voda odtékající z polí v povodí rybníka Králek obsahuje velké množství živin
ukazují nejen výsledky rozborů ale i bujný porost okřehkovitých rostlin na tůni v místech
výusti odvodňovacího zařízení do vodního toku, který je severním přítokem rybníka Králek.
V této tůni se vyskytovala vysoká biomasa těchto rostlin, včetně druhu Lemna gibba, který je
adaptován na velmi vysoké dávky živin ve vodním prostředí.
Vliv bodových zdrojů znečištění není také možné jednoznačně prokázat a také se promítá do
přiložené tabulky. Vycházíme-li však z toho, že L.uniflora je rostlina typická pro oligomezotrofní rybníky s vysokou průhledností vody, jeví se jako nutnost tyto vlivy zcela
eliminovat. Nejvýznamnějším bodovým zdrojem živin v povodí bylo velké hnojiště nad
rybníkem Horní Kout. S uživatelem zemědělských ploch se podařilo ještě ve vegetační sezóně
2007 dojednat jednorázová asanační opatření, která snížila odtok hnojůvky z tohoto hnojiště a
dal také příslib, že do povodí rybníka Králek již nebude hnojiště umisťovat. Tento příslib by
bylo vhodné zajistit i jinak (například formou správního rozhodnutí, stanovení podmínek,
uložení opatření apod.). Dalším bodovým zdrojem, který byl zjištěn bylo krmeliště pro divoká
prasata ležící u přítoku rybníka Králek od rybníka Horní Kout. Na něm bylo zjištěno větší
,množství hnijících brambor. Tady zatím nebyla provedena žádná opatření, bylo by vhodné
věc projednat se subjektem, který obhospodařuje tuto honitbu.
Vliv rybničního hospodaření na rybnících v povodí nad Králkem by mohl být zahrnut mezi
vlivy bodové. Protože však jeho vliv na kvalitu vody je bezprostřední, budou jednotlivé
rybníky pojednány samostatně.
Rybník Horní Kout - je jediný funkční rybník na jižním přítoku Králku. Níže položený
rybník mezi Horním Koutem a Králkem je nefunkční a bez vody. Po celé sledované období
byla v rybníku u hráze rybníka Horní Kout složena fůra hnoje, postupně se během roku
rozkládající. Šlemové nárosty na dřevě ležícím v toku pod rybníkem Horní Kout napovídají
na velké množství organických živin ve vodě tohoto rybníka. Jejich obsah byl zřejmě
zvyšován i přítokem vody z dříve uvedeného hnojiště ležícího nad tímto rybníkem. Stav
planktonu a některé fyzikální a chemické parametry vody ukazují, že rybník je nasazen
nadměrně velkou obsádkou. Uživatelem rybníka je soukromá osoba.
Rybník p.č. 949 – je prvním rybníkem na severním přítoku. Ústí do něj voda z odvodňovacího
systému polí ležících nad ním. Tato voda prochází nejdříve přes dříve uvedenou tůň, která je
vykopána v bezprostřední blízkosti rybníka p.č. 949. Voda z tůně do tohoto rybníka přímo
přepadá trubkou. Stav planktonu a některé fyzikální a chemické parametry vody ukazují, že
rybník je nasazen nadměrně velkou obsádkou. V rybníku bylo vysazeno cca 30 uměle
odchovaných kachen, které byly přikrmovány obilím. Obsádka ryb byla zřejmě přikrmována
krmnou směsí (na hrázi byl u rybářské boudy nalezen pytel tohoto krmení.Uživatelem je
soukromá osoba.
Rybník Němkyně – Je největším rybníkem v povodí rybníka Králek. Průhlednost a fyzikální a
chemické parametry ukazují na to, že není využíván tak intenzivně jako dříve uvedené
rybníky, nebyl zde zaznamenán ani intenzivní vnos živin (hnojení a krmení). Stav planktonu
ukazoval na to, že vyžírací tlak obsádky je také nižší než v předchozích rybnících. Při
návštěvě v září však bylo zjištěno, že na hladině plavou masově trsy bahničky Eleocharis
acicularis. To evidentně naznačuje, že obsádka rybníka narostla, vyžrala velký a střední
plankton a hledala živočišnou složku potravy ve dně rybníka (benthos).
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Vodní a mokřadní vegetace v PP Králek na Kardašovořečicku v roce 2007 se zaměřením
na výskyt, ekologii a další vývoj populace pobřežnice jednokvěté (Littorella uniflora)
Kateřina Šumberová
Úvod
Přírodní památka Králek u Kardašovy Řečice chrání jednu z posledních populací
pobřežnice jednokvěté (Littorella uniflora) v České republice; v současnosti je zde populace
pravidelně sledována. V roce 2006 zde druh dle sdělení P. Hesouna (MěÚ J. Hradec) nebyl
ověřen a vznikla obava, že kvůli nevyhovujícím podmínkám (nízká průhlednost vody) mohl
z lokality vymizet. V roce 2007 byly proto podniknuty některé kroky, které by výskyt
Littorella uniflora na lokalitě podpořily. Šlo především o ponechání rybníka na nižší vodě po
celou vegetační sezonu, aby bylo možné sledovat, zda se populace pobřežnice obnoví, buď ze
semen v semenné bance nebo z podzemních orgánů. Aby se omezila konkurence vytrvalých
bylin a případně se i uvolnila část semenné banky, která mohla být pohřbena v porostech
s převahou Carex gracilis a Phalaris arundinacea, bylo na jaře v severozápadní části rybníka
provedeno srýpnutí těchto porostů. Vzniklo tak celkem pět pásů bez jakékoli vegetace,
vhodných pro osídlení konkurenčně slabými druhy. Lokalita byla sledována v intervalu
jednoho měsíce, a to od května do září. Tato zpráva přináší nejdůležitější výsledky výzkumu
na lokalitě a rovněž shrnuje poznatky o druhu Littorella uniflora z domácí i zahraniční
literatury. V závěru jsou zahrnuta doporučení k managementu lokality.
Rozšíření a ekologie druhu Littorella uniflora, obecná doporučení k managementu
Littorella uniflora je druh se subatlantským typem rozšíření, který se nejhojněji
vyskytuje v severozápadní Evropě a západní části střední Evropy (Schoof-van Pelt 1973,
Pietsch 1977). Naše lokality tvoří jihovýchodní hranici souvislého rozšíření tohoto druhu.
Protože se u nás druh vyskytuje v mezních podmínkách, je pravděpodobné, že na zásah do
prostředí bude reagovat citlivěji než populace vyskytující se v centru areálu rozšíření.
Porosty Littorella uniflora osídlují mělké stojaté vody, nejčastěji o hloubce 20–60 cm,
vzácně až kolem 2 m. Pro kvetení a tvorbu semen je nezbytné, aby došlo k obnažení substrátu
dna (Hejný 1960, Pietsch 1963, 1977); populace však mohou ve vhodných podmínkách bez
újmy přetrvávat po řadu let zaplavené a množit se pouze vegetativně. Littorella uniflora je
světlomilný druh, který ve fázi zaplavení vyžaduje vysokou průhlednost vody, na obnaženém
dně je pro něj optimální plné oslunění. Důležité je, aby během obnažení substrátu nedošlo
k jeho proschnutí do hloubky, což by mohlo ohrozit zejména mladé rostliny Littorella
uniflora. Při obnažení substrátu v zimě hrozí vymrznutí (Pietsch 1977, Hejný & Husák in
Dykyjová & Květ 1978: 23–64, 93–95). Pro oblasti s výskytem tohoto druhu je typická vyšší
vlhkost vzduchu a časté mlhy. U nás jsou takové podmínky běžné hlavně v oblastech
s vysokou koncentrací rybníků, k udržení vhodného mikroklimatu přispívá např. i poloha
lokalit uvnitř lesních komplexů.
Substrát dna v nádržích s Littorella uniflora je nejčastěji písčitý, někdy jílovitý nebo
zrašelinělý, vzácně s tenkou vrstvou organického bahna. pH naměřené na lokalitách
