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1. Vertikální profily a složení fytoplanktonu v jezerech Milada 

a Most 
 

Od dubna do října 2020 jsme provedli několik terénních měření vertikálních profilů a a odběrů vzorků 

na jezerech Most a Milada. Pomocí dvou multiparametrických sond (FluoroProbe a YSI EXO2) jsme 

změřili profily chlorofylu (míra množství řas a sinic ve vodě), teploty, koncentrace kyslíku a z dat 

získaných pomocí ponorného senzoru pro měření světla (Licor LI 193 SA) jsme vypočetli hloubku 

eufotické vrstvy (Zeu – udává hloubku, kde je dostatek světla pro fotosyntézu, polovina Zeu zpravidla 

odpovídá průhlednosti vody).  

 

1.1 Jezero Milada 

Průhlednost vody byla po celý rok vysoká a pohybovala se v rozmezí 5-7 metrů. Koncentrace chlorofylu 

u hladiny kolísala od 3 do 8 µg l-1, což jsou hodnoty indikující dobrou kvalitu vody. Ve fytoplanktonu 

převládaly rozsivky, obrněnky a skrytěnky, sinice se po celý rok vyskytovaly jen ve velmi malém 

množství. Na obrázku 1 je dobře patrné, že fytoplankton po celý rok vytvářel výrazná podpovrchová 

maxima v hloubce 10–17 m, na jaře přesahující hodnotu 50 µg l-1. Biomasa byla často tvořena drobnými 

pikoplanktonními sinicemi, které dosahovaly počtů až 1 milion buněk na ml.  Tato podpovrchová maxima 

představují potenciální problém pro kvalitu vody v jezeře, protože sedimentací a rozkladem biomasy 

dochází zejména v druhé polovině roku k vyčerpání kyslíku ve spodních vrstvách vodního sloupce (Obr. 

1), které nemohou být obývány rybami.   

 

 
Obrázek 1: Hloubka eufotické vrstvy a vertikální profily chlorofylu, teploty a kyslíku v jezeře Milada 

v roce 2020. 

 

1.2 Jezero Most 

Průhlednost vody byla o něco vyšší než v jezeře Milada a pohybovala se od 6 do 7,5 m. Koncentrace 

chlorofylu byly nízké v rozmezí 2–10 µg l-1. Podobně jako na Miladě, i zde byla zjištěna podpovrchová 

maxima chlorofylu v hloubkách 8 až 18 m. Fotosyntetickou aktivitou fytoplanktonu byla koncentrace 

kyslíku zpravidla nejvyšší v oblasti termokliny, která se nacházela o několik metrů výše než maximum 

chlorofylu (Obr. 2).  
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Obrázek 2: Hloubka eufotické vrstvy a vertikální profily chlorofylu, teploty a kyslíku v jezeře Most v roce 

2020. 

 

Podpovrchová maxima chlorofylu byla tvořena téměř výhradně vláknitou sinicí Planktothrix 
rubescens (Obr. 3), jejíž výskyt může navzdory relativně nízkým počtům (8 tisíc buněk na ml, 30. září, 

hloubka 18 m) představovat závažné ohrožení kvality vody v jezeře. Pro srovnání, v roce 2019 dosáhl 

maximální počet buněk na ml hodnoty 82 tisíc (30. červenec, hloubka 19 m). Planktothrix rubescens je 

příkladem potenciálně nebezpečné sinice, která je v mnoha aspektech odlišná od ostatních druhů 

tvořících toxické vodní květy. Jde o vláknitou sinici z řádu Oscilatoriales, která se hojně vyskytuje 

v hlubokých jezerech prealpinského pásma. Bylo prokázáno, že P. rubescens produkuje toxické látky 

(zejména microcystiny), které představují vážnou ekologickou hrozbu a mohou toxicky působit na vodní 

organismy i člověka. Vlákna široká okolo 6 µm obsahují až stovky buněk a dosahují délky až několik 

milimetrů. Buňky obsahují velké množství červeného pigmentu fykoerytrinu (Obr. 3), který zvyšuje 

účinnost fotosyntézy při nízkém množství světla. Přítomnost fykoerytrinu společně s plynovými 

měchýřky sloužícími k udržování a změně polohy ve vodním sloupci je zřejmě hlavní příčinou, že 

maximum výskytu není jako u ostatních sinic u hladiny, ale ve značných hloubkách (10–25 m). 

