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1. Základní údaje o zvláště chráněném území 
 
1.1 Základní identifikační údaje  
    
evidenční číslo:      985 
kategorie ochrany:      přírodní památka 
název území:       Velký Potočný 
druh právního předpisu, kterým bylo území vyhlášeno: Vyhláška 
orgán, který předpis vydal:      Okresní národní výbor Písek 
číslo předpisu:       vyhláška není číslována 
datum platnosti předpisu:     4. 12. 1985 
datum účinnosti předpisu:      1. 02. 1986 
 
 
1.2 Údaje o lokalizaci území 
 
kraj:        Jihočeský 
okres:        Písek 
obec s rozšířenou působností:    Písek 
obec:        Kestřany 
katastrální území:      Staré Kestřany 
 
 
 
Příloha č. M1:  
 
Orientační mapa s vyznačením území – hranice PP Velký Potočný 
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1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí 
 
Zvláště chráněné území: 985 – Velký Potočný 
 
Katastrální území: 664821 Staré Kestřany 
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) 

470 - vodní plocha rybník 60001 389206 389206 
       

Celkem  389206 
 
 
Ochranné pásmo: 
 
Katastrální území: 664821 Staré Kestřany 
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 OP (m2) 

465/2 - vodní plocha zamokřená plocha 1 5519 5519 
466/1 - trvalý travní porost - 1 1055 1055 
467/1 - vodní plocha zamokřená plocha 1 20402 15125 
467/3 - vodní plocha zamokřená plocha 10002 2257 2257 
537 - trvalý travní porost - 57 9344 4873 
       

Celkem  28829 
 
 
Příloha č. M2:  
 
Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma 
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1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma  
 

Druh pozemku ZCHÚ  
plocha v ha 

OP 
plocha v ha 

Způsob využití 
pozemku 

ZCHÚ  
plocha v ha 

lesní pozemky - -  

vodní plochy 389206 22901 zamokřená plocha 22901 

rybník nebo nádrž 389206 

vodní tok  - 

trvalé travní porosty - 5928  

orná půda - - 

ostatní zemědělské 
pozemky 

- - 

ostatní plochy - - neplodná půda - 

ostatní způsoby 
využití 

- 

zastavěné 
plochy a nádvoří 

- -  

plocha celkem  389206 28829 

  
 
1.5 Překryv území s jinými chráněnými územími 
 
národní park:        NE 
chráněná krajinná oblast:      NE 
jiný typ chráněného území:      NE 
 
Natura 2000 
ptačí oblast:        NE 
evropsky významná lokalita:      NE 
 
 
1.6 Kategorie IUCN 
 
IV – řízená rezervace 
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1.7 Předmět ochrany ZCHÚ 
 
1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu 
 
Rybník s výskytem chráněných druhů vodních rostlin a živočichů, hnízdní biotop početného 
souboru vodní avifauny.  
 
1.7.2 Hlavní předmět ochrany ZCHÚ – současný stav 
 
A. ekosystémy 
 
Ekosystémy nejsou předmětem ochrany. 
 
B. druhy 
 

název druhu  aktuální početnost 
nebo vitalita 
populace v ZCHÚ 

stupeň 
ohrožení  

popis biotopu druhu 

Ohrožené a zvláště chráněné druhy obojživelníků, plazů a ptáků vázané na mokřadní a vodní biotopy. 
Ohrožené a zvláště chráněné druhy rostlin vodní a mokřadní vegetace. 
 

 
C. útvary neživé přírody  
 
Útvary neživé přírody nejsou předmětem ochrany. 
 
 
1.8 Předmět ochrany EVL anebo PO, s kterými je ZCHÚ v překryvu 
 
Přírodní památka není v překryvu s EVL ani PO. 
 
 
1.9 Cíl ochrany 
 
Dlouhodobým cílem péče o přírodní památku je účelovým hospodařením na rybníku a cílenou 
péčí o ostatní přilehlé biotopy udržet lokalitu ve stavu příznivém pro zachování cenných 
vodních a mokřadních společenstev a další rozvoj a ochranu na ně vázaných významných 
druhů rostlin a živočichů. Dále je cílem zachování estetické hodnoty a krajinného rázu území. 
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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 
 
