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Popis okolí Postřekovských rybníků 
Český les: CHKO

Haltravský hřeben 

Nejvyšší vrchol Škarmanka  

Potoky: Černý potok „Čerchova“

Mlýnecký potok

Klenečský potok 

Vesnice: Postřekov

Klenčí 

Ždánov

Největší rybníky: Babylonský

Černý

Otovský 

Postřekovské rybníky 



Šlechtické rody spravující zdejší rybníky

O vybudování rybníků na Chodsku se nejvíce zasloužil rody:

Lamingerů z Albenreuthu (A)

Stadionů (B)

Schönbornů (C)

C

A B



Budování Postřekovských rybníků 
První zmínka pochází z roku 1585 v majestátu císaře Rudolfa II. 

Roku 1630 získávají páni z Albenreuthu právo na zakládání 

rybníků na jejich panství 

Babylonské rybníky byly roku 1671 vyměněny za Chodský hrad, 

čímž počalo zakládání Postřekovských rybníků

K samotné výstavbě Postřekovských rybníků došlo 

pravděpodobně v letech 1674 – 1678



Důvody zakládání rybniční soustavy 
Zásobárna vody pro pohon Hamrů, mlýnů a papírny v okolí

Zdroj vody pro dobytek v pastevní podhorské krajině – zavlažování 

Přeměna nekulturní mokřadní krajiny a její ekonomické zhodnocení 

Chov ryb jako zdroj postního masa v hospodářsky chudém kraji byl 

výnosný



Specifika založení Postřekovských rybníků 

Průběh prací dozoroval rybníkářský mistra z Boru u Tachova

Chodští sedláci museli robotovat na panských rybnících 

 Jako projev dobré vůle jim vrchnost dává povolení stavět vlastní 

tzv. Selské rybníky 

Stavěly se rovněž rybníky obecní a mlýnské jež mohly být větší 



Přehled Postřekovských rybníků 

Rozloha rybníků v ha Počet 

vlastníků

Rybníků

celkemkatastrální vodní 

Dochované rybníky

28 23 31 29

Zaniklé rybníky

14 - 42 22

Obnovené rybníky

3,7 2,8 3 3

Sloučené rybníky

2 1,7 2 4  



Vojenské mapování 1783, 1852, 1920



Kompletní mapa Postřekovských rybníků 

Zaniklé rybníky 

Dochované rybníky

Obnovené rybníky

Spojené rybníky

Postřekovské rybníky 

v roce 1838



Postřekovské rybníky v 

roce 1950







Současní vlastníci Postřekovských rybníků 

Soukromý vlastníci (31 osob)

Česká republika – AOPK ČR – potažmo Klatovské rybářství a.s.

Zemědělská společnost Čerchov a.s.  



Zánik rybníků – příčiny
K zániku rybníků docházelo od druhé poloviny 17. století, byly 

však zároveň obnovovány na vhodnějších místech 

K největšímu úbytku však došlo ve druhé polovině 20. století

Rybníky byly vysoušeny a přeměněny na louky, coby  zdroj sena

Potřeba vody pro průmysl se postupně zmenšovala, výstavba silnic

Tlak na převod rybníků na ornou půdu rostl zejména po roce 1948



Zánik rybníků - důsledky 
Ponecháno přirozené sukcesi společenstva polopřirozených 

mokřadních luk a porostů rákosu

Území je z části  zarůstáno náletovými dřevinami a vodní 

vegetací 

 Dochází zde ke značnému zanášení náhonů a stok bahnem

Zvýšený zájem ze strany orgánů ochrany přírody a krajiny 



Rybochovná funkce a využití rybníků 

V roce 1908 po převzetím majetku Schönborny dochází k rozvoji 

rybníkářství a hydrobiologie, pozváním největších odborníků té 

doby z Čech i z Německa 

Rada: Heyking – 1911

Lesní rada:  Theodor Mokrý - 1918 

Ředitel SRŠ Vodňany: Václav Josef Štěpán – 1936

Fischmeistři Václav a následně Jan a František Horákovi

Po zavedení jimi doporučeného managamentu hospodaření došlo ke 

zvýšení a stabilizaci  produkce ryb 

Počátek nahlížení na rybníky z hydrobilogogického a krajinářského 

pohledu



Rybníkářství velkostatku Kout –

Trhanov počátkem 20. století 
Rybníkářství bylo provozováno na 42 rybnících o rozloze 82 ha