 

Obrázek 3: Mikrofotografie vláknité sinice Planktothrix rubescens z jezera Most, zvětšení 400x. 
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 Za určitých podmínek může dojít k náhlému vynoření biomasy, což způsobí, že se hladina 

daného jezera zbarví červeně. Tato sinice preferuje ekosystémy s nízkou koncentrací rozpuštěných živin 

a na příkladech podaplských jezer bylo dokázáno, že se často objevuje paradoxně až po snížení 

přitékajícícho živinového znečištění. Ke zvýšené tvorbě vodních květů a šíření této sinice přispívá 

i globální změna klimatu, která se projevuje nárůstem teplot, prodloužením vegetační sezóny a zesílením 

teplotní stratifikace.  

 Ačkoliv byla tato sinice na území ČR v minulosti zaznamenána, nikdy se nejednalo o klasický 

výskyt metalimnetických (hlubokých) maxim biomasy ve vodním sloupci. Spíše šlo o ojedinělé nálezy, 

kdy P. rubescens byla zaznamenána v malém množství u hladiny a nevytvářela červeně zbarvený vodní 

květ. Důvodem je nedostatek vhodných potenciálních lokalit (hluboká a čistá jezera) na území ČR. Tato 

situace se však podstatně změnila s vytvořením několika důlních jezer. Je důvodné předpokládat, že 

v blízké budoucnosti může dojít k šíření této sinice i na další lokality včetně jezera Milada, a proto je 

nezbytné pečlivě monitorovat kvalitu vody, zejména uvážíme-li, že obě jezera jsou otevřena veřejnosti 

a slouží k rekreačním účelům. 

 

2. Nárostové řasy (perifyton) v jezeře Milada a Most 
V roce 2020 proběhlo celkem 6 terénních měření na důlních jezerech Milada (3) a Most (3), která byla 

zaměřena na studium nárostových řas v litorální zóně do 3 metrů hloubky (druhovou rozmanitost, příjem 

fosforu a studium primární produkce). Byla zjištěna vysoká druhová bohatost nárostových sinic a řas 

(Obr. 4).  

 

Obrázek 4. Druhová diverzita rozsivek a všech řas počítaná dle Shannon a Weaver (1964) v jednotlivých 

ročních obdobích průměrovaných přes dva studované roky 2019 a 2020. Jaro – zelená, léto – žlutá, 

podzim – červená. 
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Doposud bylo identifikováno přes 300 druhů sinic a řas. Nejpočetněji zastoupenou skupinou 

byly rozsivky, po nich následovaly sinice a zelené řasy. Dominantní druhy jednotlivých jezer a sezón se 

od sebe liší, a tudíž každé jezero má unikátní složení nárostových řas. Například na jezeře Milada se 

vyskytuje červená řasa Chroodactylon ornatum (Obr. 5), která je velmi málo pozorovanou řasou České 

republiky a vyhledává lokality s vyšší slaností vody, jako je sledované důlní jezero. 

 

 
Obrázek. 5 Microfotografie nárostové červené řasy (ruduchy) Chroodactylon ornatum z jezera Milada. 

Zvětšení 400x. 

 

V nárostech jezera Milada se objevila vzácně jednotlivá vlákna planktonní sinice Planktothrix 
rubescens, která zde pravděpodobně přežívá zimní sezónu. Doposud jsme nezaznamenali během našich 

měření tvorbu podpovrchového vodního květu, ale pokud dojde ke zvýšení kvality vody v jezeře Milada, 

mohlo by dojít k rozvoji této sinice.   

Biomasa nárostů porůstající dno jezer má sezónní průběh, kdy k největší akumulaci biomasy 

dochází během léta a začátku podzimu. Největší část biomasy je tvořena vláknitými zelenými řasami 

(Oedogonium spp., Cladophora sp.) a vláknitými spájivkami (Zygnema spp., Mougeotia spp.). Nárosty 

dosahují mocnosti přes 10 cm (Obr. 6) a jsou velmi patrné hlavně na jezeře Milada, které bylo založeno 

dříve než jezero Most. Dá se předpokládat, že se zvyšujícím stářím jezera Most bude také docházet 

k zvyšování mocnosti nárostů. Jejich rozvoj v příštích letech může způsobit neoblíbenost lokality Milada 

a Most k rekreačnímu využití, přestože se jedná zejména o estetický vjem rekreantů, protože jak již bylo 

zmíněno dříve, dominantou nárostů jsou zejména netoxické spájivky a zelené řasy. 
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Obrázek 6: Nárosty vyskytující se na jezeřech Milada a Most hlavně během léta a podzimu. 

