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1. Základní identifikační a popisné údaje 

1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN 

Evidenční kód ZCHÚ: 281 

Název ZCHÚ: Nový rybník u Soběslavi 

Kategorie dle Zákona 114/1992 Sb.: přírodní památka 

Kategorie dle IUCN: III – Přírodní památka 

1.2 Platný právní předpis o vyhlášení ZCHÚ 

Vydal: Okresní úřad Tábor 

Číslo: Nařízení č. 1/1997 

Dne: 9. 10. 1997 

1.3 Územně-správní členění, překryv s jinými chráněnými územími a příslušnost k 

soustavě Natura 2000 

Kraj: Jihočeský 

Obec s rozšířenou působností třetího stupně: Soběslav 

Obec: Soběslav (č. 553131) 

Katastrální území: Soběslav (č. 751707) 

Národní park: není 

Chráněná krajinná oblast: není 

Jiný typ chráněného území: není 

Ptačí oblast: není 

Evropsky významná lokalita: není 

 

1.4. Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí 

V rámci dodatku plánu péče je řešen pozemek v  k.ú. Soběslav, p.č. 1861, vodní plocha, o 

výměře 142 153 m2, vlastník : Město Soběslav. 

 

1.5. Hlavní předmět ochrany 

1.5.1. Předmět ochrany podle zřizovacího předpisu 

Ochrana plovoucích ostrůvků a chráněných a vzácných druhů rostlin a živočichů. 

1.5.2. Hlavní předmět ochrany – současný stav 

Nejvýznamnější předmět ochrany společenstva plovoucích ostrůvků a plaurů je v současné 

době zachován na rozhraní volné vodní plochy a plochy rákosin.  

Zaznamenaná společenstva a druhy (dotčeno dodatkem) [RYDLO J., 2014]: 
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Přehled společenstev 

Hydrocharition morsus-ranae (Passarge 1964) Westhoff et den Held 1969 

 Hydrocharitetum morsus-ranae van Langendonck 1935 

Nymphaeion albae Oberdorfer 1957 

Nymphaeo albae-Nupharetum luteae Nowiński 1927 nomen mutatum propositum 

Nymphaeetum candidae Miljan 1958 

Phragmition australis Koch 1926 nomen mutatum propositum 

 Phragmitetum australis Savič 1926 nomen mutatum propositum 

Lemno minoris-Iridetum pseudacori Rydlo Jar. 2007 

Carici-Rumicion hydrolapathi Passarge 1964 

 Thelypterido palustris-Phragmitetum australis Kuiper ex van Donselaar et al. 1961 

Zaznamenané vodní a pobřežní druhy 

Alisma plantago-aquatica 

Bidens frondosus 

Carex pseudocyperus (C4) 

Ceratophyllum submersum (C3) 

Cicuta virosa (C2) 

Glyceria maxima 

Hydrocharis morsus-ranae (C2) 

Iris pseudacorus 

Lemna minor 

Lemna trisulca (C3) 

Nuphar lutea (C4) 

Nymphaea candida (C1) 

Phragmites australis 

Potamogeton crispus 

Solanum dulcamara 

Thelypteris palustris (C3) 

Typha latifolia 

Zapsané fytocenologické snímky jednotlivých asociací 

Hydrocharitetum morsus-ranae – rozsáhlé porosty po obvodu (podél rákosin) 

sn. 1: 16 m2, hloubka vody 70 cm, bahno, E1 – 100 %, 28. 7. 2014 

Hydrocharis morsus-ranae 5, Spirodela polyrhiza 3, Lemna minor 1 

sn. 2: 16 m2, hloubka vody 70 cm, bahno, E1 – 90 %, 28. 7. 2014 
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Hyrdocharis morsus-ranae 5, Ceratophyllum submersum 1, Spirodela polyrhiza 1, Lemna 

minor +, Lemna trisulca + Nymphaeo albae-Nupharetum luteae – rozsáhlé porosty po celém 

rybníce 

sn. 3: 16 m2, hloubka vody 150 cm, bahno, E1 – 40 %, 28. 7. 2014 

Nuphar lutea 3, Potamogeton crispus +, Lemna minor + Nymphaeetum candidae – porosty o 

celkové ploše asi 1000 m2 

sn. 4: 16 m2, hloubka vody 120 cm, bahno, E1 – 85 %, 28. 7. 2014 

Nymphaea candida 5, Nuphar lutea +, Potamogeton crispus +, Lemna minor +, Spirodela 

polyrhiza + Phragmitetum australis – v rybníce pouze malé porosty (jsou to rákosiny 

zakořeněné do dna) 

sn. 5: 16 m2, hloubka vody 60 cm, bahno, E1 – 100 %, 28. 7. 2014 

Phragmites australis 4, Hydrocharis morsus-ranae 5, Spirodela polyrhiza 2, Lemna minor 2 

