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1. Základní identifikační a popisné údaje 
 
1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN 
Kód ZCHÚ: 2219 
Kategorie: přírodní památka 
Název: Pazourův rybník 
Kategorie IUCN: IV. - řízená rezervace 
 
1.2 Platný právní předpis o vyhlášení ZCHÚ 
 číslo:               3/2002 

vydal:   Okresní úřad Jindřichův Hradec 
dne:   9.12.2002 

 
1.3 Územně-správní členění, překryv s jinými chráněnými územími a příslušnost 
k soustavě Natura 2000 
 
kraj:       - Jihočeský 
obec s rozšířenou působností třetího stupně:  - Jindřichův Hradec 
obec:       - Strmilov 
katastrální území:     - Strmilov 
 
národní park:      - 
chráněná krajinná oblast:    - 
jiný typ chráněného území:    - 
 
Natura 2000 
ptačí oblast:      - 
evropsky významná lokalita:    - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Orientační mapa s vyznačením území 

 
 

1.4 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí 
 
Tabulka pro parcelní vymezení území a ochranného pásma 
 
Katastrální území: Strmilov 756962 
Číslo 
parcely 
podle KN 

Číslo 
parcely 
podle PK 
nebo jiných 
evidencí 

Druh pozemku podle 
KN 

Způsob využití pozemku 
podle KN 

Číslo listu 
vlastnictví 
 

Výměra parcely 
celková podle KN 
(m2) 

Výměra parcely 
v ZCHÚ (m2) 

365/2  ostatní plocha manipulační 
plocha 

1569 1114 1114 

357  vodní plocha rybník 1569 1036 1036 
363  vodní plocha rybník 1569 13498 13498 

Celkem   
 
Vlastnické právo: 
LV 1569: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Nuselská 236/39, Praha, Nusle, 140 00 
 
 
 
 
 
 



Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ : 

 
 

1.5 Výměra území a jeho ochranného pásma 
 

Druh pozemku ZCHÚ   
plocha v 0,0000 ha 

OP 
plocha v 0,0000 ha 

Způsob využití 
pozemku 

ZCHÚ   
plocha v 0,0000 ha 

lesní  pozemky -   

vodní  plochy 1,4534  zamokřená plocha  
rybník nebo nádrž 1,4534 
vodní tok   

trvalé  travní porosty    
orná půda   
ostatní zemědělské  
pozemky 

  

ostatní plochy 0,1114  neplodná půda  
ostatní způsoby 
využití 

0,1114 

zastavěné 
plochy a nádvoří 

   

plocha celkem  1,5648  

 
 
 
 
 
 



1.6 Hlavní předmět ochrany 

1.6.1 Předmět ochrany podle zřizovacího předpisu 
Zachování podmínek pro výskyt populace leknínu bělostného a živočichů vázaných na citlivě 
obhospodařované rybníky. 

1.6.2 Hlavní předmět ochrany – současný stav 
A. společenstva 

název společenstva podíl  plochy v 
ZCHÚ (%) 

popis biotopu společenstva 

Vegetace vysokých ostřic sv. 
Magnocaricion 

5 Dominují Carex rostrata, Carex gracilis a 
C.vesicaria 

Rákosiny sv. Phragmition 
communis 

55 Porosty s dominancí orobince Typha latifolia a 
zblochanu Glyceria maxima. 
Porost se rozrůstá a uzavírá vodní hladinu  

Makrofytní vegetace přirozeně 
eutrofních a mezotrofních 
stojatých vod  
sv. Nymphaenion albae 

