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1.

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ
ÚDAJE O PTAČÍ OBLASTI

A

POPISNÉ

Ptačí oblast (PO) Českobudějovické rybníky byla vyhlášena nařízením vlády
č. 405/2009 Sb. ze dne 26. října 2009. Předmětem ochrany této PO jsou populace
kvakoše nočního (Nycticorax nycticorax), rybáka obecného (Sterna hirundo), slavíka
modráčka (Luscinia svecica), husy velké (Anser anser) a kopřivky obecné (Anas
strepera) a jejich biotopy. Cílem ochrany je zde zachování a obnova ekosystémů
významných pro výše jmenované druhy ptáků v jejich přirozeném areálu rozšíření a
zajištění podmínek pro zachování populací těchto druhů v příznivém stavu
z hlediska jejich ochrany.

1.1.

Ptačí oblast se nalézá v kraji

Jihočeský

1.2.

Dotčená katastrální území:

Bavorovice, Břehov, Čejkovice u Hluboké nad Vltavou, České Budějovice 2, České
Vrbné, Češnovice, Dasný, Dívčice, Haklovy Dvory, Hluboká nad Vltavou, Jaronice,
Křenovice u Dubného, Lékařova Lhota, Mahouš, Malé Chrášťany, Munice,
Mydlovary u Dívčic, Nákří, Němčice u Netolic, Olešník, Pašice, Pištín, Plástovice,
Sedlec u Českých Budějovic, Tupesy, Vlhlavy, Zliv u Českých Budějovic;
Zdroj údajů: ČÚZK, červenec 2013. Názvy uvedené tučným písmem označují katastrální území zcela
pokrytá územím PO.

1.3.

Výčet obcí

Břehov, Čejkovice, České Budějovice, Dasný, Dívčice, Dubné, Hluboká nad Vltavou,
Mahouš, Mydlovary, Nákří, Němčice, Olešník, Pištín, Radošovice, Sedlec, Zliv;
Zdroj údajů: ČÚZK, červenec 2013. Názvy uvedené tučným písmem označují obce zcela pokryté
územím PO.

1.4.

Výměra pozemků
Výměra (ha)
CELKOVÁ VÝMĚRA
1) výměra lesních pozemků*)
2) výměra nelesních pozemků
2a) zemědělské pozemky
2b) vodní plochy, toky a mokřady
2c) zastavěná plocha
2d) ostatní plochy

6362,09
700,25
5661,84
4055,59
1433,41
57,58
115,26

*) Lesní půda s křovinami, kosodřevinou a se stromy
Zdroj údajů: ČÚZK, 2013, ZABAGED 1:10 000
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1.5. Subjekty významné z hlediska zachování stavu PO
Rybářství Hluboká CZ, s.r.o., Hluboká nad Vltavou
Lesy a rybníky města Českých Budějovic
Uživatelé honiteb v Ptačí oblasti:
Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s.r.o. (honitba Černiš)
Honební společenstvo Čejkovice – Dasný (honitba Čejkovice – Dasný)
Honební společenstvo Bavorovice – České Vrbné (honitba Bavorovice)
Honební společenstvo Křenovice – Jaronice – Branišov (honitba Křenovice)
Rybářství Hluboká CZ, s.r.o. (honitba Bezdrev)
Myslivecké sdružení „Blata“ Dívčice (honitba Dívčice – Mydlovary)
Myslivecké sdružení Pištín (honitba Pištín)
Honební společenstvo „Kubata“ Sedlec (honitba Kubata Sedlec)
Myslivecké sdružení Dříteň (honitba Dříteň)

1.6.

Dotčená ZCHÚ

PP Velký Karasín, PR Mokřiny u Vomáčků, PR Vrbenské rybníky

1.7.

Jiné ochranné režimy v PO

EVL Hlubocké hráze, EVL Rybník Motovidlo, EVL Vrbenské rybníky
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2.

ODBORNÉ A VĚCNÉ ZDŮVODNĚNÍ CÍLŮ
A ZPŮSOBŮ PÉČE

Souhrn doporučených opatření (SDO) slouží k naplnění cíle ochrany PO, tedy k zachování
populací kvakoše nočního (Nycticorax nycticorax), rybáka obecného (Sterna hirundo), slavíka
modráčka (Luscinia svecica), husy velké (Anser anser) a kopřivky obecné (Anas strepera) v
příznivém stavu v dlouhodobém časovém horizontu. Za tímto účelem směřují opatření
k zajištění kvalitních biotopů využívaných výše uvedenými druhy na dostatečně velkých
plochách a dále upozorňují na další faktory, které by mohly mít negativní dopad na předmět
ochrany této PO.
Ptačí oblast Českobudějovické rybníky v centrální části Budějovické pánve patří
k nejvýznamnějším lokalitám výskytu vodních a mokřadních ptáků v České
republice. V oblasti mezi Českými Budějovicemi a Dívčicemi v nadmořské výšce
390–400 metrů se nachází zhruba 50 rybníků nejrůznější velikosti od sotva
hektarových až po čtyřsethektarový Bezdrev, jeden z největších rybníků v České
republice. Rybníky jsou obklopeny převážně zemědělskou půdou, lesnatost celého
území je velmi nízká. V minulosti se nacházely v okolí některých rybníků a vodních
toků rozsáhlejší komplexy vlhkých luk, ty však byly v 50. – 80. letech 20. století téměř
kompletně odvodněny.

2.1.

Ornitologický význam

PO Českobudějovické rybníky je z hlediska ornitofauny významná především jako
hnízdiště, letní shromaždiště a tahová zastávka mnoha druhů vodních ptáků,
přičemž početnost populací některých druhů je velmi významná i z hlediska celé
České republiky.
Některé druhy včetně cílových druhů z přílohy I směrnice o ptácích (2009/147/ES)
jsou soustředěny v hnízdních koloniích na ostrůvcích několika rybníků (kvakoš
noční (Nycticorax nycticorax) – Nový Vrbenský, Domin, Starohaklovský, Zlivský;
rybák obecný (Sterna hirundo) – Bezdrev, Vyšatov; a za potravou zaletují na další
rybníky v bližším či vzdálenějším okolí). Jiné druhy hnízdí více rozptýleně
především v litorálních porostech většího počtu rybníků různé velikosti v celé oblasti
(např. slavík modráček (Luscinia svecica cyanecula), různé druhy kachen a potápek) a
potravně jsou vázány buď přímo na litorální porosty nebo na vodní plochy rybníků,
kde hnízdí. Pro některé vzácné druhy je oblast v současné době jediným hnízdištěm
v rámci celé České republiky – jsou to např. kolpík bílý (Platalea leucorodia) a volavka
stříbřitá (Egretta garzetta). Oblast je také jedním z center výskytu racka chechtavého
(Larus ridibundus) v ČR; hnízdí zde v několika velkých koloniích.
Na rozsáhlejších vlhkých loukách v okolí rybníků hnízdí dnes již vzácně několik
druhů lučních bahňáků, např. břehouš černoocasý (Limosa limosa), vodouš rudonohý
(Tringa totanus). Početnější je pouze čejka chocholatá (Vanellus vanellus). Všechny tyto
druhy využívají dna polovypuštěných rybníků ke sběru potravy, někdy zde i hnízdí.
Na dnech polovypuštěných rybníků také občas hnízdí dva vzácné druhy bahňáků –
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tenkozobec opačný
himantopus).

(Recurvirostra

avossetta)

a

pisila

čáponohá

(Himantopus

V období letního shromažďování a jarního i podzimního průtahu jsou pro ptáky
významné především větší rybníky. Zde se již od letních měsíců sdružují velká hejna
husy velké (Anser anser). Na jaře a na podzim protahují početná hejna různých druhů
kachen – kopřivka obecná (Anas strepera, hlavně jaro), čírka obecná (Anas crecca,
hlavně podzim), lžičák pestrý (Anas clypeata, hlavně podzim), polák chocholačka
(Aythya fuligula) a polák velký (Aythya ferina).
Na dnech vypouštěných rybníků se shromažďují zejména v období podzimního
průtahu četné druhy bahňáků – koliha velká (Numenius arquata), různé druhy
vodoušů a jespáků atd. V posledních letech se v ptačí oblasti zdržují stále početnější
hejna volavek bílých (Egretta alba), v letním období v rozsáhlých lučních komplexech,
na podzim na vypouštěných rybnících.
V zimním období je většina plochy rybníků zamrzlá, zimující vodní ptáci,
především hejna kachen divokých (Anas platyrhynchos) se zdržují na nezamrzlých
plochách, udržovaných na komorových rybnících. V oblasti také zimuje několik
desítek orlů mořských (Haliaeetus albicilla).

