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18. Vodní ekosystémy a hydrobiologie
V okrese Vsetín jsou vodní ekosystémy velmi rÛznorodé.
Zastoupeny jsou jak vodní toky od pramenÛ, horsk˘ch bystﬁin po vût‰í ﬁeky v ‰irok˘ch nivách nejniÏ‰í nadmoﬁské v˘‰ky,
tak vodní nádrÏe v horsk˘ch údolích, rybníky, tÛnû a zatopené vytûÏené jámy.V‰echny typy vod mají svou charakteristickou vodní biotu (bakterie, rostliny a Ïivoãichové).
Sledováním organismÛ vázan˘ch sv˘m Ïivotem
na vodní prostﬁedí se zab˘vá hydrobiologie. V této kapitole
se seznámíme zvlá‰È s vodní biotou ﬁeky Beãvy a nûkter˘ch
jejích pﬁítokÛ, vodní biotou nádrÏe Stanovnice a jejího
povodí, a biotou dal‰ích mokﬁadních lokalit, kde byl proveden podrobnûj‰í prÛzkum. Rybí fauna, která je také souãástí
vodních spoleãenstev byla probrána v rámci kapitoly
o rybách, a proto ji v následujícím textu neuvádíme.
Hydrobiologie vyÏaduje ke svému studiu profesionální
pracovníky - specialisty zamûﬁené na urãité skupiny
drobn˘ch vodních organismÛ, proto je velmi nároãná
na odborné znalosti, napﬁ. odbûr vzorku ve vodû mÛÏe trvat
nûkolik minut,av‰ak jeho následné zpracování (zejména determinace drobn˘ch rostlin a ÏivoãichÛ za pomoci mikroskopu,
dále pﬁíprava trval˘ch preparátÛ u nûkter˘ch ﬁas) mÛÏe
trvat nûkolik hodin. Mimo jiné také z tûchto dÛvodÛ
je hydrobiologick˘ch údajÛ velmi málo. Systematicky
se hydrobiologickému prÛzkumu v okrese vûnuje pouze nûkolik lidí nebo pracovi‰È. Nejdéle je sledována ﬁeka Beãva a její
hlavní pﬁítoky (Senice, Bystﬁiãka, Juhynû), a to jejím správcem
Povodí Moravy, s. p., v Brnû. V letech 1976 - 1992 prÛzkumy
zaji‰Èoval jejich tehdej‰í pracovník Jiﬁí Zahrádka (napﬁ.
Zahrádka 1993). Pﬁedtím v minulosti byly provedeny prÛzkumy kor˘‰Û na nádrÏi Bystﬁiãka a v jejím okolí (·ivic 1926,
·tûrba 1955, Kubíãek 1956) a podrobnûj‰í prÛzkumy zoobentosu pocházejí je‰tû z let 1952 - 1955 (·vec 1960) a 1966 1969 (Válek 1969). Od konce 80. let se hydrobiologií vody
v rámci vodárenství zab˘vá Jan Válek, pracovník Vodovody
a kanalizace Vsetín, a. s. (Válek 1994, 1995, 1998 aj.). Válek
mimo jiné systematicky sleduje vodní nádrÏ ve Stanovnici,
kde od roku 1992 získal velké mnoÏství údajÛ, které jsou
ve zhutnûné podobû prezentovány v ãásti o Stanovnici.
Hydrobiologií povodí Stanovnice se od konce 80. let zab˘vala
také Alena Sládeãková z V·CHT v Praze (napﬁ. Sládeãková
a Válek 1994). Dal‰ím hydrobiologem pÛsobícím v okrese
od poloviny 80. let je Milo‰ Holzer z Pedagogické fakulty
UP v Olomouci (Holzer 1993, 1994, 1995 aj.). Holzer provádí
hydrobiologické rozbory na drobn˘ch nádrÏích nebo tocích.
Nûkolik prÛzkumÛ v polovinû 90. let uskuteãnil na drobn˘ch
tocích také Martin Rulík z Pﬁírodovûdecké fakulty
UP v Olomouci (Rulík 1994, 1995). Hydrobiologií horsk˘ch
potokÛ Lu‰ová a Brodská u Nového Hrozenkova se v letech
1966 - 1971 zab˘val Helan a kol. (1973). Ojedinûl˘ prÛzkum se
zamûﬁením na ﬁasy, zejména rozsivky, provedl v letech 1975 1976 pod vedením Dr. Marvana tehdej‰í student vsetínského
gymnázia Viktor Îársk˘, a to na bezejmenné vodoteãi
ve Vsetínû - Jasenicích (Îársk˘ 1976).Vlivem odpadních vod na
ﬁasovou flóru v okolí Vsetína se v letech 1978 - 1980 v rámci
své stﬁedo‰kolské práce zab˘vala KﬁíÏová (1981).V 80. letech
provádûl Jan Kantorek z PﬁF Ostravské univerzity prÛzkum
lasturnatek na nûkolika místech okresu (Kantorek in verb.).
Koncem 90. let byly provádûny podrobnûj‰í prÛzkumy sinic
a ﬁas na mnoha lokalitách v okrese (Marvan, Hele‰ic a Hrdina
1999, 2000, Poulíãková, v tisku). Dal‰í hydrobiologické práce
provádûjí v rámci diplomov˘ch prací studenti vysok˘ch ‰kol,
jejichÏ v˘sledky aÏ na nûkolik v˘jimek bohuÏel nejsou
k dispozici a nemohly b˘t tedy vyuÏity pro tuto publikaci.
Hydrobiologie má pro ãlovûka velk˘ v˘znam
ve vodárenství a v‰ude tam, kde je potﬁeba zji‰Èovat biologickou kvalitu vody. Napﬁ. biologick˘ monitoring jakosti

vody je zaloÏen na tzv. bioindikaci, tedy na schopnosti
jednotliv˘ch druhÛ organismÛ vyjadﬁovat svojí pﬁítomností
nebo naopak nepﬁítomností kvalitu prostﬁedí.

Typy vodních ekosystémÛ v okrese
Podzemní vody
Podzemní vody se vyznaãují tím, Ïe tam není pﬁítomno
svûtlo. Vyskytují se tam pouze organismy, které ke svému
Ïivotu svûtlo nepotﬁebují, nejsou tam tedy Ïádné zelené rostliny. V tûchto vodách se z drobné fauny vyskytují nûkteﬁí
kor˘‰i a málo‰tûtinatci.
Vody povrchové tekoucí
Tekoucí vody zaãínají v pramenech jako pramenné
struÏky, které se postupnû stékají v bystﬁiny, potoky a ﬁeky
a v souhrnu tak vytváﬁejí ﬁíãní síÈ. KaÏdá ãást toku
má své specifické vlastnosti a na nich je závislé i sloÏení
spoleãenstva vodních organismÛ.
Prameny tvoﬁi pﬁechody mezi vodami podzemními
a povrchov˘mi. Vyskytují se tam zpravidla ty druhy organismÛ, které jsou nároãné na velmi ãistou vodu (nûkteré
sinice, ﬁasy, plo‰tûnky a kor˘‰i), ãasto se vyskytují i druhy
vyplavené z podzemních vod (ble‰ivec studniãní).
Toky - rozli‰ují se horní, stﬁední a dolní úsek toku.
Horní úsek toku b˘vá s dosti ãistou vodou, voda
má obvykle nízkou teplotu, dostatek kyslíku, dno je vût‰inou
kamenité a pﬁevládá rychlé proudûní. Jedná se o drobné
potÛãky, které jsou témûﬁ vÏdy obklopeny lesy. Vyskytují
se tam druhy drobn˘ch organismÛ vãetnû bakterií, které
rozkládají do vody napadané organické zbytky (listí,dﬁevo),
obvykle tam v‰ak chybí ryby. Stﬁední úsek toku má jiÏ men‰í
spád, silnû proudící úseky se stﬁídají s klidnûj‰ími, pﬁevládá
‰tûrkovité dno s ãetn˘mi kameny. Více osvûtlené dno
zpÛsobuje v˘skyt dal‰ích organismÛ, zejména ﬁas, které
porÛstají kameny (tyto nárosty ﬁas se naz˘vají perifyton).
Tok má jiÏ vût‰í mnoÏství vody, nûkdy i zneãi‰tûnou
z lidsk˘ch sídli‰È nebo z hnojen˘ch zemûdûlsk˘ch pozemkÛ
v okolí. Dolní úsek toku se ve v˘‰e naznaãeném smyslu
v okrese Vsetín prakticky nenachází - i nejvût‰í ﬁeka okresu
Beãva má je‰tû v nejniÏ‰í nadmoﬁské v˘‰ce u Nûmetic stále
charakter stﬁedního úseku toku se ‰tûrkovit˘m dnem.
Vody povrchové stojaté
Drobné tÛnû - nacházejí se porÛznu na celém okrese,
nejãastûji v údolních nivách podél rybníkÛ nebo tokÛ. Jsou
to buì pﬁirozenû vzniklé vodní plochy v dÛsledku prÛsaku
z podloÏí pﬁípadnû nevsáknutá voda po de‰tích, anebo jsou
zcela vytvoﬁeny zásahem ãlovûka. Nûkteré z nich mají vodu
trvale po cel˘ rok, nûkteré z nich vysychají. Zpravidla jsou
bohaté na drobnou vodní faunu i flóru.
Rybníky - nejãastûji se nacházejí v údolních nivách niÏ‰ích poloh. VÏdy jsou rybáﬁsky obhospodaﬁovány a tomu je
podﬁízen i vodní reÏim (manipulace s vodní hladinou vãetnû
úplného vypu‰tûní na doãasnou dobu). Po urãité dobû od
jejich vzniku jsou zpravidla velmi bohaté na drobnou vodní
faunu a flóru.
Údolní nádrÏe - nacházejí se na horních ãástech tokÛ,
ve vsetínském okrese jsou tﬁi vût‰í nádrÏe (Horní Beãva,
Bystﬁiãka a Stanovnice). V‰echny jsou rybáﬁsky obhospodaﬁovány.Nachází se tam vodní fauna a flóra podhorsk˘ch nebo
horsk˘ch poloh pﬁíznaãná pro ãistûj‰í a chladnûj‰í vodu.
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Zatopené jámy po tûÏbû - v okrese se nachází
nûkolik zatopen˘ch jam po tûÏbû hornin. Nejsledovanûj‰í
lokalitou je zatopen˘ vápencov˘ lom v Jasenici u Le‰né,
kde je sukcese vodní bioty zkoumána pravidelnû od roku
1987. Na dal‰ích místech se nacházejí zatopené jámy
po dﬁívûj‰í tûÏbû ‰tûrku, nejvût‰í z nich jsou u Chorynû
severnû od Beãvy (tûÏba ukonãena v 60. letech) a u Nového
Hrozenkova v tûsném sousedství Vsetínské Beãvy (tûÏba
‰tûrku pro sypanou hráz Stanovnice - byla ukonãena kolem
r. 1985, lokalita se naz˘vá Stany nebo Balaton), men‰í vytûÏená plocha s vodou je u Senice pod Lideãkem (lokalita
Lomensko). V˘voj oÏivení vytûÏen˘ch jam trvá zpravidla
del‰í dobu, ponûvadÏ se tam nachází velmi málo organick˘ch látek.Tyto látky se musí na lokalitu nejprve dostat, coÏ
se dûje nûkolika zpÛsoby - napﬁ. jejich produkcí zelen˘mi
rostlinami, napadáním z okolní porostÛ velké vegetace
apod. Prvními obyvateli jsou proto zpravidla sinice a ﬁasy,
pak se objevují dal‰í skupiny - drobní bezobratlí a zástupci
makrovegetace vãetnû dﬁevin (orobinec, vrba, ol‰e aj.).
Pﬁirozené nádrÏe - v okrese existuje pouze jedna nádrÏ,
která vznikla zãásti pﬁirozenou cestou (pﬁehrazením údolí
sesuvem),a to jezero v Jezerném ve Velk˘ch Karlovicích.Biota
jezera je obdobná jako u podhorsk˘ch údolních nádrÏí.
Ra‰elinné tÛnû se nacházejí v okrese v˘jimeãnû, navíc
nejsou typicky vyvinuté, ponûvadÏ pravá ra‰elini‰tû v okrese
nejsou (pﬁítomny jsou jen pﬁechodová ra‰elini‰tû, dále ra‰elinné louky a lesy). Ojedinûle jsou nebo donedávna byly
drobné tÛÀky na tûchto biotopech pﬁítomny u Hutiska Solance (napﬁ. Poskla II), Prostﬁední Beãvy (napﬁ. Adámky)
a Horní Beãvy.