s výskytem Littorella uniflora v zahraničí se pohybovalo v rozmezí 3,8–7,5 pro substrát
(Schäfer-Guignier 1994, Szańkowski & Kłosowski 2006) a 5,5–7,8 pro vodu (Schoof-van Pelt
1973, Rodwell 1995, Szańkowski & Kłosowski 2006). Přirozený je nízký obsah dusíku,
fosforu a vápníku ve vodě i v substrátu (Pietsch 1963, Dierßen 1975, Hejný in Hejný 2000:
73, Szańkowski & Kłosowski 2006), na lokalitách se splachy živin z okolních pozemků však
mohou být naměřeny vysoké hodnoty některých živin. Trvá-li tento stav dlouhodobě, může
dojít k ústupu Littorella uniflora, zejména vlivem sukcese konkurenčně silnějších bylin, např.
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některých druhů z vegetace rákosin a vysokých ostřic. Podobně jako řada dalších druhů, které
osídlují stanoviště snadno podléhající sukcesním změnám, vyznačuje se i Littorella uniflora
dlouhodobou klíčivostí semen a vytváří tzv. perzistentní půdní semennou banku. Zde se
mohou udržet životaschopná semena i po dobu několika desítek let (Bekker et al. 1999).
Ve druhé polovině 20. století došlo v celé Evropě k ústupu Littorella uniflora a ve
většině zemí je tento druh řazen do některé kategorie ohrožení. Za hlavní příčinu ústupu je
považována celková eutrofizace prostředí a s tím související změny, zejména sukcese
vegetace náročnější na živiny a vytvářející velké množství biomasy a rovněž zanášení
mělkých vodních nádrží organickými sedimenty (Schoof-van Pelt 1973, Brouwer & Roelofs
2001, Pedersen et al. 2006). V některých zemích je za důležitý negativní faktor považována i
velmi silná acidifikace (Brouwer & Roelofs 2001).
Z České republiky je Littorella uniflora historicky doložena zejména z rybníků v
Českobudějovické a Třeboňské pánvi (Klika 1935, Ambrož 1939, Jílek 1956), dále pak
z podhůří Šumavy, Jindřichohradecka (Procházka & Husák in Čeřovský et al. 1999: 231),
Novohradska (Klika 1935), Českomoravské vrchoviny, Dokeska a Podbrdska (Klika 1935,
Procházka & Husák in Čeřovský et al. 1999: 231). Většina lokalit však ve 2. polovině 20.
století zanikla. V posledních deseti letech byly populace Littorella uniflora ověřeny pouze na
následujících rybnících: Staňkovský poblíž Chlumu u Třeboně, Králek na Kardašovořečicku,
Nový u Kunžaku na Jindřichohradecku, Osika poblíž Nové Bystřice, Karhov u Studené a
Horní Mržatec u Mrákotína na Českomoravské vrchovině (Chytil et al. 1999, Procházka &
Husák in Čeřovský et al. 1999: 231, Dvořáková & Boublík 2002). Druh je u nás řazen mezi
kriticky ohrožené a zvláště chráněné taxony (C1; Procházka 2001).
Hlavní příčinou ústupu druhu z většiny našich lokalit jsou změny v rybničním
hospodaření ve 2. polovině 20. století. Intenzivní hnojení a vápnění na chovných rybnících
vedlo k posunům pH a zvýšení trofie vody i substrátu. K nejpronikavějším změnám
v chemismu prostředí došlo na rybnících s kapro-kachním systémem hospodaření (Hejný et
al. 1982). Samotný vyšší obsah živin v prostředí nemusel nutně vést k vymizení Littorella
uniflora. Hlavním negativním vlivem bylo zřejmě snížení průhlednosti vody, ať již
v důsledku výskytu masového výskytu fytoplanktonu (tzv. vegetačního zákal) anebo vlivem
zviřování sedimentů, k nimž dochází v rybnících s tržním kaprem (tzv. hlavní rybníky), který
se živí převážně bentosem. Rozrývání dna působí negativně na veškeré kořenující vodní
rostliny, neboť dochází k narušení jejich kořenového systému, případně jejich úplnému
„vykořenění“. Nižší průhlednost vody lze do určité míry obejít snížením hladiny vody
v rybníce ve vegetačním období, kdy mohou populace Littorella uniflora regenerovat
v terestrických podmínkách, především ze semenné banky. Letnění nebo částečné letnění však
bylo především na hlavních rybnících z hospodářských důvodů omezeno. Při letnění může na
stanovištích s úživnějším substrátem docházet k sukcesi konkurenčně silnějších druhů.
Podobně i v mělké vodě mohou porosty běžných vodních makrofyt, která vytvářejí
v eutrofních podmínkách velké množství biomasy, zastiňovat dno a snižovat vitalitu porostů
Littorella uniflora. To je třeba vést v patrnosti a v nutném případě porosty běžnějších druhů
alespoň zčásti odstranit.
V současnosti je hnojení a vápnění rybníků ve srovnání s minulostí výrazně nižší, velké
množství živin se však udržuje v sedimentech na dně rybníků a také přísunem z povodí. Je
proto málo pravděpodobné, že by na dřívějších lokalitách Littorella uniflora došlo ke
spontánní obnově jejích populací. Naopak na existujících lokalitách je nutné sledovat i využití
pozemků v okolí rybníků. V rybnících, kde se u nás dosud vyskytují porosty Littorella
uniflora, je buď z různých důvodů obsádka tržního kapra snížena (rybníky využívané
k rekreaci) anebo jsou tyto rybníky využívány k odchovu plůdku vedlejších druhů ryb či jako
zdroj pitné vody. Ačkoli současné využití a obhospodařování těchto rybníků se s ohledem na
zachování populací Littorella uniflora jeví jako vyhovující, může dojít k souběhu
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nepříznivých událostí (např. bujení fytoplanktonu nebo některých makrofyt v extrémně
teplých letech), kdy je nutné existující obhospodařování na přechodnou dobu upravit.
K takové situaci došlo v roce 2006 v PP Králek.
Hospodaření a vývoj populace Littorrella uniflora v PP Králek v minulosti
Populace pobřežnice jednokvěté (Littorella uniflora) je v rybníce Králek v posledních
deseti letech pravidelně sledována. Dle informací P. Hesouna došlo v roce 1998 k vymizení
pobřežnice, pravděpodobně v důsledku neplánovaného vytření Koi kapra a následného
přihnojení rybníka, čímž se snížila průhlednost vody. V roce 1999 byla proto na popud orgánů
OP snížena vodní hladina a poté se objevily nové rostliny Littorella uniflora, které zřejmě
vyklíčily ze semen. Během návštěvy v roce 2000 jsem na lokalitě místy pozorovala porosty
s převahou pobřežnice, které však nebyly příliš rozsáhlé a do značné míry jim konkurovala
vegetace s dominantní sítinou cibulkatou (Juncus bulbosus). Na některých místech byly
porosty sítiny vytrhány, aby se omezil jejich negativní vliv na populaci pobřežnice. Podle P.
Hesouna však toto opatření zřejmě nemělo na další vývoj porostů příliš velký vliv, neboť v
roce 2001 porosty Juncus bulbosus samovolně ustoupily a v roce 2002 vytvářela Littorella
uniflora souvislé porosty o šířce 10 m po celém obvodu rybníka. Příčina ústupu Juncus
bulbosus nebyla tehdy zjištěna, ale je možné, že se zde projevil vliv suchého roku 2001.
Ukazuje se totiž, že Juncus bulbosus je vůči vyschnutí substrátu citlivější než Littorella
uniflora, proto také na reliéfu rybničního dna osídluje místa s malým sklonem a jemnozrnným
sedimentem a nevytváří porosty na čistém písku, jak je u pobřežnice obvyklé. V několika
dalších letech byla populace Littorella uniflora na lokalitě více méně stabilizovaná.V letech,