Přírodní památka Velký Potočný se nachází v okrajovém severním výběžku 
Českobudějovické pánve, v mělké, ze tří stran uzavřené terénní depresi s poměrně příkrými 
svahy nad východním břehem. Lokalita je situována cca 1 km severozápadně od obce 
Kestřany, při silnici Kestřany – Dobev. 
     Území lokality spadá klimaticky do mírně vlhkého pahorkatinového okrsku mírně teplé 
oblasti. Suma srážek činí 550 - 600 mm, průměrná roční teplota se pohybuje kolem 7°C. 
Přírodní památka se nachází v nadmořské výšce cca 378 – 380 m n. m. 
     Geomorfologicky lokalita spadá do výběžku Kestřanské pánve (součást Putimské pánve 
v rámci celku Českobudějovické pánve) na východě těsně sousedícím s jihozápadním úpatím 
Zvíkovské pahorkatiny (součást Písecké pahorkatiny v rámci celku Táborská pahorkatina) a 
na západě dále s Radomyšlskou pahorkatinou (součást Horažďovické pahorkatiny v rámci 
celku Blatenské pahorkatiny). Terén je zde plochý až mírně zvlněný s mělkými terénními 
depresemi, které jsou z větší části vyplněné menšími rybníky.     
     Horninové podloží tvoří perlové ruly (moldanubikum), překryté terciérními sedimenty 
spodní části mydlovarského souvrství jílovitých písků a pískovců (spodní baden - karpat) a 
fluviálních hlinitých písků a štěrků (holocén) a sedimenty vodních nádrží (recent.). Půdním 
pokryvem plochých břehů ve výtopě rybníka je glej. 
     Přírodní památku tvoří vodní plocha rybníka Velký Potočný včetně jeho porostů litorálních 
rákosin. Hranici chráněného území tvoří hráz osázená duby, pobřeží a v severozápadní části 
obtoková stoka. V nejbližším okolí nádrže se nachází zemědělsky obhospodařované pozemky, 
převážně louky a pole. Podél východního pobřeží přítokové části je svah porostlý jehličnatým, 
převážně borovým lesem. Nejcennějším biotopem území jsou příbřežní a přechodové porosty 
vodní a vlhkomilné vegetace, které poskytují vhodné prostředí pro výskyt významných druhů 
vodních ptáků a obojživelníků.  
     Pobřeží rybníka lemují různě široké litorální rákosinové porosty (Phragmition communis). 
Ve východním výběžku severně od hráze je vyvinut porost rákosu obecného (as. 
Phragmitetum communis), v severozápadní zátoce roste mozaika rákosin s převahou porostů 
orobince úzkolistého (as. Typhetum angustifoliae) a s menšími plochami společenstev 
tvořených skřípincem jezerním (as. Scirpetum lacustris) a orobincem širolistým (as. 
Typhetum angustifoliae). Část litorálu zde tvoří porosty zblochanu vodního (as. Glycerietum  
maximae), které v úzkých pruzích lemují i pobřeží severního chobotu rybníka. V rákosinách 
se hojně vyskytují kosatec žlutý (Iris pseudacorus) a kyprej obecný (Lythrum salicaria). Ve 
vnějších mělkých okrajích litorálu jsou místy vyvinuty porosty vysokých ostřic (Caricion 
gracilis) s převahou ostřice štíhlé (Carex gracilis) a s přidruženou ostřicí měchýřkatou (C. 
vesicariae). Na ostřicové porosty v západní části chráněného území navazují – již 
v ochranném pásmu – pravidelně kosené a floristicky poměrně pestré louky střídavě vlhkých 
stanovišť (Molinion). V nich roste krvavec toten (Sanguisorba offcinalis), chrpa luční 
(Centaurea jacea) a čertkus luční (Succisa pratensis).  
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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, další 
poznámky  

Cévnaté rostliny 
Bezosetka štětinovitá 
(Isolepis setacea) 

nález z roku 2003 - / C3 obnažené dno rybníka  

Pomněnka různobarvá 
(Myosotis discolor) 

nález z roku 2008 - / C2b mokřiny a louky v ochranném pásmu 

Šáchor hnědý    
(Cyperus fuscus) 

nález z roku 2003 - / C3 obnažené dno rybníka 

Obojživelníci a plazi 
Rosnička zelená     
(Hyla arborea) 

Desítky adultních jedinců.  § 2 / NT vodní plocha a litorály rybníka 

Skokan zelený       
(Rana Kl. esculenta) 

Desítky adultních jedinců. 
Pravidelně se rozmnožující 
populace. 

§ 2 / NT vodní plocha a litorály rybníka 

Ještěrka obecná  
(Lacerta agilis) 

Desítky adultních jedinců.  § 2 / NT okolí hrází rybníka a přilehlé ekotony 

Užovka obojková 
(Natrix natrix) 

Stabilní a vitální populace 
čítající odhadem nižší desítky 
jedinců.  

§ 3 / - okolí vodních ploch, luční biotopy 
v ochranném pásmu 

Ptáci 
Potápka malá 
(Tachybaptus ruficollis) 

1 až 2 páry.  § 3 / VU vodní plocha rybníka 

Potápka roháč       
(Podiceps cristatus) 

1 až 2 páry. § 3 / VU vodní plocha rybníka 

Čírka obecná          
(Anas crecca) 

Pravidelně protahující 
jedinci. (desítky ex.) 

§ 3 / CR vodní plocha rybníka 

Hohol severní 
(Bucephala clangula) 

Pravidelně protahující 
jedinci. 