Hydrobiologie Beãvy a nûkter˘ch pﬁítokÛ
Povodí Beãvy patﬁilo dlouhodobû k nejãist‰ím povodím v âR, u kter˘ch se jakost vody shodovala nebo se blíÏila jakosti pﬁirozené, tj. takové, jaká by se vytvoﬁila
bez vlivÛ lidské spoleãnosti. Z biologického hlediska bylo
moÏné pramenné úseky tokÛ oznaãit za xenosaprobitu,
pﬁeváÏnou vût‰inu tokÛ za oligosaprobitu a pouze tok
vlastní Beãvy pod soutokem RoÏnovské a Vsetínské Beãvy
za lep‰í ãást beta-mesosaprobního pásma. V˘znamné
odchylky od pﬁirozeného stavu jakosti vody bylo moÏno
zjistit pod velk˘mi zdroji prÛmyslov˘ch a komunálních
odpadních vod, jako byly RoÏnov p. R., Vsetín a Vala‰ské
Meziﬁíãí.Tento stav vût‰ího zneãi‰tûní v‰ak patﬁí minulosti po roce 1990 se jakost vody tûchto tokÛ zlep‰ila
do té míry, Ïe souãasné zdroje zneãi‰tûní lze zjistit spí‰e

jen podle zv˘‰ené trofie vody, tedy podle zv˘‰eného mnoÏství Ïivin obsaÏen˘ch ve vodû, neÏ podle saprobity, tedy
ukazatele primárního organického zneãi‰tûní vody.
Tato kapitola popisuje hydrobiologické pomûry
a jakost vody ve spojené Beãvû, RoÏnovské Beãvû,Vsetínské
Beãvû, Senici a na Bystﬁiãce podle v˘skytu jednotliv˘ch
skupin vodních bezobratl˘ch, jsou vyuÏity dílãí i systematické prÛzkumy z období 1952 - 1955, 1967 - 1968
a zejména 1976 - 1997.
Málo‰tûtinatci (Oligochaeta) - tato skupina ÏivoãichÛ
zpravidla indikuje organické zneãi‰tûní. Pﬁed rokem 1990
se bûÏnû vyskytovaly nitûnky (rody Tubifex a Limnodrilus)
a naidky (Nais sp.) pod nejdÛleÏitûj‰ími zdroji zneãi‰tûní
a dále na drobn˘ch tocích pod lidsk˘mi sídly.
Pijavice (Hirudinea) - tato skupina je také dobr˘m
indikátorem organického zneãi‰tûní vody. K nejãastûj‰ím
nálezÛm patﬁily hltanovky Erpobdella octoculata a Erpobdella monostriata. K hojn˘m druhÛm patﬁila dále pijavka
Helobdella stagnatilis, Glossiphonia complanata, naopak
vzácnû bylo moÏno na dolním toku Beãvy zastihnout
pijavku koÀskou (Haemopis sanquisuga). Místy lze zastihnout rybího parazita chobotnatku rybí (Piscicola geometra).
Mûkk˘‰i (Mollusca) - na mûkk˘‰e je fauna ﬁíãního
systému Beãvy relativnû chudá. Pﬁi bûÏném vzorkování
se lze setkat s plÏem kamomilem ﬁíãním (Ancylus fluviatilis) a s drobn˘mi ‰kebliãkami, tzv. hrachovkami (Pisidium
sp.).V pramenn˘ch úsecích se vyskytuje praménka rakouská
(Bythinella austriaca).
Kor˘‰i (Crustacea) - tekoucí vody jsou na rozdíl
od vod stojat˘ch chudé na zástupce kor˘‰Û. NejbûÏnûj‰ím
je pak ble‰ivec potoãní (Gammarus fossarum). S tímto
organismem se lze setkat snad ve v‰ech tekoucích vodách
okresu Vsetín, v bystﬁinn˘ch potocích pak ãasto dominuje
a nejsou vzácné pﬁípady, kdy jeho hustota pﬁesahuje tisíc
jedincÛ na metr ãtvereãní.Tento Ïivoãich je v˘born˘m indikátorem ãist˘ch vod. Naopak beru‰ka vodní (Asellus aquaticus) indikuje pomûrnû silné organické zneãi‰tûní
a je bûÏnû nalézána spoleãnû s krouÏkovci a pijavkami.
V posledních letech potû‰itelnû narÛstá poãetnost na‰eho
nejvût‰ího kor˘‰e - raka ﬁíãního (Astacus astacus),
coÏ dokládá pﬁízniv˘ v˘voj jakosti vody.
Vodule (Hydracarina) - tito vodní roztoãi se nacházejí
na vût‰inû úsekÛ. Druhová determinace byla provádûna
pouze pﬁi prÛzkumech v 50. letech (·vec 1960), kdy bylo
na nûkolika lokalitách zji‰tûno celkem 18 druhÛ vodulí.
Hmyz (Insecta) tvoﬁí podstatnou sloÏku spoleãenstva
bezobratl˘ch ÏivoãichÛ vodních tokÛ, tzv. makrozoobentosu. Po vût‰inu roku v tomto spoleãenstvu poãetnû
a váhovû dominuje. Nejvíce jsou zastoupeny jepice, po‰vatky, chrostíci a dvoukﬁídlí.

Vodní nádrÏ Bystﬁiãka v roce 1938
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Jepice (Ephemeroptera) - v ﬁíãním systému Beãvy
se lze setkat s vût‰inou rodÛ jepic vyskytujících se v âR.
NejbûÏnûj‰ími jepicemi jsou zástupci rodu Baetis, kteﬁí
se vyskytují prakticky na v‰ech lokalitách. K dobr˘m indikátorÛm patﬁí druh Baetis alpinus, kter˘ se vyskytuje pouze
v nejãist‰ích pramenn˘ch úsecích tokÛ.Také zástupci ãeledi
Heptagenidae (rody Ecdyonurus, Heptagenia, Epeorus
a Rhithrogena) indikují velmi dobrou jakost vody. V˘ãet
rodÛ a druhÛ jepic není zdaleka koneãn˘, napﬁ. pﬁi detailní
prÛzkumu v letech 1952 - 1955 bylo zji‰tûno celkem
41 taxonÛ (·vec 1960), v letech 1967 - 1967 jen v okolí
Vala‰ského Meziﬁíãí 35 taxonÛ (Válek 1969) a v 90. letech
byla fauna obdobná.

Po‰vatky (Plecoptera) - stejnû jako jepice jsou v˘born˘mi indikátory ãisté vody. V ﬁíãním systému Beãvy jsou
bûÏné drobné druhy rodÛ Leuctra, Protonemoura a Nemoura.
Hojní jsou i rozmûrnûj‰í zástupci rodÛ Perlodes a Isoperla.
Obry mezi po‰vatkami pﬁedstavují rody Perla a Dinocras,
jejichÏ zástupci mohou pﬁesáhnout velikost 40 mm. Zejména
v toku Beãvy se s nimi mÛÏeme setkat vcelku bûÏnû. Napﬁ.
v letech 1952 - 1955 bylo pﬁi systematickém prÛzkumu zji‰tûno celkem 31 taxonÛ (·vec 1960) a v letech 1967 - 1968 jen
v okolí Vala‰ského Meziﬁíãí 21 taxonÛ (Válek 1969).
VáÏky (Odonata) - tekoucí vody, zejména rychle
tekoucí, váÏkám nesvûdãí. Proto se lze s nimi v ﬁíãním
systému Beãvy setkat spí‰e náhodnû.
Plo‰tice (Heteroptera) - podobnû jako váÏky preferují
stojaté vody. K druhÛm, které osídlují tekoucí vody, patﬁí
hlubenka skrytá (Aphelocheirus aestivalis). Tento Ïivoãich
indikuje nenaru‰ené prostﬁedí stﬁedních tokÛ velk˘ch ﬁek.
Takov˘ch úsekÛ je v‰ak v âR velmi málo, coÏ vedlo k tomu,
Ïe se tento druh dostal na seznam ohroÏen˘ch a zákonem
chránûn˘ch druhÛ. V okrese se s ním lze setkat na Beãvû
pod Vala‰sk˘m Meziﬁíãím, vzácnûji na Vsetínské Beãvû
pod Vsetínem.

50 druhÛ a rodÛ (·vec 1960), v letech 1967 - 1968 bylo
v okolí Vala‰ského Meziﬁíãí zji‰tûno 19 taxonÛ (Válek 1969).
Vût‰inou se s nimi setkáváme v prostﬁedí potokÛ a bystﬁin,
ale vylouãit jejich pﬁítomnost nelze ani v hlavním toku
Beãvy.
Dvoukﬁídlí (Diptera) - nejãastûji je zastoupen dvûma
velk˘mi ãeledûmi, a to pakomáry (Chironomidae)
a muchniãkami (Simuliidae). Muchniãky patﬁí k obtíÏnému
bodavému hmyzu, kter˘ navíc mÛÏe pﬁená‰et nebezpeãné
bakteriální infekce. Naproti tomu pakomáﬁi jsou pﬁes blízkost svého jména s komáry ne‰kodní. K nejãastûj‰ím zástupcÛm muchniãek patﬁí rody Eusimulium, Odagmia,
Simulium a Prosimulium.
V roce 1997 bylo povodí Beãvy postiÏeno mimoﬁádn˘mi sráÏkami a následnou povodní. Vliv této povodnû
na populace bezobratl˘ch vodních ÏivoãichÛ vyhodnotil
Holzer (1997) na základû prÛzkumu mûsíc pﬁed a mûsíc
po povodÀové vlnû. PﬁestoÏe toto srovnání nelze povaÏovat
za dostateãnû reprezentativní, tak v˘sledky této studie
ukázaly, Ïe regenerace a rekolonizace ﬁíãních ekosystémÛ
je mimoﬁádnû rychlá. Na základû ãasovû srovnateln˘ch
údajÛ z beskydsk˘ch potokÛ v letech 1997 a 1998
lze konstatovat, Ïe jedna sezóna je plnû dostaãující k obnovû
pÛvodního bentosu tekoucích vod.

Hydrobiologie drobn˘ch tokÛ a nádrÏí
Od konce 80. let se v okrese Vsetín uskuteãÀují hydrobiologické prÛzkumy drobn˘ch vodoteãí a nádrÏí, které byly
provádûny pro potﬁeby orgánÛ ochrany pﬁírody.V této kapitole pﬁedkládáme v˘sledky hydrobiologick˘ch rozborÛ
zoosloÏky na nûkter˘ch lokalitách.

Leteck˘ snímek Hrachoveck˘ch RybníkÛ z roku 1998

Stﬁechatky (Megaloptera) - tento archaick˘ hmyz
je zastoupen druhy stﬁechatka zaãoudlá (Sialis fuliginosa)
se kterou se lze setkat na dolním toku potokÛ ústících
do Beãvy, a stﬁechatka obecná (Sialis lutria), která byla zji‰tûna podél Beãvy u Vsetína.
Brouci (Coleoptera) - v˘skyt vodních broukÛ v tekoucích vodách je ﬁídk˘. V ﬁíãním systému Beãvy se vyskytují
druhy z ãeledi Elmidae (Elmis aenea, Limnius volckmari)
a z ãeledi vírníkovit˘ch druh Orectochilus villosus.
Chrostíci (Trichoptera) - osídlují v‰echny typy vodních tokÛ v okrese Vsetín, lze se s nimi setkat i v pramenech.
Pro stﬁední a dolní úseky tokÛ jsou typiãtí zástupci rodu
Hydropsyche, kteﬁí staví lapací sítû obrácenû proti proudu
a filtrují jimi potravu pﬁiná‰enou proudem. Naopak dravû se
Ïiví zástupci rodu Rhyacophila a Polycentropus. V‰echny
tyto druhy si ale nestaví schránky, které jsou pro chrostíky
typické. K tzv. schránkat˘m druhÛm chrostíkÛ patﬁí rody
Chaetopteryx, Drusus, Halesus, Potamophylax a Silo. Pﬁi
podrobném prÛzkumu v letech 1952 - 1955 bylo
ve Vsetínské Beãvû poãínaje pramenem zji‰tûno celkem

