
 

 

 

 

 

 

PLÁN PÉČE O EVL/ZCHÚ LUŽÍ U LOVĚTÍNA 

 

 
Dílčí plnění, část 1.1 – zpracování plánu péče o navrženou EVL na základě zpracovaných 
podkladů, dle smlouvy o dílo uzavřené mezi Sdružením Jižní Čechy NATURA 2000 a Jihočeským 
krajem dne 15. 12. 2010. Rozsah prací vychází ze schválených metodik a upřesněných závěrů 
kontrolních dnů a výrobních výborů, které byly odsouhlaseny zástupci zhotovitele, odběratele, TDI i 
projektového manažera.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracoval:  NaturaServis, spol. s r.o., Petr Hesoun, Mgr. David Fischer 
 

V Litvínově: …………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 …………………………..  
 za zhotovitele  
 Ing. Jan Sixta, CSc.  
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1. Základní údaje o zvláště chráněném území 

 

V rámci projektu implementace soustavy Natura 2000 v Jihočeském kraji je zpracováván pouze 

dílčí plán péče pro EVL Luží u Lovětína ve znění Nařízení vlády České republiky  

č. 132/2005 Sb. Novelou tohoto nařízení (371/2009 Sb.) EVL Luží u Lovětína zaniká jako 

samostatná lokalita a stává se součástí nové EVL CZ0314639 Rybníky u Lovětína, sloučením 

původní přírodní památky a EVL Luží u Lovětína s přírodní památkou Horní Lesák  

a přidáním další části (2 rybníků) ležící mezi uvedenými ZCHÚ. 

 

1.1 Základní identifikační údaje  
 

Evidenční číslo:       5414 

Kategorie ochrany:       přírodní památka 

Název území:        Rybníky u Lovětína 

Druh právního předpisu, kterým bylo území vyhlášeno:  Nařízení 

Orgán, který předpis vydal:       Jihočeský kraj 

Číslo předpisu:        10/2011 

Datum platnosti předpisu:      29. 3. 2011 

Datum účinnosti předpisu:       13. 4. 2011 

 

1.2 Údaje o lokalizaci území 

 

Kraj:         Jihočeský 

Okres:         Jindřichův Hradec 

Obec s rozšířenou působností:     Jindřichův Hradec 

Obec:         Jarošov nad Nežárkou  

Katastrální území:       Lovětín 

 

1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí 

 

Zvláště chráněné území: 

 

Katastrální území: (687685 Lovětín) 

 

Číslo 

parcely 

podle KN 

Číslo 

parcely 

podle PK 

nebo jiných 

evidencí 

Druh pozemku 

podle KN 

Způsob využití 

pozemku podle 

KN 

Číslo 

listu 

vlastnict

ví 

 

Výměra 

parcely 

celková 

podle KN 

(m
2
) 

Výměra 

parcely 

v ZCHÚ 

(m
2
) 

503  vodní plocha vodní nádrž umělá 442 4 543 4 543 

519  lesní pozemek  398 927 927 

470/2  lesní pozemek  442 2 658 415 

471/1  vodní plocha vodní nádrž umělá 228 5 759 5 759 

471/2  vodní plocha vodní nádrž umělá 386 571 571 

500/1  vodní plocha vodní nádrž umělá 56 291 291 

500/2  vodní plocha vodní nádrž umělá 442 6 590 6 590 

500/3  vodní plocha vodní nádrž umělá 442 9 749 9 749 

500/4  vodní plocha vodní nádrž umělá 10002 717 717 

514/1  vodní plocha zamokřená plocha 398 3 947 3 947 

514/2  trvalý travní porost  386 1 376 1 376 

514/4  vodní plocha zamokřená plocha 386 3 124 3 124 

514/5  trvalý travní porost  386 285 285 

514/6  trvalý travní porost  10002 343 343 

516/1  vodní plocha rybník 398 10 123 10 123 

522/2  trvalý travní porost  228 14 578 546 

522/5  trvalý travní porost  442 570 570 
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Výměra ZCHÚ dle zřizovacího předpisu: 10,90 ha (celá přírodní památka Rybníky u Lovětína) 

Část přírodní památky – lokalita Luží u Lovětína: 4,98 ha 

 

Ochranné pásmo: 

Katastrální území: (687 685 Lovětín) 

 

Číslo 

parcely 

podle KN 

Číslo 

parcely 

podle PK 

nebo jiných 

evidencí 

Druh pozemku 

podle KN 

Způsob využití 

pozemku podle 

KN 

Číslo 

listu 

vlastnict

ví 

 

Výměra 

parcely 

celková 

podle KN 

(m
2
) 

Výměra 

parcely 

v OP (m
2
) 

499  trvalý travní porost  56 13 130 5 978 

502  lesní pozemek  442 1 559 1 559 

504  trvalý travní porost  442 590 590 

517  trvalý travní porost  386 3 580 3 580 

523  trvalý travní porost  386 141 7 

672  ostatní plocha dráha 447 22 305 1 247 

467/1  orná půda  228 84 018 279 

470/2  lesní pozemek  442 2 658 2 243 

470/3  lesní pozemek  386 508 508 

510/1  orná půda  442 36 725 1 850 

510/2  orná půda  386 21 040 11 126 

511/6  orná půda  206 4 820 2 467 

514/3  trvalý travní porost  208 510 510 

514/7  trvalý travní porost  289 39 39 

514/8  trvalý travní porost  289 92 92 

522/1  trvalý travní porost  228 26 572 6 831 

522/2  trvalý travní porost  228 14 578 11 763 

522/3  trvalý travní porost  10002 1 630 867 

522/4  trvalý travní porost  56 20 783 6 414 

522/6  trvalý travní porost  442 1 134 1 021 

522/7  trvalý travní porost  10002 837 248 

522/8  trvalý travní porost  386 2 845 2 845 

522/9  trvalý travní porost  289 479 345 

527/1  orná půda  208 4 536 2 014 

527/2  trvalý travní porost  386 1 528 1 203 

528/4  ostatní plocha neplodná půda 10002 78 51 

528/5  trvalý travní porost  10002 14 14 

531/1  ostatní plocha neplodná půda 208 1 940 104 

531/2  ostatní plocha neplodná půda 208 406 288 

562/5  orná půda  208 10 111 606 

564/3  trvalý travní porost  206 42 42 

564/4  trvalý travní porost  206 3 196 2 

564/7  trvalý travní porost  208 4 810 3 073 

664/1  ostatní plocha ostatní komunikace 289 2 659 998 

664/3  ostatní plocha ostatní komunikace 208 127 127 

 

 

Výměra OP dle zřizovacího předpisu: 15,92 ha (celá přírodní památka Rybníky u Lovětína)  
Část přírodní památky – lokalita Luží u Lovětína: 7,09 ha.

 

 

Příloha č. M2: Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho OP. 
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1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma  
 

Druh pozemku 
ZCHÚ  
(plocha v ha) 

OP 

(plocha v ha) 
Způsob využití 

pozemku 

ZCHÚ  
(plocha v ha) 

lesní  pozemky 0,13 0,43   

vodní  plochy 4,54  zamokřená plocha 0,71 

   rybník nebo nádrž 3,83 

   vodní tok   

trvalé  travní 

porosty 
0,31 4,55   

orná půda  1,83   

ostatní zemědělské  

pozemky 
    

ostatní plochy  0,28 neplodná půda  

   
ostatní způsoby 

využití 
 

zastavěné 

plochy a nádvoří 
    

plocha celkem  4,98 7,09   

 

1.5 Překryv území s jinými chráněnými územími 

 

národní park:       NE 

chráněná krajinná oblast:     NE 

jiný typ chráněného území:     NE 

 

Natura 2000 

ptačí oblast:       NE 

evropsky významná lokalita:     CZ0314639 Rybníky u Lovětína 

 

1.6 Kategorie IUCN 
 

III. – přírodní památka 

 

1.7 Předmět ochrany ZCHÚ 

 

1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu 

 

Posláním přírodní památky Rybníky u Lovětína je ochrana komplexu cenných mokřadních biotopů 

rybníků, tůní a luk a tím i ochrana na ně vázaných rostlin a živočichů.  

Dále je posláním přírodní památky ochrana druhů a stanovišť EVL. 

Seznam druhů a stanovišť EVL podle článku 2 je uveden v příslušné příloze nařízení vlády 

371/2009 Sb. ze dne 26. října 2009, kterým se stanoví národní seznam evropsky významných 

lokalit, ve znění pozdějších předpisů. 
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1.7.2 Hlavní předmět ochrany ZCHÚ – současný stav 

 

Zpracováno dle následujících podkladů: Hesoun (2012a,b,c,d); Hesoun (vlastní údaje); Friedrich 

(2008); Lešák et al. (2008) 

 

A. Společenstva 

 
název společenstva podíl plochy v ZCHÚ 

(%) 

popis biotopu společenstva 

3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody 

s bentickou vegetací parožnatek 

2 Partie mezotrofního až slabě eutrofního 

dolního rybníka s hloubkou do 0,5 m. 

3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže 

s vegetací typu Magnopotamion nebo 

Hydrocharition 

V1C Makrofytní vegetace přirozeně 

eutrofních a mezotrofních stojatých vod 

s bublinatkou jižní nebo obecnou 

(Utricularia australis a U. vulgaris) 

10 Partie mezotrofního až slabě eutrofního 

dolního rybníka s hloubkou cca 0,5 až 1m. 

3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně 

V3 Makrofytní vegetace oligotrofních 

jezírek a tůn 

5 Tůňky v depresích mezi bulty vysokých 

ostřic v širokém rozhraní mezi vodním 

biotopem horní nádrže a přilehlými porosty 

slatinných společenstev. 

6410 Bezkolencové louky na vápni-

tých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých 

půdách (Molinion caeruleae) 

T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 

8 vlhká stanoviště na pseudoglejích až glejích 

periodicky zamokřovaná podzemní i povr-

chově stékající vodou. 

7140 Přechodová rašeliniště a třaso-

viště 

R2.3 Přechodová rašeliniště 

9 Porosty s hojnými rašeliníky a řidčeji 

zapojenými ostřicemi podél okraje pramenné 

mísy po obvodu širokých litorálů drobné 

dystrofní horní nádrže. 

K1  Mokřadní vrbiny 8 Pás lužních křovin s dominantní vrbou 

popelavou (Salix cinerea) je vyvinut podél 

jižního břehu dolní nádrže (plocha N). 

Vegetace je vyvinuta na  charakteristickém 

stanovišti, je ovšem narušena dřívějším 

uložením sedimentů z nádrže na dosud 

patrnou deponii podél břehu, na níž následně 

nastoupila ruderální bylinná vegetace a nálet 

pionýrských dřevin (bříza, jíva). 

