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1. Základní identifika ční a popisné údaje 
 
1.1 Eviden ční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN  
 
 
Název:   Hrnčířské louky 
Kategorie:                       Přírodní památka 
Evidenční kód:                    1098 
Kategorie podle IUCN:       III. přírodní památka 
 
 
1.2 Platný právní p ředpis o vyhlášení ZCHÚ  
vydal:              NV Praha 
číslo:                  vyhláška č. 5/1988 Sb. NVP, kterou se určují chráněné přírodní                              
                       výtvory v hlavním městě Praze ve znění vyhlášky č. 23/1991 Sb.                                         
                       hl. m. Prahy a ve znění nařízení  č.4/2006 Sb. hl. m. Prahy 
platnost a účinnost:  4.7.1988; 1.9. 1988 
 
Vyhláškou č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České 
národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, byl chráněný přírodní 
výtvor převeden do kategorie přírodní památka. 
 
 
1.3 Územně-správní členění, překryv s jinými chrán ěnými územími a 
příslušnost k soustav ě Natura 2000 
 
překryv s územně-správními jednotkami: 
kraj:       - Hlavní město Praha 
okres:       - městská část Praha-Šeberov 
obec s rozšířenou působností třetího stupně: - Hlavní město Praha 
obec:       - Hlavní město Praha 
katastrální území:     - Šeberov 
 
 
překryv se soustavou Natura 2000: 
ptačí oblast:      - 
evropsky významná lokalita:    - 
(Přiloží se zákres hranic území do Základní mapy ČR vhodného měřítka.) 
 
 
překryv s jinými chráněnými územími: 
národní park:                           - 
chráněná krajinná oblast:        - 
jiný typ chráněného území:     - 
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1.4 Vymezení území podle sou časného stavu katastru nemovitostí 
 
Plocha přírodní památky 
 
Katastrální území: 762130 Šeberov 
Číslo 
parcely 
podle KN 

Číslo 
parcely 
podle PK 
nebo 
jiných 
evidencí 

Druh pozemku 
podle KN 

Způsob využití 
pozemku podle KN 

Číslo 
listu 
vlastnict
ví 
 

Výměra parcely 
celková podle 
KN 
(m2) 

Výměra parcely 
v ZCHÚ (m 2) 

97/1  trvalý travní 
porost 

– 
(způsob ochrany 
nemovitosti: ZPF) 

10002 226 226 

97/2  trvalý travní 
porost 

– 
(způsob ochrany 
nemovitosti: ZPF) 

1123 95 95 

97/3  trvalý travní 
porost 

– 
(způsob ochrany 
nemovitosti: ZPF) 

1123 609 609 

97/4  trvalý travní 
porost 

– 
(způsob ochrany 
nemovitosti: ZPF) 

10002 41 41 

98/3  vodní plocha koryto vodního 
toku přirozené 
nebo upravené 

2 187 187 

98/4  vodní plocha koryto vodního 
toku přirozené 
nebo upravené 

265 38 38 

98/5  vodní plocha koryto vodního 
toku přirozené 
nebo upravené 

296 415 415 

98/6  vodní plocha koryto vodního 
toku přirozené 
nebo upravené 

458 199 199 

99/1  ostatní plocha ostatní 
komunikace 

1019 1428 1428 

99/10  trvalý travní 
porost 

– 
(způsob ochrany 
nemovitosti: ZPF) 

1123 1575 cca 242 

559/1  ostatní plocha jiná plocha 601 677 677 
559/2  ostatní plocha jiná plocha 594 30 30 
559/5  ostatní plocha jiná plocha 601 267 267 
560/3  vodní plocha rybník 1681 7761 7761 
560/4  vodní plocha rybník 601 83 83 
560/5  vodní plocha rybník 601 307 307 
718/1  vodní plocha koryto vodního 

toku přirozené 
nebo upravené 

476 2741 2741 

718/2  vodní plocha koryto vodního 
toku přirozené 
nebo upravené 

476 27 27 

718/3  vodní plocha koryto vodního 
toku přirozené 
nebo upravené 

476 207 207 

718/4  vodní plocha koryto vodního 
toku přirozené 
nebo upravené 

476 27 27 
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718/5  vodní plocha koryto vodního 
toku přirozené 
nebo upravené 

476 52 52 

718/6  vodní plocha koryto vodního 
toku přirozené 
nebo upravené 

1019 5 5 

718/8  vodní plocha koryto vodního 
toku přirozené 
nebo upravené 

1019 123 123 

788  vodní plocha koryto vodního 
toku přirozené 
nebo upravené 

476 719 719 

1403  trvalý travní 
porost 

– 
(způsob ochrany 
nemovitosti: ZPF) 

476 15368 15368 

1404  vodní plocha koryto vodního 
toku přirozené 
nebo upravené 

476 839 839 

1405/1  trvalý travní 
porost 

– 
(způsob ochrany 
nemovitosti: ZPF) 

476 57363 57363 

1405/2  trvalý travní 
porost 

– 
(způsob ochrany 
nemovitosti: ZPF) 

1019 179 179 

1405/3  trvalý travní 
porost 

– 
(způsob ochrany 
nemovitosti: ZPF) 

893 954 954 

1410  ostatní plocha jiná plocha 265 1298 1298 
1416/1  vodní plocha rybník 265 50613 50613 
1416/2  vodní plocha rybník 898 97 97 
1416/3  vodní plocha rybník 898 13 13 
1416/5  vodní plocha rybník 71 41 41 
1416/6  vodní plocha rybník 265 279 279 
1416/7  vodní plocha rybník 265 101 101 
1416/8  vodní plocha rybník 265 87 87 
1416/9  vodní plocha rybník 265 54 54 
1417/1  ostatní plocha jiná plocha 265 2489 2489 
1417/2  ostatní plocha jiná plocha 265 1315 1315 
1439/1  trvalý travní 

porost 
– 
(způsob ochrany 
nemovitosti: ZPF) 

1049 36158 36158 

1439/2  trvalý travní 
porost 

– 
(způsob ochrany 
nemovitosti: ZPF) 

504 44 44 

1439/3  trvalý travní 
porost 

– 
(způsob ochrany 
nemovitosti: ZPF) 

265 108 108 

1439/4  trvalý travní 
porost 

– 
(způsob ochrany 
nemovitosti: ZPF) 

1019 50 50 

1439/6  trvalý travní 
porost 

– 
(způsob ochrany 
nemovitosti: ZPF) 

273 29 29 

1440  trvalý travní 
porost 

– 
(způsob ochrany 
nemovitosti: ZPF) 

1049 30593 30593 

1441  vodní plocha koryto vodního 
toku přirozené 
nebo upravené 

1049 4092 4092 



Přírodní památka Hrnčířské louky  Strana 5  
 

 
Plán péče 

1443  vodní plocha rybník 1049 9400 9400 
1444  trvalý travní 

porost 
– 
(způsob ochrany 
nemovitosti: ZPF) 

1049 2035 2035 

1445  vodní plocha rybník 1049 4383 4383 
1447  trvalý travní 

porost 
– 
(způsob ochrany 
nemovitosti: ZPF) 

1049 18049 18049 

1450/1  vodní plocha rybník 265 10139 10139 
1450/2  vodní plocha rybník 1019 64 64 
1450/3  vodní plocha rybník 8 245 245 
1450/8  vodní plocha rybník 265 845 845 
1450/9  vodní plocha rybník 273 32 32 
1450/10  vodní plocha rybník 1049 406 406 
1450/11  vodní plocha rybník 1049 6 6 
1450/12  vodní plocha rybník 1049 15 15 
1450/13  vodní plocha rybník 1049 1099 1099 
1450/14  vodní plocha rybník 1049 184 184 
1450/15  vodní plocha rybník 1049 34 34 
1450/16  vodní plocha rybník 1049 13 13 
1460/1  ostatní plocha jiná plocha 265 103 103 
1460/2  ostatní plocha jiná plocha 474 30 30 
1460/3  ostatní plocha jiná plocha 296 370 370 
1461/1  vodní plocha rybník 265 22782 22782 
1461/2  vodní plocha rybník 2 51 51 
1461/3  vodní plocha rybník 2 64 64 
1461/4  vodní plocha rybník 1019 158 158 
1461/5  vodní plocha rybník 2 74 74 
1461/6  vodní plocha rybník 474 224 224 
1461/7  vodní plocha rybník 474 400 400 
1461/8  vodní plocha rybník 474 74 74 
1461/9  vodní plocha rybník 8 28 28 
1461/10  vodní plocha rybník 350 51 51 
       
Celkem  290 028 

 
 
Rozloha zjištěná prostým součtem výměr všech pozemků je 290 028 m2, což je o 
5272 m2 méně než uvádí vyhláška o zřízení chráněného území (ta uvádí 295 300 
m2). 
 
 
Plocha ochranného pásma přírodní památky 
 
Katastrální území: 762130 Šeberov 
Číslo 
parcely 
podle KN 

Číslo 
parcely 
podle PK 
nebo 
jiných 
evidencí 

Druh pozemku 
podle KN 

Způsob využití 
pozemku podle KN 

Číslo 
listu 
vlastnict
ví 
 

Výměra parcely 
celková podle 
KN 
(m2) 

Výměra parcely 
v ZCHÚ (m 2) 

713/1  zastavěná plocha 
a nádvoří 

– 
 

1049 270 270 

713/2  zastavěná plocha 
a nádvoří 

– 
 

1049 226 226 
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714/1  orná půda – 
(způsob ochrany 
nemovitosti: ZPF) 

1512 91 91 

714/2  orná půda – 
(způsob ochrany 
nemovitosti: ZPF) 

1512 847 847 

714/3  zastavěná plocha 
a nádvoří 

– 
 

1512 87 87 

714/4  ostatní plocha jiná plocha 886 655 655 
714/5  orná půda – 

(způsob ochrany 
nemovitosti: ZPF) 

886 205 205 

1406/1  orná půda – 
(způsob ochrany 
nemovitosti: ZPF) 

476 70997 70997 

1406/2  orná půda – 
(způsob ochrany 
nemovitosti: ZPF) 

893 1249 1249 

1406/3  orná půda – 
(způsob ochrany 
nemovitosti: ZPF) 

1120 303 303 

1406/4  orná půda – 
(způsob ochrany 
nemovitosti: ZPF) 

1120 66 66 

1406/5  orná půda – 
(způsob ochrany 
nemovitosti: ZPF) 

224 1157 1157 

1406/6  orná půda – 
(způsob ochrany 
nemovitosti: ZPF) 

476 366 366 

1406/7  orná půda – 
(způsob ochrany 
nemovitosti: ZPF) 

1120 118 118 

1406/8  orná půda – 
(způsob ochrany 
nemovitosti: ZPF) 

1019 268 268 

1406/9  orná půda – 
(způsob ochrany 
nemovitosti: ZPF) 

1019 198 198 

1406/10  orná půda – 
(způsob ochrany 
nemovitosti: ZPF) 

1019 695 695 

1406/11  orná půda – 
(způsob ochrany 
nemovitosti: ZPF) 

505 49 49 

1406/13  orná půda – 
(způsob ochrany 
nemovitosti: ZPF) 

138 94 94 

1407/1  trvalý travní 
porost 

– 
(způsob ochrany 
nemovitosti: ZPF) 

476 6044 6044 

1407/13  trvalý travní 
porost 

– 
(způsob ochrany 
nemovitosti: ZPF) 

505 37 37 

1407/14  trvalý travní 
porost 

– 
(způsob ochrany 
nemovitosti: ZPF) 

1425 160 160 
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1407/17  trvalý travní 
porost 

– 
(způsob ochrany 
nemovitosti: ZPF) 

1110 187 187 

1407/29  trvalý travní 
porost 

– 
(způsob ochrany 
nemovitosti: ZPF) 

1019 4145 4145 

1407/30  trvalý travní 
porost 

– 
(způsob ochrany 
nemovitosti: ZPF) 

1019 18 18 

1408  vodní plocha koryto vodního 
toku přirozené 
nebo upravené 

476 570 570 

1442  orná půda – 
(způsob ochrany 
nemovitosti: ZPF) 

1049 46333 46333 

1446  orná půda – 
(způsob ochrany 
nemovitosti: ZPF) 

1049 95271 95271 

       
Celkem  230 706 

 
Rozloha zjištěná prostým součtem výměr všech pozemků je 230 706 m2, což je o 
804 m2 méně než uvádí vyhláška o zřízení chráněného území (ta uvádí 231 510 m2).  
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1.5 Výměra území a jeho ochranného pásma  
 
Druh pozemku ZCHÚ  

plocha v 0,0000 ha 
OP 
plocha v 0,0000 ha 

Způsob využití 
pozemku 

ZCHÚ  
plocha v 0,0000 ha 

lesní  pozemky    

zamokřená plocha  

rybník nebo nádrž 11,0207 

vodní  plochy 11,9878 0,0570 

vodní tok  0,9671 

trvalé  travní 
porosty 

16,2143 1,0591 

orná půda  21,8307 

ostatní 
zemědělské  
pozemky 

  

 

neplodná půda  ostatní plochy 0,8007 0,0655 

ostatní způsoby 
využití 

17,0150 

zastavěné 
plochy a nádvoří 

 0,0583 

plocha celkem  29,0028 23,0706 
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1.6 Hlavní p ředmět ochrany 
 
1.6.1 Předmět ochrany podle z řizovacího p ředpisu 
 
Komplex luk a rybníků v pramenné oblasti, hnízdiště ptactva. 
 