 

Jezero Most je v současné době charakterizováno jako oligotrofní s velmi nízkým obsahem 

fosforu ve vodě. Jezero Milada je mírně mesotrofní, ale ani v jeho vodách koncentrace fosforu není 

vysoká. Další řešenou otázkou projektu byl příjem fosforu nárosty z vody. Rychlost příjmu fosforu 

nárosty byla nejvyšší na jaře a klesala během vegetační sezóny. Jezero Most vykazovalo nejvyšší 

specifickou aktivita příjmu fosforu v létě a tím se odlišilo od jezera Milada. Jaký je pro to důvod, zatím 

nevíme. Změny v příjmu fosforu nárosty mohou být způsobené změnami v druhovém složení 

nárostových řas během sezóny, zvýšením množství mrtvé biomasy řas v nárostu nebo zvýšením 

mocnosti nárostů během léta a podzimu. 

 

3. Vodní rostliny (makrofyta) v jezerech Most a Milada 

Průzkum vodní makrovegetace (makroskopických rostlin, makrofyt) jezer Milada a Most 

proběhl v červenci 2020. V pásových transektech byla na hloubkovém gradientu zjišťována druhová 

skladba cévnatých rostlin a makroskopických řas, jejich pokryvnost, výška a maximální hloubka výskytu. 

Pokryvnost druhu byla stanovena jako přímý procentický (0–1) odhad plochy jeho výskytu v určité 

hloubkové zóně. Výška rostlin (m) a jejich pokryvnost byly použity pro výpočet vážených průměrů výšky 

a pokryvnosti porostů. Terénní šetření bylo provedeno kombinací techniky brodění mělkých zón 

a přístrojového potápění v hlubokých zónách. Srovnání s výsledky obdobného šetření v roce 2016 

umožnilo mj. hodnocení obecných trendů sukcesního vývoje vegetace v první dekádě od vzniku jezer 

(Obr. 7).  

Obě důlní jezera se vyznačují mimořádně vysokou průhledností vody, což je klíčový faktor pro 

rozvoj litorální vegetace. Příznivá je také teplota vody obou jezer ležících v teplé oblasti Českého 

Termofytika, nebo jejich nízká úživnost, která omezuje rozvoj („stínícího“) fytoplanktonu. V obou 

jezerech je zastoupeno kompletní společenstvo makrofyt tvořené vynořenými, plovoucími i ponořenými 

rostlinami. Druhové složení a množství vegetace je ve srovnání s jinými umělými nádrženi zcela 

výjimečné, neboť významně převažuje společenstvo ponořených rostlin tvořené hustými porosty 

relativně početných druhů, které díky dostatku světla sestupují do značných hloubek (12–16 m). Bohatě 

rozvinutá litorální vegetace tak pokrývá podstatnou část dna obou jezer (odhadem 0,2–0,3) a tvoří 

vysoce strukturovaná stanovišťě, která dotuje kyslíkem a energeticky bohatými organickými látkami. 

Rozsáhlé „podvodní louky“ se navíc podílí na odčerpávání živin z vody a udržování vysoké průhlednosti 
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obou jezer. Vegetace každého jezera má nepochybně i svá specifika, neboť odráží místní podmínky 

prostředí, různé sukcesní stáří jezer apod. 

Vegetaci jezera Milada tvořilo v roce 2020 celkem 16 druhů cévnatých rostlin a několik druhů 

makroskopických řas z čeledí Characeae a Vaucheriaceae. Tři druhy rostlin patřily mezi ohrožené podle 

Červeného seznamu cévnatých rostlin ČR. Z vynořených cévnatých rostlin jsme zjistili bohatě rozvinuté 

porosty orobinců (Typha angustifolia, T. latifolia) a rákosu (Phragmites australis), které sestupovaly do 

hloubek 1–2 m. Ojediněle se vyskytovaly semenáče zevaru (Sparganium sp.) nebo mělké porosty 

drobných mokřadních druhů jako je karbinec evropský (Lycopus europeus), čistec bahenní (Stachys 
palustris), nebo opletník plotní (Calystegia sepium) ovíjející stébla rákosu a orobince. V hloubkách do 

2 m se sporadicky vyskytovalo rdesno obojživelné (Persicaria amphibia) s plovoucími listy na hladině. 