§ 2 / EN vodní plocha rybníka 

Husa velká            
(Anser anser) 

Pravidelně protahují hejna 
desítek jedinců. 

- / EN vodní plocha rybníka 

Hvízdák euroasijský 
(Anas penelope) 

Vzácně. - / VU vodní plocha rybníka 

Kopřivka obecná   
(Anas strepera) 

2-3 páry. § 3 / VU vodní plocha rybníka 

Labuť velká       
(Cygnus olor) 

1-2 páry. - / VU vodní plocha rybníka 

Lžičák pestrý         
(Anas clypeata) 

Nepravidelně během jarního 
tahu. 

§ 2 / CR vodní plocha rybníka 

Morčák velký     
(Mergus merganser) 

Pravidelně protahující 
jedinci. 

§ 1 / CR vodní plocha rybníka 

Ostralka štíhlá        
(Anas acuta) 

Jednotlivě. § 2 / - vodní plocha rybníka 

Volavka bílá       
(Egretta alba) 

Jednotlivě. § 2 / - mělčiny a obnažené dno rybníka 

Volavka popelavá 
(Ardea cinerea) 

Jedinci až desítky. - / NT mělčiny a obnažené dno rybníka 

Jeřáb popelavý       
(Grus grus) 

Vzácně. § 1 / CR mělčiny a k rybníku přilehlé mokřiny 

Čáp černý          
(Ciconia nigra) 

Vzácně. § 2 / VU mělčiny a obnažené dno rybníka 

Kormorán velký 
(Phalacrocorax carbo) 

Nocující zimní populace. Až 
stovky jedinců. 

- / VU hrázové porosty. 

Moták pochop     
(Circus aeruginosus) 

1-2 páry. § 3 / VU  vodní plocha rybníka a přilehlé rákosiny 
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Orel mořský 
(Haliaeetus albicilla) 

Jednotlivě.  § 2 / EN mělčiny a obnažené dno rybníka 

Orlovec říční    
(Pandion haliaetus) 

Vzácně. Nehnízdící. § 1 / -  

Ostříž lesní            
(Falco subbuteo) 

Vzácně. § 2 / EN  

Čejka chocholatá 
(Vanellus vanellus) 

Desítky. - / VU mělčiny a obnažené dno rybníka 

Kulík říční    
(Charadrius dubius) 

Jednotlivě. - / VU mělčiny a obnažené dno rybníka 

Pisila čáponohá 
(Himantopus 
himatopus) 

Vzácně. - / VU mělčiny a obnažené dno rybníka 

Vodouš kropenatý 
(Tringa ochropus) 

Jednotlivě. § 2 / EN mělčiny a obnažené dno rybníka 

Vodouš rudonohý 
(Tringa totanus) 

Jednotlivě. § 1 / CR mělčiny a obnažené dno rybníka 

Ledňáček říční    
(Alcedo atthis) 

Jednotlivě. § 2 / VU vodní plocha rybníka 

Racek chechtavý  
(Larus ridibundus) 

Desítky. - / VU vodní plocha rybníka 

Rybák obecný      
(Sterna hirundo) 

1-2 páry. Nehnízdící. § 2 / EN vodní plocha rybníka 

Rákosník velký 
(Acrocpehalus 
arundinaceus) 

Jednotlivě. § 2 / VU litorální porosty 

Slavík modráček 
(Luscinia sv. cyanecula) 

1-2 páry § 2 / EN litorální porosty 

Žluna šedá             
(Picus canus) 

1 pár. - / VU dubové porosty na hrázi 

Savci 
Netopýr vodní     
(Myotis daubentonii) 

Jedinci až desítky. § 2 / - vodní plocha rybníka 

Vydra říční             
(Lutra lutra) 

Jednotlivě. § 2 / VU vodní plocha rybníka 

Vysvětlivky:  
vyhláška MŽP 395/1992 Sb.: §1 – kriticky ohrožený druh, §2 – silně ohrožený druh, §3 – ohrožený druh  
Červený seznam cévnatých rostlin ČR (Grulich 2012): C2b – silně ohrožený druh, C3 –ohrožený či zranitelný 
druh 
Červený seznam ohrožených druhů České republiky (Plesník, Hanzal et Brejšková 2003): VU – zranitelný druh, 
NT – téměř ohrožený 
Červený seznam ptáků ČR (Šťastný et Bejček 2003): NT – téměř ohrožený, VU – zranitelný druh, EN – 
ohrožený druh, CR – kriticky ohrožený druh 
 
 
2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti 
v minulosti, současnosti a blízké budoucnosti 
 
a) ochrana přírody 
Soustava malých vodních nádrží Zelendárky, včetně rybníků Nový u Krče a Zukáček jako její 
nedílné součásti, byla zařazena mezi ZCHÚ Vyhláškou plenárního zasedání Okresního 
národního výboru v Písku, ze dne 4. 12. 1985 s účinností od 1. 2. 1986.  
 
b) ohrožení druhu a rizikové faktory 
V rámci dosavadních průzkumů PP Velký Potočný (inventarizační průzkumy, pravidelná 
kontrola rybníku AOPK ČR) byly zaznamenány následující faktory s negativním, popříp. 
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potenciálně negativním vlivem jak na hlavní předměty ochrany, tak na ostatní cenné složky 
bioty na lokalitě: 
 

- Potenciál rybníka s jeho nabídkou hnízdních a potravních podmínek pro lokální 
avifaunu je omezený malým rozsahem litorálních porostů (pouze cca 8% vodní 
plochy). Optimální zárust vodními mokrofyty v litorálním pásmu by na lokalitě měl 
dosahovat 15 až 20 % zátopy rybníka.  
 

