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1. Základní identifikační a popisné údaje 
 
1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN 
Kód ZCHÚ: 2095 
Kategorie: přírodní památka 
Název: Králek 
Kategorie IUCN: IV. - řízená rezervace 

 
1.2 Platný právní předpis o vyhlášení ZCHÚ 
 číslo:                3/2000 

vydal:   Okresní úřad Jindřichův Hradec 
dne:   27.10.2000. 

 
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:       - Pluhův Žďár 
katastrální území:     - Plasná 
 
národní park:      - 
chráněná krajinná oblast:    - 
jiný typ chráněného území:    - 
 
Natura 2000 
ptačí oblast:      - 
evropsky významná lokalita:    - 
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Orientační mapa s vyznačením území 

 
 

 
1.4 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí 
 
Tabulka pro parcelní vymezení území a ochranného pásma 
 
Katastrální území: Plasná 721492 
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) 

512  Vodní plocha rybník 175 35139 35139 
467 467 Ostatní plocha jiná plocha 167   2608   2608 

466 Ostatní plocha jiná plocha 58 90 90 
507/4  Ostatní plocha ostatní 

komunikace 
71     120     120 

Celkem  37957 
 
Číslo LV:175 - Ing. Zbyněk Zajíc, Čéčova 662/20, České Budějovice 3, 370 04 
Číslo LV: 71  - Radka Fraňková, Ledenice 244, Ledenice, 373 11   1/2 
    Hana Měkutová, Nežárecká 81, Jindřichův Hradec IV, 377 01 1/2 
Číslo LV:167 - Jaroslava Haladová Příčná 941, Jindřichův Hradec II, 377 01 
Číslo LV:58   - Zemědělské družstvo Pluhův Žďár 59, Pluhův Žďár, 378 24 
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Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma 

 
 
 
 

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 3,5139  zamokřená plocha  
rybník nebo nádrž 3,5139 
vodní tok   

trvalé  travní porosty    
orná půda   
ostatní zemědělské  
pozemky 

  

ostatní plochy 0,2818  neplodná půda  
ostatní způsoby 
využití 

0,2818 

zastavěné 
plochy a nádvoří 

   

plocha celkem  3,7957  

 
 
1.6 Hlavní předmět ochrany 
 
1.6.1 Předmět ochrany podle zřizovacího předpisu 
Ochrana populace kriticky ohrožené pobřežnice jednokvěté (Litorella uniflora) 
prostřednictvím ochrany ekosystému rybníka. 
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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 V úzkém méně degradovaném lemu břehů 
dominuje Carex acuta, většinou je 
dominantní Phalaris arundinacea 

Rákosiny sv. Phragmition 

communis 
5 Objevují se ve větším množství pouze 

v přítokové zóně, kde dominuje Glyceria 

fluitans 

 
Vegetace letněných rybníků  
Bidention tripartitae 

dle stavu vody 
 5-20 

Dominatním druhem zde byl Bidens 

tripartita, z významných druhů zjištěn 
ojediněle Cyperus fuscus, hojněji Carex 

bohemica  

Kromě typických druhů tohoto společenstva 
se zde významně uplatňují nitrofilní druhy a 
neofyty.  

Vegetace mělkých stojatých vod 
Batrachietum aquatilis – peltatae 

50 vodní plocha s dominujícími rostlinami 
Batrachium aquatile a Potamogeton 

crispus. Dříve zjištěné druhy Potamogeton 

natans, P.trichoides, P.acutifolius nebyly 
v poslední době zaznamenány. 

Vegetace parožnatek  
Nitellion flexilis 

10 v posledních letech zejména Chara 

braunii 

Vegetace vytrvalých obojživ.  
bylin– Littorello – Eleocharitetum 

acicularis 
 

15 V této vegetaci kromě nejvýznamnějšího 
druhu Littorella uniflora byly zaznamenány 
druhy Elatine hexandra, Ranunculus 

flamula, Eleocharis acicularis, Eleocharis 

ovata, Juncus bulbosus, Juncus articulatus, 

Glyceria fluitans, Peplis portula 

 
B. druhy 

název druhu  aktuální 
početnost nebo 
vitalita 
populace v 
ZCHÚ 

stupeň 
ohrožení  

popis biotopu druhu 

ROSTLINY    
Bublinatka jižní 
Utricularia australis 

Desítky-
stovky 

C4a V porostech makrofyt 

Úpor šestimužný 
Elatine hexandra 

dva drobné 
porosty 

C2 V litorálech 

Mochna bahenní 
Potentilla palustris 

jednotlivě C3 V litorálech a v ploše rašeliniště 

Pobřežnice jednokvětá 
Littorella uniflora 

tisíce §1, C1 Po obvodu rybníka 

Rdest ostrolistý 
Potamogeton acutifolius 

 C1 V poslední době nezaznamenán 

Rdest tupolistý 
Potamogeton obtusifolius 

 C3 Opět zjištěn 2010 

Rdest vláskovitý 
Potamogeton trichoides 

 C2 V poslední době nezaznamenán 
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BEZOBRATLÍ    
VÁŽKY    
Šidélko kopovité 
Coenagrion hastulatum 

