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Vznik projektu a jeho průběh (stručné shrnutí):
Návrh projektu byl po několikaletém výzkumu celé rybniční soustavy formulován v roce 2005 a
byl reakcí na zhoršující se jakost vody. Vodní květy sinic totiž od roku 2000 začaly silně omezovat
rekreační využití rybníka.
Cílem projektu bylo změnit stav rybníka tak, aby se výrazně zlepšila kvalita vody pro rekreaci
koupáním, ale zároveň aby byla zachována vysoká ekologická hodnota.
Principem projektu nebyly pouze dílčí zásahy, které situaci nemohly dlouhodobě vylepšit, ale
úplná přeměna celého ekosystému na jiný typ. Z tehdejšího nepříznivého stavu, kdy voda byla
zakalená a se sinicemi, rybí obsádka byla přehuštěná plevelnými rybami, a ponořené rostliny zcela
chyběly (tzv. pelagický ekosystém), bylo třeba přejít na stav s vodními rostlinami, řídkou rybí
obsádku s vysokým podílem dravců a s minimálním výskytem sinic (tzv. litorální ekosystém).
Realizace projektu spočívala ve zvládnutí koloběhu klíčové živiny, tedy fosforu. Jde o to, aby sinice
měly fosforu nedostatek a nemohly vytvářet velkou biomasu – vodní květ. Úplná likvidace sinic je
v přírodních podmínkách nereálná. Sinice totiž jsou – v malém množství - přirozenou součástí všech
vodních ekosystémů. Cílem tedy bylo omezit jejich růst a výskyt na minimum, aby nebyly
zdravotním rizikem pro koupající se lidi. Nejdůležitější úlohu v koloběhu fosforu hrají tři složky:
ryby – vodní rostliny - sediment.
(i) Hustá rybí obsádka zpřístupňuje svými exkrementy fosfor sinicím a podporuje tím rozvoj vodních
květů. Sinice a zákal vzniklý rytím ryb snižují průhlednost vody, a tím brání růstu vodních rostlin.
(ii) Vodní rostliny naopak fosfor z vody vážou. Sinice a řasy v důsledku toho rostou málo intenzivně
a voda je průhlednější. Rostliny si tak zajišťují dostatek světla. Lépe se žije i dravým rybám, které
mezi rostlinami získávají výhodné stanoviště a zároveň v průhledné vodě i lépe vidí kořist. Tak
mohou dravci účinněji držet na uzdě rozvoj plevelných ryb.
(iii) Sediment může buď fosfor uvolňovat a zásobovat touto nejdůležitější živinou sinice, takže více
rostou. Nebo může bahno fosfor zadržovat a sinicím ho tak odebírat, což je z pohledu kvality vody
velmi příznivé. Zejména sloučeniny hliníku vytvářejí s fosforem pevné sloučeniny a zadržují tuto
nejdůležitější živinu v bahně, kde je pro sinice nevyužitelná.
Realizace projektu probíhá od roku 2006. Byla založena tak, aby současně zasahovala všechny tři
nejdůležitější složky ekosystému:
º Přímé ošetření vody a sedimentu chemickými prostředky (tzv. koagulanty) na bázi hliníku
(síran hlinitý - 2006, polyaluminiumchlorid neboli PAX – 2008-2010). Cílem bylo odstranit
z vody fosfor a pevně ho uzamknout v sedimentu tak, aby se dostal mimo dosah sinic.
V roce 2011 žádné chemické koagulanty používány nebyly. V roce 2012 bylo využito malé
dávky síranu hlinitého aby byl zachycen fosfor uvolňovaný z odumřelé biomasy vodní vegetace.
º Regulace rybí obsádky, která znamenala snížení biomasy plevelných druhů ryb (plotice, cejn,
okoun) a zároveň posilování populací dravých ryb (candát, štika, sumec, bolen). Využívalo se
všech typů odlovů (zátahové sítě, elektrolov) v kombinaci s vysazováním dravců. Sportovní
rybáři vychytali kapry a další už nebyli od roku 2005 vysazeni.
Zhruba od roku 2009 má rybí obsádka požadované složení. Biomasa nežádoucích druhů byla
snížena o 90-95%, podíl dravců se zvýšil. Současně nejpočetnější rybou je okoun, tedy ryba,
která se dokáže uplatňovat jako dravec a regulovat početnost bílé ryby i svoji vlastní. Navíc
okoun nemá významnější negativní vliv na kvalitu vody. Ze břehu lze pozorovat bolena dravého.
º Návrat vodních rostlin, především ponořených. 15 druhů rostlin bylo vysazovány v letech
2006-2007 do ohrazených částí rybníka, aby byly chráněny před rybami.
Od roku 2008 se již porosty vodní vegetace vyvíjely samostatně. V letech 2009-2010 byl ještě
velmi silný vliv dávkování sloučenin hliníku. Hliník totiž odebíral fosfor nejen sinicím, ale také
vodním rostlinám, a tím brzdil jejich růst. V r. 2011 se vodní rostliny z vlivu hliníku vymanily.