M1.1  Rákosiny eutrofních stojatých 

vod 

8 Biotopem porostů rákosin v lokalitě jsou 

mělké partie mezotrofní až slabě eutrofní 

střední a dolní nádrže. 

M1.3  Eutrofní vegetace bahnitých 

substrátů 

1 Ostrůvky hlubších bahnitých sedimentů,  

a to v okolí S břehu JV nádrže, možná  

v souvislosti s dotací živinami z blízko 

ležících polí; vzácně se vyskytuje i jinde  

v lokalitě.  

M1.7  Vegetace vysokých ostřic 18 Nekosené trvale zamokřené plochy  

a litorály nádrží. 
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B. Druhy 

 

Houby 

 
název druhu  aktuální početnost 

nebo vitalita 

populace v ZCHÚ 

stupeň 

ohrožení  

popis biotopu druhu 

Křehutka orobincová 

Psathyrella typhae 

 

Početná 

EN Saprotrof rostoucí na rozkládajících se zbytcích 

mokřadních jednoděložných rostlin (orobinec, 

suchopýr, ostřice, puškvorec). 

Límcovka natřená 

Stropharia inuncta 

 

jednotlivě 

CR Saprotrof  rostoucí na loukách a pastvinách. 

Pavučinec bažinný 

Cortinarius uliginosus 

 
Početný 

VU Mykorhizní symbiont vlhkých zaplavovaných 

porostů, obvykle v blízkosti vodních toků nebo 

nádrží. Je vázán na různé druhy vrb, vzácně  

na jiné dřeviny. 

Polnička bažinná  

Agrocybe paludosa 

 

Roztroušeně 

EN Saprotrof rostoucí na tlejících rostlinných zbytcích 

v prostředí mokřadů (rákosiny, ostřicové porosty, 

vlhké louky, rašeliniště) nižších poloh. 

Třepenitka vlhkožijná 

Hypholoma subericaeum 

 
Početná 

EN Saprotrof rostoucí na jílovité půdě na podmá-

čených až bažinatých stanovištích, zejména  

na březích potoků, rybníků a na vlhkých místech  

v lesích. 

Voskovka vroubkovaná  

Hygrocybe  

coccineocrenata 

 

Roztroušeně 

EN Saprotrof rašelinišť, méně často na vlhkých 

loukách s rozvinutým mechovým patrem, často 

s bezkolencem. 

 

Rostliny 

 
název druhu  aktuální početnost 

nebo vitalita 

populace v ZCHÚ 

stupeň 

ohrožení  

popis biotopu druhu 

Bahnička vejčitá 

Eleocharis ovata 

Nepravidelný výskyt, 

roztroušeně  

C3/- Příležitostně na obnažovaných dnech. 

Bublinatka jižní  

Utricularia australis 

Bohaté stabilní popu-

lace 

C3 Velmi hojně zejména ve střední a horní nádrži. 

Hadí mord nízký 

Scorzonera humilis 

Jednotlivě C3 Sušší plochy východně od střední nádrže a na hrá-

zi horní nádrže. 

Mochna bahenní  

Potentilla palustre 

Bohatá stabilní popu-

lace 

C3 Hojná zejména v porostech vysokých ostřic na ob-

vodu horní nádrže. 

Ostřice česká  

Carex bohemica 

Poměrně hojně při ob-

nažení částí dna 

C4 Na obnažovaných dnech nádrží. 

Ostřice dvouřadá  

Carex disticha 

Jednotlivě v lučních a 

mokřadních společen-

stvech 

C4 Ve společenstvech vlhkých luk svazu Molinion  

a porostech vysokých ostřic. 

Ostřice Hartmanova  

Carex hartmanii 

Bohatá a stabilní po-

pulace 

C3 Početná populace pod hrází prostřední nádrže. 

Ostřice plstnatoplodá  

Carex lasiocarpa 

Ostrůvkovitá, ale sta-

bilní populace 

C2/§2 Ve společenstvech přechodových rašelinišť a vy-

sokých ostřic obklopujících volnou hladinu horní 

nádrže. 

Ostřice vyvýšená  

Carex elata 

Bohatá stabilní popu-

lace 

C3 Porosty vysokých ostřic na několika místech 

území, zejména na západním břehu horní nádrže. 

Prstnatec májový 

Dactylorhiza majalis 

Nepočetný, stabilní 

populace 

C3/§3 V lučních společenstvech po obvodu střední 

nádrže, zejména jižně od ní. 
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Rdest ostrolistý 

Potamogeton acutifolius 

Nepříliš početná, ale 

postupně se rozvíjející 

populace 

C2 Několik míst ve spodní nádrži ve společenstvu 

ponořených vodních rostlin. 

Rdest tupolistý 

Potamogeton obtusifolius 

Bohatá populace, vi-

tální, perspektivní 

C3 Početně na většině plochy spodní nádrže, 

roztroušeně i ve střední nádrži. 

Rozrazil štítnatý  

Veronica scutellata  

Roztroušeně v lučních 

a  mokřadních spole-

čenstvech 

C4 V porostech vysokých ostřic a rákosin. 

Vachta třílistá  

Menyanthes trifoliata 

Drobná kolonie C3/§3 V ostřicovorašeliníkových a ostřicových  spole-

čenstvech na JV okraji horní nádrže. 

Vrbina kytkokvětá 

Lysimachia thyrsiflora 

Bohatá stabilní popu-

lace 

C3/§2 Výskyt v různých mokřadních společenstvech po 

celém ZCHÚ. 

Vrbka bahenní  

Epilobium palustre 

Roztroušeně  C4 Luční a mokřadní vegetace na více místech loka-

lity. 

Vrbka tmavá  

Epilobium obscurum 

Roztroušený výskyt 

jednotlivých rostlin 

C3/- Výskyt v luční a mokřadní vegetaci porůznu na ví-

ce místech lokality. 

Zevar nejmenší 

Sparganium minimum 

 

Několik nepříliš ploš-

ně rozsáhlých porostů, 

stabilní stav 

C2/§2 V horní nádrži v dystrofních tůňkách mezi porosty 

vysokých ostřic, také v uměle vytvořené tůňce 

v tomto společenstvu. 

Žabník trávolistý  

Alisma gramineum 

Početná kolonie,  vitál-

ní, perspektivní 

C2 Mělké okrajové partie dolní nádrže. 

 

Živočichové 

 
název druhu  aktuální početnost 

nebo vitalita 

populace v ZCHÚ 

stupeň 

ohrožení  

popis biotopu druhu 

Ptáci 

Čejka chocholatá  

Vanellus vanellus 

 

Pravidelné hnízdění 

v okolních loukách  

a polích. 

VU/§3 Vlhké louky a pole.  

Chřástal vodní  

Rallus aquaticus 

Pravděpodobné 

hnízdění 1 páru 

VU/§2 Rákosiny. 

Kopřivka obecná  

Anas strepera 

Příležitostné 

hnízdění 

VU/§3 Rybníky s porosty emerzní litorální vegetace.  

Moták pochop  

Circus aeruginosus 

Pravidelné hnízdění VU/§3 Hnízdí v rozsáhlých vysokých rákosinách. 

Potápka malá  

Tachybaptus 

ruficollis 

Pravidelné hnízdění VU/§3 Bohatě zarostlé vodní nádrže. 

Vodouš kropenatý 

Tringa ochropus 

 

Hnízdí mimo loka-

litu (v okolí rybníků 

Prostřední a Horní  

u Lovětína) 

EN/§2 Bahňák hnízdící v lesích s mokřady. 

Čolek obecný  

Lissotriton vulgaris = 

Triturus vulgaris 

Desítky až stovky a-

dultů, vitální stabi-

lizovaná populace 

LC/§2 K reprodukci využívá všechny místní vodní plochy, 

jako terestrické stanoviště mu slouží prakticky celá 

plocha ZCHÚ (luční porosty, lesní biotopy, 

rašeliniště, ...). 

Čolek velký  

Triturus cristatus 

- jeden z hlavních před-

mětů ochrany v EVL 

Perspektivní, vitální 

a stabilizovaná po-

pulace - minimálně 

vyšší stovky adultů 

EN/§2 Nejpočetněji v horní nádrži, larvy ve všech 

nádržích, jako terestrické stanoviště mu slouží 

prakticky celá plocha ZCHÚ (luční porosty, lesní 

biotopy, rašeliniště, ...). 

Blatnice skvrnitá  

Pelobates fuscus 

Desítky adultů – sta-

bilizovaná populac 

NT/§2 Reprodukce potvrzena zejména ve spodní a střední 

nádrži (zde byly nalezeny i larvy), jako terestrická 

stanoviště slouží prakticky celá plocha ZCHÚ i její 

širší okolí (včetně přilehlých polí). 

Kuňka obecná 

Bombina bombina 

Min. desítky adultů 

– nepříliš početná, 

ale vitální populace 

EN/§2 Ve všech vodních nádržích, larvy nalezeny v tůni  

a střední nádrži. Zimuje na souši v okolních 

terestrických biotopech.  
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Ropucha obecná 

Bufo bufo 

Desítky adultů – 

nepříliš početná po-

pulace 

LC/§3 Všechny vodní nádrže, larvy ve spodní a střední 

nádrži, jako terestrická stanoviště slouží ropuchám 

celá plocha ZCHÚ i její širší okolí (včetně 

přilehlých polí). 

Rosnička zelená 

Hyla arborea 

Stovky adultů – po-

četná, vitální a sta-

bilizovaná populace 

NT/§2 Rozmnožuje se zejména ve spodní a střední nádrži, 

(zde a v tůni byly také zastiženy larvy), jako 

terestrická stanoviště slouží prakticky celá plocha 

ZCHÚ i její širší okolí.  

Skokan hnědý  

Rana temporaria 

Minimálně vyšší de-

sítky adultů – 

stabilizovaná a vi-

tální populace 

NT/ - K reprodukci využívá všechny vodní nádrže, trdliště 

se v průběhu let přesouvají podle konkrétního stavu 

nádrží. Pulci zastiženi ve všech třech nádržích. Jako 

terestrická stanoviště slouží prakticky celá plocha 

ZCHÚ i její širší okolí.  

Skokan ostronosý  

Rana arvalis 

Přes 100 adultních 

jedinců – perspek-

tivní, vitální a sta-

bilizovaná populace 

EN/§1 K reprodukci využívá všechny vodní nádrže  

v ZCHÚ. Trdliště se v průběhu let přesouvají podle 

konkrétního stavu nádrží. Pulci zastiženi ve všech 

třech nádržích. Jako terestrická stanoviště slouží 

tomuto druhu prakticky celá plocha ZCHÚ i její 

širší okolí.  