- Při pravidelném sledování stavu ekosystému rybníka (2011 až 2015) bylo zjištěno, že 
průhlednost vody v rybníku bývá od jara nízká a po celou vegetační sezonu se 
pohybuje mezi 10 – 30 cm (vyjímkou byl rok 2011, kdy průhlednost v červnu 
dosahovala nad 50 cm). Tomu vždy odpovídá i nepříznivá velikostní struktura 
zooplanktonu, neboť ve většině termínu byl zjištěn pouze drobný plankton, nanejvýš 
pouze malé množství středně hrubého zooplanktonu. 

 
- Rozpor mezi aktuálně platným provozním řádem pro manipulaci a nakládání s vodou 

na vodním díle Velký Potočný a jeho současnou vodohospodářskou situací. Dle vydané  
normace vodoprávního rozhodnutí ze dne 18. 7. 2000 je hrana bezpečnostního přelivu 
378,428 m nad mořem a výška normální hladiny na kótě 378,46 m nad mořem, z čehož 
vyplývá, že normální hladina je zhruba na hraně bezpečnostního přelivu. Toto ale 
neodpovídá skutečnému stavu, kterým je kóta bezpečnostního přelivu na 378,09 m nad 
mořem. Tento nesoulad tedy dovoluje vystavení normální hladiny plných 37 cm nad 
práh bezpečnostního přelivu (viz Zápis z jednání AOPK ČR, České Budějovice, a 
Školním rybářství Protivín ze dne 21. 5. 2004). 

 
 
2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy 
 
- Vyhláška Okresního národního výboru v Písku o chráněných přírodních výtvorech v okresu 
Písek, ze dne 4. 12. 1985 s účinností od 1. 2. 1986, kterou se zřizuje přírodní památka Velký 
Potočný 
 
- Vyhláška Okresního úřadu Písek (ŽP-Vod/2138/2000-Sv), kterou se vydává povolení 
k nakládání s vodami pro rybník Velký Potočný, v k.ú. Staré Kestřany, ze dne 18. 7. 2000 

 
- Závazné stanovisko Krajského úřadu Jihočeského kraje ze dne 17. 12. 2015, č.j. KUJCK 
92264/2015/OZZL, kterým se uděluje souhlas k zásahu do významného krajinného prvku 
rybníků Skalský v k.ú. Skály u Protivína a Velký Potočný v k.ú. Staré Kestřany 
 
- Rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje ze dne 20. 7. 2015, č.j. KUJCK 
55339/2015/OZZL, kterým se stanovuje odchylný postup při ochraně ptáků pro druh 
kormorán velký (Phalacrocorax carbo). 
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2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch 
 
2.4.1 Základní údaje o lesích 
 
Pozemky určené k plnění lesa nejsou předmětem ochrany této PP. 
 
2.4.2  Základní údaje o rybníku  

 
Název rybníka (nádrže) Velký Potočný 
Katastrální plocha 38,8683 ha 
Využitelná vodní plocha 32 ha 
Plocha litorálu cca 2,5 ha 
Průměrná hloubka - 
Maximální hloubka - 
Postavení v soustavě 6. 
Manipulační řád OÚ Písek, ŽP-Vod/2138/2000-Sv ze dne 18. 7. 2000 
Hospodářsko provozní řád prosinec 2015 (schválený 17. 12. 2015, č.j. 

KUJCK/92264/2015/OZZL) 
Způsob hospodaření extenzivní až polointenzivní 
Intenzita hospodaření Viz kapitola 2.5 
Výjimka k aplikaci látek 
znečišťujících vodu (krmiva, 
hnojiva) 

- 

Parametry zvláštních povodní (u 
rybníků III. kategorie) 

- 

Vlastník rybníka Česká republika, AOPK ČR s příslušností hospodařit 
s majetjem státu 