Rybníky, k. ú. Hrachovec u Vala‰ského Meziﬁíãí:
prÛzkum provedl v roce 1994 Holzer (1994 d). Mokﬁad leÏí
v depresi na úpatí svahu v intenzívnû zemûdûlsky vyuÏívané
krajinû (orná pÛda). V minul˘ch staletích se tam nacházel
rybník. Na lokalitû bylo zachyceno celkem 16 taxonÛ vodní
fauny, vût‰inou se jedná o bûÏnûj‰í druhy maloplo‰n˘ch,
teplej‰ích oblastí. Pﬁekvapivû nebyly v dobû prÛzkumn˘ch
prací zji‰tûny nûkteré bûÏnû se vyskytující taxony - napﬁ.
chybûly perlooãky, dále larvy jepic, váÏek a chrostíkÛ. Jejich
nepﬁítomnost zﬁejmû bude zpÛsobena kontaminací vody
z okolí, vedle chemizace z okolních polí to zﬁejmû bude
pﬁítomnost skládky plev na okraji tÛnû, kde byl proveden
odbûr. DÛkazem jednostranného ovlivnûní sloÏení spoleãenstva bezobratl˘ch v tÛni bylo pﬁemnoÏení nûkter˘ch skupin,
kter˘m tento stav naopak velmi vyhovuje (napﬁ. larvy
komárÛ a velké mnoÏství málo‰tûtinat˘ch ãervÛ).Také bylo
zachyceno velké mnoÏství larev pakomárÛ, s nimi souvisí
rozvoj larev dvoukﬁídlého hmyzu z ãeledi bﬁeÏnicovit˘ch,
které larvy pakomárÛ napadají a zpÛsobují jejich hynutí.
Zajímav˘m nálezem je pﬁítomnost ãervÛ z ãeledi olejnu‰kovit˘ch, kteﬁí jsou v podobném prostﬁedí vzácnûj‰í.
Jezero v Jezerném, k. ú. Velké Karlovice: Jedná
se o nádrÏ zãásti vzniklou pﬁirozenou cestou (pﬁehrazení
sesuvem) a pak dotvoﬁením lidsk˘m zásahem. Je rybáﬁsky
obhospodaﬁována (pstruh obecn˘ a duhov˘, kapr, tolstolobik), vyskytuje se silná populace raka ﬁíãního, bahenního
a jejich kﬁíÏencÛ. PrÛzkumy provádûl v letech 1987, 1992
a 1993 Holzer (1993 b). Pﬁitékající potÛãek ob˘vají typiãtí
zástupci ãist˘ch vod - zejména jepice a po‰vatky, napﬁ.
Ecdyonurus dispar, Habrophlebia fusca, Baetis vernus,
Leuctra armata, Protonemura autumnalis a Isoperla
grammatica (voda je ﬁazena k oligosaprobitû). Ve vlastním
jezeﬁe byli zachyceni zástupci vod stojat˘ch i mírnû tekoucích, rovnûÏ zástupci ãist˘ch studen˘ch vod i vod vût‰ího
zneãi‰tûní. Zajímavé v˘sledky byly zji‰tûny u kor˘‰Û:
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napﬁ. buchanky Acanthocyclops vernalis byly hojné
na jaﬁe, kdy je voda studená a relativnû nejãist‰í, zatímco
v letním planktonu pﬁevaÏuje buchanka Cyclops vicinus.
Nejpestﬁej‰í druhové zastoupení bylo u perlooãek. Leydigia
leydigi je nehojnou perlooãkou bahnitého dna, Alonopsis
elongata b˘vá hromadnû v pobﬁeÏním pásmu jezerní vody.
BûÏnûji se vyskytuje Simocephalus vetulus, byla lovena
v pﬁíbﬁeÏním pásmu. Zajímav˘ma druhem jezera je v âR
velmi vzácná perlooãka - vû‰enka cípatá (Simocephalus
lusaticus). Stejnû unikátní je populace raka, svou velikostí
a vitalitou ojedinûlá v ‰ir‰í oblasti. Nejedná se bohuÏel
o ãistou populaci raka ﬁíãního, ale o hybridní populaci raka
ﬁíãního a raka bahenního.
Pod Hájem, k. ú. Za‰ová: Mokﬁad leÏí na dnû nehlubokého malého údolí, na pﬁilehl˘ch svazích jsou intenzívnû
obdûlávaná pole ZD a proti toku nûkolik obydlen˘ch
stavení. Jedná se o rákosinu s dvûma tÛnûmi a sezónní vodoteãí. PrÛzkum provedl v roce 1994 Holzer (1994 a). Bylo zji‰tûno 25 taxonÛ drobn˘ch bezobratl˘ch, pﬁevaÏují Ïivoãichové mokﬁadních biotopÛ podhorského stupnû. V dobû
odbûru byly v nadmûrném poãtu nalezeny lasturnatky
(Ostracoda), které tam nacházejí optimální podmínky pro
svÛj rozvoj. Naopak byl zachycen pouze jeden druh perlooãek. Spoleãenstvo je pestré a jako celek cenné.
Nejzajímavûj‰í byly nálezy organismÛ, které jsou bûÏnûj‰í
v níÏinn˘ch tÛních (plÏi, larvy váÏek a komárÛ) a zástupci
larev pakomárcÛ druhu Culicoides riethi, kteﬁí Ïijí v jílovit˘ch bﬁezích nádrÏe.

nûle se vyskytující perlooãka Graptoleberis testudinaria
a larvy pakomárÛ Limnochironomus fusciforceps, které
jsou bûÏnûj‰í ve vût‰ích vodách.
ChoryÀsk˘ mokﬁad, k. ú. Chorynû: NíÏinn˘ mokﬁad
v údolní nivû Beãvy v tûsném sousedství rybníku, ze kterého
difunduje voda prÛsakem, mokﬁad existuje 45 let.
Hydrozoologick˘ prÛzkum uskuteãnil Holzer (1995 a).
Odbûr vzorku byl proveden v ﬁíjnu 1995 v tÛni, která byla
upravena v lednu 1995. TÛÀ byla jiÏ byla po jedné sezónû
opût zarostlá vegetací. Na lokalitû bylo zachyceno celkem
22 taxonÛ a 1231 ks vodních bezobratl˘ch. Obû hodnoty
jsou velmi vysoké vzhledem k tomu, Ïe lokalita vznikla
teprve pﬁed 10 mûsíci - osidlování obnovené tÛnû tak lze
povaÏovat za velmi rychlé. Na sledovaném biotopu dominovaly perlooãky (656 ks), z nich nejvíce druh Scapholeberis
mucronata (328 ks), kter˘ v‰ak b˘vá hromadnû i na jin˘ch
lokalitách. Zachyceno bylo také velké mnoÏství jepic
(174 ks), buchanek (190 ks) a lasturnatek (76 ks). Kupodivu
chybí zástupci málo‰tûtinatcÛ, pestﬁej‰í sloÏení se oãekávalo
u larev chrostíkÛ a u larev pakomárÛ, komárÛ a jiného dvoukﬁídlého hmyzu. Pravdûpodobnû zde není pro jejich pln˘
rozvoj vytvoﬁeno optimální prostﬁedí. Zajímav˘m
nálezem je plÏ Gyraulus rossmässleri, kter˘ Ïije v luãních
pﬁíkopech a je v âR povaÏován za vzácnûj‰í.

Rákosina Bobrky, k. ú. Vsetín: Je‰tû v 19. století
se tam nacházel rybník, pﬁi stavbû Ïeleznice zaãátkem
20. století byl zru‰en. Pozdûji vznikl mokﬁad se spoleãenstvem rákosiny. PrÛzkum byl proveden v roce 1994 na toku
ze severní strany, tok je zdrojem vody v mokﬁadu (Holzer
1994 c). Bylo zde zachyceno 21 taxonÛ. Z prÛzkumu
vypl˘vá, Ïe saprobiologická kvalita není dobrá, jedná se
o vodu stﬁednû zneãi‰tûnou (pﬁechod beta-mezosaprobie aÏ
alfa-mezosaprobie). Byly zde zachyceny organismy vod silnû
zneãi‰tûn˘ch (pijavice, beru‰ky), ale i zástupci vod ãist˘ch
(po‰vatky, chrostíci). Prostﬁedí v toku je nevyváÏené se smûsí
organismÛ s rÛznou valencí na kvalitu protékající vody. Mezi
nejcennûj‰í nálezy patﬁí z hmyzu larva po‰vatky Isoperla
grammatica. Zástupci vod zneãi‰tûn˘ch byli nalezeni
v ãástech toku s velk˘m mnoÏstvím zahnívajícího listí
a jin˘ch organick˘ch zbytkÛ
PP Rákosina, k. ú. StﬁíteÏ n. B.: Jedná se o mokﬁad
se spoleãenstvem rákosu a s nûkolika tÛnûmi. PrÛzkum
men‰ích tÛní byl proveden v roce 1993 (Holzer 1993).
celkem bylo zachyceno 41 taxonÛ vodních bezobratl˘ch.
K zajímav˘m nálezÛm patﬁí mlÏ hrachovka Pisidium casertanum (v podobn˘ch typech vod je málo bûÏná), buchanka
vrchovi‰tní, Diacyclops crassicaudis (vyskytuje se místy
ve studen˘ch lesních vodách a vodách ra‰elinn˘ch), ojedi-

Velké Karlovice, Jezero v Jezerném v roce 1920
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Mokﬁad Pod Hájem v Za‰ové v roce 1998

Zatopen˘ lom Jasenice, k. ú. Jasenice u Le‰né:
VytûÏen˘ vápencov˘ lom se zaãal po ukonãení tûÏby v roce
1979 plnit vodou difundovanou z okolí. PrÛzkum provádûl
prÛbûÏnû od roku 1987 Holzer (1993 a, 1995, 1997 b, 1998).
V ãervnu roku 1997 bylo v odbûru 29 taxonÛ v 1692 ks
a v srpnu 21 taxonÛ v 1363 ks. Po povodni v ãervenci
v˘raznû ubyl poãet taxonÛ, ménû v˘raznû i biomasa.
Ve srovnání s pﬁedchozími lety ov‰em biomasa stále stoupá
- dﬁíve byl poãet jedincÛ makrozoobentosu ve vzorku od
300 do 400 ks. Souãasnû pﬁib˘vají i nové druhy.V roce 1997
byly ze zajímavûj‰ích druhÛ poprvé zji‰tûni z kor˘‰Û vzná‰ivka rodu Diaptomus a plazivenka Attheyella crassa,
z mûkk˘‰Û kruÏník bûlav˘ (Gyraulus albus). Pﬁi prÛzkumu
na podzim 1998 bylo determinováno 1044 ks vodních bezobratl˘ch od 37 taxonÛ, nûkteré dﬁíve zji‰tûné druhy nebyly
potvrzeny, naopak pﬁibyly dal‰í druhy - napﬁ. buchanka podzemní (Acanthocyclops phreaticus), která byla na lokalitu

vyplavena z podzemních vod v místech siln˘ch pramenÛ
(v povrchov˘ch vodách neÏije), dále mûkk˘‰ hrachovka
(Pisidium), plazivenka prameni‰tní (Elaphoidella elaphoides), perlooãka Ceriodaphnia quadrangula (ob˘vá nádrÏe
s ãistou vodou), larva váÏky Epithecia bimaculata (v âR
vzácnûj‰í druh) a z dvoukﬁídlého hmyzu jeden druh pakomára a jeden druh bahnomilky. Z dal‰ích zajímavûj‰ích
taxonÛ byly v minul˘ch letech zji‰tûni vzácnûj‰í nezmar
Hydra stellata, buchanka zimní (Cyclops insignis), perlooãka Alanopsis elongata, jepice Leptophlebia vespertina
(Ïije jinak ve studen˘ch, ãist˘ch vodách vy‰‰ích poloh),
pakomáﬁi Parametriocnemus stylatus (je bûÏnûj‰í v pramenech) a Guttipelopia guttipenis (Ïije v litorálu mezi vegetací).V prÛbûhu let lokalita vykazuje znaky postupné stabilizace spoleãenstva v rámci pﬁirozené sukcese. V˘znaãná
je populace kor˘‰e raka ﬁíãního (Astacus astacus), raci jsou
malého vzrÛstu zpÛsobeného zﬁejmû chronick˘m nedostatkem potravy.Voda v lomu je oligotrofní.

rodu Simocephalus. Ze zajímavûj‰ích perlooãek byli zji‰tûni
zástupci ãeledi ãoãkovcovit˘ch - lukovka Alona guttata
a srpovka Pleuroxus laevis. Vzná‰ivky zde byly zachyceny
málo (35 ks). Byla zji‰tûna pestrá fauna larev vodního
hmyzu. Larvy pakomárÛ, rodÛ Xenopelopia i Tanypus, Ïijí
mezi porosty vodních rostlin, ale i v rostlinném detritu. Jsou
i slabû saprofágní.Ve stejném prostﬁedí pak Ïijí i larvy rodu
Scirtes, kde se Ïiví fytosaprofágnû (poÏírají zahnívající spadané listí stromÛ), neplavou, d˘chají atmosférick˘ kyslík
a musí se pravidelnû vynoﬁovat.
Pﬁítok rybníãku Branky, k. ú. Branky: PrÛzkum
provedl v roce 1994 Holzer (1994 b). Na lokalitû bylo
celkem zachyceno 22 taxonÛ vodních bezobratl˘ch.Toto ãíslo
je pomûrnû malé a spí‰e svûdãí o blízkosti pramenné oblasti,
kde takové nízké poãty organismÛ jsou bûÏné. PﬁevaÏují Ïivoãichové, kteﬁí jsou charakteristiãtí pro malé tekoucí vody
podhorského pásma se studenou a ãistou vodou. Zachyceni
byli také zástupci ÏivoãichÛ Ïijících v pramenech a jejím okolí
- mûkk˘‰ praménka (Bythinella), larvy pakomárÛ (Chironomidae) a jiného dvoukﬁídlého hmyzu.
Bezejmenn˘ pﬁítok potoka Jasenice, k. ú. Vsetín: jedná
se o pramennou struÏku, odbûr vzorku byl proveden
18. 8. 1976 (Îársk˘ 1976). Bylo zji‰tûno 19 taxonÛ. Hojn˘mi
druhy byli ble‰ivec potoãní (Gammarus fossarum), dále
jepice (celkem 5 druhÛ), po‰vatky (Protonemura, Leuctra),
chrostíci (Limnephilidae, Intergipalpia) a z dvoukﬁídl˘ch byly
mimo pakomáry hojnû pﬁítomny muchniãky Odagmia
ornata a krouÏilky rodu Wiedemania.

