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1.

Podhájský rybník – posudek pro revitalizaci

Úvod

Předkládaný odborný posudek hodnotí záměr revitalizace Podhájského rybníka pro jeho
uvažované budoucí využití. Celkem nedávno byla za rybníkem realizována opatření k
zadržování splavenin na vlhkých až mezofilních loukách (průtočná usazovací vodní nádrž
a drobné tůně). Zájmové území se nachází v k.ú. Mračnice (kód ÚTJ 743925, obec
Meclov, ORP Horšovský Týn, okres Domažlice, kraj Plzeňský) – viz obr.1. Posudek
diskutuje především ekologické aspekty využívání vodní nádrže a zpracovala ho
autorizovaná osoba pro projektování ÚSES (ČKA 03 204), protože posuzovaný objekt leží
v biokorodoru lokálního významu (LBK).
V nedávné minulosti byl Podhájský rybník uzpůsoben především k intenzivnímu chovu ryb.

Obr. 1: Přehledná mapa zájmového území (grafické měřítko).

Cíl posouzení.
V posouzení jsou fakticky srovnávány 2 záměry resp. možnosti využití předmětné vodní
nádrže (VN):
a) intenzivní chov ryb, tj. umělý chov resp. „výkrmna“ ryb v eutrofním až hypertrofním
vodním prostředí (umělé dokrmování rybí obsádky);
b) rekreační funkce VN (přírodní koupaliště s obnovou obslužných rekreačních objektů,
projížďky na lodích, drobné sportovní plochy, kempování a rybaření s regulovanou, ale
přírodě blízkou rybí obsádkou) – viz TITULNÍ FOTO a OBR. 1;
c) přítomnost vodních zdrojů pro rekreační využívání území (studny; zčásti s
ochranným oplocením).
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Obr. 1: Rekreační objekty a plážové plochy na levém břehu Podhájského rybníka.

2.

Územní systémy ekologické stability

2.1

Závaznost ÚSES

Územní plán Meclov.
V platném ÚP Meclov (zprac. Sladký @ Partners Praha; Sladký P. et al. 11/2014) je
zájmové území součástí lokálního biokoridoru (LBK) Mračnického potoka (nivní typ – N).
Litorální část zájmového území je podle ÚP Meclov již součástíi LBC č. 19 (kombinovaný
lesní a nivní typ – MB+N), které bylo vymezeno na soutoku Mračnického a Podhájského
potoka. Vymezení v platném ÚP tudíž je nutné považovat za závazné. Vymezený ÚSES
(podle Friedrich 2014) zde však obsahuje některé metodické chyby (nepropojuje totiž
reprezentativní lesní a nivní stanoviště do relativně samostatných subsystémů
(nepřípustné propojování přes 2 a více hydrických řad, vedení LBK po potoce namísto
údolní nivou atd.). Tento posudek však nehodnotí správnost vymezení skladebných částí
ÚSES v novém ÚP Meclov. Na křížení kontrastních lesních a nivních systémů musí být
vždy vymezována LBC kombinovaného typu (podle Maděra, Zimová et al. 2005 a Bínová
et al. 2015). ÚSES jsou jako územní limity vymezovány ve veřejném zájmu jako veřejně
prospěšná opatření (VPO).
Minimální plocha předmětného LBC by měla být podle aktualizované metodiky ÚSES
(Bínová et al. 2015) 4-6ha, tj. min 1-3ha mokřadních biotopů v údolní nivě a 3 ha
mezofilních bučinných biotopů na svazích údolí.

3.

Aktuální stav vodní nádrže

Při terénním průzkumu koncem měsíce září 2015 (foto M. Hájek) byly v Podhájském
rybníce a jeho nejbližším okolí zjištěny následující problémy, které ovlivňují ekologickou
stabilitu přítomných přírodních biotopů:
1) Výskyty zelených sinic (OBR. 2 a 3), které jsou důsledkem vysokých koncetrací živin,
rozpuštěných ve vodě (NOx, P); zdrojem znečištění v povodí Mračnického a Podhájského
potoka nad Podhájským rybníkem může být především volné vypouštění odpadních vod
ze sídel (jen ojedinělé ČOV) a také plošné splachy ze zemědělských pozemků (především
z orné půdy); voda je ve VN silněji zakalená.
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Obr. 2 a 3: Toxický vodní květ (sinice) v pozdním teplém a suchém létě 2016.
Sinice obsahují látky způsobující alergie, které se mohou podle citlivosti člověka a doby, po kterou byl
znečištěné vodě vystaven, projevovat vyrážkami, ekzémem, zarudlýma očima a sennou rýmou. Nejsou však
pouze alergenem, ale produkují i řadu toxinů. Také v tomto případě záleží na jejich množství a druhu. U
lehčích otrav se lze setkat se střevními a žaludečními problémy, objevují se též bolesti hlavy a v případě
těžších otrav může dojít k vážnému poškození jater. Některé druhy sinic jsou však také jedlé (Spirulina).