Uživatel rybníka Krajské školní hospodářství v Českých Budějovicích 
Rybářský revír - 
Správce rybářského revíru - 
Zarybňovací plán - 
Průtočnost – doba zdržení Rybník Velký Potočný je protékán Brložským potokem, 

nazývaný též Rojický, který protéká Dobevským 
rybníkem a krátkou stokou o délce cca 500 m je veden do 
severovýchodního cípu Velkého Potočného. Z rybníka 
Velký Potočný je voda vedena Brložským potokem 
jihovýchodním směrem a po cca 1,5 km se vlévá do 
Otavy. Vpravo od hráze Velkého Potočného je 
vybudován odběrný objekt, na který navazuje náhon, jenž 
odvádí vodu od hráze rybníka Velký Potočný 
jihovýchodním směrem na sádky Kestřany. 
Doba prázdnění rybníka za běžných situací (příprava 
k výlovu) je 10 dní. V kritické situaci lze rybník vypustit 
za 7 dní při využití plné kapacity bezpečnostního přelivu 
a výpusti.   
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2.4.3 Základní údaje o útvarech neživé přírody 
 
Útvary neživé přírody nejsou předmětem ochrany této PP. 
 
2.4.4 Základní údaje o nelesních pozemcích 
 
Popis dílčích ploch a objektů 
 

č. Dílčí plocha charakteristika 
1 Vodní nádrž  

Velký Potočný 
Jedná se o rybník v povodí Brložského potoka o celkové 
rozloze 38,37 ha, aktuálně využívaný převážně k odchovu 
kapra. Hospodářský cyklus je zde dvouhorkový s výlovem 
na jaře. Využitelná plocha nádrže byla odhadnuta na cca 32 
ha. Součástí rybníka je hráz a technické prvky požerák a 
bezpečnostní přeliv. Pod rybníkem se nacházejí sádky 
Krajského školního hospodářství, České Budějovice, takže 
v podzimním a zimním období dochází k zajištění dosatečné 
retence vody na provoz sádek pro případ nízkých průtoků při 
zámrazu apod. Bližší popis - viz kap. 2.1. 

2 Litorální porosty Porosty jsou tvořeny zejména orobincem (Typha sp.), méně 
rákosem (Phragmites sp.) a zblochanem (Glyceria sp.), a 
tvoří různě široký pás zejména při západním a 
severozápadním břehu rybníka. Rozsah litorálních porostů je 
závislý na úrovni hladiny vody v rybníku. Litorální porosty 
jsou hnízdištěm mnoha druhů vodních a mokřadních druhů 
ptáků (kachna divoká, kopřivka obecná, polák chocholačka, 
polák velký, potápka roháč, husa velká, lyska černá, chřástal 
vodní, rákosník velký). 

3 Luční porosty 
v ochranném pásmu 

Zájmové plochy jsou součástí zemědělské krajiny tvořené 
kosenými loukami o souhrnné rozloze cca 0,6 ha. Tvoří 
součást registrovaných zemědělských půdních bloků, 
využívaných jako travní porosty, na kterých každoročně 
probíhá kosení mechanizací.  
V posledních letech zde nebylo prokázáno hnízdění ptačích 
druhů.  

 
 
2.5 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních ochranářských zásahů do území 
a závěry pro další postup 
 
Na rybníku hnízdí pravidelně, i když nepříliš početně vodní a mokřadní ptáci, jejichž 
hnízdním biotopem jsou především litorální porosty, které se momentálně rozkládají pouze 
asi na 2,5 ha vodní plochy rybníka (tj. 8% vodní plochy). Druhým faktorem, jenž 
v posledních letech pravděpodobně ovlivňuje početnost vodního ptactva, jsou potravní 
podmínky na stanovišti. V posledních letech vycházela intenzita hospodaření z nájemní 
smlouvy AOPK ČR platné 2011 až 2015 a aktuálně platné pachtovní smlouvy AOPK ČR pro 
období 2016 až 2023. Dle nich byly obsádky schvalovány a kontrolovány AOPK ČR. Rybík 
je tradičně obhospodařován dvouhorkově s povolenými iniciálními obsádkami kapra K2 
v množství do 70 kg / 1 ha vodní plochy. Přes tento fakt byla v letech 2012-2015 na rybníku 
v době vrcholící vegetační sezony (drůhá polovina června) zjišťována nízká průhlednost vody 
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a nedostatečně vyvinutý stav zooplanktonu. Příčinou tohoto stavu bylo velké množství 
býložravých a všežravých ryb, které se do Velkého Potočného dostaly z povodí a z výše 
položených rybníků - v roce 2011/2012 (při výlovu v březnu 2013 bylo kromě 7700 kg kapra 
sloveno navíc cca 2000 kg bílé ryby – převážně plotice a karase), a opětovně v květnu 2013, 
tentokrát vinou povodně (při výlovu na jaře 2015 bylo sloveno cca 23 000 kg kapra, 900 kg 
amura a 440 kg tolstolobika). Zvýšené rybí obsádky v těchto letech znamenaly zvýšený 
vyžírací tlak na zooplankton. V roce 2015 byl rybník nasazen pouze na jedno horko. 
Neuspokojivý stav tohoto roku (červnová průhlednost vody < 20 cm, absence středního a 
velkého zooplanktonu) byl tentokrát ovlivněn klimatickými podmínkami, které během 
suchého a horkého léta způsobily významný odpar vody a pokles hladiny (- 30 cm pod 
normální stav hladiny). Celková nižší kubatura vody v rybníce poté neodpovídala množství 
nasazené rybí obsádky a jejímu vyžíracímu tlaku na zooplankton. 
     Hrázové porosty topolů na severovýchodním břehu rybníka Velký Potočný jsou 
dlouhodobě využívány kormoránem velkým (Phalacrocorax carbo) jako tahové nocoviště. 
Početnost nocujících jedinců zde během zimního období dosahuje až několika stovek. 
Z tohoto nocoviště se rozlétají na lov na okolní rybníky a zejména na řeku Otavu (rybník 
Velký Potočný je kormorány potravně využíván jen minimálně). Správní orgán ochrany 
přírody v roce 2015 povolil hospodařícímu uživateli na lokalitě možnost odstřelu kormoránů 
na zkušební dobu v termínu 1. 11. 2015 až 28. 2. 2016, tedy v období, ve kterém by případné 
rušení ostatních druhů na lokalitě bylo nejméně výrazné. Uživatel je povinován přesně 
zaznamenávat efekt zásahu a po ukončení období podat zprávu. V případě doloženého 
pozitivního efektu pro hospodařícího uživatele bude uvažováno prodloužení odchylného 
postupu i na další roky. 
 