V hloubkách 1–4 m dominovaly ponořené cévnaté rostliny. Z nich se vyskytovali hojně zejména stolístek 

klasnatý (Myriophyllum spicatum), rdesty (Potamogeton crispus, P. pectinatus) a ohrožená řečanka 

přímořská (Najas marina), ojediněle pak ohrožený stolístek přeslenitý (Myriophyllum verticillatum) nebo 

ohrožený rdest prorostlý (Potamogeton perfoliatus). Ponořené rostliny doprovázely v menší míře 

i makroskopické řasy z čeledi Characeae a zejména čeledi Vaucheriaceae. V hloubkách od 4 m se čeleď 

Vaucheriaceae významně rozšířila a dominovala až do maximální hloubky výskytu vegetace ve 12 m.  

Vegetaci jezera Most tvořilo v roce 2020 celkem 11 druhů cévnatých rostlin a několik druhů 

makroskopických řas z čeledí Characeae a Vaucheriaceae. Dva druhy rostlin patřily mezi ohrožené podle 

Červeného seznamu cévnatých rostlin ČR. Z vynořených cévnatých rostlin jsme zjistili místy bohatě 

rozvinuté porosty rákosu, menší porosty orobince (Typha angustifolia) nebo juvenilního zevaru, které 

sestupovaly do hloubek až 1,7 m. V hloubkách do 2–3 m se ojediněle vyskytovaly druhy s plovoucími 

listy na hladině jako je lakušník vodní (Batrachium aquatile agg.), rdesno obojživelné nebo ohrožený 

rdest uzlinatý (Potamogeton nodosus). Ponořené cévnaté rostliny jako je stolístek klasnatý, rdesty 

(Potamogeton crispus, P. pectinatus, P. trichoides) nebo ohrožená řečanka přímořská tvořily husté 

porosty v hloubkách 1–5 m a řidčeji sestupovaly ještě o několik metrů níže, kde byly nahrazeny hustými 

porosty makroskopických řas. Makroskopické řasy doprovázely cévnaté rostliny na celém hloubkovém 

gradientu, přičemž v hloubkách do osmi metrů se více prosazovala čeleď Characeae (Obr. 8), hlouběji 

naopak čeleď Vaucheriaceae. Obě čeledi makroskopických řas sestupovaly do hloubky 16 m, která byla 

maximální hloubkou výskytu makrovegetace v jezeře Most v roce 2020. 

Srovnání základních charakteristik vegetace obou jezer v různém období jejich vývoje ukazuje 

některé společné atributy sukcesních změn. Dva roky po napuštění jezera Most osídlovalo větší množství 

druhů pouze část volného dna litorálu a základní skupiny rostlin byly distribuovány v relativní rovnováze. 

Po šesti letech od napuštění jezer Most i Milada lze pozorovat kompletně zarostlý litorál obou jezer 

a ustavení optimálních hloubek výskytu vynořených (0–1 m), ponořených (1–5 m) cévnatých rostlin 

a makroskopických řas (>5 m). Po deseti letech od napuštění jezera Milada je patrný rozvoj břehové 

vegetace (zejména vynořených rostlin), dominance menšího počtu kompetičně úspěšných druhů, 

kompetiční tlak mezi skupinami makroskopických řas (dominance rodu Vaucheria), zmenšování výšky 

rostlin a maximální hloubky výskytu vegetace s poklesem průhlednosti vody.  

Průhlednost vody obou jezer bude nadále limitujícím faktorem pro zachování zcela unikátní 

litorální vegetace a všech jejich funkcí ve vodním ekosystému. Např. v jihozápadní polovině jezera Most 

se rozprostírají rozsáhlé podvodní louky, které nemají v našich stojatých vodách obdoby. Sílící rekreační 

využití obou jezer bude bezpochyby ovlivňovat kvalitu vody včetně její průhlednosti. Doporučujeme 

proto pravidelně sledovat společenstvo makrofyt, které citlivě reaguje na změny kvality vody a může 

poskytovat zpětnou vazbu pro management. Současně doporučujeme zachovat a chránit břehové 
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porosty vynořených rostlin, které v kulturní krajině poskytují cenná stanoviště pro migrující ptactvo 

a jiné živočichy a současně mohou fungovat jako kořenová čistírna splachů z okolí nádrže (např. 

příjezdových cest). 

 

 
Obrázek 7. Druhová početnost, výška a pokryvnost litorální vegetace jezer Most a Milada v letech 2016 

a 2020 (v závorkách uveden počet roků od napuštění jezer). Detailní pokryvnost hlavních skupin 

makrofyt ukazují grafy v dolní řadě.  
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Obrázek 8. Společenstvo makroskopických řas čeledi Characeae v jezeře Most. 