2) V rybníce je prakticky úplná absence mělčin s litorálními společenstvy, ojediněle se
vyskytují drobné ostrůvky rákosin (M1.1) nebo vysokých ostřic (M1.7) – viz OBR. 4 a 5;
nejčastěji se vyskytují druhy sitina rozkladitá (Juncus effusus), poměrně vzácná ostřice
nedošáchor (Carex pseudocyperus; OBR. 6), chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea)
a skřípina lesní (Scirpus sylvaticus); tato společenstva vesměs fungují jako přírodní filtry
povrchových vod; ve vodní nádrži nebyla zjištěna žádná makrofyta (vodní rostliny).

Obr. 4 a 5: Úzké pruhy litorálních společenstev podél břehů vodní nádrže.
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Obr. 6 a 7: Ostřice nedošáchor a úzké pruhy společenstev pcháčových luk (T1.5).

V sevřeném údolí má vodní nádrž převážně strmé břehy se slabou abrazí (OBR. 8), ale
také s velmi úzkými pruhy dalších litorálních společenstev (OBR. 7); navazující zalesněné
svahy jsou také relativně strmé (se splachy organického detritu do VN) a jen místy se
nacházejí pozvolnější zatravněné plážové plochy – viz TITULNÍ FOTO a OBR. 1.

Obr. 8 a 9: Strmý levý břeh rybníka a jeho zadní část bez litorálních porostů.

Litorál na přítokové části Podhájského rybníka prakticky (téměř) neexistuje; bahenní
sedimenty byly odtěženy a odvezeny, zčásti byly pravděpodobně vyhrnuty také na levý
břeh pod vodním zdrojem, kde je plocha navážky upravena pro stanování (tábořiště) a
malé hřiště pro kolektivní sporty; problémem v zadním litorálu rybníka je rovněž ukládání
posečené biomasy ke břehu rybníka, která se zde pomalu rozkládá a zbytečně obohacuje
povrchové vody nežádoucími živinami.
Na VN navazují zamokřované terestrické plochy porostlé chrasticí rákosovitou (Phalaris
arundinacea), ostrůvky orobince šírolistého (Typha latifolia), různými ruderálními druhy s
převahou třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos) a nálety bažinných vrb s převahou vrby
popelavé (Salix cinerea), ale i jiných dřevin (bříza, olše) – viz OBR. 10.
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Obr. 10: Porosty nad rybníkem a spojovací koryto.

3) Přítomnost vodního ptactva není prozatím na rybníku z hlediska početnosti tak
kritická, aby mohla výrazně ovlivňovat kvalitu vody – v době průzkumu koncem léta 2015
dominovaly na hladině VN již jen kachny divoké (Anas platyrhynchos – první desítky
kusů).
4) Nad Podhájským rybníkem byla v nedávné minulosti vybudována umělá sedimentační
nádrž pro zachycování splavenin (bahno, písek, organický detrit – viz OBR. 11), má však
poměrně strmé břehy a proto se zde nevyvinuly pobřežní litorální porosty – pouze na
přítoku potoka se na bahnitých náplavech vyvíjejí porosty říčních rákosin (M1.4; OBR. 12);
v sedimentační nádrži i v navazující části Mračnického potoka bylo zjištěno velké množství
rybího potěru a rovněž zde byl podle životních stop (okousané stromy a vyšlapané pěšiny
– viz OBR. 13 a 14) zjištěn výskyt chráněného, obecně ohroženého, ale málo dotčeného
bobra evropského (Castor fiber); propojení do rybníka je zcela volné, a proto nebrání
migraci ryb, ale ani volnému odtoku rozpuštěných živin přitékajících z povodí nad
rybníkem nebo z rozložené biomasy zachycené přímo v sedimentační nádrži, ani
splavování hrubých plovoucích splavenin dále do rybníka (rákos, větve, mrtvé dřevo
apod.).

