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1. Základní údaje o zvláště chráněném území 

 

1.1 Základní identifikační údaje  

evidenční číslo:      1401 

kategorie ochrany:      přírodní památka 

název území:       Velký Karasín 

druh právního předpisu, kterým bylo území vyhlášeno: Vyhláška 

orgán, který předpis vydal:      Okresní úřad České Budějovice 

číslo předpisu:       103/454 

datum platnosti předpisu:     30.12.1991 

datum účinnosti předpisu:      30.12.1991 

 

 

1.2 Údaje o lokalizaci území 

kraj:        Jihočeský 

okres:        České Budějovice 

obec s rozšířenou působností:    České Budějovice 

obec s pověřeným obecním úřadem:    České Budějovice 

obec:    Sedlec 

katastrální území:      Vlhlavy 
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Orientační mapa s vyznačením území 

 

 

1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí 

ZCHÚ 

Katastrální území:  746738 Vlhlavy 
Číslo 

parcely 

podle 

KN 

Číslo 

parcely 

podle 

PK nebo 

jiných 

evidencí 

Druh 

pozemku 

podle KN 

Způsob 

využití 

pozemku 

podle KN 

LV 

 
Výměra 

parcely 

celková 

podle 

KN 

(m
2
) 

Výměra 

parcely 

v ZCHÚ 

(m
2
) 

Vlastník 

253/2  vodní 

plocha 

koryto 

vodního 

toku umělé 

632 1038 135,65 Česká republika, 

Příslušnost hospodařit 

s majetkem - 

Zemědělská 

vodohospodářská 

správa, Hlinky 60/144, 

603 00 Brno 

254/3  trvalý 

travní 

porost 

 231 22712 2116,84 Jan Homolka, Vlhlavy 

6, Sedlec, 373 41 

Vlhlavy 

253/3  vodní 

plocha 

koryto 

vodního 

toku umělé 

632 794 571,24 Česká republika, 

Příslušnost hospodařit 

s majetkem - 

Zemědělská 

vodohospodářská 

správa, Hlinky 60/144, 

603 00 Brno 

256/3  ostatní 

plocha 

jiná plocha 415 14 14 Jihočeský vodárenský 

svaz, S.K. Neumana 

292/19, 370 01 České 

Budějovice 7 

256/2  ostatní 

plocha 

jiná plocha 415 59 59 Jihočeský vodárenský 

svaz, S.K. Neumana 

292/19, 370 01 České 

Budějovice 7 
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Číslo 

parcely 

podle 

KN 

Číslo 

parcely 

podle 

PK nebo 

jiných 

evidencí 

Druh 

pozemku 

podle KN 

Způsob 

využití 

pozemku 

podle KN 

LV 

 
Výměra 

parcely 

celková 

podle 

KN 

(m
2
) 

Výměra 

parcely 

v ZCHÚ 

(m
2
) 

Vlastník 

256/1  trvalý 

travní 

porost 

 267 4928 4928 Antonín Benák, 

Černěves 24, 

Libějovice, 389 01  

256/4  trvalý 

travní 

porost 

 233 3409 3409 Jarmila Horká, boţeny 

Němcové 583, 373 41 

Hluboká nad Vltavou 

256/5  trvalý 

travní 

porost 

 270 8194 8194 Luboš Bíca, 

Suchovrbenská 

1858/15, 370 09 České 

Budějovice 5 

256/6  trvalý 

travní 

porost 

 253 13285 13285 Hana Lexová, Vlhlavy 

23, 373 48 Vlhlavy  

256/7  trvalý 

travní 

porost 

 239 10723 10723 Jaroslav Svatek 

Jiřina Svatková, Ve 

Školce 691, 398 11 

Protivín 

256/8  trvalý 

travní 

porost 

 69 4982 4982 Jan Pavlíček, Pištín 87, 

373 46 Pištín 

256/9  trvalý 

travní 

porost 

 622 1034 1034 Josef Bártl, Novosedly 

36, Dívčice, 373 48 

Novosedly 

256/10  trvalý 

travní 

porost 

 472 1034 1034 František Kandl, 

Vlhavy 2, Sedlec, 373 

48 Vlhavy 

253/1  vodní 

plocha 

rybník 526 87156 87080,89 Rybářství Třeboň Hld. 

a.s., Rybářská 801, 

379 01 Třeboň II 

247/4  ostatní 

plocha 

jiná plocha 254 1614 53,31 Marie Vlášková, 

Hornická 568, 384 11 

Netolice 

247/3  vodní 

plocha 

koryto 

vodního 

toku umělé 

526 435 50,06 Rybářství Třeboň Hld. 

a.s., Rybářská 801, 

379 01 Třeboň II 

252/9  trvalý 

travní 

porost 

 254 31337 6569,18 Marie Vlášková, 

Hornická 568, 384 11 

Netolice 

252/8  trvalý 

travní 

porost 

 417 23099 4142,42 Stanislav Šindelář, 

Sedlec 4,  373 47 

Sedlec 

252/7  trvalý 

travní 

porost 

 237 66001 7944,67 Jan Stluka, Vlhlavy 8, 

Sedlec, 373 41 

Vlhlavy 

252/6  trvalý 

travní 

porost 

 262 9080 40,1 Václav Perner, 

Němčice 42, 384 11 

Němčice 

Celkem      156366,56  
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Ochranné pásmo 

 

Katastrální území: 689769 Mahouš 
Číslo 

parcely 

podle 

KN 

Číslo 

parcely 

podle 

PK nebo 

jiných 

evidencí 

Druh 

pozemk

u podle 

KN 

Způsob 

využití 

pozemku 

podle KN 

LV 

 
Výměra 

parcely 

celková 

podle 

KN 

(m
2
) 

Výměra 

parcely 

v OP(m
2
) 

Vlastník 

756/8  trvalý 

travní 

porost 

 10002 54947 6390,51 Česká republika, 

Příslušnost 

hospodařit s 

majetkem - 

Pozemkový fornd 

České republiky, 

Husinecká 

1024/11a, 130 00 

Praha 

756/7  trvalý 

travní 

porost 

 10002 6904 5915,27 Česká republika, 

Příslušnost 

hospodařit s 

majetkem - 

Pozemkový fornd 

České republiky, 

Husinecká 

1024/11a, 130 00 

Praha 

756/29  trvalý 

travní 

porost 

 306 15902 512,56 Ing. František 

Cepák, Mahouš 63, 

384 11 Mahouš 

756/28  ostatní 

komunik

ace 

ostatní 

plocha 

10001 6113 149,96 Obec Mahouš, 384 

11 mahouš 

Celkem      12968,3  

 

Katastrální území: 746738 Vlhlavy 
Číslo 

parcely 

podle 

KN 

Číslo 

parcely 

podle 

PK nebo 

jiných 

evidencí 

Druh 

pozemk

u podle 

KN 

Způsob 

využití 

pozemku 

podle KN 

LV 

 
Výměra 

parcely 

celková 

podle 

KN 

(m
2
) 

Výměra 

parcely 

v OP(m
2
) 

Vlastník 

314  ostatní 

plocha 

ostatní 

komunika

ce 

1 2436 2436 Obec Sedlec, 373 

47 Sedlec 

255  orná 

půda 

 10002 1186 1186 Česká republika, 

Příslušnost 

hospodařit s 

majetkem - 

Pozemkový fornd 

České republiky, 

Husinecká 

1024/11a, 130 00 

Praha 
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Číslo 

parcely 

podle 

KN 

Číslo 

parcely 

podle 

PK nebo 

jiných 

evidencí 

Druh 

pozemk

u podle 

KN 

Způsob 

využití 

pozemku 

podle KN 

LV 

 
Výměra 

parcely 

celková 

podle KN 

(m
2
) 

Výměra 

parcely 

v OP(m
2
) 

Vlastník 

253/3  vodní 

plocha 

koryto 

vodního 

toku umělé 

632 794 195,13 Česká republika, 

Příslušnost 

hospodařit s 

majetkem - 

Zemědělská 

vodohospodářská 

správa, Hlinky 

60/144, 603 00 

Brno 

254/1  trvalý 

travní 

porost 

 267 15645 5697,64 Antonín Benák, 

Černěves 24, 

Libějovice, 389 01 

Černěves 

254/2  trvalý 

travní 

porost 

 268 4927 1565,07 Luvík Stehlík, 

Němčice 27, 384 11 

Němčice 

254/3  trvalý 

travní 

porost 

 231 22712 5842,13 Jan Homolka, 

Vlhlavy 6, Sedlec, 

373 41 Vlhlavy 

253/2  vodní 

plocha 

koryto 

vodního 

toku umělé 

632 1038 269,16 Česká republika, 

Příslušnost 

hospodařit s 

majetkem - 

Zemědělská 

vodohospodářská 

správa, Hlinky 

60/144, 603 00 

Brno 

 252/5  trvalý 

travní 

porost 

 232 50093 1584,28 Ilona Brašničková, 

Vlhlavy 31, Sedlec, 

373 41 Vlhlavy 

252/6  trvalý 

travní 

porost 

 262 9080 1676,93 Václav Perner, 

Němčice 42, 384 11 

Němčice 

252/7  trvalý 

travní 

porost 

 237 66001 12209,64 Jan Stluka, Vlhlavy 

8, Sedlec, 373 41 

Vlhlavy 

252/8  trvalý 

travní 

porost 

 417 23099 3355,52 Stanislav Šindelář, 

Sedlec 4,  373 47 

Sedlec 

252/9  trvalý 

travní 

porost 

 254 31337 7390,76 Marie Vlášková, 

Hornická 568, 384 

11 Netolice 

247/3  vodní 

plocha 

koryto 

vodního 

toku umělé 

526 435 174,62 Rybářství Třeboň 

Hld. a.s., Rybářská 

801, 379 01 Třeboň 

II 

247/4  ostatní 

plocha 

jiná plocha 254 1614 491,33 Marie Vlášková, 

Hornická 568, 384 

11 Netolice 

312/1  ostatní 

plocha 

ostatní 

komunikace 

1 3164 1253,29 Obec Sedlec, 373 

47 Sedlec 
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Číslo 

parcely 

podle 

KN 

Číslo 

parcely 

podle 

PK nebo 

jiných 

evidencí 

Druh 

pozemk

u podle 

KN 

Způsob 

využití 

pozemku 

podle KN 

LV 

 
Výměra 

parcely 

celková 

podle KN 

(m
2
) 

Výměra 

parcely 

v OP(m
2
) 

Vlastník 

246/4  vodní 

plocha 

koryto 

vodního 

toku umělé 

526 396 135,85 Rybářství Třeboň 

Hld. a.s., Rybářská 

801, 379 01 Třeboň 

II 

312/3  ostatní 

plocha 

neplodná 

půda 

526 1493 1493 Rybářství Třeboň 

Hld. a.s., Rybářská 

801, 379 01 Třeboň 

II 

246/3  vodní 

plocha 

zamokřená 

plocha 

526 3522 3281,15 Rybářství Třeboň 

Hld. a.s., Rybářská 

801, 379 01 Třeboň 

II 

244/1  vodní 

plocha 

rybník 526 999682 3778,23 Rybářství Třeboň 

Hld. a.s., Rybářská 

801, 379 01 Třeboň 

II 

246/1  vodní 

plocha 

zamokřená 

plocha 

526 3193 3172,03 Rybářství Třeboň 

Hld. a.s., Rybářská 

801, 379 01 Třeboň 

II 

260/1  trvalý 

travní 

porost 

 272 9984 4442,37 František Trubka, 

Mahouš 58, 384 11 

Mahouš 

315/2  ostatní 

plocha 

ostatní 

komunikace 

1 3951 279,66 Obec Sedlec, 373 

47 Sedlec 

257/4  trvalý 

travní 

porost 

 243 6514 545,74 Libor Král, 

Nišovice 92, 387 01 

Nišovice 

257/3  trvalý 

travní 

porost 

 102 7389 4102,51 Anna Tušlová, 

Dubné 128, 373 84 

Dubné 

257/1  trvalý 

travní 

porost 

 272 7842 3086 František Trubka, 

Mahouš 58, 384 11 

Mahouš 

Celkem      69644,06  
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1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma  

Druh pozemku ZCHÚ  
Plocha v 0,0000 ha 

OP 

plocha v 0,0000 ha 

Způsob vyuţití 

pozemku 
ZCHÚ  
plocha v 0,0000 ha 

vodní  plochy 8,8 1,1 zamokřená plocha 0 

rybník nebo nádrţ 8,7 

vodní tok  0,1 

trvalé  travní porosty 6,8 6,4  

orná půda 0 0,1 

ostatní plochy 0,01 0,6 neplodná půda 0 

ostatní způsoby 

vyuţití 

0,01 

plocha celkem  15,6 8,2  

 

1.5 Překryv území s jinými chráněnými územími 

národní park:      ne 

chráněná krajinná oblast:    ne 

jiný typ chráněného území:    ne 

Natura 2000 

ptačí oblast:      CZ0311037 Českobudějovické rybníky 

evropsky významná lokalita:     ne 

 

1.6 Kategorie IUCN 

navrhovaná kategorie IV.- Řízená rezervace 

 

1.7 Předmět ochrany ZCHÚ 

1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu 

Ornitologicky cenná lokalita s výskytem řady chráněných a vzácných druhů avifauny a 

s chráněnými druhy rostlin. 

 

Návrh na změnu vyhlašovacího předpisu: 

Ochrana ornitologicky cenné lokality s výskytem řady chráněných a vzácných druhů avifauny 

a ochrana lučních a mokřadních společenstev s chráněnými a vzácnými druhy rostlin a 

ţivočichů. 
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1.7.2 Hlavní předmět ochrany ZCHÚ – současný stav 

A) Ekosystémy 

Název ekosystému podíl plochy 

v ZCHÚ 

(%) 

popis ekosystému 

Rákosiny eutrofních 

stojatých vod 

(Phragmitetum communis). 

12 Na tento biotop je vázaný výskyt zvláště chráněných druhů ptactva, 

ţije zde např. rákosník prouţkovaný (Acrocephalus 

schoenobaenus). Porosty rákosu zaujímají rozsáhlé plochy v lemu 

rybníka (dílčí plocha L). Z dalších druhů zde roztroušeně roste 

např. kosatec ţlutý (Iris pseudacorus).  

Porosty nízkých a 

vysokých ostřic (Caricion 

fuscae, Caricion gracilis). 