desítky NT Rozmnožování v rybníku 

Šidélko znamenané 
Erythromma viridulum 

jednotlivě NT Příležitostně rozmnožování v 
rybníku 

Vážka jarní 
Sympetrum fonscolombei 

jednotlivě VU Příležitostné rozmnožování v 
rybníku 

Šídlatka brvnatá 
Lestes barbarus 

až tisíce NT Rozmnožování v rybníku 

Šídlatka hnědá 
Sympecma fusca 

jednotlivě NT Rozmnožování v rybníku 

Vážka jasnoskvrnná 
Leucorrhinia pectoralis 

jednotlivě §2, VU Příležitostně vývoj v litorálech 

Vážka žíhaná 
Sympetrum  striolatum 

desítky NT Pravidelný výskyt 

MĚKKÝŠI    
Kružník severní 
Gyraulus acronicus 

jednotlivě EN Litorály rybníka, v poslední době 
nezjištěn 

OBOJŽIVELNÍCI    
Čolek obecný 
Lissotriton vulgaris 

desítky §2, LC Rozmnožování v rybníku  

Skokan zelený 
Pelophylax esculentus 

desítky §2, NT Rozmnožování v rybníku 

PLAZI    
Užovka obojková 
Natrix natrix 

jednotlivě §3 Pravidelný výskyt 

PTÁCI    
Kachna kopřivka 
Anas strepera 

jednotlivě §3  Nepravidelný výskyt 

Ledňáček říční 
Alcedo atthis 

jednotlivě §3, VU Při lovu 

Potápka malá 
Tachybaptus ruficollis 

jednotlivě §3,  Nepravidelný výskyt 

Volavka bílá 
Egretta alba 

jednotlivě §3, NT Při lovu  

SAVCI    
Vydra říční 
Lutra lutra 

jednotlivě §2 Při lovu 

 
1.7 Dlouhodobý cíl péče 
 
Zejména citlivým hospodařením na rybníku udržet populaci Littorella uniflora a vegetaci 
vytrvalých ponořených bylin s dalšími cennými druhy. 
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2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět 
ochrany 
 

2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů 
Charakteristika území 
 PP Králek leží v Jihočeském kraji, okrese Jindřichův Hradec,  v k.ú. Plasná. 
Vyhlášeno bylo v roce 2000. Nadmořská výška území je 476-479 m n.m. Podle klimatické 
rajonizace leží v oblasti mírně teplé MT9. Podle geomorfologického členění leží v soustavě 
Česko-Moravské, podsoustavě Českomoravská vrchovina, celku Křemešnická vrchovina, 
podcelku Jindřichohradecká pahorkatina a okrsku Ratibořská pahorkatina. Geologicky je 
součástí středočeského plutonu. Fytogeografickým obvodem je Českomoravské 
mezofytikum,, leží na okraji Třeboňské pánve. Potenciální vegetací jsou acidofilní doubravy. 
 Horninovým podložím jsou migmatitizovaná biotitická a sillimanit biotitická pararula 
a drobno až středně zrnitá muskovit-biotitická žula.. na ní jsou uloženy písčité hlíny a hlinité 
písky. V nezatopených částech území je půdním typem glej typický. 
 Rozsah jednotlivých vegetačních typů v rybníku je značně kolísavý v závislosti na 
výšce vodní hladiny a způsobu hospodaření. Nejvýznamnější vegetací je vegetace vytrvalých 
obojživelných bylin s pobřežnicí jednokvětou a úporem šestimužným. 
 Lokalita není druhově bohatá z pohledu obratlovců. Významnější je s ohledem na 
některé druhy vodních bezobratlých. Stav jejich populací je však také silně závislý na výšce 
vodní hladiny a způsobu obhospodařování. 

Hospodaření na rybníku 
Výskyt pobřežnice jednokvěté je závislý na udržení stávajícího citlivého hospodaření 
v rybníku Králek. Údaje uživatele  rybníka Králek  o obsádkách od roku 2004 jsou 
zpracovány v následující tabulce 
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: 

K R Á L E K                  

rok 
výlov 
jaro 

nasazení 
jaro 

výlov 
podzim 

nasazení 
podzim 

druh a kategorie ryb 

Ca0 Ca1 Ca2 Lgen LT Br + Oř KT K2 Ab2 

ks kg ks kg ks kg ks kg ks kg ks kg ks kg ks kg ks kg 
2004   x         1500 22.5     150 45                     

2004       x                     2500 100             

2005                                             

2006     x           3330 500     50 40 10000 1000 400 400         

2007   x     80000           120 40                     

2008   x         300 30                             

2009                                             

2010 x               1040 262         2800 540             

2010   x             220 66         2000 60     1000 450 1000 600 

 
Pozn. Tržní kapr KT slovený v roce 2006 byl podle informací uživatele splaven do Králku z horní části povodí na jaře 2006 
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Splavení ryb z povodí při jarní povodni 2006 bylo zřejmě důvodem, proč na podzim 2006 
porosty pobřežnice z rybníka zcela vymizely. Ukazuje se, že i malý výkyv v systému 
hospodaření může velmi silně ovlivnit tuto populaci. V roce 2010 byla se souhlasem orgánu 
OPK nasazena tzv. „meliorační obsádka“. 

Kvalita vody v rybníku Králek 
Podle rozborů vody, provedených v letech 2007-2008 je rybník úživnější, než 

odpovídá optimálně požadavkům populace pobřežnice. Svědčí o tom jak projevy biologické 
(pokryv vláknitých řas na rostlinách pobřežnice, bujné porosty vodního moru, silný rozvoj 
vodního květu sinic), tak některé ukazatele kvality vody (trvale vysoké pH, vysoké hodnoty 
celkového fosforu a chlorofylu alespoň v některých termínech). 
 Vedle toho však probíhají i příznivé procesy, jak je zřejmé ze srovnání kvality vody 
v Králku a v rybnících v horní části povodí nebo při porovnání změn kvality vody od začátku 
desetiletí.  
 Ukazatele kvality vody a složení zooplanktonu ovlivňované rybí obsádkou dokládají 
relativně šetrné rybářské hospodaření v souladu s požadavky plánu péče. 
Výsledky chemické analýzy vody jsou uvedeny v tabulce. U vzorku z rybníka Králek je 
možno upozornit především na poměrně vysoké hodnoty ukazatelů množství organických 
látek (CHSK-Cr, Norg., TOC), vysokou koncentraci živin (TN, TP - vazba v organických 
částicích, minerální formy nízká koncentrace), dále na vysokou koncentraci chlorofylu a 
vysoké pH. To vše řadí rybník do oblasti eutrofie. Tyto hodnoty jsou 2 až 2,5 krát vyšší, než 
ve vzorku odebraném v roce 2000. Vzhledem k pozdnímu odběru vzorku v r. 2000 z toho 
však není možné dělat významnější závěry, protože při podzimním ochlazení vody se hodnoty 
těchto ukazatelů pravidelně snižují. Průhlednost vody je v dobrém souladu se složením 
zooplanktonu. 
 Cenným zjištěním je lepší kvalita vody v Králku ve srovnání s výše položenými 
rybníky zejména v ukazatelích koncentrace kationtů a aniontů, vodivosti i koncentrace 
limitujících živin dusíku a fosforu. Obvyklý vývoj v rybničních soustavách je obrácený. 
Zjištěný stav je ovšem mnohem labilnější, než v případě dobré kvality rybníků na horním 
konci povodí s malým vlastním nezemědělským povodím. 
 Důležitým ukazatelem je poměr celkového dusíku k celkovému fosforu. Průměrné 
zastoupení těchto prvků v biomase sladkovodních organismů je 16 : 1. Pokud je poměr větší, 
je limitujícím prvkem fosfor. To by měl být stav obvyklý skoro ve všech středoevropských 
vodách. Empiricky je ale zjištěno, že již při poměru nižším než 30 : 1 jsou zvýhodněny sinice 
oproti jiným druhům fytoplanktonu a dochází k jejich převaze a při koncentracích celkového 
fosforu nad cca 0,025 mg/l k rozvoji vodních květů sinic. V odebraných vzorcích byl takový 
poměr zjištěn v 7 z 9 případů. Ve 4 případech byl dokonce poměr menší, než 16 : 1 a tedy 
dusík je limitujícím prvkem. Z toho plyne, že v Králku a rybnících v jeho povodí je silná 
tendence ke vzniku vodních květů sinic. Pokles koncentrace dusíku (jde hlavně o vyplavování 
dusičnanů z polních povodí) je ovšem žádoucí stav a je přímo vyžadován tzv. nitrátovou 
směrnicí. Změna poměru je tedy možná pouze snížením koncentrace fosforu. V případě 
Králku by tedy fosfor měl být ještě snížen pod úroveň zatím nejnižších pozorovaných 
koncentrací, cca na hodnoty 0,02 mg/l. 
 