kdy byl rybník zcela naplněn vodou, nebylo ovšem možné stav populace prověřit podrobněji.
Na podzim roku 2006, kdy byl rybník vypuštěn, navštívil lokalitu P. Hesoun a pobřežnici
během návštěvy vůbec nenalezl. Její náhlé vymizení bylo zřejmě důsledkem nízké
průhlednosti vody, která v létě roku 2006 na lokalitě panovala.
Rybník se opakovaně využívá k odchovu plůdku candáta, který se nasazuje vždy na jaře
a dalšího roku na jaře se loví. V zimě bývá rybník kvůli komorování plůdku držen na plné
vodě, což je důležité i pro zachování porostů pobřežnice. Nedostatek světla v období mimo
vegetační sezonu pravděpodobně není pro přežití druhu kritický, naopak nebezpečné by
mohlo být promrznutí obnaženého rybničního dna.
Managementové zásahy a vývoj populace Littorella uniflora a vegetace obnaženého dna
v roce 2007
Výchozí stav, navržený management
Dne 2. 2. 2007 jsme navštívili PP Králek v širším kolektivu (biologové, pracovníci OP,
zástupce Rybářství Kardašova Řečice), s cílem pokusit se nalézt rostliny Littorella uniflora a
domluvit se na dalším sledování a případných managementových zásazích. Krátce před
návštěvou se změnilo počasí, a v důsledku toho zvýšila hladina vody v rybníce (do té doby
obnažené okraje) a místa s mělkou vodou se pokryla ledem. Situace nebyla pro sledování
druhu nejpříznivější, ale pokud by se na lokalitě vyskytoval v bohatších populacích,
pravděpodobně by neunikl pozornosti, podobně jako některé jiné mokřadní druhy. Dohodli
jsme se, že v jarním období, po slovení rybníka, bude provedeno srýpnutí části vytrvalých
porostů s převahou Carex gracilis a Phalaris arundinacea a částečné odkácení dřevinného
náletu na březích rybníka. Rybník měl být po celou vegetační sezonu držen na nízké vodě.
Navržená opatření sledovala tyto cíle: (1) vznik ploch na obnaženém dně bez zápoje
konkurenčně silných vytrvalých bylin a bez živinami bohatých sedimentů, které by byly
vhodné pro rozvoj porostů konkurenčně slabých druhů, vázaných na živinami chudší
substráty; (2) uvolnění části semenné banky Littorella uniflora, která mohla být uložena pod
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pobřežními porosty nebo vrstvou sedimentu a v daných podmínkách neschopná klíčení; (3)
obnova porostů Littorella uniflora z dostupných semen v semenné bance, případně z živých
kořenů, na obnaženém substrátu; (4) prosvětlení okrajových partií rybníka.
Kvůli počasí bylo nutno výlov rybníka posunout až na květen, a tak se i
managementové zásahy uskutečnily později. Odstranění litorálních porostů a sedimentu bylo
provedeno několik dní před květnovou návštěvou lokality, odkácení náletu teprve v září.
Cíle a výsledky pozorování vegetace během jednotlivých návštěv
První návštěva ve vegetační sezoně se uskutečnila 16. 5. 2007 a jejím cílem bylo (a)
zaznamenat výchozí stav rybníka, zejména stav vody, a vegetaci na celém rybníce
(orientačně, se zaměřením na hlavní vegetační typy a jejich pokryvnost); (b) vyznačit trvalé
plochy k podrobnému sledování vývoje vegetace; (c) zaznamenat výchozí stav jednotlivých
ploch ve formě fytocenologických snímků (abiotické faktory – charakter substrátu, vlhkost
apod., pokryvnost jednotlivých vegetačních pater a zápis pokryvnosti jednotlivých druhů
podle devítičlenné, tzv. nové, Braun-Blanquetova stupnice (van der Maarel 1979). Na
rybníce bylo vyznačeno celkem 10 trvalých ploch, každá o velikosti 1×1 m. 8 ploch se
nacházelo v severovýchodní části rybníka, kde byla obnažena největší část dna a kde byla
v minulosti pozorována nejpočetnější populace Littorella uniflora. 2 plochy byly umístěny na
úzký obnažený okraj v jižní části rybníka. Přitom byla vždy polovina ploch v každé části
rybníka vytyčena na místech se strženým drnem a sedimentem, druhá polovina na místech bez
zásahu (tj. 4/4 v SV části rybníka, 1/1 v J části rybníka). Místa bez zásahu byla v době
vyznačování ploch buď zaplavena mělkou vodou s vegetací vodních makrofyt anebo šlo o
nedávno obnažený bahnitý substrát se sporou vegetací, ne však o plochy s převahou druhů
rákosin a vysokých ostřic. Další návštěvy byly věnovány především dokumentaci změn
vegetace na trvalých plochách (opakovaný zápis fytocenologických snímků) a zaznamenání
změn v pokryvnosti jednotlivých vegetačních typů v rámci celého rybníka. Na trvalých
plochách i mimo ně jsem věnovala zvláštní pozornost druhu Littorella uniflora. Detailní
analýza dat získaných na trvalých plochách dosud nebyla provedena, proto v následujícím
textu zmiňuji jen nejvýraznější, snadno pozorovatelné změny a jejich interpretace.
1. návštěva – 16. 5. 2007
stav rybníka: rybník na nízké vodě, rozsáhlé obnažené okraje, u severního břehu o šíři 15–20
m, u jižního břehu 1–5 m. Obnažený substrát mokrý, místy kalužinky vody (po deštích).
vegetace: ve vodě porosty s dominantním Batrachium aquatile, místy Potamogeton crispus.
Na obnaženém dně (bez zásahu) společenstva obojživelných druhů rostlin, zejména
Eleocharis acicularis, Elatine hexandra a Peplis portula; jednoleté druhy obnažených den
teprve klíčí a mají nízkou pokryvnost. Dále od vody litorální vegetace (porosty s převahou
Phalaris arundinacea, Glyceria maxima, Carex gracilis). V severovýchodní části rybníka
dosti bohatá populace Littorella uniflora, rostliny obnovené z kořenů. Plochy se strženým
drnem a sedimentem zatím zcela bez vegetace.
2. návštěva – 19. 6. 2007
stav rybníka: vody oproti minulé návštěvě méně, posun litorální čáry směrem do rybníka, na
některých místech až o několik metrů. Substrát dále od vody značně vyschlý (od minulé
návštěvy téměř nepršelo). Vyšší vlhkost se udržuje jen na místech blízko vody, která byla
teprve nedávno obnažena anebo je zde hluboké hlinitojílovité bahno, které déle drží vlhkost.
Průhlednost vody vysoká, až kolem 1 m.
vegetace: obnažené části dna již souvisle zarostlé porosty s převahou jednoletých bylin;
celková pokryvnost a druhová skladba se liší podle vlhkosti substrátu (souvisí se vzdáleností
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od vody a mocností vrstvy jílovitého bahna). V severovýchodní části rybníka bylo možno ve
směru od vody ke břehu rozlišit následující vegetační zóny:
(1) voda s porosty Batrachium aquatile a Potamogeton crispus, místy Chara sp., na dně
husté porosty Elatine hexandra, Littorella zde chybí.
(2) zóna mokrého, nedávno obnaženého hlinitojílovitého bahna široká ca 3 m
s odumřelými porosty Batrachium aquatile a Potamogeton crispus, které jsou
postupně nahrazovány porosty obojživelných druhů Elatine hexandra a Eleocharis
acicularis. Littorella uniflora v této zóně chybí (živinami bohatý bahnitý sediment
zřejmě příliš hluboký, nevyhovuje nárokům druhu).
(3) úzký pruh vlhkého až mokrého hlinitojílovitého bahna, hustě zarostlý vegetací
obojživelných druhů (Elatine hexandra, Eleocharis acicularis, Peplis portula), hojně i