 
1.6.2 Hlavní p ředmět ochrany – sou časný stav 
 
Soustava rybníků s vodní a pobřežní vegetací, která přechází do rákosin a 
ostřicových, blatouchových a bezkolencových luk. Významné útočiště a hnízdiště 
mnoha druhů vodních a bahenních ptáků.  
 
A. spole čenstva  
 

název spole čenstva podíl  plochy v 
ZCHÚ (%) mimo 
vodních ploch 

popis biotopu spole čenstva 

střídavě vlhké bezkolencové louky 
Molinion 

15% střídavě vlhká stanovišt ě se siln ě 
kolísající podzemní vodou 

vlhké pchá čové louky 
Calthion palustris 

30% vysokostébelné a vysokobylinné 
louky s trvale zvýšenou vlhkostí ve 
svrchní části p ůdního profilu 

spole čenstva vysokých ost řic 
Caricetum gracilis, Caricetum 
distichae, Caricetum cespitosae 

10% spole čenstva vysokých ost řic p ři 
pob řeží stojatých vod 

mezofilní ovsíkové a kostřavové 
louky 
Arrhenatherion elatioris 

10% mezofilní louky živinami středně až 
dobře zásobené, na vlhkých až mírně 
vysýchavých stanovištích 

sladkovodní společenstva rákosin 
stojatých vod 
Phragmition communis 
 

10% na kdysi nesekaných plochách a při 
okrajích rybníků 

říční rákosiny, porosty s chrasticí 
rákosovitou 
Phalaridion 

10% mimo typická stanoviště nový ekotyp 
invazivně pronikající do lučních porostů 

Convolvulo-Agropyrion 5% náhradní společenstva osidlující lemy 
polí 

přirozená a antropogenní 
společenstva na mírně vlhkých 
stanovištích 
Galio-Urticetea, zejména Aegopodion 
podagrariae 

5% antropogenní společenstva na vlhkých 
a mírně vysýchavých stanovištích, na 
dusíkem bohatých půdách, vlhčí 
ruderalizovaná a zastíněná stanoviště 

další ruderální společenstva 5% okraje cest, zahrádek, polí atp. 
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B. druhy 
 

název druhu  aktuální 
početnost nebo 
vitalita populace 
v ZCHÚ 

stupe ň 
ohrožení 
podle vyhl. 
395/1992 
Sb., a 
červeného 
seznamu 

popis biotopu druhu 

ROSTLINY    
žluťucha žlutá 
(Thalictrum flavum) 

roztroušeně SO, C2 vlhké až mokré louky 

hořec hořepník 
(Gentiana 
pneumonanthe) 

zcela jistě vyhynul SO, C2 z let 1941-1944 u Sladkovského 
rybníka 

kosatec sibiřský 
(Iris sibirica) 

řídce, na loukách 
v jižní části PP 
desítky trsů 

SO, C3 od strouhy od Sladkovského rybníka 
po Brůdek – Mlýnský rybník; louka „K 
Rozkoši“; louky v jižní části PP 

upolín nejvyšší 
(Trollius altissimus) 

řídce (vzácný a 
mizející) 

O, C3 u pramenů Kunratického potoka (nad 
Hrnčířským rybníkem) a od strouhy od 
Sladkovského rybníka po Brůdek – 
Mlýnský rybník 

prstnatec májový 
(Dactylorhiza majalis) 

desítky kusů O, C3 desítky kusů na louce pod hrází 
Hrnčířského rybníka, jedinci jsou na 
loukách v jižní části PP 

jarva žilnatá 
(Cnidium dubium) 

stovky jedinců C2 v blízkosti potoka na více místech 
mezi Šeberovem a Hrnčíři a na louce 
cca 300 m JV od Hrnčířského rybníka; 
nejzazší jihozápadní hranice areálu 

bahnička jednoplevá 
(Eleocharis uniglumis) 

roztr. až hojně C2 louky, mokřady v celém ch.ú. 

bařička bahenní 
(Triglochin palustre) 

zcela jistě vyhynul C2 v 70. letech 20. století poblíž 
Mlýnského rybníka 

vrba rozmarýnolistá 
(Salix rosmarinifolia) 

vzácně C3 jen u pramenů Kunratického potoka 
(nad Hrnčířským rybníkem) a potom 
louka „K Rozkoši“ 

ostřice Hartmanova 
(Carex hartmanii) 

vzácně až 
roztroušeně 

C3 louka „K Rozkoši“ 

hadí mord nízký 
(Scorzonera humilis) 

ojediněle  C3 u pramenů Kunratického potoka (nad 
Hrnčířským rybníkem) 

krtičník křídlatý 
(Scrophularia umbrosa) 

roztroušeně C3 vlhké louky, prameniště, břehy vod 

srpice barvířská 
(Serratula tionctoria) 

roztroušeně  hlavně u pramenů Kunratického 
potoka (nad Hrnčířským rybníkem) a 
od Hrnčířského rybníka po strohu 
tekoucí do Sladkovského rybníka 

koromáč olešníkový 
(Silaum silaus) 

vzácně, zřejmě 
jediná lokalita 
v několika 
desítkách jedinců 

C3 vlhké až mokré louky, jediná lokalita 
na území Prahy, v ZCHÚ na jediném 
místě v několika desítkách jedinců na 
kosené louce na levém břehu potoka 
asi 100 m JV od již. konce ryb. Brůdek 

sítina alpská 
(Juncus 
alpinoarticulatus) 

zřejmě vyhynulý C3 uváděna v 70. letech 20. století 

žluťucha lesklá 
(Thalictrum lucidum) 

roztroušeně C3 vlhké louky 

šáchor hnědý 
(Cyperus fuscus) 

při poklesu hladiny 
rybníků 

C3 obnažené břehy rybníků 
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blatěnka bahenní 
(Limosella aquatica) 

při poklesu hladiny 
rybníků 

C3 obnažené břehy rybníků 

svízel severní 
(Galium boreale) 

roztr. až hojně C4a vlhké louky 

ostřice dvouřadá 
(Carex disticha) 

vzácně až 
roztroušeně 

C4a louka „K Rozkoši“ 

ostřice trsnatá 
(Carex cespitosa) 

vzácně až 
roztroušeně 

C4a louka „K Rozkoši“ 

ostřice pobřežní  
(Carex riparia) 

zřejmě vyhynulý C4a uváděna v 70. letech 20. století 

kozlík dvoudomý 
(Valeriana dioica) 

ojediněle C4a podmáčené louky 

    
BEZOBRATLÍ    
- MĚKKÝŠI 
(Mollusca) 

   

jantarka pobřežní 
(Oxyloma elegans) 

převzatý údaj NT druh vázaný na mokřady 

okrouhlice rybničná 
(Musculium lacustre) 

převzatý údaj NT v Šeberovském rybníce 

hrachovka tupá 
(Pisidium obtusale) 

převzatý údaj NT v Šeberovském rybníce  

    
- ČLENOVCI 
(Arthropoda) 

   

Tř. HMYZ –  
INSECTA 

   

MOTÝLI – 
LEPIDOPTERA 

   

ostruháček jilmový 
(Satyrium w-album) 

vzácně až 
roztroušeně 

VU vlhké louky 

obaleč 
(Eupoecilia 
sanguisorbana) 

vzácně až 
roztroušeně 

NT vlhké louky 

modrásek bahenní 
(Maculinea nausithous) 

vzácně až 
roztroušeně 

NT vlhké louky 

Scopula immutata jednotlivě - druh luk a okrajů rašelinišť, v Praze 
pouze na Hrnčířských loukách a 
v Prokopském údolí 

Orthonama vittata jednotlivě - v ČR na vlhkých loukách vzácně, 
v Praze pouze Hrnčířské louky  

Epirrhoe rivata vzácně - druh lesostepí a listnatých lesů, v ČR 
pouze jednotlivě až vzácně, v Praze 
na několika lokalitách vč. Hrnčířských 
luk 

Eupithecia subumbrata jednotlivě - druh luk a lesních okrajů  
Eupithecia millefoliata vzácně - pontomediteránní stepní druh, v ČR i 

v Praze vzácně  
Eupithecia virgaureata jednotlivě až 

vzácně 
- v ČR vzácný, i když se v současnosti 

dosti šíří  
    
Řád BROUCI – 
COLEOPTERA 

   

dřepčík 
Longitarsus brunneus 

převzatý údaj EN reliktní druh, na loukách, trávnících, 
užší oligofág (vázaný na rod 
Thalictrum) 
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dřepčík 
Altica palustris 

převzatý údaj EN reliktní druh, na mokřadech a 
v pobřežních pásech vod, užší 
oligofág (vázaný na Lythrum 
salicariae a rod Epilobium) 

dřepčík 
Chaetocnema major 
major 

převzatý údaj EN reliktní druh, na mokřadech a 
v pobřežních pásech vod, užší 
oligofág (vázaný na druhy čel. 
Cyperaceae), v Praze zjištěn pouze 
na Hrnčířských loukách 

rákosníček 
Donaciella cinerea 

převzatý údaj EN reliktní druh, ve vodě nebo na vodní 
hladině, monofág (vázaný na Typha 
angustifolia) 

štítonoš 
Cassida rufovirens 

převzatý údaj EN reliktní druh, užší oligofág (vázaný na 
druhy rodů Anthemis, Matricaria a 
Tanacetum) 

nosatec 
Pelenomus canaliculatus 

převzatý údaj VU reliktní druh, ve vodě nebo na vodní 
hladině, užší oligofág (vázaný na 
druhy rodu Myriphyllum) 

nosatec 
Thamiocolus (s. str.) 
viduatus 

převzatý údaj VU ve vodě nebo na vodní hladině, 
monofág (vázaný Stachys palustris) 

nosatec 
Rhinoncus bosnicus 

převzatý údaj NT reliktní druh, na mokřadech a 
v pobřežních pásech vod, užší 
oligofág (vázaný na Polygonum mite a 
Rumex maritimus) 

nosatec 
Rhinoncus heningsi 

převzatý údaj NT reliktní druh, na mokřadech a 
v pobřežních pásech vod, monofág 
(vázaný na Bistorta major) 

nosatec 
Rhinoncus albicinctus 

převzatý údaj NT ve vodě nebo na vodní hladině, 
monofág (vázaný na Polygonum 
amphibium f. natans) 

nosatec 
Ceutorhynchus 
pectoralis 

převzatý údaj NT reliktní druh, na loukách, trávnících, 
užší oligofág (vázaný na rody 
Cardamine, Rorippa a Barbarea) 

nosatec 
Omphalapion dispar 

převzatý údaj NT reliktní druh, na ruderálech, užší 
oligofág (vázaný na rody Anthemis a 
Matricaria) 

nosatec 
Thryogenes scirrhosus 

převzatý údaj NT reliktní druh, ve vodě nebo na vodní 
hladině, užší oligofág (vázaný na 
druhy rodu Sparganium) 

nosatec 
Glocianus moelleri 

převzatý údaj NT na suchých polopřirozených plochách, 
užší oligofág (vázaný na rod 
Hieracium a Leontodon) 

nosatec 
Datonychus angulosus 

převzatý údaj NT na loukách, trávnících, v mokřadech a 
pobřežních pásech vod, užší oligofág 
(vázaný na druhy rodu Galeopsis) 

nosatčík 
Protapion varipes 

převzatý údaj NT užší oligofág (vázaný na druhy rodu 
Trifolium) 

Ephanes minimus vzácně - druh částečně vázaný na slaniska a 
subhalofilní stanoviště 

kvapník 
Ophonus diffinis 

vzácně - druh částečně vázaný na slaniska a 
subhalofilní stanoviště 

    
OBOJŽIVELNÍCI A 
PLAZI 2 

   

skokan hnědý 
(Rana temporaria) 

výskyt ojedinělý LC rozptýlené nálezy u Šeberáku 
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skokan zelený 
(Rana kl. esculenta) 

téměř veškeré 
vodní plochy se 
stojatou vodou 

SO, NT všechny vodní nádrže v ZCHÚ, těžiště 
výskytu na rybníku Šeberák a dále v 
rozsáhlé zóně Šeberov, Hrnčíře  

ropucha obecná 
(Bufo bufo) 

pravidelný výskyt SO, LC v oblasti Hrnčíř  

ropucha zelená 
(Bufo viridis) 

bohatší populace 
v rámci Prahy 

O, NT všechny vodní nádrže v ZCHÚ a 
okraje menších rybníků v okolí 
Šeberova, častěji spíše u komunikací 

rosnička zelená 
(Hyla arborea) 

výskyt zcela 
výjimečný 

SO, NT několikrát zjištěna za Hrnčířemi ve 
směru k Olšanskému rybníku a 
Šeberáku 

kuňka obecná (ohnivá) 
(Bombina bombina) 

nepočetná 
populace 

O, EN rybník Šeberák (mimo PP), 
reprodukční vitalita nízká,  v PP na 
rybníku Jordán 