Hospodaření v ochranném pásmu 
Kvalita vody přitékající do rybníka Králek je dnes velmi významným činitelem silně 
ovlivňujícím možnosti přežití populace pobřežnice jednokvěté.  
Významný vliv na kvalitu přitékající vody má stav rybníků v povodí na d Králkem. Ten je 
následující: 
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Kout horní a rybník p.č. 949 
 Jde o první rybníky v povodí, vystavené splachům živin z polního povodí a zjevně 
ovlivňované i silnou erozí. Podle odebraných vzorků  jsou hypertrofní (celkový fosfor 0,18 - 
0,36 mg/l, chlorofyl a 110 - 158 µg/l). Rozdíly v pH (6,76 - 8,55), koncentraci dusičnanového 
dusíku (0,03 - 5,8 mg/l) a organického dusíku (3,2 - 0,09 mg/l) ukazují na rozkolísaný 
hydrochemický režim v závislosti na množství a kvalitě protékající vody a zřejmě i aktuální 
obsádce ryb. Nízká průhlednost vody (20 - 27 cm) a vysoká koncentrace nerozpuštěných látek 
(32 - 40 mg/l) indikují hustou obsádku starších ryb, nejspíše násady nebo tržního kapra, 
případně v kombinaci s dalšími druhy. 

Němkyně 
 Němkyně je eutrofní rybník. Ve srovnání s Koutem horním se však zjištěné 
koncentrace celkového fosforu pohybovaly jen na třetinové úrovni (cca 0,1 mg/l) a 
koncentrace chlorofylu a byla skoro řádově nižší (24 - 27 µg/l). Koncentrace dusičnanového 
dusíku byly v obou vzorcích velmi nízké (0,011 - 0,003 mg/l). Vliv polního povodí je tedy 
poměrně malý, významnější je podíl lesního povodí. Hodnoty u rybníka Němkyně jsou velmi 
podobné jako u Králku, mimo mnohem vyšší koncentraci síranů a vyšší vodivost u Němkyně. 
Nižší průhlednost vody v Němkyni naznačuje přítomnost těžší obsádky ryb. To znamená, že 
tento rybník není dobrým zdrojem vody, ale ani příliš problematickým. Tento rybník, stejně 
jako oba výše uvedené rybníky chrání Králek před přísunem nadměrného množství živin 
z horních částí povodí. 
Výsledky chemických rozborů 2007-2008 

název  
Kout 
horní 

Kout 
horní 

R. nad 
Němkyní 

Němkyn
ě 

Němkyn
ě Králek Králek Králek Králek 

datum  17.7.07 10.7.08 17.7.07 17.7.07 10.7.08 
10.10.0

0 17.7.07 10.7.08 3.10.08 
průhlednos
t m 0,20 0,27 0,25 0,35   0,60 0,95 1,70 
zbarvení   hž     z zh zčž 

pH  6,76 8,55 7,43 7,94 8,54 6,50 8,37 9,16 9,00 
alkalita mmol/l 2,52 2,03 2,90 1,86 1,78 0,88 1,26 1,16 0,89 
CHSK-Cr mg/l 54,6 55,6 101,5 50,0 50,2 30,0 51,2 32,9  
NH4-N mg/l 0,180 0,013 0,009 0,055 0,019 0,109 0,006 0,018 0,015 
NO3-N mg/l 0,034 5,799 0,034 0,011 0,003 0,490 0,038 0,063 0,043 
NO2-N mg/l 0,004 0,083 0,003 0,008 0,001 0,009 0,003 0,009 0,005 
Norg. mg/l 3,202 0,092 3,585 1,603 1,030 0,800 1,589 1,215 1,076 
Ncelk. mg/l 3,421 5,988 3,631 1,676 1,054 1,408 1,636 1,305 1,139 
PO4-P mg/l 0,051 0,020 0,016 0,012 0,021 0,004 0,012 0,032 0,010 
Pcelk. mg/l 0,360 0,183 0,391 0,099 0,110 0,039 0,099 0,107 0,048 
Na mg/l 11,4 7,5 7,6 6,7 5,5 6,3 8,8 6,4 6,0 
K mg/l 11,7 10,8 6,1 3,1 2,6 4,3 3,4 2,3 1,2 
Ca mg/l 40,0 41,3 47,5 39,6 35,7 22,0 22,0 22,4 18,5 
Mg mg/l 6,8 5,5 7,9 8,0 6,8 9,7 5,7 5,0 4,9 
Fe mg/l 0,666 0,139 0,212 0,247 < 0,08  0,224 1,089 < 0,1 
Mn mg/l 0,163 < 0,02 < 0,02 0,035 < 0,02  0,057 < 0,02 < 0,02 
Cl mg/l 18,6 21,1 13,0 11,3 8,9 8,9 11,4 10,3 10,6 
SO4 mg/l 15 28 14 43 22 34  21 25 
NL mg/l 32,0 40,0 86,3 8,5 6,2 5,0 12,9 9,2 3,2 
RL mg/l 249 287 219 163 181 270 117 154 127 
vodivost µS/cm 333 383 332 293 255 275 213 205 176 
chlorofyl µg/l 109,7 158,3 204,8 24,0 26,6 11,9 22,8 32,7  
Zn mg/l 0,026 0,015 0,206 0,016 < 0,008  0,053 0,008 0,074 
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TC mg/l 57,63 33,46 58,94 37,55 31,77  32,77 28,89 23,99 
IC mg/l 31,69 15,51 33,64 21,21 18,54  15,03 11,89 9,77 
TOC mg/l 25,94 17,95 25,30 16,34 13,23  17,74 17,00 14,22 