jednoleté druhy obnaženého dna (asociace Eleocharito ovatae-Caricetum bohemicae),
s vyšší pokryvností místy zejména Eleocharis ovata, ostatní, např. Polygonum
lapathifolium, Bidens radiata, B. tripartita, Gnaphalium uliginosum, s nízkou
pokryvností. Littorella se v této zóně vyskytuje jen vzácně.
(4) široký pruh mírně vlhkého bahna, kde převažují husté porosty Eleocharis acicularis,
dále Juncus bulbosus, Polygonum amphibium, z jednoletých druhů zejména druhy
třídy Bidentetea (suchomilnější, např. Polygonum lapathifolium). Littorella je zde
hojná – jde o velké rostliny vyrostlé z kořenů.
(5) zóna suchého bahna, pro rostliny s vyššími nároky na vlhkost již nepříznivá,
Eleocharis acicularis usychá, rostliny Juncus bulbosus malé, nevyvíjejí se. V této
zóně je nejvíce Littorella uniflora – patrně zakořeněná hlouběji než uvedené druhy, a
proto lépe snáší sucho, Vyhovuje jí prostředí bez konkurence jiných bylin
(6) zóna vytrvalých pobřežních bylin (Phalaris arundinacea, Glyceria maxima, Carex
gracilis, Eleocharis palustris agg.) a suchomilnějších druhů třídy Bidentetea.
Jednotlivé zóny mozaikovitě přecházejí jedna ve druhou, pořadí může být přehozené,
zejména v závislosti na hloubce bahna v různých místech a výskytu déle zaplavených
prohlubní. Proto nebylo možné tuto zonaci přesně zakreslit.
Plochy s odstraněným drnem a bahnitým sedimentem byly v době návštěvy velmi
suché, s nízkou pokryvností vegetace. Semenáčky Littorella uniflora se zde objevovaly jen na
malých ploškách (cm2), kde však vytvářely husté shluky (rostliny byly drobné a v této fázi
velmi dobře rozeznatelné od starších jedinců, vyrostlých z podzemních orgánů). Klíčení bylo
zřejmě omezeno suchem, plošky s výskytem semenáčků se oproti okolí vyznačovaly buď
vrstvičkou jemnozrnnějšího substrátu o vyšší vlhkosti (bahno nebylo dokonale odrýpnuto)
anebo byly přistíněny vytrvalou bylinnou vegetací nebo dřevinami (ca do 3 m od břehu),
takže se zde déle udržela ranní rosa. Na plochách s tenkou vrstvou suchého bahna se
semenáčky objevovaly v puklinách, při jižním břehu v kolejích po projetí vozidla (i zde
nepatrně vyšší vlhkost oproti okolí).
V trvalých plochách bez odstraněného sedimentu byl patrný nárust pokryvnosti
bylinného patra převážně o 20–30% oproti stavu při minulé návštěvě. V plochách
s odstraněným sedimentem pokryvnost vzrostla jen nepatrně. Počet druhů ve všech plochách
prudce vzrostl, a to z 0–7 na 15–25, vzácně i více. Taková výrazná změna již nebyla ve
vegetační sezoně zaznamenána. V plochách s odstraněným sedimentem byl průměrný počet
druhů po celou vegetační sezonu poněkud nižší než v plochách bez zásahu. Při podrobnějším
rozboru druhového spektra se však ukazuje, že v druhovém spektru na plochách bez zásahu se
uplatňuje řada druhů vegetace rákosin a vysokých ostřic ve formě semenáčků, které
v plochách s odstraněným sedimentem většinou chybějí. To je pro vývoj populace Littorella
uniflora i dalších ochranářsky cenných druhů příznivé.
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3. návštěva – 17. 7. 2007
stav rybníka: voda oproti situaci při minulé návštěvě opět poklesla a obnažily se další části
dna. Plochy dále od vody jsou kvůli absenci srážek i nadále silně přeschlé.
vegetace: vývoj vegetace v nově obnažených částech dna probíhá přibližně podle schématu
zonace načrtnutého u zápisu z 2. návštěvy. Na hlubokém bahně s nadbytkem živin, které je
obnaženo již delší dobu, ale zůstává mokré díky poloze blízko vody (hlavně v místech kolem
přítoku do rybníka) se vyskytují husté porosty s převahou Bidens radiata (asociace
Bidentetum radiatae), v nižším bylinném patře s řadou dalších druhů obnaženého dna, které
v této vegetaci dominovaly v ranějším vývojových stadiích (např. Eleocharis ovata,
Gnaphalium uliginosum a Elatine hexandra) a tvořily porosty asociace Eleocharito ovataeCaricetum bohemicae. Jinak se žádné další nové typy vegetace neobjevily.
Vzrůst pokryvnosti bylinného patra v trvalých plochách s odstraněným sedimentem byl opět
ve většině případů malý, pouze ve dvou vlhčích plochách činil zhruba 10–15%. U jedné
plochy se na vzrůstu pokryvnosti podílel hlavně rychlý vývoj semenáčků Littorella uniflora.
U ploch s neodstraněným sedimentem pokryvnost vzrostla o 10–20%. Ve většině ploch se
mírně zvýšil počet druhů, ačkoli některé obojživelné druhy s vyššími nároky na vlhkost
uschly.
4. návštěva – 14. 8. 2007
stav rybníka: vody velmi mírně přibylo, patrné hlavně u hráze. Pozice trvalých ploch k vodní
hladině zhruba stejná. Substrát obnaženého dna vlhký (po dešti).
vegetace: protože v době od minulé návštěvy téměř nepršelo (srážky teprve krátce před
návštěvou), substrát obnaženého dna dále vysychal a některé obojživelné druhy z velké části
uschly (zejména Elatine hexandra, Eleocharis acicularis a terestrická forma Batrachium
aquatile) nebo se nijak nevyvíjely a vykazovaly nízkou vitalitu (Juncus bulbosus). Usychání
některých druhů se projevilo snížením celkové pokryvnosti bylinného patra ve většině ploch
bez odstraněného sedimentu, kde tyto druhy zpočátku dosahovaly vysokých pokryvnostních
hodnot. V plochách s odstraněným sedimentem byla pokryvnost stejná nebo se mírně zvýšila.
Lze to vysvětlit tím, že výrazně vlhkomilné druhy se v těchto plochách kvůli suchu většinou
vůbec neobjevily a ostatní druhy, s nižšími nároky na vlhkost, byly schopny i při nízké
vlhkosti substrátu pomalu přirůstat. Ukázalo se, že k těmto druhům patří i Littorella uniflora.
Na rozdíl od ostatních obojživelných druhů nevykazovala žádné známky poškození a rostliny
se zdárně vyvíjely. Vizuálně již nebylo možné rozeznat letošní rostliny vyrostlé ze semen od
starších rostlin, které vyrostly z podzemních orgánů. Ačkoli se Littorella vyskytovala i na
čistém písku, porosty, kde dosahovala nejvyšší pokryvnosti, byly pozorovány na písku
s tenkou vrstvou jílovitého bahna (2–3 cm). Tyto porosty, kde druh dominoval s pokryvností
až 50%, jsou přiřaditelné k asociaci Littorello-Eleocharitetum acicularis.
5. návštěva – 18. 9. 2007
stav rybníka: oproti minulé návštěvě v rybníce výrazně přibyla voda, některé plochy nyní pod
vodou, přechodně byla zřejmě zaplavena většina dna (vzedmutí hladiny vody po deštích).
Průhlednost vody vyhovující i pro náročná vodní makrofyta.
vegetace: porosty jednoletých bylin obnaženého dna převážně již ve stadiu tvorby semen a
pomalu usychají (zejména porosty s dominantním Bidens radiata). Pokryvnost bylinného
patra téměř ve všech trvalých plochách se od minulé návštěvy zvýšila, v řadě případů díky
vzrůstu pokryvnosti Littorella uniflora. Porosty, kde Littorella uniflora dosahuje nejvyšší
pokryvnosti, jsou již mělce zaplaveny (až 30 cm). Na rostlinách v částech dna, které bylo
přechodně zaplaveno, lze dobře pozorovat postranní výběžky, kterými se Littorella při
zaplavení šíří vegetativně.