ChoryÀsk˘ mokﬁad v roce 2000

Rybník Neratov, k. ú. Prlov: Rybáﬁsky obhospodaﬁovaná plocha pro chov lososovit˘ch ryb, rybník existuje
asi 50 let. PrÛzkum byl proveden na podzim 1996 (Holzer,
1996). Odbûr vzorku se uskuteãnil na dvou místech - u hráze
a v zádní, pﬁítokové ãásti rybníãku. V obou odbûrech bylo
celkem zachyceno 44 taxonÛ a 1230 ks vodních bezobratl˘ch. V pﬁítokové ãásti bylo zachyceno celkem 32 taxonÛ.
Mezi nimi pﬁevaÏovali zástupci ãist˘ch vod (málo‰tûtinatec
Pristina foreli a Limnodrilus, váÏka Lestes sponsa, pakomár
Xenopelopia Fittkau, brouk Gyrinus) a ãist˘ch studen˘ch
tekoucích vod (málo‰tûtinatec Stylodrilus heringianus).
Velké mnoÏství organismÛ je zde také vázáno na porosty ﬁas
a jiné rostliny (perlooãka Simocephalus, brouk Cybister).
K zajímav˘m nálezÛm patﬁí mûkk˘‰ ostníãek Ïebrovit˘
(Armiger crista), kter˘ má svou schránku s v˘razn˘mi
li‰tami a je mal˘ch rozmûrÛ. Pﬁekvapivû nejsou zajímavûj‰í
nálezy mezi perlooãkami, ale mezi zástupci buchanek. Bylo
zachyceno velké mnoÏství perlooãek rodu Camtocercus,
ãastûj‰í b˘vají ve vodách na jaﬁe a v létû. Z kor˘‰Û je‰tû zaujme velké mnoÏství lasturnatek (150 ks, v jednom vzorku
bûÏnûji b˘vá okolo 10 ks). Nejvût‰í kvantitativní zastoupení
mají larvy jepic Cloeon dipterum, zachyceno bylo 230 ks
dospûlcÛ a je‰tû vût‰í mnoÏství juvenilních stadií. Lokalitu je
moÏné povaÏovat u tohoto druhu za jednu z nejv˘‰e poloÏen˘ch. Z komárovit˘ch (Culicidae) bylo zachyceno jen 6 ks
kukel. Ze zji‰tûn˘ch zástupcÛ vyboãuje v˘skyt pijavky hltanovky bahenní (Erpobdella octoculata) - ta zde Ïije ve
vrstvû organick˘ch zbytkÛ rostlin, kde nachází optimální
podmínky. V ãásti u hráze bylo zachyceno 26 taxonÛ.
Spoleãenstvo zvíﬁeny lze charakterizovat jako typické pro
ãisté, studené stojaté vody podhÛﬁí. V této ãásti jiÏ chybí
zástupci tekoucích vod. Z fauny kor˘‰Û zaujalo obrovské
mnoÏství efipií, které vytváﬁelo u bﬁehu dokonce souvislou
vrstvu. Jedná se o tzv. „zimní vajíãka“ perlooãek, zejména

Smolinka, k. ú. Laãnov: Men‰í, meandrující tok s bohatû
vyvinut˘m porostem dﬁevin, ãetn˘mi zátoãinami. V povodí
nad odbûrem jsou extenzívní louky a smí‰ené lesy a nachází
se zde pouze nûkolik samot. PrÛzkum provedl v roce 1993
Holzer (1993 d), celkem bylo zji‰tûno 21 taxonÛ vodních
bezobratl˘ch.Vût‰inou se jedná o typické zástupce podhorsk˘ch, studen˘ch a ãist˘ch vod. Saprobiologicky se jedná
o vodu oligosaprobní, aÏ betasaprobní. V letních mûsících
dochází k úbytku protékající vody, kter˘ mÛÏe v del‰ích
obdobích sucha ovlivnit kvalitu i kvantitu spoleãenstva.
O dobré kvalitû vody svûdãí pﬁítomnost plo‰tûnky potoãní
(Dugesia gonocephala), ble‰ivce potoãního (Gammarus
fossarum) a vzácnûj‰ích larev vodního hmyzu. Byl nalezen
pouze 1 ks raka ﬁíãního (Astacus astacus), jednalo se
o samici ve ‰patném zdravotním stavu. Dﬁíve byl z lokality
hlá‰en v roce 1987 a 1991 a raci byli v posledním období
zﬁejmû zdecimováni z blíÏe nezji‰tûn˘ch pﬁíãin. V souãasné
dobû je voda pro nû jiÏ vyhovující (mnoÏství vody, pH,
saprobita, dostatek rozpu‰tûného kyslíku), rovnûÏ vyhovuje
charakter dna toku, bﬁehové linie a potravní základna.
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Larvy jepic Ecdyonurus submontanus preferují toky
s kamenit˘m dnem a dnes patﬁí mezi druhy ménû bûÏné
(jsou oligosaprobní). Jepice Baetis alpinus b˘vá v pahorkatinách ojedinûle. Larva po‰vatky Protonemura meyeri b˘vá
ve vodách ãist˘ch, aÏ velmi ãist˘ch, a její pﬁítomnost
na Smolince je pﬁekvapivá. Zajímavá je také skupina larev
pakomárovit˘ch Pararametriocnemus stylatus, která
si staví rourky z detritu a b˘vá v ãist˘ch vodách horních
tokÛ, Rheopelopia Ïije v˘hradnû v proudu. Ostatní zástupci
jsou bûÏní v podobn˘ch typech vod.
Îebrák, k. ú. Le‰ná: Men‰í, meandrující tok, pramenící
nad obcí Perná a ústící do ChoryÀsk˘ch rybníkÛ. Mezi Pernou
a Le‰nou vût‰inou protéká lesy, dno je písãité, místy aÏ kamenité.V kvûtnu aÏ srpnu provedl rozbor Rulík (1994), v ﬁíjnu
1995 provedl rozbor Holzer (1995). Rulík provedl odbûr vody
v listnatém lese, asi 500 m S od silnice Le‰ná - Palaãov. Ve
vzorku bylo zji‰tûno celkem 23 taxonÛ makrozoobentosu.
Zji‰tûné organismy indikují prostﬁedí chladnûj‰ích, tekoucích
potokÛ a ﬁíãek s dobﬁe prokysliãenou vodou, zatíÏení vody
organick˘mi látkami odpovídá stupni oligosaprobita. Z ochranáﬁského hlediska je zajímav˘ v˘skyt jepice Siphlonurus lacustris, jejíÏ larvy se v potoce hojnû vyskytovaly v kvûtnu.V˘skyt
tohoto druhu v âR je vázan˘ zejména na men‰í, chladnûj‰í
potoky v niÏ‰ích polohách a jeho nálezy jsou ﬁídké.
Hydrobiologicky lze tuto ãást toku povaÏovat za velice zachoval˘ a funkãní typ vodního ekosystému. ZároveÀ byl proveden
rozbor makrozoobentosu v sousedící tÛni. V ní bylo zji‰tûno
8 taxonÛ - spoleãenstvo je sv˘m sloÏením charakteristické
pro drobné a stﬁední vysychavé tÛnû, které b˘vají ãasto
zarostlé porosty vodních rostlin. Holzer (1995 b) provedl
odbûr 50 - 100 m S od silnice Le‰ná - Palaãov. V potoce bylo
zji‰tûno celkem 26 taxonÛ vodních bezobratl˘ch (269 ks).
Vût‰inou se jedná o Ïivoãichy ãist˘ch, studen˘ch podhorsk˘ch
tokÛ, dle saprobity se jedná o oligosaprobitu. Ze zajímav˘ch
nálezÛ jsou to larvy po‰vatek (Protonemura nitida, Perla
burmeisteriana) a jepic (Heptagenia sulphurea, Paraleptophlebia cincta), dále málo‰tûtinatí ãervi Chaetogaster
limnei, kteﬁí Ïijí na povrchu tûla plÏÛ (zde bahnivka rmutná,
Bithynia tentaculata). Zajímavé jsou také larvy pakomárÛ,
Parathocladius torrentium, které Ïijí v ãist˘ch horsk˘ch
tocích a budují si lehká pouzdra upevnûná na kamenech
v proudu.
Pod Hájem, k. ú. Za‰ová: Meandrující drobn˘ tok vytékající z mokﬁadu téhoÏ názvu (rozbor z roku 1994 viz v˘‰e),
v místû odbûru ve spodní ãásti s dobﬁe vyvinut˘m porostem
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se zachovalou dﬁevinnou skladbou, potok v su‰‰ích obdobích témûﬁ vysychá. PrÛzkum provedl Rulík (1995) s odbûrem vzorku 8. záﬁí 1995, asi 0,8 km nad vyústûním
do RoÏnovské Beãvy. Bylo zji‰tûno 15 taxonÛ, mezi nimiÏ
v˘raznû pﬁevaÏovala plo‰tice hladinatka ãlunohﬁbetá (Velia
cf. caprai) - 27 ks, ostatní taxony byly v poãtu do 9 ks
- nejvíce hrachovka (Pisidium) a larvy pakomárovit˘ch
(Chironomidae).Vût‰í rozvoj vodních bezobratl˘ch limituje
kromû vysychání toku i vliv zemûdûlství v povodí (louky
a pole), vy‰‰í pﬁísun Ïivin z okolních zemûdûlsk˘ch
pozemkÛ indikuje masov˘ v˘skyt zelené vláknité ﬁasy.
Potok Zahrádek, k. ú. Hrachovec a Za‰ová: Men‰í,
meandrující potok, s dobﬁe vyvinut˘m porostem dﬁevin
pﬁirozené skladby, protékající pod skládkou v Hrachovci.
PrÛzkum provedl Rulík (1995) s odbûrem vzorku 8. záﬁí
1995, pﬁímo pod skládkou. Zji‰tûno 18 taxonÛ, z nich
zaujal svou vysokou poãetností ble‰ivec potoãní
(Gammarus fossarum) - ve vzorku bylo 54 ks, ostatní
taxony byly pﬁítomny do 6 ks.Vedle druhÛ pomûrnû chladnomiln˘ch, bûÏnû se vyskytujících v rychle tekoucích
podhorsk˘ch a horsk˘ch tocích, (napﬁ. larvy chrostíkÛ
druhu Odontocerum albicorne a brouci Elmis aenea
a Limnius cf. volckmari), se zde nacházejí i druhy niÏ‰ích
poloh a pomaleji tekoucích vod (napﬁ. mot˘lice lesklá
Calopteryx splendens).
Ratiboﬁka, k. ú. Ratiboﬁ: PrÛzkum provedl Zahrádka
(1993), odbûr byl proveden 3. 5. 1993 na tﬁech místech
- nad obcí Ratiboﬁ, pod obcí Ratiboﬁ a v místû vyústûní
do Vsetínské Beãvy. Nad Ratiboﬁí bylo zji‰tûno 23 druhÛ,
byly zastoupeny jak druhy indikující dobrou jakost vody
(jepice rodÛ Epeorus, Rhithrogena), tak druhy indikující
organické zneãi‰tûní (nitûnky, naidky, hltanovky a beru‰ka
vodní), projevuje se tam doznívající zneãi‰tûní obce
Ho‰Èálková. Pod Ratiboﬁí v˘raznûji klesá poãet druhÛ
(na 15), ale saprobita se v˘znamnû nemûní, ponûvadÏ
samoãistící procesy v toku se musí vyrovnávat se zneãi‰tûním z obce Ratiboﬁ. Poãet druhÛ indikujících zneãi‰tûní
se v‰ak jiÏ sníÏil (zÛstaly jen naidky a nitûnky). Pﬁi vyústûní
do Beãvy se citelnûji projevuje samoãisticí schopnost
toku, v˘raznûji se zlep‰uje saprobita a druhová pestrost
bentosu (zji‰tûno 18 taxonÛ). Zvy‰uje se také ov‰em trofie
toku zpÛsobená odbouráním organického zneãi‰tûní
na minerální Ïiviny.
Hamersk˘ potok, k. ú. Zubﬁí: meandrující, drobn˘
potok, s bohat˘m porostem dﬁevin, v okolí louky a pole
s intenzívním zemûdûlstvím. PrÛzkum provedl Rulík (1995)
s odbûrem vzorku 8. záﬁí, místo odbûru - nad toãnou busu.
Bylo zji‰tûno 14 taxonÛ, z nichÏ velmi hojn˘ v˘skyt plÏe
hrachovky Pisidium (70 ks) a larev pakomárÛ Chironomidae (37 ks) indikuje zv˘‰en˘ pﬁísun organick˘ch látek
do toku.V malém poãtu byl pﬁítomen kor˘‰ beru‰ka vodní,
Asselus aquaticus (2 ks). Ostatní druhy byly, s v˘jimkou
brouka potápníka Platambus maculatus (10 ks), zji‰tûny
v poãtech do 5 ks. Ze zajímavûj‰ích taxonÛ byly zji‰tûni dále
plÏi kamomil ﬁíãní (Ancylus fluviatilis) a plovatky (Galba
truncatula a Galba peregra).
Kﬁivsk˘ potok, k. ú. Kﬁivé: prÛzkum uskuteãnil Holzer
(1997 a). Odbûr byl proveden v ãervnu a srpnu 1997,
asi 300 m proti proudu, nad rybníãkem v Podlesí.V ãervnu
bylo zachyceno 18 taxonÛ od 1011 ks makrozoobentosu,
v srpnu, po propláchnutí povodÀovou vlnou, bylo zji‰tûno
17 taxonÛ s 1264 ks. SloÏení spoleãenstva pﬁed
a po povodni, bylo podobné. Zajímavostí je v˘skyt zástupcÛ
ãist˘ch vod (ble‰ivec potoãní, jepice), pﬁestoÏe do potoka
zaúsÈuje ﬁada kanálÛ s odpadními vodami. Zajímav˘ byl
nález velk˘ch kolonií muchniãek a larva pestﬁenky
Chrysogaster, u muchniãek do‰lo po povodni je‰tû k v˘raznûj‰ímu zv˘‰ení poãetnosti.