30 Podle stavu vody v rybníku se příležitostně 
objevují porosty s dominancí Eleocharis 
acicularis  

 
B. druhy 

název druhu  aktuální početnost 
nebo vitalita 
populace v ZCHÚ 

stupeň 
ohrožení  

popis biotopu druhu 

ROSTLINY    
Bublinatka jižní 
Utricularia australis 

Desítky-stovky -, C3 V porostech plovoucích makrofyt, 
méně v litorálech 

Leknín bělostný  
Nymphaea kandida 

desítky §2, C1 V řídkém porostu vrb 

Vrbina kytkokvětá 
Lysimachia thyrsiflora 

desítky- stovky §2, C3 V ostřicových litorálech 
 

Rdest tupolistý  
Potamogeton obtusifolius 

stovky -, C3 V porostech plovoucích makrofyt 

Rdest vláskovitý 
Potamogeton trichoides 

stovky -, C2 V porostech plovoucích makrofyt 

HOUBY    
Polnička bažinná 
Agrocybe paludosa 

jednotlivě EN Na vnějším okraji ostřicových 
litorálů 

BEZOBRATLÍ    
PLOŠTICE    
Znakoplavka 
Notonecta lutea 

desítky VU mezi makrofyty 

BROUCI    
Plavčík 
Haliplus fulvus 

jednotlivě? VU Litorál 

Dřepčík 
Neocrepidodera brevicollis 

desítky CR Pobřeží s Cirsium sp, případně 
Lycopus sp. 

Rákosníček 
Donacia versicolorea 

desítky EN Na rdestu plovoucím 

Vodomil 
Hydrophilus aterrimus 

nezjištěno CR litorály 



VÁŽKY    
Šidélko kopovité 
Coenagrion hastulatum 

desítky-stovky NT Rozmnožování v rybníku 

Šidélko širokoskvrnné 
Sympecma fusca 

jednotlivě NT Rozmnožování v rybníku 

Šídlatka tmavá 
Lestes dryas 

nezjištěno VU Rašelinné mokřady na obvodu 
rybníka 

Šídlatka  zelená 
Lestes virens 

desítky VU Mokřady na obvodu rybníka - 
rozmnožování 

Vážka jasnoskvrnná 
Leucorrhinia pectoralis 

jednotlivě §2, VU Volné plošky vody v litorálech 

Vážka žíhaná 
Sympetrum  striolatum 

jednotlivě NT Rozmnožování neprokázáno 

MĚKKÝŠI    
Levatka říční 
Physa fontinalis 

desítky NT Litorály rybníka 

Okrouhlice rybničná 
Musculium lacustre 

jednotlivě NT Litorály rybníka  

OBOJŽIVELNÍCI    
Blatnice skvrnitá 
Pelobates fuscus 

stovky larev §1, NT Rozmnožování v rybníku 

Čolek obecný 
Lissotriton vulgaris 

stovky §2, LC Rozmnožování v rybníku  

Čolek velký 
Triturus cristatus 

přes sto larev §1, NT Rozmnožování v rybníku 

Ropucha obecná 
Bufo bufo 

desítky §3, LC Rozmnožování v rybníku 

Rosnička zelená 
Hyla arborea 

jednotlivě §2,NT Rozmnožování v rybníku 

Skokan ostronosý 
Rana arvalis 

jednotlivě §2, NT Rozmnožování v rybníku 

Skokan hnědý 
Rana temporaria 

stovky -, NT Rozmnožování v rybníku 

Skokan krátkonohý 
Pelophylax lessonnae 

desítky §2, NT Rozmnožování v rybníku 

Skokan zelený 
Pelophylax esculentus 

desítky §2, NT Rozmnožování v rybníku 

PLAZI    
Užovka obojková 
Natrix natrix 

jednotlivě §2, VU Rybník, litorály 

PTÁCI    
Potápka malá 
Tachybaptus ruficollis 

jednotlivě §3 Příležitostně hnízdění v litorálech 

SAVCI    
Vydra říční 
Lutra lutra 

jednotlivě §2 
 

Na lovu 

 
 
 



1.7 Dlouhodobý cíl péče 
Zejména citlivým hospodařením na rybníku udržet vysokou diverzitu cenných rostlinných a 
živočišných společenstev a druhů. 