6 Vegetace je vyvinutá na zamokřených okrajích luk navazujících na 

rákosiny. Tyto plochy jsou z části kosené, v závislosti na stupni 

jejich zamokření v době sečení. Na častěji sečených plochách jsou 

více zastoupeny nízké ostřice (Carex nigra, C. panicea, C. ovalis) 

místy v příměsi s bahničkami (Eleocharis palustris agg.) a sítinami 

(Juncus articulatus, J. effusus, J. conglomeratus). Z dvouděloţných 

je nejhojnější pryskyřník plamének (Ranunculus flamula) a 

pryskyřník plazivý (R. repens). Plochy spíše nesečené (nebo jen 

sporadicky) hostí vysoké ostřice. Ostřice štíhlá (C. acuta) je 

nejčastější, vyskytují se i o. liščí (C. vulpina), o. měchýřkatá (C. 

vesicaria), o. zobánkatá (C. rostrata). V ploše G1 se roztroušeně aţ 

vzácně vyskytuje ptačinec bahenní (Stellaria palustris), který patří 

mezi druhy dříve typické pro rybniční okraje v jihočeských 

pánvích. Dnes je na ústupu a zasluhuje si proto zvýšenou 

pozornost. V dílčí ploše J je soustředěn výskyt ochranářsky 

významné ţluťuchy lesklé (Thalictrum lucidum). 

Vegetace bahnitých 

substrátů s dominantními 

bahničkami 

(Eleocharitetum palustris). 

0,4 Vegetace je vázaná na terénní sníţeniny na přechodu vlhké louky a 

porostů vysokých ostřic. Vyskytuje se ostrůvkovitě zejména 

v západní části PP. Biotop je při zvýšené hladině vody v rybníce 

periodicky zaplavovaný. Dominantu zde tvoří bahničky (Eleocharis 

palustris agg.). Nově byl zjištěn výskyt silně ohroţené bahničky 

jednoplevé (Eleocharis uniglumis).. 

Střídavě vlhké 

bezkolencové louky 

(Molinion) aţ psárkové 

louky (Alopecurion). 

24 Jedná se o polokulturní aţ kulturní pravidelně kosené louky 

s dominantní metlicí trsnatou (Deschampsia cespitosa) a psárkou 

luční (Alopecurus pratensis). Druhové sloţení bylo v minulosti na 

části plochy pravděpodobně negativně ovlivněno dosevem. Malá 

přeţívající populace srpice barvířské (Serratula tinctoria) a svízele 

severního (Galium boreale) můţe naznačovat, ţe v dřívější době se 

louky druhovým sloţením více blíţily loukám bezkolencovým. 

Poměrně hojný je zde vlhkomilný starček vodní (Senecio 

aquaticus).  

 

B) Druhy 

Název druhu  Aktuální početnost 

nebo vitalita populace 

v ZCHÚ (stav v roce 

2009-2010) 

Stupeň 

ohroţení  

Popis biotopu druhu 

Acrocephalus 

arundinaceus, (Linnaeus, 

1758) - rákosník velký  

Několik jedinců v 

rákosinách. 

VU/SO V hnízdním období vyhledává rozlehlejší 

porosty rákosu nebo orobince s trvalou 

vodní hladinou 

Anas clypeata, Linnaeus, 

1758 - lţičák pestrý 

V letech 2009-2010 

nepozorován, ale PP 

pro ni skýtá vhodný 

biotop 

CR/SO Ţije převáţně na močálech, jezerech, 

porostlých březích řek a na mokrých 

loukách. V PP můţe hnízdit v třtině, 

rákosu a ostřicových porostech poblíţ 

vody. 
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Název druhu  Aktuální početnost 

nebo vitalita populace 

v ZCHÚ (stav v roce 

2009-2010) 

Stupeň 

ohroţení  

Popis biotopu druhu 

Anas querquedula 

Linnaeus, 1758 - čírka 

modrá 

V letech 2009-2010 

nepozorována, ale PP 

pro ni skýtá vhodný 

biotop 

CR/SO Hnízdí v níţinách v mokřinatých krajinách 

a na vlhkých loukách. Na lokalitě se můţe 

vyskytovat (i hnízdit) v porostech ostřic a 

rákosin. 

Anas strepera Linnaeus, 

1758 - kopřivka obecná 

V letech 2009-2010 

nepozorována, ale PP 

pro ni skýtá vhodný 

biotop 

VU/O Hnízdí na rybnících a jezerech s bohatou 

vegetací. V PP se můţe vyskytovat 

prakticky na všech plochách. 

Anser anser, Linnaeus, 

1758 - husa velká  

asi 40 jedinců na 

vodní hladině 
EN Jezera a rybníky s dostatečně zarostlými 

břehy. 

Circus aeruginosus, 

(Linnaeus, 1758) – moták 

pochop  

Jeden jedinec 

pozorován při přeletu 

nad rákosinami. 

O Hnízdo si staví v porostech rákosu v 

blízkosti vodních ploch. Na lokalitě můţe 

potencionálně hnízdit porostech rákosu.  

Haliaeetus albicilla, 

(Linnaeus, 1758) - orel 

mořský  

Pozorován jeden 

jedinec. 

KO Zarybněné vodní toky. Na lokalitě 

pravděpodobně loví, ale nehnízdí tu. 

Locustella luscinioides, 

(Savi, 1824) - cvrčilka 

slavíková 

V letech 2009-2010 

nepozorována, ale PP 

pro ni skýtá vhodný 

biotop 

EN/O Ţije skrytě v baţinatých oblastech s 

rákosinami a vrbovým křovím. V PP se 

můţe potencionálně vyskytovat 

v rákosinách. 

Podiceps cristatus, 

(Linnaeus, 1758) - potápka 

roháč  

Několik jedinců na 

vodní hladině. 

VU/O Ţije na klidných rybnatých vodách, často 

se potápí.  

Remiz pendulinus, 

(Linnaeus, 1758) - 

moudivláček luţní 

V letech 2009-2010 

nepozorována, ale PP 

pro ni skýtá vhodný 

biotop 

NT/O Obývá luţní lesy, vrbové houštiny a 

rákosiny při březích řek, rybníků, jezer a 

také baţinaté oblasti. V PP se můţe 

potencionálně vyskytovat v  

Sterna hirundo Linnaeus, 

1758 – rybák obecný  

Několik exemplářů. EN/SO Hnízdí v koloniích na mořském pobřeţí i 

na vnitrozemských vodách (rybníky, 

jezera a říční ostrovy). V PP loví. 

 

1.8 Předmět ochrany EVL anebo PO, s kterými je ZCHÚ v překryvu 

S PP je v překryvu PO Českobudějovické rybníky.  
 

název druhu  aktuální početnost 

nebo vitalita 

populace v ZCHÚ 

stupeň 

ohroţení  

popis biotopu druhu 

Anser anser - husa velká  

 

asi 40 jedinců na 

vodní hladině 
EN Jezera a rybníky s dostatečně zarostlými 

břehy 

 
Sterna hirundo Linnaeus, 

1758 – rybák obecný  

Několik exemplářů. EN/SO Hnízdí v koloniích na mořském pobřeţí i na 

vnitrozemských vodách (rybníky, jezera a 

říční ostrovy). V PP loví. 

 

1.9 Cíl ochrany 

Dlouhodobým cílem ochrany lokality je udrţení a zlepšení podmínek pro ornitofaunu. Dalším 

cílem je prostřednictvím vhodného managementu zlepšit podmínky pro vzácné typy 

rostlinných společenstev v spadajících do PP. 
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 2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany 

 

2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů 

Přírodní památka Velký Karasín o rozloze 9,8395 ha a nadmořské výšce cca. 405 m.n.m. se 

nachází zhruba 1,5 km jihovýchodně od Obce Mahouš, na rybníce Velký Karasín jenţ svým 

severovýchodním okrajem sousedí s Vlhlavským rybníkem. 

Rybník vznikl pravděpodobně ve stejné době jako sousední Vlhlavský rybník na konci 14. 

století. Podle historických map z 19. století rybník neměl v podstatě litorální pásmo, které 

vzniklo aţ později změnou hospodaření. Otázkou zůstává, jak jsou tyto mapy přesné. 

Geomorfologicky lze území zařadit do Hercynského systému, provincie Česká vysočina, 

Česko-moravské subprovincie, oblasti Jihočeských pánví, celku Českobudějovická pánev, 

podcelku Blatské pánve a okrsku Zlivská pánev.  

Podloţí je tvořeno nivními sedimenty mezozoických hornin především jílovci a prachovci, 

lokalita je součástí Moldanubika. 

Mimo vodní plochy je území přírodní památky charakterizováno výskytem modálních glejí.  

Lokalita se nachází v mírně teplé klimatické oblasti MT11 (oblast s  vlhčím létem, delším 

přechodným obdobím a delším trváním sněhové pokrývky).  

Klimatické charakteristiky oblasti MT 11 (QUITT, 1975) 

počet letních dnů 40-50 

počet dnů s průměrnou teplotou 10
o
C a více 140-160 

počet mrazových dnů 110-130 

počet ledových dnů 30-40 

průměrná teplota v lednu -2 aţ -3 

průměrná teplota v červenci 17-18 

průměrná teplota v dubnu 7-8 

průměrná teplota v říjnu 7-8 

průměrný počet dnů se sráţkami 1 mm a více 90-100 

sráţkový úhrn ve vegetačním období 350-400 

sráţkový úhrn v zimním období 200-250 

počet dnů se sněhovou pokrývkou 50-60 

počet dnů zamračených 120-150 

počet jasných dnů 40-50 
 

Vegetace PP Velký Karasín náleţí do fytogeografického oblasti mezofytika, obvodu 

Českomoravského mezofytika, fytogeografického okrsku č. 38 Českobudějovická pánev. 

Mapa potenciální přirozené vegetace ČR (NEUHÄUSLOVÁ et MORAVEC 1997) řadí území 

do Acidofilní bikové, jedlové, březové a borové doubravy (Genisto germanicae - Quercion). 
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Rybník vznikl pravděpodobně ve stejné době jako sousední Vlhlavský rybník - konec 14. 

století. Podle historických map z 19. století rybník neměl v podstatě litorální pásmo, které 

vzniklo aţ později změnou hospodaření. Louky dosahovaly prakticky aţ k vodní hladině. 

Otázkou zůstává, jak jsou tyto mapy přesné. V současnosti je kolem intenzivně vyuţívaného 

rybníku litorál tvořený převáţně nekosenými porosty rákosin (Phragmites australis), 

mozaikou porostů chrastice rákosovité (Phalaris arundinacea) a nízkých a vysokých ostřic 

(Carex sp.). V západní části území se rozkládají kosené střídavě vlhké bezkolencové louky 

(Molinion) aţ psárkové louky (Alopecurion) s dominantní metlicí trsnatou (Deschampsia 

cespitosa) a psárkou luční (Alopecurus pratensis). Z jiţní a severní strany navazují na porosty 

litorálu intenzivně obhospodařované louky ovlivněné člověkem. Hráz rybníka je zpevněna 

stromořadím tvořeným dubem letním (Quercus robur). Keřové patro není příliš vyvinuto a je 

zastoupeno porosty vrby šedavé (Salix cinerea) a bezu černého  (Sambucus nigra). 

Přehled zvláště chráněných druhů rostlin a ţivočichů 

Protoţe vyhláška upravující chráněné druhy (395/1992 Sb.,) je u některých skupin zastaralá a 

neodpovídá skutečnému ohroţení druhů, uvádíme kromě závazných chráněných druhů i 

druhy uvedené v příslušných červených seznamech, které jsou jako informace o ohroţenosti a 

ochranářské významnosti relevantnější. Pro rostliny je pouţit zdroj Procházka [ed.](2001), 

pro bezobratlé Farkač, Král & Škorpík [eds.] (2005) a pro obratlovce Plesník, Hanzal & 

Brejšková [eds.] (2003). 

Název druhu Aktuální početnost 

nebo vitalita 

populace v ZCHÚ 

(stav v roce 2009) 

Stupeň 

ohrožení 

Popis biotopu druhu 

Druhy uvedené ve vyhlášce 395/1992 Sb. 

Boletus regiu,  Krombh. - 

hřib královský 

Recentně nepotvrzen, 

údajně roste na hrázi 

rybníka. EN/KO 

Roste v listnatých lesích, často pod duby, v 

teplejších polohách na vápencových půdách, 

na hrázích rybníků apod. 

Bufo bufo, (Linnaeus, 1758) 

- ropucha obecná 

Pozorován jeden 

jedinec v západní části. NT/O 

V PP nebyli pozorováni pulci, ale je moţné, 

ţe se zde rozmnoţuje. 

Hyla arborea, (Linnaeus, 

1758) - rosnička zelená  

Zaznamenán jeden 

jedinec v roce 1993, 

recentně nepotvrzena. NT/SO 

Vyhledává dobře osluněné lokality v blízkosti 

menších a středně velkých nádrţí. Vlhčí 

listnaté lesy, sady, parky, zahrady. 

Pelophylax lessonae 

(Camerano, 1882) – skokan 

krátkonohý  

zaznamenáno několik 

vokalizujících samců. SO 

V PP se pravděpodobně snaţí rozmnoţovat. 

Pulci nebyli pozorováni. 

Acrocephalus arundinaceus, 

(Linnaeus, 1758) - rákosník 

velký  

Několik jedinců v 

rákosinách. VU/SO 

V hnízdním období vyhledává rozlehlejší 

porosty rákosu nebo orobince s trvalou vodní 

hladinou 

Anas clypeata, Linnaeus, 

1758 - lţičák pestrý 

V letech 2009-2010 

nepozorován, ale PP 

pro ni skýtá vhodný 

biotop CR/SO 

Ţije převáţně na močálech, jezerech, 

porostlých březích řek a na mokrých loukách. 

V PP můţe hnízdit v třtině, rákosu a 

ostřicových porostech poblíţ vody. 

http://www.biolib.cz/cz/taxon/id322/
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Název druhu Aktuální početnost 

nebo vitalita 

populace v ZCHÚ 

(stav v roce 2009) 

Stupeň 

ohrožení 

Popis biotopu druhu 

Anas querquedula, 

Linnaeus, 1758 - čírka 

modrá 

V letech 2009-2010 

nepozorována, ale PP 

pro ni skýtá vhodný 

biotop CR/SO 

Hnízdí v níţinách v mokřinatých krajinách a 

na vlhkých loukách. Na lokalitě se můţe 

vyskytovat (i hnízdit) v porostech ostřic a 

rákosin. 

Anas strepera,  Linnaeus, 

1758 - kopřivka obecná 

V letech 2009-2010 

nepozorována, ale PP 

pro ni skýtá vhodný 

biotop VU/O 

Hnízdí na rybnících a jezerech s bohatou 

vegetací. V PP se můţe vyskytovat prakticky 

na všech plochách. 

Anser anser, Linnaeus, 1758 

- husa velká  

asi 40 jedinců na vodní 

hladině EN 

jezera a rybníky s dostatečně zarostlými 

břehy 

Circus aeruginosus, 

(Linnaeus, 1758) – moták 

pochop  

Jeden jedinec 

pozorován při přeletu 

nad rákosinami. O 

Hnízdo si staví v porostech rákosu v blízkosti 

vodních ploch. Na lokalitě můţe 

potencionálně hnízdit porostech rákosu.  