čolek obecný 
(Triturus vulgaris) 

v minulosti SO, LC výskyt stále možný 

čolek velký 
(Triturus cristatus) 

v minulosti KO, EN výskyt nebyl potvrzen 

ještěrka obecná 
(Lacerta agilis) 

nehojná SO, NT v okolí zástavby, početná a stabilní 
populace na sev. okraji ryb. Šeberák  

užovka obojková 
(Natrix natrix) 

méně častá, 
ustupuje 

O, LC okolí rybníka Šeberák, oblast 
Hrnčířských luk 

    
PTÁCI1    
čírka modrá 
(Anas querquedula) 

Šeberovské 
rybníky, početnost 
nepřesahuje 2 
páry, aktuálně 
nezjištěno 

SO, CR 
 

vody, příbřežní a břehová zeleň 

slavík modráček 
středoevropský 
(Luscinia svecica subsp. 
cyanecula) 

vzácně, 
aktuálně 
nezjištěno 

SO, EN 
 

vlhká bažinatá místa, okolí rybníků, 
porosty rákosí, ostřic nebo křovitých 
vrb 

bělořit šedý  
(Oenanthe oenanthe) 

Šeberovské 
rybníky aktuálně 
nezjištěno 

SO, EN 
 

sídliště, pole, louky, rozptýlená zeleň 

bekasina otavní 
(Gallinago gallinago) 

na tahu  
 

SO, EN pole, louky, rozptýlená zeleň, vody, 
příbřežní a břehová zeleň  

konipas luční 
(Motacilla flava) 

Šeberovské 
rybníky a louky, 
nejrozsáhlejší 
lokalita v Praze (1 
ze 3) nabízející 
druhu optimální 
podmínky, 
opakovaný výskyt 
až 5 párů, 
potvrzený výskyt  

SO, VU  
 

pole, louky, rozptýlená zeleň 

rákosník velký 
(Acrocephalus 
arundinaceus) 

alespoň 2 páry 
v místech 
rozsáhlejších 
porostů rákosin 
nebo orobince, 
aktuálně 
nezjištěno 

SO, VU  
 

vody, příbřežní a břehová zeleň 

křepelka polní  
(Coturnix coturnix) 

aktuálně 
nezjištěno 

SO, NT  
 
 

pole, louky, rozptýlená zeleň 
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potápka černokrká 
(Podiceps nigricollis) 

Šeberovské 
rybníky, početnost 
nepřesahuje 2 
páry, aktuálně 
nezjištěno 

O, EN 
 

vody, příbřežní a břehová zeleň 

moták pochop  
(Circus aeruginosus) 

pravidelný výskyt 
posledních 
minimálně 10 let 

O, VU 
 

otevřená krajina, hnízdí v rákosových 
porostech nebo polních kulturách, 
vždy v blízkosti vody 

potápka malá 
(Tachybaptus ruficollis) 

potvrzený výskyt O, VU 
 

vody, příbřežní a břehová zeleň 

potápka roháč 
(Podiceps cristatus) 

Šeberovské 
rybníky, součástí 
oblasti se 
souvislejším 
výskytem, aktuálně 
nezjištěno 

O, VU 
 

vody, příbřežní a břehová zeleň 

ťuhýk obecný  
(Lanius collurio) 

aktuálně 
nezjištěno 

O, VU  
 
 

lesy, remízky, parky, pole, louky, 
rozptýlená zeleň 

koroptev polní  
(Perdix perdix) 

potvrzený výskyt O, NT  pole, louky, rozptýlená zeleň 

vlaštovka obecná  
(Hirundo rustica) 

potvrzený výskyt O, LC  
 

střed města, sídliště, vilové čtvrti, 
příměstské obce 

slavík obecný  
(Luscinia 
megarhynchos) 

potvrzený výskyt O, LC  
 

lesy, remízky, parky, vody, příbřežní a 
břehová zeleň 

bramborníček hnědý 
(Saxicola rubetra) 

aktuálně 
nezjištěno 

O, LC 
 

pole, louky, rozptýlená zeleň 

rorýs obecný  
(Apus apus) 

potvrzený výskyt O střed města, sídliště, pole, louky, 
rozptýlená zeleň 

labuť velká 
(Cygnus olor) 

potvrzený výskyt EN  vody, příbřežní a břehová zeleň 

kulík říční 
(Charadrius dubius) 

rybniční soustava 
Šeberovských 
rybníků 
pravidelný výskyt 
v mokřadních 
biotopech, 
aktuálně 
nezjištěno 

EN  sídliště, pole, louky, rozptýlená zeleň, 
vody, příbřežní a břehová zeleň 

čejka chocholatá 
(Vanellus vanellus) 

větší vodní plochy 
lemované lučními 
porosty 
Šeberovské 
rybníky jako 
součást souvislého 
výskytu, potvrzený 
výskyt 

VU  pole, louky, rozptýlená zeleň, vody, 
příbřežní a břehová zeleň 

jiřička obecná  
(Delichon urbica) 

potvrzený výskyt NT  
 

střed města, sídliště, vilové čtvrti, 
příměstské obce 

slípka zelenonohá 
(Gallinula chloropus) 

potvrzený výskyt, 
početnost 
nepřesahuje 4 
páry 

NT vody, příbřežní a břehová zeleň 

kalous ušatý  
(Asio otus) 

aktuálně 
nezjištěno 

LC  
 

lesy, remízky parky, pole, louky, 
rozptýlená zeleň 

vrabec domácí  
(Passer domesticus) 

potvrzený výskyt LC  
 

střed města, sídliště, vilové čtvrti, 
příměstské obce, pole, louky, 
rozptýlená zeleň 
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vrabec polní  
(Passer montanus) 

potvrzený výskyt LC  
 

sídliště, lesy, remízky, parky, pole, 
louky, rozptýlená zeleň 

kopřivka obecná  
(Anas strepera) 

potvrzený výskyt O vody, příbřežní a břehová zeleň 

 
 
Kategorie ohrožení podle Červeného seznamu (Plesník & al. 2003): 
RE – pro území ČR VYMIZELÝ, CR – KRITICKY OHROŽENÝ, EN – OHROŽENÝ, VU – 
ZRANITELNÝ, NT – TÉMĚŘ OHROŽENÝ, LC – MÁLO DOTČENÝ 
 
Kategorie ohrožení podle Červeného seznamu (Procházka 2001): 
C1 – taxony kriticky ohrožené, C2 – silně ohrožené, C3 – ohrožené, C4a – vzácnější taxony vyžadující 
další pozornost (méně ohrožené), C4b – vzácnější taxony vyžadující další pozornost (dosud 
nedostatečně prostudované). 
 
Kategorie ohrožení podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. 
KO – kriticky ohrožený, SO – silně ohrožený, O – ohrožený  
 
1Přehled druhů ptáků vychází zejména z práce Fuchs a kol. (2002): Atlas hnízdního rozšíření ptáků 
Prahy, kde uvedené druhy byly zaznamenány ve čtvercích síťového mapování č. 1514 (pouze 
okrajově jsou součástí čtverce také městské části Šeberov a Hrnčíře).  
 
2Při zpracování výskytu obojživelníků a plazů bylo částečně využito práce K. Kerouše (1994, 1996) 
 
Pozn.: Průzkumy byly s ohledem na pozdní zadání plánu péče zpracovávány od srpna roku 2008. 
Některé údaje o chybějících druzích tím mohou být zkreslené.   
 
 
1.7 Dlouhodobý cíl pé če 
 
Zachování druhové bohatosti komplexu vlhkých luk a rybníků v pramenné oblasti 
s druhově bohatým ekosystémem pcháčových, psárkových, ovsíkových luk a rákosin 
a významného útočiště a hnízdiště mnoha druhů vodních a bahenních ptáků. Cílem 
péče by mělo být zavedení takového způsobu hospodaření, který zajistí uchování 
cenných rostlinných společenstev a zajistí ochranu vodního režimu jako nezbytné 
podmínky udržení hnízdících ptáků a ptáků na tahu. 
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2. Rozbor stavu zvlášt ě chrán ěného území s ohledem na 
předmět ochrany 
 
2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho p řírodních pom ěrů 
 
 Hrnčířské louky jsou tvořeny mozaikou vlhkých luk a soustavou rybníků ležící 
v pramenné oblasti Kunratického potoka a představují poslední zbytek ekosystémů 
rozsáhlé pramenné oblasti, která se rozkládala od údolí Botiče po dnešní letiště 
Točná. Vyvěrají zde prameny, které byly již ve středověku podchyceny v rybniční 
soustavě šesti rybníků. Řada drobných vodotečí pod Šeberovem spoluvytváří 
Kunratický potok. 

Geologický podklad tvoří proterozoické břidlice štěchovické skupiny a droby, 
nad kterými jsou uloženy kvartérní sedimenty. Vlastní podloží je tvořeno zvětralinami 
drobů, deluviálními uloženinami a náplavami.  

Nejcennější a druhově nejbohatší jsou porosty střídavě vlhké bezkolencové 
louky (sv. Molinion) a vlhké pcháčové louky (sv. Calthion palustris). V nich se 
koncentruje největší množství chráněných a ochranářsky významných druhů, jako je 
žluťucha žlutá (Thalictrum flavum), kosatec sibiřský (Iris sibirica), vzácný až mizející 
upolín nejvyšší (Trollius altissimus), jarva žilnatá (Cnidium dubium), která má na 
Hrnčířských loukách nejzazší jihozápadní hranice areálu, vrba rozmarýnolistá (Salix 
rosmarinifolia). Chráněné území je jednou z mála pražských lokalit koromáče 
olešníkového (Silaum silaus). V posledních minimálně deseti letech se se stoupající 
tendencí na území přírodní památky vyskytuje prstnatec májový (Dactylorhiza 
majalis). 

Na kdysi nesekaných plochách a při okrajích rybníků se objevují sladkovodní 
společenstva rákosin stojatých vod (sv. Phragmition communis), porosty chrastice 
rákosovité (sv. Phalaridion) a vysokých ostřic (sv. Caricion gracilis). 

V chráněném území se vyskytují také některé vzácnější druhy bezobratlých, 
z motýlů obaleč (Eupoecilia sanguisorbana), ostruháček jilmový (Satyrium w-album) 
nebo modrásek bahenní (Maculinea nausithous). Z reliktních fytofágních brouků 
dřepčíci Longitarsus brunneus, Altica palustris, Chaetocnema major, nosatci 
Thryogenes scirrhosus, Pelenomus canaliculatus, Rhinoncus bosnicus, Rhinoncus 
heningsi, Ceutorhynchus pectoralis. Objevují se druhy částečně vázané na slaniska 
a subhalofilní stanoviště, jako střevlíkovití brouci Ephanes minimus a Ophonus 
diffinis.  
 Velmi významný je výskyt obojživelníků vázaných na mokrá stanoviště a 
rybníky. Rozmnožuje se zde ropucha zelená (Bufo viridis), ropucha obecná (Bufo 
bufo), skokan hnědý (Rana temporaria), zelení skokani (Rana esculenta synkl.), 
kuňka obecná (Bombina bombina), objevuje se i rosnička zelená (Hyla arborea). 
Alespoň v minulosti byl uváděn čolek obecný (Triturus vulgaris) a čolek velký 
(Triturus cristatus).  

Na tahových cestách se zde zastavují ptáci před přeletem Prahy. Rákosové 
porosty zde vytváří významné refugium vzácných mokřadních druhů, jako je rákosník 
velký (Acrocephalus arundinaceus), který zde hnízdí nebo slavík modráček (Luscinia 
svecica), zastavující se zde na tahu. Na tahu jsou pravidelně pozorovány bekasiny 
otavní (Gallinago gallinago), jespáci bojovní (Philomachus pugnax), slučka malá 
(Lymnocryptes minimus) a další druhy bahňáků. V lučních porostech hnízdí linduška 
luční (Anthus pratensis) a strnad rákosní (Emberiza schoeniculus). 

Kromě rejsků (Sorex araneus, S. minutus) a bělozubky (Crocidura 
suaveolens) stojí za zmínku výskyt ondatry pižmové (Ondatra zibethicus), 
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pozorované zde pravidelně, naposledy v roce 2008 a hraboše mokřadního (Microtus 
agrestis), jehož kosterní zbytky pravidelně obsahují vývržky sov z okolí. 

Vlhké pcháčové louky mezi rybníky Jordánek a Brůdek částečně přecházejí i 
do ochranného pásma přírodní památky. Velkou část ochranného pásma tvořily dříve 
pole, které jsou v současné době přeměňované na louky a lesní porost. To se týká 
plochy západně od rybníků Jordán a Sladkovský, která byla na jaře roku 2008 
zatravněna směsí Agrostis capillaris, Festuca rubra, Festuca pratensis, Poa 
pratensis a Trisetum flavescens. Součástí ochranného pásma východně od rybníků 
Jordán a Sladkovský je pole (do budoucna s předpokladem založení nové louky a 
lesního porostu). Část ochranného pásma v nejjižnějším cípu přírodní památky tvoří 
ovsíkové louky do různé míry na přechodu k antropogenním společenstvům.  
 