Jejich kořeny pronikly k zásobám fosforu hluboko v bahně a některé druhy, zejména stolístek a
vodní mor kanadský, začaly prudce růst. Proto byla zahájena regulace jejich porostů, viz dále.
Projekt zlepšení kvality vody je záležitostí dlouhodobou, protože vodní ekosystémy nelze změnit ze
dne na den. V případě Velkého boleveckého rybníka se během prvních dvou let práce žádné zlepšení
neprojevilo. Skokově se ale pozitivní změny projevily na jaře 2008, tedy ve třetím roce (obr. 1).
Roky 2009-2010 byly věnovány upevnění (zafixování) změn, ke kterým došlo. V roce 2011 už byl
ekosystém plně „usazen“ jako typ litorální a vyvíjel se po svém. Zároveň se objevil nový úkol –
údržba ekosystému tak, aby mohl dlouhodobě sloužit rekreačním aktivitám. Rybníky jsou nestabilní
a krátkověké ekosystémy a chceme-li využívat jejich služeb, musíme se o ně stále starat. To platí
zvláště v případě, kdy chceme, aby nám rybník poskytoval trvale čistou vodu. Čistá průhledná voda
je velmi cenná nejen ke koupání, ale příznivě působí také na naši psychiku – u čisté vody si nejlépe
odpočineme od každodenního stresu a starostí.
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Obr. 1: Graf trendů vývoje kvality vody ve Velkém boleveckém rybníce, a to za celé období, kdy
byla ve Velkém rybníce kvalita vody sledována. Jedná se vždy o průměrné hodnoty za vegetační
období (duben–září). Červeným rámováním jsou zvýrazněny roky průběhu projektu. Velmi dobře je
vidět markantní zlepšení v roce 2008. Průměrné hodnoty průhlednosti vody kolem 2,5 m a chlorofylu
5 µg.l-1jsou pro rekreaci koupáním velmi příznivé a jsou splněny pouze v několika málo koupacích
místech v České republice. V době velkého rozmachu vodní vegetace v r. 2011 a 2012 je vidět další
zvýšení průhlednosti vody a snížení biomasy řas a sinic (chlorofyl a).
SINICE (KHS, průměr V.-VIII.)
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Obr. 2: Průměrný počet buněk sinic
v květnu až srpnu v 1 ml vody z
povrchové vrstvy Velkého boleveckého
rybníka. Dle výsledků hygienické služby.
Od r. 2012 se sinice nesledují, protože
jejich přítomnost ve vodě je tak nízká, že
už to není zapotřebí.

Obr. 3: Mladá štika v porostu vodního moru. Bolevák
se stal atraktivní lokalitou i pro potápěče a šnorchlaře.

Vodní rostliny a co s nimi dál:
Vodní rostliny jsou nutnou součástí zdravého ekosystému a také nezbytnou podmínkou pro dobrou
kvalitu vody. Bez rostlin se zkrátka žádný podobný projekt neobejde. Zároveň ale má vodní vegetace
nepříjemnou snahu ovládnout celý rybník, a tím silně omezit jeho rekreační využívání plavci a
jachtaři. Je tedy zřejmé, že v dalších letech bude hlavním cílem citlivá údržba vodní vegetace tak,
aby stabilita ekosystému a průhledná voda zůstaly zachovány, ale zároveň aby byl dostatek prostoru
pro rekreaci na vodní hladině.
Ve světě i u nás už byla vyzkoušena řada postupů, jak regulovat růst vodní vegetace. V podmínkách
Velkého boleveckého rybníka ale většinu z nich využít nelze. Nevhodné je například použití
herbicidů. Doporučit nelze ani využití ryb (kapr, amur), neboť by vrátily ekosystém Boleváku zpět
na začátek se špatnou kvalitou vody – viz princip projektu.
Vhodným
postupem
je
mechanické sklízení biomasy
ponořené vegetace. V létě 2012
bylo využíváno tzv. podvodních
kos a 5 m širokých vodních hrábí
(obr. 4). Ty se sice osvědčily na
Šídlovském a Třemošenském
rybníce, ale na zvládnutí
vegetace Boleváku byla jejich
kapacita nedostatečná. Proto byla
koncem roku 2012 pořízena větší
vyžínací loď, tzv. harvester
(firma Berky, typ 6520, obr. 5).
Tato loď vodní rostliny nejen
seče, ale zároveň biomasu i
sklízí. Běžící pás odstřižené
rostliny průběžně nakládá na
palubu. Když je nákladní prostor
lodi plný, harvester zajede ke břehu a biomasu vyloží prostým obrácením chodu pásu.
Obr. 4

Sklízení biomasy vodních rostlin je
výhodné zejména v tom, že jsou z vody
s rostlinnou biomasou odstraňovány i
živiny (fosfor). Odstraněná biomasa
bude kompostována k dalšímu využití
v zemědělství a na lesních pozemcích.
Vyžínání porostů lze provádět podle
aktuální potřeby, např. v rekreačně
exponovaných místech. Přitom je ale
možné vyhnout se oblastem ekologicky
cenným, např. se vzácnými rostlinami.
Zajímavou možností je vytvarovat
atraktivní terén pro šnorchlování, kde
bude možné pozorovat drobné rybky i
velké kapry.
Informace na internetu:
Správa veřejného statku města Plzně: http://www.svsmp.cz/
Občanské sdružení Bolevák: http://www.bolevak.cz/