Columba oenas, Linnaeus, 

1758 - holub doupňák 

Pozorováno 5 

přelétajících jedinců. VU/SO 

 Hnízdí ve starších světlých lesích a ve 

velkých parcích, v horských lesích se 

nevyskytuje. K PP nemá vztah. 

Dendrocopos medius, 

(Linnaeus, 1758) - 

strakapoud prostřední Recentně nepotvrzen. VU/O 

Hnízdí v listnatých (dubové a habrové) a 

luţních (olšové) lesích, ve starých sadech. Na 

lokalitu můţe zalétat. 

Egretta garzetta, (Linnaeus, 

1766) - volavka stříbřitá  Recentně nepotvrzena. CR/SO 

Hnízdí v teplých baţinatých a zaplavovaných 

územích v koloniích společně s jinými druhy 

volavek. Na lokalitu můţe zalétat lovit. 

Gallinago gallinago, 

(Linnaeus, 1758) - bekasina 

otavní Recentně nepotvrzena. EN/SO   

Ţije skrytě v baţinách, na mokrých loukách a 

na vypuštěných rybnících. V PP ani okolí se 

díky způsobu hospodaření na okolních 

pozemcích pravděpodobně nevyskytuje. 

Haliaeetus albicilla, 

(Linnaeus, 1758) - orel 

mořský  

Pozorován jeden 

jedinec. VU/KO 

Zarybněné vodní toky. Na lokalitě 

pravděpodobně loví, ale nehnízdí tu. 

Hirundo rustic,  Linnaeus, 

1758 - vlaštovka obecná 

Pozorováno 20 

jedinců. LC/O 

Hnízdí v osídlených kulturních krajinách, ve 

dvorech a vsích. Nad PP přelétá, nemá k ní 

vztah. 

Locustella luscinioides, 

(Savi, 1824) - cvrčilka 

slavíková 

V letech 2009-2010 

nepozorována, ale PP 

pro ni skýtá vhodný 

biotop. EN/O 

Ţije skrytě v baţinatých oblastech s 

rákosinami a vrbovým křovím. V PP se můţe 

potencionálně vyskytovat v rákosinách. 

Netta rufin, (Pallas, 1773) - 

zrzohlávka rudozobá 

Recentně nepotvrzena. EN/SO  Hnízdí na mělkých rákosinami zarostlých 

rybnících či jezerech s volnou vodní plochou 

a bohatou flórou pod hladinou. Na lokalitě se 

můţe vyskytovat. 

Nycticorax 

nycticorax (Linnaeus, 

1758) - kvakoš noční 

Recentně nepotvrzen. EN/SO Prostředí luţních lesů s baţinami, rákosím a 

volnou vodou. Na PP můţe zalétat z okolé 

Muscicapa striata (Pallas, 

1764) - lejsek šedý 

pozorován 1 jedinec LC/O Hnízdí v zahradách, parcích, na okrajích lesů 

a často také na budovách. V PP 

pravděpodobně nehnízdí 

Oriolus oriolus (Linnaeus, 

1758) - ţluva hajní 

pozorován 1 jedinec LC/SO U nás hnízdí v níţinách v listnatých luţních 

lesích s vysokými stromy, v zahradách a 

parcích, řídce v borových lesích. 

Platalea leucorodia 

Linnaeus, 1758 - kolpík bílý 

recentně nepotvrzen CR/KO  Vyţaduje vody s bahnitým dnem a bez husté 

vodní vegetace, tj. laguny, mělká jezera se 

sladkou či brakickou vodou i zaplavená 

území. Šlo o vzácný zálet na PP. 
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Název druhu Aktuální početnost 

nebo vitalita 

populace v ZCHÚ 

(stav v roce 2009) 

Stupeň 

ohrožení 

Popis biotopu druhu 

Podiceps cristatus, 

(Linnaeus, 1758) - potápka 

roháč  

Několik jedinců na 

vodní hladině. VU/O 

Ţije na klidných rybnatých vodách, často se 

potápí.  

Podiceps nigricollis, Brehm, 

1831 - potápka černokrká Recentně nepotvrzena. EN/O 

Zarostlé rybníky a jezera, rákosiny 

nevyţaduje. Často se potápí. Taţná (IV a IX-

XI), táhne hlavně v noci. Na podzim se 

potápky shromaţďují na určitých jezerech, 

kde společně pelichají. 

Rallus aquaticu,  Linnaeus, 

1758 - chřástal vodní  Recentně nepotvrzen. EN/SO   

Hojný, ale skrytě ţijící pták. Hnízdí ve 

vlhkých oblastech s hustou vegetací (rákosí, 

ostřice) – baţiny, rybníčky nebo malé vodní 

plochy. V PP ani okolí se se v současnosti 

pravděpodobně nevyskytuje. 

Recurvirostra avosetta, 

Linnaeus, 1758 - tenkozobec 

opačný Recentně nepotvrzen. VU/KO 

 Hnízdí v menších koloniích nebo poblíţ 

jiných pobřeţních ptáků na mořském pobřeţí, 

řídce ve vnitrozemí na slaných jezerech. Šlo 

o vzácný zálet na PP. 

Remiz pendulinus, 

(Linnaeus, 1758) - 

moudivláček luţní 

V letech 2009-2010 

nepozorována, ale PP 

pro něj skýtá vhodný 

biotop. NT/O 

Obývá luţní lesy, vrbové houštiny a rákosiny 

při březích řek, rybníků, jezer a také baţinaté 

oblasti. V PP se můţe potencionálně 

vyskytovat v  

Sterna hirund, Linnaeus, 

1758 – rybák obecný  Několik exemplářů. EN/SO 

Hnízdí v koloniích na mořském pobřeţí i na 

vnitrozemských vodách (rybníky, jezera a 

říční ostrovy). V PP loví. 

Tringa totanus,  (Linnaeus, 

1758) - vodouš rudonohý Recentně nepotvrzen. CR/KO 

Přezimuje na bahnitých vnitrozemských 

vodách, nebo na mořském pobřeţí v Africe, v 

zemích kolem Středozemního moře, nebo na 

pobřeţí západní Evropy. Na území můţe 

lovit. 

Lutra lutra, (Linnaeus, 

1758) - vydra říční recentně nepotvrzen SO   

.Ţije samotářsky, někdy lze zastihnout na 

jednom území více vyder, většinou jde o 

samce a několik samic nebo jejich mláďat. 

Přestoţe nebyla pozorována, můţe v PP lovit. 

  

Druhy uvedené v Červených seznamech 

Boletus appendiculatus 

Schaeff. - hřib přívěskatý 

Recentně nepotvrzen, 

údajně roste na hrázi 

rybníka. NT 

Výskyt červen aţ říjen velmi řídce, roste 

většinou ve skupinách, především pod duby, 

buky a habry. Upřednostňuje teplejší oblasti a 

vápencové půdy a hráze rybníků. 

Carex bohemica, Shreber - 

ostřice šáchorovitá 

Recentně nepotvrzena, 

v roce 1993 zjištěna na 

malé ploše v porostech 

ostřic na západním 

břehu. C4a 

Roste na ţivinami bohatších půdách, často 

vlhkých aţ zaplavovaných, stanovištěm jsou 

hlavně obnaţená dna rybníků, břehy s 

kolísající hladinou. 

Carex elata, All. - ostřice 

vyvýšená 

Recentně nepotvrzena, 

zjištěna v roce 1993. C3 

Ostřice vyvýšená roste v Evropě kromě jihu a 

severu, výjimečně v severní Africe,V ČR 

roste roste vzácně aţ roztroušeně od níţin do 

podhůří. Nejčastěji ji najdem v mokřadních 

olšinách, na březích rybníků a ve slatinných 

mokřadech. 

Carex hartmani,i Cajander 

– ostřice Hartmanova 

Vzácně v jiţní části. C3 Roste na slatinných a rašelinných loukách, v 

podmáčených olšinách. 
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Název druhu Aktuální početnost 

nebo vitalita 

populace v ZCHÚ 

(stav v roce 2009) 

Stupeň 

ohrožení 

Popis biotopu druhu 

Eleocharis uniglumis (Link) 

Schultes – bahnička 

jednoplevá 

Vzácně v západní 

části. 

C2 Subhalofilní druh mokrých a slatinných luk, 

donedávna povaţovaný v rámci jiţních Čech 

za vyhynulý (Chán 1999). 

Epilobium palustre   

vrbovka bahenní   

Recentně nepotvrzena, 

zjištěna v roce 1993. C4a 

Roste na mokrých aţ zaplavovaných půdách, 

v příkopech, při březích vod a na 

ruderalizovaných vlhkých místech. 

Galium boreale L. - svízel 

severní 

vzácně C4a Roste na střídavě vlhkých úţivnějších 

půdách, nejčastěji na bezkolencových 

loukách.  

Scorzonera humilis L. - hadí 

mord nízký 

Recentně nepotvrzena, 

zjištěna v roce 1993. C3 

Roste na vlhčích loukách a pastvinách, 

mezích, méně často ve světlých listnatých 

lesích. Preferuje minerálně bohatší, zpravidla 

nevápenné, vlhké, písčitohlinité půdy s 

neutrální reakcí.  

Serratula tinctoria L. - 

srpice barvířská 

vzácně C4a Střídavě vlhké louky, nehnojené pastviny, 

teplomilné doubravy, lesní paseky a světliny, 

roztroušeně, ustupuje. 

Stellaria palustris Hoffm. - 

ptačinec bahenní 

vzácně C3 Druh slatinných luk, rákosin a mokřin, který 

v důsledku intenzifikace zemědělství a 

vyhrnování rybničních okrajů silně ustoupil 

(Chán 1999). 

Thalictrum lucidum L. - 

ţluťucha lesklá 

vzácně C3 Roste na vlhkých aţ mokrých loukách, 

v luţních lesích nebo v pobřeţních křovinách. 

Valeriana dioica, L. kozlík 

dvoudomý   

Recentně nepotvrzen, 

zjištěna v roce 1993. C4a 

Kozlík roste na slatinných i rašelinných 

loukách, ale i vlhkých a zamokřených a 

směřujících k zrašelinění, také v údolních 

polohách podmáčených lesů. 

Veronica scutellata L., 

rozrazil štítkovitý   

Recentně nepotvrzena, 

zjištěna v roce 1993. C4a 

Roste tedy ve vlhkých loukách, zrašelinělých 

a slatinných loukách, při okrajích rybníků v 

ostřicových porostech a rákosinách, ve 

vlhkých příkopech. 

Sympecma fusca (Vander 

Linden, 1820) - šídlatka 

hnědá Recentně nepotvrzena. NT 

Přezimují na porostech, keřích, nikoliv ve 

skrýších, jako jiný hmyz) plamka je 

tmavá,zespod světlá, hnědá, najdeme ji 

především na stromech, ve větvích, málo v 

zeleném porostu. Lokalita jí poskytuje 

vhodný biotop. 

Asio otus, (Linnaeus, 1758) 

- kalous ušatý 

Recentně nepotvrzen, 

zjištěn v roce 1992. LC 

Rozšířen téměř v celé Evropě, ve střední 

Sibiři, v části severní Afriky a Severní 

Ameriky. Nad lokalitou můţe přelétat, ale 

jinak k ní nemá vztah. 

Chroicocephalus 

ridibundus, (Linnaeus, 

1766) - racek chcechtavý 

Recentně nepotvrzen, 

zjištěn v roce 1992. VU 

Zarostlé břehy rybníků a jezer. V PP 

nehnízdí, ale můţe zde lovit, 

Ficedula albicollis, 

(Temminck, 1815) - lejsek 

bělokrký 

Recentně nepotvrzen, 

zjištěn v roce 1992. NT 

Světlé listnaté lesy, parky a ovocné zahrady. 

Na biotopy v PP nemá vazbu  

Picus canus, Gmelin, 1788 - 

ţluna šedá pozorován 1 jedinec LC 

Ţije roztroušeně v listnatých, smíšených a 

luţních lesích, v parcích a sadech, v horách 

vystupuje výše neţ ţluna zelená 

Vysvětlivky 

C2 - druh uvedený v červeném seznamu jako silně ohroţený 

C3 - druh uvedený v červeném seznamu jako ohroţený 

C4a - druh uvedený v červeném seznamu jako vzácnější taxon vyţadující další pozornost- méně ohroţené 

LC – druh uvedený v Červeném seznamu jako málo dotčený 
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CR.-. druh uvedený v červeném seznamu jako kriticky ohroţený 

VU - druh uvedený v červeném seznamu jako zranitelný 

EN - druh uvedený v červeném seznamu jako ohroţený 

NT - druh uvedený v červeném seznamu jako téměř ohroţený 

KO – druh je uveden ve vyhlášce MŢP č. 395/1992 Sb., jako kriticky ohroţený  

SO – druh je uveden ve vyhlášce MŢP č. 395/1992 Sb., jako silně ohroţený  

O – druh je uveden ve vyhlášce MŢP č. 395/1992 Sb., jako ohroţený druh 

 

2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti 

v minulosti současnosti a blízké budoucnosti 

a) ochrana přírody 

Vzhledem k jedinečnosti území bylo v roce 1991 vyhláškou Okresního úřadu v Českých 

Budějovicích vyhlášeno v kategorii chráněný přírodní výtvor. Od roku 1992 (platnost zákona 

114/1992 Sb.) je území zařazeno v kategorii přírodní památka. 

Na území pravděpodobně nebyl do současnosti zpracován plán péče. Nepodařilo se ho 

dohledat ani na Krajském úřadě Středočeského kraje, ani na pracovišti AOPK v Praze. Není 

známo, ţe by zde probíhaly managementové zásahy související přímo s předmětem ochrany. 

V plánu péče jsou navrţeny zásahy, které by měly vést ke zlepšení podmínek pro významné 

druhy rostlin a ţivočichů zejména okolních porostů. Způsob hospodaření na rybníce je 

s ohledem na druhy ptáků v současnosti vyhovující. Problematika vyuţívání rybníka je řešena 

dále. 

b) zemědělské hospodaření 

Louky okolo rybníka byly v minulosti zemědělsky vyuţívány (poznatek vychází 

z historických map) viz Příloha II mapa E. Pravděpodobně se jednalo extenzivní vícesečné 

louky. V současnosti jsou pozemky vyuţívány intenzivně. Pozemky jsou zahrnuty do LPISu. 