Významné hnízdící druhy (počty párů pro roky 2007–2010, tučně jsou označeny druhy,
které jsou předmětem ochrany PO):
Druh

Kategorie
ohrožení*
O

Početnost
(páry)
10-25

bukáček malý (Ixobrychus
minutus)
kvakoš noční (Nycticorax
nycticorax)
volavka stříbřitá (Egretta
garzetta)

KO

0–3

SO

200–250**

SO

2–6

kolpík bílý (Platalea leucorodia)

KO

3–7

orel mořský (Haliaeetus albicilla)
moták pochop (Circus
areuginosus)
chřástal kropenatý (Porzana
porzana)
břehouš černoocasý (Limosa
limosa)
vodouš rudonohý (Tringa
totanus)
tenkozobec opačný
(Recurvirostra avosetta)

KO
O

1
do 10

SO

1–2

KO

2-8

KO

3-7

KO

0–2

potápka černokrká (Podiceps
nigricollis)
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Biotop
Jediná hnízdní kolonie na rybnících v PR
Vrbenské rybníky. Vazba na kolonii racka
chechtavého.
Litorální porosty orobince.
Hnízdění na rybničních ostrůvcích
s porosty křovin, především bezu černého.
Hnízdění na rybničních ostrůvcích
s porosty křovin, především bezu černého.
Vazba na kolonie kvakoše nočního.
Hnízdění na rybničních ostrůvcích
s porosty křovin, především bezu černého.
Vazba na kolonie kvakoše nočního.
Hnízdění v lesních porostech.
Hnízdění v litorálních porostech rybníků
(rákos, orobinec).
Litorální porosty rybníků.
Vlhké louky v okolí rybníků, případně
obnažená dna polovypuštěných rybníků
Vlhké louky v okolí rybníků, případně
obnažená dna polovypuštěných rybníků
Obnažená dna polovypuštěných nebo
vypuštěných rybníků, dříve také
odkalovací nádrže bývalé úpravny
uranové rudy MAPE.

Druh
pisila čáponohá (Himantopus
himantopus)

Kategorie
ohrožení*
-

Početnost
(páry)
0–2

Biotop

Obnažená dna polovypuštěných nebo
vypuštěných rybníků, dříve také
odkalovací nádrže bývalé úpravny
uranové rudy MAPE.
racek černohlavý (Larus
SO
0–1
Rybniční ostrůvky. Vazba na kolonie
melanocephalus)
racka chechtavého.
rybák obecný (Sterna hirundo)
SO
50–150
Rybniční ostrůvky bez porostu křovin, jen
s nízkou a sporadickou bylinnou vegetací.
slavík modráček (Luscinia
SO
40–60
Litorální i terestrické rákosiny, dříve také
svecica cyanecula)
bývalé vojenské cvičiště s porostem
křovitých vrb.
* Kategorie zvláštní druhové ochrany podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
KO – kriticky ohrožený, SO – silně ohrožený, O – ohrožený.
** Při sčítání hnízd v zimním období zjišťováno 266-327 hnízd. V roce 2010 bylo možno porovnat se
skutečným počtem obsazených hnízd v některých koloniích. Obsazeno bylo asi 66 % zjištěných
hnízd (v rostoucích koloniích všechna, v opouštěných koloniích méně než polovina). Odhad počtu
párů v ptačí oblasti je tedy 200–250.

Významné počty některých druhů mimo hnízdní období (maximální počty zjištěných
jedinců v jednotlivých letech v období 2007–2010)
Druh

Kategorie
ohrožení*

volavka bílá (Egretta alba)

Početnost
40–270

SO
kopřivka obecná (Anas strepera)

V srpnu až září především
rozsáhlé luční komplexy,
v říjnu dna velkých
vypouštěných rybníků.

600–900**

Na jarním tahu rybníky různé
velikosti, především mělké,
dobře zarostlé rybníky.

700–2500

Letní shromaždiště především
na velkých rybnících, potravní
stanoviště na polích (strniště,
podmítnutá pole).

O
husa velká (Anser anser)

Biotop

-

V zimě především velké
komorové rybníky, případně
újedi.
* Kategorie zvláštní druhové ochrany podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
KO – kriticky ohrožený, SO – silně ohrožený, O – ohrožený.
** Odhad založený na monitoringu početnosti na 22 rybnících v PO.
orel mořský (Haliaeetus albicilla)

10–31

KO
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2.2.

Předmět ochrany

Předmětem ochrany PO jsou tři ptačí druhy přílohy I směrnice o ptácích a dva shromažďující
se ptačí druhy. Následující podkapitoly přinášejí popis biologie a obecných biotopových
nároků těchto druhů. V kapitole 2.3. jsou v analogickém členění popsány specifické nároky
druhů v PO a stav PO z hlediska jejich ochrany. Kapitola 3.2. pak shrnuje požadavky těchto
druhů k zajištění jejich ochrany.
2.2.1. Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax)
Kvakoš je volavkovitý pták velikosti vrány. Dospělí ptáci ve svatebním šatě jsou
pestře a kontrastně zbarveni. Zbarvení dospělého samce a samice je shodné. Ptáci
jsou aktivní zejména za šera a často i v noci, v době hnízdění i po celý den. Kvakoš
noční je tažným ptákem, který u nás pravidelně hnízdí. Své zimoviště má
v subsaharské Africe. Na hnízdiště se k nám vrací koncem března až začátkem
dubna. Zpět do zimovišť od nás odlétá v průběhu září a října.
Prostředí, které kvakoši obývají, jsou mělké vody a bažiny obklopené stromovými
porosty, případně rákosinami a křovitými vrbami. V našich podmínkách jsou to
zejména rybníky s ostrůvky se stromy a keři.
Kvakoši hnízdí zejména v koloniích, často i s jinými brodivými ptáky, někdy i
jednotlivě. Hnízda jsou většinou na stromech a na křovinách, vzácně i v rákosí.
Stavbu hnízda začíná samec, pak pokračuje samice, které samec přináší stavební
materiál po celou dobu hnízdění. V našich podmínkách hnízdí zpravidla jednou do
roka. Hnízdění v koloniích probíhá ve vlnách a rozkládá se tak do delšího časového
období od dubna do půli července. Kvakoši kladou nejčastěji 3–4 vejce ve
dvoudenních intervalech. Na sezení se podílí samec i samice. Doba sezení se udává
21–23 dnů. I po vylíhnutí sedí dospělí na mláďatech ještě po řadu dní, protože teprve
po 10–12 dnech jsou schopna dostatečně udržet svoji tělesnou teplotu. Mláďata se
líhnou vidomá, krmí je oba rodiče. V prvních dvou dnech jim rodiče vyvrhují na
hnízdo natrávenou kašovitou potravu, později již potravu vyvrhují přímo do zobáků
mláďat. Hnízdo opouštějí zhruba po 20 dnech. Po 35–40 dnech jsou již schopna letu a
v 50 dnech již jsou zcela samostatná. Pohlavní dospělosti dosahují již v následujícím
hnízdním roce. Mnoho jednoletých jedinců se však hnízdění ještě neúčastní.
Potravu kvakošů tvoří především ryby, obojživelníci a hmyz. Loví je zejména na
zarostlých mělkých březích řek a rybníků, v rákosí nebo číhají na větvích nad vodou.
Loviště může být i kilometry vzdálené od hnízdní kolonie.
2.2.2. Rybák obecný (Sterna hirundo)
Rybák obecný je tažný druh s holarktickým typem rozšíření, zimující na západním
pobřeží Afriky. Hnízdiště opouští v srpnu a vrací se na ně v dubnu.
Jinde v Evropě rybák obecný obývá i mělké, pomalu tekoucí řeky nebo mořská
pobřeží, u nás ho najdeme převážně u větších rybníků, vodních nádrží nebo bažin s
pobřežní vegetací nebo ostrůvky. Na takových ostrůvcích rybáci hnízdí, často v
koloniích.
Rybák obecný žije ve stálých párech. Dvě až čtyři vejce samice snáší v květnu do
mělké prohlubně ve štěrku nebo do hromádky přineseného rostlinného materiálu a
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střídavě na nich oba rodiče sedí tři týdny. Po vylíhnutí rodiče mláďatům přinášejí na
hnízdo malé rybky. Mláďata se rychle osamostatňují a ve 4 týdnech se už pohybují
mimo hnízdo. Hnízdí jednou, příležitostně i dvakrát ročně. Při zničení vajec snáší
náhradní snůšku.
Potravou rybáků jsou ryby, pulci a vodní bezobratlí, které loví za letu těsně nad
hladinou nebo se za nimi střemhlav potápí.
2.2.3. Slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula)
Slavík modráček středoevropský je tažný druh. Areál jeho zimovišť je rozsáhlý,
zahrnující především jihozápad Evropy a sever Afriky. Jarní přílet probíhá hlavně
začátkem dubna, podzimní odlet vrcholí na přelomu srpna a září.
Hnízdní biotop druhu představují vlhká, bažinatá místa u rybníků a jezer, ale i mimo
ně v otevřené krajině, ve sníženinách, v porostech ostřic, rákosí nebo křovitých vrb.
Modráčci hnízdí jednotlivě, zřejmě dvakrát do roka, od dubna do června. Hnízdo je
zpravidla na zemi, často v prohlubenině, vždy dobře ukryto v bylinném podrostu.
Vnější část hnízda je ze suchých travin, orobince apod., kotlinka je vystlána
jemnějšími travinami, zřídka i srstí, trochou mechu nebo i peří. Samička snáší
obvykle 5–6 vajec, na kterých sedí sama. Délka sezení je 13–14 dní. Krmení mláďat se
účastní oba rodiče po dobu 14 dní, na konci kterých mláďata opouštějí hnízdo. Za
dalších 14 dní jsou již plně samostatná. Dospívají v následujícím roce.
Potrava slavíků modráčků je převážně živočišná, od podzimu pak zčásti rostlinná.
Ptáci loví nejčastěji na otevřených místech (na okrajích vod, v řídkém rostlinném
porostu, nezřídka i na cestičkách nebo okrajích silnice), avšak vždy v těsné blízkosti
hustého porostu, kde mají možnost úkrytu před nebezpečím, dále na plovoucích
rostlinách a na náplavech.
2.2.4. Kopřivka obecná (Anas strepera)
Kopřivka je převážně tažný druh s holoarktickým typem rozšíření. Zimoviště leží
v západní Evropě a ve Středomoří. Na hnízdiště přilétá v březnu a dubnu, odlétá v
září a říjnu.
Dávají přednost mělkým vodním nádržím a rybníkům s rozsáhlou volnou
hladinou, bohatou vegetací a širokými pásy rákosu při březích. Plavou většinou
v párech.
Hnízdí od dubna do července na pevném břehu. Hnízdo je pečlivě upravená jamka
vystlaná suchou trávou a listím s 8–12 nažloutlými vejci. Většinou je ukryto na suché
zemi v trávě nebo kopřivách blízko vody. Samice na vejcích sedí 26 dnů a po
vylíhnutí vodí mláďata, která jsou schopná letu až v 7 týdnech života.
Většinu potravy kopřivek tvoří vodní rostliny, jen malým doplňkem je hmyz. Pro
mláďata je naopak živočišná složka potravy převažující. Potravu kopřivky sbírají
nebo utrhávají při plavání.
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2.2.5. Husa velká (Anser anser)
Tažný druh, s hromadnými zimovišti na několika místech v západní a jižní Evropě,
severní Africe, malé Asii, Iráku, střední, jižní i východní Asii. U nás hnízdící ptáci
zimují ve Španělsku, Alžírsku a Tunisku, v posledních letech stále častěji také v Itálii.
Na hnízdiště přilétají již v únoru a březnu, opouštějí je koncem června, kdy se
přesouvají na letní shromaždiště, a na zimoviště pak odlétají v říjnu až listopadu.
V době hnízdění se drží v párech, na trvalých hnízdištích i ve větším počtu. Mimo
dobu hnízdění se drží v hejnech, která z vody přeletují ráno a navečer na pastvu do
okolí.
Hnízdním prostředím husy velké jsou především větší mělké vody s ostrůvky a
většími litorálními porosty. Důležité jsou také vhodné louky a pastviny v okolí těchto
vodních ploch, kam husy mohou vycházet nebo zalétat na pastvu.
Počátek hnízdění v jednotlivých letech je závislý na příletu hus, rozmrznutí rybníků,
stavu porostů a v lužních lesích na jarní záplavě, a v průběhu let kolísá o více než 1
měsíc. Hnízdo si husa velká staví blízko vody, většinou na zemi, a na 5–10 vejcích
sedí pouze samice. Samec v té době hlídkuje v okolí hnízda. Husí rodiče tvoří pevný
a zřejmě i vcelku trvalý pár a oba se o mláďata po vylíhnutí starají. První lety
podnikají mláďata ve stáří asi dvou měsíců.
Potrava hus je výhradně rostlinná. Na polích a loukách husy spásají různé druhy
trav a ozimé obilí, v létě a na podzim se živí především semeny na obilných a
kukuřičných strništích. Na vodě uštipují zejména mladé výhonky rákosu a hlízy
kamyšníku přímořského, a to při plavání nebo i „panáčkováním“.