13

Doporučení pro další management v PP Králek
Ideální by bylo, kdyby se na lokalitě podařilo udržet ve vegetační sezoně dostatečnou
průhlednost vody, takže porosty Littorella uniflora i dalších obojživelných druhů by se mohly
v rybníce vyskytovat trvale, bez výrazných výkyvů v početnosti populací. Kvetení a tvorbu
semen by bylo vhodné v několikaletém intervalu podpořit snížením vodní hladiny v rybníce,
aby se obnažila část rybničního dna. Průhlednost vody, která by umožnila trvalé přežití
zaplavených porostů Littorella uniflora, však zřejmě není možné na této lokalitě zajistit kvůli
vysokému přísunu živin z povodí. Zejména v letním období může dojít k prudkému zhoršení
průhlednosti. Alternativou je proto častější držení hladiny vody v rybníce na nižší úrovni
(optimálně asi 1× za 2 roky, každoroční letnění by podpořilo konkurenčně silnější druhy
rákosin a vysokých ostřic a druhy třídy Bidentetea). Tím se umožní častější kvetení Littorella
uniflora a díky tomu i doplňování semenné banky v sedimentu na dně rybníka. V případě, že
by populace ponořených rostlin opět vymizela, bude možná obnova porostů Littorella
uniflora právě ze semenné banky, jako se to na rybníce povedlo již 2×. Je však důležité, aby
porosty vždy alespoň po několik vegetačních sezon přežily, neboť rostliny v prvním roce po
vyklíčení zpravidla ještě nekvetou. Každoroční obnova populace ze semenné banky a bez
tvorby nových semen by mohla vést k brzkému vyčerpání semenné banky. Je nezbytný
každoroční monitoring lokality, na jehož základě by se případně navrhla další opatření.
V případě potřeby bude např. vhodné opakovat lokální odstranění vytrvalé vegetace
s převahou porostů rákosin a vysokých ostřic, čímž se uvolní plochy pro osídlování
konkurenčně slabšími druhy. Plochy vytvořené tímto způsobem letos je třeba sledovat, aby
bylo možné odhadnout rychlost sukcese.
Závěry
Došlo ke spontánní obnově porostů L.uniflora. Ukázalo se, že porosty této rostliny
jsou schopny při zlepšených podmínkách velmi rychle regenerovat jak vegetativně tak ze
semenné banky. Zdá se, že tato schopnost zůstává zachována nejméně jeden rok a umožnila
by obnovu porostů i při případném dalším zhoršení podmínek, které by vedlo k vyhynutí v té
době živých rostlin. Takovému zhoršení je však samozřejmě nutno předcházet, protože není
známo jak dlouho si semena L.uniflora uchovávají klíčivost a samozřejmě ani jejich zásoba
není nevyčerpatelná. Přežití podzemních částí rostliny bude zřejmě možné po ještě kratší
dobu. Situace z řady rybníků, kde L.uniflora vyhynula, že i přes svou schopnost porosty při
vhodných podmínkách obnovovat se jedná o rostlinu velice citlivou a její populace jsou velmi
snadno zranitelné, což ukazuje i naprosté vymizení nadzemních částí rostlin tohoto vytrvalého
druhu zjištěné v roce 2006 v rybníku Králek.
Voda na přítocích rybníka Králek je silně eutrofní až hypertrofní. Rozbory ukazují, že
voda v samotném rybníku Králek má pak lepší kvalitu než voda do něj přitékající. To jednak
ukazuje, že kvalita vody není zhoršována rybničním hospodařením na tomto rybníku, jednak
to naznačuje, že se zde uplatňuje i další zdroj vody, který má lepší kvalitu než vody
protékající výše uvedenými rybníky. Patrně je zdrojem této čistší vody rašeliniště nad
rybníkem Králek. V rybníku Králek pak již ke zhoršování kvality vody zřejmě nedochází.
Obsah dusičnanů a dusitanů naznačuje, že v tomto rybníku nebylo použito organické hnojení.
Na vysokou trofii rybníka ukazuje především obsah celkového fosforu. Zdrojem
tohoto prvku ve vodním prostředí je zemědělské hospodaření na pozemcích v horní části
povodí. Je sice pravda, že P se v půdě pevně váže a dochází jen minimálně k jeho vymývání.
Skutečností však je, že i krátké deštivé období, při kterém dojde ke splachům půdních částic
do vodního prostředí zatíží vodní prostředí vysokými dávkami fosforu. Velmi nízká kvalita
vody vytékající z rybníka Horní Kout ukazuje, že voda byla silně negativně ovlivněna jak
hospodařením na tomto rybníku, tak zřejmě i hnojištěm ležícím nad tímto rybníkem, odkud
prosakující hnojůvka pronikla drenážním systémem do vody tohoto rybníka. Takto vysoké
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dávky živin se již nemohou pozitivně odrazit na hospodářském výnosu rybníka a zcela
zbytečně i z tohoto pohledu poškozují vodní prostředí v povodí přírodní památky.
Evidentně nadměrně vysoká obsádka a i z ekonomického pohledu zbytečně vysoký
vnos živin se projevily i na rybníku p.č. 949.
Do rybníka Němkyně podle zjištěných hodnot nebyly aplikovány nadměrné dávky
hnojiv či krmiva. Podle toho, že bylo zjištěno, že rybí obsádka neumožnila dostatečný rozvoj
velkého a středního zooplanktonu po celou vegetační sezónu však lze konstatovat, že rybí
obsádka i v tomto rybníku byla větší než umožňuje jeho přirozená úživnost. Což se projevilo
koncem vegetační sezóny, kdy obsádka „rytím“ zcela zlikvidovala porosty bahničky
Eleocharis acicularis, které se na dně rybníka vyskytovaly.
Vlivy lesního hospodaření na kvalitu vodu v povodí nelze dobře odhadnout. Zřejmě
jsou však ve srovnání s výše uvedenými vlivy minimální.
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Zhodnocení sledování rybníka Králek v roce 2008
RNDr. I. Přikryl, ENKI o.p.s. Třeboň
Úvod
Předmětem ochrany v rybníku Králek je porost pobřežnice jednokvěté (Litorella
uniflora). Pro zachování populace pobřežnice je potřebné udržet nízkou úživnost rybníka a
dostatečně velkou průhlednost vody. Obsádka ryb nesmí způsobit mechanickou destrukci
porostu hledáním potravy (například násadový a starší kapr) na dně či přímým vyžíráním
porostů (násadový a starší amur bílý) ani jeho potlačení v důsledku malé průhlednosti vody.
Další podmínkou je, aby porost nebyl potlačen konkurencí jiných vodních rostlin (vláknité
řasy, makrofyta). Tyto požadavky jsou poněkud rozporné. Z hlediska dlouhodobého by bylo
navíc vhodné, aby docházelo i k vykvetení pobřežnice a posilování semenné banky.
Z těchto pohledů byla vyhodnocena letošní sledování, která jsme na Králku a v jeho
povodí provedli. Pro srovnání a posouzení případných tendencí vývoje jsou připojeny i
výsledky sledování a analýz z předchozích let.