 
2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět 
ochrany 
 
2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů 
Charakteristika území 
 PP Pazourův rybník leží v Jihočeském kraji, okrese Jindřichův Hradec  v k.ú. 
Strmilov. Vyhlášeno bylo v roce 2002. Nadmořská výška území je cca 545 m n.m. Podle 
klimatické rajonizace leží v oblasti mírně teplé MT3. 
 Podle geomorfologického členění leží v soustavě Česko-Moravské, podsoustavě 
Českomoravská vrchovina, celku Javořická vrchovina, podcelku Novobystřická vrchovina a 
okrsku Vysokokameská vrchovina.  
 Biogeograficky se jedná o bioregion Novobystřickém. Fytogeograficky leží území v  
Českomoravské mezofytiku, fytogeografický okres Českomoravská vrchovina. 
 Potenciální vegetací jsou acidofilní bučiny a v podmáčených částech území olšovo 
jasanové luhy. 
 Geologickým podkladem je středně zrnitá dvojslídná žula číměřského typu na styku 
s pararulami. Půdy tvoří glej typický, glej organozemní  a organozem. 
  
 Dominantní vegetací rybníka  jsou společenstva svazů Phragmition a Nymphaeion 
albae. Kolem rybníka jsou porosty listnatých dřevin, zejména olše lepkavé, na hrázi dominuje 
olše lepkavá a bříza bělokorá. Botanicky jsou nejvýznamnější porosty vzplývavých makrofyt 
s leknínem bělostným, rdestem vláskovitým a rdestem tupolistým, významný je i výskyt 
vrbiny (bazanovce) kytkokvěté v ostřicových porostech. V ostřicových porostech byl zjištěn i 
výskyt některých významných hub, jako hlízenka Myriosclerotinia sulcatula vázaná na 
porosty ostřic a polnička bažinná vyskytující se na Jindřichohradecku sporadicky na březích 
rybníků (Lovětín, Rancířov).  
 Z obratlovců je z území znám výskyt řady významných populací vodních živočichů, 
obojživelníků i bezobratlých. Nejpočetnější jsou populace skokana hnědého a čolka 
obecného, početný je i čolek velký, blatnice skvrnitá, skokan krátonohý. Z bezobratlých je 
významný zejména výskyt početné populace mandelnky Neocrepidodera brevicollis. 
V Čechách se jedná o extrémně vzácný druh, v posledních desetiletích zaznamenán jen na 
Jindřichohradecku (PP Matenský rybník).Významný je i výskyt kriticky ohroženého 
vodomila Hydrophilus aterrimus, který však byl na Jindřichohradecku nalezen na více 
lokalitách. Z vážek je cenný výskyt populace šídlatky zelené i pravidelný výskyt vážky 
jasnoskvrnné, z vodních měkkýšů lze vyzdvihnout poměrně početnou populaci levatky říční. 
Byla zjištěna i ploštice znakoplavka Notonecta lutea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Přehled zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 
název druhu  aktuální početnost 