Postřekovských rybníků bylo Velkostatkem obhospodařováno 

pouze 7 na ostatních hospodařili sedláci   

Rybniční hospodářství se dělilo na Koutský a Trhanovský okrsek, 

jež  spravoval jeden porybný

 Chovány byli kapři a líni z dravých ryb štika, okrajově pstruh 



Přirozená produkce rybníků dosahovala v průměru cca 30 kg/ha

Roční produkce plůdků a násad  z 24 ha činila cca 20 q ryby

Výnos tržní ryby bez přikrmování z 56 ha se pohyboval na úrovni 

35 až 40 q 

Celková roční produkce velkostatku do roku 1919 dosahovala 55 –

60 q ryb ročně



V roce 1912 proběhla v Postřekově výstavba 8 Dubraviových 

rybníčků o rozloze 0,28 ha

 V rybníčcích byla při vysazení 30 ks generačních ryb dosažena 

produkce cca 2 500 000 ks K0

V Trhanově byly zřízeny sádky, celkem 5 nádrží o rozměrech 20 x 5 

x 1,5 m s objemem 150 m3



Sádky v Trhanově



Dubraviovy rybníčky 





PR Postřekovské rybníky 

Vznik PR je datován ke dni 25. 9. 1990

 Celková rozloha území činí 146,39 ha

 PR je velmi cenná z botanického i ornitologického hlediska

 Jsou zde relikty původní krajiny s vlhkými loukami 

 Je zde soustava malých extenzivně obhospodařovaných rybníčků

Lokalita je hojně využívána ptáky jako hnízdiště a při tahu 



Vývoj území ve druhé polovině 20. století 

V důsledku zanedbání došlo k zabahnění některých rybníků a 

vzniku biocenóz, které se zde dříve nenacházely

Necitlivě provedené drenážování v 60. až 80. letech 20. století 

vedlo k systematickému odvodnění některých pozemků

Klenečský potok byl meliorován a dnes je biologicky téměř 

nefunkční

Snahou ochrany přírody a krajiny je převedení orné půdy na 

druhově pestré luční porosty a uchování jejich společenstev



Ochrana flóry a fauny v Přírodní rezervaci

Hlavním důvodem pro vyhlášení chráněného území byla ochrana 

kolihy velké 

Dále jsou zde chráněny vážky, brouci, motýli, mlži, plazi či 

obojživelníci

 Ze savců jde o vydru říční a bobra evropského jejichž působení je 

zde značně kontroverzní 

Na Obecním rybníce došlo v minulosti k vymizení několika druhů 

patřících do rodu rdestů 

V PR se také vyskytly problémy s bolševníkem velkolepým, který 

je dodnes monitorován





Plán péče PR Postřekovské rybníky 

Stavba polopřirozených mělkých  tůní a jejich údržba

Extenzivní rybniční hospodaření v jižní části PR 

Údržba pestré mozaiky rašelinných luk 

Zajištění průseků pro monitoring ptactva 

Převést ornou půdu v kontaktním ochranném pásmu na TTP



Snížit utužování půdy vlhkých luk 

Revitalizovat část Klenečského potoka

Zachovat přirozený vývoj lužních lesů

Obhospodařovat nivní louky ručním kosením 

Minimalizovat škody bobra evropského v lokalitě 

Výstavba dvou až tří ostrůvků v Obecním rybníce



Obnova rybníků a výhled do budoucna 

Rybníky Voják (1,14 ha) a Křivý (1,27) byly obnoveny v roce 2009

V roce 2015 došlo k obnovení rybníka Mochura

Částečně zachovalý Kováříkouc rybník se zatím obnovit nepodařilo

Do budoucna je předpokládána možná obnova rybníka Buršíkovský 

Technicky možné je i obnovení třecích Dubraviových rybníčků



Odbahnění rybníků a rekonstrukce stok 
V minulosti byly odbahněny rybníky Martínkovský a Pošmistrouc

V roce 2017 došlo k revitalizaci a výměně výpusti rybníka Okrouhlík

V posledních dvou letech byly upraveny a vyčištěny některé stoky

Na Obecním rybníce byla upravena střiková stoka a její okolí



Současný trend a směřování péče o rybníky

Mnozí soukromí vlastníci chtějí obnovit zaniklé rybníky

Orgány ochrany přírody jsou tomuto nakloněny, pokud bude 

postupováno dle jimi určených pravidel

Revitalizační akce jsou momentálně ve fázi projednávání a úvah

Dialog je obtížný, nicméně se daří nalézt shodu, jak dokládají 3 

nedávno obnovené rybníky 



Souhrn 
Koncem 19. a počátkem 20. století se začíná měnit pohled na 

rybníky pouze z rybochovného hlediska a jsou brány v potaz i 

jejich ekosystémové služby 

Klíčové pro udržení rybníků do budoucna je nejen jejich 

rybochovná funkce, ale rovněž pestrá mozaika krajiny a druhová 

diverzita flóry a fauny 

Zajímavý je  fakt že důvody vzniku soustavy byly naprosto jiné 

než je její dnešní využití.

Závěrem lze konstatovat že Postřekovské rybníky jsou naše 

dědictví i bohatství pro budoucnost 



Děkuji za pozornost 