Skokan krátkonohý  

Pelophylax lessonae  

=Rana lessonae 

Desítky-stovky je-

dinců 

VU/§2 Zejména spodní a střední nádrž, pulci „zelených“ 

skokanů byli nalezeni ve všech nádržích i tůni. 

Zejména juvenilní jedinci využívají i přilehlé 

podmáčené plochy. Druh zimuje jak ve vodě, tak 

v přilehlých terestrických biotopech. 

Skokan zelený  

Pelophylax komplex 

esculentus 

Desítky jedinců NT/§2 Zejména spodní a střední nádrž, pulci „zelených“ 

skokanů byli nalezeni ve všech nádržích i tůni. 

Zejména juvenilní jedinci využívají i přilehlé 

podmáčené plochy. Druh zimuje jak ve vodě, tak 

v přilehlých terestrických biotopech.  

Plazi 

Ještěrka živorodá 

Zootoca vivipara 

Nepočetná stabilní 

populace 

NT/§2 Mokřady, rašeliniště, přechodová stanoviště, luční 

porosty.  

Užovka obojková 

Natrix natrix 

Nepočetná stabilní 

populace 

LC/§3 V rámci ZCHÚ obývá prakticky všechny typy 

biotopů. 

Brouci 

Potápník 

Dytiscus circumcinctus 

Početná a stabilní 

populace 

NT/ - Různé typy stojatých vod, zejména ve větších 

nádržích zarostlých vegetací. 

Potápník 

Graphoderus zonatus 

Stabilní populace NT/ - Druh převážně větších nádrží zarostlých vegetací, 

zřejmě dává přednost kyselejším vodám. 

Kalužník 

Hydaticus aruspex 

Stabilní populace VU/ - Acidofilní až tyrfofilní druh. Dává přednost menším 

nádržím s rašelinnými břehy. 

Potápník 

Hydroporus scalesianus 

Zřejmě stabilní 

populace 

CR/ - Obývá slatinné nádrže a rašeliniště. Nalézán 

zejména v ponořených částech trsů vysokých ostřic. 

Plavčík 

Haliplus fulvus 

Stabilní populace VU/ - Obývá zejména bohatě zarostlé menší nádrže  

a mokřady. 

Vodomil černolesklý 

Hydrophilus aterrimus 

Početná a stabilní 

populace 

CR/ - Reliktní druh bohatě zarostlých mokřadů a větších 

vodních ploch. Larvy se živí vodními plži. Jelikož 

každý instar larvy dává přednost plžům jiné 

velikosti, musí být v nádrži, kterou H. atterimus 

osídlí, velké množství vodních měkkýšů. 

Vodomil černý 

Hydrophilus piceus 

Nalezen 1 ks CR/ - Druh s podobnými požadavky jako předchozí. 

V posledních desetiletích mnohem vzácnější. 

Kovařík 

Oedostethus 

quadripustulatus 

Nalezen 1 ks EN/ - Obývá periodicky zaplavované louky u vodních 

toků a podmáčené louky u vodních nádrží. 

Rákosníček 

Donacia cinerea 

Početná stabilní 

populace 

EN/ - Obývá mokřady s porosty orobinců. 

Rákosníček 

Donacia versicolorea 

Nepravidelný výskyt EN/ - Vodní plochy s porosty vzplývavých rdestů, 

zejména plovoucí listy Potamogeton natans. 
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Dřepčík 

Chaetocnema sahlbergi 

Stabilní populace EN/ - Nalézán v porostech mokřadních ostřic. 

Střevlík 

Carabus scheidleri 

Stabilní populace -/§3 Střevlík obývající travnaté a okraje lesních biotopů 

od středně vlhkých až po stepní biotopy. 

Svižník 

Cicindela campestris 

Nepravidelný výskyt -/§3 Velmi dobře létající dravý brouk otevřených 

stanovišť, zejména písčitých (lesní cesty, okraje 

polí, pískovny aj.). 

Střevlík 

Pterostichus aterrimus 

Nepočetný, stabilní 

populace? 

EN/ - Vzácný mokřadní střevlík obývající podmáčené plo-

chy, zejména rákosiny. 

Rovnokřídlí 

Saranče tlustá 

Stethophyma grossum 

Početná stabilní 

populace 

NT/- Obývá porosty vysokých ostřic, na kladení vajec 

však vyžaduje i osluněná sušší stanoviště. Často je 

proto nacházena na rozhranních ostřicových porostů 

a navazujících kosených podmáčených luk. Hojná  

u horní nádrže. 

Motýli 

Otakárek fenyklový 

Papilio machaon 

Nepravidelný výskyt -/§3 Motýl pestrých mezofilních i hygrofilních luk. 

Živnými rostlinami je čeleď Apiaceae. V okolí 

střední nádrže 

Vážky 

Šídlatka tmavá 

Lestes dryas 

Stabilní populace VU/ - Druh obývající zejména kyselejší stojaté vody 

s bohatými porosty makrofyt. Střední a horní nádrž. 

Šídlatka zelená 

Lestes virens 

Stabilní populace VU/ - Druh stojatých bohatě zarostlých vod od nížin až po 

vyšší střední polohy. V PP Luží u Lovětína zejména 

na střední a horní nádrži.  

Šidélko kopovité 

Coenagrion hastulatum 

Stabilní populace NT/ - Acidofilní druh. Populace jsou v ČR soustředěny do 

území s vyšším zastoupením rašelinných a kyselých 

vod. V lokalitě na všech vodních plochách. 

Šidélko jarní 

Coenagrion lunulatum 

Součást stabilní me-

tapopulace rozšířené 

EVL 

CR/ - Vyžaduje bohatě zarostlé nádrže, zřejmě je 

extrémně citlivé k manipulaci s vodou, proto nesmí 

být nádrže hospodářsky využívány nebo musejí být 

alespoň jejich části ponechány celoročně na vodě. 

Šídlo červené 

Aeshna isosceles 

Nepravidelný výskyt VU/ - Druh zejména nižších a středních poloh, vyhledává 

lokality s bohatými porosty vegetace, zejména 

rákosin a vysokých ostřic. Všechny vodní plochy. 

Šídlo luční 

Brachytron pratense 

Vzácně, nepravidel-

ný výskyt 

EN/ - Druh bohatě zarostlých stojatých vod s rákosinami 

či vysokými ostřicemi. Pouze na střední nádrži. 

Vážka tmavoskvrnná 

Leucorrhinia rubicunda 

Součást stabilní me-

tapopulace rozšířené 

EVL 

EN/ - Vzácný acidofilní druh. Ve větší míře než další 

druhy vážek využívá obvody nádrží s porosty 

dřevin. 

Vážka jasnoskvrnná 

Leucorrhinia pectoralis 

- jeden z hlavních 

předmětů ochrany v EVL 

Součást velmi po-

četné metapopulace 

žijící v rozšířené 

EVL 

VU/§2 Druh zarostlých, především slatinných stojatých vod 

s bohatou vegetací, zejména vysokých ostřic. 

V posledních letech hlavně u střední a horní nádrže. 

Vážka žíhaná 

Sympetrum striolatum 

Nepočetná, stabilní 

populace 

NT/ - Druh mělkých dobře prohřívaných nádrží za-

rostlých vegetací. 

Pavouci    

Skákavka rákosní 

Marpissa radiata 

Poměrně početná, 

stabilní populace 

 Na vegetaci podmáčených rybničních okrajů. 

Plachetnatka rybniční 

Bathyphantes setiger 

Poměrně početná, 

stabilní populace 

VU/ -  Mezi vegetací a v detritu ve výtopách některých 

rybníků 

Měkkýši    

Lištovka lesklá 

Segmentina nitida 

Početná, stabilní, 

perspektivní 

populace 

 

Ve všech vodních nádržích. Populace významná i 

jako potravní základna vodomilů Hydrophilus sp. 

Okrouhlice rybničná 

Musculium lacustre 

Nepočetná, ale 

stabilní populace 
 

V litorálech dolní a střední nádrže. 
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C. Útvary neživé přírody 

 

Útvary neživé přírody nejsou předmětem ochrany PP. 

 

1.8 Předmět ochrany EVL  

 

A. Společenstva 

 
název společenstva podíl plochy v 

ZCHÚ (%) 

popis biotopu společenstva 

3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně, 

V3 Makrofytní vegetace oligotrofních 

jezírek a tůní 

5 Biotopem jsou tůňky v depresích mezi bulty 

vysokých ostřic v širokém rozhraní mezi vodním 

biotopem horní nádrže a přilehlými porosty 

slatinných společenstev. 

 

B. Druhy 

 
název druhu  aktuální početnost 

nebo vitalita 

populace v ZCHÚ 

stupeň 

ohrožení  

popis biotopu druhu 

Čolek velký (Triturus 

cristatus) 

Vyšší stovky-tisíc EN/§2 Nejpočetněji v horní nádrži, larvy ve všech 

nádržích 

Vážka jasnoskvrnná 

Leucorrhinia pectoralis 

Součást velmi 

početné 

metapopulace žijící 

v rozšířené EVL 

VU/- 

Druh zarostlých, především slatinných stojatých 

vod s bohatou vegetací, zejména vysokých ostřic. 

V posledních letech hlavně u střední a horní 

nádrže. 

 

C. Útvary neživé přírody 

 

Nejsou předmětem ochrany 

 

1.9 Cíl ochrany 

 

Cílem ochrany je udržení lokality ve stavu příznivém pro zachování cenných společenstev a další 

rozvoj populací hlavních předmětů ochrany i dalších významných druhů rostlin a živočichů. 
 

2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany 

 

2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů 

 

PP Luží u Lovětína je tvořena třemi nádržemi ležícími asi 0,5 km jihovýchodně od obce Lovětín. 

Horní nádrž má trubní přepad, střední má přepad ve formě otevřené strouhy a spodní nádrž je 

opatřena výpustním zařízením. V roce 2004 byla mezi spodní a střední nádrží vyhloubena 

nevypustitelná tůň. Nádrže nejsou hospodářsky využívány. Ve spodní nádrži je poměrně početná 

populace lína, menší množství línů bylo zjištěno i ve střední nádrži. Horní nádrž je patrně bez rybí 

obsádky.  