TN/TP  9,5 32,7 9,3 16,9 9,6 36,1 16,5 12,1 23,8 

 
Hospodaření na zemědělské půdě v povodí Králku 
Zemědělské hospodaření v povodí není optimální s ohledem na ochranu kvality vody a je 
zřejmě jedním z hlavních důvodů hypertrofních stavů v rybnících v horní části povodí. 
V letech 2007-2008 byly v povodí zjištěny jak bodové zdroje žvin (hnojiště, krmeliště), tak 
zejména erozní projevy. 
 
Přehled zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 
 

název druhu  aktuální 
početnost nebo 
vitalita 
populace v 
ZCHÚ 

kategorie  
podle 
vyhlášky 
č. 
395/1992 
Sb.  

popis biotopu druhu 

ROSTLINY    
Pobřežnice jednokvětá 
Littorella uniflora 

tisíce (+) §1 Po obvodu rybníka 

BEZOBRATLÍ    
Vážka jasnoskvrnná 
Leucorrhinia pectoralis 

jednotlivě §2 příležitostně vývoj v litorálech 

OBOJŽIVELNÍCI    
Čolek obecný 
Lissotriton vulgaris 

desítky §2 Rozmnožování v rybníku  

Skokan zelený 
Pelophylax esculentus 

desítky §2 Rozmnožování v rybníku 

PLAZI    
Užovka obojková 
Natrix natrix 

jednotlivě §3 pravidelný výskyt 

PTÁCI    
Kachna kopřivka 
Anas strepera 

jednotlivě §3  nepravidelný výskyt 

Ledňáček říční 
Alcedo atthis 

jednotlivě §3, VU při lovu 

Potápka malá 
Tachybaptus ruficollis 

jednotlivě §3,  nepravidelný výskyt 

Volavka bílá 
Egretta alba 

jednotlivě §3, NT při lovu  

SAVCI    
Vydra říční 
Lutra lutra 

jednotlivě §2 při lovu 

POZNÁMKA:  
(+)  V letech 2007 a 2008 byl stav porostů pobřežnice podrobně sledován, v roce 2009 zhruba odpovídal stavu 
zjištěnému v roce 2008. 
 
 



 12 

2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti 
v minulosti 
a) ochrana přírody – Území bylo vyhlášeno v roce 2000. V letech 1999-2000 a 2007-2008 
musela být podniknuta opatření k obnově populace pobřežnice, protože vlivem hospodaření 
její populace téměř vymizela. Vždy se podařilo obnovit populaci v řádech nejméně tisíců 
jedinců. 
b) lesní hospodářství – předmětného území se netýká.  
c) zemědělské hospodaření – V ZCHÚ není zemědělská půda, významně negativně je 
ovlivňováno způsobem hospodaření v povodí – podrobněji viz kapitola 2.1. 
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, ale myslivost zřejmě neměla významnější vliv.  
f) rybářství – Největší vliv na stav bioty má samozřejmě rybářské hospodaření, které je 
v posledních letech regulováno požadavky orgánů ochrany přírody. Podrobné údaje viz 
kapitola 2.1 
g) rekreace a sport – Území je extenzivně užíváno k rekreaci (koupání) 
h) těžba nerostných surovin – nebyla prováděna 
i) jiné způsoby využívání – nejsou známy 

2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy 
Nejsou známy. 

2.4 Škodlivé vlivy a ohrožení území v současnosti 
a) lesní hospodářství – nemá žádný vliv 
b) zemědělské hospodaření – hospodaření na pozemcích v povodí silně ovlivňuje toto 
chráněné území – splachy půdy a živin (viz kapitola 2.1) 
c) rybníkářství – negativní vliv by mohlo mít necitlivé odbahnění a nevhodné uložení bahna, 
d) myslivost – nemá negativní vliv 
e) rybářství – v současné době je intenzita hospodaření odpovídající požadavkům ochrany 
přírody. Stálým ohrožením je hospodaření na rybnících v povodí nad Králkem. V roce 2006 
došlo zřejmě při povodni ke splavení ryb z povodí, což způsobilo úplné vymizení populace 
pobřežnice. 
f) rekreace a sport – stávající využití nemá negativní vliv  
g) těžba nerostných surovin - neprobíhá 
h) jiné způsoby využívání – nejsou 
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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) Králek 
Katastrální plocha 3,5139 ha 
Využitelná vodní plocha 3 ha 
Plocha litorálu 0,5 ha v závislosti na výšce vodní hladiny 
Průměrná hloubka 1 m 
Maximální hloubka 2,5 m 
Postavení v soustavě * na dvou větvích přítoku leží tři využívané rybníky 
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 Rybářství Kardašova Řečice s.r.o. 
Rybářský revír ** - 
Zarybňovací plán ** - 
Průtočnost – doba zdržení *** - 
 
Podrobnější hodnocení stavu rybníka viz kapitola 2.1. 
 