2.3.

Stav ptačí oblasti z hlediska předmětu ochrany

Tato kapitola podává přehled o stavu PO z hlediska jednotlivých druhů a naplnění jejich
biologických nároků. Svým členěním kapitola navazuje na předchozí kapitolu, která podává
popis obecných nároků jednotlivých druhů.
2.3.1 Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax)
V ptačí oblasti hnízdí v několika koloniích. Celkový počet nalezených hnízd při
zimním monitoringu kolísal v letech 2010-2011 mezi 330–350 hnízdy, má mírně
vzestupný trend. Vzhledem k tomu, že část v zimě nalezených hnízd nebyla
v předchozí hnízdní sezóně obsazena, lze počet hnízdících párů v těchto letech
odhadnout na 250-300 se vzestupným trendem početnosti.
Hnízdní kolonie jsou na rybničních ostrovech porostlých křovinami (především
černým bezem). Distribuce hnízdních kolonií i početnost hnízdících párů
v jednotlivých koloniích se v průběhu posledních asi 25 let podrobnějšího sledování
dost výrazně měnila. Ve druhé polovině 90. let 20. stol. byla nejpočetnější kolonie
(zpravidla 80–90 párů) na ostrůvcích Zlivského rybníka, v posledních letech zde
počet hnízd klesá kvůli rozplavování a částečnému rozpadu hnízdních ostrůvků –
deponií vzniklých při odbahňování rybníka v 60. letech 20. stol. V roce 2014 zde bylo
nalezeno 56 obsazených hnízd kvakošů. V roce 1997 naopak vznikla nová kolonie na
ostrůvcích Starohaklovského rybníka, existující dosud (v roce 2014 zde bylo 66
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obsazených hnízd), a v letech 2003–2004 vznikla kolonie na rybnících v PR Vrbenské
rybníky (Nový Vrbenský, Domin), která je v současné době nejpočetnější kolonií
v PO Českobudějovické rybníky (při posledním sčítání v roce 2010 Nový Vrbenský
cca 150 hnízd, Domin cca 50 hnízd). Občas také zahnízdí několik párů kvakošů na
ostrůvcích rybníka Blatce u Dívčic.
Další dřívější kolonie, a to na ostrůvku Zbudovského rybníka (obsazovaná kvakoši
zhruba do roku 2005), na ostrůvku rybníka Velké Nákří (existovala nejméně do
konce 1. poloviny 90. let 20. stol.), a na ostrově rybníka Volešek (existovala v 80.
letech 20. stol.), nejsou v současné době obsazovány. Důvody nejsou zcela jasné,
křovinná vegetace na ostrůvcích Zbudovského i Velkého Nákří se nijak zásadně
nezměnila. Na ostrově rybníka Volešku dřívější křovinná vegetace přerostla do
stromové výšky. Přestože zde byl v posledních letech porost stromů vykácen a
ponechány jen křoviny, kvakoši se k hnízdění na lokalitu dosud nevrátili.
Celkově lze konstatovat, že stav existujících či potenciálních hnízdních biotopů
(rybničních ostrůvků) se dlouhodobě mírně zhoršuje jejich rozplavováním (na
Zlivském), resp. přerůstáním hnízdních křovin (na Volešku), počet hnízdících párů
naopak stále mírně narůstá. Zdá se tedy, že v ptačí oblasti zatím není nedostatek
hnízdních biotopů. Je to dáno tendencí kvakošů hnízdit v koloniích s někdy značnou
hustotou hnízd (např. na jediném ostrůvku na Novém Vrbenském rybníku o
průměru asi 50 metrů bylo v roce 2010 zhruba 150 hnízd, vedle několika hnízd
volavek stříbřitých a kolpíků bílých). Nejpočetnější kolonie jsou přiletujícími ptáky
na jaře preferovány, jsou nejdříve obsazovány hnízdícími páry.
Za potravou se kvakoši rozletují na rybníky a jiné vodní plochy (stoky mezi
rybníky, drobnější vodní toky, ramena Vltavy) v bližším i vzdálenějším okolí do
vzdálenosti minimálně několika kilometrů. Vybírají si přitom potravně bohaté
lokality s vyšší hustotou preferované kořisti (hlavně drobné rybky do velikosti max.
10 cm), tj. plůdkové rybníky, rybníky s namnoženými drobnými druhy ryb –
střevlička východní (Pseudorasbora parva) aj. Stav potravních stanovišť lze zhodnotit
jako vyhovující vzhledem k vysokým hustotám chovaných ryb v rybnících v PO i
vzhledem k místy vysoké početnosti drobných druhů ryb.
2.3.2. Rybák obecný (Sterna hirundo)
Hnízdí v několika koloniích, celkový počet párů kolísal v letech 2008–2014 zhruba
mezi 50–100 páry. Trend početnosti je stabilní, ovšem s výrazným meziročním
kolísáním.
Hnízdní kolonie jsou na rybničních ostrůvcích bez dřevinné vegetace, pouze
s nízkým a sporadickým porostem bylinné vegetace. Hnízdní ostrůvky byly
vytvořeny při odbahňování rybníků v 60. a 70. letech 20. stol., resp. vytvořeny (nebo
obnoveny) postupně v posledních zhruba třiceti letech cíleně pro hnízdění vodních
ptáků.
V letech 2012 – 2014 byla hnízdní kolonie pouze na rybníku Vyšatov. Do roku 2011
rybáci pravidelně hnízdili také na ostrově rybníka Bezdrev, v dalších letech zde
z neznámých důvodů nehnízdili. V roce 2007 za nízkého stavu hladiny vyhnízdilo
asi 10 párů také na ostrůvcích rybníka Blatec u Dívčic. V průběhu posledního
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desetiletí naopak zanikly hnízdní kolonie na rybnících Dasenský (úplné rozplavení
hnízdního ostrůvku) a Domin (neznámé důvody, ale hnízdilo zde vždy jen několik
párů). Další neobsazené vhodné biotopy (tj. ostrůvky bez dřevinné vegetace)
v oblasti nejsou.
Počet hnízdících párů v PO výrazně kolísá v závislosti na stavu hnízdních biotopů
(závisí především na výši hladiny vody v rybnících) a také v závislosti na situaci na
dalším hnízdišti rybáků v Českobudějovické pánvi, v PO Dehtář. V letech, kdy je
rybník Dehtář na prvním horku hospodářského cyklu a je vinou suchého počasí na
nízké vodě, nejsou hnízdní ostrůvky na Dehtáři odděleny hladinou od břehu, nejsou
proto rybáky obsazeny a přinejmenším část ptáků z Dehtáře se přesune k hnízdění
na ostrůvky do PO Českobudějovické rybníky (především na Bezdrev), pokud jsou
zde vhodné podmínky k hnízdění. Rybáci zde hnízdí především na okrajích ostrova
a na mělčinách při jeho okrajích, které se vytvářejí při nižší hladině vody. To se stalo
v typické formě např. v hnízdní sezóně 2007. Naopak v letech s dostatkem či
nadbytkem vody a s vyšší hladinou vody v rybnících je počet hnízdících párů rybáků
v PO Českobudějovické rybníky nižší, protože podstatná část ptáků hnízdí v těchto
letech na ostrůvcích v nedaleké PO Dehtář. Projevuje se dokonce nedostatek
vhodných hnízdních biotopů, neboť nejsou vytvořeny mělčiny při okrajích ostrovů, o
čemž svědčí zahnízdění asi 20 párů rybáků na kopách hnoje na rybníku Bezdrev
v roce 2010. V takových letech je také část hnízd na hnízdních ostrovech vyplavena
vlnobitím a opuštěna.
Některé hnízdní ostrůvky vytvořené z jemného materiálu (rybničního bahna) trpí
časem abrazí, podemíláním břehů vlnami. Postupně se vytvářejí kolmé břehy, takže
malá mláďata rybáků, která spadnou z ostrůvku, nemají šanci dostat se zpět (zjištěno
na jednom z ostrůvků na rybníku Vyšatov).
Celkově lze shrnout, že množství vhodných hnízdních biotopů v ptačí oblasti je
omezené a má tendenci se časem dále snižovat, a to rozplavováním ostrůvků, resp.
jejich zarůstáním vysokou bylinnou vegetací, příp. dřevinami. Nedostatek vhodných
hnízdních příležitostí je v současné době evidentně limitujícím faktorem velikosti
populace druhu v ptačí oblasti.
Za potravou se rybáci rozletují na rybníky do širšího okolí kolonie (několik km).
Preferovanou potravou jsou malé rybky, max. do velikosti 5–7 cm. Z hlediska
potravních biotopů lze stav ptačí oblasti označit za vyhovující.
V posledních letech se v PO zvyšuje početnost velkých druhů racků (racek
bělohlavý, racek středomořský) i v hnízdním období. V roce 2014 bylo dokonce