 
 
Přehled zvlášt ě chrán ěných druh ů rostlin a živo čichů 
 
viz tabulka 1.6.2  
  
 
2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti 
v minulosti 
 
a) ochrana p řírody 
Negativně se zejména v minulosti projevovala nepravidelná seč a neodklízení 
posekané travní hmoty. 
 
b) zemědělské hospoda ření 
V období socialistického zemědělství byla i zde velká část drnového fondu zrušena a 
rozorána na pole a byly provedeny necitlivé meliorace. Neopodstatněné vysoké 
dávky hnojiv vyvolaly postupující ruderalizaci.  
 
c) rybníká řství 
Území je výrazně ovlivňováno již od středověku, kdy došlo k úpravě hydrologických 
poměrů podchycením četných pramenů a vybudováním rybničních soustav 
 
d) myslivost  
Ve vztahu k chráněnému území byl zejména významný vliv vysazování a střílení 
divokých kachen (nevysazují se minimálně poslední 4 roky). Značná část PP byla 
v roce 2003 vyjmuta z honitby.  
 
e) rybá řství 
Na rybnících se intenzivně hospodařilo Státním rybářstvím Benešov (chov kaprů). 
 
f) rekreace a sport 
Významným negativním zásahem byla živelná výstavba chat, jak v nivě podél 
potoka, tak na některých svazích a přilehlé plošině. 
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g) jiné zp ůsoby využívání 
Území bylo využíváno k produkci píce a jako pastviny a vznikl tak rozsáhlý a bohatý 
luční komplex v období socialistického zemědělství 
 
 
2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhod nutí a právní p ředpisy 
Plán péče na období let 2000-2009. 
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2.4 Škodlivé vlivy a ohrožení území v sou časnosti 
 
a) zemědělské hospoda ření 
Nadměrný tlak zemědělské výroby se změnil v úplný nezájem a v současné době je 
nejvážnějším ohrožením úplná absence sečení a sklízení travní hmoty. Nebezpečí 
eutrofizace vyvolané přehnojováním zemědělských kultur sice již není aktuální, 
množství živin nahromaděných v půdě z minulého období je však stále vysoké. 
 
b) rybníká řství 
Škodlivým vlivem je vysoká eutrofizace vody v rybnících způsobená intenzívním 
chovem ryb. 
 
c) rybá řství 
Rybníky Hrnčířský a Mlýnský jsou dosti intenzivně využívány k chovu ryb a plůdku. 
Tato skutečnost se negativně odráží v populacích obojživelníků, které slábnou 
v důsledku častého jarního vypouštění vody. Vzhledem k důležitosti ZCHÚ jako 
reprodukčního stanoviště by měla být rybářská činnost co nejvíce omezena až 
v některých případech zcela vyloučena. Na rybnících Brůdek a Jordánek je již 
hospodaření výrazně utlumeno a na rybnících Jordán a Sladkovský zcela vyloučeno. 
 
d) rekreace a sport 
Území je ovlivněno návštěvností (blízkost sídlišť), jejíž další zvyšování může být pro 
území určitým ohrožením.  Dnes se projevuje spíše nepřímo – černé skládky atp. 
Využívání území v nevhodnou dobu (jezdectví, vodní sporty) může negativně 
ovlivňovat chování ptačí populace při tahu a zejména při hnízdění.  
 
e) jiné zp ůsoby využívání 
Možné ohrožení lokality představuje pozvolné zarůstání chráněného území 
konkurenčně silnými druhy, je proto nezbytné provádět pravidelné kosení a další 
navržené zásahy uvedené v tomto plánu péče. 
 
Negativně by do území zasáhla taková stavební činnost, která by mohla ohrozit 
předmět ochrany chráněného území. Možné záměry na zástavbu i ochranného 
pásma by při své realizaci mohly mít za následek degradaci přírodního prostředí 
lokality, neboť s případnou zástavbou souvisí i odkanalizování a změna odtokových 
poměrů. Problém zástavby se netýká jen vlastní PP a jejího ochranného pásma, ale i 
pozemků ležících vně ochranné pásmo, neboť zejména na nich se nachází klíčová 
prameniště. 
Negativním vlivem je roztříštěnost, kterou způsobuje dopravní systém (vliv na migraci 
obojživelníků). 
 
 



Přírodní památka Hrnčířské louky  Strana 20  
 

 
Plán péče 

2.5 Současný stav zvlášt ě chrán ěného území a p řehled díl čích ploch 
2.5.1  Základní údaje o rybnících, vodních nádržích  a tocích  
 
Název rybníka (nádrže) Mlýnský (Šeberovský) rybník 
Katastrální plocha 22782 m2  

(pozemek parc.č. 1461/1 v k.ú. Šeberov) 
Využitelná vodní plocha 14700 m2 
Plocha litorálu 5000 m2 
Průměrná hloubka 1,4 m 
Maximální hloubka 1,7 
Postavení v soustavě * poslední ze soustavy rybníků Hrnčířských luk, který 

je napájen vodou z rybníka Brůdek, voda odtéká do 
Kunratického potoka 

Manipulační řád ** není zpracován 
Způsob hospodaření jednoroční cyklus 
Intenzita hospodaření v r. 1984 zařazen do kategorie II-2: intenzifikační 

rybník umožňující zvýšené hnojení a přikrmování 
(až ve zdvojených dávkách) 

Výjimka k aplikaci látek 
znečišťujících vodu (krmiva, 
hnojiva) ** 

ne 

Uživatel dříve Státní rybářství Benešov,  
v současnosti není evidován oficiální hospodář 

 
Vlastnické právo: 
Alexie Hammer-Purgstall, Schmerlingplatz 8/11, 1010 Vídeň, Wilhelm Freiher Korb von 
Weidenheim, Fasanenstr. 177, 82008 Unterhaching, Alexander Korb-Weidenheim, 2602482 
Münchendorf, Polyxena Korb-Weidenheim, Alserstrasse 48, 1090 Vídeň 

 
Název rybníka (nádrže) Brůdek 
Katastrální plocha 10139 m2  

(pozemek parc.č. 1450/1 v k.ú. Šeberov) 
Využitelná vodní plocha 9200 m2 
Plocha litorálu 1000 m2 
Průměrná hloubka 1,4 m 
Maximální hloubka 1,7 
Postavení v soustavě * je napájen vodami z ostatních rybníků v chráněném 

území, voda odtéká do Mlýnského (Šeberovského) 
rybníka  

Manipulační řád ** není zpracován 
Způsob hospodaření jednoroční cyklus 
Intenzita hospodaření v r. 1984 zařazen do kategorie II-1: 

polointenzifikační rybník umožňující zvýšené hnojení 
a přikrmování, nyní hospodaření výrazně utlumeno 

Výjimka k aplikaci látek 
znečišťujících vodu (krmiva, 
hnojiva) ** 

ne 

Uživatel dříve Státní rybářství Benešov,  
v současnosti není evidován oficiální hospodář  
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Vlastnické právo: Alexie Hammer-Purgstall, Schmerlingplatz 8/11, 1010 Vídeň, Wilhelm 
Freiher Korb von Weidenheim, Fasanenstr. 177, 82008 Unterhaching, Alexander Korb-
Weidenheim, 2602482 Münchendorf, Polyxena Korb-Weidenheim, Alserstrasse 48, 1090 
Vídeň 
 
Název rybníka (nádrže) Jordánek 
Katastrální plocha 7761 m2  

(pozemek parc.č. 560/3 v k.ú. Šeberov) 
Využitelná vodní plocha 3400 m2 
Plocha litorálu 3000 m2 
Průměrná hloubka 1,1 
Maximální hloubka 1,4 
Postavení v soustavě * napájen vlastními prameny, 1. rybník v soustavě  
Manipulační řád ** není zpracován 
Způsob hospodaření jednoroční cyklus 
Intenzita hospodaření střední intenzita, hospodaření nyní výrazně 

utlumeno 
Výjimka k aplikaci látek 
znečišťujících vodu (krmiva, 
hnojiva) ** 

ne 

Uživatel dříve Státní rybářství Benešov,  
v současnosti není evidován oficiální hospodář 

 
Vlastnické právo: JUDr. Jan Kavalírek, Milady Horákové 550/51, 170 00 Praha 7 

 
Název rybníka (nádrže) rybník severně Sladkovského rybníka 

(bezejmenný, někdy pod názvem Jordán) 
Katastrální plocha 9400 m2 (pozemek parc.č. 1443 v k.ú. Šeberov) 
Využitelná vodní plocha 6600 m2 
Plocha litorálu 2500 m2 
Průměrná hloubka 1,1 m 
Maximální hloubka 1,4 
Postavení v soustavě * napájen Sladkovským rybníkem, voda odtéká do 

Kunratického potoka 
Manipulační řád ** bude zpracován po provedení opravy nádrže 
Hospodářsko provozní řád ** bude zpracován po provedení opravy nádrže 
Způsob hospodaření jednoroční cyklus, chov kapra, zřejmě chov plůdku 
Intenzita hospodaření na rybníku se v současné době nehospodaří 
Výjimka k aplikaci látek 
znečišťujících vodu (krmiva, 
hnojiva) ** 

ne 

Uživatel Lesy hl. m. Prahy 
 

Rybářský revír ** ne 
Zarybňovací plán ** zvláštní rybí hospodaření přirozená rybí obsádka 
Průtočnost – doba zdržení *** průtočný; zemní sypaná hráz 
 
Vlastnické právo: Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 
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Název rybníka (nádrže) Sladkovský rybník 
Katastrální plocha 4383 m2 (pozemek parc.č. 1445 v k.ú. Šeberov) 
Využitelná vodní plocha 2800 m2 
Plocha litorálu 1000 m2 
Průměrná hloubka 1,1 m 
Maximální hloubka 1,4 
Postavení v soustavě * napájen vlastními prameny, 1. rybník v soustavě, 

voda odtéká do severně položeného bezejmenného 
rybníka 

Manipulační řád ** bude zpracován po provedení opravy nádrže 
Hospodářsko provozní řád ** bude zpracován po provedení opravy nádrže 
Způsob hospodaření jednoroční cyklus, dosazovány jsou pouze nahodilé 

násady bílé ryby z výlovů z okolních rybníků; 
předpokládá se převaha karase, plotice, perlína, 
okouna s doplňkem kapra 

Intenzita hospodaření na rybníku se v současné době nehospodaří 
Výjimka k aplikaci látek 
znečišťujících vodu (krmiva, 
hnojiva) ** 

ne 

Uživatel Lesy hl. m. Prahy 
 
 

Rybářský revír ** ne 
Zarybňovací plán ** zvláštní rybí hospodaření přirozená rybí obsádka 
Průtočnost – doba zdržení *** průtočný; zemní sypaná hráz 
 
Vlastnické právo: Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 
 
 
Název rybníka (nádrže) Hrnčířský rybník 
Katastrální plocha 50613 m2 (pozemek parc.č. 1416/1 v k.ú. Šeberov) 
Využitelná vodní plocha 48600 m2 
Plocha litorálu 2000 m2 
Průměrná hloubka 1,6 
Maximální hloubka 1,8 
Postavení v soustavě * první ze soustavy rybníků Hrnčířských luk, voda 

odtéká do Kunratického potoka 
Manipulační řád ** pravděpodobně není zpracován 
Způsob hospodaření jednoroční cyklus 
Intenzita hospodaření středně intenzivní, v r. 1984 zařazen do kategorie II-

2: intenzifikační rybník umožňující zvýšené hnojení 
a přikrmování (až ve zdvojených dávkách) 

Výjimka k aplikaci látek 
znečišťujících vodu (krmiva, 
hnojiva) ** 

ne 

Uživatel Rybářství Líšno, dříve Státní rybářství Benešov 
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Vlastnické právo: Alexie Hammer-Purgstall, Schmerlingplatz 8/11, 1010 Vídeň, Wilhelm 
Freiher Korb von Weidenheim, Fasanenstr. 177, 82008 Unterhaching, Alexander Korb-
Weidenheim, 2602482 Münchendorf, Polyxena Korb-Weidenheim, Alserstrasse 48, 1090 
Vídeň 
 
 
2.5.1 Základní údaje o nelesních pozemcích 
 

 
Pozemky v chrán ěném území  
 
A – vodní plochy 
viz kapitola 2.5.2 Základní údaje o rybnících, vodních nádržích a tocích  
 
 
B – pob řežní vegetace  (rákosiny, porosty s chrasticí rákosovitou, křoviny, 
související plochy). 
 
Často monodominantní porosty s orobincem úzkolistým (Typha angustifolia), 
rákosem obecným (Phragmites australis) a chrasticí rákosovitou (Phalaris 
arundinacea), které jsou konkurenčně silnými druhy. Doprovodné druhy se objevují 
spíše ojediněle. Součástí porostů jsou často keře a křovité vrby. 
 
 
C – vodní toky  – charakter vegetace je určován souvisejícími porosty z přilehlých 
okolních ploch; často křoviny, vzrostlé stromy nebo pouze nálety. 
 