Hydrobiologie nádrÏe Stanovnice
a jejích nûkter˘ch pﬁítokÛ
Vodní nádrÏ Stanovnice se nachází ve v˘chodní ãásti
okresu Vsetín u mûsta Karolinka. LeÏí v údolí Stanovnice,
která je levostrann˘m pﬁítokem Vsetínské Beãvy. NádrÏ byla
vybudována v letech 1977 - 1985 za úãelem zaji‰tûní dostateãného zdroje pitné vody pro okres Vsetín a pﬁilehlé oblasti
v okrese Zlín. Od doby napu‰tûní v roce 1985 se nádrÏ
postupnû zaãlenila do okolní pﬁírody a vyvinula se bohatá
spoleãenstva organismÛ vázan˘ch na vodu. Z nich jsou nejnápadnûj‰í vodní obratlovci, zejména ptáci (viz kapitola
o ptácích) a ryby (viz kap. o rybách). V této kapitole uvedeme pﬁehled ãásti druhového spektra drobnûj‰ích druhÛ
ÏivoãichÛ a rostlin, které v souãasnosti nádrÏ ob˘vají.
Zamûﬁíme se pﬁedev‰ím na vodní hmyz a ﬁasy, které mají
v˘znam pro stanovení ãistoty vody. Vzhledem k tomu,
Ïe nádrÏ funguje jako zásobárna pitné vody, je v˘skytu
vodních organismÛ vûnována náleÏitá pozornost. Mnohé
z nich totiÏ mohou svou pﬁítomností indikovat vysokou
kvalitu vody, jiné druhy naopak vodu zneãi‰tûnou, nebo
vodu, jejíÏ kvalita se zaãíná jiÏ zhor‰ovat. Díky pravideln˘m
prÛzkumÛm vodní bioty nádrÏe patﬁí lokalita Stanovnice
k hydrobiologicky nejlépe prozkouman˘m územím vsetínského okresu. Zpracované v˘sledky byly získány v letech
1992 - 1998 pﬁi pravidelné kontrole na urãit˘ch, nemûnn˘ch, odbûrn˘ch místech, s pouÏitím standardních metod
hydrobiologie.V rámci kapitoly jsou uvedeny v minimálním
rozsahu i technické údaje, které jsou potﬁebné pro pochopení ‰ir‰ích souvislostí ve vztahu k chemismu a biologii
tokÛ obecnû v podhorské ãásti okresu Vsetín. Dal‰ím dÛvodem je i to, Ïe nádrÏ zásobuje pitnou vodou pﬁes sto tisíc
obyvatel, zachování její vysoké kvality a znalost ‰ir‰í
problematiky v souvislosti s její ãistotou je tedy dÛleÏité.
Hydrobiologická problematika nádrÏe z hlediska vodárenství je podrobnûji uvedena v dal‰ích pracích (napﬁ. Válek
1994, 1995, 1998, Sládeãková a Válek 1994 a 1995, Válek,
Janík a Dolansk˘ 1997,Válek a Dani‰, 1999).
Rozdûlení vody v nádrÏi
Voda v nádrÏi má v prÛbûhu roku v závislosti
na sluneãním záﬁení, teplotû ovzdu‰í, vûtru a dal‰ích okolnostech (manipulace s objemem aj.) specifické vertikální
rozloÏení vodní masy. Ustálen˘ stav se naz˘vá stratifikace.
ZpÛsobuje ji teplota vody, resp. zvlá‰tní kondice vody, která
je nejtûÏ‰í pﬁi 4°C a pﬁi vy‰‰í nebo niÏ‰í teplotû je lehãí
(má niÏ‰í mûrnou hustotu). Opakem stratifikace je míchání
vodní masy ve vertikále. Tyto rozdílné stavy pﬁi rÛzn˘ch
teplotách vody jsou pﬁíãinou rÛzného rozvrstvení vodní
masy v prÛbûhu roãního cyklu a následnû mají zásadní vliv
na pﬁítomnost ãi nepﬁítomnost konkrétních vodních organismÛ v urãité v˘‰ce vodního sloupce nádrÏe.
Teplotní stratifikace a její zmûny bûhem roku byly
nejpodrobnûji prostudovány na jezerech mírného pásu
a získané poznatky jsou pouÏitelné pro v‰echny typy na‰ich
stojat˘ch vod. Na jaﬁe po roztátí ledu je voda v celé nádrÏi
stejnû teplá,obvykle kolem 4°C,jako v˘sledek jarní cirkulace
vody. Dopadající sluneãní záﬁení dodává energii, kterou
se povrchová voda postupnû ohﬁívá. Pﬁi odpaﬁování dochází
u hladiny k mírnému ochlazování, podobnû i v noci pﬁi ochlazení ovzdu‰í nad hladinou, a vznikají proudy promíchávající
neustále povrchovou vrstvu vody.Dal‰ím faktorem,kter˘ vyvolává míchání vody do je‰tû vût‰í hloubky, je pohyb ovzdu‰í nad
nádrÏí. V˘sledkem je postupné ohﬁívání vody v celé nádrÏi
a protoÏe bûhem jara se jen zﬁídka vyskytují del‰í období
bezvûtﬁí, stoupá teplota vody více a ménû rovnomûrnû ode
dna ke hladinû. Tato situace je pochopitelnû závislá na vlastnostech konkrétní nádrÏe - její prÛmûrné hloubce, expozici

vÛãi pﬁevládajícím vûtrÛm a také poãasí v tom kterém roce.
Koncem dubna a v kvûtnu mÛÏe v‰ak probíhat ohﬁívání povrchov˘ch vrstev vody jiÏ velmi rychle a ve spojení s déle trvajícím klidn˘m poãasím se vytváﬁí teplotní stratifikace typická
pro hlub‰í vodní nádrÏe mírného pásu. Povrchová vrstva dosahující tlou‰Èky i nûkolika metrÛ je tvoﬁena lehkou, teplou
vodou, která se neustále promíchává (vypaﬁování, noãní ochlazení, vítr).Tato vrstva se naz˘vá epilimnion. Pod ní leÏí vrstva
vody podstatnû hust‰í, chladnûj‰í a relativnû nepohyblivá
- hypolimnion. Vrstva oddûlující epilimnion a hypolimnion
je charakterizována náhl˘m poklesem teploty a oznaãuje
se jako skoãná vrstva. Rovina probíhající v hloubce maximálního poklesu teploty se pak naz˘vá termoklina.Toto teplotní
rozdûlení vodních mas v nádrÏi je velmi stabilní a oznaãujeme
ho jako letní stagnaci s pﬁímou teplotní stratifikací. Stabilita
stratifikace je dána závislostí hustoty vody na teplotû. I malá
zmûna teploty je provázena velkou zmûnou hustoty vody.
V údolních nádrÏích mÛÏe b˘t stabilita teplotní stratifikace
naru‰ována pﬁítokem vody a pﬁedev‰ím odpou‰tûním vody
z hypolimnia. Koncem léta s postupn˘m ochlazováním
ovzdu‰í se ochlazují povrchové vrstvy a promíchávají se s vrstvami spodnûj‰ími.V˘sledkem je pozvolné klesání teploty v epilimniu, zmen‰ování teplotního rozdílu mezi epi- a hypolimniem, úbytek tlou‰Èky skoãné vrstvy a pokles termoklimy
do vût‰í hloubky.Vyrovnání hustoty mezi epi- a hypolimniem
sniÏuje stabilitu obou vrstev a pﬁi vûtrném poãasí se celá nádrÏ
opût promíchá. Následuje období podzimní cirkulace provázené poklesem teploty v celé nádrÏi. Ochladí-li se hladinová
vrstva aÏ na 0°C,mûní se v led,kter˘ je lehãí a plave na hladinû.
Tím je zabránûno dal‰ímu promíchávání nádrÏe pohybem
ovzdu‰í.U dna zÛstává teplej‰í a hust‰í voda,4°C teplá,smûrem
ke hladinû teplota klesá. Vytvoﬁí se inversní ãi nepﬁímá
stratifikace a toto období oznaãujeme jako zimní stagnaci.
Popsané stratifikaãní pomûry jsou zobecnûním
pﬁevládajících tendencí a v rÛzn˘ch nádrÏích mÛÏeme
nalézt urãité odchylky od popsaného schématu, vyvolané
místními podmínkami.
Údolní nádrÏe tvoﬁí pﬁechod od vod tekoucích k vodám
stojat˘m. Stratifikace teploty na nûkterém mûﬁeném profilu
bude pak závislá na nûkolika ãinitelích: na dobû zdrÏení,
na umístûní v˘pustného ãi odbûrového zaﬁízení a dobû jeho
ãinnosti a také na vzdálenosti profilu od hráze.Vztah tûchto
faktorÛ na na‰ich údolních nádrÏích byl velmi podrobnû
studován a byl vypracován model, na základû kterého
je moÏné do jisté míry pﬁedpovûdût rozdûlení vody v nádrÏi
v závislosti na prÛtoku.