zjištěno hnízdění racka bělohlavého na rybničním ostrůvku v nedaleké PO Dehtář.
Tito rackové jsou známi, např. na jižní Moravě, jako predátoři malých mláďat
rybáků. V budoucnu lze proto očekávat také v PO Českobudějovické rybníky riziko
masivní predace mláďat rybáků těmito racky.
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2.3.3. Slavík modráček (Luscinia svecica)
Oblast kolonizoval teprve na přelomu 80. a 90. let 20. století, v 90. letech početnost
poměrně rychle narůstala, po obsazení vhodných biotopů se stabilizovala na asi 40–
60 párech. Hnízdí v litorálních porostech rybníků a v terestrických rákosinách
s roztroušenými křovitými vrbami v jejich okolí.
V 90. letech také obsadil specifické prostředí bývalého tankového cvičiště na okraji
Českých Budějovic s mnoha tůněmi (bývalými okopy) a podmáčenými plochami
s křovitými vrbami. Zde dosáhl početnosti až přes 10 hnízdících párů. Po roce 2000
však byl zaznamenán postupný pokles početnosti v tomto prostředí a při
pravidelném monitoringu v roce 2010 na lokalitě již druh nebyl vůbec zjištěn a tento
stav trvá dosud. Důvodem je zřejmě postupující sukcese, zazemňování tůní a
zarůstání hustým porostem dřevin.
V litorálních a především terestrických rákosinách je početnost populace vcelku
stabilní, o čemž svědčí výsledky monitoringu druhu v PO. Stav těchto hnízdních
biotopů je tedy v současné době vyhovující.
Potravu modráčci sbírají v těsném okolí hnízdiště, zpravidla na holých plochách
bez bylinné vegetace, a to buď na bahnitých plochách po opadnutí vody, nebo na
nezarostlých plochách pod křovitými vrbami a další vysokou vegetací. Stav
potravních biotopů v PO je vyhovující.
2.3.4. Kopřivka obecná (Anas strepera)
Při jarním průtahu dosahuje v oblasti odhadované početnosti 600–900 ex., při
pravidelném monitoringu na 22 rybnících v PO dosahují zjištěné jarní maximální
počty 200–450 ex. Bývá pozorována v hejnech o různé početnosti na rybnících všech
velikostí. Nejvyšší zjištěné koncentrace byly až kolem 200 jedinců na jednom
rybníku, zpravidla ale bývají hejna o desítkách ptáků na větším počtu rybníků.
Mimořádný význam z hlediska průtahu kopřivek mají rybníky v PR Vrbenské
rybníky (zvláště Domin), na kterých bývá v některých letech soustředěno 30–50 %
všech kopřivek. Jedná se o mělké rybníky se sníženou rybí obsádkou a tedy s lepší
potravní situací pro kopřivky. Z výsledků dlouhodobého monitoringu vyplývá, že
početnost kopřivek v jarním období (březen-duben) v celé PO sice meziročně
výrazně kolísá, ale zůstává dlouhodobě stabilní. Stav biotopu v jarním období se tedy
zdá být vyhovující.
Podstatný podíl ptáků zůstává v oblasti i v době hnízdění. Kopřivka hnízdí
v oblasti roztroušeně především na malých a středně velkých rybnících, přičemž
rozhodujícím faktorem je dostatek živočišné potravy (vodních bezobratlých), která je
nezbytná pro kachňata. Hnízdním prostředím je okolí rybníků s vysokými bylinnými
porosty (typicky kopřiva dvoudomá) nebo rybniční ostrovy s vhodnou vegetací. Stav
hnízdních biotopů je vyhovující. Počet úspěšně hnízdících párů ovšem v posledním
desetiletí výrazně poklesl, o čemž svědčí výsledky dlouhodobého monitoringu. Počet
kopřivek zjišťovaných na rybnících v červenci, kdy převládají vodící samice
s mláďaty, poklesl po roce 2000 proti počátku 90. let 20. stol. zhruba na třetinu.
Postupně také prakticky vymizela podzimní protahující hejna. Vzhledem
k intenzivnímu rybářskému hospodaření na rybnících je na většině rybníků v době
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líhnutí a vodění mláďat (tj. v červnu a v červenci) nedostatek vodních bezobratlých,
kteří tvoří potravu mláďat, a velmi omezené jsou také zárosty vodních rostlin, které
jsou hlavní potravou dospělých ptáků. Lepší situace je pouze na některých
plůdkových rybnících, kde je vyžírací tlak rybí obsádky nižší, a také na rybnících
v PR Vrbenské rybníky, kde je regulována velikost nasazovaných rybích obsádek.
Stav potravních biotopů v celé oblasti v období hnízdění proto není vyhovující.
Během inkubace vajec samicemi (tj. v průběhu června) se samci sdružují do větších
hejn na některých rybnících a posléze odlétají pelichat mimo PO, samice po vyvedení
mláďat buď pelichají v PO (na dobře zarostlých rybnících) nebo také odlétají mimo
PO.
Početnost kopřivek zejména v letním období může být též ovlivněna úhynem na
botulismus. Ten byl opakovaně zjišťován především v 80. letech 20. století,
v posledním desetiletí je výskyt botulismu v PO sporadický.
Podzimní průtah kopřivek není na rybnících v PO Českobudějovické rybníky
výrazný.
2.3.5. Husa velká (Anser anser)
Husy hnízdí v oblasti Českobudějovických rybníků především na rybničních
ostrovech a v menší míře také v litorálních porostech rybníků. K nejpočetnějším
hnízdištím v oblasti patří PR Vrbenské rybníky, Zlivský rybník, Volešek a rybníky u
Dívčic (především Zbudovský, Blatec a Březovec). Počet hnízdících párů se
v posledních desetiletích zvyšuje. Zatímco v 90. letech 20. stol. v oblasti hnízdilo přes
100 párů, kolem roku 2010 byl počet hnízdících párů v PO odhadován zhruba na 200.
Rodinky husí s malými housaty se pasou na loukách a pastvinách většinou
v bezprostředním okolí hnízdišť.
V ptačí oblasti se také nacházejí letní a podzimní shromaždiště husí, zpravidla na
větších rybnících. Po vyhnízdění (v červenci) se místní hnízdící populace hus
soustředí do několika pohnízdních shromaždišť, celková početnost je v té době
obvykle kolem 800–1200 jedinců, což odpovídá početnosti místních hus. Začátkem
srpna, po zahájení lovné sezóny hus v Rakousku, se početnost hus zvyšuje a
dosahuje ročního maxima (v posledních letech až 2500 ex.) před polovinou srpna.
Aktuální početnost závisí na tom, zda je největší shromaždiště právě na některém
z rybníků v PO Českobudějovické rybníky, nebo v nedaleké PO Dehtář. Po zahájení
lovu hus v ČR v polovině srpna se jejich početnost na shromaždištích v PO (stejně
jako v celých jižních Čechách) rychle snižuje. V září dosahuje početnost zpravidla jen
několika set jedinců (150–900 ex. v posledních 5 letech).
Největší letní shromaždiště jsou zpravidla na větších rybnících s ostrůvky a
mělčinami nebo klidovými zátokami, kde mohou husy odpočívat; v posledních
letech se husy shromažďují nejčastěji na rybnících Zbudovský, Zlivský, Vyšatov a
Domin.
Dlouhodobě se početnost hus na letních shromaždištích v PO Českobudějovické
rybníky zvyšuje. V 90. letech činila roční maxima zpravidla 400–600 ex., teprve po
roce 2000 se v oblasti vytvořila občasná početnější shromaždiště. Nárůst početnosti
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zřejmě souvisí s celkovým zvyšováním početnosti středoevropské populace husy
velké i s nárůstem lokální hnízdící populace.
V letním období a začátkem podzimu se husy pasou především na obilných
strništích, resp. na podmítnutých obilných polích, později na podzim (říjen, listopad)
hlavně na ozimech.
Stav hnízdních i potravních biotopů je vyhovující, negativně se projevuje
intenzivní lov husí v celé PO hned po zahájení lovné sezóny, který způsobuje
zmíněné rychlé snižování počtů na shromaždištích a přesun hus mimo PO. Efekt
vlastního odlovu (počet střelených jedinců) je zanedbatelný, podstatné je intenzivní
rušení lovem.