Slouží jako biokoridor pro migraci rostlin a živočichů, křoviny a stromy plní na této 
ploše významnou krajinotvornou funkci. Na několika místech jsou potoky příliš 
zahloubeny. Stálo by za to zvednout na vybraných místech dno. Zejména v úseku 
pod rybníkem Jordán by mohlo být umělé hluboké koryto „V profil“ rozvolněno a 
zmeandrováno. 
 
 
D – vlhké pchá čové louky 
Značně různorodé porosty většinou vlhkých pcháčových luk, pro které je příznačný 
výskyt Angelica sylvestris, Galium uliginosum, Ranunculus auricomus agg., Scirpus 
sylvaticus, Alopecurus pratensis, Cirsium palustre, Deschampsia cespitosa, 
Filipendula ulmaria, Lychnis flos-cuculi nebo Sanguisorba officinalis. Místy do 
porostů invadují rákosiny (Phragmites australis), porosty s chrasticí rákosovitou 
(Phalaris arundinacea), kopřivou dvoudomou (Urtica dioica) nebo na sušších místech 
porosty s třtinou křovištní (Calamagrostis epigejos). Jisté ohrožení těchto 
společenstev představuje i zvýšení výskytu pýru plazivého (Elymus repens) a psárky 
luční (Alopecurus pratensis).  
 
 
E – spole čenstva vysokých ost řic 
 
Společenstva asociací Caricetum gracilis (s charakteristickými druhy Carex acuta, 
Galium palustre, Juncus conglomeratus, Lysimachia numullaria, Ranunculus repens, 
Poa palustris, Carex leporina ad.), as. Caricetum distichae (s Carex disticha, Carex 
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acutiformis, Filipendula ulmaria, Epilobium tetragonum) a as. Caricetum cespitosae 
(s Carex cespitosa, Solanum dulcamara a Carex riparia). Schopnost druhu Carex 
cespitosa vytvářet na nesečených místech velké bulty udává vzhled celého porostu, 
který je mozaikou vegetace na bultech ostřice a v prostorech mezi nimi. 
 
 
F – vysokobylinná spole čenstva s tužebníkem  jilmovým a vrbinou obecnou do 
různé míry zarůstající chrasticí rákosovitou 
 
Husté porosty s tužebníkem jilmovým (Filipendula ulmaria) druhově chudší a výrazně 
monodominantní. Pouze místy se s větší pokryvností uplatňují vysoké ostřice (Carex 
cespitosa). Do těchto porostů s různou úspěšností proniká chrastice rákosovitá 
(Phalaris arundinacea). 
 
 
G – rozsáhlejší porosty rákosin  mimo pobřežní vegetaci 
 
 
H – stromo řadí 
Pás vzrostlých dřevin, ponejčastěji topolů. 
 
 
K – louky s rákosem obecným často do různé míry zarůstající ostatní, nejčastěji 
vlhké pcháčové louky.  V ní se také vyskytuje několik jedinců prstnatce májového. 
 
 
Pozemky v ochranném pásmu  
 
D (op) – vlhké pchá čové louky  v ochranném pásmu 
viz polygon D – vlhké pcháčové louky 
 
I (op) – pole a nová louka  v ochranném pásmu 
  
Plocha západně od rybníků Jordán a Sladkovský, byla na jaře roku 2008 zatravněna 
směsí Agrostis capillaris, Festuca rubra, Festuca pratensis, Poa pratensis a Trisetum 
flavescens. Kosena je dvakrát ročně. 
Na ploše východně od rybníků Jordán a Sladkovský, bude na podzim roku 2009, 
resp. na jaře roku 2010 založena nová louka a lesní porost dle připravené projektové 
dokumentace. 
 
J (op) – ovsíkové louky  v ochranném pásmu do různé míry na přechodu 
k antropogenním společenstvům  
 
L (op) – bývalé zahrádky 
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Pozemky v návrhu na rozší ření přírodní památky/ochranného pásma  
 
D (Louka k Rozkoši) – vlhké pchá čové louky  (návrh na rozšíření ZCHÚ) 
 
Tento polygon tvoří louka, která se rozkládá na ploše necelých 2 ha nad rybníkem 
Šmatlík. V její nejcennější části dosud dobře prosperují porosty bezkolencové a 
medyňkové louky (Molinion, Alopecurion), které v nekosené části blízko rybníka 
přecházejí v tužebníková lada (Calthion palustris). 
 
Na lokalitě byl nalezen Iris sibirica - zvláště chráněný druh podle vyhlášky MŽP ČR 
č. 395/1992 Sb., Salix rosmarinifolia a Carex hartmanii – jsou uvedeny v poslední 
verzi národního Červeného seznamu (Procházka 2001) v kategorii C3 („ohrožené 
druhy“) a Carex cespitosa a Carex disticha – patří do skupiny vzácnějších taxonů, 
které vyžadují další pozornost (kategorie C4a). Území se podrobněji věnovali 
Špryňar, Řezáč, Šumberová (1997) a Dostálek (2008). 
 
 
J (Louka k Rozkoši) –  ovsíkové louky  do různé míry na přechodu k antropogenním 
společenstvům (návrh na rozšíření ochranného pásma ZCHÚ) 
 
Jedná se o sušší mezofilní porosty degradovaných ovsíkových luk (Arrhenatherion), 
které na předchozí plochu navazují na jejím jižním a východním okraji. Přírodovědný 
význam je nižší, nicméně i přesto tyto louky plní důležitou funkci jako ochrana 
polygonu „D (Louka k Rozkoši)“ před zevními vlivy. Zejména východní část lokality je 
tvořena většinou ruderální vegetací na navážce, která měla pravděpodobně 
eliminovat z hlediska okolní výstavby nežádoucí mokřad. Nejvýchodnější část lokality 
tvoří degradovaný luční porost na stanovišti původní vlhké louky, které bylo zásadně 
ovlivněno odvodněním a nedávnou zemědělskou kultivací (zorněním). 
 
 
2.6 Zhodnocení výsledk ů předchozí pé če a dosavadních zásah ů do území a 
závěry pro další postup 
 
Je třeba pokračovat v dosavadním způsobu péče s přihlédnutím ke tomuto plánu 
péče a vývoji území (kosení prováděné v pásech s posunem seče zohledňující 
výskyt bezobratlých a ohrožených druhů rostlin, adekvátní péče o rybníky podporující 
existenci obojživelníků a ptáků). 
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3. Plán zásah ů a opat ření  
 
3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásah ů a opat ření v ZCHÚ  
 
3.1.1 Rámcové zásady pé če o území nebo zásady jeho jiného využívání 
 
a) péče o rybníky (nádrže) a vodní toky 
 
Rámcová sm ěrnice pé če o rybníky 
 
Název rybníka (nádrže) Mlýnský (Šeberovský) rybník 
Způsob hospodaření vícehorkové chovné cykly (2, lépe však 3 roky) 
Intenzita hospodaření extenzivní až polointenzivní 
Manipulace s vodní hladinou udržovat stabilní hladinu, lovení září až listopad; 

manipulace (a vypouštění) nežádoucí zejména 
v době hnízdění ptactva a na jaře při kladení vajíček 
obojživelníků (březen až červenec) 

Způsob letnění nebo zimování letnění minimálně 1x za 5-10 let, podmínky realizace 
nutné konzultovat s OOP 

Způsob odbahňování Provést průzkum zabahnění. Při zabahnění více než 
30% prostoru stálého nadržení, provést odbahnění. 
Odbahnění může být provedeno po projednání 
s OOP a podle jím stanovených podmínek. OOP 
neopomene určit především dobu provádění zásahu 
a rozsah příbřežních zón, které nemají být 
narušeny. Není přípustné provádět odbahnění 
vyhrnováním či ukládáním materiálu na území PP. 
Doporučenou technologií je sací bagr. 

Způsoby hnojení nehnojit 
Způsoby regulačního 
přikrmování 

nejlépe bez příkrmu, viz níže 

Způsoby použití chemických 
látek 

nejlépe neaplikovat chemické látky, viz níže 

Rybí obsádky Rybí obsádka s co nejmenším podílem větších 
kategorií kapra a bez býložravých ryb (amur). 

 
Název rybníka (nádrže) Brůdek 
Způsob hospodaření vícehorkové chovné cykly (2, lépe však 3 roky) 
Intenzita hospodaření extenzivní 
Manipulace s vodní hladinou udržovat stabilní hladinu, lovení září až listopad; 

manipulace (a vypouštění) nežádoucí zejména 
v době hnízdění ptactva a na jaře při kladení vajíček 
obojživelníků (březen až červenec) 

Způsob letnění nebo zimování letnění minimálně 1x za 5-10 let, podmínky realizace 
nutné konzultovat s OOP 

Způsob odbahňování Provést průzkum zabahnění. Při zabahnění více než 
30% prostoru stálého nadržení, provést odbahnění. 
Odbahnění může být provedeno po projednání 
s OOP a podle jím stanovených podmínek. OOP 
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neopomene určit především dobu provádění zásahu 
a rozsah příbřežních zón, které nemají být 
narušeny. Není přípustné provádět odbahnění 
vyhrnováním či ukládáním materiálu na území PP. 
Doporučenou technologií je sací bagr. 

Způsoby hnojení nehnojit 
Způsoby regulačního 
přikrmování 

nejlépe bez příkrmu, viz níže 

Způsoby použití chemických 
látek 

nejlépe neaplikovat chemické látky, viz níže 

Rybí obsádky Rybí obsádka s co nejmenším podílem větších 
kategorií kapra a bez býložravých ryb (amur) 

 

Název rybníka (nádrže) Jordánek 
Způsob hospodaření extenzivní 
Intenzita hospodaření extenzivní 
Manipulace s vodní hladinou udržovat stabilní hladinu, lovení září až listopad; 

manipulace (a vypouštění) nežádoucí zejména 
v době hnízdění ptactva a na jaře při kladení vajíček 
obojživelníků (březen až červenec) 

Způsob letnění nebo zimování letnění minimálně 1x za 5-10 let, podmínky realizace 
nutné konzultovat s OOP 

Způsob odbahňování Provést průzkum zabahnění. Při zabahnění více než 
30% prostoru stálého nadržení, provést odbahnění. 
Odbahnění může být provedeno po projednání 
s OOP a podle jím stanovených podmínek. OOP 
neopomene určit především dobu provádění zásahu 
a rozsah příbřežních zón, které nemají být 
narušeny. Není přípustné provádět odbahnění 
vyhrnováním či ukládáním materiálu na území PP. 
Doporučenou technologií je sací bagr. 

Způsoby hnojení nehnojit 
Způsoby regulačního 
přikrmování 

nejlépe bez příkrmu, viz níže 

Způsoby použití chemických 
látek 

nejlépe neaplikovat chemické látky, viz níže 

Rybí obsádky Rybí obsádka s co nejmenším podílem větších 
kategorií kapra a bez býložravých ryb (amur) 

 

Název rybníka (nádrže) rybník severně Sladkovského rybníka 
(bezejmenný, někdy pod názvem Jordán) 

Způsob hospodaření extenzivní 
Intenzita hospodaření extenzivní 
Manipulace s vodní hladinou udržovat stabilní hladinu, lovení září až listopad; 

manipulace (a vypouštění) nežádoucí zejména 
v době hnízdění ptactva a na jaře při kladení vajíček 
obojživelníků (březen až červenec) 

Způsob letnění nebo zimování v současnosti se nepředpokládá, letnění minimálně 
1x za 5-10 let, podmínky realizace nutné konzultovat 
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s OOP 
Způsob odbahňování v současnosti značně zabahněný, bylo by vhodné 

odbahnit a následně po několik let nechat bez ryb; 
při odbahnění by měly být plně napuštěny ostatní 
vodní plochy a minimálně 2 roky před vypuštěním 
nebude s hladinami všech vodních ploch 
manipulováno; 
v současné době připravována projektová 
dokumentace na opravu 

Způsoby hnojení bez hnojení, nepředpokládá se 
Způsoby regulačního 
přikrmování 

bez příkrmu, do budoucna se nepředpokládá 

Způsoby použití chemických 
látek 

neaplikovat chemické látky, nepředpokládá se 

Rybí obsádky několik let po odbahnění vysadit rybí obsádku s co 
nejmenším podílem větších kategorií kapra a bez 
býložravých ryb (amur) 

 
Název rybníka (nádrže) Sladkovský rybník 
Způsob hospodaření extenzivní 
Intenzita hospodaření extenzivní 
Manipulace s vodní hladinou udržovat stabilní hladinu, lovení září až listopad; 

manipulace (a vypouštění) nežádoucí zejména 
v době hnízdění ptactva a na jaře při kladení vajíček 
obojživelníků (březen až červenec) 

Způsob letnění nebo zimování v současnosti se nepředpokládá, letnění minimálně 
1x za 5-10 let, podmínky realizace nutné konzultovat 
s OOP 

Způsob odbahňování v současnosti značně zabahněný, bylo by vhodné 
odbahnit a následně po několik let nechat bez ryb; 
při odbahnění by měly být plně napuštěny ostatní 
vodní plochy a minimálně 2 roky před vypuštěním 
nebude s hladinami všech vodních ploch 
manipulováno; 
v současné době připravována projektová 
dokumentace na opravu 

Způsoby hnojení bez hnojení, nepředpokládá se 
Způsoby regulačního 
přikrmování 

bez příkrmu, do budoucna se nepředpokládá 

Způsoby použití chemických 
látek 

neaplikovat chemické látky, nepředpokládá se 

Rybí obsádky Několik let po odbahnění vysadit rybí obsádku s co 
nejmenším podílem větších kategorií kapra a bez 
býložravých ryb (amur). 
Ideálním řešením by bylo omezení výskytu velkých 
ryb (kapr) a jejich náhrada např. línem. 