Charakteristika nádrÏe a jejího povodí
Pﬁehradní hráz je vybudována v údolí ﬁíãky Stanovnice
mezi Kyãerou a Javorníkem v nadmoﬁské v˘‰ce 488
aÏ 523 m n. m.
Geologicky je území nádrÏe tvoﬁeno zpevnûn˘mi sedimenty karpatského fly‰e (pískovce, bﬁidlice) a z hlediska
pedologického hnûd˘mi pÛdami s rÛzn˘m stupnûm ‰tûrkovitosti nebo kamenitosti. Podél toku Stanovnice se vyvinuly
nivní pÛdy, které byly pﬁi budování nádrÏe shrnuty a vyvezeny z území budoucí zátopy.Geomorfologicky je povodí
Stanovnice velmi ãlenité s ﬁadou hlubok˘ch boãních údolí.
Svahy jsou znaãnû sklonité od 10° do 30°. Sklonitost je limitujícím faktorem vyuÏití území, které je charakterizováno
vysok˘m stupnûm zalesnûní a zatravnûní. Lesy, vût‰inou
ve velk˘ch komplexech, zabírají 60 - 70 % pÛdního fondu
povodí. Nejvy‰‰ím bodem v povodí je vrchol JavorníkÛ 1019 m n. m, nejniÏ‰ím dno nádrÏe - 488 m n. m. Klimatické
pomûry jsou charakterizovány prÛmûrnou roãní teplotou
vzduchu 6,1°C. PrÛmûrn˘ roãní úhrn sráÏek ãiní 992 mm.
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Hydrografickou osou povodí je Stanovnice (Velká
Stanovnice), pramenící pod Javorníkem v lesních komplexech. Zatímco z pravé strany pﬁitéká do Stanovnice nûkolik
drobn˘ch vodoteãí s minimálními prÛtoky, levostranné
pﬁítoky jsou vodnatûj‰í, charakteru bystﬁin. Nejv˘znamnûj‰í
je Malá Stanovnice, pramenící pod Stolov˘m vrchem.
ZaúsÈuje do Stanovnice 100 m pﬁed poãátkem vzdutí.Velká
Stanovnice odvádí odhadem 3/4 a Malá Stanovnice 1/4 plochy povodí. Do zátopy dále ústí levobﬁeÏní potok Baìurka
a PrÏenka a pravobﬁeÏní potok Kání.
Parametry nádrÏe a úprava vody
Plocha povodí po profil hráze ãiní 22,8 km2, prÛmûrn˘
dlouhodob˘ roãní prÛtok je 0,38 m3/s. Maximální hladina
zdrÏe je 521,20 m n. m.,maximální hloubka je 35 m, celková
zatopená plocha je 20,68 ha, délka zátopy ãiní 1,7 km.
Odbûrná vûÏ nádrÏe má tﬁi vodárenské etáÏové odbûry:
horní (13,0 m od hladiny), stﬁední (21,5 m od hladiny)
a dolní (26,5 m od hladiny). U paty odbûrné vûÏe jsou dvû
spodní v˘pustû. Hladina nádrÏe je urãována nehrazen˘m
‰achtov˘m (kruhov˘m) pﬁelivem. Kóta pﬁelivné hrany
je 519,82 m n. m. a kapacita pﬁelivu ãiní 76 m3/s, coÏ odpovídá pﬁibliÏnû prÛtoku Q 1000 (tj. velká voda opakující
se jedenkrát za 1000 let). Pod hrází se nachází v˘var. Hráz
má v korunû délku 391,50 m, její v˘‰ka nade dnem údolí
je 35 m, nad základovou spárou, která je zapu‰tûna do dna
údolí, 47 m. Kóta koruny hráze je 522,70 m n. m. Rozdûlení
prostoru nádrÏe je následující : stálého nadrÏení (horní kóta
500,00 m n. m., objem 1,1 mil.m3), zásobní (horní kóta
519,82 m n. m., objem 5,9 mil.m3), retenãní neovladateln˘
(horní kóta 521,20 m n. m., objem 0,7 mil.m3). Ve vodní
nádrÏi provádí Povodí Moravy, s. p., z titulu správce ﬁízené
rybí hospodáﬁství s dominující populací pstruha obecného.
Provozování vodního díla se ﬁídí manipulaãním ﬁádem.
Pro nádrÏ byla stanovena pásma hygienické ochrany
1. a 2. stupnû, ve kter˘ch jsou stanoveny podmínky
pro lidské aktivity z hlediska zabezpeãení ãistoty vody.
Z vodní nádrÏe se odebírá voda z nejvhodnûj‰í vrstvy
a pﬁivádí na úpravnu vody. Úpravna vody je souãástí
skupinového vodovodu, kter˘ dodává pitnou vodu z centrálního zdroje obãanÛm Vsetínska a Zlínska. Odbûr vody
z nádrÏe probíhá po rozhodující ãást roku ze stﬁedního
vodárenského odbûru (tj. 21,5 m od hladiny pﬁi plné
nádrÏi). Surová voda odebíraná z nádrÏe má ﬁadu v˘jimeãn˘ch parametrÛ: její prÛhlednost ãiní i více neÏ 500 cm,
mikrobiální oÏivení, zejména indikátory fekálního zneãi‰tûní, je po prÛchodu nádrÏí minimalizováno, fytoplanktonu
je malé mnoÏství, chemické ukazatele nevyboãují z pﬁirozené kvantitativní proporce. Tento stav dokládá dále
uveden˘ tabelární pﬁehled.

Vodní dílo Stanovnice - hráz, v pozadí Nov˘ Hrozenkov
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Technologií je jednostupÀová úprava koagulaãní
filtrací s vyuÏitím pískov˘ch filtrÛ. V˘roba pitné vody
na uvedeném zaﬁízení se zamûﬁuje na dodrÏení jakosti
podle pﬁíslu‰né státní normy pﬁi minimálním dávkování
provozních chemikálií, zachování pÛvodní biologické hodnoty vody ‰etrnou úpravou a sníÏením zátûÏe dané pﬁírodními podmínkami oblasti, napﬁ. cizorod˘m prvkem hliníkem. V technologickém procesu jsou odstranûny ãástice
(minerální ãástice, bakterie, ﬁasy, prvoci) a reguluje
se reakce vody.Vzhledem k nízk˘m hodnotám dusíku a fosforu se pﬁi úpravû nemusí pouÏívat technologie na jejich
odstraÀování. Likvidace bakterií a zdravotní zabezpeãení
pitné vody pﬁed transportem se provádí chlórem.V˘sledná
jakost upravené vody ve srovnání s poÏadavky âSN 75 7111
„Pitná voda“ je zﬁejmá z níÏe uvedeného tabelárního pﬁehledu. Efekt technologie, spoãívající v likvidaci mikrobÛ,
odstranûní ﬁas, sníÏení barvy a zákalu aj. je patrn˘ ze srovnání s pﬁehledem jakosti surové vody.
Chemická a biologická kvalita
Dále uvádíme tabelární pﬁehled prÛmûrn˘ch hodnot
rozborÛ vody z pﬁítokÛ nádrÏe - z Velké a Malé Stanovnice,
kvalitu surové vody a kvalitu vody upravené.
Pﬁehled prÛmûrn˘ch hodnot jednotliv˘ch parametrÛ
kvality vody na tocích Velká a Malá Stanovnice:
Velká Stanovnice
Název parametru
fekální koliformní bakterie
koliformní bakterie
fekální streptokoky
psychrofilní bakterie
barva
chloridy
reakce vody
teplota vody
zákal
CHSk - Mn
vodivost
BSK5
ve‰ker˘ fosfor
N (NO3)
N (NH4)
N (NO2)
Saprobní index

Jednotka
KTJ/ml
KTJ/ml
KTJ/ml
KTJ/ml
mg/l
mg/l
pH
°C
ZF
mg/l
mS/m
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

PrÛmûr
6,9
304,4
14,8
1778,1
15,3
1,0
7,91
6,9
10,7
1,8
19,8
1,0
0,015
1,18
0,19
0,003
1,4

min
0,0
0,0
0,0
6,0
1,7
0,4
7,12
0,0
0,3
0,5
10,0
0,1
0,001
0,60
0,02
0,000
-

max
140,0
5500,0
230,0
33000,0
225,0
3,9
8,20
13,5
194,0
16,0
27,0
2,4
0,17
2,00
1,71
0,020
-

Název parametru
Jednotka
fekální koliformní bakterie KTJ/ml
koliformní bakterie
KTJ/ml
fekální streptokoky
KTJ/ml
psychrofilní bakterie
KTJ/ml
barva
mg/l
chloridy
mg/l
reakce vody
pH
teplota vody
°C
zákal
ZF
CHSk - Mn
mg/l
vodivost
mS/m
BSK5
mg/l
ve‰ker˘ fosfor
mg/l
N (NO3)
mg/l
N (NH4)
mg/l
N (NO2)
mg/l
Saprobní index

PrÛmûr
3,2
289,5
6,3
1104,2
13,3
1,2
8,02
6,9
8,1
1,4
24,1
1,0
0,010
1,34
0,09
0,006
1,6

min
0,0
7,0
0,0
4,0
2,6
0,4
7,83
0,0
0,6
0,5
3,0
0,3
0,001
0,09
0,02
0,001
-

max
46,0
2800,0
90,0
17200,0
150,2
3,9
8,23
14,1
130,2
6,4
33,8
1,7
0,040
2,15
0,19
0,050
-

Malá Stanovnice

Hodnocení jakosti vody v pﬁítocích podle uveden˘ch tabelárních pﬁehledÛ je uveden v kapitole Saprobita
a ãistota vody v povodí Stanovnice.
Pﬁehled hodnot jednotliv˘ch parametrÛ kvality vody z nádrÏe pﬁed úpravou (surová voda) a po úpravû (upravená voda):
Surová voda:
Název parametru
fekální koliformní bakterie
koliformní bakterie
fekální streptokoky
mezofilní bakterie
psychrofilní bakterie
Ïivé organismy
mrtvé organismy
bezbarví biãíkovci
abioseston
amoniak voln˘
dusiãnany
fluoridy
barva
chloridy
mangan
pach pﬁi 20°C
reakce vody
teplota vody
tenzidy aniont.
vápník a hoﬁãík
zákal
Ïelezo
amonné ionty
dusitany
hoﬁãík
CHSk - Mn
alkalita KNK 4, 5
vápník
vodivost
acidita ZNK 8, 3
agres . CO2 (Heyr)
pach pﬁi 60 °C

Upravená voda:
Jednotka
KTJ/ml
KTJ/ml
KTJ/ml
KTJ/ml
KTJ/ml
jedinec/ml
jedinec/ml
jedinec/ml
% pokryvu
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
stupeÀ
pH
°C
mg/l
mmol/l
ZF
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mmol/l
mg/l
mS/m
mmol/l
mg/l
stupeÀ

PrÛmûr
0,02
9,00
0,40
12,8
42,5
30,9
14,1
3,8
2,0
0,009
5,9
0,05
6,7
1,0
0,06
2,1
7,51
5,5
0,02
1,0
2,7
0,06
0,10
0,019
7,3
1,3
1,5
29,1
17,6
0,1
2,9
2,2

min
0,00
0,10
0,00
1,0
2,0
1,0
0,0
0,0
1,0
0,009
4,8
0,05
3,2
0,4
0,01
1,0
7,02
3,6
0,02
0,8
0,3
0,02
0,04
0,003
3,0
0,6
1,3
25,0
1,7
0,1
1,1
1,0

max
1,0
49,00
5,00
47,0
404,0
232,0
28,0
18,0
5,0
0,009
7,1
0,05
15,7
2,1
0,22
3,0
7,85
9,4
0,02
1,2
11,0
0,20
0,22
0,280
12,8
1,8
1,6
35,0
21,9
0,2
6,6
4,0

Do pﬁehledÛ nejsou zahrnuty vzorky odebrané cílenû
pﬁi sledování mimoﬁádn˘ch událostí jako zákalová vlna
pﬁi sráÏkách, tûÏbû dﬁeva a jeho pﬁibliÏování apod.

