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Cíl - Představit a vyhodnott revitalizační opatření 

k. ú. Lhotka u Žďáru



Lokalizace

5.11.-6.11.2018

CHKO Žďárské vrchy – silná tradice 
rybníkářství 

v době největšího rozvoje - 900 rybníků 
dnes – 130 rybníků

Revitalizační opatření

2 rybníky – 5 tůní – otevření meliorovaného

 toku – proterozní opatření 



Historie rybníkářství na Žďársku (Nováková, 2002)

5.11.-6.11.2018

Cisterciáci – kolonizace krajiny – 1252 – založení kláštera, 1263 – rybník Branský                 

Rychlý rozvoj – již ve 14. stolet převažuje důvod zajištění síly pro klášterní podniky nad 
rybochovným

15. – 16. stol. – největší rozkvět – rozvoj hamrů na zpracování železné rudy

Úpadek – husitské války, třicetletá válka, Švédská vojska – poničení, chyběla lidská síla

1794 – Josefnské reformy – zrušení kláštera – zavážení, vysoušení rybníků

1833 – Frantšek Josef Ditrichstein – nařizuje vysoušení rybníků, přeměna na pole a louky 

60. – 70. léta 20. stol. – meliorace půdy, likvidace rybníků

90. léta – obnova rybníků 



Lokalizace

5.11.-6.11.2018

k.ú. Lhotka u Žďáru nad Sázavou na potoce Staviště
Rybník Nový      1897 ----- 1926 ----- 1965 ----- 2008

III. Vojenské mapování 1:25 000, 1877 (oldmaps.geolab.cz)



Revitalizace
Parametry revitalizace
Rybník Nový (R1) – 1,48 ha
Rybník R2 – 0,43 ha
Celková plocha tůní – 0,44 ha
Drobné otevřené toky – 328 m
Proterozní mez – 330 m

Realizace revitalizace
podzim 2008 až jaro 2009

Zdroj fnancování - OPŽP
Prioritní osa: 6- Zlepšování stavu 
přírody a krajiny
Oblast podpory - 6.4 – optmalizace 
vodního režimu krajiny

Náklady: 7 000 000,- Kč 
76,5 % EU
13,5 % SFŽP ČR
10 % žadatel



27.4.-28.4.2017

Pohled do budoucí zátopy rybníka R2 Pohled do místa tůní T1 – T4

Pozůstatky hráze rybníka Nový Pohled do budoucí zátopy rybníka Nový



27.4.-28.4.2017

Tůň T5 Tůň T3 – strana u hráze

Tůň T4 – výtok Tůň T4 – strana při svahu



27.4.-28.4.2017Proterozní výsadby - 2008 Proterozní výsadby - 2018



27.4.-28.4.2017

Hráz rybníka R2 Litorál rybníka R2

Zátopa Nového rybníka Hráz Nového rybníka 

Litorál Nového rybníka 



5.11.-6.11.2018

Litorál rybníka R2 Tůň T1 

Nový rybník 



Pozitva revitalizace
• nové vodní plochy potenciálně využitelné k extenzivnímu chovu ryb

• nové využit pozemků  

• zadržení vody v krajině – 23 657 m3

• obnova nevhodně meliorovaných pozemků

• zachycení povodňové vlny

• zprostředkování výměny povrchové a mělké                           

podzemní vody

• vysoká produktvita

• zvýšení biotopové a druhové diverzity

• důležitým biotop, prostor pro rozmnožování a dorůstání           

zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů

• rozčlenění krajiny

• příznivý vliv na klima

• rekreační a estetcká funkce



5.11.-6.11.2018

V litorálu – biotop M1.7 – Vegetace vysokých ostřic - dominují bahničky, sítny a chrastce
Ve vodní ploše – biotop V1 – Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních 
stojatých vod

Nalezené druhy: 

pryskyřník plamének, rdesno obojživelné, máta vodní, karbinec evropský, bublinatka jižní, 
sítna cibulkatá, sítna článkovaná, rdest vzplývavý, zevar vzpřímený, přeslička poříční, 
mochna bahenní, ostřice zobánkatá, kalužník šruchový 

Uchatka nadmutá, uchatka toulavá, larvy vážek, larvy jepic

Volavka popelavá, čáp černý

Rybník Nový

Kalužník šruchový

Ostřice zobánkatá

Bahnička mokřadní

Foto: Luděk ČechFoto: Dana Michalcováwww.botany.com



Rybník R2 nad cestou

5.11.-6.11.2018

V litorálu - biotop M1.7 – Vegetace vysokých ostřic 
                 - biotop M1.1 – Rákosiny eutrofních stojatých vod
Ve vodní ploše – biotop V1 – Makrofytní vegetace přirozeně                                        
eutrofních a mezotrofních stojatých vod