 
2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize 
 
V území PP nebyly identifikovány kolize zájmů ochrany přírody ani kolize s jinými formami 
ochrany území. 
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3. Plán zásahů a opatření  
 
3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ 
 
3.1.1 Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání 
 
a) péče o rybník  
 
Rámcová směrnice péče o rybníky 
 
Název rybníka Velký Potočný 
Způsob hospodaření Hospodaření na rybníce by mělo směřovat k cíli, který lze 

shrnout následujícími body: 
a) zachování vhodných podmínek pro zvláště chráněné 
druhy organismů, tj. především přítomnost hrubého 
zooplanktonu v jarním období a středního zooplanktonu 
v období letním, vhodné hnízdní podmínky atd. 
b) optimální zárost vodními makrofyty vytvářející vhodné 
podmínky jak pro rozvoj potravní nabídky (viz předchozí 
bod), tak jako hnízdní biotop pro vodní a mokřadní druhy 
ptáků činí pro litorální pásmo 15-20% zátopy rybníka a 
pro submerzní vegetaci 10-15% zátopy rybníka, 
c) od 1. 3. do 30. 6. udržet za běžných provozních a 
klimatických podmínek průhlednost vody minimálně 40 
cm. 
 
Jednohorkový i dvouhorkový způsob hospodaření 
s nasazením na jaře a výlovem na podzim.  
Zákaz chovu vodní drůbeže a polodivokých kachen. 

Intenzita hospodaření Polointenzivní chov ryb. V nádrži je třeba praktikovat 
chov takových obsádek, které nebudou mít negativní vliv 
na rybniční ekosystém. Na popud OOP může být intenzita 
chovu přechodně zvýšena (meliorační obsádka; (v tomto 
případě nelze v daném roce trvat na průhlednosti vody 40 
cm po celý rok).  

Manipulace s vodní hladinou Nádrž bude za účelem výlovu vypouštěna výhradně v pod-
zimním období. V termínu od 15. 4. do 1. 7. nebude 
manipulováno s vodní hladinou. Toto časové omezení lze 
změnit stanoviskem příslušného OOP (popř. AOPK ČR). 

Způsob letnění nebo zimování V období platnosti tohoto plánu péče nebude nádrž 
letněna.  

Způsob odbahňování V období platnosti tohoto plánu péče nebude nádrž 
odbahňována. 

Způsoby hnojení Zákaz minerálního i organického hnojení. 

Způsoby regulačního přikrmování Po schválení OOP (popř. AOPK ČR) je možné provádět 
regulační přikrmování rostlinnými krmivy do RKK 2. 

Způsoby použití chemických látek Vápnit lze pouze na doporučení veterináře v případě 
nutnosti (prokazatelný pokles alkality), nikoliv 
preventivně, vždy po schválení OOP. Pro tyto účely je 
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možná aplikace chlorového vápna v množství 8 kg/ha/1m 
průměrné hloubky rybníka s trojím opakováním. Při 
desinfekci loviště je možné použít chlorové vápno, pálené 
vápno nebo chloramin na mokré bahno. Nevápnit na jaře! 
Aplikace dalších chemických látek (pesticidy, biocidy) v 
nádrži a jejím okolí je nepřípustná.  