2.5.3 Základní údaje o útvarech neživé přírody 
Významnější útvary neživé přírody se nenacházejí. 

2.5.4 Základní údaje o nelesních pozemcích 
 
Číslo plochy popis plochy 
 Plocha č.5  Plocha degradovaného rašeliniště – jedná se o rašelinnou plochu ležící jižně od 

přítoku rybníka Králek, zarůstající v současné době dřevinami a porostem 
s dominancí třtiny šedavé (Calamagrostis canescens) 

Plocha č.6 Kulturní lesy – při okrajích chráněného území se vyskytují plochy kulturního, 
zejména smrkového lesa.  Les v severozápadním okraji ZCHÚ má částečně 
charakter acidofilní doubravy (Quercus robur, Betula pendula). Pozitivním jevem 
je ponechávání odumřelého dřeva (převážně Betula pendula) na severním břehu 
rybníka. 

Plocha č. 7 Ruderální vegetace na hrázi a jejích svazích – jedná se o porosty na hrázi a jejím 
vzdušném a návodním svahu. Na vzdušném svahu se vyskytují i porosty dřevin 
(Quercus robur, Pinus sylvestris, Populus tremula, Betula pendula aj.). Na styku 
vodní hladiny a návodní strany hráze roste vegetace s dominancí Bidens tripartita, 

Glyceria maxima a dalších nitrofilních bylin a neofytů. 
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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. V letech, kdy došlo 
k nečekaným výkyvům v hospodaření (1998, 2006), porosty pobřežnice silně oslabily nebo 
zcela vymizely. 
V roce 2007 byly vyhrnuty části pobřeží. Tento zásah měl zřejmě pozitivní vliv, protože právě 
na těchto vyhrnutých plochách tvoří často pobřežnice výraznou dominantnu v porostech 
bylin. Ve stejném roce také byla vykácena část dřevin po obvodu rybníka, což prosvětlilo jeho 
okraje. Tento zásah však podpořil spíš porosty vysokých ostřic a rákosin. 
Při oslabení populace pobřežnice mělo vždy velmi pozitivní vliv dočasné snížení hladiny 
rybníka, což umožnilo lepší přístup světla do ploch s pobřežnicí. 
V současnosti je rybník eutrofní a populaci pobřežnice je možno v něm udržet jen při úzké 
spolupráci orgánů ochrany přírody a uživatele a vlastníka. 
 
2.7 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize 
 

Prioritní je udržení vegetace vytrvalých obojživelných bylin s porosty pobřežnice jednokvěté. 
Může dojít ke kolizi se zájmy ochrany vodních živočichů, když bude nutno snížit hladinu 
kvůli dostatku světla pro pobřežnici.  
Tento rozpor by byl snížen vybudováním nevypustitelných tůní nad rybníkem na ploše p.č. 
467. 
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3. Plán zásahů a opatření  
 

3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ 
Mapa dílčích ploch : 
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3.1.1 Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání 
 
a) péče o lesy 
PUPFL nejsou součástí ZCHÚ  
 
b) péče o rybníky (nádrže) a vodní toky 
Podmínkou je udržování vysoké průhlednosti vody kolem 2 m a tedy trvale nízká obsádka 
plůdku spíše pelagiálních druhů ryb. Ve 3 vzorcích z let 2007-2008 se koncentrace zinku 
pohybovala nad 0,05 mg/l. Vyšší koncentrace zinku jsou toxické pro ryby, zejména 
lososovité. Zde se jako toxická udává úroveň koncentrace kolem 0,1 mg/l. Chov lososovitých 
ryb v povodí Králku je tedy spojen s jistým rizikem a nelze je tedy požadovat v obsádkách 
pro šetrné rybářské hospodaření. 
 
Rámcová směrnice péče o rybníky 

Název rybníka (nádrže) Králek 
Způsob hospodaření Chov ryb 
Intenzita hospodaření Extenzivní - polointenzivní 
Manipulace s vodní hladinou běžná, v případě oslabení porostů pobřežnice nutno 

regulovat výšku hladiny podle požadavků orgánů ochrany 
přírody 

Způsob letnění nebo zimování - 
Způsob odbahňování odbahnění v místech bez porostů pobřežnice jednokvěté 

nebo v místech, kde je její zastoupení minimální, bez 
ukládání materiálu na deponie poblíž rybníka. 

Způsoby hnojení - 

Způsoby regulačního přikrmování Pouze v letech, kdy bude nasazena meliorační obsádka 

Způsoby použití chemických látek Jenom vápnění na loviště 

Rybí obsádky  a) Ca0 
 b) L 0 
 c) K0 
d) dravé ryby roček s výlovem dvouleté násady. K 
dravým rybám bude doplňováno přiměřené množství 
druhově a velikostně vhodných potravních ryb ve stáří do 
dvou let, kdy se ještě nemohou vytírat. 
 
e) Případně další původní druhy ryb v odpovídajícím 
množství. 
V případě nevhodného vývoje ekosystému rybníka 
(nadměrné zarůstání vegetací) je možné nasadit tzv. 
„meliorační obsádku“ hmotnosti do 800 kg/ha rybníka a 
to ve zdůvodněných případech včetně amura bílého. 

 
 
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 



 17 

s aplikací na vlhké bahno. Jeho použití bude nahlášeno orgánu ochrany přírody (Krajský úřad – 
Jihočeský kraj) min. 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. Nasazování býložravých druhů ryb do rybníka lze provádět pouze s předchozím souhlasem orgánu 
ochrany přírody. 

 
Popis jednotlivých dílčích ploch:  
Čislo 
plochy 

popis Zařazení do vegetačních jednotek 
dle Katalogu biotopů ČR 

 

Zařazení do vegetačních 
jednotek 
dle fytocenologické 
klasifikace 

1 vodní plocha s dominujícími 
rostlinami Batrachium aquatile a 
Potamogeton crispus. Dříve 
zjištěné druhy Potamogeton 

natans, P.trichoides, P.acutifolius 

nebyly v roce 2007 zaznamenány. 
Jako mozaika se v této ploše se 
vyskytují i méně plošně rozsáhlé 
porosty parožnatek. Byly zjištěny 
druhy Chara braunii,  a Chara 

fragilis (v poslední době 
nepotvrzeno). V okrajích vodní 
plochy se pak vyskytuje 
společenstvo ponořených 
vytrvalých bylin s  Littorella 

uniflora. 
 

biotop V2 Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod – 
jak je uvedeno, dominují zde druhy Batrachium 

aquatile a Potamogeton crispus. Dále byly 
zaznamenány Oenanthe aquatica, Persicaria 

amphibia, Elodea canadensis, Alisma pantago-

aquatica, Sagittaria sagittifolia, Lemna minor, 

Lemna gibba, Spirodela polyrrhiza, Plantago 

major, Persicaria minus, Persicaria lapathifolium. 