Provedená sledování - výsledky a jejich hodnocení
Lokalitu jsem letos navštívil dvakrát, přičemž během první návštěvy také rybníky
Kout horní a Němkyně v povodí Králku. Během návštěv byla měřena průhlednost vody a byly
odebrány vzorky zooplanktonu (síťka s oky 80 µm) a vody na chemický rozbor. Výsledky
provedených analýz jsou uvedeny v tabulkách 1 a 2 v příloze. Rovněž byla pořízena
fotodokumentace. Je vhodné začít charakteristiku popisem rybníků ležících v povodí a teprve
následně samotný Králek.
Kout horní
Je to malý rybníček vystavený splachům živin z polního povodí a zjevně ovlivňovaný
i silnou erozí. Podle loňského i letošního vzorku vody je hypertrofní (celkový fosfor 0,18 0,36 mg/l, chlorofyl a 110 - 158 µg/l). Rozdíly v pH (6,76 - 8,55), koncentraci dusičnanového
dusíku (0,03 - 5,8 mg/l) a organického dusíku (3,2 - 0,09 mg/l) ukazují na rozkolísaný
hydrochemický režim v závislosti na množství a kvalitě protékající vody a zřejmě i aktuální
obsádce ryb. Nízká průhlednost vody (20 - 27 cm) a vysoká koncentrace nerozpuštěných látek
(32 - 40 mg/l) indikují hustou obsádku starších ryb, nejspíše násady nebo tržního kapra,
případně v kombinaci s dalšími druhy. Rovněž složení zooplanktonu v letošním vzorku
ukazuje na velmi silný vyžírací tlak ryb (stupeň 10) a tedy hustou obsádku a rovněž vysokou
trofii vody. Zooplankton byl tvořen prakticky jen vířníky a vývojovými stádii buchanek.
Dospělé buchanky a perloočky byly zastoupeny jen sporadicky. Vysoká trofie je indikována i
přítomností řady druhů vířníků rodu Brachionus, kteří navíc představovali většinu jedinců
zooplanktonu. Biomasa zooplanktonu však byla velmi nízká, jen cca 2 g/m3. Příčinou je
zřejmě absence nebo nízká úroveň přikrmování a hnojení statkovými hnojivy. Na místě
skutečně nebyly pozorovány známky aplikace statkových hnojiv ani pravidelného krmení ryb.
Přes vysokou trofii vody a hustou obsádku je však možno hodnotit funkci tohoto
rybníka pozitivně. Mimo období zvýšených průtoků vody účinně zadržuje dusík. Například k
poklesu dusičnanového dusíku z řádově 10 mg/l na setiny mg/l může v teplém ročním období
v těchto podmínkách dojít během 2 - 3 týdnů. I při velmi krátkém zdržení vody (už
v desítkách minut) účinně zadržuje ornici spláchnutou z polí ve svažitém povodí.
Velmi podobně jako Kout horní je možno podle výsledků hydrochemické analýzy
z loňského roku hodnotit bezejmenný rybníček nad Němkyní.
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Němkyně
Němkyně je eutrofní rybník. Ve srovnání s Koutem horním se však zjištěné
koncentrace celkového fosforu pohybovaly jen na třetinové úrovni (cca 0,1 mg/l) a
koncentrace chlorofylu a byla skoro řádově nižší (24 - 27 µg/l). Koncentrace dusičnanového
dusíku byly v obou vzorcích velmi nízké (0,011 - 0,003 mg/l). Vliv polního povodí je tedy
poměrně malý, významnější je podíl lesního povodí.
Zooplankton indikoval mimořádně silný vyžírací tlak planktonofágních ryb, zřejmě
plůdku. Čerstvá biomasa zooplanktonu byla jen cca 3 g/m3. Zastoupeny byly jen drobné
formy zooplanktonu, a to vířníci rodů Hexarthra a Keratella (filtrují drobné potravní částice),
Polyarthra a Synchaeta (loví jednotlivě větší druhy fytoplanktonu i zooplanktonu) a mladá
vývojová stádia buchanek a vznášivek. Další druhy byly přítomny jen sporadicky. Perloočky
nebyly vůbec zjištěny. Přítomnost dospělých vznášivek Eudiaptomus vulgaris, typických pro
nádrže bez ryb nebo jen s velmi nízkou obsádkou, indikuje rychlý nárůst vyžíracího tlaku ryb,
pravděpodobně plůdku. V planktonu byl i velký podíl síťového fytoplanktonu, především
rozsivek Aulacoseira a obrněnek Ceratium. Další druhy fytoplanktonu včetně sinic byly
zastoupeny jen doplňkově.
Z uvedené charakteristiky je možné dovodit, že hospodaření na rybníku Němkyně
odpovídá dobře potřebám zachování vhodného prostředí v rybníku Králek. Tento rybník,
stejně jako oba výše uvedené rybníky chrání Králek před přísunem nadměrného množství
živin z horních částí povodí.
Králek
V letošním roce byla zjištěna dost vysoká průhlednost vody již při první návštěvě (95
cm) a při následující návštěvě dokonce ještě podstatně vyšší (170 cm). Hnědočervené tóny ve
zbarvení vody indikovaly vyšší koncentraci huminových látek. V červenci však byl stejně
jako v předchozím roce konstatován masový rozvoj sinic vodního květu. Ten však ve zbytku
vegetační sezóny odezněl.
Z hydrochemické analýzy je třeba upozornit na pH, které bylo v zachycené sérii
vzorků zatím nejvyšší (9,2 a 9,0). To nesporně souvisí i s poměrně nízkou alkalitou (1,16 a
0,89 mmol/l), která umožňuje rychlejší kolísání pH. Koncentrace minerálních forem dusíku
byla velmi nízká (spolu pod 0,1 mg/)l a celkový dusík také relativně nízký. Koncentrace
celkového dusíku kolísala v závislosti na koncentraci nerozpuštěných látek a pohybovala se
v dolní polovině rozpětí pro eutrofii (0,107 a 0,048 mg/l). Koncentrace kationtů a aniontů jsou
poměrně nízké, stejně jako vodivost a koncentrace rozpuštěných látek. Navíc je zde zřetelná
tendence k poklesu. To nejspíše souvisí se sníženými dávkami minerálních hnojiv na polních
částech povodí, kdy přítomné balastní látky jsou vyplavovány a způsobují zvýšené
koncentrace rozpuštěných látek v recipientech. Koncentrace nerozpuštěných látek byla
poměrně nízká, zvláště v říjnovém vzorku. To ukazuje na přiměřeně nízkou rybí obsádku a
její vhodné druhové a velikostní složení. Chlorofyl byl stanoven jen v červencovém vzorku a
byl kvůli vysoké trofii vody vyšší, než je optimální.
Čerstvá biomasa zooplanktonu byla velmi malá (0,5 - 1 g/m3) a velikostní složení
odpovídalo silnému vyžíracímu tlaku (stupeň 9 - 10). To je typické pro plůdkové rybníky bez
přikrmování. Druhové složení bylo pestré a bez výrazně dominantních druhů. Zastoupena
byla řada druhů vířníků charakteristických i pro mezotrofní nádrže (Collotheca sp.,
Conochilus hippocrepis, Trichocerca sp. div.), jen málo byli zastoupeni vířníci filtrující
drobné částice a zcela nepatrně byl zastoupen rod Brachionus. Pozoruhodný je výskyt řídkého
druhu Asplanchna herricki a zejména Stephanoceros fimbriatus, který má dosud jen několik
nálezů na území ČR. Relativně pestré bylo druhové složení klanonožců a perlooček. Celkově
je možno druhové složení zooplanktonu v letošním roce hodnotit jako blízké společenstvu
mezotrofních nádrží. V červenci bylo v planktonu navíc přítomno obrovské množství sinic
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Microcystis, jejichž biomasa skoro patnáctkrát převyšovala biomasu zooplanktonu. V říjnu
bylo společenstvo síťového fytoplanktonu biomasou srovnatelné se zooplanktonem a druhové
proporce vyrovnanější.
Letošní sledování opět dokládají, že rybník je úživnější, než odpovídá optimálně
požadavkům populace pobřežnice. Svědčí o tom jak projevy biologické (pokryv vláknitých
řas na rostlinách pobřežnice, bujné porosty vodního moru, silný rozvoj vodního květu sinic),
tak některé ukazatele kvality vody (trvale vysoké pH, vysoké hodnoty celkového fosforu a
chlorofylu alespoň v některých termínech).
Vedle toho však probíhají i příznivé procesy, jak je zřejmé ze srovnání kvality vody
v Králku a v rybnících v horní části povodí nebo při porovnání změn kvality vody od začátku
desetiletí. Ukazatele kvality vody a složení zooplanktonu ovlivňované rybí obsádkou
dokládají relativně šetrné rybářské hospodaření v souladu s požadavky plánu péče.
Za cenné zjištění považuji lepší kvalitu vody v Králku ve srovnání s výše položenými
rybníky zejména v ukazatelích koncentrace kationtů a aniontů, vodivosti i koncentrace
limitujících živin dusíku a fosforu. Obvyklý vývoj v rybničních soustavách je obrácený.
Zjištěný stav je ovšem mnohem labilnější, než v případě dobré kvality rybníků na horním
konci povodí s malým vlastním nezemědělským povodím. Je totiž závislý na trvale správném
obhospodařování celé soustavy.