nebo vitalita 
populace v ZCHÚ 

kategorie  
podle 
vyhlášky č. 
395/1992 
Sb.stupeň 
ohrožení  

popis biotopu druhu 

ROSTLINY    
Leknín bělostný  
Nymphaea kandida 

desítky §2 V řídkém porostu vrb 

Vrbina kytkokvětá 
Lysimachia thyrsiflora 

desítky- stovky §2 V ostřicových litorálech 
 

BEZOBRATLÍ    
Vážka jasnoskvrnná 
Leucorrhinia pectoralis 

jednotlivě §2 Volné plošky vody v litorálech 

OBOJŽIVELNÍCI    
Blatnice skvrnitá 
Pelobates fuscus 

stovky larev §1 Rozmnožování v rybníku 

Čolek obecný 
Lissotriton vulgaris 

stovky §2 Rozmnožování v rybníku  

Čolek velký 
Triturus cristatus 

přes sto larev §1 Rozmnožování v rybníku 

Ropucha obecná 
Bufo bufo 

desítky §3 Rozmnožování v rybníku 

Rosnička zelená 
Hyla arborea 

jednotlivě §2 Rozmnožování v rybníku 

Skokan ostronosý 
Rana arvalis 

jednotlivě §2 Rozmnožování v rybníku 

Skokan krátkonohý 
Pelophylax lessonnae 

desítky §2 Rozmnožování v rybníku 

Skokan zelený 
Pelophylax esculentus 

desítky §2 Rozmnožování v rybníku 

PLAZI    
Užovka obojková 
Natrix natrix 

jednotlivě §2 Rybník, litorály 

PTÁCI    
Potápka malá 
Tachybaptus ruficollis 

jednotlivě §3 Příležitostně hnízdění v litorálech 

SAVCI    
Vydra říční 
Lutra lutra 

jednotlivě §2 
 

Na lovu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti 
v minulosti 
a) ochrana přírody – Území bylo vyhlášeno v roce 2002. Po vyhlášení bylo předáno do 
správy AOPK ČR. V souladu se zájmy ochrany přírody zde probíhá citlivé rybářské 
hospodaření. 
b) lesní hospodářství – předmětného území se netýká.  
c) zemědělské hospodaření – V ZCHÚ není zemědělská půda, nemělo žádný vliv 
d) rybníkářství – Díky tomuto oboru lidské činnosti vznikl rybník, který je jádrem ZCHÚ. Je 
zobrazen již na mapě z období 1836-1852. 

 
 
e) myslivost – Území je součástí honitby. Před vyhlášením ZCHÚ zde byly vysazovány 
uměle odchované kachny, významnější negativní vliv na území však nebyl zjištěn. 
f) rybářství – Největší vliv na stav bioty má samozřejmě rybářské hospodaření, které 
v posledních letech probíhá v souladu s požadavky ochrany přírody, chován je především lín. 
Poněkud problematický je chov dravých ryb, zejména štiky. Vhodnější by byl zřejmě chov 
pelagiálního candáta. 
g) rekreace a sport – Území není užíváno k rekreaci.  
h) těžba nerostných surovin – nebyla prováděna 
i) jiné způsoby využívání – nejsou známy 
 
2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy 
Souhlas Krajského úřadu Jihočeského kraje s opravou hráze rybníka č.j. KUJCK 26894/2009 
OZZL/2-Lh. 
Stavební povolení na opravu hráze , vydal MěÚ J.Hradec, č.j. OŽP 37995/2009-540 Fl 
 
2.4 Škodlivé vlivy a ohrožení území v současnosti 
a) lesní hospodářství – nemá žádný vliv 
b) zemědělské hospodaření – okolní pozemky nejsou využívány jako pastvina, nemá tedy 
významný negativní vliv 
c) rybníkářství – negativní vliv by mohlo mít necitlivé odbahnění a nevhodné uložení bahna. 
Negaticní vliv by mělo také zanedbání údržby ( v současné době havarijní stav hráze). 
d) myslivost – nemá negativní vliv 



e) rybářství – v současné době je intenzita hospodaření odpovídající požadavkům ochrany 
přírody. Potenciálním ohrožením je její zvýšení a aplikace vyššího množství krmiv a hnojiv, 
případně i úplné přerušení hospodaření, které by umožnilo úplný zárůst rybníka nitrofilními 
rákosinami. 
f) rekreace a sport – neprobíhá  
g) těžba nerostných surovin - neprobíhá 
h) jiné způsoby využívání – nejsou 
 
2.5 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch 
 
2.5.1 Základní údaje o lesích  
Pozemky určené k plnění funkcí lesa nejsou součástí ZCHÚ. 
 
2.5.2  Základní údaje o rybnících, vodních nádržích a tocích  

 
Název rybníka (nádrže) Pazourův (také Pazouřák) 
Katastrální plocha Strmilov 
Využitelná vodní plocha 0,5 ha 
Plocha litorálu 0,8 ha 
Průměrná hloubka 0,6 m 
Maximální hloubka 1,5 m 
Postavení v soustavě * - 
Manipulační řád ** - 
Hospodářsko provozní řád ** - 
Způsob hospodaření chov ryb 
Intenzita hospodaření extenzivní až polointenzivní 
Výjimka k aplikaci látek 
znečišťujících vodu (krmiva, 
hnojiva) ** 

není 

Parametry zvláštních povodní (u 
rybníků III. kategorie) ** 

- 

Uživatel  Iveta Sýkorová, Martínkova 470, 378 53 Strmilov 
Rybářský revír ** - 
Zarybňovací plán ** - 
Průtočnost – doba zdržení *** - 
 