Negativním jevem z hlediska ochrany ptáků a hlavně bezobratlých je např. kosení celé 

lokality v jednom termínu. Nebezpečí hrozí při pouţívání biocidů v PP a v jejím ochranném 

pásmu a při seči v nevhodných termínech.  

c) rybníkářství 

Rybník Velký Karasín leţí v soustavě rybníků a vznikl patrně ve středověku. Pravděpodobně 

v minulém století došlo k rozvoji společenstev rákosin v jeho litorálu, na které je vázána 

většina ornitofauny. Rybník byl původně extenzivní, ale v současnosti je polointenzivně 

vyuţíván k chovu ryb - kaprů. Rybník byl v nedávné minulosti odbahněn a bahno 

deponováno na břeh v severovýchodní části rybníka. Tato plocha je v současnosti zarostlá 

ruderálními druhy např. kopřivou dvoudomou (Urtica dioica). Rybník byl odbahňován i ve 

druhé polovině 20 stol. Materiál byl vyhrnován okolo celého rybníka. Dnes jiţ nejsou tyto 

zásahy patrné (Kloubec 1992). Polointenzivní hospodaření relativně vyhovuje ptákům, kteří 

zde buď hnízdí, nebo se zde vyskytují při tahu, ale je nevhodný pro významné rostliny a 
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hlavně obojţivelníky. Z tohoto hlediska by bylo vhodné sníţit eutrofizaci rybníka, popřípadě 

upravit hospodaření, např. sníţit rybí obsádku. Rizikem do budoucna se jeví změna způsobu 

hospodaření - zintenzivnění hospodářského vyuţívání na lokalitě. Vysoká rybí obsádka by 

znamenala nízký aţ nulový rozvoj ponořené vegetace, velmi nízký rozvoj velkého 

zooplanktonu a naopak silný rozvoj drobného fytoplanktonu. Rycí činnost obsádky kapra 

přispívá podstatnou měrou k dalšímu sníţení průhlednosti vodního sloupce. Toto vše vede ke 

sníţení potravní nabídky pro různé druhy vodních a mokřadních ptáků. Dalším faktorem 

způsobujícím eutrofizaci je splach ţivin z okolních polí. Hnojení polí a luk mimo PP a OP lze 

však omezit jen částečně. 

d) myslivost  

Zvláště chráněné území se nalézá na rozhraní honiteb Mahouš a Kubata Sedlec. V jiţní části 

lokality je lovecká kazatelna, která je jiţ vzhledem ke svému stavu pravděpodobně 

nepouţívaná. Výkon myslivecké činnosti není v PP do budoucna ţádoucí a je nutné ho 

v ochranných podmínkách omezit. 

e) rybářství 

Chovný rybník není vyuţíván ke sportovnímu rybolovu.  

f) rekreace a sport 

PP není vyuţívána rekreačně ani ke sportovním účelům. Kromě turistiky, při které by však 

nesmělo docházet k rušení zejména ptáků, není další vyuţívání přírodní památky pro 

rekreační a sportovní cíle vhodné. 

g) jiné způsoby využívání  

Nejsou známy další způsoby vyuţívání, které by negativně ovlivňovaly MZCHÚ. 

 

2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy 

Související plánovací dokumenty nejsou známy. 
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2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch 

2.4.1  Základní údaje o rybnících, vodních nádržích a tocích  

Název rybníka (nádrţe) Velký Karasín 

Katastrální plocha 8,7 ha 

Vyuţitelná vodní plocha 4,46 ha 

Plocha litorálu cca 3,2 ha 

Průměrná hloubka cca 1,5 m 

Maximální hloubka cca 3 m 

Postavení v soustavě je napájen strouhou z rybníka Dvořák a voda odtéká do 

Vlhlavského rybníka a zároveň strouhou do Malého 

Karasína  

Manipulační řád nebyl získán od vodoprávního úřadu ani od vlastníka 

Hospodářsko provozní řád nebyl získán od vodoprávního úřadu ani od vlastníka 

Způsob hospodaření dvouletý cyklus 

Intenzita hospodaření polointenzivní 

Výjimka k aplikaci látek 

znečišťujících vodu (krmiva, 

hnojiva) 

nebyla získána od vodoprávního úřadu ani od vlastníka, 

krmení ryb nebylo zjištěno 

Vlastník rybníka Rybářství Třeboň Hld. a.s., 

Uţivatel rybníka Rybářství Třeboň Hld. a.s., 

Rybářský revír není  

Zarybňovací plán 400 kg/ ha kapr 

Průtočnost – doba zdrţení cca 90-110 dní 

 

Dílčí plocha M 

Vegetace eutrofních stojatých vod (Lemnetum minoris) 

Vegetace je bez ochranářského významu; rybník je poměrně hodně eutrofní; z vodních 

makrofyt byl zaznamenán pouze okřehek menší (Lemna minor). Místo s výskytem mnoha 

druhů ptáků. Biotop soustavy natura V1F. 

 

2.4.2 Základní údaje o nelesních pozemcích 

Dílčí plocha A 

Střídavě vlhké bezkolencové louky (Molinion) aţ psárkové louky (Alopecurion). 

Jedná se o polokulturní aţ kulturní pravidelně kosené louky s dominantní metlicí trsnatou 

(Deschampsia cespitosa) a psárkou luční (Alopecurus pratensis). Druhové sloţení bylo 

v minulosti pravděpodobně negativně ovlivněno dosevem. Malá přeţívající populace srpice 

barvířské (Serratula tinctoria) a svízele severního (Galium boreale) můţe naznačovat, ţe 

v dřívější době se louky druhovým sloţením více blíţily loukám bezkolencovým. Poměrně 

hojný je zde vlhkomilný starček vodní (Senecio aquaticus). 

Biotop soustavy natura T1.9 – T1.4. 
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Dílčí plochy B1-B2 

Intenzivně obhospodařované louky silně ovlivněné člověkem. 

Jedná se o druhově chudé produkční louky vzniklé dosevem travní směsi. Jsou pravidelně 

kosené. 

Biotop soustavy natura X5. 

Dílčí plocha C 

Hráz s porostem dubu letního (Quercus robur). Místo s potenciálem výskytu arborikolních 

brouků. 

Biotop soustavy natura X13. 

Dílčí plochy D1-D3 

Mozaika porostů nízkých a vysokých ostřic (Caricion fuscae, Caricion gracilis). 

Vegetace je vyvinutá na zamokřených okrajích luk navazujících na rákosiny. Tyto plochy 

jsou z části kosené, v závislosti na stupni jejich zamokření v době sečení. Na častěji sečených 

plochách jsou více zastoupeny nízké ostřice (Carex nigra, C. panicea, C. ovalis) místy 

v příměsi s bahničkami (Eleocharis palustris agg.) a sítinami (Juncus articulatus, J. effusus, J. 

conglomeratus). Z dvouděloţných je nejhojnější pryskyřník plamének (Ranunculus flamula) a 

pryskyřník plazivý (R. repens). Plochy spíše nesečené (nebo jen sporadicky) hostí vysoké 

ostřice. Ostřice štíhlá (C. acuta) je nejčastější, vyskytují se i o. liščí (C. vulpina), o. 

měchýřkatá (C. vesicaria), o. zobánkatá (C. rostrata). V ploše D1 se na přechodu do rákosin 

vyskytuje ptačinec bahenní (Stellaria palustris). 

Biotop soustavy natura R2.2 – M1.7. 

Dílčí plocha E  

Vegetace s dominantními bahničkami (Eleocharitetum palustris). 

Vegetace je vázaná na terénní sníţeniny na přechodu louky a porostů vysokých ostřic. Tato 

místa jsou kvůli vysokému zamokření občasně narušovaná mechanizací při seči, coţ 

pravděpodobně přispívá k udrţení tohoto společenstva. Dominantu zde tvoří bahničky 

(Eleocharis palustris agg.). Přesné taxonomické zařazení je na této lokalitě problematické – 

při terénních pochůzkách se nepodařilo získat rostliny s dostatečně vyvinutými plody. Část 

porostu je tvořená bahničkou jednoplevou (Eleocharis uniglumis). Tento druh dosud nebyl na 

lokalitě udáván, coţ zjevně souvisí s malou probádaností této přírodní památky. Bahnička 

jednoplevá je v červeném seznamu zařazena v kategorii silně ohroţený druh. V rámci jiţních 

Čech byl druh donedávna povaţován za vyhynulý (Chán 1999), v současné době je udávána 

pouze jediná recentní lokalita na Strakonických vápencích (Paulič in Hadinec & Lustyk 

2007). Pro PP Velký Karasín jde o významný nález silně ohroţeného druhu (v rámci jiţních 
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Čech dokonce hodnoceného jako kriticky ohroţený), který si rozhodně zasluhuje 

ochranářskou pozornost. Na této dílčí ploše a v jejím okolí je z důvodu ochrany druhu 

neţádoucí jakékoli hnojení, jsou neţádoucí jakékoli změny vodního reţimu. Stávající způsob 

hospodaření pravděpodobně druh neohroţuje, je však vhodné jeho početnost sledovat. 

Bahnička jednoplevá (Eleocharis uniglumis) roste na okraji mechanicky kosené louky, část 

porostu bývá pokosena, část je jiţ v nekoseném nebo jen občasně (v závislosti na zamokření) 

koseném litorálu. Tento způsob hospodaření by měl být zachován, absence sečení by jinak 

vedla k expanzi konkurenčně silnějších druhů.  

Biotop soustavy natura M1.3. 

Dílčí plochy F1-F2 

Strouhy přivádějící vodu do rybníka s ruderalizovaným lemem chrastice rákosovité (Phalaris 

arundinacea) 

Biotop soustavy natura X7A. 

Dílčí plochy G1-G6 

Porosty vysokých ostřic (Caricion gracilis), místy v mozaice s druhově chudšími porosty 

chrastice rákosovité (Phalaris arundinacea). 

Ostřice štíhlá (C. acuta) je nejčastější, vyskytuje se i o. liščí (C. vulpina), o. měchýřkatá (C. 

vesicaria), o. zobánkatá (C. rostrata). V ploše G1 se roztroušeně aţ vzácně vyskytuje 

ptačinec bahenní (Stellaria palustris), který patří mezi druhy dříve typické pro rybniční okraje 

v jihočeských pánvích. Dnes je na ústupu a zasluhuje si proto zvýšenou pozornost. 

Biotop soustavy natura M1.7 – X7A. 

Dílčí plochy H1-H7 

Křovité porosty s převahou ruderálních druhů. 

Dominantou v keřovém patře je zejména bez černý (Sambucus nigra) v příměsi s pionýrskými 

dřevinami. Bylinné patro je druhově chudé, dominantu tvoří zpravidla kopřiva dvoudomá 

nebo z přilehlých ploch zasahuje rákos a chrastice rákosovitá.  

Biotop soustavy natura X8. 

Dílčí plochy I1-I3 

Křovité porosty vrby šedavé (Salicion cinereae) s ruderalizovaným bylinným patrem. 

Jedná se o monodominantní porosty vrby šedavé, s druhově chudým podrostem s dominantní 

kopřivou dvoudomou (Urtica dioica) a chrasticí rákosovitou (Phalaris arundinacea). 

Biotop soustavy natura K1. 

Dílčí plocha J 

Porosty vysokých ostřic s výskytem ţluťuchy lesklé (Caricion gracilis). 
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Porosty jsou tvořené ostřicí štíhlou (Carex acuta), která místy expandovala do nekoseného 

lučního okraje. Na tuto plochu je soustředěn výskyt ochranářsky významné ţluťuchy lesklé 

(Thalictrum lucidum). Mozaikovitě se vyskytuje expanzivní třtina křovištní (Calamagrostis 

epigejos), místy i metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa) a chrastice rákosovitá (Phalaris 

arundinacea). Plochu by bylo vhodné kvůli výskytu expanzivní třtiny občas pokosit (1x za 2-

3 roky). 

Biotop soustavy natura M1.7. 

Dílčí plochy K1- K3  

Plochy s dominantní třtinou křovištní (Calamagrostis epigejos). 

Druhově chudá vegetace s dominantním silně expanzivním druhem - třtinou křovištní. Z 

plochy K1 můţe třtina expandovat do okolních porostů vysokých ostřic, kde je v rámci PP 

soustředěn výskyt cenného druhu ţluťuchy lesklé. 

Biotop soustavy natura X7B. 

Dílčí plocha L 

Rákosiny eutrofních stojatých vod (Phragmitetum communis). 

Vyskytují se zde zvláště chráněné druhy ptactva, zejména rákosník prouţkovaný 

(Acrocephalus schoenobaenus). Porosty rákosu zaujímají rozsáhlé plochy v lemu rybníka. 

Z dalších druhů zde roztroušeně roste např. kosatec ţlutý (Iris pseudacorus).  

Biotop soustavy natura M1.1. 

viz Příloha II mapa B 

 

2.5 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů do území a závěry pro 

další postup 

Ochranářský management se na území PP Velký Karasín podle dostupných údajů neprováděl.  

Závěry pro další postup: 

Cílem péče o PP  by mělo být uchování stávající druhové diverzity rostlin a ţivočichů. Zásahy 

(např. termíny provádění sečí) je nutné skloubit tak, aby byly vhodné pro společenstva s 

významnými druhy rostlin a zároveň nezhoršovaly podmínky pro avifaunu na lokalitě.  

 

2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize 

Prioritními zájmy jsou: 

1. Zachování moţnosti hnízdění a tahové zastávky vzácných druhů ptáků a dalších vodních a 

mokřadních druhů ptáků a zachování biotopů, na něţ jsou vázáni. 

2. Zlepšení stavu stanovišť s významnými druhy rostlin. 
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Při vhodném naplánování a hlavně realizaci managementů nebude docházet ke kolizím mezi 

jednotlivými předměty ochrany na území. 
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3. Plán zásahů a opatření  

 

3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ 

3.1.1 Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání 

3.1.1.1 Péče o nelesní pozemky 

Péče o nelesní pozemky spočívá v zavedení seče v některých biotopech. Na většině území se 

bude jednat o pruhovou seč, která je vhodným způsobem managementu zvláště z hlediska 

bezobratlých organismů. Termíny sečí jsou přizpůsobeny druhům chřástal vodní (Rallus 

aquaticus) a bekasina otavní (Gallinago gallinago). Cílem zásahů bude zlepšení podmínek 

pro významné druhy rostlin i ţivočichů. Ze severozápadní části lokality bude odstraněna 

deponie materiálu, která zde zůstala po odbahnění rybníka. 

3.1.1.2 Péče o rybníky (nádrže) a vodní toky 

Rámcová směrnice péče o rybníky 

Název rybníka (nádrţe) Velký Karasín 

Způsob hospodaření dvouletý cyklus 

Intenzita hospodaření polointenzivní 

Manipulace s vodní hladinou nepřípustné v době hnízdění ptactva (březen – červenec), 

jinak moţné po konzultaci s OOP 

Způsob letnění nebo zimování neletnit, nezimovat 

Způsob odbahňování v průběhu platnost PP neodbahňovat 

Způsoby hnojení nehnojit 

Způsoby regulačního přikrmování regulační přikrmování obilím případně medikovanou 

krmnou směsí je moţné pouze v odůvodněných případech 

se souhlasem OOP 

Způsoby pouţití chemických látek chemické látky pouţívat pouze v odůvodněných 

případech se souhlasem OOP 

Rybí obsádky do 400 kg/ha maximální hmotnosti rybí obsádky, kapra 

doplnit jinými druhy ryb (línem, štikou, candátem), počet 

nesmí překročit 250 ks/ha 

 

3.1.1.3 Péče o rostliny  

Vzhledem k charakteru vyhlašovaného území a zjištěným druhům rostlin lze říci, ţe 

navrhované zásahy neohrozí ţádné významné ani běţné druhy. Realizace plánu péče zlepší 

nebo minimálně zachová podmínky pro druhy vyskytující se v  PP. Na luční enklávě zásahy 

rovněţ povedou ke zlepšení stavu jednotlivých zájmových druhů rostlin. V území není 

výrazný problém s expanzivními druhy rostlin, je však třeba věnovat pozornost třtině 

křovištní (Calamagrostis epigejos) a pokusit se o její eliminaci. Problematiku není nutné 

recentně cíleně řešit, měly by postačovat zásahy v PP. 
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Přehled významných druhů a jejich nároků viz tabulková část kapitola 2 a Příloha III. 