Závěrečné poznámky
V tabulce 1 je v dolním řádku vypočítán poměr celkového dusíku k celkovému
fosforu. Průměrné zastoupení těchto prvků v biomase sladkovodních organismů je 16 : 1.
Pokud je poměr větší, je limitujícím prvkem fosfor. To by měl být stav obvyklý skoro ve
všech středoevropských vodách. Empiricky je ale zjištěno, že již při poměru nižším než 30 : 1
jsou zvýhodněny sinice oproti jiným druhům fytoplanktonu a dochází k jejich převaze a při
koncentracích celkového fosforu nad cca 0,025 mg/l k rozvoji vodních květů sinic.
V odebraných vzorcích byl takový poměr zjištěn v 7 z 9 případů. Ve 4 případech byl dokonce
poměr menší, než 16 : 1 a tedy dusík je limitujícím prvkem. Z toho plyne, že v Králku a
rybnících v jeho povodí je silná tendence ke vzniku vodních květů sinic. Pokles koncentrace
dusíku (jde hlavně o vyplavování dusičnanů z polních povodí) je ovšem žádoucí stav a je
přímo vyžadován tzv. nitrátovou směrnicí. Změna poměru je tedy možná pouze snížením
koncentrace fosforu. V případě Králku by tedy fosfor měl být ještě snížen pod úroveň zatím
nejnižších pozorovaných koncentrací, cca na hodnoty 0,02 mg/l. Podmínkou je udržování
vysoké průhlednosti vody kolem 2 m a tedy trvale nízká obsádka plůdku spíše pelagiálních
druhů ryb. Rybníky přímo nad Králkem je třeba obhospodařovat extenzívně a nasazovat
pokud možno jen váčkovým nebo rychleným plůdkem nebo využívat pro přirozený výtěr.
Hydrochemické podmínky by se vhodným způsobem stabilizovaly i po provedení
protierozních opatření v povodí, zejména na orné půdě nad Koutem horním a nad Němkyní.
Vhodným nástrojem by mohly být komplexní pozemkové úpravy. Přínosem by byla rovněž
obnova 3 - 4 zaniklých rybníků. Pro udržení žádoucí nízké vodivosti přítokové vody by bylo
vhodné preferovat na polích aplikaci koncentrovaných průmyslových hnojiv s nízkým
obsahem balastních látek.
Ve 3 vzorcích se koncentrace zinku pohybovala nad 0,05 mg/l. Vyšší koncentrace
zinku jsou toxické pro ryby, zejména lososovité. Zde se jako toxická udává úroveň
koncentrace kolem 0,1 mg/l. Chov lososovitých ryb v povodí Králku je tedy spojen s jistým
rizikem a nelze je tedy požadovat v obsádkách pro šetrné rybářské hospodaření.

Vodňany, prosinec 2008
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Přílohy
Tabulka 1: Výsledky chemických rozborů
Kout
horní

název
datum
průhlednos
t
zbarvení
pH
alkalita
CHSK-Cr
NH4-N
NO3-N
NO2-N
Norg.
Ncelk.
PO4-P
Pcelk.
Na
K
Ca
Mg
Fe
Mn
Cl
SO4
NL
RL
vodivost
chlorofyl
Zn
TC
IC
TOC
TN/TP

Kout
horní

17.7.07 10.7.08
m

0,20

0,27

R. nad
Němkyn
Němkyní ě
17.7.07

17.7.07

0,25

0,35

Němkyn
ě

Králek Králek Králek Králek
10.10.0
10.7.08
0 17.7.07 10.7.08 3.10.08
0,60

hž
mmol/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
µS/cm
µg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

z

6,76
8,55
7,43
2,52
2,03
2,90
54,6
55,6
101,5
0,180
0,013
0,009
0,034
5,799
0,034
0,004
0,083
0,003
3,202
0,092
3,585
3,421
5,988
3,631
0,051
0,020
0,016
0,360
0,183
0,391
11,4
7,5
7,6
11,7
10,8
6,1
40,0
41,3
47,5
6,8
5,5
7,9
0,666
0,139
0,212
0,163 < 0,02 < 0,02
18,6
21,1
13,0
15
28
14
32,0
40,0
86,3
249
287
219
333
383
332
109,7
158,3
204,8
0,026
0,015
0,206
57,63
33,46
58,94
31,69
15,51
33,64
25,94
17,95
25,30
9,5

32,7

7,94
8,54
1,86
1,78
50,0
50,2
0,055
0,019
0,011
0,003
0,008
0,001
1,603
1,030
1,676
1,054
0,012
0,021
0,099
0,110
6,7
5,5
3,1
2,6
39,6
35,7
8,0
6,8
0,247 < 0,08
0,035 < 0,02
11,3
8,9
43
22
8,5
6,2
163
181
293
255
24,0
26,6
0,016 < 0,008
37,55
31,77
21,21
18,54
16,34
13,23

9,3

16,9

19

9,6

6,50
0,88
30,0
0,109
0,490
0,009
0,800
1,408
0,004
0,039
6,3
4,3
22,0
9,7

8,9
34
5,0
270
275
11,9

36,1

0,95
zh

1,70
zčž

8,37
9,16
9,00
1,26
1,16
0,89
51,2
32,9
0,006
0,018
0,015
0,038
0,063
0,043
0,003
0,009
0,005
1,589
1,215
1,076
1,636
1,305
1,139
0,012
0,032
0,010
0,099
0,107
0,048
8,8
6,4
6,0
3,4
2,3
1,2
22,0
22,4
18,5
5,7
5,0
4,9
0,224
1,089 < 0,1
0,057 < 0,02 < 0,02
11,4
10,3
10,6
21
25
12,9
9,2
3,2
117
154
127
213
205
176
22,8
32,7
0,053
0,008
0,074
32,77
28,89
23,99
15,03
11,89
9,77
17,74
17,00
14,22
16,5

12,1

23,8

Tabulka 2: Složení zooplanktonu
název

Kout horní

datum

10.7.2008

10.7.2008

10.7.2008

3.10.2008

11.7.2007

10

10

9-10

10

6-7

stupeň zooplanktonu

Němkyně

Králek

Králek

Králek

ROTIFERA
Anuraeopsis fissa

+

Asplanchna herricki

+

Asplanchna priodonta

+

Bdelloidea g.sp.

+

Brachionus angularis
Brachionus budapestinensis
Brachionus calyciflorus

5

+
+

3

+
+

+

+

Brachionus rubens

+

Collotheca sp.

+-1

Conochilus hippocrepis

+-1

Conochilus unicornis

+

+

Euchlanis sp.

+

Filinia longiseta
Filinia terminalis

+
+

Hexarthra mira
Keratella cochlearis

2

+-1

Brachionus diversicornis
Brachionus quadridentatus

+-1

+

+-1

2

4-5

1

+

1-2

Keratella quadrata

2

1

2

3

Lepadella sp.

+

Liliferotrocha subtilis

+

+-1

+

Polyarthra dolichoptera

2

Polyarthra euryptera

+

1

+

+

1

1-2

+-1

Polyarthra luminosa

+

Polyarthra maior

1

Stephanodiscus fimbriatus
Synchaeta pectinata

+
+

4

2-3

Testudinella sp.

2

+-1

+

Trichocerca cylindrica

+

Trichocerca pusilla

+

Trichocerca similis

1

+-1

+
+

Trichocerca sp.

+

+

COPEPODA
nauplii Cyclopidae

3

3

4

5

kopepodites Cyclopidae

1

+

3

2

3

1

+

+-1

+

+

+

+-1

nauplii Diaptomidae
kopepodites Diaptomidae

+-1

kopepodites Harpacticoida

+

Acanthocyclops trajani

+

Cyclops vicinus

+

+

Eudiaptomus gracilis

+

Eudiaptomus vulgaris

+

+

Macrocyclops sp.

+-1

+

Mesocyclops leuckarti
Thermocyclops crassus

4

+
+

+

+
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+
1

Tabulka 2: Složení zooplanktonu - pokračování
název

Kout horní

datum

10.7.2008

Němkyně

Králek

10.7.2008

Králek

10.7.2008

3.10.2008

Králek
11.7.2007

CLADOCERA
Alona guttata

+

Alonella excisa

+

Alonella exigua

+

Bosmina longirostris

+

+

+

Ceriodaphnia pulchella

4

1

Daphnia longispina

+

Daphnia parvula

1

+

Diaphanosoma brachyurum

1

Chydorus sphaericus

+

Ilyocryptus sp.

+

Pleuroxus aduncus

+

Vysvětlivky:
a) Pro hodnocení početnosti použita odhadní stupnice (podle skript Hrbáček a kol.: Limnologické metody)
druh není přítomen

3

10 - 20 %

+

méně než 1 %

4

20 - 40 %

1

1-5%

5

40 - 80 %

2

5 - 10 %

M

více než 80 %

b) Stupeň zooplanktonu charakterizuje jeho velikostní strukturu měnící se v důsledku vyžíracího tlaku
rybí obsádky. Čím vyšší stupeň, tím drobnější je velikostní složení zooplanktonu a tím větší vyžírací tlak
obsádky. Velikost vyžíracího tlaku pozitivně koreluje s hmotností obsádky a negativně s průměrnou
kusovou hmotností ryb. Hrubý zooplankton odpovídá stupňům 1 až 4, střední zooplankton stupňům 5 až 7
a drobný (prožraný) zooplankton stupňům 8 až 10.