2.5.3 Základní údaje o útvarech neživé přírody 
Významnější útvary neživé přírody se nenacházejí. 

2.5.4 Základní údaje o nelesních pozemcích 
ZCHÚ zahrnuje především rybník a jeho litorály (viz 2.5.2.) 

 
 
 
 
 
 



2.6 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů do území a závěry pro 
další postup 
 
Dosavadní vývoj bioty rybníka je zcela závislý na rybničním hospodaření. Zarůstání rybníka 
rákosinami dokumentují dva snímky z posledního desetiletí:  

 
 

Ortofotomapa 2005-2009 

 
Ortofotomapa 2002-2003 

 
Tento proces je již na hranici, kdy může zarůstání limitovat výskyt některých cenných či 
zvláště chráněných druhů. 
Dále lze konstatovat, že v současné době dochází k rozvoji populací rdestů a naopak ústupu 
leknínu bělostného. To může být důsledkem zanášení rybníka detritem, což umožňuje nástup 
vegetace mělkých eutrofních vod. 
 
 



2.7 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize 

Prioritní je udržení vysoké druhové diverzity rostlinných a živočišných společenstev. 
Obě složky se vzájemně podmiňují a kolize je velmi nepravděpodobná. 

Potenciální kolize může nastat při stanovení termínu opravy hráze a případných dalších prací. 

V tom případě by bylo z pohledu ochrany obojživelníků realizovat práce v zimním období. 
V tomto období však hrozí riziko vymrznutí leknínů. Toto riziko je sice malé, protože i dříve 
býval rybník zimován, přesto je vhodné zkrátit období, kdy bude rybník bez vody na 
minimum a realizovat zásahy během podzimu. 

 Plán zásahů a opatření  

3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ 
Mapa dílčích ploch : 

 
 
 
 
 



3.1.1 Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání 
a) péče o lesy 
PUPFL nejsou součástí ZCHÚ ani ochranného pásma. 

b) péče o rybníky (nádrže) a vodní toky 
Rámcová směrnice péče o rybníky 

Název rybníka (nádrže) Pazourův (také Pazouřák) 
Způsob hospodaření Chov ryb 
Intenzita hospodaření Extenzivní - polointenzivní 
Manipulace s vodní hladinou běžná, bez vypouštění v období březen-srpen 

(rozmnožování obojživelníků) 
Způsob letnění nebo zimování - 
Způsob odbahňování bez negativních zásahů do ostřicových porostů 

Způsoby hnojení - 

Způsoby regulačního přikrmování - 

Způsoby použití chemických látek Jenom vápnění na loviště 

Rybí obsádky  a) 1800 ks L1 nebo L2 
 b) 200 000 K0 
 c) 2000 K1 nebo 1500K1+200 Ab1– meliorační obsádka 
Případně původní druhy ryb v odpovídajícím množství 

1. Veškeré aplikované látky včetně vysazovaných rybích obsádek budou stanoveny pro aktuálně 
zatopenou vodní plochu při průměrné hloubce 1 m.  

2. Pálené vápno bude používáno na desinfekci dna stok a loviště jen ve zdůvodněných případech 
(přežívá tam i permanentní fauna a larvy hmyzu) - prokázané onemocnění, zvýšený 
výskyt ektoparazitů, výskyt nežádoucích druhů ryb v době, kdy bude rybník bez vody 
s aplikací na vlhké bahno. V případě chorob ryb možno aplikovat na vodní hladinu v místech 
stanovených orgánem ochrany přírody (Krajský úřad - Jihočeský kraj). Použití musí být hlášeno 
orgánu ochrany přírody (v současné době Krajský úřad – Jihočeský kraj) nejméně 7 dní před 
plánovaným použitím.   