 

Název rybníka (nádrže) Hrnčířský rybník 
Způsob hospodaření vícehorkové chovné cykly (2, lépe však 3 roky) 
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Intenzita hospodaření extenzivní až polointenzivní 
Manipulace s vodní hladinou udržovat stabilní hladinu, lovení září až listopad; 

manipulace (a vypouštění) nežádoucí zejména 
v době hnízdění ptactva a na jaře při kladení vajíček 
obojživelníků (březen až červenec) 

Způsob letnění nebo zimování letnění minimálně 1x za 5-10 let, podmínky realizace 
nutné konzultovat s OOP 

Způsob odbahňování Provést průzkum zabahnění. Při zabahnění více než 
30% prostoru stálého nadržení, provést odbahnění. 
Odbahnění může být provedeno po projednání 
s OOP a podle jím stanovených podmínek. OOP 
neopomene určit především dobu provádění zásahu 
a rozsah příbřežních zón, které nemají být 
narušeny. Není přípustné provádět odbahnění 
vyhrnováním či ukládáním materiálu na území PP. 
Doporučenou technologií je sací bagr. 

Způsoby hnojení nehnojit 
Způsoby regulačního 
přikrmování 

nejlépe bez příkrmu, viz níže 

Způsoby použití chemických 
látek 

nejlépe neaplikovat chemické látky, viz níže 

Rybí obsádky Rybí obsádka s co nejmenším podílem větších 
kategorií kapra a bez býložravých ryb (amur) 

 
 
Všeobecné zásady pé če o rybníky 
 

Používání látek škodlivých vodám pro rybářské účely, zejména přihnojování, 
přikrmování a používání jiných chemických látek, bude příslušný orgán povolovat 
jednotlivě a s plnou kvantifikací povolených množství, způsobu a doby aplikace a 
pouze tehdy, bude-li doloženo sledováním vody nepřekročení příslušných imisních 
standartů znečištění vody. Před vydáním povolení bude zvážen i vliv na předmět 
ochrany, především vodního ptactva a obojživelníků. 

Žádá-li správce rybníků o povolení k hnojení, přikrmování nebo aplikaci jiných 
látek škodlivých vodám, je povinen sledováním kvality vody doložit, že nedojde 
k překročení limitů stanovených příslušným právním předpisem, upravujícím kvalitu 
vody v tocích nebo náročnějších limitů stanovených příslušným orgánem. Pokud 
vodoprávní úřad bude moci na základě takovýchto informací předpokládat, že 
nedojde k překročení stanovených limitů, může požadovanou činnost povolit. 
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b) péče o nelesní pozemky 
(viz též příloha IV) 
 
A – vodní plochy 
viz kapitola 3.1.1. b) Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného 
využívání - péče o rybníky (nádrže) a vodní toky 
 
 
B – pob řežní vegetace  (rákosiny, porosty s chrasticí rákosovitou, křoviny, 
související plochy). 
 
Rákosiny při březích rybníků a vodotečí představují důležité refugium řady druhů 
ptáků, motýlů a některých dalších bezobratlých. Proto je vhodné tyto porosty (na 
rozdíl od částí, kde rákos proniká do cenných lučních porostů) zachovat. V některých 
případech (jako je tomu v předchozím plánu péče) bývá doporučováno zimní kosení, 
které má kladný účinek na zdravotní stav porostů (rákosu aj.) a podporuje jeho 
vitalitu a vyrovnanost. V závěrečném výčtu je tento zásah uveden s nižší prioritou. 
 
Typ managementu zimní kosení pobřežních rákosin 
Vhodný interval 1x ročně 
Minimální interval 1x ročně 
Prac. nástroj/hosp. zvíře křovinořez 
Kalendář pro management zimní období, kdy jsou rybníky zamrzlé (XII-II) 
Upřesňující podmínky zejména u Sladkovského e severně ležícího 

bezejmenného rybníka 
 
 
C – vodní toky  – charakter vegetace je určován souvisejícími porosty z přilehlých 
okolních ploch; často křoviny, vzrostlé stromy nebo pouze nálety. 
 
Slouží jako biokoridor pro migraci rostlin a živočichů, křoviny a stromy plní na této 
ploše významnou krajinotvornou funkci.  
Na několika místech jsou potoky příliš zahloubeny. Stálo by za to zvednout na 
vybraných místech dno. Zejména v úseku pod rybníkem Jordán by mohlo být umělé 
hluboké koryto „V profil“ rozvolněno a zmeandrováno. Projektová dokumentace 
k tomuto zásahu se zpracovává.  
 
Typ managementu zvednutí dna potoků, zejména pod rybníkem Jordán 

rozvolnění a zmeandrování koryta 
Vhodný interval jednorázově 
Minimální interval jednorázově 
Prac. nástroj/hosp. zvíře dle projektové dokumentace 
Kalendář pro management dle projektové dokumentace 
Upřesňující podmínky dle projektové dokumentace 
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D – vlhké pchá čové louky 
 

Při managementu je nutné zohlednit jak druhovou pestrost po botanické 
stránce (kosení minimálně 1x ročně v období června až července – viz Petříček 
1999, kosení 2x ročně na místech invadujících nežádoucích konkurenčně silných 
druhů), tak i podpora výskytu bezobratlých živočichů (mozaikovité kosení v pásech 
s posunem seče – Konvička ad. 2005) a se zohledněním požadavků vývoje větších 
obratlovců, zejména ptáků (neohrozit časnou sečí druhy, které hnízdí při zemi).   

Je zřejmé, že vyhovět beze zbytku všem uvedeným skupinám je prakticky 
neřešitelný problém – např. potlačení rákosin (ale nepochybně i jiných druhů, např. 
chrastice rákosovité), je optimální před začátkem vymetání rákosu, tedy na konci 
května až začátkem června (Petříček 1999), což je ale i období hnízdění řady druhů 
ptáků. Stejně tak souvislé kosení větších ploch, které by za optimálních podmínek 
mohlo postupně potlačovat řadu konkurenčně silných (a na živinami náročných) 
druhů rostlin a ve větší míře tak i odčerpávat živiny odvozem biomasy je v rozporu na 
zachování řady druhů bezobratlých včetně motýlů (také Konvička ad. 2005), kde by 
bylo vhodné jejich mozaikovité kosení. Obecně byly louky často koseny ve 
fragmentech s ohledem na vlastnictví dílčích políček, které jejich drobní vlastníci 
sklízeli na seno. Byl tak umožněn vývoj řady druhů bezobratlých včetně motýlů, kteří 
mohli prodělat svoji další fázi vývoje v sousedním ještě nepokoseném políčku. 
 
Tyto okolnosti je proto vhodné zohlednit při návrhu managementu, který by měl 
vycházet z těchto zásad, které je třeba aplikovat s ohledem na vývoj území během 
platnosti plánu péče: 
 

1) výběr ploch s invadujícími konkurenčně silnými druhy (zejména rákosiny - 
Phragmites australis a porosty s chrasticí rákosovitou – Phalaris arundinacea). 
Tyto porosty (při hranici dalších ploch) kosit nejlépe 2x ročně (V-VI, VIII). Kosit 
cca 3m pás po obvodu těchto porostů. Souvislejší porosty kosit stejným 
způsobem 2x ročně, zohlednit přitom možnost výskytu hnízdících druhů 
mírným posunem první seče. 

1)2) souvislé porosty vlhkých pcháčových luk kosit 1x ročně od pozdního 
června do konce července (až do zač. srpna); kosení provádět mozaikovitě 
s ponecháním neposečených pásů (cca 30%). Ty posekat až jakmile naroste 
biomasa v posečených pásech nebo až dalším rokem brzy na jaře. Další 
alternativou je pásy nechat neposečené – další rok opět ponechat část luk 
neposečených s tím, že budou přednostně posečené plochy, které předchozí 
rok nebyly koseny. V případě velmi vlhkého jara, resp. léta by bylo dobré 
provést dvě seče i v místech, kde neinvadují konkurenčně silné druhy 
(samozřejmě za podmínek ponechání neposečených částí při každé seči 
apod.) 

1)3) plochy kosených/nekosených ploch upravovat s ohledem na vývoj 
území v terénu 

 
V každém případě je třeba odklízet vzniklou biomasu při kosení: nejlépe sušením 
přímo na místě (umožnění vypadávání semen, přesun bezobratlých živočichů) a 
teprve po několikatýdenním vysušení odvézt. 
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Typ managementu Kosení vlhkých luk 
Vhodný interval 1x ročně (v případě plošek s konkurenčně silnými druhy 

až 2x ročně) 
Minimální interval 1x ročně 
Prac. nástroj/hosp. zvíře Ručně, lehká mechanizace 
Kalendář pro management (VI-)VII(-VIII) 
Upřesňující podmínky kosení mozaikovité s ponecháním neposečených pásů 
 
Typ managementu Redukce rákosin při okrajích luk 
Vhodný interval 2x ročně 
Minimální interval 2x ročně 
Prac. nástroj/hosp. zvíře Ručně, příp. lehká mechanizace 
Kalendář pro management V-VI, VIII 
Upřesňující podmínky 1. seč před vymetáním; kosit cca 3m pás po obvodu 

těchto porostů 
 
 
E – spole čenstva vysokých ost řic 
Druhové složení těchto luk není tak citlivé na ponechání ladem, jako je tomu u jiných 
typů vlhkých luk, dlouhodobě opuštěné louky však zarůstají olšemi nebo mají typicky 
„bultovitý charakter“. 
 
Typ managementu Kosení 
Vhodný interval 1x ročně, možné i v delším intervalu (1x za 2-3 roky) 
Minimální interval 1x za 2 roky 
Prac. nástroj/hosp. zvíře Ručně, příp. lehká mechanizace 
Kalendář pro management koncem léta (VI-)VIII 
Upřesňující podmínky kosení mozaikovité s ponecháním neposečených pásů 
 
Redukovat porosty rákosin při okrajích – viz doporučení u polygonu „D-vlhké 
pcháčové louky“ 
 
Typ managementu Redukce rákosin při okrajích luk 
Vhodný interval 2x ročně 
Minimální interval 2x ročně 
Prac. nástroj/hosp. zvíře Ručně, příp. lehká mechanizace 
Kalendář pro management V-VI, VIII 
Upřesňující podmínky 1. seč před vymetáním; kosit cca 3m pás po obvodu 

těchto porostů 
 
 
F – vysokobylinná spole čenstva s tužebníkem  jilmovým a vrbinou obecnou do 
různé míry zarůstající chrasticí rákosovitou, izolovaně se společenstvy vysokých 
ostřic 
 
Společenstvo se vyvíjí zarůstáním vlhkých luk při ponechání ladem a následkem 
eutrofizace. Pravidelnou sečí se může vyvíjet zpět k vegetaci vlhkých luk. 
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Typ managementu Kosení 
Vhodný interval 2x ročně,  
Minimální interval 1x ročně 
Prac. nástroj/hosp. zvíře Ručně, příp. lehká mechanizace 
Kalendář pro management (V-)VI, (VII-)VIII 
Upřesňující podmínky kosení podle možností mozaikovité s ponecháním 

neposečených pásů 
 
 
G – rozsáhlejší porosty rákosin  mimo pobřežní vegetaci 
 
Rákosiny představují důležité refugium řady druhů ptáků, motýlů a některých dalších 
bezobratlých. Proto je vhodné tyto porosty (na rozdíl od částí, kde rákos proniká do 
cenných lučních porostů) zachovat. V některých případech (jako je tomu 
v předchozím plánu péče) bývá doporučováno zimní kosení, které má kladný účinek 
na zdravotní stav porostů (rákosu aj.) a podporuje jeho vitalitu a vyrovnanost. 
V závěrečném výčtu je tento zásah uveden s nižší prioritou. 
 
Typ managementu kosení rozsáhlejších porostů rákosin 
Vhodný interval 1x ročně 
Minimální interval 1x ročně 
Prac. nástroj/hosp. zvíře křovinořez 
Kalendář pro management zimní období (XII-II) 
Upřesňující podmínky  
 
Okrajové plochy je třeba časnou sečí (před vymetáním od konce května) kosit, aby 
nedocházelo k rozšiřování tohoto polygonu na úkor vlhkých luk. 
 