Rybí obsádky V roce 2016 bude rybník nasazen k dvouhorkovému 
způsobu hospodaření obsádkou kapra (K2 9.000 ks o 
kusové hmotnosti 0,3 kg) společně s násadou dravých ryb 
(sumec, candát, štika - možství dle aktuálního výskytu 
nepůvodních „plevelných“ druhů ryb. 
Nebudou nasazovány geograficky nepůvodní druhy ryb 
(např. sumeček americký, karas stříbřitý), nenasazovat 
okouna říčního. V případě přemnožené vegetace lze po 
schválení OOP (popř. AOPK ČR) nasadit amura bílého.  
Obsádka pro další cykly budebude stanovena vždy na 
základě aktuálního stavu ekosystému. 

Další opatření - udržování technických zařízení (požerák, 
bezpečnostní přepad) a staveb rybníka (hráz) 
v takovém stavu, který zajistí plnou funkčnost 
vodního díla, 

- v případě narušení hráze rybníka je nutné 
bezodkladně realizovat technická opatření, která 
zajistí zadržení vody v nádrži a znovuobnoví 
správné funkce rybníka, které jsou nezbytné pro 
udržení příznivých podmínek pro předmět ochrany 
a zajistí bezpečnost v blízkosti žijících civilních 
osob a jejich majetku, 

 
 
b) péče o nelesní pozemky 
 
Pro nelesní pozemky jiné než vodní plocha rybníka není pro období platnosti tohoto plánu 
péče stanovena speciální péče. 
 
c) péče o živočichy  
 
Umožnit zvětšení rozsahu litorálních porostů, které jsou hnízdním biotopem prakticky všech 
druhů vodních ptáků hnízdících na rybníku a jsou důležité i pro populace obojživelníků. Zvětšení 
jejich rozsahu je možno dosáhnout snížením normální hladiny vody v jarním a letním období. 
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3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území 
 
Popis dílčích ploch a objektů na rybníce a výčet plánovaných zásahů v něm 
 
č. dílčí 
plochy 

Výměr
a (ha) 

Popis dílčí 
plochy 

Typ opatření Priorit
a 

Popis navrhovaných opatření  

1 38,2 
Vodní nádrž 
Velký 
Potočný  

Rybniční 
hospodaření 1 viz kapitola 3.1.1 

IP - hydrologie 1-2 viz kapitola 3.7 
IP - obratlovci 1 viz kapitola 3.7 
IP - bezobratlí 2-3 viz kapitola 3.7 
IP - botanika 1 viz kapitola 3.7 
Manipulační 
řád rybníka 1 viz kapitola 3.4 

2 2,5 Litorální 
porosty - - - 

3 0,6 

Luční 
porosty 
v ochranné
m pásmu 

- - - 

 
 
3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu 
zásahů a přehledu činností 
 
Pro plochy situované v ochranném pásmu PP nejsou během období tohoto plánu péče 
stanoveny žádné zásady hospodaření či jiné speciální činnosti. 
 
 
3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu 
 
Území PP je zaměřeno a označeno v souladu se zákonem. 
 
 
3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území 
 
Na základě posouzení stavu litorálních porostů iniciovat vodoprávní jednání s cílem mírného 
snížení normální hladiny vody na jaře a v létě. To je nutné i vzhledem k rozporům mezi 
manipulačním řádem a rozhodnutím vodoprávního úřadu (MěÚ Písek) z 18. 7. 2000. 
 
V případě nutného použití látek znečišťujících vodu je nutné patřičné povolení OOP.  
 
 
3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností 
 
Současná míra rekreačního využívání PP veřejností nevyžaduje regulaci. 
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3.6 Návrhy na vzdělávací využití území 
 
Současný stav lokality Velký Potočný nevyžaduje změnu ve vzdělávacím využití území. 
 
 
3.7 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území 
 
Podrobný botanický průzkum PP (včetně vodních makrofyt a vegetace obnaženého dna) a 
jejího ochranného pásma.  
 
Podrobný vertebratologický průzkum PP a jejího ochranného pásma se zaměřením na 
hnízdící druhy ptáků. 
 
Inventarizační průzkum bezobratlých živočichů v PP vázaných na vodní prostředí. 
 
Hydrologický a hydrobiologický průzkum PP zaměřený na stav zooplanktonu a 
vyhodnocení jakosti vody v rybniční nádrži. 
 
Každoroční monitoring stavu vodní nádrže. Na lokalitě bude realizován pravidelný 
monitoring způsobu hospodaření na rybníku. V rámci monitoringu budou sledovány 
následující parametry (zpracováno za využití materiálu AOPK ČR – Metodické listy k 
hospodaření na rybnících zakládaných či obnovovaných s finanční podporou MŽP):  
 
1) stav vodního sloupce. Bez souhlasu OOP, případně AOPK ČR, nesmí docházet k 
záměrnému manipulování s hladinou v jarním a letním období. Kontrola při každé návštěvě 
lokality. 
 
2) průhlednost vody – průhlednost vody do konce června musí přesahovat 40 cm. 
Průhlednost bude měřena Secchiho deskou jako hloubka, při které přestávají být znatelná 
ostrá rozhraní barev na desce, a to v místech s vyšší hloubkou (nejlépe u výpusti). Měření 
budou prováděna při všech návštěvách lokality.  
 