biotop V5 Vegetace parožnatek v roce 2007 nebyl 
zaznamenán jiný druh než Chara braunii 

 

biotop M3 Vegetace vytrvalých obojživelných 
bylin – v této vegetaci kromě nejvýznamnějšího 
druhu Littorella uniflora byly zaznamenány druhy 
Elatine hexandra, Ranunculus flamula, Eleocharis 

acicularis, Eleocharis ovata, Juncus bulbosus, 

Juncus articulatus, Glyceria fluitans, Peplis portula 

Batrachietum aquatilis – 

peltatae Sauer 1937 – viz 
popis vegetace V2 
 

Nitellion flexilis Dambska 
1966 – viz popis vegetace 
V5 
 

Littorello – 

Eleocharitetum acicularis 

Malcuit ex Klika 1935 – 
popis viz vegetace M3 
 

2 Plocha obnaženého vodního dna 
s dominujícím Bidens tripartita. I 
v této ploše je významný podíl 
společenstva vytrvalých 
obojživelných bylin s Littorella 

uniflora 

biotop M2.1 Vegetace letněných rybníků – 
Dominatním druhem zde byl Bidens tripartita, byly 
zjištěny i další tři druhy rodu Bidens – B.frondosa, 

B.cernua, B.radiata, dále Persicaria minor, 

Persicaria lapathifolium, Rumex maritimus, 

Epilobium ciliatum, Potentilla norvegica, Potentilla 

supinum, Lycopus europaeus, Carex bohemica, 

Chenopodium polyspermum, Taraxacum 

sect.Ruderalia, Trifolium hybridum, Veronica 

scutellata, Cyperus fuscus, Gnaphalium 

uliginosum, Juncus articulatus, Echinochloa crus-

galli, Eleocharis ovata, Alopecurus aequalis, 

Ranunculus repens, Cirsium arvensis, Urtica 

dioica, Agrostis stolonifera. Jak je z druhového 
spektra zřejmé, kromě typických druhů tohoto 
společenstva se zde významně uplatňují nitrofilní 
druhy a neofyty.  
biotop M3 Vegetace vytrvalých obojživelných 
bylin – v této ploše leží těžiště tohoto společenstva, 
porosty Littorello – Eleocharitetum acicularis se 
zde vyskytují v jemné mozaice s porosty předchozí 
vegetace a plošně místy dominují. Jejich popis viz 
výše. 

Bidention tripartitae 

Koch 1926 – viz popis 
vegetace M2.1 
 
Littorello–Eleocharite-

tum acicularis Malcuit ex 
Klika 1935 – popis viz 
vegetace M3 

 

3 Plocha s druhy vysokých ostřic a 
místy i rákosin. Jedná se o úzký 
lem na obou březích rybníka, 
částečně potlačený silným 
zastíněním  dřevinami. Plošně 
větší porosty se pak objevují podél 
přítoku rybníka, kde v nivě 
vodního toku dominuje Phalaris 

arundinacea. V přítokové zóně 
v poslední letech významně narostl 
porost zblochanu vodního 
(Glyceria maxima). 
 

biotop M1.7 Vegetace vysokých ostřic – 
Dominantními druhy jsou zde jednak Carex acuta, 
jednak již zmíněná Phalaris arundinacea. Mimo 
tyto druhy zde můžeme najít Lysimachia vulgaris, 

Urtica dioica, Cirsium arvensis, Carex vesicaria, 

Calamagrostis epigejos, Calamagrostis canescens, 

Lycopus europaeus, Juncus effusus. Místy tvoří 
porosty i Glyceria maxima, který ukazuje na 
přechod tohoto společenstva k společenstvu M1.1 
Rákosiny eutrofních stojatých vod. 
 

Caricetum gracilis Almquist 
1929– tvoří úzký lem na obou 
březích rybníka, kromě 
domimantní Carex acuta se zde 
vyskytuje Carex vesicaria, 

Lycopus europaeus, Lysimachia 

vulgaris, Ranunculus repens a 
pronikají sem i další druhy 
uvedené v sousedních 
společenstvech 
 
Phalaridetum arundinaceae 

Libbert 1931 – tyto porosty tvoří 
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téměř výhradně Phalaris 

arundinacea. Jen velmi řídce do 
nich pronikají Urtica dioica, 

Lysimachia vulgaris, Lythrum 

salicaria. 

4 Deponie dříve vyhrnutého 
materiálu – na hraně výtopy 
rybníka je umístěna deponie 
materiálu z předchozího vyhrnutí 
vodní plochy. Byla porostlá rychle 
rostoucími nálety pionýrských 
dřevin Betula pendula, Salix 

caprea, Populus tremula a olše 
lepkavé Alnus glutinosa. Většina 
dřevin byla v roce 2007 
odstraněna, v současné době se 
částečně porosty obnovují, 
částečně plocha zarůstá 
vysokostébelnou vegetací, zejména 
Phalaris arundinacea. 

biotop X7 – bylinná ruderální vegetace mimo sídla 
 
biotop X11 – paseky s nitrofilní vegetací 

Značně nevyhraněná 
společenstva, která by snad bylo 
možno zařadut jako: 
 

Epilobietea angustifolii Tüxen et 
Preising ex von Rochow 19851 
 

Galio-Urticetea Passarge ex 
Kopecký 1969 
 
 

5 Plocha degradovaného rašeliniště – 
jedná se rašelinnou plochu ležící 
jižně od přítoku rybníka Králek, 
zarůstající v současné době 
dřevinami a porostem s dominancí 
třtiny šedavé (Calamagrostis 

canescens) 

biotop X12 – Nálety pionýrských dřevin. Dominantu 
tvořila Betula pendula, vyskytují se i  Alnus 

glutinosa, Salix caprea, Populus tremula, Sambucus 

racemosa. V podrostu dominuje Calamagrostis 

canescens, Agrostis sp. a Poa nemoralis.  
 
biotop M1.7 Vegetace vysokých ostřic – 
Dominantním druhem je Calamagrostis canescens, 
vyskytuje se i Agrostis sp., Lysimachia vulgaris, 
Potentilla palustris. 