3. Případné skladování závadných látek na dobu přesahující 7 dnů v přírodní památce nebo jejím 
ochranném pásmu bude oznámeno minimálně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody Krajského 
úřadu – Jihočeský kraj a bude probíhat pouze na místech k tomu určených orgánem ochrany 
přírody. 

4. Jarní výlov a nasazování býložravých druhů ryb do rybníka lze provádět pouze s předchozím 
souhlasem orgánu ochrany přírody. 

 
Popis jednotlivých dílčích ploch: 
Plocha č. 1 – Volná hladina rybníka s porosty  makrofyt - vzhledem k hluboké vrstvě 
sedimentu by částečné odbahnění rybníka přineslo pozitivní vliv na rozvoj natantní vegetace a 
vedlo by i k částečné oligotrofizaci, která by alespoň v prvních letech po odbahnění mohla 
podpořit výskyt vegetace parožnatek (Charophyceae). Problémem  je ochrana leknínu 
bělostného, která by musela být technicky zajištěna. V období, na které je tento plán péče 
zpracován, se celkové odbahnění nepředpokládá. 

Plocha č. 2 – ostřicové litorály rybníka tvořené porostem vysokých ostřic a třtiny šedavé. 
Tato část litorálů je významná z pohledu ochrany přírody. Zde se nepředpokládají žádné 
zásahy a je nutno zajistit jejich ochranu i při případných zásazích do rákosin. 

Plocha č. 3 a 4 – porosty rákosin s dominantním orobincem širolistým (3) a zblochanem 
vodním (4). Jak ukazuje kapitola 2.6., dochází v posledních letech k rozvoji této vegetace. Její 



rozsah již vede k obavám nadměrného zárostu, který limituje populace některých chráněných 
druhů (např. vážka jasnoskvrnná). Vhodné by bylo částečné omezení těchto porostů až na 
polovinu jejich současné rozlohy a to nejlépe jejich rozčleněním. Ideální by bylo například 
vytvoření tůní uvnitř litorálů, případně vytvoření členitého vnitřního okraje litorálů při 
částečném odbahnění rybníka. Toto opatření však nemůže být provedeno v rámci běžné 
údržby, protože výnosy z rybníka nemohou takto náročný zásah finančně pokrýt. 

Plocha č. 5 – Deponie po předchozím odbahnění s porosty dřevin (zejména bříza bělokorá). 
V současné době nevyžaduje žádný zásah. 

Plocha č.6 – hráz rybníka – v současné době značně narušená. Její oprava bude provedena na 
přelomu 2009-2010. Financuje ji AOPK ČR a proto s ní není uvažováno v nákladech tohoto 
plánu péče. Hráz je porostlá dřevinami. Zásahy do těchto porostů by měly být omezeny na 
nejnutnější míru, která umožní opravu hráze a zajistí její bezpečnost. Další zásahy by již měly 
být pouze bezpečnostní. 

c) péče o nelesní pozemky 
Kromě vodní plochy rybníka a jeho litorálů (viz 3.1.1.b) v území nejsou nelesní pozemky. 

d) péče o rostliny a živočichy 
Postačuje dodržení výše uvedených opatření.  

 
3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území 

a) lesy 
V území se nevyskytují lesní pozemky.  

b) rybníky (nádrže) 

Plochy č. 1-4   

A. Citlivé hospodaření v rybníku, to se řídí následujícími pravidly: Priorita: 1 

Rámcová směrnice péče o rybníky 

Název rybníka (nádrže) Pazourův (také Pazouřák) 
Způsob hospodaření Chov ryb 
Intenzita hospodaření Extenzivní - polointenzivní 
Manipulace s vodní hladinou běžná, bez vypouštění v období březen-srpen 

(rozmnožování obojživelníků) 
Způsob letnění nebo zimování - 
Způsob odbahňování bez negativních zásahů do ostřicových porostů 

Způsoby hnojení - 

Způsoby regulačního přikrmování - 

Způsoby použití chemických látek Jenom vápnění na loviště 

Rybí obsádky  a) 1800 ks L1 nebo L2 
 b) 200 000 K0 
 c) 2000 K1 nebo 1500K1+200 Ab1– meliorační obsádka 
Případně původní druhy ryb v odpovídajícím množství. 