2.4.

Optimální způsoby využívání PO

2.4.1. Vhodné způsoby využívání PO ve vztahu ke kvalitě biotopů
Zachování stávajících ostrůvků vhodných pro hnízdění rybáka obecného (na
rybnících Bezdrev, Vyšatov, Blatec u Dívčic) a pro hnízdění kvakoše nočního (na
rybnících Zlivský, Starohaklovský, Nový Vrbenský, Domin, Zbudovský, Velké Nákří
a Volešek), obnova rozplavených ostrůvků rybáky dříve využívaných ke hnízdění
(Dasenský) a vytváření nových hnízdních ostrůvků.
Udržování vhodného vegetačního krytu na ostrůvcích. Pro hnízdění rybáka
obecného je žádoucí zachování nízké sporadické bylinné vegetace, pro kvakoše
nočního je žádoucí zachování křovin (optimálně porosty bezu černého, příp.
křovitých vrb).
Vhodná manipulace s vodou na rybnících s koloniemi rybáků obecných, tj.
nezvyšování výše vodní hladiny v období hnízdění rybáků obecných, aby se
zabránilo vyplavování jejich hnízd na plochých ostrůvcích nebo hnízd umístěných na
březích ostrůvků nízko nad hladinou.
Zachování dostatečné (tj. alespoň stávající) plochy litorálních i terestrických rákosin
jako hnízdiště slavíka modráčka. V ploše bývalého vojenského cvičiště u Českých
Budějovic, kde dříve hnízdil slavík modráček, by měla být provedena mozaikovitá
redukce porostů dřevin, především na vodních plochách a ploškách a v jejich
bezprostředním okolí. Dále by měl být udržován otevřený charakter lokality, měla
by být blokována sukcese k lesu. Následně by bylo vhodné pročistit některé
zazemněné tůně, a vytvořit další mělké terénní deprese a tůně.
Zajištění dostatku potravy pro ptačí druhy, které jsou v ptačí oblasti předměty
ochrany, to znamená zajištění dostatku drobných rybek pro rybáky obecné a kvakoše
noční, a také zajištění dostatku vodních bezobratlých živočichů a vodních rostlin pro
kopřivku obecnou vhodným rybářským hospodařením, tj. především s nižšími
rybími obsádkami, které nevyvíjejí tak velký vyžírací tlak na velký zooplankton a
benthos.
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Zachování luk a pastvin v okolí rybníků jako potravních stanovišť pro rodinky husy
velké s malými mláďaty. Zachování dostatečné rozlohy potravních stanovišť
(především obilných strnišť) pro shromažďující se husy v letním období.

2.4.2. Vhodné způsoby využívání PO s přímým vlivem na jedince druhů, které
jsou předmětem ochrany PO
V období letního shromažďování husy velké by měl být zajištěn klid, a to na
rybničních shromaždištích i na pastvištích (potravních biotopech), kterými jsou v té
době především obilná strniště a podmítnutá obilná strniště.
Mělo by být vyloučeno rušení v době hnízdění na koloniích kvakošů nočních a
rybáků obecných.

2.5.