Obr. 11 a 12: Sedimentační nádrž s organickým detritem a říční rákosiny na přítoku potoka.
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Obr. 13 a 14: Typické znaky výskytu bobra – široká cesta z vody na břeh a okus dřevin.

Nad sedimentační nádrží byly rovněž vyhloubeny mělké tůně, které postupně zarostly
rákosinami eutrofních stojatých vod (M1.1) s dominací rákosu obecného (Phragmites
australis) a ostrůvky orobince šírolistého (Typha latifolia) – viz OBR. 15.

Obr. 15: Porosty rákosin v tůních nad sedimentační nádrží.

5) V údolní nivě nad rybníkem byly zjištěny také intenzivní splachy z rozsáhlé svažité
plochy ZPF (kukuřice!) – niva je zde silně eutrofizována, což indikuje přítomnost
širokolistých obligátních nitrofytů (Dm Urtica dioica, Rumex obtusifolius aj.).
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Návrh opatření pro revitalizaci vodní nádrže

Pro další trvale udržitelné využívání Podhájského rybníka i funkčnost nivního lokálního
biokoridoru Mračnického potoka je samozřejmě přijatelnější jeho méně intenzivní
rekreační využívání než intenzivní chov ryb.
Navrhovaná revitalizační opatření:
Živiny akumulující se přirozeně v každé umělé vodní nádrži je nutné pravidelně
odstraňovat buď rostlinami nebo regulovanou rybí obsádkou a jejím odlovem, v ideálním
případě kombinací těchto regulačních opatření. Pro postupné odčerpávání rozpuštěných
živin v Podhájském rybníce doporučujeme provedení následujících zásahů:
1) Obnova litorálních porostů (tj. přírodních biologických filtrů):
1a) Rozšíření litorálních porostů by prospělo mírné snížení hladiny ve VN o 10-20cm,
které by podpořilo vytvoření přirozených litorálních pásem – viz schéma 1 (Hlavní
pásma v rybníce). Jejich šířka totiž závisí na hloubce vodního sloupce při pobřeží.
1b) Přirozená či uměle vyvolaná obnova litorálních ostřicových porostů podél obou
břehů rybníka a také rákosin eutrofních stojatých vod v mělké přítokové části rybníka.
1c) Umístění vodních makrofyt (plovoucí, submerzní + ponořená, emerzní) do
mělčích částí VN, aby došlo také k odčerpání živin rozpuštěných ve vodě (lekníny,
stulík, stolístky, růžkatce apod.).
Možné způsoby regulace porostů vodních makrofyt:
A) „Vodní kombajn“ (př.: Plzeň, Velký bolevecký rybník) – pravidelné odstraňování
biomasy z vody a její kompostování.
B) Přítomnost býložravých ryb a jejich odlov v rámci rekreačního rybaření nebo též
přirozenou regulací (násada dravých ryb).
2) Odbahňování vodní nádrže (tj. regulace splaveninového režimu):
Každá VN se v průběhu času „zazemňuje“ – dochází v ní k sedimentaci jemných
jílovitých splavenin a biomasy (řasy, rostlinný detrit, zbytky živočichů) – a proto je nutné v
dlouhodobějším horizontu tento bahenní sediment odstraňovat.
Omezení sedimentace v rybníce bylo u Podhájského rybníka již posíleno umístěním
sedimentační nádrže v údolní nivě nad rybníkem (sedimentace hrubých splavenin a jejich
pravidelné odstraňování v krátkodobém horizontu). Jemné podíly splavenin a rozpuštěné
živiny se však dostávají dále do rybníka, kde je však nemohou zachytit a přefiltrovat
chybějící rákosiny (biotop M1.1) s okrajovými porosty vrbin (biotopy K2.1 a K1).
Splaveninový režim na Mračnickém potoce nebo v sedimentační nádrži může být
také regulován činností některých živočichů, např. vznikem bobřích hrází (bobr je
nejšikovnější revitalizátor krajiny). Ve vymezeném LBC je podpora těchto přirozených
funkcí krajiny velmi žádoucí (rozliv povrchových vod do neobhospodařované údolní nivy,
její přirozené zarůstání autochtonní vegetací a posílení sukcese směrem k potenciálním
přírodním ekosystémům lužních lesů).
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3) Řasový potenciál a rybí obsádka:
Vhodné nastavení a regulace rybí obsádky na základě zjištění řasového potenciálu
(úživnosti rybníka) přispěje k nastagvení ekologické stability rybníka, snížení zakalení vody
a nastavení samoregulačních procesů – viz schéma 2 (Potravní řetězce a tok energie).
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