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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá hodnocením vývoje litorálních porostů v závislosti na hospodářských 
zásazích na vybraných rybničních lokalitách v CHKO Třeboňsko. Na základě způsobu obhospodařování 
a různého stupně vývoje litorální vegetace bylo vybráno 5 rybníků, které poskytovaly co nejrozmanitější 
soubor stanovištních podmínek. Během sezóny 2010 se na zájmových lokalitách prováděl floristický 
průzkum, sledovala se struktura zooplanktonu, biodiverzita obojživelníků a odebíraly se vzorky pro 
stanovení hydrochemických parametrů vod sledovaných nádrží. Po vyhodnocení odebraných vzorků 
vody bylo potvrzeno, že všechny sledované rybníky měly eutrofní až hypertrofní charakter. Mapováním 
vegetace bylo zjištěno celkem 14 asociací rostlinných druhů. Největší biodiverzita obojživelníků byla 
zaznamenána na rybníce Prelátském, který byl ve sledované sezóně nasazen dvouletou kapří obsádkou 
a jeho litorál z hlediska počtu druhů, rozlohy i zonace nepatřil k nejcennějším lokalitám. Oproti tomu 
rybníky Nový ve Stříbřeci a Obecní u Mníšku s hodnotným, vyvinutým litorálním pásmem vykazovaly 
podstatně nižší počet nalezených obojživelníků, stejný jako u nádrže Bicencky, jejíž litorál byl zničen 
vyhrnutím. Tento výsledek potvrzuje skutečnost, že výskyt či absence druhů je ovlivněna systémem 
mnoha faktorů, které jsou vzájemně propojeny. Jako nejvýznamnější determinanty se projevily struktura 
a plocha litorálních porostů ve vztahu k rybí obsádce v nádrži. 
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Abstract 

This thesis is interested in the evaluation of the development of littoral vegetation depending on 
management measures at selected fishponds of Protected Landscape Area Třeboňsko. Based on 
management practices and different degrees of development of the littoral vegetation were selected five 
ponds, which provide the most diverse set of habitat conditions. During the 2010 season at the sites of 
interest was realized floristic survey, research of the structure of zooplankton, monitoring of biodiversity 
of amphibians and were taken samples for determining the hydrochemical parameters of water. Results 
of samples confirmed that all the monitored ponds were eutrophic to hypertrophic character. Mapping of 
vegetation confirmed 14 associations of plant species. The greatest biodiversity of amphibians have 
been recorded on a pond, Prelátský, which was deployed in the season a two-year carp stocking and the 
littoral from the perspective of species number, size and zoning was not the most valuable from all 
habitats. In contrast, ponds Nový ve Stříbřeci and Obecní u Mníšku with valuable, developed shore 
vegetation showed a significantly lower number of amphibians found, the same like at Bicencka, which 
was destroyed by removal of sediment up the shore. This result confirms that the presence or absence 
of species is influenced by many factors, which are interconnected. The most important determinants are 
the structure of littoral area in relation to fish stock in the pond. 
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