Aktuální stav využívání PO

2.5.1. Aktuální stav využívání PO ve vztahu ke kvalitě biotopů
Některé hnízdní ostrůvky se rozplavují vlivem abraze. V posledních letech se zcela
rozplavil hnízdní ostrůvek rybáků obecných na rybníku Dasenský, významně se
rozplavují a rozpadají hnízdní ostrůvky kvakoše nočního na rybníku Zlivském.
V průběhu posledního desetiletí byly přihrnutím materiálu opraveny rozplavující se
hnízdní ostrůvky rybáka obecného na rybnících Bezdrev a Vyšatov z prostředků
Programu péče o krajinu, ostrůvky vytvořené z jemného materiálu rybničního
sedimentu na rybníku Vyšatov se však opět poměrně rychle rozplavují. Trvanlivost
ostrůvků je tedy determinována především materiálem, ze kterého byly vytvořeny.
Ostrůvky z jemných rybničních sedimentů se rozplavují mnohem rychleji než
ostrůvky z hrubšího štěrkovitého materiálu.
Zarůstání ostrůvků pro rybáka obecného vysokou bylinnou vegetací, případně
křovinami, je blokováno občasným ručním kosením vegetace v případě potřeby. Byly
odstraněny nevhodné vysoké stromy na bývalém hnízdišti kvakoše nočního na
ostrůvku rybníka Volešku, později byl na této lokalitě odstraněn rovněž nevhodný
nálet osik. Na ostrůvku rybníka Bezdrev, kde v roce 2012 a 2013 nezahnízdili rybáci
ani rackové chechtaví, byla v zimě 2013/2014 odstraněna vysoká bylinná vegetace a
vyřezány křoviny, což mohlo být důvodem absence hnízdění. Přesto ani v roce 2014
zde hnízdění rybáků nebylo zaznamenáno.
Záměrné zvyšování hladiny na rybnících s hnízdními koloniemi rybáka obecného
nebylo zaznamenáno, ale při mimořádných situacích (vydatné deště, povodně)
dochází k přechodnému zvýšení hladiny, které ve spojení s vlnobitím může poškodit
hnízda rybáků v koloniích. To se týká především ostrůvku na rybníku Vyšatov.
Rybník nemá manipulační řád, v povolení k nakládání s vodami je pouze stanovena
maximální hladina. Ostrůvek, na kterém hnízdí rybáci, je poměrně nízký, převyšuje
maximální hladinu jen o několik desítek centimetrů. Na rybníku Bezdrev hnízdí
rybáci na ostrůvku, který je převýšen asi o 1,5 metru nad normální (provozní)
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hladinou, která je stanovena v manipulačním řádu. Ta je zároveň na úrovni prahu
bezpečnostního přelivu, takže k záměrnému zvyšování hladiny nemůže docházet.
Ostrůvek na rybníku Dasenský, který byl také tradičním hnízdištěm rybáků, se před
několika lety zcela rozplavil. Postupně se rozplavují také ostrůvky na rybníku
Domin, které byly dříve hnízdištěm několika párů rybáků.
Rozloha litorálních rákosin na rybnících v PO je vcelku nízká, většinou se jedná
pouze o úzké lemy porostů orobince či rákosu při části břehové linie rybníka. Je to
způsobeno poměrně intenzivním rybářským hospodařením, spojeným s nízkou
průhledností vody po většinu vegetační sezony. Pokud dojde k omezení či vymizení
litorálních porostů na některém rybníku např. při povodni nebo z jiných příčin, může
nízká průhlednost vody limitovat regeneraci litorálu (viz např. Zbudovský rybník po
povodni v roce 2002). Ústup litorálu na některých rybnících se zatím neprojevil
negativně na početnosti slavíka modráčka, který v oblasti hnízdí též v terestrických
rákosinách. Terestrické rákosiny nejsou ohroženy, naopak mají někde tendenci se
rozrůstat do okolních luk.
V posledním desetiletí nedocházelo ke změně využití pozemků v okolí rybníků,
které jsou pastvišti husy velké, objevují se ale ojedinělé záměry výstavby v těchto
plochách (rybníky, obytná a komerční zástavba aj.).
Plocha bývalého vojenského cvičiště u Českých Budějovic v posledních dvou
desetiletích zarůstá náletem dřevin, především bříz, osik a křovitých vrb. Tůně se
postupně zazemňují a zanášejí opadem, některé byly i ilegálně zavezeny odpady. To
má negativní vliv na kvalitu tohoto netypického hnízdního biotopu pro slavíka
modráčka.
Potravní situace pro rybožravé ptáky, kteří jsou v PO předmětem ochrany (kvakoš
noční, rybák obecný) je dobrá, na rybnících je s ohledem na současný způsob
rybářského hospodaření dostatek drobných ryb (mladá věková stadia chovaných
ryb, další druhy drobných ryb, včetně invazních druhů – např. střevlička východní
Pseudorasbora parva).
Potravní situace pro kopřivku obecnou v době jarního průtahu (březen – duben) je
zřejmě vcelku vyhovující, o čemž svědčí kolísající, ale dlouhodobě v podstatě stabilní
jarní početnost druhu. Vzhledem k intenzivnímu rybářskému hospodaření (vysoké
hustoty rybích obsádek) se ale na většině rybníků už v průběhu jara snižuje
průhlednost vody, chybějí zárosty submerzní i natantní vegetace, chybějí rozsáhlejší
porosty emerzní vegetace, je zde malé množství vodních bezobratlých, kterými se
především živí kachňata kopřivky.1 Příznivější podmínky jsou pouze na některých
plůdkových rybnících, také v PR Vrbenské rybníky, kde je výše rybích obsádek
regulována, a příležitostně na některých rybnících, kde je z nějakých důvodů snížená
obsádka ryb.

Negativní vliv vysokých rybích obsádek na potravní zdroje pro vodní ptáky, především pro různé
druhy kachen, byl v podrobné studii prokázán na rybnících u Ismaningu v Bavorsku (Haas et al.
2007). Zde je také uveden výčet rozsáhlé literatury k tomuto tématu.
1
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2.5.2. Aktuální stav využívání PO s přímým vlivem na jedince druhů, které jsou
předmětem ochrany PO
Lov hus velkých je intenzivní od začátku lovné sezóny v celé PO s výjimkou PR
Vrbenské rybníky, kde je lov vodní pernaté zvěře zakázán orgánem státní správy
myslivosti v rozhodnutí o uznání honitby. Husy jsou loveny při ranním rozletu
z nočních shromaždišť na rybnících na pastviště v polích, a také na potravních
stanovištích. Výsledkem je rychlé snížení početnosti hus během několika dnů po
začátku lovu (přesun na místa mimo PO). Početná letní shromaždiště tak za současné
situace existují od počátku srpna, kdy do PO přilétají husy z okolních
středoevropských lokalit, do poloviny srpna (tj. pouze dva až tři týdny). Přitom
vhodných potravních stanovišť (tj. obilných strnišť a podmítnutých obilných strnišť)
je v oblasti dostatek minimálně do poloviny září.
Rušení hnízdních kolonií rybáků obecných a kvakošů nočních nebylo zaznamenáno.
Zvláště kvakoš noční navíc zřejmě není citlivý na rušení lidmi nebo vozidly
procházejícími či projíždějícími po břehu rybníka, kde se nachází hnízdní kolonie. O
tom svědčí vznik a růst hnízdní kolonie na ostrůvku Nového Vrbenského rybníka
v těsné blízkosti velmi frekventované silnice I/20 (E49) České Budějovice – Plzeň.
Hnízdní ostrůvek se nachází asi 100 metrů od této silnice. Také frekvence
procházejících lidí po břehu rybníka je značná. V posledních letech se navíc na tento
ostrůvek přesunuli z rybníka Zlivského i hnízdící kolpíci bílí a volavky stříbřité.
Botulismus u vodních ptáků v PO je v posledním desetiletí zjišťován pouze
sporadicky až ojediněle ve srovnání s 80. lety 20. století, kdy jeho výskyt dosahoval
vrcholu (Hudec et al. 1984). Zřejmě nedochází v rybnících k takovým výkyvům
hydrochemických parametrů, které by vedly k anaerobii (podmínka rozvoje
botulismu) a na rybnících nejsou chovány v tisícových počtech domácí kachny, které
dále zvyšovaly trofii rybníků. Navíc početnost vodních ptáků je v současné době
řádově nižší, takže důsledky botulismu (uhynulí vodní ptáci) nejsou tak nápadné,
všichni botulismem napadení ptáci nemusí být dohledáni.
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2.6.

Činnosti, aktivity a jevy vyžadující realizaci ochranných opatření

Následující tabulka podává přehled a základní charakteristiku činností, aktivit a jevů
na území PO, které mají, či by v dohledné době mohly mít, negativní vliv na druhy,
jež jsou předmětem ochrany PO.
Ohrožující faktor

Ovlivněné druhy

Časová
specifikace
celoročně

Prostorová
specifikace
rybníky

2.6.1. Rozplavování hnízdních
ostrůvků (abraze)
2.6.2. Sukcesní změny vegetace
na hnízdních ostrůvcích
2.6.3. Přirozené sukcesní změny
vegetace (zarůstání dřevinami,
zazemňování mokřin a tůní) na
bývalém tankovém cvičišti u
Českých Budějovic
2.6.4. Botulismus

rybák obecný
kvakoš noční
rybák obecný
kvakoš noční
slavík modráček

kopřivka obecná

červen - srpen rybníky

2.6.5. Myslivost – lov vodní
pernaté zvěře

husa velká

16. 8. – 15. 9.

celoročně

rybníky

celoročně

bývalé tankové
vysoce
cvičiště u Českých významný
Budějovic

2.6.6. Změna druhu pozemku a
způsobu jeho využívání, zábor
potravních biotopů
2.6.7. Úbytek litorálních porostů
na rybnících
2.6.8. Zvyšování úrovně vodní
hladiny v době hnízdění na
rybnících

husa velká

celoročně

slavík modráček
kopřivka obecná
rybák obecný

celoročně
1.4. – 31.7.

rybníky a
potravní biotopy
(pole)
potravní biotopy
v okolí hnízdišť a
shromaždišť
rybníky
Rybníky
s hnízdními
ostrůvky rybáků

Významnost
faktoru
vysoce
významný
významný

potenciálně
významný
vysoce
významný
potenciálně
významný
potenciálně
významný
potenciálně
významný