Lemno minoris-Iridetum pseudacori – jen malý porost 

sn. 6: 10 m2, hloubka vody 10-30 cm, štěrk, E1 – 80 %, 28. 7. 2014 

Iris pseudacorus 5, Hydrocharis morsus-ranae 1, Spirodela polyrhiza +, Lemna minor +, 

Lemna trisulca + 

Thelypterido palustris-Phragmitetum australis – rákosinné porosty nezakořeněné do dna 

(plaury) 

sn. 7: 16 m2, plaur, E1 – 100 %, 28. 7. 2014 

Phragmites australis 3, Thelypteris palustris 5, Solanum dulcamara 2, Cicuta virosa 2, Carex 

pseudocyperus +, Scutellaria galericulata +, Lysimachia vulgaris +, Lythrum salicaria +, 

Spirodela polyrhiza 2, Lemna minor +, Hydrocharis morsus-ranae + 

Další snímky této asociace byly publikovány v práci: Rydlo Jar (2007): Příspěvek k poznání 

vegetace plaurů. – Muz. a Současnost, ser. natur., 22: 21–26. 

 

1.7. Dlouhodobý cíl péče 

Dlouhodobým cílem péče je zachování typického rybničního ekosystému s důrazem na 

nerušený vývoj společenstev plovoucích ostrůvků a plaurů. 

 

2. Rozbor stavu zvláště chráněného území 

Rybník Nový u Soběslavi leží na severním okraji města Soběslav a po jeho hrázi vede železnice 

České Budějovice – Praha. Rybník se nachází v nivě Černovického potoka, od něhož byl před 

staletími oddělen boční hrází. V roce 1949 byla v lokalitě vyhlášena přírodní památka „ Nový 
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rybník u Soběslavi „, jejímž jádrem je rybník velikosti 14,2 ha a předmětem ochrany je vodní 

a mokřadní vegetace se slatinnou mokřadní olšinou a navazujícími vlhkými pcháčovými a 

bezkolencovými loukami. Rybník je významným hnízdištěm vodní a mokřadní avifauny a 

entomofauny.   

Rybník je boční, uměle napouštěný z Černovického potoka, do kterého se také pod vakovým 

jezem v Soběslavi, neprotéká-li areálem sádek, vypouští.  

Rybníkem prošla v roce 2002 povodňová vlny z povodí Černovického potoka a došlo k usazení 

značného množství nánosů na dně rybníka. Kromě toho se na okolních polích stále pěstuje 

nevhodná řepka a dochází ke zvýšené vodní erozi a smyvům orniční vrstvy do rybníka. Vrstva 

rybničního sedimentu dnes činí cca tl. 50 cm a tvoří eutrofní problém s náběhem k propuknutí 

botulizmu. Tato zásadní negativa pro další vývoj přírodní památky je možno eliminovat 

technickým zásahem, který významný krajinný prvek stabilizuje a zajistit jeho další fungování. 

 

 

3. Plán zásahů a opatření 

V lokalitě se navrhuje celoplošné odbahnění dna rybníka v ploše 8 ha. Mocnost  nánosů je 

značná, což je prokázáno v podélném a příčných profilech. Kromě toho bylo předběžně 

s odborem životního prostředí Krajského úřadu Jihočeského kraje projednáno odtěžení 25 % 

plochy zarostlé starou rákosinou. 

Odstranění nánosů se navrhuje suchou cestou při vypuštěném rybníku a to tak, že zemní stroje 

budou sediment přehazovat ke kádišti a k okrajům odbahňované plochy. Podél okrajů plochy a 

na šířku jednotlivých přehozů se budou muset pokládat konstrukce lehkých vozovek, na kterých 

se budou pohybovat zemní stroje a auta.  Zde se bude materiál nakládat na nákladní automobily 

a bude se odvážet, podle aktuálního osevního postupu, k uložení na zemědělské pozemky 

v okolí Soběslavi.   

Dopravní vzdálenosti budou poměrně značné a upřesní se podle termínu období realizace a její 

etapovitosti. Po odbahnění budou na rybníku vytvořeny podmínky k regeneraci ploch, 

příznivých z hlediska ekosystémové a krajinné diverzity. 

Staveniště je vhodné a při návrhu byly dodrženy příslušné technické požadavky na výstavbu. 

Stavba vzhledem ke svému charakteru velmi příznivě ovlivní životní prostředí dané lokality. 

Při provádění prací je nutno bezpodmínečně dodržovat veškeré bezpečností předpisy, týkající 

se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále veškeré ČSN, týkající se způsobu, rozsahu a 

kvality prováděných prací. Zejména je nutno dbát na dodržování ustanovení vyhlášky č. 
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14/2000 Sb. a nařízení vlády č. 309/2006 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při provádění prací 

ve stavebnictví a příslušných technických norem. 