3) velikostní struktura zooplanktonu – přítomnost hrubého až středního zooplanktonu 
indikuje vyžírací tlak rybí obsádky. Bude se stanovovat minimálně v rámci dvou odběrů v 
období od 1. 5. do 30. 6., optimálně v rámci 4 odběrů v měsících květen, červen, červenec, 
srpen. Odlov bude prováděn nejlépe planktonní síťkou s oky 80 µm, tři hody na 5 m do 100 
ml lahvičky. Hrubý až střední zooplankton musí být v nádrži hojně zastoupen.  
 
4) stav litorální (emerzní, natantní i submerzní vegetace). Kontrola nejlépe v červenci.  
 
6) stav rybích obsádek (velikost, druhové složení, věková struktura). Kontrola během sezóny 
za pomoci vrhací sítě (při každé návštěvě) + kontrola při výlovu.  
- V případě potlačování populace střevličky východní vysazením candátů bude sledován vliv 
na vývojová stadia obojživelníků. Kvantitativní průzkum zaměřený na larvy bude proveden 
před vysazením candátů (květen) a 2 x po jejich vysazení (počátek června, počátek července).  
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4. Závěrečné údaje 
 
4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle 
jednotlivých zásahů (druhů prací)  
 
Uvedené ceny jednotlivých zásahů jsou stanoveny orientačně na základě ceníku AOPK ČR 
platného pro rok 2015 (v cenách bez DPH). 
 
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 
Zpracování inventarizačního průzkumu – botanika  ---------- 35.000,- Kč 
Zpracování inventarizačního průzkumu – 
zoologie-bezobratlí 

---------- 35.000,- Kč 

Zpracování inventarizačního průzkumu – 
zoologie-obratlovci 

---------- 35.000,- Kč 

Zpracování inventarizačního průzkumu – 
hydrologie 

---------- 35.000,- Kč 

Zpracování manipulačního řádu pro Velký 
Potočný 

---------- 20.000,- Kč 

Jednorázové a časově omezené zásahy celkem (Kč) ---------- 160.000,- Kč 
Opakované zásahy 
 ---------- ---------- 
 ---------- ---------- 
Opakované zásahy celkem (Kč) ---------- ---------- 
N á k l a d y  c e l k e m  (Kč) ---------- 160.000,- Kč 
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4.3 Seznam používaných zkratek 

 
AOPK ČR Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 
DP  dílčí plocha 
EVL  evropsky významná lokalita 
IUCN  Mezinárodní svaz ochrany přírody, z ang. Inernational Union for Conservation 

of Nature  
OOP  orgán ochrany přírody 
PO  ptačí oblast 
PP  přírodní památka 
ZCHÚ  zvláště chráněné území 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nature.cz
http://www.cuzk.cz
http://www.cenia.cz
http://voda.gov.cz/portal/cz/


 - 18 -  

5. Obsah  
 
1. Základní údaje o zvláště chráněném území..................................................................... 1  

1.1 Základní identifikační údaje..................................................................................... 1  
1.2 Údaje o lokalizaci území…….................................................................................. 1  
1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí.............................. 2  
1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma................................................................. 3  
1.5 Překryv území s jinými chráněnými územími nebo významnými jevy ÚAP  
Jihočeského kraje............................................................................................................ 3  
1.6 Kategorie IUCN....................................................................................................... 3  
1.7 Předmět ochrany ZCHÚ........................................................................................... 4  
1.8 Předmět ochrany EVL.............................................................................................. 4  
1.9 Cíl ochrany................................................................................................................ 4  

2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany....................... 5  
2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů............................... 5  
2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti 
v minulosti, současnosti a blízké budoucnosti................................................................ 7  
2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy................ 8  
2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch............................ 9  
2.5 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních ochranářských zásahů  
do území a závěry pro další postup................................................................................. 10  
2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize............. 11  

3. Plán zásahů a opatření......................................................................................................12  
3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ....................... 12  
3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu  
zásahů a přehledu činností ............................................................................................. 14  
3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu...................................................................... 14  
3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území............................. 14  
3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností............. 14  
3.6 Návrhy na vzdělávací využití území......................................................................... 15  
3.7 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území.................. 15  

4. Závěrečné údaje.............................................................................................................. 16  
4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle  
jednotlivých zásahů (druhů prací).................................................................................. 16  
4.2 Použité podklady a zdroje informací........................................................................ 16  
4.3 Seznam používaných zkratek................................................................................... 17  

5. Obsah..............................................................................................................................  18  
6. Přílohy............................................................................................................................. 19  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 19 -  

Součástí plánu péče jsou dále tyto přílohy 
 
Mapy: Příloha M1 - Orientační mapa s vyznačením území  

 
Příloha M2 - Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma  
 
Příloha M3 - Mapa dílčích ploch 

 
 