2.6.1. Rozplavování hnízdních ostrůvků (abraze)
Některé hnízdní ostrůvky rybáků obecných a kvakošů nočních postupně podléhají
abrazi, jsou rozplavovány a v delším časovém horizontu hrozí jejich zánik. Abrazí
nejvíce trpí ostrůvky, které jsou vytvořeny z jemného rybničního sedimentu.
Ostrůvky nahrnuté z hrubšího materiálu (písek, štěrk) jsou vůči abrazi odolnější,
rozplavují se pomaleji.
2.6.2. Sukcesní změny vegetace na hnízdních ostrůvcích
Hnízdní ostrůvky prodělávají přirozené sukcesní změny, směřující nejprve k
zarůstání bylinnou vegetací a následně křovinnou a stromovou vegetací. Rybák
obecný může hnízdit pouze na ostrůvcích porostlých nízkou a sporadickou bylinnou
vegetací, kvakoš noční preferuje křovinnou vegetaci.
2.6.3. Přirozené sukcesní změny vegetace (zarůstání dřevinami, zazemňování
mokřin a tůní) na bývalém tankovém cvičišti u Českých Budějovic
Bývalé tankové cvičiště na okraji Českých Budějovic (mezi sídlišti Máj a Vltava a
územím PR Vrbenské rybníky) bylo v 90. letech 20. století významným hnízdištěm
slavíka modráčka. Území s četnými mokřinami, tůňkami s mozaikovitými porosty
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křovitých vrb na mokřinách a se sporadickým náletem dalších dřevin v posledním
desetiletí stále více zarůstá hustým náletem dřevin, mokřady a tůně se zazemňují,
některé byly dokonce ilegálně zavezeny, což se projevilo na postupném vymizení
slavíka modráčka z této lokality.
2.6.4. Botulismus – otravy vodních ptáků botulotoxinem
Na rybnících v oblasti zjišťován od 70. let 20. století, vrchol výskytu byl zaznamenán
v první polovině 80. let (Hudec et al. 1984, Hudec & Pellantová 1985), v období
vysoké početnosti vodních ptáků. Souvisí s eutrofizací až hypertrofizací rybníků ve
2. polovině 20. století, která vedla ke stále častějším anaerobním stavům (vyčerpání
kyslíku) při dně rybníků zejména v letním období, kdy se namnoží v anaerobním
prostředí bakterie Clostridium botulinum, která se pak dostává s potravou (vodními
bezobratlými živočichy, jež jsou vůči botulotoxinu imunní) do zažívacího traktu
ptáků. Na kadáverech uhynulých ptáků se živí larvy much, obsahující botulotoxin, ty
mohou být zdrojem otravy pro další ptáky, kteří je sežerou. V posledním desetiletí je
výskyt botulismu na rybnících v PO pouze sporadický až ojedinělý (Šimera, Státní
veterinární ústav České Budějovice, in litt.), stále jsou však jednotlivé případy
diagnostikovány.
2.6.5. Myslivost – lov vodní pernaté zvěře
V době lovné sezóny (od poloviny srpna) způsobuje časté a významné rušení hus
velkých v době jejich letního shromažďování. V této době se husy shromažďují
zejména na větších rybnících a ráno při rozletu z těchto shromaždišť jsou loveny,
často jsou loveny také na pastvištích (kterými jsou zejména obilná strniště). Rušení
lovem probíhá na všech významných shromaždištích v PO (kromě PR Vrbenské
rybníky) od prvního dne lovné sezóny hus (od poloviny srpna) a výsledkem je rychlé
snižování počtu husí na shromaždištích v PO po polovině srpna. Počet ulovených
hus není problémem, problematické je významné současné rušení na jejich hlavních
shromaždištích, které vede až k opuštění PO.
2.6.6. Změna druhu pozemku a způsobu jeho využívání, zábor potravních biotopů
Stavební činnost na potravních stanovištích husy velké, tedy zábor zemědělské půdy
v okolí hnízdišť a shromaždišť hus pro výstavbu nejrůznějšího typu (obytná a
komerční zástavba, fotovoltaické elektrárny, infrastruktura aj.), může vést
k fragmentaci nebo likvidaci těchto potravních biotopů. Také změna druhu
pozemku, např. z luk či pastvin na ornou půdu, v lokalitách významných pastvišť
rodinek husy velké v bezprostředním okolí rybníků, může vést k podstatnému
omezení potravních biotopů.
2.6.7. Úbytek litorálních porostů na rybnících
Postupný úbytek rozsahu litorálních porostů v PO omezuje rozsah hnízdních
biotopů pro slavíka modráčka a také potravních biotopů pro kopřivku obecnou.
Omezení či vymizení litorálních porostů bývá často spojeno s nějakou mimořádnou
událostí, např. povodňovou vlnou, po které už nemůže litorální porost ve vodě
s nízkou průhledností regenerovat.
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2.6.8. Zvyšování úrovně vodní hladiny v době hnízdění na rybnících
Záměrné či nezáměrné zvyšování úrovně hladiny na rybnících negativně ovlivňuje
hnízdící rybáky obecné, kteří převážně hnízdí v okrajových partiích ostrůvků, nízko
položených nad hladinou a nezarostlých vyšší vegetací, případně za nižšího stavu
vody na mělčinách v bezprostředním okolí ostrůvků. Při zvýšení hladiny jsou potom
tato hnízda vyplavena.
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3.

PLÁN OPATŘENÍ

3.1.

Dlouhodobý plán opatření

Realizace níže uvedených opatření je nezbytná pro zachování jedinců a populací a zachování a
obnovu ekosystémů významných pro ptačí druhy, které jsou předmětem ochrany PO. Souhrn
doporučených opatření slouží jako podkladový materiál pro zajišťování péče o PO a výkon
státní správy příslušných orgánů ochrany přírody na území PO.

3.2.