Zneãi‰Èování v povodí
Z hlediska âeské republiky má Stanovnice ze v‰ech
vodárensk˘ch nádrÏí, obecnû jednu z nejkvalitnûj‰ích
vod. K její úpravû k pitn˘m úãelÛm staãí minimální technologické zásahy - ãistota je urãena vedle kvalitního
povodí také tím, Ïe nádrÏ je relativnû mladá (lze usuzovat,
Ïe sukcese mokﬁadního ekosystému nádrÏe je teprve
na zaãátku svého v˘voje). Vzhledem k v˘znamu nádrÏe
jako jedineãného zdroje velmi kvalitní pitné vody
pro okresy Vsetín a Zlín je nutné zachovat minimální
lidské aktivity v jejím povodí. V okolí nádrÏe jsou napﬁ.
velké problémy se zemûdûlskou v˘robou (produkce
plodin, neúmûrn˘ rÛst poãtu chovaného dobytka,
s tím spojená produkce chlévské mrvy a moãÛvky),
s lesním hospodáﬁstvím (objem a zpÛsob tûÏby, pﬁítomnost mnoha nezpevnûn˘ch lesních cest - sváÏnice pﬁivádûjí do nádrÏe pﬁi de‰tích a tání snûhu masivní zákal,
kter˘ zvy‰uje nároky na technologii ãi‰tûní v úpravnû
vody) a rekreace (poãet osob pﬁítomn˘ch v povodí
se neúmûrnû zvy‰uje, s tím se zvy‰uje mnoÏství odpadÛ).
Mezi silnû rizikov˘mi zneãi‰Èujícími vlivy je pﬁítomnost
a pouÏívání ropn˘ch látek v povodí, a to motorov˘ch
vozidel a pil atd.

Název parametru
fekální koliformní bakterie
koliformní bakterie
fekální streptokoky
mezofilní bakterie
psychrofilní bakterie
Ïivé organismy
mrtvé organismy
bezbarví biãíkovci
abioseston
amoniak voln˘
dusiãnany
fluoridy
barva
hliník
chloridy
mangan
pach pﬁi 20 °C
reakce vody
teplota vody
tenzidy aniont.
vápník a hoﬁãík
zákal
Ïelezo
amonné ionty
dusitany
hoﬁãík
CHSk - Mn
alkalita KNK 4, 5
vápník
vodivost
acidita ZNK 8, 3
agres . CO2 (Heyr)
pach pﬁi 60 oC
voln˘ chlor
celkov˘ chlor

Jednotka PrÛmûr
KTJ/100 ml 0,00
KTJ/100 ml 0,00
KTJ/100 ml 0,00
KTJ/ml
1,2
KTJ/ml
0,5
jedinec/ml 0,0
jedinec/ml 2,1
jedinec/ml 0,0
% pokryvu 1,2
mg/l
0,009
mg/l
5,9
mg/l
0,05
mg/l
2,5
mg/l
0,04
mg/l
1,5
mg/l
0,02
stupeÀ
2,6
pH
7,88
°C
5,6
mg/l
0,02
mmol/l 1,0
ZF
0,6
mg/l
0,03
mg/l
0,05
mg/l
0,005
mg/l
6,3
mg/l
0,9
mmol/l 1,4
mg/l
31,0
mS/m
18,6
mmol/l 0,1
mg/l
1,9
stupeÀ
2,8
mg/l
0,37
mg/l
0,46

min
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,0
0,009
4,8
0,05
0,1
0,00
0,7
0,01
2,0
6,65
1,1
0,02
0,9
0,3
0,00
0,01
0,001
3,6
0,3
1,3
27,0
15,6
0,1
1,1
2,0
0,10
0,16

max âSN 757111
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
6,0
20
4,0
200
0,0
0,0
14,0 50
0,0
0,0
2,0
10
0,015 0,01
7,8
50,0
0,05 1,5
5,3
20
0,13 0,2
2,5
100
0,11 0,1
3,0
2
9,31 6 - 8
9,4
8 - 12
0,02 0,2
1,2
0,9 - 5,0
9,2
5
0,41 0,3
0,45 0,5
0,015 0,01
9,1
125
1,5
3
1,7
nad 0,8
36,0 nad 20
22,9 100
0,2
4,4
3,0
2
0,54 0,05 - 0,3
0,66 0,05 - 0,3

Makrozoobentos povodí Stanovnice
V roce 1996 byl proveden v povodí Stanovnice prÛzkum
makrozoobentosu na sedmi stál˘ch lokalitách. Pﬁehled zji‰tûn˘ch taxonÛ je uveden v následujícím seznamu:
Plo‰tûnky (Turbellaria) - plo‰tûnka potoãní (Dugesia
gonocephala)
Hlístice (Nematoda) - háìátko Monhystera c.f. stagnalis
Malo‰tûtinatci (Oligochatea) - ÏíÏala Eiseniella tetraedra,
nitûnka Limnodrilus hoffmeisteri
PlÏi (Gastropoda) - kamomil ﬁíãní (Ancylus fluviatilis),
plovatka malá (Galba truncatula)
Kor˘‰i (Crustacea) - ble‰ivec potoãní (Gammarus fossarum)
Jepice (Ephemeroptera) - Baetis alpinus, Baetis bioculatus,
Baetis lutheri, Baetis pumilus, Baetis rhodani, Caenis
macrura, Chitonophora krieghoffi, Ecdyonurus submontanus, Ecdyonurus fluminum, Ecdyonurus forcipula, Epeorus assimilis, Ephemera danica, Ephemerella
ignita, Habroleptoides modesta, Haprophlebia lauta,
Heptagenia coerulans, Heptagenia quadrilineata,
Rhithrogena semicolorata, Torleya major (20 druhÛ)
Po‰vatky (Plecoptera) - Aphinemura sulcicollis, Arcynopteryx compacta, Brachyptera seticornis, Capnia
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bifrons, Dinocras cephalotes, Leuctra albida, Leuctra
hippopus, Leuctra inermis, Leuctra nigra, Nemoura
mortoni, Perla marginata, Perlodes microcephala,
Protonemura lateralis, Protonemura nitida
(15 druhÛ)
Plo‰tice (Heteroptera) - kle‰Èanka Micronecta spec.
Chrostíci (Trichoptera) - Brachycentrus montanus,
Glossosoma boltoni, Hydropsyche instabilis,
Hydropsyche pellucidula, Limnephilus spec,
Notidobia ciliaris, Plectrocnemia conspersa,
Polycentropus flavomaculatus, Rhyacophila obliterata, Rhyacophila tristis, Rhyacophila vulgaris,
Sericostoma personatum (12 druhÛ a rodÛ)
Dvoukﬁídlí (Diptera) - bahnomilky rodÛ Dicranota
a Ormosia, pﬁísalka rodu Liponeura, pakomár Chironomidae g. spec., muchniãka Prosimulium hirtipes,
krouÏilka rodu Chelifera, ovád rodu Tabanus, z ãeledi
Athericidae druh Atherix ibis
Brouci (Coleoptera) - plavãík Brychius elevatus, z ãeledi
Helodidae druh Cyphon variabilis, z ãeledi Elmidae
druhy Elmis aenea, Esolus angustatus a Limnius
volckmari
Ryby (Pisces) - vranka pruhoploutvá (Cottus poecilopus)
Komentáﬁ k makrozoobentosu
Pﬁi hydrobiologickém prÛzkumu povodí Stanovnice
v roce 1996 bylo na sedmi stál˘ch lokalitách odebráno
46 vzorkÛ makrozoobentosu. Z tûchto vzorkÛ bylo vysbíráno 7575 kusÛ ÏivoãichÛ.
V makrozoobentosu Velké Stanovnice a Malé
Stanovnice dominovaly larvy jepic. Tvoﬁily 56,9 aÏ 86,3 %
spoleãenstva. V Kání, Baìurce a PrÏence byl procenticky
jejich v˘skyt obdobn˘ jako abundance ble‰ivce potoãního,
pomûr jepice: ble‰ivec potoãní ãinil 5 : 4, 6 : 4 a 4 : 5. Larvy
po‰vatek byly málo poãetné, tvoﬁily 1,6 - 4,7 %. Larvy chrostíkÛ byly poãetnûj‰í na horním toku Velké Stanovnice vzhledem k jarnímu rozvoji druhu Glossosoma boltoni, podíl
chrostíkÛ zde byl 21,3 %. Na ostatních lokalitách bylo v makrozoobentosu nalezeno 1,1 - 5,5 % larev chrostíkÛ. Dal‰í
v˘skyt systematick˘ch skupin byl procenticky v˘znamn˘
u lokalit s v˘skytem ble‰ivce potoãního. V nálezech byly
v˘znamnû zastoupeny larvy dvoukﬁídlého hmyzu, nalézány
byly larvy a imaga broukÛ. V povodí Stanovnice jako celku
je sloÏení makrozoobentosu následující - jepice 69,6 %,
po‰vatky 4,2 %, chrostíci 5,3 % a ostatní skupiny 20,8 %.
Sezónní zmûny u populací
Jepice mají délku larválního stadia vût‰inou jeden rok.
U nûkter˘ch drobnûj‰ích jepic rodu Baetis jsou 2 - 3 generace do roka. Larvy dosáhnou posledního instaru (nymfa)
a líhnou se na hladinû vody nebo povylezlé na kameny
ãi rostliny v subimaga.Tito polodospûlci se asi za 2 - 3 dny
svlékají v imaga. Imaga Ïijí hodiny aÏ dny, bûhem nichÏ
probûhne snÛ‰ka vajíãek na hladinu vody.Vzhledem k dominanci larev jepic rodu Baetis v makrozoobentosu vykazuje
jejich sezónní dynamika dvouvrcholové maximum, jarní
a pozdnû letní.
Po‰vatky mají v˘voj larev jednolet˘, ale velké druhy mají
v˘vojov˘ cyklus dvoulet˘ (Arcynopteryx, Perlodes) nebo
tﬁílet˘ (Dinocras, Perla).Tím je ovlivnûna sezónní dynamika
této skupiny. Jarní maximum je patrné u dolního toku Velké
Stanovnice vzhledem k v˘skytu druhu Amphinemura
sulcicollis a Brachyptera seticornis.
Chrostíci jsou hmyz s dokonalou pﬁemûnou, mají
stadium kukly.V˘razné jarní maximum pro larvy chrostíkÛ
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je v souvislosti s v˘skytem druhu Glossosoma boltoni
na horním toku Velké Stanovnice v tomto roãním období.
V pﬁípadû plo‰tûnky potoãní, ble‰ivce potoãního,
vodních broukÛ a jin˘ch není v˘razná sezónní dynamika,
ponûvadÏ tyto druhy jsou vázány na vodu po cel˘ rok
(tj. ve v‰ech v˘vojov˘ch fázích svého Ïivota).
Makrozoobentos v ekologick˘ch souvislostech
Toky v povodí Stanovnice mají charakter bystﬁin,
pro nûÏ je typická tvorba, transport a ukládání sedimentÛ
a také velké kolísání prÛtokÛ. Horní toky Velké Stanovnice
a Malé Stanovnice náleÏí k úsekÛm tvorby a transportu
sedimentÛ, vyznaãují se ãasto velkou rychlostí proudu
a silnou erozí koryta a bﬁehÛ. Vyskytují se zde druhy
adaptované na tyto podmínky - s hydrodynamick˘m
tvarem tûla (jepice Epeorus assimilis, Rhithrogena semicolorata, zástupci rodu Ecdyonurus), tvarem schránky
(chrostík Glossosoma boltoni, plÏ kamomil ﬁíãní) nebo
schopností pevného uchycení na podkladu (larvy muchniãek, zde Prosimulium hirtipes, ãasto masovû se vyskytující). Zvlá‰tní skupinou jsou pﬁítoky Kání, Baìurka
a PrÏenka. Bystﬁinn˘ charakter se u nich vyskytuje v jarním
období. Do léta prÛtok klesá aÏ mizí. Hladina vody klesne
na úroveÀ dna a její proudûní má charakter pohybu
podzemních vod.
K této skupinû tokÛ lze shrnout:
- vÏdy jsou pﬁítomny formy specialistÛ na Ïivot ve vodû
vmezeﬁené mezi ãásticemi dna
- skupiny jepic, po‰vatek a chrostíkÛ do vymizení
prÛtokÛ podle podmínek jednotliv˘ch rokÛ ukonãí
ontogenezi a imaga vylétnou,
- ãást zoobentosu pﬁeÏívá v tÛÀkách, typick˘m pﬁedstavitelem
jsou ble‰ivec potoãní a plo‰tûnka potoãní
- zoobentos reaguje na pokles prÛtoku únikov˘mi
reakcemi po toku nebo úhybn˘mi reakcemi
do zbyl˘ch tÛnûk
- v urãitém poãtu hyne po poklesu nebo vymizení
prÛtoku.
Bystﬁinn˘ charakter tokÛ je pﬁeru‰en lapaãi splavenin,
resp. i technick˘mi úpravami, které mûní bystﬁinn˘ ráz toku
na ﬁíãní. Ukládají se zde sedimenty, voda se pﬁi pomalém
proudûní více zahﬁívá. V zoobentosu se vyskytují taxony
spí‰e ﬁíãní, tolerantní k teplotû i ke zneãi‰tûní vody (jepice
Baetis rhodani, Baetis bioculatus). Bystﬁiny jsou hodnotné
tím, Ïe jsou unikátními krajinotvorn˘mi prvky, mají pﬁedpoklady pro existenci jedineãn˘ch ekosystémÛ a v tomto
pﬁípadû také zásobují vodou nádrÏ Stanovnici, která je zdrojem hodnotné pitné vody.
Kde jsou provedeny technické úpravy tokÛ vyvstává
pak problém jejich následné renaturalizace (opûtovného
plnohodnotného zapojení bystﬁiny do okolní pﬁírody)
a revitalizace (obnovení stability ekosystému a naru‰en˘ch
ekologick˘ch vazeb). Tak napﬁ. byly v˘stavbou lapaãÛ splavenin pﬁeru‰eny biokoridory, kter˘mi mohou Ïivoãichové
jako ryby a makrozoobentos migrovat proti proudu.
Saprobita a ãistota vody v povodí Stanovnice
Horní toky Velké Stanovnice a Malé Stanovnice,
pﬁítoky Kání, Baìurka a PrÏenka ﬁadí podle nálezu makrozoobentosu do stupnû oligosaprobity. Hodnoty saprobního
indexu jsou blízké stﬁední hodnotû stupnû: oligosaprobita
je stabilní, celoroãní stav. Dolní toky Velké Stanovnice
a Malé Stanovnice vykázaly hodnotu saprobního indexu