3.1.1.4 Péče o živočichy  

Managementové zásahy jsou primárně cíleny na zachování a zlepšení stavu biotopů, na které 

je vázána především ornitofauna. Doba a způsob seče jsou stanoveny tak, aby vyhovovaly 

zvláště druhům chřástal vodní (Rallus aquaticus) a bekasina otavní (Gallinago gallinago). 

Dodrţení zásad pro hospodaření v rybníce by mělo zlepšit podmínky pro obojţivelníky. 

Uskutečnění plánovaných zásahů na lučních částech a v litorálu neohrozí, ale naopak zlepší 

ţivotní podmínky pro další druhy vzácnějších bezobratlých a to zejména pro ty, které jsou 

vázány na společenstva vlhkých luk. Zásahy pro jednotlivé druhy není nutné řešit detailně. 

Přehled významných druhů a jejich nároků viz tabulková část kapitola 2 a Příloha III. 

 

3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území 

3.1.2.1 Rybníky 

Zařízení zajišťující provoz rybníka (stavidlo, přepad) jsou v dobrém stavu a v průběhu 

platnosti plánu péče stačí provádět běţnou údrţbu. Je nutné odstranit velké větve, které padají 

z dubů na hrázi rybníka. V jiţní části vodní plochy by bylo vhodným opatřením vybudování 

ostrůvku, který by slouţil jako hnízdiště pro ptáky. Tento finančně poměrně náročný zásah 

má v tabulce prioritu 2, aby jej mohl správce území provést v případě dostatku finančních 

prostředků.  

3.1.2.2 Nelesní pozemky 

Obecná pravidla: 

V travních porostech  je zakázáno provádět mulčování, přísev, válení a smykování a pastvu a 

pouţívat hnojiva a chemické postřiky. 

Veškerá biomasa bude odstraněna mimo MZCHÚ a jeho ochranné pásmo. Trávu lze na 

lokalitě usušit. 

Plocha A  

Plochy budou koseny kaţdoročně v termínu 15.8-30.9. Je moţné pouţít traktor. Plocha bude 

posekána z 80%. Zbytek nepokosené  plochy se ponechá v pruzích o šířce 5-8m nebo v 

mozaice o velikosti neposekaných částí do 60m
2
 (části mohou mít nepravidelný tvar). Jak 

pruhy tak případné neposečené části v mozaice budou rovnoměrně rozmístěny po celé ploše. 

V dalším roce budou přednostně pokosena místa, která předtím kosena nebyla. N 

Plochy B1-B2 

Plochy budou koseny kaţdoročně v termínu 15.8-30.9. Je moţné pouţít traktor. Plocha bude 

posekána z 80%. Zbytek nepokosené  plochy se ponechá v pruzích o šířce 5-8m nebo v 
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mozaice o velikosti neposekaných částí do 60m
2
 (části mohou mít nepravidelný tvar). Jak 

pruhy tak případné neposečená části v mozaice budou rovnoměrně rozmístěny po celé ploše. 

V dalším roce budou přednostně pokosena místa, která předtím kosena nebyla. 

Alternativně lze provádět i druhou seč v případě, ţe první proběhne v termínu 15.8.-15.9. Při 

druhé seči budou přednostně pokosena místa, která předtím kosena nebyla. 

Plochy D1-D3 a G1-G6 

Plochy budou koseny kaţdoročně lehkou mechanizací v termínu 15.8-30.9. Celková plocha 

bude posekána z 60%. Zbytek nepokosené plochy se ponechá v pruzích o šířce 3- 5m nebo v 

mozaice o velikosti neposekaných částí do 30m
2
 (části mohou mít nepravidelný tvar). Jak 

pruhy tak případné neposečené části v mozaice budou rovnoměrně rozmístěny na celé ploše 

zásahu. V dalším roce budou přednostně pokosena místa, která předtím kosena nebyla.  

Plocha E  

Na této dílčí ploše a v jejím okolí je z důvodu ochrany silně ohroţeného druhu bahnička 

jednoplevá (Eleocharis uniglumis) neţádoucí jakékoli hnojení, jsou neţádoucí jakékoli změny 

vodního reţimu. Stávající způsob hospodaření pravděpodobně druh neohroţuje, je však 

vhodné jeho početnost sledovat. Bahnička jednoplevá roste na okraji mechanicky kosené 

louky, část porostu bývá pokosena, část je jiţ v nekoseném nebo jen občasně (v závislosti na 

zamokření) koseném litorálu. Tento způsob hospodaření by měl být zachován, absence sečení 

by jinak vedla k expanzi konkurenčně silnějších druhů. Plochu lze kosit kaţdoročně lehkou 

mechanizací v termínu 15.8-30.9. Část porostu je třeba ponechat neposečenou kvůli 

vysemenění rostlin a monitorovat vliv hospodaření na početnost a vitalitu bahničky 

jednoplevé. . 

Plocha H7 

V roce 2011 bude z deponií na ploše odstraněn bez černý (Sambucus nigra). Ve stejném roce 

budou deponie odstraněny mimo PP a její OP. Od roku 2012 bude plocha kaţdoročně kosena 

lehkou mechanizací v termínu 15.8-30.9. Bude pokosena celá plocha. Biomasa bude 

bezprostředně po zásahu odstraněna mimo plochu PP a jejího OP. Část hmoty je moţné 

pouţít k vybudování ostrůvku v jiţní polovině vodní plochy, který by slouţil jako hnízdiště 

ptáků. 

Plochy K1-K3 

Porosty třtiny budou kaţdoročně koseny dvakrát v termínu červen a ve druhé polovině září. 

Bude pokosena celá plocha. Biomasa bude bezprostředně po zásahu odstraněna mimo plochu 

PP a jejího OP. 
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Plocha L 

V porostech rákosu budou v tříletém popř. čtyřletém intervalu pokoseny cca 3- 4 m pruhy 

(dva záběry křovinořezu) směrem k rybníku. Mezi pruhy budou ponechány nepokosené pásy 

o šířce 8-12 m. Místa seče budou obměňována. Zásah bude proveden v září. Cílem je zlepšení 

hnízdních podmínek pro ptáky. Biomasa bude bezprostředně po zásahu odstraněna mimo 

plochu PP a jejího OP. 

Plocha J 

Plocha bude kosena ve dvouletém popřípadě tříletém intervalu jednou ročně v termínu 15.8-

30.9.  Bude pokosena celá plocha 

viz Příloha II mapa B 

 

3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu 

zásahů a přehledu činností 

Ochranné pásmo tvoří území do vzdálenosti 50 m od její hranice. Takto vymezené ochranné 

pásmo je dostačující. 

V souladu s § 37 odst. 2 zákona 114/92 Sb., je nutné ke stavební činnosti, terénním a 

vodohospodářským úpravám, k pouţití chemických prostředků, změnám kultury pozemku v 

ochranném pásmu nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. 

Doporučujeme rozšířit nutnost souhlasu orgánu ochrany přírody k šíření geograficky 

nepůvodních druhů rostlin.. Doporučujeme, aby šíření nepůvodních rostlin bylo v rámci OP 

omezeno aţ zcela vyloučeno. 

Bliţší vymezení, viz mapový zákres – Příloha II., mapa A výpis dotčených pozemků viz 

kapitola 1.4.. 

 

3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu 

Ve vyhlašovacím předpise je hranice PP stanovena velmi nejasně. U většiny vyjmenovaných 

parcel patří do MZCHÚ jen jejich část, přičemţ není určeno, jak velká. Zákres ve vyhlášce je 

velmi nepřehledný. KÚ nechal v nedávné době hranici zaměřit a zpracovatel PP měl tyto 

podklady k dispozici. Plocha nově navrţeného území lépe zajistí splnění cílů ochrany a navíc 

je vedena po logických hranicích. Území není nutné znovu zaměřovat a je moţné pouţít jiţ 

vypracovaný geometrický plán.  

Vyznačení území v terénu prakticky neexistuje a je nutné je vytvořit. Návrh na umístění 

sloupků s tabulemi se státním znakem viz Příloha II mapa D. 
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3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území 

3.4.1. Ochranné podmínky 

Základní ochranné podmínky 

V MZCHÚ platí základní ochranné podmínky stanovené podle § 36 zákona 114/92 Sb., jímţ 

se zakazují změny nebo poškozování přírodní památky nebo její hospodářské vyuţívání 

vedoucí k jejímu poškození.  

Bliţší ochranné podmínky 

Ve smyslu § 44 zákona 114/92 Sb., navrhujeme stanovit následující činnosti, které lze 

vykonávat pouze se souhlasem orgánu ochrany: 

1) hospodařit na pozemcích způsobem vyţadujícím intenzivní technologie, zejména 

prostředky a činnosti, které mohou způsobit změny v biologické rozmanitosti, struktuře 

společenstev anebo nevratně poškozovat půdní povrch, 

2) provádět změny druhu pozemků nebo způsobu jejich vyuţití, 

3) zřizovat skládky, a to i přechodné, jakýchkoli materiálů,  

4) umísťovat v památce zařízení k přikrmování zvěře, přikrmovat zvěř, 

5) provádět hnojení, pouţívání biocidů,  

6) sbírat či odchytávat rostliny a ţivočichy bez souhlasu OOP, kromě výkonu práva 

myslivosti či sběru plodů, 

7) výkon práva myslivosti můţe příslušný orgán omezit, pokud tento výkon je v rozporu s 

podmínkami ochrany území přírodní památky, 

8) uskutečňovat záměrné rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin a ţivočichů, 

9) provádět další činnosti, které by mohly negativně ovlivnit předmět ochrany, 

10) pořádat kulturní akce a sportovní akce. 

 

Komentáře k bliţším ochranným podmínkám: 

Bod 1 - Jedná se o změny hospodaření, vyuţívání nebo o jednorázové zásahy zásadně měnící 

charakter území či poškozující cíle péče a ochrany. 

Bod 2 - Jedná se zejména o převod pozemků na ornou půdu. Tento typ převodu by neměl být 

povolován. 

Bod 3 – Jakékoliv skládky by měly být zcela zakázány.  

Bod 4 – Je nutné posuzovat podle umístění a dopadu na biotu v rámci PP. 

Bod 5 – Hnojení by mělo být zakázáno stejně jako pouţívaní insekticidů; pouţívání ostatních 

biocidů povolovat jen, pokud je v souladu s platným plánem péče. 

Bod 6 – Vyjma povolení pro výzkumné a vědecké záměry. 
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Bod 7 -  Je nutné omezit výkon práva myslivosti, pokud bude negativně ovlivňovat stav nebo 

cíle OP. 

Bod 8 – Nutno postupovat opatrně. 

Bod 9 – Je nutné posoudit vhodné místo a termín. 

Bod 10- Je nutné zváţit místo a termín. 

 

Obecné zásady 

1) Péče o pozemky bude probíhat v souladu se schváleným plánem péče. 

2) Průzkum a výzkum ve zvláště chráněném území je moţné provádět pouze v souladu s § 73 

zákona 114/92 Sb. 

 

Návrh na změnu vyhlašovacího předpisu: 

Ochrana ornitologicky cenné lokality s výskytem řady chráněných a vzácných druhů avifauny 

a ochrana lučních společenstev s chráněnými a vzácnými druhy rostlin a ţivočichů.  

 

3.4.2 Ostatní správně administrativní opatření 

PP je nutno přehlásit. Nejlepším řešením se jeví vyhlásit památku po lomových bodech. Plán 

péče, jednotlivé zásahy či opatření nejsou v rozporu s příslušnými paragrafy zákona 114/1992 

Sb., a není nutné ţádat pro ně výjimku, povolení či souhlas. V souvislosti s moţným 

 výskytem chřástala a bahňáků (bekasina) by bylo vhodné zváţit prosazení této informace do 

veřejného registru půdy LPIS, kde není pro příslušné půdní bloky uvedena a nemusí být na ní 

při hospodaření brán zřetel. Jedná se konkrétně o půdní bloky č. 9602/8, 9702/9 ze čtverce 

760-1150. Jde o poměrně rozsáhlé bloky - v budoucnu by mohlo být výhodnější z nich 

pozemky patřící do PP vyjmout a pravidla hospodaření pro ně nastavit odděleně. 

  

3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností 

Místo není vyuţíváno ke sportovním ani rekreačním aktivitám, které tedy není nutné zatím 

regulovat.  

 

3.6 Návrhy na vzdělávací využití území 

 Na hráz rybníka by bylo vhodné umístit informační tabuli s informacemi o důvodech ochrany 

a významných druzích v PP a o chráněném území. Návrh na umístění tabule viz Příloha II 

mapa D. 
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3.7 Návrhy na průzkum či výzkum území a monitoring 

Na území bylo na začátku devadesátých let provedeno několik průzkumů, které však jiţ nyní 

nejsou aktuální, (Vydrová, A. - IP Botanický, vegetačního krytu, 1993; Kloubec, B. IP 

vertebratologický 1992); nebo se je vůbec nepodařilo získat (Faina, R., Přikryl, I. Studie 

rybářského hospodaření 1996). V průběhu platnosti nového plánu péče je nutné zpracovat 

botanický inventarizační průzkum lokality. Dále je potřeba provést podrobné inventarizační 

průzkumy skupin s vysokou bioindikační hodnotou obratlovců (ptáci, obojţivelníci), 

z bezobratlých zpracovat alespoň denní a noční motýly, rovnokřídlé, pavouky, brouky a 

zpracovat studii vlivu rybářského hospodaření na lokalitu. Závěry z těchto průzkumů lze 

pouţít k úpravě managementů uţ v průběhu platnosti PP a vyuţít při tvorbě plánu nového 

v roce 2020. 
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 14. Závěrečné údaje 

 

4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle 

jednotlivých zásahů (druhů prací)  

Druh zásahu (práce) a odhad množství 

(např. plochy)  

  

Orientační náklady 

za rok (Kč) 

Orientační náklady za období 

platnosti plánu péče (Kč) 

Jednorázové a časově omezené zásahy 

Odstranění křovin na ploše cca 0,2 ha 5 000 5 000 

Vytvoření a kontrola značení 20 000 20 000 

Odstranění deponií bahna 100 000 100 000 

Vytvoření ostrůvku 50 000 50 000 

Opakované zásahy celkem (Kč) 175 000  175 000 

Opakované zásahy 

Kosení strojově na ploše cca 10,1 ha 50 000 500 000 

Kosení lehkou mechanizací na ploše 

cca 3 ha 

36 000 360 000 

Kosení lehkou mechanizací na ploše 

cca 0,1 ha 

20 000 60 000 

N á k l a d y  c e l k e m  

(Kč) 

 920 000 

Pozn.: Jedná se pouze o orientační ceny 

 

4.2 Použité podklady a zdroje informací 

Anonymous. (2009): Českobudějovické rybníky. ČSO, Praha. 