Sambuco-Salicion caprae 

–popis viz vegetace X12 
 
Calamagrostietum 

canescentis – popis viz 
vegetace M1.7 

6 Plochy kulturních lesů – při 
okrajích chráněného území se 
vyskytují plochy kulturního, 
zejména smrkového lesa.  Les 
v severozápadním okraji ZCHÚ 
má částečně charakter acidofilní 
doubravy (Quercus robur, Betula 

pendula). Pozitivním jevem je 
ponechávání odumřelého dřeva 
(převážně Betula pendula) na 

severním břehu rybníka. 

X 9- Lesní kultury s nepůvodními dřevinami – 
porosty s dominancí  Picea abies. 
 
L 7.1 – Suché acidofilní doubravy  - svah nad 
rybníkem s dominancí Quercus robur a Betula 

pendula 

Rhamno-PruneteaRivas Goday 
et Borja Carbonell 1961 
 

Genisto germanicae-Quercion 

Neuhäusel et Neuhäuselová-
Novotná 1967 

7 Ruderální vegetace na hrázi a 
jejích svazích – jedná se o porosty 
na hrázi a jejím vzdušném a 
návodním svahu. Na vzdušném 
svahu se vyskytují i porosty dřevin 
(Quercus robur, Pinus sylvestris, 

Populus tremula, Betula pendula 
aj.). Na styku vodní hladiny a 
návodní strany hráze roste 
vegetace s dominancí Bidens 

tripartita, Glyceria maxima a 
dalších nitrofilních bylin a neofytů.  

biotop X7 – bylinná ruderální vegetace mimo sídla 
 

Značně nevyhraněná 
společenstva, která by snad bylo 
možno zařadut jako: 
 
Galio-Urticetea Passarge ex 
Kopecký 1969 
 
Bidention tripartitae Nordhagen 
1940 

 
c) péče o nelesní pozemky 
Plocha č. 3 (část ležící mimo výtopu rybníka) - vybudování 2-3 nevypustitelných tůní pro 
ochranu vodních organizmů negativně ovlivňovaných zejména manipulací vodní hladiny 
v rybníku.  

Plocha č. 4 – sledovat vývoj porostů. V případě masivního nástupu neofytů přistoupit ke 
kosení ohrožených ploch. 

Plocha č. 5 – doporučujeme ponechat vlastnímu vývoji. V současné době probíhá sukcese, 
jejímž konečným stadiem bude zřejmě podmáčená olšina. 
Kromě vodní plochy rybníka a jeho litorálů (viz 3.1.1.b) v území nejsou nelesní pozemky. 

Plocha č. 6 – kulturní smrčiny by bylo vhodné vymezit mimo ZCHÚ, porost na svahu 
v severozápadní části území obhospodařovat jako hospodářský les se zachováním dominance 
listnatých dřevin v porostu a ponecháním většího množství odumřelého dřeva v porostu. 
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Plocha č. 7 – ruderální porosty na hrázi – vhodné by bylo každoroční kosení koruny hráze i 
jejích svahů v místech, kde dominují neofyty. 

 
d) péče o rostliny a živočichy 
Je nutná častá pravidelná kontrola rybníka, zejména s důrazem na zachování dostatečné 
průhlednosti a při poklesu průhlednosti pod 60 cm realizovat v součinnosti s uživatelem nutná 
opatření – zejména snížení hladiny a následná změna hospodaření. 

 
 

3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území 

a) lesy 
V území se nevyskytují lesní pozemky. Zásady hospodaření v porostech, které mají charakter 
lesa a rostou na pozemcích zahrnutých do ZCHÚ, jsou v kapitole 3.1.1. 

b) rybníky (nádrže) 
Plochy 1, 2 a část plochy 3 ležící ve výtopě –  

A) Hospodaření v rybníku podle následující směrnice  
 Priorita 1 

Směrnice péče o rybníky 

Název rybníka (nádrže) Králek 
Způsob hospodaření Chov ryb 
Intenzita hospodaření Extenzivní  
Manipulace s vodní hladinou Jednohorkové hospodaření, alespoň jednou za pět let 

snížit hladinu tak, aby byla ve vegetačním období 
obnažena alespoň 1/3 dna po dobu nutnou k vykvetení 
a dozrání semen pobřežnice jednokvěté.  

Způsob letnění nebo zimování Částečné letnění - viz předchozí odstavec. Částečné 
letnění musí být provedeno vždy po technickém 
zásahu upravujícím poměry rybníka (zejména 
odbahnění) i následující rok po nasazení meliorační 
obsádky. 

Způsob odbahňování Bez tvorby deponií u rybníka, s ohledem na populace 
pobřežnice jednokvěté 

Způsoby hnojení - 

Způsoby regulačního 
přikrmování 

Omezené přikrmování je možné pouze v letech, kdy 
bude nasazena meliorační obsádka 

Způsoby použití chemických 
látek 

Jenom vápnění na loviště 

Rybí obsádky  a) Ca 0 
 b) L0 
 c) K0 
 d) dravé ryby roček s výlovem dvouleté násady. K 
dravým rybám bude doplňováno přiměřené množství 
druhově a velikostně vhodných potravních ryb ve stáří 
do dvou let, kdy se ještě nemohou vytírat. 
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Případně původní druhy ryb v odpovídajícím 
množství 
- Možno komorovat vlastní obsádku rybníka 

(nikoliv svezenou) 
- Podle momentálního stavu vegetace může orgán 

ochrany přírody vydat souhlas s nasazením 
meliorační obsádky (800 kg/ha kusové hmotnosti 
nad 0,4 kg), ve zdůvodněných případech včetně 
býložravých ryb 

 
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. Jeho použití bude nahlášeno orgánu ochrany přírody (Krajský  
     úřad – Jihočeský kraj) min. 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. Nasazování býložravých druhů ryb do rybníka lze provádět pouze s předchozím      
    souhlasem orgánu ochrany přírody. 
5. Pokud bude vydán souhlas s nasazením meliorační obsádky, je vhodné plochy s největším  
zastoupení pobřežnice jednokvěté oplotit a omezit tak negativní vliv obsádky na tyto porosty. 
 