Zajištění požadavků druhů, které jsou předmětem ochrany PO

3.2.1. Rozplavování hnízdních ostrůvků (abraze)
Provádět pravidelnou údržbu existujících ostrůvků vhodných k hnízdění rybáků
obecných a kvakošů nočních, spočívající ve zpětném nahrnutí rozplaveného
materiálu u rozplavujících se ostrůvků s případným zajištěním břehů proti abrazi.
Obnovovat rozplavené ostrůvky (v současné době na rybnících Dasenský, Černá u
Dívčic, Domin).
Vytvářet nové hnízdní ostrůvky na rybnících v PO v rámci prováděného odbahnění
rybníků na vhodných lokalitách (např. v PP Velký Karasín) z prostředků
krajinotvorných programů (PPK, POPFK) aj. Pro hnízdění rybáka obecného postačí i
ostrůvky o rozměrech cca 10 x 5 metrů, které se však poměrně rychle rozplavují,
zvláště jsou-li vytvořeny z jemnozrnných rybničních sedimentů. Optimální jsou
podle dosavadních zkušeností ostrůvky o průměru cca 20–30 metrů, příp. protáhlé o
rozměrech cca 20 x 40 metrů. Sklon břehů by měl být co nejpozvolnější (1:10), aby se
zpomalilo jejich rozplavování vlivem abraze. Výška ostrůvku nad hladinou
optimálně 50 – 70 cm. Povrch ostrůvku tam, kde je to technicky proveditelné,
vytvořit z hrubšího materiálu (štěrk), aby ostrůvky nezarůstaly vyšší ruderální
vegetací, které se rybáci při hnízdění vyhýbají.
V konkrétních situacích zvážit instalaci mobilních betonových ostrůvků pro hnízdění
rybáků obecných, které jsou s úspěchem využívány v zaplavených těžebních
prostorech. Z hlediska využití v PO budou na mnohých rybnících limitujícím
faktorem jejich rozměry (výška 1 metr) a váha (několik tun). Jejich využití bude proto
třeba vždy zvážit z hlediska hloubky rybníka a charakteru dna. Případně je také
možné využít plovoucích ostrůvků z jiných materiálů (např. dřevěné pontony) za
předpokladu zajištění jejich pravidelné údržby.
3.2.2. Sukcesní změny vegetace na hnízdních ostrůvcích
Blokovat nežádoucí sukcesní změny vegetace na hnízdních ostrůvcích, tj. udržovat
nízkou sporadickou bylinnou vegetaci na hnízdních ostrůvcích rybáka obecného
kosením nebo vytrháváním v podzimním nebo zimním období dle potřeby.
Udržovat křovinnou vegetaci na hnízdních ostrůvcích kvakoše nočního pokácením
stromů, které převyšují křoviny, v mimohnízdním období.
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3.2.3. Přirozené sukcesní změny vegetace (zarůstání dřevinami, zazemňování
mokřin a tůní) na bývalém tankovém cvičišti u Českých Budějovic
Na ploše bývalého tankového cvičiště provést zásah, který by spočíval v razantní
redukci náletových dřevin, obnově zazemněných tůní a vytvoření nových tůní a
mokřin (více viz kap. 3.4.).
3.2.4. Botulismus – otravy vodních ptáků botulotoxinem
Na lokalitách postižených botulismem provádět pravidelný sběr kadáverů
uhynulých ptáků a omezovat tak rozsah otravy.
3.2.5. Myslivost – lov vodní pernaté zvěře
Snížit intenzivní lovecký tlak na letní hejna husy velké v PO. Zajistit v každém týdnu
období lovu klid alespoň na jednom z rybníků Volešek, Zlivský a Vlhlavský, aby
vždy existovaly některé nerušené velké rybníky, kam by se mohly husy uchýlit.
Pokusit se o dohodu mysliveckých společností z jednotlivých honiteb o vzájemné
koordinaci lovu.
3.2.6. Změna druhu pozemku a způsobu jeho využívání, zábor potravních biotopů
Důkladně posuzovat a zvažovat výstavbu, která by mohla způsobit fragmentaci
nebo zánik potravních stanovišť husy velké v okolí jejích hnízdišť a shromaždišť.
Důkladně posuzovat a zvažovat změnu druhu pozemku (např. z luk či pastvin na
ornou půdu) s ohledem na nutnost zachování významných pastvišť rodinek husy
velké v bezprostředním okolí rybníků.
V době hnízdění husy s housaty k pastvě využívají louky (příp. pastviny)
bezprostředně navazující na rybníky, v době letního shromažďování se husy pasou
především na obilných strništích i ve větší vzdálenosti od rybníků. Zatímco potravní
stanoviště rodin na loukách jsou v zásadě stabilní a známá (např. louky u rybníků
Starohaklovský, Vyšatov, Zlivský, Velké Nákří, Březovec, Černá, Volešek, Vlhlavský
aj.), potravní stanoviště na strništích se v průběhu léta i z roku na rok do značné míry
mění a závisí to především na distribuci obilných polí a na průběhu žní. Lze stanovit
pouze několik husami preferovaných lokalit (pole mezi PR Vrbenské rybníky a
Dasným, pole u Zbudovského rybníka), distribuce ostatních pastvišť je velmi
dynamická.
Navrhuje se proto provést studii využívání potravních stanovišť husy velké v PO
v letních měsících (červenec – září), tj. především distribuce potravních stanovišť a
jejich vzdálenost (průměrná a maximální) od shromaždišť na rybnících, dynamika
změn potravních stanovišť, reakce hus na agrotechnické zásahy (podmítnutí, zorání
strniště) apod.
3.2.7. Úbytek litorálních porostů na rybnících
Monitorovat stav a rozsah litorálních porostů na rybnících. Pokud by docházelo
k dalším negativním změnám, tj. úbytku litorálních porostů, přijmout opatření ke
zlepšení stavu na základě zjištěných příčin v konkrétním případě.
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Podporovat rozvoj litorálních porostů na rybnících, např. využitím vhodných
dotačních nástrojů ke snížení intenzity rybářského hospodaření (současné zajištění
rozvoje vodních bezobratlých jako důležité potravní složky pro kopřivky v hnízdním
období).
3.2.8. Zvyšování úrovně vodní hladiny v době hnízdění na rybnících
Nezvyšovat záměrně úroveň vodní hladiny v období hnízdění (zpravidla od 1.
května do 31. července) na rybnících, kde v dané sezóně zahnízdí rybáci obecní a
zvyšováním úrovně hladiny by došlo k ohrožení jejich hnízdění.

3.3.

Opatření správního charakteru

Koordinovat lov husy velké v PO orgánem ochrany přírody ve spolupráci s orgánem
státní správy myslivosti tak, aby byly v PO zachovány klidové lokality využitelné
pro shromažďování husy velké v letním a podzimním období (např. v rámci řízení o
vydání souhlasu dle § 45e odst. 2 ZOPK k provádění lovu vodní pernaté zvěře,
kterou lze obhospodařovat lovem, na rybnících Volešek, Zlivský a Vlhlavský).
V rámci vyjádření orgánu ochrany přírody k návrhům zadání územních plánů a
v rámci řízení o vydání souhlasu dle § 45e odst. 2 ZOPK ke změně využití území
zohlednit nutnost zachování stávajících klíčových potravních stanovišť pro husu
velkou, tj. lokalit důležitých v hnízdní době (např. louky u rybníků Starohaklovský,
Vyšatov, Zlivský, Velké Nákří, Březovec, Černá, Volešek, Vlhlavský aj.), a dále
stanovišť využívaných v době letního a podzimního shromažďování.
V rámci řízení orgánu ochrany přírody povolujících rekonstrukce či odbahňování
rybníků, resp. vyjadřování se k těmto záměrům, řešit zachování a především tvorbu
hnízdních biotopů (ostrůvků) pro rybáka obecného a kvakoše nočního.
V rámci řízení vodoprávního orgánu o povolení k nakládání s vodami nebo v řízení
o schválení manipulačního řádu uplatňovat podmínky týkající se vhodné
manipulace s vodní hladinou s ohledem na ochranu hnízdících rybáků obecných
(nezvyšování úrovně hladiny v hnízdním období, stanovení vhodné úrovně hladiny
maximálního nadržení).
V případě úbytku rozsahu litorálních porostů, nevhodné manipulace s vodní
hladinou (či realizace jiných činností s negativním dopadem na předměty ochrany
PO) využívat nástroje ochrany přírody (např. ochrana významného krajinného
prvku dle § 4 odst. 2 ZOPK, ochrana zvláště chráněných druhů živočichů dle § 50
ZOPK) k omezení těchto činností či k obnově původního stavu na lokalitě (včetně
využití § 66, § 86 ZOPK)

3.4.

Vymezení lokalit s podrobně plánovaným managementem

Bývalé tankové cvičiště v Českých Budějovicích
Jedná se o území bývalého vojenského cvičiště na okraji Českých Budějovic (viz Obr.
5.3.) , které bylo využíváno k vojenským účelům zhruba do poloviny 80. let 20.
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století. Při vojenském výcviku zde bylo vytvořeno mnoho okopů, terénních depresí
apod., které byly zaplaveny vodou a obrostly křovitými vrbami. V území se
nacházejí také dva využívané a jeden nevyužívaný (zaniklý) rybník. Po ukončení
vojenského výcviku se tůně a terénní deprese postupně zazemňují, některé byly
v minulosti zavezeny. Sušší plochy mezi rybníky a tůněmi zarůstají náletem dřevin,
především vrb, bříz a osik, který je již místy značně hustý. Bez zásahu by se celé
území přeměnilo na les. V 90. letech početná populace slavíka modráčka (více než 10
párů) do roku 2010 postupně vymizela, zřejmě v souvislosti s popsanými sukcesními
změnami lokality.
Navržené opatření spočívá v obnovení hnízdních biotopů pro slavíka modráčka, tj.
pročištění některých zazemněných tůní, vytvoření nových mělkých tůní a razantní
redukci hustých porostů náletových dřevin, především bříz a osik, ale i podstatné
části křovitých vrb. Cílem je vytvoření osluněných tůní s rozsáhlými mělčinami,
které by zarostly litorální vegetací, na části obvodu s jednotlivými křovitými vrbami.
V celé ploše bývalého cvičiště by měl být udržován bezlesý charakter lokality, jen
s mozaikovitě roztroušenými porosty dřevin. Před realizací opatření je třeba
zpracovat podrobný záměr, který bude specifikovat lokalizaci a parametry
jednotlivých obnovovaných nebo nově vytvářených tůní (rozměry, tvar, max.
hloubka, sklon břehů, rozsah mělčin apod.) a lokalizaci a rozsah odstranění dřevin
na základě aktuálního výskytu a distribuce slavíka modráčka, kuňky ohnivé a
dalších zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin.

3.5. Řešení konfliktů s jinými předměty ochrany, popř. významnými
druhy v území
Konflikty s jinými předměty ochrany nejsou zřejmé.
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SDO zpracoval

RNDr. Jiří Pykal, AOPK ČR – Středisko České Budějovice

4.3.

Seznam zkratek

PO

= ptačí oblast

SDO

= souhrn doporučených opatření

PP

= přírodní památka

PR

= přírodní rezervace

EVL

= evropsky významná lokalita

PPK

= Program péče o krajinu

POPFK

= Program podpory obnovy přirozených funkcí krajiny

ZOPK
předpisů

= zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
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5.1.

Orientační mapa ptačí oblasti
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5.2.

Překryv ptačí oblasti se zvláště chráněnými územími a EVL
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5.3.

Grafické vymezení lokalit s podrobně plánovaným managementem
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