V horní nádrži se vyskytují zejména ostřicovo - rašelinná společenstva, společenstvo dystrofiích 

mělkých vod a tůní. Podle stavu vody se v některých letech objevuje společenstvo parožnatek, 

společenstvo mělkých vod bahnitých substrátů, společenstvo rákosin stojatých vod (zejména Typha 

latifolia) a různé přechodné typy mokřadních společenstev. Vysoké rákosiny jsou cíleným 

managementem udržovány ve střední a spodní nádrži na ploše cca 0,8 ha (Friedrich a Lešák,  2008). 
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Střední nádrž je v centrální části zarostlá rákosem (Phragmites australis), po obvodu pak zejména 

na jižním břehu je vytvořeno společenstvo vysokých ostřic do kterého se šíří orobinec širolistý. Ten 

je managementem cíleně potlačován. 

Spodní nádrž byla v roce 2007 revitalizována. Byla opravena hráz a výpustní zařízení a odstraněna 

většina porostů orobinců, kterými byla téměř celá plocha nádrže zarostlá. V současné době je porost 

orobinců situován na jihu nádrže v oblasti přítoku. Společenstvo vysokých ostřic je vytvořeno 

především na západním břehu nádrže. Na východním břehu je litorál nádrže poměrně úzký a na 

nádrž navazují porosty dřevin, zejména křovitých vrb. V rybníku jsou bohaté porosty mechorostů, 

parožnatek a z rdestů dominuje rdest tupolistý (Potamogeton obtusifolius). 

Dále se mezi vodními plochami nacházejí dva menší lesíky. Převažují kulturní smrčiny, na části pak 

rozvolněné společenstvo dubu letního a břízy. Na východní břeh spodní nádrže navazují mokřadní 

vrbiny. Ostřicové a rašelinné plochy navazují na střední a horní nádrž. Luční společenstva jsou 

tvořena především společenstvy střídavě podmáčených luk.  

Nadmořská výška lokality je cca 500 m n.m. 

 

Přehled zvláště chráněných a ohrožených druhů hub, rostlin a živočichů 

 

Zpracováno dle následujících podkladů: Hesoun (2012a,b,c,d); Hesoun (vlastní údaje); Friedrich 

(2008); Lešák et al. (2008) 

 

název druhu 
aktuální početnost nebo 

vitalita populace v ZCHÚ 

Stupeň 

ohrožení 

popis biotopu druhu, další 

poznámky 

HOUBY 

Křehutka orobincová 

Psathyrella typhae 

 

Početná EN Saprotrof rostoucí na rozkládajících 

se zbytcích mokřadních jednodě-

ložných rostlin (orobinec, suchopýr, 

ostřice, puškvorec). 

Límcovka natřená 

Stropharia inuncta 

 

Jednotlivě CR Saprotrof  rostoucí na loukách a pas-

tvinách. 

Pavučinec bažinný 

Cortinarius uliginosus 

 

Početný VU Mykorhizní symbiont vlhkých zapl-

avovaných porostů, obvykle v blíz-

kosti vodních toků nebo nádrží. Je 

vázán na různé druhy vrb, vzácně  

na jiné dřeviny. 

Polnička bažinná  

Agrocybe paludosa 

 

Roztroušeně EN Saprotrof rostoucí na tlejících ros-

tlinných zbytcích v prostředí mokřadů 

(rákosiny, ostřicové porosty, vlhké 

louky, rašeliniště) nižších poloh. 

Třepenitka vlhkožijná 

Hypholoma subericaeum 

 

Početná EN Saprotrof rostoucí na jílovité půdě na 

podmáčených až bažinatých stano-

vištích, zejména na březích potoků, 

rybníků a na vlhkých místech  

v lesích. 

Voskovka vroubkovaná  

Hygrocybe  

coccineocrenata 

 

Roztroušeně EN Saprotrof rašelinišť, méně často na 

vlhkých loukách s rozvinutým me-

chovým patrem, často s bezkolencem. 

ROSTLINY 

Bahnička vejčitá 

Eleocharis ovata 

Nepravidelný výskyt, roztrou-

šeně  

C3/- Příležitostně na obnažovaných dnech. 

Bublinatka jižní  Bohaté stabilní populace C3 Velmi hojně zejména ve střední a 



 - 12 -  

Utricularia australis horní nádrži. 

Hadí mord nízký 

Scorzonera humilis 

Jednotlivě C3 Sušší plochy východně od střední 

nádrže a na hrázi horní nádrže. 

Mochna bahenní  

Potentilla palustre 

Bohatá stabilní populace C3 Hojná zejména v porostech vysokých 

ostřic na ob-vodu horní nádrže. 

Ostřice česká  

Carex bohemica 

Poměrně hojně při obnažení 

částí dna 

C4 Na obnažovaných dnech nádrží. 

Ostřice dvouřadá  

Carex disticha 
Jednotlivě v lučních a mo-

křadních společenstvech 

C4 Ve společenstvech vlhkých luk svazu 

Molinion a porostech vysokých 

ostřic. 

Ostřice Hartmanova  

Carex hartmanii 

Bohatá a stabilní populace C3 Početná populace pod hrází pros-

třední nádrže. 

Ostřice plstnatoplodá  

Carex lasiocarpa 

Ostrůvkovitá, ale stabilní 

populace 

C2/§2 Ve společenstvech přechodových 

rašelinišť a vysokých ostřic obklo-

pujících volnou hladinu horní nádrže. 

Ostřice vyvýšená  

Carex elata 

Bohatá stabilní popu-ace C3 Porosty vysokých ostřic na několika 

místech území, zejména na západním 

břehu horní nádrže. 

Prstnatec májový 

Dactylorhiza majalis 

Nepočetný, stabilní populace C3/§3 V lučních společenstvech po obvodu 

střední nádrže, zejména jižně od ní. 

Rdest ostrolistý 

Potamogeton acutifolius 

Nepříliš početná, ale postupně 

se rozvíjející populace 

C2 Několik míst ve spodní nádrži  

ve společenstvu ponořených vodních 

rostlin. 

Rdest tupolistý 

Potamogeton 

obtusifolius 

Bohatá populace, vitální, 

perspektivní 

C3 Početně na většině plochy spodní 

nádrže, roztroušeně i ve střední 

nádrži. 

Rozrazil štítnatý  

Veronica scutellata  

Roztroušeně v lučních a  mo-

křadních společenstvech 

C4 V porostech vysokých ostřic a ráko-

sin. 

Vachta třílistá  

Menyanthes trifoliata 

Drobná kolonie C3/§3 V ostřicovorašeliníkových a ostři-

cových  společenstvech na JV okraji 

horní nádrže. 

Vrbina kytkokvětá 

Lysimachia thyrsiflora 

Bohatá stabilní populace C3/§2 Výskyt v různých mokřadních spo-

lečenstvech po celém ZCHÚ. 

Vrbka bahenní  

Epilobium palustre 

Roztroušeně  C4 Luční a mokřadní vegetace na více 

místech lokality. 

Vrbka tmavá  

Epilobium obscurum 

Roztroušený výskyt jednot-

livých rostlin 

C3/- Výskyt v luční a mokřadní vegetaci 

porůznu na více místech lokality. 

Zevar nejmenší 

Sparganium minimum 

 

Několik nepříliš plošně roz-

sáhlých porostů, stabilní stav 

C2/§2 V horní nádrži v dystrofních tůňkách 

mezi porosty vysokých ostřic, také 

v uměle vytvořené tůňce v tomto 

společenstvu. 

Žabník trávolistý  

Alisma gramineum 

Početná kolonie,  vitální, pers-

pektivní 

C2 Mělké okrajové partie dolní nádrže. 

ŽIVOČICHOVÉ 

Šídlatka tmavá 

Lestes dryas 

Stabilní populace VU/ - Druh obývající zejména kyselejší 

stojaté vody s bohatými porosty 

makrofyt. Střední a horní nádrž. 

Šídlatka zelená 

Lestes virens 

Stabilní populace VU/ - Druh stojatých bohatě zarostlých vod 

od nížin až po vyšší střední polohy. 

V PP Luží u Lovětína zejména na 

střední a horní nádrži.  

Šidélko kopovité 

Coenagrion hastulatum 

Stabilní populace NT/ - Acidofilní druh. Populace jsou v ČR 

soustředěny do území s vyšším 

zastoupením rašelinných a kyselých 

vod. V lokalitě na všech vodních 

plochách. 
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Šidélko jarní 

Coenagrion lunulatum 

Součást stabilní metapopulace 

rozšířené EVL 

CR/ - Vyžaduje bohatě zarostlé nádrže, 

zřejmě je extrémně citlivé k mani-

pulaci s vodou, proto nesmí být 

nádrže hospodářsky využívány nebo 

musejí být alespoň jejich části 

ponechány celoročně na vodě. 

Šídlo červené 

Aeshna isosceles 

Nepravidelný výskyt VU/ - Druh zejména nižších a středních 

poloh, vyhledává lokality s bohatými 

porosty vegetace, zejména rákosin a 

vysokých ostřic. Všechny vodní 

plochy. 

Šídlo luční 

Brachytron pratense 

Vzácně, nepravidelný výskyt EN/ - Druh bohatě zarostlých stojatých vod 

s rákosinami či vysokými ostřicemi. 

Pouze na střední nádrži. 

Vážka tmavoskvrnná 

Leucorrhinia rubicunda 

Součást stabilní metapopulace 

rozšířené EVL 

EN/ - Vzácný acidofilní druh. Ve větší míře 

než další druhy vážek využívá 

obvody nádrží s porosty dřevin. 

Vážka jasnoskvrnná 

Leucorrhinia pectoralis 

- jeden z hlavních 

předmětů ochrany v 

EVL 

Součást velmi početné meta-

populace žijící v rozšířené 

EVL 

VU/§2 Druh zarostlých, především slatin-

ných stojatých vod s bohatou 

vegetací, zejména vysokých ostřic. 

V posledních letech hlavně u střední  

a horní nádrže. 

Vážka žíhaná 

Sympetrum striolatum 

Nepočetná, stabilní populace NT/ - Druh mělkých dobře prohřívaných 

nádrží zarostlých vegetací. 

Potápník 

Dytiscus circumcinctus 

Početná a stabilní populace NT/ - Různé typy stojatých vod, zejména ve 

větších nádržích zarostlých vegetací. 

Potápník 

Graphoderus zonatus 

Stabilní populace NT/ - Druh převážně větších nádrží 

zarostlých vegetací, zřejmě dává 

přednost kyselejším vodám. 

Kalužník 

Hydaticus aruspex 

Stabilní populace VU/ - Acidofilní až tyrfofilní druh. Dává 

přednost menším nádržím s raše-

linnými břehy. 

Potápník 

Hydroporus scalesianus 

Zřejmě stabilní populace CR/ - Obývá slatinné nádrže a rašeliniště. 

Nalézán zejména v ponořených čás-

tech trsů vysokých ostřic. 