 
1.  Veškeré aplikované látky včetně vysazovaných rybích obsádek budou stanoveny pro aktuálně          
      zatopenou vodní plochu při průměrné hloubce 1 m.  
2.  Pálené vápno bude používáno na desinfekci dna stok a loviště jen ve zdůvodněných případech  
     (přežívá tam i permanentní fauna a larvy hmyzu) - prokázané onemocnění, zvýšený výskyt    



      ektoparazitů, výskyt nežádoucích druhů ryb v době, kdy bude rybník bez vody s aplikací na  
      vlhké bahno, v případě výskytu chorob též jako desinfekce na vodní hladinu a to pouze na místa   
      schválená orgánem ochrany přírody. Jeho použití bude nahlášeno příslušnému orgánu ochrany    
      přírody (v současné době Krajský úřad – Jihočeský kraj) min. 7 dní před plánovaným použitím.   
5. Případné skladování závadných látek na dobu přesahující 7 dnů v přírodní památce nebo jejím 

ochranném pásmu bude oznámeno minimálně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody (Krajský 
úřad – Jihočeský kraj) a bude probíhat pouze na místech k tomu určených orgánem ochrany 
přírody. 

6. Jarní výlov a nasazování býložravých druhů ryb do rybníka lze provádět pouze s předchozím 
souhlasem orgánu ochrany přírody. 

 
B. Omezení rozsahu rákosin technickým zásahem (v plochách č. 3 a 4) – vytvoření tůní 
zejména na rozhranní porostů zblochanu a ostřicových porostů, odstranění části porostů 
s dominujícím orobincem. 
Priorita: 2  

Plocha č. 5 – Deponie se vzrostlými dřevinami. Tady není  v současné době žádné opatření 
nutné. Doporučuji ponechat případné odumřelé dřeviny přirozenému rozpadu. Odumřelé 
dřevo je vhodným substrátem pro řadu organizmů. 

Plocha č. 6 – Hráz s porosty dřevin. Oprava, která bude provedena na přelomu 2009-2010 
zajistí, že v průběhu platnosti tohoto plánu péče nebude nutný žádný cílený zásah. Případná 
údržba dřevin s ohledem na bezpečnost bude prováděna v rámci běžné údržby. 

d) nelesní pozemky 
V území nejsou nelesní pozemky. 
 
3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu 
zásahů a přehledu činností 
 
V ochranném pásmu je možno realizovat běžné hospodaření v lesích i na loukách. Vhodné by 
bylo obnovit hospodaření na bývalých loukách východně od ZCHÚ. Tok Hamerského potoka 
by měl být zachován bez významných technických úprav. 

3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu 
ZCHÚ je v terénu vyznačeno.  
 
3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území 
Žádné návrhy. 
 
3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností 
Nebyla zjištěna nutnost regulace. 
 
3.6 Návrhy na vzdělávací využití území 
V území by bylo vhodné umístit naučnou tabuli o biotě rybníka. Ta by mohla být součástí 
naučné stezky procházející nivou Hamerského potoka. 
 
3.7 Návrhy na průzkum či výzkum území a monitoring 
V roce 2009 byl proveden průzkum obojživelníků a vážek. Příležitostné průzkumy dalších 
skupin organizmů ukazují na vysokou diverzitu bezobratlých. Doporučuji proto provést 
podrobnější průzkum brouků, ploštic a měkkýšů. Vhodný by byl opakovaný monitoring 
populací obojživelníků (zejména čolek velký), případně doplnění stávajících údajů o 
mykologii a algologii.  