Stavba „ Rybník Nový u Soběslavi - posílení přirozené funkce krajiny „ v k.ú. Soběslav bude 

prováděna na vlastním pozemku při použití státní dotace. 

Příjezd k obvodu rybníka a hrázi je od asfaltové místní komunikace k rodinným domům málo 

zpevněnou cestou ( p.č. 3879/2 ), která je také majitele rybníka. Okolní pozemky nebudou 

dotčeny. Úsek k výpusti se vyrovná štěrkem před zahájením stavebních prací. V rámci akce 

bude opraven návodní svah a zpevněna koruna celé hráze. Příjezdová část cesty se bude 

opravovat a udržovat průběžně při obou etapách. 

Rybník Nový u Soběslavi historicky slouží pro akumulaci vody pro sádky. Proto je v zimním 

období napuštěn a výlov probíhá na jaře. Potom je rybník postupně napouštěn vodou 

z Černovického potoka.  

Tento režim bude zachován i při vlastním odbahňování. Práce budou rozděleny do dvou etap 

na jarní období 2018 a 2019 a bude je nutno provést rychle. To bude vyžadovat pracovní 

nasazení např. o víkendech a prodloužené pracovní směny. Při obou etapách se zvodnělý 

sediment bude muset nechat odvodnit, aby se nepřevážel městem Soběslav. Jednak se zabrání 

případným úkapům bahna a hlavně se nebude z ekonomického hlediska převážet voda. 

V první etapě se plánuje dočasná deponie materiálu v jižním cípu rybníka, kdy hromada 

materiálu bude přiléhat k hrázi. Sem bude sediment přehazován na kratší vzdálenost rypadly 

(bagry) na více přehozů, z větší vzdálenosti bude přivážen po lehkých vnitrostaveništních 

vozovkách. Předpokládá se zábor 0,5 až 0,8 ha plochy, podle toho jak zvodnělý sediment se 

bude na hromadu ukládat.  

Tyto práce by měly skončit koncem dubna a pokračování stavebních prací bude po žních. 

V měsíci srpnu budou podle zemědělské firmy volné pozemky pro rozvezení a zapravení 

sedimentu.  

Pro mimostaveništní dopravu se předpokládá používání nákladních automobilů s korbami 

uzpůsobenými na převoz hmot s obsahem vody (vany) jako např Ginaf, Renault, atd. Doprava 

bude po veřejných cestách ve správě SÚS, vjezdy na pole budou stávajícími nájezdy s trubními 

propustky, které slouží těžké zemědělské technice. Odvozné trasy jsou zakresleny v situativních 

výkresech. 

Rybník bude v letním období napuštěn a v dolní části hromady bude vlhký materiál. Denně se 

bude pracovat a nakládat sediment pod ochrannou jímkou, která se vždy na konci směny 

přehodí na vrch hromady, aby vytekla z materiálu voda. Definitivně se jižní část upraví pro 

dalším vypuštění v roce 2019.  
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Obdobným způsobem se bude odbahňovat, ukládat a potom převážet materiál z druhé etapy, 

kdy se předpokládá objem přes 22 tis. m3. V tomto případě bude mezideponie situována na 

okraji rákosiny směrem k oblouku hráze. Opět bude nutno vyčlenit cca 0,5 ha plochy rybníka 

na vytvoření hromady rybničního sedimentu. 

Odvoz sedimentu v obou etapách bude probíhat na okraj katastrálního území Soběslav a 

Chlebov. Byly vyčleněny půdní bloky v užívání zemědělské firmy Reprogen a.s. č. 2702/3, 

2702/2, 2701/16, 2701/17, 0701/7, 1802/1, 1803/1 a 1804, které mají plochu přes 122 ha. I 

s rezervou se zde, místo hnojení, rozprostře vrstva sedimentu do 10 cm, která se zaorá. Tím 

dojde k ideálnímu zužitkování dříve spláchnuté jemnozrnné půdní složky.   

 

Dílčí plochy a navrhovaná opatření: 

číslo dílčí plochy základní charakteristika navrhovaná opatření 

1 
dno rybníka (volná vodní 

plocha) 

odstranění sedimentů dle 

projektové dokumentace 

schválené OOP 

2 přechodová část (plaury) 

bez zásahu (nejvýše drobný 

zásah na základě vyjádření 

OOP – propojení vodních 

hladin mezi dílčí plochou 1 a 

3) 

3 litorální porosty 

rozvolnění vytvořením 

volných vodních ploch 

propojených s rybníkem 

nebo tůně, max. v rozsahu 

25% dotčené plochy 

 

 

 

 

 

Podrobný průběh realizace akce a její rozsah se bude řídit dle rozhodnutí 

(stanoviska) příslušného orgánu ochrany přírody. 
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4. Přílohy 

1: Zákres řešeného území do katastrální mapy 
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2: Mapa dílčích ploch 

 