Plavčík 

Haliplus fulvus 

Stabilní populace VU/ - Obývá zejména bohatě zarostlé menší 

nádrže  

a mokřady. 

Vodomil černolesklý 

Hydrophilus aterrimus 

Početná a stabilní populace CR/ - Reliktní druh bohatě zarostlých 

mokřadů a větších vodních ploch. 

Larvy se živí vodními plži. Jelikož 

každý instar larvy dává přednost 

plžům jiné velikosti, musí být 

v nádrži, kterou H. atterimus osídlí, 

velké množství vodních měkkýšů. 

Vodomil černý 

Hydrophilus piceus 

Nalezen 1 ks CR/ - Druh s podobnými požadavky jako 

předchozí. V posledních desetiletích 

mnohem vzácnější. 

Kovařík 

Oedostethus 

quadripustulatus 

Nalezen 1 ks EN/ - Obývá periodicky zaplavované louky 

u vodních toků a podmáčené louky  

u vodních nádrží. 

Rákosníček 

Donacia cinerea 

Početná stabilní populace EN/ - Obývá mokřady s porosty orobinců. 

Rákosníček 

Donacia versicolorea 

Nepravidelný výskyt EN/ - Vodní plochy s porosty vzplývavých 

rdestů, zejména plovoucí listy 

Potamogeton natans. 

Dřepčík 

Chaetocnema sahlbergi 

Stabilní populace EN/ - Nalézán v porostech mokřadních 

ostřic. 
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Střevlík 

Carabus scheidleri 

Stabilní populace -/§3 Střevlík obývající travnaté a okraje 

lesních biotopů od středně vlhkých až 

po stepní biotopy. 

Svižník 

Cicindela campestris 

Nepravidelný výskyt -/§3 Velmi dobře létající dravý brouk 

otevřených stanovišť, zejména 

písčitých (lesní cesty, okraje polí, pís-

kovny aj.). 

Střevlík 

Pterostichus aterrimus 

Nepočetný, stabilní populace? EN/ - Vzácný mokřadní střevlík obývající 

podmáčené plochy, zejména ráko-

siny. 

Saranče tlustá 

Stethophyma grossum 

Početná stabilní populace NT/- Obývá porosty vysokých ostřic, na 

kladení vajec však vyžaduje i os-

luněná sušší stanoviště. Často je proto 

nacházena na rozhranních ostři-

cových porostů a navazujících 

kosených podmáčených luk. Hojná  

u horní nádrže. 

Otakárek fenyklový 

Papilio machaon 

Nepravidelný výskyt -/§3 Motýl pestrých mezofilních i hy-

grofilních luk. Živnými rostlinami je 

čeleď Apiaceae. V okolí střední 

nádrže. 

Plachetnatka rybniční 

Bathyphantes setiger 

Poměrně početná, stabilní 

populace 

VU/ -  Mezi vegetací a v detritu ve výtopách 

některých rybníků. 

Čolek obecný  

Lissotriton vulgaris = 

Triturus vulgaris 

Desítky až stovky adultů, vi-

tální stabilizovaná populace 

LC/§2 K reprodukci využívá všechny místní 

vodní plochy, jako terestrické 

stanoviště mu slouží prakticky celá 

plocha ZCHÚ (luční porosty, lesní 

biotopy, rašeliniště, ...). 

Čolek velký  

Triturus cristatus 

- jeden z hlavních před-

mětů ochrany v EVL 

Perspektivní, vitální a stabili-

zovaná populace - minimálně 

vyšší stovky adultů 

EN/§2 Nejpočetněji v horní nádrži, larvy ve 

všech nádržích, jako terestrické 

stanoviště mu slouží prakticky celá 

plocha ZCHÚ (luční porosty, lesní 

biotopy, rašeliniště, ...). 

Blatnice skvrnitá  

Pelobates fuscus 

Desítky adultů – stabilizovaná 

populace 

NT/§2 Reprodukce potvrzena zejména ve 

spodní a střední nádrži (zde byly 

nalezeny i larvy), jako terestrická 

stanoviště slouží prakticky celá 

plocha ZCHÚ i její širší okolí (včetně 

přilehlých polí). 

Kuňka obecná 

Bombina bombina 

Min. desítky adultů – nepříliš 

početná, ale vitální populace 

EN/§2 Ve všech vodních nádržích, larvy 

nalezeny v tůni a střední nádrži. 

Zimuje na souši v okolních terestric-

kých biotopech.  

Ropucha obecná 

Bufo bufo 

Desítky adultů – nepříliš po-

četná populace 

LC/§3 Všechny vodní nádrže, larvy ve 

spodní a střední nádrži, jako 

terestrická stanoviště slouží ropu-

chám celá plocha ZCHÚ i její širší 

okolí (včetně přilehlých polí). 

Rosnička zelená 

Hyla arborea 

Stovky adultů – početná, vitál-

ní a stabilizovaná populace 

NT/§2 Rozmnožuje se zejména ve spodní a 

střední nádrži, (zde a v tůni byly také 

zastiženy larvy), jako terestrická sta-

noviště slouží prakticky celá plocha 

ZCHÚ i její širší okolí.  
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Skokan hnědý  

Rana temporaria 

Minimálně vyšší desítky adul-

tů – stabilizovaná a vitální 

populace 

NT/ - K reprodukci využívá všechny vodní 

nádrže, trdliště se v průběhu let pře-

souvají podle konkrétního stavu ná-

drží. Pulci zastiženi ve všech třech 

nádržích. Jako terestrická stanoviště 

slouží prakticky celá plocha ZCHÚ  

i její širší okolí.  

Skokan ostronosý  

Rana arvalis 

Přes 100 adultních jedinců – 

perspektivní, vitální a stabili-

zovaná populace 

EN/§1 K reprodukci využívá všechny vodní 

nádrže v ZCHÚ. Trdliště se v prů-

běhu let přesouvají podle konkrétního 

stavu nádrží. Pulci zastiženi ve všech 

třech nádržích. Jako terestrická 

stanoviště slouží tomuto druhu 

prakticky celá plocha ZCHÚ i její 

širší okolí.  

Skokan krátkonohý 

Pelophylax lessonae = 

Rana lessonae 

Desítky-stovky jedinců VU/§2 Zejména spodní a střední nádrž, pulci 

„zelených“ skokanů byli nalezeni ve 

všech nádržích i tůni. Zejména 

juvenilní jedinci využívají i přilehlé 

podmáčené plochy. Druh zimuje jak 

ve vodě, tak v přilehlých teres-

trických biotopech. 

Skokan zelený  

Pelophylax esculentus = 

Rana kl. esculenta 

Desítky jedinců NT/§2 Zejména spodní a střední nádrž, pulci 

„zelených“ skokanů byli nalezeni ve 

všech nádržích i tůni. Zejména 

juvenilní jedinci využívají i přilehlé 

podmáčené plochy. Druh zimuje jak 

ve vodě, tak v přilehlých teres-

trických biotopech.  

Ještěrka živorodá 

Zootoca vivipara 

Nepočetná stabilní populace NT/§2 Mokřady, rašeliniště, přechodová 

stanoviště, luční porosty.  

Užovka obojková 

Natrix natrix 

Nepočetná stabilní populace LC/§3 V rámci ZCHÚ obývá prakticky 

všechny typy biotopů. 

Čejka chocholatá  

Vanellus vanellus 

Pravidelné hnízdění v okol-

ních loukách a polích. 

VU/§3 Vlhké louky a pole.  

Chřástal vodní  

Rallus aquaticus 

Pravděpodobné hnízdění 1 

páru 

VU/§2 Rákosiny. 

Kopřivka obecná  

Anas strepera 

Příležitostné hnízdění VU/§3 Rybníky s porosty emerzní litorální 

vegetace.  

Moták pochop  

Circus aeruginosus 

Pravidelné hnízdění VU/§3 Hnízdí v rozsáhlých vysokých ráko-

sinách. 

Potápka malá  

Tachybaptus 

ruficollis 

Pravidelné hnízdění VU/§3 Bohatě zarostlé vodní nádrže. 

Vodouš kropenatý 

Tringa ochropus 

 

Hnízdí mimo lokalitu (v okolí 

rybníků Prostřední a Horní  

u Lovětína) 

EN/§2 Bahňák hnízdící v lesích s mokřady. 
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2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti, 

současnosti a blízké budoucnosti 

 

a) ochrana přírody 

 

- Nařízením OkÚ Jindřichův Hradec č. 4/98 ze dne 15.5.1998 zde bylo zřízeno zvláště chráněné 

území. Tímto nařízením bylo rovněž zřízeno ochranné pásmo jako pás pozemku v šíři 50 m 

kolem hranice vyhlášeného chráněného území. 

 

- Po vyhlášení PP byl zahájen pravidelný management spočívající v kosení zachovalejších 

lučních partií a omezování invaze orobinců. 

 

- V roce 2004 byly realizovány první zásahy směřující ke stabilizaci vodního režimu v lokalitě 

(zadržení vody). Byla vyhloubena tůň mezi prostřední a spodní nádrží a spravena prokopaná 

hráz střední nádrže. 

 

- V roce 2007 pak byla provedena oprava hráze spodní nádrže a její částečné řízené odbahnění. 

 

- V roce 2010 byla provedena oprava hrázky horní nádrže.  

 

- Postupně bylo rozšířeno i kosení lučních společenstev a podle potřeby je prováděna i nadále 

redukce rákosin, zejména invazních orobinců. Vysoké rákosiny jsou udržovány na ploše cca 

0.8 ha. 

 

- Celá lokalita byla zařazena na základě nařízení vlády 371/2009 Sb. na seznam evropsky 

významných lokalit pod kódem CZ0314639. 

 

Dosavadní management lze hodnotit pozitivně. Podařilo se stabilizovat vodní režim a udržet  

a doplnit pestrou mozaiku různých mikrobiotopů poskytujících prostředí velmi pestré druhové škále 

hub, rostlin a živočichů.  

 

b) zemědělské hospodaření 

 

Území bylo dlouhodobě (od dob středověké kolonizace) využíváno jako rybníky, louky a pastviny v 

údolnici mezi pozemky polí. Bezkolencové louky a mokřadní porosty byly patrně využívány jako 

stelivové se sečí v pozdním létě či na podzim, patrně s občasným nepravidelným přepásáním  

v průběhu sezóny. V lokalitě místy existuje pravděpodobná dlouhodobá kontinuita drnu a porostů 

rašelinišť v pramenné partii drobné vodoteče. 

