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PRINCIP BIOMANIPULACE
Ekosystémová služba

Dosažení cíle Nedosažení cíle



NÁSTROJE BIOMANIPULACE
Regulační odlovy, vysazování dravých ryb

Dravé rybyRegulační odlovy

Kaprovité ryby

Okoun

adultní stádia

juvenilní stádia

Odstraňovány z nádrže

Ponechány v nádrži

Vysazovány do nádrže



LEGISLATIVNÍ NÁSTROJE

Nádrže vyjmuty z rybářských revírů –

Vodoprávní rozhodnutí, 1978

Vytvořen institut účelového rybářského hospodaření -

Instrukce bývalého MLVH ČSR, 1977

Biomanipulace jedním z hlavních ekosystémových 

opatření – Metodický pokyn, 1995



VODÁRENSKÉ NÁDRŽE

1 - Josefův Důl 

2 - Souš 

3 - Vrchlice

4 - Křižanovice

5 - Hamry 
21

3

4
5



VD Josefův Důl a VD Souš
Ryby jako bioindikátor & Ichtyologický průzkum

Tenatní odlovy

Střevle potoční

Pstruh obecný

Siven americký

Průzkum plůdkovou sítí



VD Vrchlice a VD Křižanovice
Stav rybích obsádek & Ichtyologický průzkum

Odlov ryb plůdkovou zátahovou sítí = 

kvantifikace juvenilních stádií ryb v 

litorálu – je možné posouzení 

přirozené produkce v nádrži

Odlov ryb do tenat = je možno získat 

kvalifikované informace o distribuci 

adultních ryb v pelagiálu nádrže



VD Josefův Důl + VD Souš

VD Vrchlice + VD Křižanovice

Biomanipulace zde nemají opodstatnění, 

nevyskytují se zde doprovodné druhy ryb, které je 

nutno eliminovat, přítomné druhy ryb plní 

bioindikační funkci.

Biomanipulace zde nelze provádět, v nádržích je 

zanedbatelný podíl slovitelného litorálu, přísun a 

přirozená reprodukce cyprinidů ze zarybněného 

povodí maří cíle záměru.



VD Hamry – modelový případ
Biomanipulace & Ichtyologický průzkum

Složení rybí obsádky

Dobrá přístupnost po 

obou březích

Velký podíl 

prolovitelného litorálu

Nádrž poskytuje ideální 

zázemí k provádění 

biomanipulace: odlov 

adultních jedinců cyprinidů + 

jejich juvenilních stádií



VD Hamry
Snížení početnosti adultního cejna velkého

BIOMANIPULAČNÍ PŘEDĚL
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VD Hamry
Snížení početnosti plůdku doprovodných druhů ryb
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plotice obecná cejn velký plotice obecná cejn velký

Postupný pokles početnosti plůdku hlavních druhů cyprinidů vyjádřený jako odlov na jednotku úsilí. 

Vysoký podíl plůdku cejna pouze v období se zaplavenou vodní vegetací. 

Kvantita vody = vodárenská priorita



VD Hamry - Vývoj zooplanktonu
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přítok střed hráz přítok střed hráz

Znázornění změn průměrné roční specifické biomasy (sušiny) velkého filtrujícího

zooplanktonu a trendy vývoje pro jednotlivé reprezentativní monitorovací profily v nádrži.



VD Hamry- zooplankton: fytoplankton
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Koncentrace chlorofylu „a“

květen červenec září

Nahoře: změny kvantity zooplanktonních filtrátorů - průměrné hodnoty v jarním, letním a podzimním období.

Dole: podobné zobrazení koncentrace chlorofylu-a v profilu hráz.
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VD Hamry- chlorofyl „a“ (mg/l)
Typický jarní a letní aspekt koncentrace chlorofylu-a na VD Hamry před biomanipulací (2006)

a v průběhu biomanipulace (2014).
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VD Hamry- dynamika celkového fosforu
Nahoře znázornění trendů změn bilance celkového fosforu na přítoku do nádrže a dole znázornění

trendů změn obsahu celkového fosforu v nádrži v jednotlivých odběrových termínech pro tři

samostatně hodnocená období - jaro, léto a podzim.



VD Hamry- celkový fosfor (mg/l)
Podélný profil distribuce celkového fosforu na základě výsledků stanovení bodových vzorků

ve třech vertikálních monitorovacích profilech v jednotlivých odběrových termínech

ve vegetačním období vybraných let.
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ZÁVĚR

Biomanipulační opatření mohou přispět ke snížení 

početnosti cyprinidů

Vysazování dravých ryb je vhodným podpůrným 

řešením

Uplatnění biomanipulace v praxi se projevilo 

zvýšením početnosti filtrujícího zooplanktonu

Vliv na fytoplanktonní společenstva je proměnlivý, 

při zatížení nádrží živinami lze očekávat 

prodloužení období clear water

Účelové rybářské hospodaření má své byť někdy 

omezené opodstatnění – biomanipulace je 

příkladem podpory ekosystémových služeb



Děkuji za pozornost