na rozhraní oligosaprobity a beta-mesosaprobity nebo
je lze celoroãnû hodnotit jako beta-mesosaprobní stupeÀ.
Zaﬁazení vod podle jakosti do tﬁíd ãistoty s pouÏitím soustavy tzv. mezních hodnot se u povrchov˘ch vod provádí
podle pﬁíslu‰né státní normy. Podle fyzikálních a chemick˘ch ukazatelÛ vykazuje povodí Stanovnice pﬁeváÏnû
I. tﬁídu ãistoty (velmi ãistá voda), podle koncentrace
jednotliv˘ch forem dusíku ale jakost vody osciluje od ãisté
vody (II. tﬁída ãistoty) po vodu silnû zneãi‰tûnou (IV. tﬁída
ãistoty), napﬁ. amoniakálním dusíkem. Mikrobiologicky
je povodí zneãi‰tûno aÏ silnû zneãi‰tûno (III. aÏ IV. tﬁída
ãistoty) - pﬁíãinou je zemûdûlská v˘roba, zejména chov
dobytka a dramaticky se zvy‰ující rekreace v povodí s vût‰ím poãtem ubytovan˘ch lidí (septiky u domÛ nejsou
ﬁádnû vyváÏeny a voda prosakuje do okolí, zneãi‰tûná voda
se dostává aÏ do pﬁítokÛ nádrÏe - koliformní baktérie Ïijí
ve stﬁevním traktu ãlovûka a ostatních savcÛ). Biologick˘
stav, vyjádﬁen˘ saprobním indexem, ﬁadí horní toky Velké
Stanovnice a Malé Stanovnice a pﬁítoky Kání, Baìurka
a PrÏenka do I. tﬁídy ãistoty (velmi ãistá voda), dolní toky
Velké Stanovnice a Malé Stanovnice náleÏí do II. tﬁídy
ãistoty (ãistá voda).
Biota nádrÏe
Bioseston
Aktuální mikrobiální oÏivení, jeÏ je ve vodû pﬁítomno
nebo do ní proniklo se zneãi‰tûním (skupiny indikující
fekální zneãi‰tûní), se na úpravnû vody efektivnû likviduje
dezinfekcí chlórem, v˘jimkou jsou pouze bakteriální spory.
TudíÏ, vzhledem k chemismu uÏité vodárenské etáÏe jsou
limitující pro úpravu vody potenciálnû zákal a pﬁítomnost
organick˘ch látek, ve vegetaãní sezónû bioseston, resp. rostlinn˘ podíl planktonu - fytoplankton.
Vodní nádrÏ je úzká, korytovitá. Má znaãnou hloubku
(35 m). V˘skyt fytoplanktonu je modelován pravideln˘m
roãním cyklem stﬁídání homothermií a teplotních stratifikací (termoklina je v hloubce 7 - 10 m).
V zimû pod ledem je voda prakticky prostá Ïivota.
Sporadicky se mohou vyskytovat bezbarví biãíkovci a nálevníci, tj. organismy s heterotrofní v˘Ïivou. Po roztátí ledu
se zaãne voda v nádrÏi promíchávat a oteplovat.
Ve vodû se objeví první ﬁasy, zaná‰ené vodními proudy
do hloubek, pro jejich pobyt netypick˘ch: jsou to autotrofní
organismy a k rozvoji potﬁebují svûtlo. Monádov˘ typ ﬁas,
kter˘ se toliko pasivnû nevzná‰í, n˘brÏ se také aktivnû
pohybuje pomocí biãíkÛ, dokáÏe staÏení do hloubek
do rÛzné míry ãelit vertikální migrací. Stav jarní homothermie mizí s dotací svûtla, vzrÛstající teplotou a utváﬁející
se teplotní stratifikací se rozvoj fotosyntetizujících organismÛ soustﬁeìuje do zóny od hladiny po termoklinu
(epilimnion). V nádrÏi má rozvoj fytoplanktonu identick˘
prÛbûh, resp. hlavní charakteristiku s odchylkami v jednotliv˘ch letech V dubnu aÏ kvûtnu se dostaví jarní, náhlé
a v˘razné zv˘‰ení (tzv. pulz) fytoplanktonu, které vyuÏívá
nakumulovan˘ch Ïivin. Dal‰í transport Ïivin do nádrÏe
uÏ v ãase fotosyntetické aktivity (tj. ve vegetaãní sezónû)
má tuto odezvu:letní poãetnost fytoplanktonu klesá a ustaluje
se do zimní absence na hodnotách 101 - 102 jedincÛ/ml.
Jarní pulz fytoplanktonu obsahuje dominující ﬁasy
zlativky (Chrysophyceae), vyskytují se rody Chromulina,
Kephyriopsis, Stenokalyx, druh Dinobryon divergens,
Mallomonas acaroides a Mallomonas akrokomos,v nûkter˘ch letech se vyskytla zapáchající Synura uvella (k odbûru
pro úpravnu vody byla proto vybrána vodárenská etáÏ ve vût‰í
hloubce). Pﬁítomnost zlativek doplÀoval v˘skyt rozsivek
(Bacillariophyceae) planktonního druhu Asterionella

formosa, Synedra acus a rodu Cyclotella, Nitzschia.
Kvantitativní proporce pulzu je 102 - 103 jedincÛ/ml
epilimnia.
V eutrofizovan˘ch vodách, v letních mûsících nastupuje
masívní rozvoj zelen˘ch ﬁas (Chlorophyta), které rÛstov˘mi
a reprodukãními schopnostmi v konkurenci pﬁedãí
zástupce jin˘ch skupin, vyjma sinic. Jak bylo v˘‰e uvedeno,
tento stav u VN Stanovnice není.Teprve aÏ v roce 1998 byl
v létû zaznamenán v˘skyt desítek jedincÛ/ml zelené ﬁasy
Scenedesmus alternans. V prÛbûhu vegetaãní sezóny
se v kolísavém mnoÏství (101 - 102 jedincÛ/ml) vyskytují
kryptomonády (Cryptomonas spec.), v nízkém poãtu
(jedinci) tvarovû zajímavé obrnûnky (Dinophyceae), jmenovitû rod Gymnodinium a druh Peridinium cinctum,
Ceratium hirundinella, Katodinium piscinale a sporadicky Amhinidium larvale. Sporadicky byl ze skupiny
krásnooãka (Euglenophyta) nalezen rod Trachelomonas.
V jednotliv˘ch letech byly v rÛzn˘ch mûsících zji‰tûny nízké
poãty kolonií sinic rodu Microcystis. Specifick˘ je pro nádrÏ
v˘skyt manganové bakterie Leptothrix echinata a Ïelezit˘ch bakterií v hypolimniu.
V potravním ﬁetûzci následuje po primární produkci,
jíÏ zprostﬁedkují rostliny (zde ﬁasy), produkce sekundární
v podobû rozvoje Ïivoãi‰né sloÏky planktonu - zooplanktonu. Toto spoleãenství konzumentÛ je v nádrÏi sloÏeno
z nálevníkÛ, víﬁníkÛ, perlooãek a buchanek. Jejich poãetnost
je do 100 jedincÛ/l vodního sloupce. Rozvoj zooplanktonu
je zákonitû opoÏdûn za prosperitou ﬁas, které jsou jejich
potravou.
Bioseston klasifikuje vodu v nádrÏi jako oligotrofní.
PﬁíbﬁeÏní vegetace
V pﬁíbﬁeÏní zónû nádrÏe, zejména na poãátku vzdutí
a v zátokách, do nichÏ ústí pﬁítoky, rostou v rÛzné míﬁe
vy‰‰í rostliny, tzv. makrovegetace. Jsou to jednak rostliny
zakoﬁenûné na dnû, jejichÏ lodyhy a kvûty vystupují
nad hladinu a jednak ponoﬁenû Ïijící rostliny zakoﬁenûné
na dnû.Vyskytuje se zde rÛÏkatec ostnat˘ (Ceratophyllum
demersum), stolístek klasnat˘ (Myriophylum spicatum),
rdest (Potamogeton), rdesno obojÏivelné (Polygonum
amphibium), ojedinûle dou‰ka vodní zvaná téÏ vodní mor
kanadsk˘ (Elodea canadensis).Tyto druhy dokládají zhor‰enou jakost vody v pﬁíbﬁeÏní zónû, jeÏ má své specifické
dÛvody. Samy o sobû sehrávají ve vegetaãní sezónû pozitivní úlohu pﬁívodem vyprodukovaného kyslíku lodyhou
do koﬁenového systému. Zlep‰ují tak kyslíkovou bilanci
u dna. Není-li v‰ak jejich organická hmota se závûrem
vegetaãní sezóny vyklizena, rozklad jejich uhynul˘ch
ãi odumﬁel˘ch tûl naopak prÛbûh rozkladn˘ch procesÛ
zhor‰í. ProtoÏe tento rozklad probíhá pﬁes zimu
za nízk˘ch teplot vody, je zpomalen a ãasovû rozloÏen.
Zvlá‰tní situace nastala za povodnû v ãervenci 1997.
Makrovegetace byla obalena filmem ulpûlého zákalu. Tento
pokryv u nich inaktivoval fotosyntézu. Rostliny pﬁedãasnû
odumﬁely, netransportovaly kyslík do subtrátu a destrukce
jejich organické hmoty probíhala dále je‰tû za vy‰‰ích
teplot (aÏ do 20°C), coÏ spolu zhor‰ilo kyslíkovou bilanci.
Závûr
NádrÏ Stanovnice vykazuje uchovanou oligotrofii,
ve srovnání s vodárensk˘mi nádrÏemi v âR má velmi pﬁíznivou fyzikální, chemickou a mikrobiologickou jakost vody
a unikátní biologick˘ stav. Hlub‰í rozbor biologick˘ch
nálezÛ v‰ak indikuje negativní trendy v jakosti vody
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- tj. posun k mezotrofii a plíÏivé zhor‰ování saprobity,
k pozvolnému zvy‰ování trofie v‰ak dochází u kaÏdého mokﬁadního ekosystému. V nádrÏi je nutno prÛbûÏnû monitorovat jakost vody, trofii a saprobitu a analyzovat, zda jejich
zmûny odpovídají pﬁirozen˘m procesÛm nebo byly vyvolány
lidsk˘mi aktivitami. Vodní dílo na Stanovnici je rovnûÏ unikátní vodárensk˘ zdroj, nezastupiteln˘ v místním regionu
a perspektivní pro zásobení pitnou vodou. V˘jimeãn˘ test,
jímÏ byla povodeÀ v ãervenci 1997, prokázal taktéÏ zdaﬁilou
konstrukci a ﬁádnou funkci vodního díla i v extrémních podmínkách. Ekosystém povodí Stanovnice je v‰ak ohroÏen
dÛsledky zvy‰ující se lidskou ãinností v jejím povodí.

Rákosina jiÏnû od obce JablÛnka. Mokﬁad se stává v˘znaãnou zoologickou lokalitou.
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