Historicky v lokalitě zpravidla současně existovaly tři vodní plochy (občasně i dvě, ale nikoliv 

čtyři), lze tedy dovodit, že právě pro existenci 3 nádrží zhruba původního rozsahu je dostatečný 

přítok (Friedrich a Lešák, 2008). 

Negativem stávajícího zemědělského hospodaření je blízkost orné půdy, která na severozápadě 

dosahuje až k hranici ZCHÚ. Při hospodaření na těchto plochách dochází k obohacování přilehlých 

pozemků v chráněném území živinami. K tomu dochází i při hnojení okolních luk kejdou.  

 

c) myslivost 

 

Myslivecké hospodaření na lokalitě vedlo k vysazení smrkového remízu mezi horní a střední nádrž. 

Tento smrkový porost byl seřezáván, aby tvořil kryt drobné zvěři. V současné době je cca 

padesátiletý a dochází k jeho rozpadu. Je v něm také umístěna budova postavená myslivci. Myslivci 
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také v území přikrmovali vodní ptactvo, což vedlo v některých případech k ohrožení dystrofiích 

tůní v ploše horního rybníka. Před několika lety byla tato činnost na zásah orgánu ochrany přírody 

ukončena. V současné době je území součástí honitby Lovětín, pravidelně jsou zde prováděny lovy 

na kachny, myslivecké hospodaření však již má na toto území minimální vliv. 

 

d) Ohrožení druhů a rizikové faktory 

 

Následující přehled negativních faktorů byl stanoven nejen na základě průzkumů v roce  2011 

(Hesoun, 2011a,b,c,d), ale pro zpracování tohoto přehledu byla využita dlouholetá znalost území 

a zejména srovnání stavu tohoto území v předchozích letech se stavem současným. Byly 

identifikovány následující negativní faktory:  

 

- Sukcese mokřadu směrem k vegetaci rákosin stojatých vod (šíření orobinců Typha sp.). 

Zejména v sušších létech, kdy dojde k obnažení větší části dna nádrží, dochází k invazi orobinců. 

Ta je tlumena cílenými zásahy (kosení, vytrhávání) 

 

- Vysychání nádrží. V souvislosti s nerovnoměrným rozložením srážek dochází v některých 

letech k výraznému poklesu hladin v nádržích. Například v roce 2003 došlo k téměř úplnému 

vyschnutí všech tří nádrží.  V letech 2004 až 2009 byla provedena opatření, která mají zajistit 

stabilizaci vodních hladin v nádržích – opravy a navýšení hrází, oprava výpustního zařízení. 

V roce 2011 se tato opatření jevila jako úspěšná. 

 

- Výskyt  lína, zejména větší populace ve spodní nádrži. Lín byl vysazen po ukončení úprav 

spodní nádrže v roce 2007. V roce 2010 byla zjištěna velmi početná populace zřejmě tisíců kusů 

(500-600 kusů v živochytných pastech). Takové množství už pravděpodobně negativně ovlivňuje 

diverzitu bezobratlých živočichů v nádrži. Spodní nádrž byla na podzim 2010 slovena  

a ponechána několik týdnů na suchu. V roce 2011 však byl lín v nádrži opět metodou 

živochytných pastí zaznamenán.  Obsádka lína však zřejmě působí i pozitivně proti nadměrnému 

zarůstání nádrží (tzv. „vyrůstání z vody). 

 

- Hospodaření na zemědělských plochách v ochranném pásmu – téměř každoročně je zjišťována 

aplikace kejdy na ornou půdu, někdy i na luční společenstva v ochranném pásmu PP Luží  

u Lovětína. To ve svých důsledcích může vést k zvyšování trofie v mimořádně cenných partiích 

území s nižší úživností (zejména tůní s výskytem zevaru nejmenšího) a tím k potlačení druhů 

vázaných na oligotrofní až mezotrofní stanoviště. 

 

- Potenciálním nebezpečím by byl také uniformní management aplikovaný celoplošně a vždy  

ve stejném termínu. K tomu však v tomto území naštěstí nedochází. Za negativní rys současného 

managementu lze označit přílišný důraz na odklizení veškeré pokosené hmoty a zákaz pálení 

materiálu. Při citlivě pojatém ponechávání části materiálu na lokalitě a pálení části materiálu  

na místě by bylo území obohaceno o další mikrobiotopy, které mohou například sloužit 

k přezimování části bezobratlých. Drobná spáleniště pak vytvářejí drobné volné plošky, které 

mohou využít některé světlo- a teplomilnější druhy. 

 

- Nevhodná smrková monokultura v ochranném pásmu. V současné době dochází 

k samovolnému rozpadu této smrkové výsadby, což je příležitost pro přeměnu porostu na porost 

druhově přírodě blízký s dominantními olší lepkavou a dubem letním.  
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2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy 

 

- Lokalita Luží u Lovětína byla zařazena na seznam evropsky významných lokalit na základě 

nařízení vlády 132/2005 Sb., je součástí EVL pod kódem CZ0314639 Rybníky u Lovětína 

zařazenou na seznam evropsky významných lokalit nařízením vlády 371/2009 Sb. 

 

-  Území EVL bylo vyhlášeno Nařízením Jihočeského kraje č. 10/2011, ze dne 8.3.2011, kterým se 

zřizuje přírodní památka Rybníky u Lovětína, jako zvláště chráněné území v kategorii přírodní 

památka. 

 

2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch 

 

2.4.1 Základní údaje o lesích 

 
Lesní porosty jsou pouze okrajovou složkou PP a nejsou součástí ochrany. Jedná se o enklávní 

lesíky vzniklé v průběhu minulého století sukcesí resp. výsadbou na dříve nelesních plochách 

pastvin či luk. Jde o dílčí plochu G (v rámci vymezené PP) a dílčí plochu H (v rámci ochranného 

pásma). Popis těchto lesních společenstev je pro jejich malou rozlohu a význam zahrnut do kapitoly 

2.4.3. 

 

2.4.2 Základní údaje o rybnících a nádržích 

 

a) základní údaje o rybnících 

 

Název rybníka (nádrže) Horní 

Katastrální plocha 10 872 m
2
 

Využitelná vodní plocha 2 140 m
2
 

Plocha litorálu 8 732 m
2
 

Průměrná hloubka 0,4 m 

Maximální hloubka 0,9 

Postavení v soustavě První 

Manipulační řád - 

Hospodářsko provozní řád - 

Způsob hospodaření Bez hospodaření 

Intenzita hospodaření Bez hospodaření 

Výjimka k aplikaci látek 

znečišťujících vodu (krmiva, 

hnojiva) 

není 

Parametry zvláštních povodní (u 

rybníků III. kategorie) 

- 

Vlastník rybníka  

Uživatel rybníka - 

Rybářský revír - 

Správce rybářského revíru - 

Zarybňovací plán - 

Průtočnost – doba zdržení 6 dní 
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Název rybníka (nádrže) Prostřední 

Katastrální plocha 17 346 m
2
 

Využitelná vodní plocha - 

Plocha litorálu 17 346 m
2
 

Průměrná hloubka 0,3 m 

Maximální hloubka 0,6 

Postavení v soustavě Druhý 

Manipulační řád - 

Hospodářsko provozní řád - 

Způsob hospodaření Bez hospodaření 

Intenzita hospodaření Bez hospodaření 

Výjimka k aplikaci látek 

znečišťujících vodu (krmiva, 

hnojiva) 

není 

Parametry zvláštních povodní (u 

rybníků III. kategorie) 

- 

Vlastník rybníka  

Uživatel rybníka - 

Rybářský revír - 

Správce rybářského revíru - 

Zarybňovací plán - 

Průtočnost – doba zdržení 6 dní 

 

Název rybníka (nádrže) Dolní 

Katastrální plocha 10 132 m
2
 

Využitelná vodní plocha 4 890 m
2
 

Plocha litorálu 5 242 m
2
 

Průměrná hloubka 0,8 

Maximální hloubka 1,8 

Postavení v soustavě Třetí 

Manipulační řád - 

Hospodářsko provozní řád - 

Způsob hospodaření Bez hospodaření 

Intenzita hospodaření Bez hospodaření 

Výjimka k aplikaci látek 

znečišťujících vodu (krmiva, 

hnojiva) 

není 

Parametry zvláštních povodní (u 

rybníků III. kategorie) 

- 

Vlastník rybníka  

Uživatel rybníka - 

Rybářský revír - 

Správce rybářského revíru - 

Zarybňovací plán - 

Průtočnost – doba zdržení 15 dní 
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2.4.3 Základní údaje o nelesních pozemcích, přehled dílčích ploch 

 
č. plochy Vegetační jednotka/typ plochy Kód biotopu Charakteristika vegetace/plochy, další poznámky 

A Dolní nádrž s litorály - 

-Makrofytní vegetace eutrofních 

a mezotrofních stojatých vod 

-Makrofytní vegetace mělkých 

stojatých vod 

-Eutrofní vegetace bahnitých 

substrátů 

-Vegetace letněných rybníků 

-Vegetace vytrvalých oboj-

živelných bylin 

-Vegetace vysokých ostřic 

-Rákosiny eutrofních stojatých 

vod 

-Mokřadní vrbiny 

Mozaika V1, 

V2, M1.3, 

M2.1, M3 

M1.7, M1.1, 

K1   

Vodní plocha s ponořenými rostlinami (zejména mecho-

rosty, Potamogetoon obtusifolium, Batrachium aquatile 

aj.). Maloplošně se objevuje vegetace bahnitých 

substrátů a při přísušku či manipulaci s hladinou 

vegetace letněných rybníků. Na jižním okraji zachován 

porost orobinců vhodný pro hnízdění ptactva (lyska 

černá, potápka malá, aj.) a biotop významných hub 

(Psathyrella typhae aj.). Na západním a severozápadním 

břehu navazují převážně porosty vysokých ostřic 

s vtroušenými mokřadními vrbinami. 

B Střední nádrž s litorály 

-Rákosiny eutrofních stojatých 

vod 

-Vegetace vysokých ostřic 

-Makrofytní vegetace mělkých 

stojatých vod 

-Eutrofní vegetace bahnitých 

substrátů 

-Ruderální bylinná vegetace 

mimo sídla 

M1.1 

Mozaika M1.7, 

M1.3, M3 

V centru rákosina s dominancí Phragmites australis, po 

jejím obvodu se šíří Typha latifolia, zejména severně  

a severozápadně na rákosinu navazují porosty vysokých 

ostřic (Carex vesicaria, Carex acuta) aj. s mozaikou 

dalších porostů mělkých vod. Na hrázi místy dominuje 

ruderální vegetace s Calamagrostis epigejos. 

