
Revitalizace některých rybníků a 

nádrží na Jindřichohradecku   

. 

 



EVL Rybníky u Lovětína 
-PP Luží u Lovětína 

-PP Horní Lesák 

-Horní a Dolní u Lovětína 



Ohrožení 
• Zanedbaná údržba (nejasná majetková držba, 

obtížné obhospodařování) 

• Vysychání 

• Zarůstání nádrží (zejména orobinci) 

• Chov ryb 

 



Různé požadavky na prostředí 

 

Křehutka orobincová Zevar nejmenší 



Obnovy nádrží, opravy hrází a výpustí 



Hloubení tůní 



Zadržení vody v nádržích    



Odstraňování orobince a kosení 

• omezení invaze orobince 

• omezení dalších invazních druhů (třtina křovištní) 

• zachování lučních společenstev 



Průzkumy 
• Mykologický 

• Algologický 

• Botanický 

• Epigeon (střevlíci, 

pavouci) 

• Batrachologický a 

herpetologický + 

monitoring 

• Odonatologický + 

monitoring 

• Vodní brouci 

• Rovnokřídlí 



Rybník  Dolní 



Stav před zásahem 



Nepovolený zásah        

XII/2010 

stav IV/2011 



Náprava-

snížení hladiny, 

navrácení 

materiálu do 

nádrže 

V/2011 



Konec  léta 



Současná situace 



Rybníky u Lovětína– současný stav 
• Stovky ks  v.jasnoskvrnné a přes 100 ks š.jarního a významné 

populace dalších bezobratlých 

• Významné populace obojživelníků (skokan ostronosý, čolek velký, 

blatnice skvrnitá, kuňka ohnivá …. 11 druhů) 

• Rozvoj porostů z.nejmenšího, rdestu trávolistého, Charophyceae 



Monitoring čolka velkého  

pomocí živolovných pastí 

• Probíhal na počátku května  

• V nádržích vždy 7 pastí, dvě noci 



Čolek velký x ryby 
Nádrž Triturus cristatus ryby 

Horní Lesák (2.5.2010) 94M, 14F           108 ks NE 

Luží-horní (4.5.2010) 47M, 34F             81 ks NE 

Luží –střední (6.5.2010) 7M,2F                    9 ks NE (ale do pastí jsem 

později nějaké chytil) 

Luží spodní (8.5.2010) 8M, 4F                 12 ks ANO (ca 10.000 ks lín) 

Horní u Lov.(10.5.2010) 64M, 21F              85 ks NE 

Dolní u Lov.(14.5.2010) 5M, 8F                  13 ks ANO (chov lína, okoun) 



Dosavadní aktivity 
• Jednání s vlastníky, ujasnění vlast. vztahů (H.Lesák) 

• Pronájem pozemků (2004 – Luží, 2010-Horní u Lovětína) 

• Poměrně důkladný průzkum území 

• Zpracování návrhu údržby, získání souhlasu vlastníků i 

úřadů 

• Soustavná realizace managementu reagující na stav biotopů 

• Využití různých způsobů financování -PPK, KÚ (granty, 

management), PRŘS, AOPK 

• Propagace v místě (Lovětín, Jarošov n.N.) 

• Průběžný monitoring (vážky, obojživelníci, nově i brouci), 

financovaný zčásti AOPK 

• Pozor na ryby ! 



EVL Rašeliniště Radlice 



Ohrožení 

- Narušení hrází a výpustí 

-Vysýchání v průběhu roku 



Významné druhy 



Zásahy 2010 



Současná podoba nádrží 



T.crista
tus 

L.vulga
ris  

I.alpes
tris 

D.circum
cinctus 

D.circum
flexus 

G.zonatus G.cinere
us 

G.austria
cus 

L.pecto
ralis 

L.dubia L.rubicun
da 

28.5.2009 5 10 0 3 1 20 20 0 5 3 20 

   6.4.2011 3 7 8 1 0 4 4 1 1N 2N 

10.5.2011 1, 1 ex. 1 ex. 3 

18.5.2011 1 imat. 10 

   7.6.2011 10 14 

Následné hodnocení 



Pravidla obnovy soustav nádrží 
• Předchází průzkum cílových druhů (společenstev) 

a dalších významných skupin s různými 

požadavky na biotop 

• Do nejvýznamnějších částí zasahovat jen v 

nejnutnějším rozsahu 

• Provádět zásahy ve více etapách s ohledem na 

další významná společenstva a druhy 

• Následně vyhodnotit dopad zásahu na cílové 

druhy a další druhy a společenstva 



Obnova pobřežní zóny Krvavý rybník 

Deponie po předchozím vyhrnutí okrajů rybníka 



Obnova pobřežní zóny - PR Krvavý a  

Kačležský rybník 



Husa velká 

Vážka bělořitná 

ale bez údržby to nejde …. 

Obnova pobřežní zóny  



Revitalizace Pazderského rybníka a 

jeho přítoku 



Zásah spočíval v:  

-Odbahnění 

-Vytvoření mělké litorální zóny 

-Vytvoření koryta drobného  

   periodického vodního toku 

-Vytvoření tůně 



To potěší …….. 



Ale všechno má své „mouchy“ 



Důsledná kontrola je nezbytná 

Děkuji za pozornost 