Albrecht J. a kol (2003): Českobudějovicko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (ed.): Chráněná 

území ČR, svazek VIII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, 

Praha. 

Balatka B. (1972): Geomorfologické členění ČSR. Studie Geografické, 23, Brno. 

Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds.) (2007): Červený seznam ohroţených druhů České 

republiky. Bezobratlí. AOPK, Praha, 758 pp. 

Flíček, J. (1999): Inventarizační průzkum- fauna váţek (Odonata) přírodní památky Velký 

Karasín. Msc., depon. in: Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice. 27 pp. 

Demek  J a kol. (1987): Hory a níţiny. Zeměpisný lexikon ČR, . Academia 584, Praha. 
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ochrany přírody a krajiny ČR, Praha. 
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Kloubec, B. (1992): Vertebratologický inventarizační průzkum přírodní památky Velký 

Karasín. Msc., depon. in: Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice. 15 pp. 

Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J. & Štěpánek J. [eds.] (2002): Klíč 

ke květeně České republiky. – Academia, Praha. 
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Neuhäuslová et al. (1998) - Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky.- Praha. 

Plesník J., Hanzal V. & Brejšková L. (eds.) (2003): Červený seznam ohroţených druhů České 
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Procházka F. [ed.] (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav 

v roce 2000). – Příroda, Praha, 18: 1-166. 

Skalický V. et al. (1977): Regionálně fytogeografické členění ČSR.- In: Informace Red. Rady 

Květeny ČSR, No. 7:1-18. Průhonice. 

Slavík B. [ed.] (1995): Květena ČR 4. – Academia, Praha. 

Slavík B. [ed.] (1997): Květena ČR 5. – Academia, Praha. 

Slavík B. [ed.] (2000): Květena ČR 6. – Academia, Praha. 

těpánková J. eds. (2004): Květena ČR 7. – Academia, Praha. 

Quitt, E. (1970): Klimatické oblasti ČSSR (mapa 1: 500 000). Geografický ústav ČSAV. 

Praha. 

Tomášek, M. (2000): Půdy České republiky. Český geologický ústav. Praha. 

Vydrová, A. (1993): Inventarizační průzkum PP Velký Karasín, vegetační kryt. Msc., depon. 

in: Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice. 44 pp. 

 

Internetové zdroje. 

www.biolib.cz (nedatováno) 

www.biomonitoring.cz (nedatováno) 

www.drusop.cz (nedatováno) 

http://www.biolib.cz/
http://www.biomonitoring.cz/
http://www.drusop.cz/
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www.cuzk.cz (nedatováno) 

www.nature.cz (nedatováno) 

www. natura2000.cz (nedatováno) 

www.mapy.cz (nedatováno) 

www. uhul.cz (nedatováno) 

http://vlhlavy.czweb.org/ (nedatováno) 

 

4.3 Seznam používaných zkratek 

PP - plán péče, přírodní památka - dle souvislosti 

C2- - druh uvedený v červeném seznamu jako silně ohroţený 

C3 - druh uvedený v červeném seznamu jako ohroţený 

C4 - druh uvedený v červeném seznamu jako vzácnější taxon vyţadující další pozornost 

LC – druh uvedený v červeném seznamu jako málo dotčený 

VU - druh uvedený v červeném seznamu jako zranitelný 

EN - druh uvedený v červeném seznamu jako ohroţený 

NT - druh uvedený v červeném seznamu jako téměř ohroţený 

IUNC - International Union for Conservation of Nature 

MZCHÚ - maloplošné zvláště chráněné území 

OP - ochranné pásmo ochrana přírody- dle souvislosti 

ZCHÚ - zvláště chráněné území 

KO – druh je uveden ve vyhlášce MŢP č. 395/1992 Sb., jako kriticky ohroţený  

SO – druh je uveden ve vyhlášce MŢP č. 395/1992 Sb., jako silně ohroţený  

O – druh je uveden ve vyhlášce MŢP č. 395/1992 Sb., jako ohroţený druh 

 

4.4 Plán péče zpracoval  

NT NATURAM O.S.  

OSTROH 58, 350 02 CHEB 

kontaktní osoby 

Editor a kontaktní osoba: 

Jan Šamata
 

NT-NATURAM – občanské sdruţení pro ochranu přírody, Ostroh 58, 350 02 Poustka 

Jan. Šamata - Samata@seznam.cz 

 

http://www.cuzk.cz/
http://www.nature.cz/
http://www.mapy.cz/
http://vlhlavy.czweb.org/


34 

botanická část: Jana Janáková,  

entomologie: Štěpán Vodka , Michal Zapletal, Oldřich Číţek,  Pavel Marhoul, Ondřej Machač 
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Příloha III. Seznam druhů 



 

Tab 1. Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich 

název výměr

a (ha) 

stručný popis charakteru 

plochy nebo objektu a 

dlouhodobý cíl péče 

doporučený zásah 

bliţší popis viz kap.3.1.2.2 

naléh

avost 

termín 

provedení 

interval provádění 

Plocha A 5,5  viz kap.3.1.1.1 strojové kosení  1 15.8.-30.9 kaţdoročně 

Plochy B1 a B2 4,6 viz kap.3.1.1.1 strojové kosení  1 15.8.-30.9 kaţdoročně 

Plochy D1 aţ D3 a 

plochy G1 aţ G6 

2,5 viz kap.3.1.1.1 kosení lehkou mechanizací  1 15.8.-30.9 kaţdoročně 

Plocha E 0,1 viz kap.3.1.1.1 kosení lehkou mechanizací  1 15.8.-30.9 kaţdoročně 

Plocha H7 0,2 viz kap.3.1.1.1 odstranění křovin 

odstranění deponie bahna 

kosení lehkou mechanizací 

1 

1 

1 

9-12 

9-12 

15.8.-30.9 

jednorázově 2011 

jednorázově 2011 

kaţdoročně od  2012 

Plochy K1-K3 max. 

0,05 

viz kap.3.1.1.1 kosení lehkou mechanizací 1 15.8.-30.9 kaţdoročně 

Plocha L 0,7 viz kap.3.1.1.1 kosení lehkou mechanizací 2 1.9.-30.9 1x za 3 aţ roky 

Plocha J 0,3 viz kap.3.1.1.1 kosení lehkou mechanizací 1 15.8.-30.9 1x za 3 roky 
naléhavost - stupně naléhavosti jednotlivých zásahů se uvádí podle následujícího členění: 

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

2. stupeň - zásah vhodný, 

3. stupeň - zásah odložitelný. 

 

Tab. 2 Velikost dílčích ploch 

Označení dílčí plochy A B1 B2 C D1 D2 D3 E F1 F2 G1 

Plocha v m2 55316 10664 35428 10910 12036 2065 1507 1073 2423 1180 3194 

Označení dílčí plochy G2 G3 G4 G5 G6 H1 H2 H3 H4 H5 H6 

Plocha v m2 1110 4035 1467 105 146 325 1396 368 573 451 444 

Označení dílčí plochy H7 I1 I2 I3 J K1 K2 K3 L M   

Plocha v m2 2183 1015 442 757 3616 188 64 129 27443 44689   



 

 
Příloha II., mapa A – Parcelní vymezení s průběhem návrhu hranic PP 



 

 
Příloha II., mapa B - Vymezení ploch pro popis území a managementy nad leteckým snímkem 



 

 
Příloha II., mapa C - Vymezení ploch pro popis území a managementy nad katastrální mapou



 

 
Příloha II. mapa D.: Umístění cedulí s malým státním znakem a informační tabule 



 

 

Příloha II., mapa K - II. vojenské mapování 



 

 
Celkový pohled na západní okraj PP 

 
Rákosiny jsou hnízdištěm ptáků, v pozadí vrby ve východní části rezervace. 



 

 
Pohled z hráze jiţním směrem 

 
Hranice sečených bezkolencových aţ psárkových luk a mozaiky ostřic na západě. 



 

 
Porosty ostřic 

 
Deponie zarostlé ruderální vegetací 



 

 
 

 

Chrastice rákosovitá na strouze 

přicházející od rybníka Dvořák. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porosty vrby šedavé na východě 

lokality 



 

 

 

Duby na hrázi rybníka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rákosiny kolem strouhy přivádějící 

vodu do rybníka. 



 

 

 
 



 

 
Poškozený kříţek v louce severozápadně od hráze. 



 

 

Příloha č. III seznamy druhů 

Plantae  
 

Achillea millefolium L. - řebříček obecný 

 Vydrová (1993), Vlastní data (2009) 

Achillea ptarmica L. - řebříček bertrám  

 Vydrová (1993), Vlastní data (2009) 

- vzácně v ochranném pásmu u hráze rybníka 

Agropyron repens (L.) P. Beauv. - pýr plazivý 

 Vydrová (1993) 

Agrostis canina  L. - psineček psí 

 Vlastní data (2009) 

Agrostis capillaris L. - psineček obecný 

 Vydrová (1993) 

Agrostis stolonifera subsp. Stolonifera (L.) - psineček výběţkatý 

 Vydrová (1993) 

Alchemilla monticola Opiz - kontryhel pastvinný 

 Vydrová (1993), Vlastní data (2009) 

Alisma plantago-aquatica L. - ţabník jitrocelový 

 Vydrová (1993) 

Alopecurus aequalis Sobol. – psárka plavá 

 Vydrová (1993) 

Alopecurus geniculatus L. - psárka kolénkatá 

 Vydrová (1993) 

Alopecurus pratensis L. - psárka luční  

 Vydrová (1993), Albrecht (2003), Vlastní data (2009) 

- dominanta v lučních porostech 

Angelica sylvestris L. - děhel lesní 

 Vydrová (1993), Vlastní data (2009) 

Anthoxanthum odoratum L. - tomka vonná 

 Vydrová (1993) 

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. - kerblík lesní 

 Vydrová (1993) 

Arctium lappa (L.) – lopuch větší 

 Vydrová (1993) 

Arctium tomentosum Mill. - lopuch plstnatý 

 Vydrová (1993) 

Artemisia vulgaris L. – pelyněk černobýl 

 Vydrová (1993) 

Arrhenatherum elatius (L.) J. Presl & C. Presl - ovsík vyvýšený 

 Vydrová (1993) 

Atriplex patula L. - lebeda rozkladitá 

 Vydrová (1993) 

Avenula pubescens (Huds.) Dumort. - ovsíř pýřitý 

 Vydrová (1993) 

Barbarea vulgaris W.T. Aiton - barborka obecná 

 Vydrová (1993) 

Betonica officinalis L. bukvice lékařská 

 Vydrová (1993), Vlastní data (2009) 



 

Betula pendula Roth - bříza bělokorá 

 Vydrová (1993), Vlastní data (2009) 

Bidens cernua L. - dvouzubec nicí 

 Vydrová (1993) 

Bidens frondosa L. - dvouzubec černoplodý 

 Vydrová (1993) 

Bidens radiata Thuill. - dvouzubec paprsčitý 

 Vydrová (1993) 

Bidens tripartita L. - dvouzubec trojdílný 

 Vydrová (1993) 

Calamagrostis canescens (Weber) Roth - třtina šedavá 

 Vydrová (1993), Vlastní data (2009) 

Calamagrostis epigejos (L.) Roth - třtina křovištní  

 Vydrová (1993), Vlastní data (2009) 

- na několika místech (viz. vegetační mapa) - je třeba věnovat jí pozornost, zejména v 

ploše navazující na výskyt ţluťuchy lesklé by bylo vhodné ji kaţdoročně kosit, aby 

neexpandovala dál 

Caltha palustris L. - blatouch bahenní 

 Vydrová (1993) 

Campanula patula (L.) - zvonek rozkladitý 

 Vydrová (1993) 

Campanula rotundifolia L. - zvonek okrouhlolistý 

 Vlastní data (2009) 

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. - kokoška pastuší tobolka 

 Vydrová (1993) 

Cardamine pratensis L. - řeřišnice luční 

 Vydrová (1993), Vlastní data (2009) 

Carex acuta L. - ostřice štíhlá 

 Vydrová (1993), Albrecht (2003), Vlastní data (2009) 

Carex bohemika Schreb. - ostřice šáchorovitá  C4 

 Vydrová (1993) 

Carex canescens L. - ostřice šedavá 

 Vydrová (1993) 

Carex elata All. - ostřice vyvýšená  C3 

 Vydrová (1993) 

Carex hartmanii Cajander - ostřice Hartmanova  C3 

 Vydrová (1993), Albrecht (2003) 

Carex hirta (L.) - ostřice srstnatá 

 Vydrová (1993) 

Carex nigra (L.) Reichard - ostřice obecná 

 Vydrová (1993), Albrecht (2003), Vlastní data (2009) 

Carex ovalis Gooden. - ostřice zaječí 

 Vydrová (1993), Vlastní data (2009) 

Carex rostrata Stokes - ostřice zobánkatá 

 Vlastní data (2009) 

Carex vesicaria L. - ostřice měchýřkatá 

 Vydrová (1993), Albrecht (2003), Vlastní data (2009) 

Carex vulpina (L.) – ostřice liščí 

 Vydrová (1993), Vlastní data (2009) 

Carum carvi L. - kmín kořenný 



 

 Vydrová (1993), Vlastní data (2009) 

Centaurea jacea L. - chrpa luční 

 Vydrová (1993), Vlastní data (2009) 

Cerastium holosteoides Fr. - roţec obecný 

 Vydrová (1993) 

Chenopodium album L. - merlík bílý 

 Vydrová (1993) 

Chenopodium hybridum L. - merlík zvrhlý 

 Vydrová (1993) 

Chenopodium polyspermum L. - merlík mnohosemenný 

 Vydrová (1993) 

Cirsium arvense L. - pcháč oset 

 Vydrová (1993) 

Cirsium palustre L. - pcháč bahenní 

 Vydrová (1993) 

Cirsium vulgare (Savi) Ten. - pcháč obecný 

 Vydrová (1993), Vlastní data (2009) 

Conium maculatum L. - bolehlav plamatý 

 Vydrová (1993) 

Dactylis glomerata L. - srha laločnatá 

 Vydrová (1993) 

Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv. - metlice trsnatá  

 Vydrová (1993), Vlastní data (2009) 