Nalezené druhy: 
dominuje orobinec, bahničky, sítny

lakušník vodní, skleněnka sp., bahnička mokřadní, karbinec evropský, řeřišnice luční, 
ostřice prodloužená, ostřice kulkonosná,  sítna rozkladitá, sítna cibulkatá, sítna 
článkovaná, chrastce rákosovitá, pryskyřník plamének, svízel bahenní, máta vodní, rdesno 
obojživelné, vrbina obecná, pcháč bahenní, orobinec širolistý, okřehek menší, dvouzubec 
sp., kalužník šruchovitý

Skokan krátkonohý, ropucha obecná, hnědý skokan – pulci – š ks, 
larvy vážky, larvy chrostků, potápník vroubený, uchatka nadmutá, 
Lín – velký 2 ks, střední 1 ks, malý 9 ks
kachna divoká

Ostřice kulkonosná

Foto: Dana Michalcová

Bahnička mokřadní

www.kvetena.cz



Tůně
Tůně – v litorálech - biotop M1.1 – Rákosiny eutrofních stojatých vod – orobinec, sítny, 
skřípina
          -  ve vodní ploše biotop V5 – vegetace parožnatek – skleněnka sp. 
          - ve všech přítomni malí líni
Tůň 5
rdest vzplývavý, skleněnka sp., žabí vlas, bahnička vejčitá, bahnička mokřadní, karbinec 
evropský, čistec
skokan hnědý
Tůň 4 
lakušník vodní, skleněnka sp., sítna klubkatá, sítna rozkladitá
šídlo tmavé, rak (asi říční) 
Tůň 3
skleněnka sp., rdesno obojživelné, nálety olší 
skokan krátkonohý
Tůň 2
skleněnka sp., žabí vlas, chrastce rákosovitá
malé larvy vážek, chřástal polní – asi
Tůň 1 - u břehu mělčí než ostatní – bahnité dno
V litorálu dominantní sítny a orobinec, okřehek, žabník jitrocelový, lakušník vodní, 
zblochan vzplývavý, bahnička vejčitá
bodule obecná, znakoplavky, pulec skokana hnědého, larva vážky

Skleněnka sp.

www.aquariumlife.com



5.11. – 6.11. 2018

Problémy - Rybochovné hospodaření

Velmi nízká vodivost 

Drobný zooplankton

Velmi nízká průhlednost

Rybníky chudé na živiny
 
málo zooplanktonu pro ryby

ryjí ve dně

Rybí obsádka
Kapr K2 na K3
Lín – přirozeně se vytrá
Štka – pro eliminaci lína a 
plevelných ryb

Návrh obhospodařování 

• Nasadit místo štk candáta
• Kapra ponechat 
• Přikrmit (přihnojit)
• Po vypuštění nechat delší 

dobu bez vody (lze pouze u 
Nového rybníka



Problémy - Zarůstání náletovými dřevinami

5.11.-6.11.2018

Vyřezávání – velmi časově náročné
                     - nekonečné

……. ale velmi přínosné 

Prosvětlení vodních ploch – větší 
biotopová i druhová diverzita



Problémy - Technická opatření

5.11.-6.11.2018

Česle na přítoku do rybníka, bezpečnostním přelivu a na vypouštěcím zařízení

- Důvodem je výskyt střevle potoční v potoce Staviště x okouni a jiní dravci

- Problémy se zanášením česlí – potřeba časté údržby 
- V roce 2013 – silné lokální srážky - rybník téměř přetékal přes hráz – zásah  vlastníka



Problémy – polodivoké kachny

5.11.-6.11.2018

Hospodaření místního mysliveckého spolku – bez předchozího souhlasu vlastníka

Kachny – trus přímo v litorální část rybníka – značný zdroj živin



Problémy - Zajištění následné péče

5.11.-6.11.2018

Vyřezávky náletových dřevin

Sečení podmáčených ploch

Údržba zařízení 

ČAS 

FINANCE

 vhodný dotační program – příspěvek vlastníkům na nadstandardní údržbu
(po uplynut udržitelnost projektu)



DĚKUJI ZA POZORNOST

Evě Novákové děkuji za poskytnut informací o vývoji rybníků na Žďársku

Petře Doležalové z CHKO Žďárské vrchy děkuji za společný botanický a zoologický 
průzkum, za poskytnut dat ze sledování rybníků a za diskuzi, jak dál
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