
 
Příloha  8 –  Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich 
 (příl. I B k bodům 2.5.2, 2.5.3 a 2.5.4 a k bodu 3.1.2) 
 
Označení dílčích ploch odpovídá jejich popisu v příl. 10. 
 

označení 
plochy nebo 

objektu 

název výměra 
(ha) 

stručný popis charakteru plochy nebo objektu a 
dlouhodobý cíl péče 

doporučený zásah naléhavost* termín 
provedení 

interval 
provádění 

1 vodní plocha rybníka 
včetně lagunek v 
rákosině 

 vodní  nádrž  v současné době bez submersní vegetace, která 
začíná regenerovat po opravě rybníka; 3 lagunky vytvořené 
v rákosině ve východní části rybníka, zachování vhodného 
biotopu obojživelníků a ptactva 

regeneraci litorálu by prospělo občasné mírné 
snížení vodní hladiny tak, aby se půda na břehu 
provzdušnila 

2 po výlovu 
(přes zimu a 
v následujícím 
létě) 

1x za dva roky 

2 severní břeh rybníka  litorální porost tvořený zčásti vysazenými mokřadními 
rostlinami a úzký travnatý pás za ním, nutné udržet přirozený 
vegetační lem  

kosení trávy dvakrát ročně  1. VI.-VIII. 2x ročně 

3 
 

jižní břeh rybníka  pobřežní rákosiny a ostřicové porosty se stromovým patrem, 
lagunky pod tratí, navazující louka; zachování cenných 
ostřicových porostů i rákosin jako biotopu pro ptactvo i další 
živočichy 

kosení louky a ostřicových porostů jednou ročně 
herbicidování křídlatek  

1. 
1. 

VIII. 
VI.,-VIII nebo 
IX 

1x  ročně 
2x ročně  

4 
 

ostrůvek   nově vybudovaný ostrůvek uprostřed rybníka s lagunkami; 
vhodný jako odpočivné místo pro ptactvo i potenciální  biotop 
měkkýšů 

odstranění dřevin,  navezení oblázků 2  jednorázově 

5 Rokytka včetně 
obtočné strouhy 

 vodní tok napájející rybník, pod přemostěním z něj vyúsťuje 
obtočná strouha vedoucí k bývalému mlýnu a do zámeckého 
parku 

nevyžaduje zvláštní management     

6 lužní les a rákosina 
ve východní části 
rybníka 

 rozsáhlá rákosina přecházející mozaikovitě v lužní les s vrbami 
a topoly, s typickým podrostem Sambucus nigra, Humulus 
lupulus, Urtica dioica apod., unikátní biotop zejména pro 
ptactvo, ale i význačný vegetační typ 

kosení rákosiny 1x ročně po třetinách, 
častější kosení při břehu lagunek 

1 v zimě na ledu 
II.-IX. 

1 x ročně  
3-4 x přes léto 

7 lesní porosty  úzký pruh lesa lemující rybník od severu, nejvlhčí je olšina pod 
přemostěním, sušší (doubravy až dubohabřiny) ve svahu; les je 
zahrnut do PP spíše z důvodu arondace a jako krajinný prvek 

obhospodařování podle LHP (eliminace akátu), 
nevyžaduje specielní management 

   

8 zámecký park  prostor bývalého zámeckého parku pod hrází s původní 
mokřadní olšinou, nyní má parkovou úpravu s hájovou 
květenou v podrostu (význačný jarní aspekt), důležitý biotop 
hmyzu i ptactva na starých stromech 

nevyžaduje zvláštní management, pouze kosením 
redukovat případné ruderální porosty 

2 VII. 1 x ročně 

 
* stupně naléhavosti jednotlivých zásahů, podle následujícího členění: 

1. stupeň - zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany), 
2. stupeň - zásah vhodný, 
3. stupeň - zásah odložitelný 