Významné vlivy v povodí rybníka Králek – 2008
Podrobný průzkum povodí byl proveden již v roce 2007. V roce 2008 byl průzkum
opakován a zaměřil se především na změny v zemědělského hospodaření v povodí rybníka.
Provedeny také byly chemické rozbory vody rybníků ležících v povodí nad Králkem.
Výsledky chemických rozborů jsou uvedeny v předchozí kapitole. Pro srovnání tam jsou
uvedeny i výsledky rozborů z roku 2000.
Mezi lety 2007 a 2008 nedošlo k významnějším změnám v hospodaření na rybnících
v povodí nad Králkem. Horní dva rybníky jsou rybníky vykazující ukazatele hypertrofie,
hospodaření na nich je intenzivní a může mít negativní vliv na kvalitu vody v povodí Králku.
Jejich pozitivním působením je to, že zachycují erozní splachy z povodí a tlumí jejich
negativní vliv na vodu rybníka Králek.
Hospodaření na rybníku Němkyně je provozováno mnohem citlivěji a současný stav
hospodaření zřejmě nemá negativní vliv na rybník Králek, jak ukazuje tabulka chemických
rozborů, ze které je zřejmé postupné zlepšování kvality vody směrem dolů po povodí.
Zemědělské hospodaření v povodí také není optimální s ohledem na ochranu kvality
vody a je zřejmě jedním z hlavních důvodů hypertrofních stavů v rybnících v horní části
povodí. V roce 2008 se sice již v povodí rybníka Králek nenacházelo nezajištěné hnojiště,
které tam bylo zaznamenáno v roce 2007, byly však zaznamenány jiné negativní vlivy.
Zejména došlo na orné půdě k nahrazení obilovin širokořádkovými plodinami bramborami a
kukuřicí. Tyto plodiny mají minimální protierozní účinky, což se také projevilo na svažitých
pozemcích na vrcholu povodí. Erozní vlivy jsou zachyceny na přiložených snímcích.
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Hospodaření na rybníku Králek v letech 2007 a 2008 odpovídalo požadavkům ochrany
pobřežnice jednokvěté. Jistým nebezpečím by mohlo být to, že rybník nebyl v roce 2008
sloven a naopak do něj byly na podzim přisazeny další ryby. Pokud by nedošlo k výlovu na
jaře 2009, dá se předpokládat negativní vliv obsádky na hlavní předmět ochrany – porosty
pobřežnice jednokvěté.
Ve srovnání s rokem 2000 je na tomto rybníku asi nejvýznamnější změnou změna
poměru dusíku a fosforu, která v roce 2000 byla 36,1 a v letech 2007 a 2008 byly zjištěny
hodnoty mezi 12,1 a 23,8. Tato změna vytvořila vhodné podmínky pro tvorbu vodních květů
sinic, které se také na rybníku Králek i na dalších rybnících v povodí projevují. Změna
poměru je dána především nežádoucím zvýšením obsahu fosforu, které šlo ruku v ruce
s mírným snížením obsahu dusíkatých látek, které ale musíme považovat za pozitivní trend.

Sledování vegetace v rybníku Králek
Důraz byl kladen na populaci pobřežnice jednokvěté. Bohužel zejména kvůli vysokým
vodním stavům na rybníku nebylo možno zhotovit fytocenologické snímky. Hodnocení
v průběhu roku tedy bylo pouze orientační, prodrobnější průzkum byl proveden dne
21.10.2008. Bylo zjištěno, že v roce 2007 obnovené porosty pobřežnice nedoznaly
významnějších poškození. Na části pokusných ploch, založených v roce 2007, byl zjištěn
souvislý porost pobřežnice. Stejný stav byl zaznamenán i na některých místech mimo pokusné
plochy. Na části pokusných ploch však byla zaznamenána převaha jiných druhů cévnatých
rostlin, zejména vodního moru a sítiny cibulkaté. Stav některých pokusných ploch byl
dokumentován fotograficky – viz příloha.
Na porostech pobřežnice byl zjištěn povlak vláknitých řas. Rostliny pobřežnice pod
tímto nánosem však prosperovaly, takže se zdá, že tento povlak nemá významný negativní
vliv na jejich růst.
Z významnějších druhů rostlin byl potvrzen výskyt rostlin z čeledi Charophyceae,
zřejmě se jedná o druh Nitella flexilis.

Návrhy opatření
1. Upravit zemědělské hospodaření v horní části povodí.
a)Přednost dávat tzv. průmyslovým hnojivům před hnojivy s vysokým obsahem
balastních látek
b) Realizovat protierozní opatření například – zatravnění částí povodí, vytvoření
protierozních pásů či mezí, aplikovat protierozní osevní postupy s vynecháním
širokořádkových plodin. Vyšší obsah fosforu je totiž podmíněn především splachy půdy,
protože je z půdy jen minimálně vyplavován.
2. Upravit rybniční hospodaření na rybnících v horní části povodí
Zejména v horních dvou rybnících vykazujících hypertrofní stav, optimalizovat
obsádky, a hnojení a krmení přizpůsobit těmto obsádkám, V rybnících bezprostředně nad
Králkem prosadit obhospodařování extenzívní a nasazování pokud možno jen váčkovým nebo
rychleným plůdkem, nebo využívání pro přirozený výtěr.
3. Podpořit pozitivní vlivy rybniční soustavy na kvalitu vody v rybníku Králek
Optimálním opatřením by bylo obnovení rybníka Kout dolní, případně vybudování
dalších rybníků, které by byl obhospodařovány extenzívně a nasazovány pokud možno jen
váčkovým nebo rychleným plůdkem nebo využívány pro přirozený výtěr.
4. Omezení negativního vlivu obsádek případně splavených z rybníků v horní části povodí.
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Ideálním řešením by bylo vybudování obtokové stoky kolem rybníka Králek, která by
i v případě vyšších vodních stavů svedla většinu vody s případnými splachy z polí a také
s rybami splavenými z horní části povodí svedla mimo rybník Králek. Protože takové opatření
je vzhledem k terénu technicky obtížné, je nutno zvážit další možnosti umístění česlí na vtoku
do Králku, vytvoření záchytné nádrže mezi rybníky Králek a Němkyně, případně další
opatření. I tady by mohlo přispět vybudování dalších rybníků v povodí.
5. Pokusit se o snížení trofie rybníka Králek
Hlavním opatřením, které by k tomu mohlo přispět, je alespoň částečné odbahnění
rybníka. Nejdůležitějším opatřením je ale nízká intenzita chovu ryb v rybníku Králek a
zamezení splachů z povodí.
6. Udržet extenzivní rybářské hospodaření na rybníku Králek
Toto opatření je za současného stavu zcela zásadní pro přežití populace pobřežnice
jednokvěté v rybníku. Jak ukazují dosavadní zkušenosti, optimální obsádkou je plůdek,
zejména pelagiálních ryb. Přípustný je i chov lína vysazením generačních ryb v množství cca
50 kg na rybník. Obsádky, zejména bentofágních ryb, by neměly být v rybníku ponechávány
na druhém horku. Kvůli vysokému obsahu zinku nelze požadovat chov lososovitých ryb.
7. Speciální management pobřežnice jednokvěté
Občasné snížení hladiny, optimálně cca 1x za dva až pět let, které sníží konkurenci
druhů citlivějších k vysýchání (Juncus bulbosus aj.) a umožní generativní množení
pobřežnice. Toto opatření může být realizováno v souladu se stávajícím rybářským
obhospodařováním.
V případě dalšího poškození porostů pobřežnice lze kromě snížení hladiny doporučit i
odstranění částí sedimentů (obdobně jako v roce 2007), které aktivizuje semennou banku.

Příloha: Fotodokumentace

V letním období je na rybníce Králek vytvořen sinicový květ
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Pěstování brambor a kukuřice je na svažitých pozemcích doprovázeno erozními jevy
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Porosty pobřežnice jednokvěté s řasovými nárosty
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Rostliny pobřežnice pod vrstvou řas nejsou významně poškozeny
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A snímky některých pokusných ploch ......
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29

Rostlina pobřežnice jednokvěté
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