B) Odbahnění rybníka s citlivým zásahem do ploch s porosty pobřežnice jednokvěté  
 Priorita: 1 

 
d) nelesní pozemky 

Plocha č. 3  - Vybudování 2-3 tůní o ploše cca 15 m2 s co největší diverzitou hloubek a 
svažitosti.  
Priorita: 1 

Plocha č. 4 – Kosení ploch s dominancí neofytů. občasné odstraňování nárostů dřevin. 
Priorita: 2 

Plocha č. 5 – Ponechat vlastnímu vývoji 

Plocha č. 6 – Bez speciálních zásahů. Zachovat podíl listnatých dřevin, ponechávání 
odumřelého dřeva  
Priorita: 2 

Plocha č. 7 – Každoroční kosení hráze včetně svahů (nejlépe 2x ročně) 
Priorita: 2  

 
3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu 
zásahů a přehledu činností 
 
V kapitole 2.1. jsou podrobněji rozebrány vlivy povodí na předmět ochrany. Ke snížení těchto 
negativních vlivů by prospěla následující opatření 
 
1. Upravit zemědělské hospodaření v horní části povodí.  
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 a) Přednost dávat tzv. průmyslovým hnojivům před hnojivy s vysokým obsahem 
balastních látek 
 b) Realizovat protierozní opatření například – zatravnění částí povodí, vytvoření 
protierozních pásů či mezí, aplikovat protierozní osevní postupy s vynecháním 
širokořádkových plodin. Vyšší obsah fosforu je totiž podmíněn především splachy půdy, 
protože je z půdy jen minimálně vyplavován. 
 
2. Upravit rybniční hospodaření na rybnících v horní části povodí 
 Zejména v horních dvou rybnících, vykazujících hypertrofní stav, optimalizovat 
obsádky. Hnojení a krmení přizpůsobit těmto obsádkám, v rybnících bezprostředně nad 
Králkem prosadit citlivé obhospodařování, nejlépe nasazování váčkovým nebo rychleným 
plůdkem, nebo využívání pro přirozený výtěr. 
 
3. Podpořit pozitivní vlivy rybniční soustavy na kvalitu vody v rybníku Králek 
  Obnovit rybník Kout dolní (p.č. 732 v k.ú. Velký Ratmírov), případně vybudování 
dalších rybníků, které by byly obhospodařovány extenzívně bez hnojení a s omezeným 
přikrmováním. 
 
4. Omezení negativního vlivu obsádek případně splavených z rybníků v horní části povodí.  
 Ideálním řešením by bylo vybudování obtokové stoky kolem rybníka Králek, která by 
i v případě vyšších vodních stavů svedla většinu vody s případnými splachy z polí a také 
s rybami splavenými z horní části povodí mimo rybník Králek. Protože takové opatření je 
vzhledem k terénu technicky obtížné, je nutno zvážit další možnosti, například umístění česlí 
na vtoku do Králku, vytvoření záchytné nádrže mezi rybníky Králek a Němkyně, případně 
další opatření. I tady by mohlo přispět vybudování dalších rybníků v povodí. 
 

3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu 
ZCHÚ je v terénu vyznačeno, značení je nepřehledné ve východní části hranice. Chybí tabule 
se státním znakem u příjezdu na hráz. 
 
3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území 
Z ZCHÚ vyčlenit kulturní lesní porosty s dominancí smrku. 
 
3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností 
Nebyla zjištěna nutnost regulace. 
 
3.6 Návrhy na vzdělávací využití území 
V území je možno umístit naučnou tabuli o biotě rybníka, zejména však o vlivu povodí na 
kvalitu vody v rybnících. 
 
3.7 Návrhy na průzkum či výzkum území a monitoring 
Nejvýznamnější složky bioty rybníka byly prozkoumány v letech 2007 až 2008. Vhodný by 
byl opakovaný monitoring populací pobřežnice jednokvěté k posouzení dopadů opatření 
realizovaných v roce 2007.  
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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 
(Kč) 

Orientační 
náklady za období 
platnosti plánu 
péče (Kč) 

Jednorázové a časově omezené zásahy 

Vybudování tůní na p.č. 467 ----------    50.000,-  

Odbahnění ---------- 4.900.000,-  

Vyhrnutí části litorálů k podpoře porostů 
pobřežnice 

----------   100.000,- 

Obnova rybníka Kout dolní ---------- 3.000.000,- 

značení 1130 m, 3 hraničníky (1x za 5 let) ----------      15.000,- 

informační tabule ----------     13.000,- 

Oplocení části dna při meliorační obsádce      40.000,- 

C e l k e m (Kč) ----------   8.078.000,- 

Opakované zásahy 

Kosení hráze 2x ročně 3.000     30.000,- 

C e l k e m (Kč)  8.108.000,- 

 
 
 
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 Jindřichův 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 
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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 Králek 

c) vlastní šetření v letech 1995-2009 
 
4.3 Seznam mapových listů 

 
a) katastrální mapa (měřítko 1:2880) 

číslo mapového listu: GUST2880,V.S.VIII-29-06 
 

b)  Základní mapa České republiky 1:10000 
číslo mapového listu: 23-33-04 

 
4.4 Plán péče zpracoval  
V říjnu 2009, doplněno říjen 2010 
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 
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Příloha I: Fotodokumentace 

 
Porost pobřežnice jednokvěté na vyhrnutém pobřeží v březnu 2009 

 

 
Porost zblochanu vodního a navazující chrasticové porosty v zadní části rybníka Králek 
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Porost svahu na severním břehu Králku má charakter acidofilní doubravy 

 

 
Sukcese rašeliniště na východním okraji ZCHÚ směřuje k vytvoření lužních porostů 
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Povlak řas na rostlinách pobřežnice indikuje vysokou trofii vody rybníka Králek 

 

 
Projevy eroze nad rybníkem Kout horní (2008) 
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Příloha II: Mapa dílčích ploch 

 

 
LEGENDA: 
1- vodní plocha s vegetací; 2- vegetace obnaženého dna; 3- litorální porosty  vysokých ostřic 
a rákosin; 4- rychlerostoucí dřeviny na deponiích; 5- rašeliniště zarůstající lužní vegetací; 6- 
lesní porosty; 7- hráz s ruderální vegetací 