Typ managementu Redukce rákosin při okrajích luk 
Vhodný interval 2x ročně 
Minimální interval 2x ročně 
Prac. nástroj/hosp. zvíře Ručně, příp. lehká mechanizace 
Kalendář pro management V-VI, VIII 
Upřesňující podmínky 1. seč před vymetáním; kosit cca 3m pás po obvodu 

těchto porostů 
 
 
H – stromo řadí 
Vzrostlé dřeviny ponechat bez zásahu. Trouchnivé dřevo může být místem výskytu 
některých bezobratlých živočichů. 
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K – louky s chrasticí rákosovitou často do různé míry zarůstající ostatní, nejčastěji 
vlhké pcháčové louky 
 
Typ managementu Kosení luk s chrasticí rákosovitou 
Vhodný interval 2x ročně 
Minimální interval 2x ročně 
Prac. nástroj/hosp. zvíře Ručně, příp. lehká mechanizace 
Kalendář pro management V-VI, VIII 
Upřesňující podmínky 1. seč před vymetáním; větší plochy kosení mozaikovité 

s ponecháním neposečených pásů 
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Pozemky v ochranném pásmu  
 
D (op) – vlhké pchá čové louky  v ochranném pásmu 
stejné jako polygon D – vlhké pcháčové louky 
 
Typ managementu Kosení 
Vhodný interval 1x ročně (v případě plošek s konkurenčně silnými druhy 

až 2x ročně) 
Minimální interval 1x ročně 
Prac. nástroj/hosp. zvíře Ručně, lehká mechanizace 
Kalendář pro management (VI-)VII(-VIII) 
Upřesňující podmínky kosení mozaikovité s ponecháním neposečených pásů 
 
 
I (op) – pole a nová louka  v ochranném pásmu 
 
Pole na této ploše mohou být zdrojem šíření ruderálních ubikvistů, masívní zdroj 
semen může pronikat do porostů cenných luk v chráněném území a zakládat 
mikropopulace na nějakým způsobem narušovaných ploškách (třeba i na krtinách).  
 
Plocha západně od rybníků Jordán a Sladkovský, byla na jaře roku 2008 zatravněna 
směsí Agrostis capillaris, Festuca rubra, Festuca pratensis, Poa pratensis a Trisetum 
flavescens. Kosena je dvakrát ročně. 
Na ploše východně od rybníků Jordán a Sladkovský, bude na podzim roku 2009, 
resp. na jaře roku 2010 založena nová louka a lesní porost dle připravené projektové 
dokumentace. 
 
 
Typ managementu Kosení nově vytvořené louky 
Vhodný interval 2x ročně 
Minimální interval 1x ročně 
Prac. nástroj/hosp. zvíře strojově  
Kalendář pro management 2x ročně V(-VI), VIII(-IX), 1x ročně (VII-VIII) 
Upřesňující podmínky pro omezení šíření ruderálních ubikvistů, ale i snížení 

množství živin kosení v prvních letech 2x ročně, 
v následujících letech postačí alespoň 1x ročně 

 
 
J (op) – ovsíkové louky  v ochranném pásmu do různé míry na přechodu 
k antropogenním společenstvům  
 
Jedná se o bývalé pole a v současné době se na něm stále nachází dost „plevelů“, 
které by mohly nežádoucím způsobem ovlivňovat přilehlé louky v PP. Seč nejlépe 2x 
ročně, k seči 1x ročně přistoupit případně až v druhé polovině platnosti tohoto plánu 
péče, pokud se bylinná skladba do té doby změní žádoucím způsobem. 
 
Takto budou moci do okolních luk pronikat obyčejné mezofilní luční druhy a cílovým 
biotopem budou méně ruderalizované ovsíkové louky. 
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Typ managementu Kosení 
Vhodný interval 2 x ročně  
Minimální interval 1x ročně 
Prac. nástroj/hosp. zvíře Ručně, lehká mechanizace, možno i strojově 
Kalendář pro management květěn, srpen, při jedné seči od poloviny VII do VIII 
Upřesňující podmínky podle možnosti kosit  v pásech; 

k seči 1x ročně přistoupit případně až v druhé polovině 
platnosti tohoto plánu péče, pokud se bylinná skladba 
do té doby změní žádoucím způsobem 

 
 
L (op) – bývalé zahrádky 
Bývalé zahrádky (zrušeny byly před mnoha lety), v loňském roce došlo na jejich 
místě k terénním úpravám.  
 
 
Pozemky v návrhu na rozší ření přírodní památky/ochranného pásma  
 
D (Louka k Rozkoši) – vlhké pchá čové louky  (návrh na rozšíření ZCHÚ) 
 
Tyto louky jsou značně podobné těm, které se vyskytují i v samotném chráněném 
území v polygonu D, tzn. i péče je stejná. Nekosit vlhká tužebníková lada s výskytem 
různých druhů ostřic v SZ cípu polygonu vzhledem k výskytu některých mokřadních 
druhů, které nesnášejí pravidelný odsun nadzemní biomasy (Dostálek 2008). 
 
 
Typ managementu Kosení 
Vhodný interval 1x ročně (v případě plošek s konkurenčně silnými druhy 

až 2x ročně) 
Minimální interval 1x ročně 
Prac. nástroj/hosp. zvíře Ručně, lehká mechanizace 
Kalendář pro management (VI-)VII(-VIII) 
Upřesňující podmínky kosení mozaikovité s ponecháním neposečených pásů; 

nekosit vlhká tužebníková lada s výskytem různých 
druhů ostřic v SZ cípu polygonu 

 
 
J (Louka k Rozkoši) –  ovsíkové louky  v ochranném pásmu do různé míry na 
přechodu k antropogenním společenstvům (návrh na rozšíření ZCHÚ) 
 
Nejprve je třeba vyřešit možnost vyhlášení jako ochranné pásmo chráněného území. 
V případě vyhlášení kosit (s nižší prioritou), nejlépe 1-2 seče do roka (květen-srpen). 
 
 
Typ managementu Kosení 
Vhodný interval 1-2 seče ročně  
Minimální interval 1x za 2 roky 
Prac. nástroj/hosp. zvíře Ručně, lehká mechanizace, možno i strojově 
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Kalendář pro management květěn, srpen, při jedné seči od poloviny VII do VIII 
Upřesňující podmínky podle možnosti kosit  v pásech, 

v místě prameniště provádět seč maximálně opatrně a 
pouze ručně! 
při seči prameniště buď zcela vynechat nebo kosit max. 
1x ročně 

 
 
3.2 Zásady hospodá řského nebo jiného využívání ochranného pásma v četně 
návrhu zásah ů a přehledu činností 
 
viz kapitola 3.1.1 Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání, 
c) péče o nelesní pozemky 
 
 
3.3 Zaměření a vyzna čení území v terénu 
 
Území je dobře označeno panely vymezujícími chráněné území. V době platnosti 
plánu péče obnovit pruhové značení. 
 
 
3.4 Návrhy pot řebných administrativn ě-správních opat ření v území 
 
V rámci případného přehlášení lokality připojit k vlastní přírodní památce a 
vyhlášenému ochrannému pásmu také „Louku k Rozkoši“ u Hrnčířů. Zpráva o 
průzkumu lokality byla publikována ve Sborníku Muzeum a současnost v roce 1997 
(Špryňar, Řezáč a Šumberová), kdy byla doporučena registrace jako významný 
krajinný prvek. Později byl k tomuto území zadán opakovaný botanický průzkum 
(Dostálek 2008), který doporučil plochu zahrnout do ochranného pásma přírodní 
památky. Jako nejvhodnější se zdá vyčlenit polygon s označením „D (Louka 
k Rozkoši)“ k chráněnému území a polygon „J (Louka k Rozkoši)“ k ochrannému 
pásmu.  
Do chráněného území by bylo vhodné začlenit i polygon označený jako „D (op)“ na 
parcele 1448, charakter porostu je stejně významný jako na něj navazující louky 
polygonu „D“ 
Naopak v případě polygonu „L“, by stálo za zvážení jeho úplné vyčlenění 
z ochranného pásma.  
 
 
3.5 Návrhy na regulaci rekrea čního a sportovního využívání území ve řejností 
 
Alespoň v současnosti není třeba návštěvnost zvlášť regulovat (území je 
navštěvováno v menší míře, zejména místními a pejskaři). 
 
 
3.6 Návrhy na vzd ělávací využití území  
 
Alespoň v současnosti jsou základní informace o chráněném území na stojanech 
vymezujících chráněné území postačující. 
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3.7 Návrhy na pr ůzkum či výzkum území a monitoring 
 
Ve druhé části platnosti PP je potřeba provést podrobný inventarizační průzkum 
alespoň skupin s vysokou bioindikační hodnotou (zejména cévnaté rostliny, ptáci, 
obojživelníci, z bezobratlých alespoň denní i noční motýli, brouci, pavouci). Byly sice 
provedeny průzkumy některých skupin, vzhledem k charakteru území by bylo více 
než vhodné provést inventarizaci organismů charakteristických pro vlhké louky a 
pobřežní porosty, jedná se zejména o pavoukovce, brouky a noční motýly. Dále 
doporučujeme uskutečnit inventarizační průzkum se zaměřením na lišejníky a houby. 
Lze předpokládat, že řada nalezených druhů bude minimálně v rámci jižní části 
Prahy významná a že budou nalezeny druhy chráněné či ohrožené. 
Ke konci platnosti tohoto PP, by měly být výsledky vyhodnoceny ve vztahu 
k realizovanému managementu a použity jako podklad pro modifikaci dalšího návrhu 
plánu péče. 
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4. Závěrečné údaje 
 
4.1 Předpokládané orienta ční náklady hrazené orgánem ochrany p řírody podle 
jednotlivých zásah ů (druh ů prací)   
 
Druh zá sahu (práce) a odhad množství 
(např. plochy)  
  

Orienta ční 
náklady za rok 
(Kč) 

Orienta ční 
náklady za 
období platnosti 
plánu pé če (Kč) 

Jednorázové a časově omezené zásahy 
vytvoření ochranného pásu dřevin 20.000,- 20.000,- 
 ----------  
 ----------  
C e l k e m (K č) 20.000,- 20.000,- 

Opakované zásahy 
kosení 1x ročně (vč. zimního kosení rákosin) 160.000,- 2.240.000,- 
kosení 2x ročně (v místech konkurenčně 
silných druhů) 

90.000,- 1.260.000,- 

   
C e l k e m (K č) 250.000,- 3.500.000,- 
 
 
4.2 Použité podklady a zdroje informací  
 
Burian, S. (1996): Plán péče na období 2000-2009. – Ms., 7s. 
Dostálek, J. (2008): Botanický průzkum lokality na východním okraji obce Hrnčíře, 

která organicky navazuje na chráněné území PP Hrnčířské louky. Ms., 16 s. 
Faina, R., Přikryl, I. (1996): Studie rybářského hospodaření PP Hrnčířské louky. – 

Ms., 7 s. 
Farkač J., Král D. (2000): Návrh sledování organismů a managementu ve zvláště 

chráněných územích hlavního města Prahy. 
Farkač, J., Král D. & Škorpík, M. [eds.] (2005): Červený seznam ohrožených druhů 

České republiky. Bezobratlí. - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 
760 pp. 

Farkač, J. & kol. (2005): Výsledky přírodovědného průzkumu vybraných rybníků a 
vodních nádrží v Praze v roce 2005. 

Fišerová, D., Bělohlávková, R. (1992): Vegetace CHPV Hrnčířské louky. – Natura 
Pragensis, 8: 27-61, Praha. 

Fuchs, R., Škopek, J., Formánek, J. & Exnerová, A. (2002): Atlas hnízdního rozšíření 
ptáků Prahy 1985-1989 (aktualizace 2000-2002). - Česká společnost 
ornitologická & Consult Praha, 319 pp. 

Frynta, D., Vohralík, V., Řezníček, J. (1994): Small mammals (Insectivora, Rodentia) 
in the city of Prague: distributional patterns. – Acta Soc. Zool. Bohem., 58: 151-
176, Praha. 

Kerouš, K. (1994): Výsledky a zpracování inventarizačních průzkumů. II. Hrnčířské 
louky. – Ms., 3 s. 

Kerouš, K. (1996): Studie výskytu tříd Amphibia a Reptilia v letech 1986-1993. – 
Natura Pragensis, 13: 1-51, Praha. 



Přírodní památka Hrnčířské louky  Strana 40  
 

 
Plán péče 

Konvička, M., Beneš, J. a Čížek, L. (2005): Ohrožený hmyz nelesních stanovišť: 
ochrana a management. Sagittaria, Olomouc, 217 s. 

Kubíková, J., Ložek, V., Špryňar, P. a kol. (2005): Praha. In. Mackovčin P. a 
Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek XII. Agentura ochrany přírody 
a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 304 pp. 

Petříček, V. a kol. (1999): Péče o chráněná území. I. Nelesní společenstva - AOPK 
ČR, Praha, 1-451. 

Plesník, J., Hanzal, V. & Brejšková, L. [eds.] (2003): Červený seznam ohrožených 
druhů České republiky. Obratlovci. - Příroda,  Praha, 22: 1-90. 

Procházka, F. [ed.] (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České 
republiky (stav v roce 2000). - Příroda, Praha, 18: 1-166.  

Sedláček, K. (1988): Ichtyologický inventarizační průzkum CHPV Hrnčířské louky. – 
Ms., 10 s. 