- dominanta v lučních porostech 

Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. - jeţatka kuří noha 

 Vydrová (1993) 

Eleocharis uniglumis (Link) Schult. - bahnička jednoplevá pravá  C2, 

 Vydrová (1993), Vlastní data (2009) 

- porost (několik metrů čtverečních) uprostřed MZCHU na kontaktu terestrické 

rákosiny a kosené louky 

Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult.. - bahnička mokřadní 

 Vydrová (1993), Albrecht (2003), Vlastní data (2009) 

Eriophorum angustifolium Honck. - suchopýr úzkolistý 

 Albrecht (2003) 

Epilobium adenocaulon Hausskn. - vrbovka ţláznatá 

 Vydrová (1993) 

Epilobium palustre L. - vrbovka bahenní  C4 

 Vydrová (1993) 

Equisetum fluviatile L. - přeslička poříční 

 Vydrová (1993) 

Festuca pratensis Huds. - kostřava luční 

 Vydrová (1993) 

Festuca rubra L. - kostřava červená 

 Vydrová (1993), Vlastní data (2009) 

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. - tuţebník jilmový 

 Vydrová (1993), Vlastní data (2009) 

Frangula alnus Miller - krušina olšová 

 Vydrová (1993) 

Galeopsis tetrahit L. - konopice polní 

 Vydrová (1993) 



 

Galium album Mill. - svízel bílý 

 Vydrová (1993) 

Galium aparine L. - svízel přítula 

 Vydrová (1993) 

Galium boreale L. - svízel severní  C4a 

 Vydrová (1993), Vlastní data (2009) 

- vzácně v lučních porostech 

Galium palustre L. - svízel bahenní 

 Vydrová (1993), Vlastní data (2009) 

Galium uliginosum L. - svízel slatinný 

 Vydrová (1993) 

Galium verum L. - svízel syřišťový 

 Vydrová (1993) 

Genista tinctoria L. - kručinka barvířská 

 Vlastní data (2009) 

Glechoma hederacea L. - popenec obecný 

 Vydrová (1993) 

Glyceria fluitans L. - zblochan vzplývavý 

 Vydrová (1993) 

Glyceria maxima (Hartm.) Holmb.- zblochan vodní 

 Vydrová (1993), Albrecht (2003), Vlastní data (2009)  

Gnaphalium uliginosum L. - protěţ baţinná 

 Vydrová (1993) 

Helianthus tuberosus L. - slunečnice topinambur 

 Vydrová (1993) 

Hieracium laevigatum Will. - jestřábník hladký 

 Vydrová (1993) 

Holcus lanatus L. - medyněk vlnatý 

 Vydrová (1993), Vlastní data (2009) 

Humulus lupulus L. - chmel otáčivý 

 Vlastní data (2009) 

Hypericum perforatum L. - třezalka tečkovaná 

 Vydrová (1993), Vlastní data (2009) 

Hypericum tetrapterum Fries - třezalka čtyřkřídlá 

 Vydrová (1993) 

Iris pseudacorus L. - kosatec ţlutý 

 Vydrová (1993), Albrecht (2003), Vlastní data (2009), Anonymous (2009) 

Juncus articulatus L. - sítina článkovaná 

 Vydrová (1993), Vlastní data (2009) 

Juncus bufonius L. - sítina ţabí 

 Vydrová (1993) 

Juncus compressus Jacq. - sítina smáčknutá 

 Vydrová (1993) 

Juncus conglomeratus L. - sítina klubkatá 

 Vydrová (1993), Vlastní data (2009) 

Juncus effusus L. - sítina rozkladitá 

 Vydrová (1993), Vlastní data (2009) 

Lactuca serriola L. - locika kompasová 

 Vydrová (1993) 

Lamium album L. - hluchavka bílá 



 

 Vydrová (1993) 

Lathyrus pratensis L. - hrachor luční 

 Vydrová (1993), Vlastní data (2009) 

Lemna minor L. - okřehek menší 

 Vydrová (1993) 

Leontodon autumnalis L. - máchelka podzimní 

 Vydrová (1993), Vlastní data (2009) 

Leucanthemum vulgare Lam. - kopretina bílá 

 Vydrová (1993) 

Lolium perenne L. - jílek vytrvalý 

 Vydrová (1993) 

Lotus corniculatus L. - štírovník růţkatý 

 Vydrová (1993), Vlastní data (2009) 

Lycopus europaeus L. - karbinec evropský 

 Vydrová (1993), Vlastní data (2009) 

Lychnis flos-cuculi L. -  kohoutek luční 

 Vydrová (1993), Vlastní data (2009) 

Lysimachia nummularia L. - vrbina penízková 

 Vydrová (1993), Vlastní data (2009) 

Lysimachia vulgarit L. - vrbina obecná 

 Vydrová (1993), Vlastní data (2009) 

Lythrum salicaria L. - kyprej vrbice 

 Vydrová (1993), Albrecht (2003), Vlastní data (2009), Anonymous (2009) 

Medicago lupulina L. - tolice dětelová 

 Vydrová (1993) 

Mentha arvensis L. - máta rolní 

 Vydrová (1993), Vlastní data (2009) 

Molinia caerulea (L.) Moench – bezkolenec modrý 

 Vydrová (1993) 

Myosotis arvensis (L.) Hill - pomněnka rolní 

 Vydrová (1993) 

Myosotis laxiflora Rchb. - pomněnka bahenní volnokvětá 

 Vydrová (1993) 

Myosotis palustris (L.) L. - pomněnka bahenní 

 Vlastní data (2009) 

Myosoton aquaticum (L.) Moench - křehkýš vodní 

 Vydrová (1993) 

Oenanthe aquatica (L.) Poiret - halucha vodní 

 Vydrová (1993) 

Peplis portula L. - kaluţník šruchový 

 Vydrová (1993) 

Persicaria amphibia (L.) Delarbre - rdesno obojţivelné 

 Vydrová (1993), Vlastní data (2009) 

Persicaria hydropiper (L.) Delarbre - rdesno peprník 

 Vydrová (1993) 

Persicaria lapathifola (L.) Delarbre - rdesno blešník 

 Vydrová (1993) 

Persicaris minor (Huds.) Opiz – rdesno menší 

 Vydrová (1993) 

Phalaris arundinacea L. - chrastice rákosovitá 



 

 Vydrová (1993), Albrecht (2003), Vlastní data (2009) 

Phragmites australis (Cav.) Steud. - rákos obecný  

 Vydrová (1993), Albrecht (2003), Vlastní data (2009) 

- dominanta v porostech rákosin 

Phleum pratense L. - bojínek luční 

 Vydrová (1993) 

Pimpinella saxifraga L. - bedrník obecný 

 Vydrová (1993) 

Plantago lanceolata L. - jitrocel kopinatý 

 Vydrová (1993), Vlastní data (2009) 

Plantago major L. - jitrocel větší 

 Vydrová (1993) 

Poa angustifolia L. - lipnice úzkolistá 

 Vydrová (1993) 

Poa annua L. - lipnice roční 

 Vydrová (1993) 

Poa palustris L. - lipnice bahenní 

 Vydrová (1993), Vlastní data (2009) 

Potentilla anserina L. - mochna husí 

 Vydrová (1993), Vlastní data (2009) 

Poa trivialis L. - lipnice obecná 

 Vydrová (1993) 

Polygonum aviculare L. - truskavec ptačí 

 Vydrová (1993) 

Populus tremola L. - topol osika 

 Vydrová (1993) 

Potamogeton sp. L. - rdest 

 Vydrová (1993) 

Prunella vulgarit L. - černohlávek obecný 

 Vydrová (1993), Vlastní data (2009) 

Prunus avium (L.) L. - třešeň obecná 

 Vlastní data (2009) 

Ranunculus acris L. - pryskyřník prudký 

 Vydrová (1993), Vlastní data (2009) 

Ranunculus auricomus L. - pryskyřník zlatoţlutý 

 Vlastní data (2009) 

Ranunculus flammula L. - pryskyřník plamének 

 Vydrová (1993), Vlastní data (2009) 

Ranunculus repens L. - pryskyřník plazivý 

 Vydrová (1993), Vlastní data (2009) 

Rorippa palustris (L.) Besser - rukev baţinná 

 Vydrová (1993), Vlastní data (2009) 

Rosa sp. 

Rumex acetosa L. - šťovík kyselý 

 Vydrová (1993), Vlastní data (2009) 

Rumex crispus L. - šťovík kadeřavý 

 Vydrová (1993) 

Rumex maritimus L. - šťovík přímořský 

 Vydrová (1993), Vlastní data (2009) 

Rumex obtusifolius L. - šťovík tupolistý 



 

 Vydrová (1993) 

Sagina procumbens L. - úrazník poloţený 

 Vydrová (1993) 

Salix caprea L. - vrba jíva 

 Vydrová (1993) 

Salix cinerea L. - vrba popelavá 

 Vydrová (1993), Vlastní data (2009) 

Sambucus nigra L. - bez černý 

 Vydrová (1993), Vlastní data (2009) 

Sanguisorba officinalis L. -  krvavec toten 

 Vydrová (1993), Vlastní data (2009) 

Saxifraga granulata L. - lomikámen zrnatý 

 Vydrová (1993) 

Scirpus sylvaticus L. - skřípina lesní 

 Vydrová (1993) 

Scorzonera humilis L. - hadí mord nízký  C3 

 Vydrová (1993), Albrecht (2003), Anonymous (2009) 

Scrophularia nodosa L. - krtičník hlíznatý 

 Vydrová (1993) 

Selinum carvifolia L. - olešník kmínolistý 

 Vydrová (1993) 

Senecio aquaticus Hill - starček vodní 

 Vlastní data (2009) 

Senecio jacobaea L. - starček přímětník 

 Vydrová (1993) 

Senecio vulgaris L. starček obecný 

 Vydrová (1993) 

Serratula tinctoria L. - srpice barvířská  C4a  

 Vlastní data (2009) 

- vzácně v lučních porostech na záp. Břehu rybníka 

Solanum dulcamara L. - lilek potměchuť 

 Vydrová (1993), Vlastní data (2009) 

Spirodella polyrhiza (L.) Shleid. - závitka mnohokořenná 

 Vydrová (1993) 

Stellaria graminea L. - ptačinec trávovitý 

 Vydrová (1993) 

Stellaria palustris Hoffm. - ptačinec bahenní  C3  

 Vlastní data (2009) 

- vzácně na přechodu mezi rákosinami a lučními porosty 

Taraxacum sect. Ruderalia Kirschner, H. Ollgaard et Štěpánek - smetánka lékařská 

 Vydrová (1993), Vlastní data (2009) 

Thalictrum Luciím L. - žluťucha lesklá  C3  

 Vydrová (1993), Albrecht (2003), Vlastní data (2009), Anonymous (2009) 

- vzácně v porostech vysokých ostřic 

Thlaspi arvense L. - penízek rolní 

 Vydrová (1993) 

Torilis japonica (Houtt.) DC. - tořice japonská 

 Vydrová (1993) 

Trifolium hybridum L. - jetel zvrhlý 

 Vydrová (1993), Vlastní data (2009) 



 

Trifolium medium L. - jetel prostřední 

 Vlastní data (2009) 

Trifolium pratense L. - jetel luční 

 Vydrová (1993), Vlastní data (2009) 

Trifolium repens L. - jetel plazivý 

 Vydrová (1993) 

Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip. - heřmánkovec nevonný 

 Vydrová (1993) 

Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. – trojštět ţlutavý 

 Vydrová (1993) 

Typha latifolia L. - orobinec širokolistý 

 Vydrová (1993), Vlastní data (2009) 

Urtica dioica L. - kopřiva dvoudomá  

 Vydrová (1993), Albrecht (2003), Vlastní data (2009) 

- roztroušeně aţ hojně v sušších partiích rákosin 

Valeriana dioica L. - kozlík dvoudomý  C4 

 Vydrová (1993) 

Veronica arvensis L. - rozrazil rolní 

 Vydrová (1993) 

Veronica beccabunga L. - rozrazil potoční 

 Vydrová (1993) 

Veronica chamaedrys L. s.str. - rozrazil rezekvítek 

 Vydrová (1993) 

Veronica scutellata L. - rozrazil štítkovitý  C4 

 Vydrová (1993) 

Veronica serpyllifolia L. - rozrazil douškolistý 

 Vydrová (1993) 

Vicia cracca L. - vikev ptačí 

 Vydrová (1993) 

 

Fungi 
 

Boletales 

Boletus appendiculatus Schaeff. - hřib přívěskatý NT 

 Anonymous (2009) 

Boletus regius Krombh. - hřib královský  EN/KO 

 Anonymous (2009) 

 

Animalia  
 

Arthropoda 

 

Insecta 

 

Odonata 

Aeshna cyanea (O. F. Müller, 1764) - šídlo modré 

 Fliček (1999) 

Aeshna grandis (Linnaeus, 1758) – šídlo velké 

 Fliček (1999) 

Calopteryx virgo (Linné, 1758) - motýlice obecná 



 

 Fliček (1999) 

Coenagrion puella (Linné, 1758) - šidélko páskované 

 Fliček (1999) 

Cordulia aenea (Linné, 1758) - lesklice měděná 

 Fliček (1999) 

Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) – šidélko krouţkované 

 Fliček (1999) 

Erythromma najas (Hansemann, 1823) – šidélko rudoočko 

 Fliček (1999) 

Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší 

 Fliček (1999) 

Lestes sponsa (Hansemann, 1823) – šídlatka páskovaná 

 Fliček (1999) 

Lestes virdis (Vander Linden, 1825) – šídlatka velká 

 Fliček (1999) 

Lestes virens (Charpentier, 1825) - šídlatka zelená 

 Fliček (1999) 

Libellula depressa Linné, 1758 - váţka ploská 

 Fliček (1999) 

Libellula quadrimaculata Linné, 1758 – váţka čtyřskvrnná 

 Fliček (1999) 

Orthetrum cancelltum (Linnaeus, 1758) – váţka černořitná 

 Fliček (1999) 

Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825) - lesklice zelenavá 

 Fliček (1999) 

Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) - šídlatka hnědá  NT 

 Fliček (1999), Albrecht (2003), Anonymous (2009) 

Sympetrum danae (Sulzer, 1776) – váţka tmavá 

 Fliček (1999) 

Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758) – váţka ţlutavá 

 Fliček (1999) 

Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) – váţka rudá 

 Fliček (1999) 

Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) - váţka obecná 

 Fliček (1999) 

 

Orthoptera 

Chorthippus biguttulus (Linnaeus, 1758) 

 Vlastní data (2010) 

-jedna z našich nejhojnějších sarančí, vyskytuje se na suchých i vlhkých loukách s 

řidším porostem, ruderálních porostech apod., proniká i do velkých měst 

Chorthippus montanus (Charpentier, 1825) 

 Vlastní data (2010) 

-vlkomilná saranče, lokálně hojná po celém území ale většinou s lokalizovaným 

výskytem omezeným striktně na vlhké louky 

Chorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821) 

 Vlastní data (2010) 

-jedna z našich nejhojnějších sarančí, vlhké i suché louky, pastviny, často ve velmi 

vysoké početnosti, zkrácené krytky i křídla u samic  křídla u samců 

Tetrix sp. (Stål, 1861) 



 

 Vlastní data (2010) 

 

Hemiptera 

Rhabdomiris striatellus striatellus (Fabricius, 1794) 

 Vlastní data (2010) 

 

Coleoptera 

Anthocomus rufus (Herbst, 1786)  

 Vlastní data (2010) 

Aphodius Illiger, 1798 

 Vlastní data (2010) 

Apion Herbst, 1797 

 Vlastní data (2010) 

Athous haemorrhoidalis (Fabricius, 1801)  

 Vlastní data (2010) 

Cantharis Linnaeus, 1758 

 Vlastní data (2010) 

Clytus arietis (Linnaeus, 1758)  

 Vlastní data (2010) 

Curculio Linnaeus, 1758  

 Vlastní data (2010) 

Dalopius marginatus (Linnaeus, 1758)  

 Vlastní data (2010) 

Harmonia axyridis (Pallas, 1773)  

 Vlastní data (2010) 

Onthophagus speculifer Solsky, 1876 

 Vlastní data (2010) 

Oulema melanopus (Linnaeus, 1758)  

 Vlastní data (2010) 

Phosphuga atrata (Linnaeus, 1758)  

 Vlastní data (2010) 

Prosternon tesselatum (Linnaeus, 1758)  

 Vlastní data (2010) 

Psyllobora vigintiduopunctata (Linnaeus, 1758)  

 Vlastní data (2010) 

Lepidoptera  

Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758)  

 Vlastní data (2010) 

Agrotis ipsilon Hufnagel, 1766 

 Vlastní data (2010) 

Amphipyra tragopoginis (Clerck, 1759)  

 Vlastní data (2010) 

Archanara saprganii Esper, 1790 

 Vlastní data (2010) 

 - Hygrofilní druh rákosin, potravně vázaný na orobinec, příleţitostně zevar. 