C  Horní nádrž s litorály a hrází 

-Makrofytní vegetace mělkých 

stojatých vod 

-Makrofytní vegetace dystrofních 

jezírek a tůní 

-Eutrofní vegetace bahnitých 

substrátů 

-Vegetace letněných rybníků 

-Vegetace vysokých ostřic 

-Nevápnitá mechová slatiniště 

-Přechodová rašeliniště 

-Suché acidofilní doubravy 

-Ruderální bylinná vegetace 

mimo sídla 

Mozaika V2, 

M1.3, M3, 

M1.7, R2.2, 

R2.3 

Na hrázi  

L2.1, X7 

Mozaika mělkých vodních ploch a mokřadů se 

Sparganium natans, Potentilla palustris, Maenyanthes 

trifoliata, Lysimachia thyrsiflora, Eleocharis ovata, 

Carex lasiocarpa aj. Na hrázi porost charakteru 

acidofilní doubravy s dominantní břízou, zejména na 

straně k lesu pak ruderální porosty s dominantními 

druhy Rubus idaeus a Calamagrostis epigejos. 

D Luční společenstva v okolí dolní 

a střední nádrže, mozaika  

-Střídavě vlhké bezkolencové 

louky 

-Vlhké pcháčové louky 

-Podhorské smilkové trávníky 

-Mezofilní ovsíkové louky 

-Ruderální bylinná vegetace 

mimo sídla 

Mozaika T1.4., 

T1.5. s přecho-

dy k T2.3., 

T1.1., M1.7, 

X7 

Částečně strojově, částečně ručně kosené vlhké luční 

porosty s přechody do sušších lučních porostů i porostů 

vysokých ostřic, místy silně ruderalizované. 

E Uměle vyhloubená tůň V1F, V2,M1.1. Uměle vyhloubená tůň bez významnějších rostlinných 

druhů, po okrajích zarůstající Typha latifolia. 

F Mokřadní vrbina K1 Dominující Salix cinerea s několika vzrostlými jedinci 

Salix fragilis a Betula pendula. Plocha je velmi význam-

ným mykologickým stanovištěm. 

G Lesík přírodě blízkého složení L7.1, X9A Náletový lesík charakteru acidofilní doubravy, na části 

výsadba smrku. 
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H Smrkový remíz X94 Rozpadající se, asi 50-ti leté smrkové výsadby 

2.5 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních ochranářských zásahů do území  

a závěry pro další postup 

 

- Po vyhlášení PP byl zahájen pravidelný management spočívající v kosení zachovalejších lučních 

partií a omezování invaze orobinců. 

 

- V roce 2004 byly realizovány první zásahy směřující ke stabilizaci vodního režimu v lokalitě 

(zadržení vody). Byla vyhloubena tůň mezi prostřední a spodní nádrží a spravena prokopaná hráz 

střední nádrže. 

 

- V roce 2007 pak byla provedena oprava hráze spodní nádrže a její částečné řízené odbahnění.  

 

- V roce 2010 byla provedena oprava hrázky horní nádrže.  

 

- Postupně bylo rozšířeno i kosení lučních společenstev a podle potřeby je prováděna i nadále 

redukce rákosin, zejména invazních orobinců. Vysoké rákosiny jsou udržovány na ploše cca  

0.8 ha. 

 

Dosavadní management má na plochu PP prokazatelně pozitivní dopady. Podařilo se stabilizovat 

vodní režim a udržet a doplnit pestrou mozaiku různých mikrobiotopů poskytujících prostředí velmi 

pestré druhové škále hub, rostlin a živočichů. 

Za negativní rys současného managementu lze označit přílišný důraz na odklizení veškeré pokosené 

hmoty a zákaz pálení materiálu (kontrolované ponechávání části pokoseného materiálu, popř. jeho 

spálení by mohlo být součástí dalšího managementu).  

 

2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize 

 

Přestože prioritou v tomto území je ochrana vodních biotopů, na které jsou vázány předměty 

ochrany evropsky významné lokality, nepředpokládá se významnější kolize zájmů ochrany přírody. 

I přes skutečnost, že může díky podpoře vodních stanovišť dojít k narušení  některých méně 

cenných lučních biotopů apod., je plán péče koncipován tak, aby umožnil udržení a rozšíření 

diverzity stanovišť pro většinu předmětů ochrany (viz kapitola 1.7.2). 
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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 

 

a) zásady péče o rybníky 

 

Rámcová směrnice péče o rybníky 

 

Pozn.: Kromě níže uvedených způsobů hospodaření je v případě narušení hráze možno realizovat 

technická opatření, která zajistí zadržení vody v dané nádrži. 

 

Název rybníka (nádrže) Horní 

Způsob hospodaření Bez hospodaření 

Intenzita hospodaření Nulová 

Manipulace s vodní hladinou Bez manipulace 

Způsob letnění nebo zimování Nezimovat, neletnit 

Způsob odbahňování Odbahnění je možné pouze v případě nadměrného 

„vyrůstání z vody“. Provádělo by se ale pouze na části 

(nejvýše 1/3 plochy) prakticky jen stržením drnu  

do hloubky max. 40 - 50 cm. Nelze zasahovat do zbylých 

částí litorálů. Je třeba minimalizovat vstup mechanizace do 

ponechaných litorálů. 

Způsoby hnojení Nebude hnojeno 

Způsoby regulačního přikrmování - 

Způsoby použití chemických látek - 

Rybí obsádky - 

 

Název rybníka (nádrže) Prostřední 

Způsob hospodaření Bez hospodaření 

Intenzita hospodaření Nulová (pouze kontrola početnosti a případná redukce 

místní populace lína) 

Manipulace s vodní hladinou Bez manipulace 

Způsob letnění nebo zimování Nezimovat, neletnit 

Způsob odbahňování Odbahnění je možné pouze v případě nadměrného 

„vyrůstání z vody“. Provádělo by se ale pouze na části 

(nejvýše 1/3 plochy) prakticky jen stržením drnu do 

hloubky max. 40 - 50 cm.  

Minimalizovat vstup mechanizace do ponechaných litorálů. 

Způsoby hnojení Nebude hnojeno 

Způsoby regulačního přikrmování - 

Způsoby použití chemických látek - 

Rybí obsádky Ryby sem nebudou vysazovány, bude pouze prováděna 

kontrola početnosti místní populace lína (v případě potřeby 

redukce) 
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Název rybníka (nádrže) Dolní 

Způsob hospodaření Bez cíleného chovu ryb 

Intenzita hospodaření Zachovat stávající samovolně „fungující“ obsádku lína. 

V případě jeho přemnožení odlov, případně zimování nebo 

letnění 

Manipulace s vodní hladinou Pouze v případě nežádoucího vývoje vodního ekosystému 

Způsob letnění nebo zimování Pouze v případě nežádoucího vývoje vodního ekosystému a 

s ohledem na maximální přežití významných na vodu 

vázaných druhů živočichů 

Způsob odbahňování Odbahnění provedeno 2007, nepředpokládá se jeho potřeba. 

Způsoby hnojení - 

Způsoby regulačního přikrmování - 

Způsoby použití chemických látek - 

Rybí obsádky Udržovat obsádku lína na přijatelné úrovni příležitostným 

výlovem 

 

3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území 

 
DP Kód biotopu Typ managemenu Popis navrhovaných opatření 

A Mozaika V1, V2, 

M1.3, M2.1 a M3, 

M1.7 

M1.1. 

K1   

Vodní plocha – exten-

zivní chov ryb 

Litorály – údržba ráko-

sin, a mokřadních vr-

bin na stávající ploše, 

mozaikové kosení vy-

sokých ostřic 

V nádrži přirozený výtěr lína bez přikrmování, hnojení a 

vysazování dalších jedinců. Odlov v případě příliš velkého 

rozvoje populace. 

Rákosinu udržovat na stávající výměře. Jejímu šíření do vodní 

plochy a ostřicových porostů bránit nejlépe vytrháváním, 

případně kosením pod vodní hladinou. 

Mokřadní vrbiny udržovat ořezáváním na stávající ploše, 

nepřipustit nadměrné zastínění litorálů.  

B M1.1 

Mozaika M1.7, 

M1.3 a M3 

Údržba rákosiny, mozai-

kové kosení 

Rákosinu ponechat převážně bez zásahu, pouze dále tlumit šíření 

orobince do dalších společenstev, nejlépe vytrháním či kosením 

pod vodní hladinou. 

Další mokřadní porosty mozaikovitě kosit. 

 

C Mozaika V2, 

M1.3, M3, M1.7, 

R2.2 a R2.3 

Na hrázi L2.1, X7 

Mozaikové kosení  

Porost na hrázi bez zá-

sahu, kosení ruderálních 

partií 

Plochu je potřeba udržovat kosením mírně prosvětlenou, cíleně 

odstraňovat celoplošně nálety dřevin a orobinců. Dřeviny na 

hrázi ponechat bez zásahu, ruderální partie s Calamagrostis 

epigejos kosit nejlépe dvakrát ročně  

D Mozaika T1.4., 

T1.5.s přechody k 

T2.3., T1.1., M1.7 

a X7 

Mozaikové kosení Luční společenstva je nutno každoročně pokosit. Kulturní 

hospodářsky využívanou louku dle potřeby uživatele. U ručně 

kosených partií kosení rozložit nejméně na dvě etapy a cca 15% 

porostů každoročně ponechat nepokosených (nepokosené části 

každoročně měnit). 

E V1F, V2, M1.1. Tlumení invaze orobin-

ce, v případě potřeby 

odbahnění 

Opět vytrháváním jednotlivých rostlin tlumit invazi orobince. 

V případě masivního zárostu vegetací přistoupit k odbahnění  

(v této dekádě se potřeba realizace tohoto zásahu nepředpoklá-

dá). 

F K1 Bez zásahu Plocha je velmi významným mykologickým stanovištěm. 

Prosvětlením a odstraněním rozpadajících se křovin by mohlo 

dojít k zásadní změně mikroklimatu, na které jsou společenstva 

hub velmi citlivá. Významné jsou i mykorhizní vazby na vrbiny. 

G L7.1, X9A Nálety bez zásahu, vý-

sadby převádět na L7.1 

Část porostu vzniklou samovolným náletem ponechat bez 

zásahu. Část s výsadbou jehličnanů postupně převést na porost 

s převahou dubu letního s příměsí borovice lesní, břízy  

a případně dalších autochtonních dřevin. 

H X9A Převod na les přírodě 

blízký (L7.1, L2.2), 

Porost je ve stadiu rozpadu. Této skutečnosti je potřeba využít  

k vytvoření lesa s přírodě blízkým složením s dominancí dubu 
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odstranit mysliveckou 

stavbu 

letního, příměsí břízy, jedle bělokoré a dalších vhodných 

autochtonních dřevin, v nejvlhčích partiích výsadba olše lepkavé. 

