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1. Základní identifikační a popisné údaje 
 
1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN 
 

Kód ZCHÚ dle ÚSOP: 1976 

Kategorie dle IUCN: IV. - řízená rezervace  

(Kategorie IV. - Území pro management stanovišť/druhů: chráněná území zřizovaná převážně pro účely 
ochrany, prováděné cestou managementových zásahů.) 
 
1.2 Platný právní předpis o vyhlášení ZCHÚ 
 
vydal:  Okresní úřad Jindřichův Hradec 
číslo: nařízení č. 10/98 
dne: 30.11.1998 
 
1.3 Územně-správní členění, překryv s jinými chráněnými územími a příslušnost 
k soustavě Natura 2000 
 
kraj:       Jihočeský 
obec s rozšířenou působností třetího stupně:  Jindřichův Hradec 
obec:       Ratiboř 
katastrální území:     Ratiboř u Jindřichova Hradce 
 
národní park:      - 
chráněná krajinná oblast:    - 
jiný typ chráněného území:    - 
 
Natura 2000 
ptačí oblast:      - 
evropsky významná lokalita:    - 
 
1.4 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí 
 
ZCHÚ:  
Katastrální území: 739758 Ratiboř u Jindřichova Hradce 
Číslo 
parcely 
podle KN 

Číslo listu 
vlastnictví 
 

Vlastník Druh pozemku podle 
KN 

Způsob využití 
pozemku podle KN 

Výměra 
parcely 
celková 
podle KN 
(m2) 

Výměra 
parcely 
v ZCHÚ 
(m2) 

451 204 Milada Hodová,  
K Malši 438,  
382 32 Velešín 

vodní plocha rybník 1400 880 

452/1 není zapsána  ostatní plocha jiná plocha 26034 24300 
452/2 není zapsána  vodní plocha koryto vodního toku 

umělé 
735 735 

452/3 105 Marie Chmelíková,  
377 01 Ratiboř 86  

vodní plocha zamokřená plocha 5036 4500 

452/4 204 Milada Hodová,  
K Malši 438,  
382 32 Velešín 

vodní plocha zamokřená plocha 4047 3200 

453/1 
(část) 

není zapsána  trvalý travní porost  14254 797 

453/4 105 Marie Chmelíková,  
377 01 Ratiboř 86 

vodní plocha zamokřená plocha 1052 200 
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ochranné pásmo: 
Katastrální území: 739758 Ratiboř u Jindřichova Hradce  
Číslo 
parcely 
podle KN 

Číslo listu 
vlastnictví 
 

Vlastník Druh pozemku podle 
KN 

Způsob využití 
pozemku podle KN 

Výměra 
parcely 
celková 
podle KN 
(m2) 

Výměra 
parcely 
v OP (m2) 

305 (část) 230 Ing. Zbyněk Zajíc,  
Čéčova 662/20, 370 04 
České Budějovice  

vodní plocha rybník 171884 34000 

430/26 204 Milada Hodová,  
K Malši 438,  
382 32 Velešín 

trvalý travní porost  24747 17800 

430/27 není zapsána  trvalý travní porost  6069 5200 
453/1 
(část) 

není zapsána  trvalý travní porost  14254 10400 

453/3 105 Marie Chmelíková,  
377 01 Ratiboř 86 

vodní plocha zamokřená plocha 5971 3900 

453/5 105 Marie Chmelíková,  
377 01 Ratiboř 86 

trvalý travní porost  7206 5400 

453/6 105 Marie Chmelíková,  
377 01 Ratiboř 86 

trvalý travní porost  1365 600 

 
Katastrální území: 624870 Matná  
Číslo 
parcely 
podle KN 

Číslo listu 
vlastnictví 
 

Vlastník Druh pozemku podle 
KN 

Způsob využití 
pozemku podle KN 

Výměra 
parcely 
celková 
podle KN 
(m2) 

Výměra 
parcely 
v OP (m2) 

538/1 není zapsána  trvalý travní porost  18808 6400 
538/2 není zapsána  vodní plocha zamokřená plocha 2113 1000 

 
(Pozn. Výměra částí parcel v hranicích ZCHÚ nebo OP byla odhadnuta v prostředí GIS.) 
 
1.5 Výměra území a jeho ochranného pásma  
 
Druh pozemku ZCHÚ  

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

Způsob využití 
pozemku 

ZCHÚ  
plocha v 0,0000 ha 

lesní  pozemky 0,0000 0,0000  

zamokřená plocha 0,7900 

rybník nebo nádrž 0,0880 

vodní  plochy 0,9515 3,8900 

vodní tok  0,0735 

trvalé  travní porosty 0,0797 4,5800 

orná půda 0,0000 0,0000 

ostatní zemědělské  
pozemky 

0,0000 0,0000 

 

neplodná půda 0,0000 ostatní plochy 2,4300 0,0000 

ostatní způsoby 
využití 

2,4300 

zastavěné 
plochy a nádvoří 

0,0000 0,0000 

plocha celkem  3,4612 8,4700 
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1.6 Hlavní předmět ochrany 
 
1.6.1 Předmět ochrany podle zřizovacího předpisu 
 

Ochrana cenných mokřadních biotopů a na ně vázaných rostlin a živočichů. 
 
1.6.2 Hlavní předmět ochrany – současný stav 
 

Poznatky o současném stavu vycházejí z nejnovějších inventarizačních průzkumů 
(HESOUN et al. 2007, KOŠNAR et EKRTOVÁ 2007) a doplňujícího terénního průzkumu 
z r. 2009 (provedeného autorem plánu péče). 
 