4. Závěrečné údaje 
 
4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle 
jednotlivých zásahů (druhů prací)  
 
Druh zásahu (práce) a odhad množství (např. 
plochy)  

  

Orientační 
náklady za rok 
(K č) 

Orientační 
náklady za období 
platnosti plánu 
péče (Kč) 

Jednorázové a časově omezené zásahy 

Omezení vysokých rákosin, tvorba tůní ---------- 1.000.000,-  

Značení 550 m, hraničníky 3 ks (1x za 5 let) ----------     12.000,- 

Informační tabule 1 ks ----------     13.000,- 

C e l k e m (Kč) ----------   1.025.000,- 

Opakované zásahy 

značení -     - 

C e l k e m (Kč)  1.025.000,- 

 
 
4.2 Použité podklady a zdroje informací 
a) Literatura: 
ALBRECHT J. et al. (2003): Českobudějovicko. In: Mackovčin P., Sedláček M. [eds.]: 

Chráněná území ČR, svazek VIII. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a 
EkoCentrum Brno, Praha. 

CULEK M. [ed.] (1996): Biogeografické členění České republiky. – [The Biogeography of the 
Czech Republic]. Enigma, Praha. 

DUDEK A. [red.] (1963): Geologická mapa ČSSR − mapa čtvrtohorních údajů, 1: 20 000 
M−33−XXVIII Jind řichův Hradec – Ústřední ústav geologický, Praha. 

FARKAČ J., KRÁL D. &  ŠKORPÍK M. [eds.] (2005): Červený seznam ohrožených druhů České 
 republiky. Bezobratlí. List of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. 
 – AOPK ČR, Praha  
CHYTRÝ M., KUČERA T. &  KOČÍ M. [eds.] (2001): Katalog biotopů České republiky. – 
 Interpretační příručka k evropslým programům Natura 2000 a Smaragd, AOPK, Praha. 
NEUHÄUSLOVÁ Z., MORAVEC J. [eds.] et al. (1997): Mapa potenciální přirozené vegetace 

České republiky 1: 500 000. – Botanický ústav AV ČR, Průhonice 
PLESNÍK J., HANZAL V., BREJŠKOVÁ L., 2003: Červený seznam ohrožených druhů České 

republiky, Obratlovci. AOPK ČR Praha 
PROCHÁZKA F.,2001: Červený a černý seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 

2000), AOPK ČR Praha 

b) Rezervační kniha PP Pazourův rybník 

c) vlastní šetření v letech 1997-2009 
 
 



4.3 Seznam mapových listů 
 
a) katastrální mapa (měřítko 1:2880) 
číslo mapového listu: GUST2880,V.S.XI-29-10 
 

b)  Základní mapa České republiky 1:10000 
číslo mapového listu: 23-34-09 

 
4.4 Plán péče zpracoval  
V říjnu 2009 
Petr Hesoun, Bednáreček 58, 378 42 Nová Včelnice 
e-mail: petr.hesoun@seznam.cz 
 

Součástí plánu péče jsou dále tyto přílohy a tabulky  
 

Příloha I:         Fotodokumentace 

Příloha II: Mapa dílčích ploch 

Příloha III:  Zápisy z projednání plánu péče s vlastníky, nájemci, s orgány veřejné správy, 
obcemi, kraji a s dalšími dotčenými subjekty a zápisy o provedené oponentuře. 

Příloha IV:      Protokol o způsobu vypořádání připomínek, kterým se zároveň plán péče 
  schvaluje 

 
Příloha I:  Fotodokumentace 
 

 

 

Levatka říční (Physa fontinalis) 



 

Blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus) 

 

Skokani hnědí (Rana temporaria) na trdlišti 



 

Vrbina kytkokvětá (Lysimachia thyrsiflora) v litorálu 

 
Porosty plovoucích rostlin s leknínem a rdesty 



 
Rozhranní porostů rákosin a ostřic 

 
Porosty dřevin na hrázi 



 
Porost šípatky indikuje nástup vegetace bahnitých substrátů na úkor vzplývavé vegetace 

 

 

I tato fotografie dokumentuje postupné zazemňování rybníka



Příloha II:  Mapa dílčích ploch 

 

LEGENDA: 1- plocha s vegetací eutrofních vod; 2 – ostřicové litorály; 3 – rákosiny s dominancí Typha latifolia; 4 – rákosiny s dominancí 
Glyceria maxima; 5- deponie s porosty dřevin; 6- hráz s porosty dřevin 