Skyva, J., Číla, P. (1993): Výsledek průzkumu vybraných čeledí motýlů v hl. m. 
Praze. – Natura Pragensis, 10: 1-51, Praha. 

Strejček, J. (2001): Katalog brouků (Coleoptera) Prahy. Sv. 1, 2. s.n., 100 s., 142 s., 
Praha. 

Špryňar, P. (1996): Jarva žilnatá, Cnidium dubium (Apiaceae) – nový původní druh 
pro květenu Prahy. – Zprávy Čes. Bot. Společ., 31: 137-145, Praha. 

Špryňar, P., Řezáč, M. a Šumberová, K. (1997): Ohrožené pražské mokřady 1. 
Louka „K Rozkoši“ u Hrnčířů. – Muzeum a současnost, Roztoky, ser. natur., 11: 
39-46.  

Vašíčková, J. (2007): Časoprostorová dynamika luční vegetace na příkladu přírodní 
památky Hrnčířské louky. – ms. [Dipl. práce. Depon in: Knihovna  Katedry 
botaniky Přírodověd. fak. UK, Praha]. 

Vávra, J. (2004): Klasifikace zvláště chráněných území Prahy na základě rozboru 
jejich motýlí fauny. - Natura Pragensis, 16: 3-185 + CD ROM, Praha. 

Veselý, P. (2002): Střevlíkovití brouci Prahy (Coleoptera: Carabidae). s.n., 167 s., 
Praha. 

 
 
4.3 Seznam mapových list ů 

 
a) katastrální mapa (m ěřítko) 

číslo mapového listu: 
 

b) Státní mapa 1:5000 – odvozená 
číslo mapového listu: 

 
c) Základní mapa České republiky 1:10000 

číslo mapového listu: 
 
 
4.5 Plán péče zpracoval  
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e-mail: mbubnova@seznam.cz 
 
Za doplňující údaje k plánu péče děkuji RNDr. Tomáši Černému, PhD. a 
zaměstnancům Magistrátu HMP, Ing. Jiřímu Romovi, Mgr. Petře Fousové.  
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Zpracováno podle vyhlášky o plánech péče č. 60/2008 Sb.  a „Osnovy plánů péče o 
národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní 
památky a jejich ochranná pásma“ schválené Ministerstvem životního prostředí.  
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Součástí plánu pé če jsou dále tyto p řílohy a tabulky   
 
 
 
Příloha I:  Orienta ční mapa s vyzna čením chrán ěného území . 
 
Příloha IIa: Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ (severní část) . 

 
Příloha IIb Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ (jižní část) . 

 
Příloha III: Mapa díl čích ploch a objekt ů. 
 
Příloha IV: Popis díl čích ploch a objekt ů na nelesních pozemcích a vý čet 

plánovaných zásah ů v nich . 
 

Příloha V: Seznamy zjišt ěných druh ů rostlin a živo čichů v roce 2008 a 2009 . 
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Příloha I:  Orientační mapa s vyznačením chráněného území. 
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Příloha IIa:  Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ (severní část). 

 
 
 
 
Příloha IIb:  Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ (jižní část). 
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Příloha III: Mapa dílčích ploch a objektů. 
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Příloha IV:  Popis díl čích ploch a objekt ů na nelesních pozemcích a vý čet plánovaných zásah ů v nich. 
 

označení 
plochy 
nebo 

objektu 

Název vým ěra 
(ha) 

stru čný popis charakteru plochy nebo objektu a 
dlouhodobý cíl pé če 

doporu čený zásah naléhavost
* 

termín 
provede
ní 

interval 
provád ě
ní 

        
PP HRNČÍŘSKÉ LOUKY 
B pobřežní 

vegetace 
2,7 zvýšení vitality porostů rákosin zimní kosení pobřežních rákosin 3 XII-II 1x 

ročně 
C vodní toky 2,8 zlepšení vodního režimu zvednutí dna potoků, zejména pod 

rybníkem Jordán rozvolnění a 
zmeandrování koryta 

1 jednorázově, 
podle projektové 
dokumentace 

udržení druhové bohatosti luk kosení souvislých porostů vlhkých luk 
(mozaikovitá seč) 

1 (VI-) 
VII 
(-VIII) 

1x 
ročně 

D vlhké pcháčové 
louky 

8,3 

udržení druhové bohatosti luk kosení ploch s invadujícími 
konkurenčně silnými druhy včetně 
okrajů souvislejších porostů 

1 V-VI, 
VIII 

2x 
ročně 

udržení druhové bohatosti luk kosení 2 (VI-)VIII 1x 
ročně 

E společenstva 
vysokých ostřic 

0,3 

omezení porostů rákosin redukce rákosin při okrajích luk (cca 3 
m po obvodu těchto porostů) 

2 V-VI, 
VIII 

2x 
ročně 

F vysokobylinná 
společenstva 

0,4 udržení druhové bohatosti luk kosení 1 (V-)VI, 
(VII-) 
VIII 

2x 
ročně 

udržení vitality porostů rákosin  zimní kosení rákosin 
 

3 XII-II 1x 
ročně 

G rozsáhlejší 
porosty rákosin 
mimo pobřežní 
vegetaci 

1,0 

omezení porostů rákosin redukce rákosin při okrajích luk (cca 3 
m po obvodu těchto porostů) 

2 V-VI, 
VIII 

2x 
ročně 

H Stromořadí 0,4 -- -- -- -- -- 
K louky 

s rákosem 
obecným 

1,3 omezení porostů rákosu, podpora vytvoření 
vlhkých luk 

kosení 1 V-VI, 
VIII 

2x 
ročně 

 
 
 



Přírodní památka Hrnčířské louky  Strana 48  
 

 
Plán péče 

OCHRANNÉ PÁSMO PP HRNČÍŘSKÉ LOUKY 
D (op) vlhké pcháčové 

louky v op 
1,3 udržení druhové bohatosti luk kosení souvislých porostů vlhkých luk 

(mozaikovitá seč) 
1 (VI-) 

VII 
(-VIII) 

1x 
ročně 

pole a nová 
louka/ 
nová louka 
západně od 
rybníků Jordán 
a Sladkovský 

omezení šíření ruderálních ibikvistů kosení nově vytvořené louky 2 V(-VI), 
VIII(-IX) 
 
 
(VII-
VIII) 

2x 
ročně,  
 
(min. 
1x 
ročně) 

I (op) 

pole a nová 
louka/ 
pole východně 
od rybníků 
Jordán a 
Sladkovský 

12,4 
 

omezení šíření ruderálních ibikvistů založení nové louky a lesního porostu 2 podle projektové 
dokumentace 

J (op) ovsíkové louky 
v op 

9,5 udržení druhové bohatosti luk kosení 2 V(-VI), 
VIII 

1-2x 
ročně 

L (op) bývalé 
zahrádky 

1,3 -- -- -- -- -- 

 
 
 
NÁVRH NA ROZŠÍŘENÍ PP/OP HRNČÍŘSKÉ LOUKY 
D  
(Louka k
Rozkoši) 

vlhké pcháčové 
louky (návrh 
rozšíření) 

3,5 udržení druhové bohatosti luk kosení souvislých porostů vlhkých luk 
(mozaikovitá seč) 

1 (VI-) 
VII 
(-VIII) 

1x 
ročně 

J  
(Louka k
Rozkoši) 

ovsíkové louky 
(návrh 
rozšíření) 

7,2 udržení druhové bohatosti luk kosení 2 V(-VI), 
VIII 

1-2 x 
ročně 
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Příloha V:  Seznamy zjišt ěných druh ů rostlin a živo čichů v roce 2008 a 2009. 
Příloha obsahuje druhy zaznamenané orientačním průzkumem v závěru roku 2008 a 
v roce 2009. 
 
A) Soupis rostlinných druhů pořízený aktuálním botanickým průzkumem 
 
řebříček obecný (Achillea millefolium) 
řebříček bertrám (Achillea ptarmica) 
ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius) 
pelyněk obecný (Artemisia vulgaris) 
bukvice lékařská (Betonica officinalis) 
hadí mord větší (Bistorta major) 
třtina křovištní (Calamagrostis epigejos) 
pcháč bahenní (Cirsium palustre) 
pcháč potoční (Cirsium rivulare) 
jarva žilnatá (Cnidium dubium) 
svízel rolní (Convolvulus arvensis) 
škarda dvouletá (Crepis biennis) 
srha říznačka (Dactylis glomerata) 
mrkev obecná (Daucus carota) 
metlice trsnatá (Deschampsia caespitosa) 
pýr plazivý (Elytrigia repens) 
přeslička rolní (Equisetum arvense) 
vrbovka chlupatá (Epilobium hirsutum) 
vrbovka růžová (Epilobium roseum) 
kostřava luční (Festuca pratensis) 
tužebník jilmový (Filipendula ulmaria) 
svízel přítula (Galium aparine) 
svízel povázka (Galium mollugo agg.) 
svízel severní (Galium boreale) 
kakost luční (Geranium pratense) 
zblochan vzplývavý (Glyceria fluitans) 
zblochan vodní (Glyceria maxima) 
bolševník obecný (Heracleum sphondylium) 
medyněk vlnatý (Holcus lanatus) 
kosatec žlutý (Iris pseudacorus) 
kosatec sibiřský (Iris sibirica) 
sítina článkovaná (Juncus articulatus) 
sítina klubkatá (Juncus conglomeratus) 
hrachor luční (Lathyrus pratensis) 
okřehek menší (Lemna minor) 
máchelka srstnatá (Leontodon hispidus) 
kopretina bílá (Leucanthemum vulgare) 
jílek vytrvalý (Lolium perenne) 
štírovník růžkatý (Lotus corniculatus) 
bika ladní (Luzula campestris) 
vrbina obecná (Lysimachia vulgaris) 
kyprej vrbice (Lythrum salicaria) 
bezkolenec modrý (Molinia caerulea) 



Přírodní památka Hrnčířské louky  Strana 50  
 

 
Plán péče 

chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea) 
rákos obecný (Phragmites australis) 
jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata) 
jitrocel větší (Plantago major) 
lipnice luční (Poa pratensis) 
pryskyřník prudký (Ranunculus acris) 
pryskyřník plazivý (Ranunculus repens) 
růže šípková (Rosa canina) 
šťovík kyselý (Rumex acetosa) 
šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius) 
vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia) 
krvavec toten (Sanguisorba officinalis) 
skřípina lesní (Scirpus sylvaticus) 
olešník kmínolistý (Selinum carvifolia) 
ptačinec trávovitý (Stellaria graminea) 
čertkus luční (Succisa pratensis) 
kostival lékařský (Symphytum officinale) 
vratič obecný (Tanacetum vulgare) 
jetel plazivý (Trifolium repens) 
heřmánkovec nevonný (Tripleurospermum inodorum) 
trojštět žlutavý (Trisetum flavescens) 
orobinec úzkolistý (Typha angustifolia) 
orobinec širolistý (Typha latifolia) 
kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) 
rozrazil rezekvítek (Veronica chamaedrys) 
 
 
B) Seznam vybraných skupin živočichů - obratlovci 
 
B1) obojživelníci a plazi 
ještěrka obecná (Lacerta agilis) 
skokan hnědý (Rana temporaria) 
skokan zelený (Rana kl. esculenta) 
ještěrka obecná (Lacerta agilis) 
užovka obojková (Natrix natrix) 
 
B2) ptáci 
rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 
kachna divoká (Anas platyrhynchos) 
polák velký (Aythya ferina) 
polák chocholačka (Aythya fuligula) 
káně lesní (Buteo buteo) 
stehlík obecný (Carduelis carduelis) 
zvonek zelený (Carduelis chloris) 
kukačka obecná (Cuculus canorus) 
labuť velká (Cygnus olor) 
jiřička obecná (Delichon urbica) 
strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 
červenka obecná (Erithacus rubecula) 
poštolka obecná (Falco tinnunculus) 
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pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 
lyska černá (Fulica atra) 
slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 
cvrčilka zelená (Locustella naevia) 
slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 
konipas bílý (Motacilla cinerea) 
sýkora modřinka (Parus caeruleus) 
sýkora koňadra (Parus major) 
vrabec domácí (Passer domesticus) 
vrabec polní (Passer montanus) 
bažant obecný (Phasianus colchicus) 
budníček menší (Phylloscopus collybita) 
straka obecná (Pica pica) 
špaček obecný (Sturnus vulgaris) 
pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 
pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 
potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 
kos černý (Tardus merula) 
drozd zpěvný (Turdus philomelos) 
 
B3) savci 
bělozubka šedá (Crocidura suaveolens) 
myšice křovinná (Apodemus sylvaticus) 
rejsek obecný (Sorex araneus) 
rejsek malý (Sorex minutus) 
norník rudý (Clethrionomys glareolus) 
myška drobná (Micromys minutus) 
hraboš polní (Microtus arvalis) 
ježek obecný (Erinaceus europaeus) 
zajíc polní (Lepus europaeus) 
jelen lesní (Cevus elaphus) 
srnec (Capreolus capreolus) 
prase divoké (Sus scrofa) 
 
  