Arctia caja (Linnaeus, 1758)  

 Vlastní data (2010) 

Autographa gamma (Linnaeus, 1758)  

 Vlastní data (2010) 

Cabera exanthemata (Scopoli, 1763)  



 

 Vlastní data (2010) 

Camptogramma bilineata Linnaeus, 1758 

 Vlastní data (2010) 

Cerapteryx graminis (Linnaeus, 1758)  

 Vlastní data (2010) 

Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758)  

 Vlastní data (2010) 

Chortodes fluxa (Hübner, 1809)  

 Vlastní data (2010) 

 -Lokálně se vyskytující druh vlhčích luk s výskytem třtiny sp. 

Clostera pigra (Hufnagel, 1766)  

 Vlastní data (2010) 

Cosmia trapezina (Linnaeus, 1758)  

 Vlastní data (2010) 

Craniophora ligustri (Denis & Schiffermüller, 1775)  

 Vlastní data (2010) 

Diachrysia chrysitis (Linnaeus, 1758)  

 Vlastní data (2010) 

Diarsia rubi (Vieweg, 1790)  

 Vlastní data (2010) 

Elachista pomerana Frey, 1870 

 Anonymous (2009) 

Ematurga atomaria Linnaeus, 1758 

 Vlastní data (2010) 

Epione repandaria Hufnagel, 1767 

 Vlastní data (2010) 

Epirrhoe alternata (Müller, 1764)  

 Vlastní data (2010) 

Hepialus sylvin aLinnaeus, 1761 

 Vlastní data (2010) 

Herminia tarsipennalis (Treitschke, 1835)  

 Vlastní data (2010) 

Hoplodrina blanda (Denis & Schiffermüller, 1775)  

 Vlastní data (2010) 

Hoplodrina octogenaria (Goeze, 1781)  

 Vlastní data (2010) 

Hydriomena furcata (Thunberg, 1784)  

 Vlastní data (2010) 

Hypena proboscidalis Linnaeus, 1758 

 Vlastní data (2010) 

Macaria notata (Linnaeus, 1758)  

 Vlastní data (2010) 

Mythimna impura (Hübner, 1808)  

 Vlastní data (2010) 

Lacanobia oleracea Linnaeus, 1758 

 Vlastní data (2010) 

Lacanobia suasa (Denis & Schiffermüller, 1775)  

 Vlastní data (2010) 

Mythimna albipuncta Den. & Schiff., 1775 

 Vlastní data (2010) 



 

Mythimna pallens Linnaeus, 1758 

 Vlastní data (2010) 

Ochropleura plecta (Linnaeus, 1761)  

 Vlastní data (2010) 

Perizoma alchemillata (Linnaeus, 1758)  

 Vlastní data (2010) 

Phalera bucephala (Linnaeus, 1758)  

 Vlastní data (2010) 

Phragmatiphila nexa (Hübner, 1808) 

 Anonymous (2009) 

Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758)  

 Vlastní data (2010) 

Pterostoma palpina Clerck, 1759 

 Vlastní data (2010) 

Pyrrhia umbra (Hufnagel, 1766)  

 Vlastní data (2010) 

Rivula sericealis (Scopoli, 1763)  

 Vlastní data (2010) 

Scopula floslactata (Haworth, 1809)  

 Vlastní data (2010) 

Simyra albovenosa (Goeze, 1781)  

 Vlastní data (2010) 

 -Lokální druh vázaný na baţinatá stanoviště a luhy teplejších poloh. 

Spilosoma lutea (Hufnagel, 1766)  

 Vlastní data (2010) 

Tholera decimalis Poda, 1761 

 Vlastní data (2010) 

Timandra comae A. Schmidt, 1931 

 Vlastní data (2010) 

Tinea steueri G. Petersen, 1966 

 Anonymous (2009) 

Trachea atriplicis (Linnaeus, 1758)  

 Vlastní data (2010) 

Xanthorhoe spadicearia (Denis & Schiffermüller, 1775)  

 Vlastní data (2010) 

Xanthorhoe ferrugata (Clerck, 1759)  

 Vlastní data (2010) 

Xestia c-nigrum (Linnaeus, 1758)  

 Vlastní data (2010) 

Xestia sexstrigata Haworth, 1809 

 Vlastní data (2010) 

Xestia xanthographa Den. & Schiff., 1775 

 

Chordata 

 

Actinopterygii 

Cypriniformes 

Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758) - kapr obecný 

 Kloubec (1992) 

 



 

Amphibia 

 

Anura 

Bufo bufo (Linnaeus, 1758) - ropucha obecná 

 Vlastní data (2010) 

Hyla arborea (Linnaeus, 1758) - rosnička zelená  SO 

 Kloubec (1992) 

Pelophylax lessonae (Camerano, 1882) – skokan krátkonohý SO 

 Kloubec (1992), Vlastní data (2010) 

 

Aves 

 

Accipitriformes  

 

Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) – moták pochop  O 

 Kloubec (1992), Vlastní data (2010) 

- krajina s rákosinami 

Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 - poštolka obecná 

 Kloubec (1992) 

Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) - orel mořský  KO 

 Anonymous (2009) 

 - oblast významá spíše jako zimoviště 

 

Anseriformes 

Anser anser (Linnaeus, 1758) - husa velká  

 Kloubec (1992), Anonymous (2009), Vlastní data (2010) 

- jezera a rybníky s dostatečně zarostlými břehy 

Anas querquedula Linnaeus, 1758 - čírka modrá  CR/SO 

 Kloubec (1992), Albrecht (2003) 

Anas clypeata Linnaeus, 1758 - lžičák pestrý  CR/SO 

 Kloubec (1992), Albrecht (2003) 

Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 - kachna divoká 

 Kloubec (1992) 

Anas strepera Linnaeus, 1758 - kopřivka obecná VU/O 

 Kloubec (1992), Anonymous (2009) 

Aythya ferina (Linnaeus, 1758) - polák velký 

 Kloubec (1992), Vlastní data (2010) 

- hlubší a rozsáhlejší typy stojatých vod 

Aythya fuligula (Linnaeus, 1758) - polák chocholačka 

 Kloubec (1992), Vlastní data (2010) 

- rybníky, jezera, ale i řeky 

Cygnus olor (J. F. Gmelin, 1789) - labuť velká EN 

 Kloubec (1992) 

Hirundo rustica Linnaeus, 1758 - vlaštovka obecná  LC/O 

 Kloubec (1992) 

Netta rufina (Pallas, 1773) - zrzohlávka rudozobá  EN/SO 

 Anonymous (2009) 

Charadriiformes  

Chroicocephalus ridibundus (Linnaeus, 1766) - racek chcechtavý   VU 

 Kloubec (1992), Anonymous (2009) 

http://www.biolib.cz/cz/taxon/id322/


 

Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758) - bekasina otavní SO 

 Kloubec (1992) 

Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758) - pisila čáponohá 

 Anonymous (2009) 

Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758 - tenkozobec opačný KO 

 Anonymous (2009) 

Sterna hirundo Linnaeus, 1758 - rybák obecný  EN/SO 

 Anonymous (2009), Vlastní data (2010) 

- velké vodní plochy všeho druhu 

Tringa ochropus Linnaeus, 1758 – vodouš kropenatý  SO 

 Kloubec (1992) 

Tringa totanus (Linnaeus, 1758) - vodouš rudonohý  KO 

 Kloubec (1992) 

Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) – čejka chocholatá 

 Kloubec (1992) 

Ciconiiformes  

Ardea cinerea Linnaeus, 1758 - volavka popelavá 

 Kloubec (1992), Vlastní data (2010) 

- všechny typy vod bohatých na potrav 

Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) - volavka stříbřitá  CR/SO 

 Anonymous (2009) 

Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) - kvakoš noční EN/SO 

 Anonymous (2009)  

Platalea leucorodia Linnaeus, 1758 - kolpík bílý CR/KO 

 Anonymous (2009) 

Columbiformes 

Columba oenas Linnaeus, 1758 - holub doupňák VU/SO 

 Kloubec (1992) 

Columba palumbus Linnaeus, 1758 - holub hřivnáč 

 Kloubec (1992) 

Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838) - hrdlička zahradní 

 Kloubec (1992) 

Galliformes  

Phasianus colchicus Linnaeus, 1758 - baţant obecný 

 Kloubec (1992), Vlastní data (2010) 

- kulturní otevřená krajina s porosty 

Gruiformes 

Fulica atra Linnaeus, 1758 - lyska černá 

 Kloubec (1992), Vlastní data (2010) 

- stojaté vody všeho druhu 

Rallus aquaticus Linnaeus, 1758 - chřástal vodní  SO 

 Kloubec (1992) 

Passeriformes  

Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758) - rákosník velký  VU/SO 

 Vlastní data (2010) 

- větší rákosiny, ale i malé mokřady 

Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798) – rákosník zpěvný 

 Kloubec (1992) 

Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804) - rákosník obecný 

 Kloubec (1992) 



 

Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 1758) - rákosník prouţkovaný  

 Kloubec (1992), Vlastní data (2010) 

- zejména v rákosinách, křovinách a kopřivových porostech, při zpěvu vyletuje do 

vzduchu 

Alauda arvensis Linnaeus, 1758 - skřivan polní 

 Kloubec (1992) 

Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758) - strnad rákosní  

 Kloubec (1992), Vlastní data (2010) 

- břehy rybníků, vlhké louky, mokřady 

Ficedula albicollis (Temminck, 1815) - lejsek bělokrký NT 

 Anonymous (2009) 

Locustella luscinioides (Savi, 1824) - cvrčilka slavíková  EN/O 

 Kloubec (1992), Albrecht (2003) 

Locustella naevia (Boddaert, 1783) - cvrčilka zelená 

 Kloubec (1992) 

Luscinia svecica (Linnaeus, 1758) - slavík modráček 

 Čos (2009) 

Motacilla alba Linnaeus, 1758 - konipas bílý 

 Kloubec (1992) 

Muscicapa striata (Pallas, 1764) - lejsek šedý  LC/O 

 Kloubec (1992) 

Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) - žluva hajní  LC/SO 

 Kloubec (1992) 

Parus caeruleus Linnaeus, 1758 - sýkora modřinka 

 Kloubec (1992) 

Parus major Linnaeus, 1758 - sýkora koňadra 

 Vlastní data (2010) 

- všechny typy lesů, parky, zahrady 

Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) - budníček menší 

 Vlastní data (2010) 

- lesy, parky 

Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758) - moudivláček lužní  NT/O 

 Kloubec (1992), Albrecht (2003) 

Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 - špaček obecný 

 Kloubec (1992) 

Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) - pěnice černohlavá 

 Vlastní data (2010) 

- stinné lesy s hustým podrostem, parky, zahrady 

Sylvia communis Latham, 1787 - pěnice hnědokřídlá 

 Kloubec (1992) 

Turdus pilaris Linnaeus, 1758 – drozd kvíčala 

 Kloubec (1992) 

Piciformes 

Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758) - strakapoud prostřední VU/O 

 Anonymous (2009) 

Picus canus Gmelin, 1788 - žluna šedá  LC 

 Kloubec (1992) 

Podicipediformes  

Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758) - potápka roháč  VU/O 

 Vlastní data (2010) 



 

- hlubší vodní plochy bohaté na potravu a porosty rákosin 

Podiceps nigricollis Brehm, 1831 - potápka černokrká EN/O 

 Anonymous (2009) 

Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) - potápka malá 

 Vlastní data (2010 

 - stojaté vody s dostatečně porostlými břehy 

Strigiformes 

Asio otus (Linnaeus, 1758) - kalous ušatý LC 

 Kloubec (1992) 

 

Mammalia 

 

Artiodactyla 

Sus scrofa Linnaeus, 1758 - prase divoké 

 Kloubec (1992) 

Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) - srnec obecný 

 Kloubec (1992) 

 

Carnivora 

Lutra lutra (Linnaeus, 1758) - vydra říční  SO 

 Anonymous (2009) 

Mustela erminea Linnaeus, 1758 – hranostaj 

 Kloubec (1992) 

 

Insectivora 

Neomys fodiens (Pennant, 1771) - rejsec vodní 

 Anonymous (2009) 

Neomys anomalus Cabrera, 1907 - rejsec černý 

 Anonymous (2009) 

Sorex araneus Linnaeus, 1758 – rejsek obecný 

 Kloubec (1992) 

 

Lagomorpha 

Lepus europaeus Pallas, 1778 - zajíc polní 

 Kloubec (1992) 

 

Rodentia 

Apodemus spp. Kaup, 1829 – myšice 

 Kloubec (1992) 

Microtus agrestis (Linnaeus, 1761) - hraboš mokřadní 

 Anonymous (2009) 

Microtus arvalis (Pallas, 1778) – hraboš polní 

 Kloubec (1992) 

Micromys minutus (Pallas, 1771) - myška drobná 

 Anonymous (2009) 

 

 