Mysliveckou stavbu v  remízku je třeba odstranit. 

 

3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů  

a přehledu činností 

 

Ochranné pásmo je tvořeno pásem pozemků ležících do vzdálenosti 50 m od hranice PP. Převážná 

část plochy je zatravněna, část však tvoří orná půda. Orná půda i travní porosty jsou přihnojovány, 

především kejdou. Vhodné by bylo ornou půdu v ochranném pásmu převést na louky a zajistit, aby 

v ochranném pásmu nebyly aplikovány chemické látky a hnojiva.  

Návrh přeměny smrkového remízu je zahrnut do předchozí tabulky. 

 

3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu 

 

Území přírodní památky je nově zaměřeno a označeno v souladu se zákonem. 

 

3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území 

 

Návrhy potřebných administrativně-správních opatření nejsou známy. Lokalita je součástí PP 

Rybníky u Lovětína, která byla vyhlášena v roce 2011. 

 

3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností 

 

Současná míra rekreačního a sportovního využívání veřejností nevyžaduje další regulaci. 

 

3.6 Návrhy na vzdělávací využití území 

 

V území bude umístěna tabule informující jak o poslání EVL, potažmo celé přírodní památky, tak  

o hlavních předmětech ochrany a dalších ochranářsky významných druzích. Tabule bude dále 

seznamovat se způsobem managementu území a jeho souvislostí s ochranou zájmových druhů.  

 

3.7 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území 

 

Vzhledem k tomu, že lokalita je součástí větší přírodní památky je nutno dopracovat plán péče pro 

zbývající plochy. 
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4. Závěrečné údaje 

 

4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých 

zásahů (druhů prací)  

 

Uvedené ceny opakovaných zásahů jsou stanoveny orientačně na základě ceníku AOPK ČR 

platného pro rok 2011(v cenách bez DPH). 

 

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 

Údržba značení hranic po 10 letech (75% nákladů  

na označení v rámci projektu Implementace soustavy 

NATURA 2000 ) 

---------- 21000,- 

Jednorázové a časově omezené zásahy celkem (Kč) ---------- 21000,- 

Opakované zásahy 

Kosení, údržba rákosin, redukce náletů 75.000,- 750.000,- 

Opakované zásahy celkem (Kč)  750.000,- 

N á k l a d y  c e l k e m  (Kč)  771.000,- 
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4.3 Seznam používaných zkratek 

 

AOPK ČR  – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 

PP   – přírodní památka 

ZCHÚ  – zvláště chráněné území 

DP   – dílčí plocha 

§  = zvláště chráněné druhy podle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.:  

§1 = kriticky ohrožený, §2 = silně ohrožený, §3 = ohrožený 

C (arabské číslice)  = druhy Červeného seznamu cévnatých rostlin ČR (Holub & Procházka 2000): 

C1 = kriticky ohrožený taxon, C2 = silně ohrožený taxon; C3 = ohrožený 

taxon; C4 = vzácnější taxon vyžadující pozornost, méně ohrožený 

velká písmena  - stupeň ohrožení dle Červeného seznamu ohrožených druhů ČR – obratlovci 

(Plesník a kol., 2003) a dle Červeného seznamu ohrožených druhů České 

republiky. Bezobratlí. (Farkač a kol., 2005): CR – kriticky ohrožený, EN - 

ohrožený, VU - zranitelný, LC – málo dotčený, NT – téměř ohrožený 

 

EVL – evropsky významná lokalita 
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Tabulka T1   

 

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

 
DP název výměra 

(ha) 

stručný popis charakteru plochy nebo objektu a 

dlouhodobý cíl péče 

doporučený zásah Naléhavost termín provedení interval provádění 

A Dolní nádrž s li-

torály 

1,15 Vodní plocha s ponořenými rostlinami (zejména 

mechorosty, Potamogetoon obtusifolium, Batra-

chium aquatile aj.). Maloplošně se objevuje 

vegetace bahnitých substrátů a při přísušku či 

manipulaci s hladinou vegetace letněných rybníků. 

Na jižním okraji zachován porost orobinců vhodný 

pro hnízdění ptactva (lyska černá, potápka malá, 

aj.) a biotop významných hub (Psathyrella typhae 

aj.). 

Na západním a severozápadním břehu navazují 

porosty vysokých ostřic (dominuje Calamagrostis 

canescens) s vtroušenými mokřadními vrbinami. 

V nádrži chov lína bez krmení, hnojení a 

vysazování dalších jedinců, pouze odlov 

v případě příliš velkého rozvoje 

populace. 

1 Průběžně Odlov ryb v případě 

potřeby 

Rákosinu udržovat ve stávající výměře. 

Jejímu šíření do vodní ploch a ostři-

cových porostů bránit nejlépe vytr-

háváním, případně kosením pod vodní 

hladinou. 

1 Při kosení Každoročně 

Mokřadní vrbiny udržovat ořezáváním 

na stávající ploše, nepřipustit nadměrné 

zastínění litorálů. 

1 V průběhu kosení Každoročně 

Ostřicové porosty mozaikově kosit ve 

dvou termínech. 

1 I. termín VI-15.VII. 

II.termín VII-15.X. 

Každoročně 

B Prostřední nádrž 

s litorály 

1,09 V centru rákosina s dominancí Phragmites aus-

tralis, po jejím obvodu se šíří Typha latifolia, 

zejména severně a severozápadně na rákosinu 

navazují porosty vysokých ostřic (Carex vesicaria, 

Carex acuta) aj. s mozaikou dalších porostů 

mělkých vod.  

Na hrázi místy dominuje ruderální vegetace 

s Calamagrostis epigejos. 

Rákosinu ponechat převážně bez zásahu, 

pouze tlumit šíření orobince  

do dalších společenstev, nejlépe vytr-

háním či kosením pod vodní hladinou. 

Další mokřadní porosty mozaikovitě 

kosit. 

1 V průběhu kosení Každoročně 

Ostřicové porosty mozaikově kosit ve 

dvou termínech. 

1 I. termín VI-15.VII. 

II.termín VII-15.X. 

Každoročně 

Ruderální porosty: kosit celou plochu 

nejlépe dvakrát ročně. 

1 I. termín VI-15.VII. 

II.termín VII-15.X. 

Dvakrát ročně 

C Horní nádrž s 

litorály 

1,14 Mozaika mělkých vodních ploch a mokřadů se 

Sparganium minimum, Potentilla palustris, 

Maenyanthes trifoliata, Lysimachia thyrsiflora, 

Eleocharis ovata, Carex lasiocarpa aj. 

Na hrázi porost charakteru acidofilní doubrany 

s dominantní břízou, zejména na straně k lesu pak 

ruderální porosty s dominantní Rubus idaeus a 

Calamagrostis epigejos. 

Plochu je potřeba udržovat kosením 

mírně prosvětlenou, cíleně odstraňovat 

celoplošně nálety dřevin a orobinců.  

1 VI-X Každoročně 1/5 až 

1/3 plochy 

Dřeviny na hrázi ponechat bez zásahu. -   

Ruderální partie s Calamagrostis epi-

gejos a Rubus idaeus na vzdušné straně 

hráze a po obvodu nádrže kosit nejlépe 

dvakrát ročně. 

2 I. termín VI-15.VII. 

II.termín VII-15.X. 

Dvakrát ročně 

D Louky u střední a 

dolní nádrže 

1,09 Částečně strojově, částečně ručně kosené vlhké 

luční porosty s přechody do sušších luk i porostů 

vysokých ostřic, místy ruderalizované. 

Luční společenstva je nutno každoročně 

pokosit. Kulturní hospodářsky využíva-

nou louku dle potřeby uživatele.  

1 I. termín VI-VII. 

II.termín VIII-15.X. 

Jednou až dvakrát 

ročně 
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U ručně kosených partií kosení rozložit 

nejméně na dvě etapy a cca 15% porostů 

každoročně ponechat nepokosených 

(nepokosené části každoročně měnit). 

1 I. termín VI-VII. 

II.termín VIII-15.X. 

Každoročně 

E Tůň 0,03 Uměle vyhloubená tůň bez významnějších rostlin-

ných druhů, po okrajích zarůstající Typha latifolia. 

Její význam pro obojživelníky a bezobratlé zřejmě 

snižuje výskyt populace lína. 

Opět vytrháváním jednotlivých rostlin 

tlumit invazi orobince. V případě masiv-

ního zárostu vegetací přistoupit k od-

bahnění (v této dekádě se nepřed-

pokládá). 

2 V-X Podle potřeby mini-

málně jednou za dva 

roky 

F Mokřadní vrbina 0,35 Porost s dominující Salix cinerea, částečně na de-

ponii po předchozím vyhrnování rybníka s něko-

lika vzrostlými jedinci Salix fragilit, Salix caprea  

a Betula pendula. Plocha je velmi významným 

mykologickým stanovištěm. 

Bez zásahu. Plocha je velmi významným 

mykologickým stanovištěm. 

Prosvětlením a odstraněním rozpa-

dajících se křovin by mohlo dojít k zá-

sadní změně mikroklimatu, na které jsou 

společenstva hub velmi citlivá. Výz-

namné jsou i mykorhizní vazby na vr-

biny 

- - - 

G Náletový lesík 0,14 Náletový lesík charakteru acidofilní doubravy, na 

části s výsadbou smrku. 

Část porostu vzniklou samovolným ná-

letem ponechat bez zásahu. Část s vý-

sadbou jehličnanů postupně převést  

na porost s převahou dubu letního s pří-

měsí borovice lesní, břízy a případně 

dalších autochtonních dřevin. 

3 Dle potřeb vlastníka Jednou za dekádu, 

případně ponechat do 

dalšího období 

H Smrkový remí-

zek 

0,38 Rozpadající se, asi padesátileté smrkové výsadby. Porost je ve stadiu rozpadu. Této sku-

tečnosti je potřeba využít na vytvoření 

lesa s přírodě blízkým složením s do-

minancí dubu letního, příměsí břízy, 

jedle bělokoré a dalších vhodných 

autochtonních dřevin, v nejvlhčích parti-

ích výsadba olše lepkavé. 

Mysliveckou stavbu v  remízku je třeba 

odstranit. 

2 Dle potřeb vlastníka Jednou za dekádu, 

případně ponechat do 

dalšího období 

 

 

 

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. 
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Mapa M 1: Přehledná mapa 1: 25 000 
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Mapa M 2: Katastrální mapa se zákresem hranic ZCHÚ 
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Mapa M3: Mapa dílčích ploch a objektů 

 