A. společenstva 
 
název společenstva podíl  plochy 

v ZCHÚ (%) 
popis biotopu společenstva 

makrofytní vegetace stojatých vod  
(Potametum trichoidis, P. obtusifolii, P. natantis) 

1 vodní plochy bez rybí obsádky 

vegetace parožnatek  
(Nitelletum flexilis) 

1 vodní plochy bez rybí obsádky 

rákosiny eutrofních stojatých vod  
(Phragmition communis) 

1 
litorální zóny vodních ploch, 
neobhospodařované břehy rybníků 

vegetace eutrofních bahnitých substrátů  
(Oenanthion aquaticae) 

1 příbřežní části stojatých vod 

vegetace vysokých ostřic  
(Caricetum rostratae, Calamagrostietum lanceolatae) 

15 
nekosené mokřady, litorální zóny 
vodních ploch 

vlhké pcháčové louky  
(Calthion palustris) 

10 
kosené mokřadní louky, nezasažené 
eutrofizací nebo narušením vodního 
režimu 

střídavě vlhké bezkolencové louky  
(Molinion caeruleae) 

25 
kosené vlhké louky, nezasažené 
eutrofizací nebo narušením vodního 
režimu 

podhorské smilkové trávníky 
(Violion caninae) 

25 
kosené oligotrofní (nízkostébelné) 
louky, nezasažené eutrofizací nebo 
dosevem produktivních pícnin 

nevápnitá mechová slatiniště  
(Caricion fuscae) 

20 

kosené oligotrofní mokřadní louky 
s výrazně vyvinutým mechovým 
patrem, nezasažené eutrofizací nebo 
narušením vodního režimu 

mokřadní vrbiny (Salicion cinereae) 1 
neobhospodařované mokřady, břehy 
vod 

 
B. druhy – rostliny 

Stupeň ohrožení: před lomítkem je uvedena kategorie podle vyhlášky 395/1992 Sb. (zvláště chráněné druhy); 
za lomítkem je uvedena kategorie podle KUČERA et VÁŇA (2003) nebo HOLUB et PROCHÁZKA (2000). 
 

název druhu  aktuální početnost 
nebo vitalita 
populace v ZCHÚ 

stupeň 
ohrožení  

popis biotopu druhu 

srpnatka fermežová 
(Hamatocaulis vernicosus) 

vzácně -/VU kosená oligotrofní slatinná louka 

ostřice blešní  
(Carex pulicaris) 

vzácně O/C2 kosené oligotrofní slatinné louky 

tolije bahenní  
(Parnassia palustris) 

vzácně O/C2 kosené oligotrofní slatinné louky 



 4 

ostřice Hartmanova  
(Carex hartmanii) 

dosti hojně -/C3 kosené vlhké a slatinné louky 

prstnatec májový 
(Dactylorhiza majalis) 

dosti hojně O/C3 kosené vlhké a slatinné louky 

hladýš pruský  
(Laserpitium prutenicum) 

roztroušeně SO/C3 vlhké a slatinné louky 

vrbina kytkokvětá 
(Lysimachia thyrsiflora) 

vzácně SO/C3 porosty vysokých ostřic a křovitých vrb 

vachta trojlistá (Menyanthes 
trifoliata) 

vzácně O/C3 kosená slatinná louka 

všivec lesní  
(Pedicularis sylvatica) 

roztroušeně SO/C3 kosené oligotrofní louky 

vrba rozmarýnolistá  
(Salix rosmarinifolia) 

roztroušeně -/C3 vlhké a slatinné louky 

hadí mord nízký 
(Scorzonera humilis) 

roztroušeně až hojně -/C3 kosené oligotrofní louky 

jetel kaštanový  
(Trifolium spadiceum) 

roztroušeně až 
vzácně 

-/C3 kosené vlhké louky 

rdest vláskovitý 
(Potamogeton trichoides) 

vzácně -/C2 tůň bez rybí obsádky 

rdest tupolistý 
(Potamogeton obtusifolius) 

vzácně -/C3 tůň bez rybí obsádky 

vrbovka bahenní 
(Epilobium palustre) 

dosti hojně -/C4 vlhké louky, porosty vysokých ostřic 

mochna bahenní  
(Potentilla palustris) 

dosti hojně -/C4 
kosené mokřadní louky, porosty vysokých 
ostřic, litorál tůní 

starček potoční 
(Tephroseris crispa) 

roztroušeně -/C4 
kosené mokřadní louky i sukcesně 
navazující porosty vysokých ostřic 

kozlík dvoudomý 
(Valeriana dioica) 

roztroušeně -/C4 kosené vlhké louky 

rozrazil štítkovitý  
(Veronica scutellata) 

roztroušeně -/C4 
kosené slatinné louky i sukcesně navazující 
porosty vysokých ostřic 

pupečník obecný 
(Hydrocotyle vulgaris) 

vzácně O/C3 kosená slatinná louka 

 
B. druhy – živočichové 

Stupeň ohrožení: před lomítkem je uvedena kategorie podle vyhlášky 395/1992 Sb. (zvláště chráněné druhy); 
za lomítkem je uvedena kategorie podle FARKAČ et al. (2005), nebo PLESNÍK et al. (2003). 
 
název druhu  aktuální početnost 

nebo vitalita 
populace v ZCHÚ 

stupeň 
ohrožení  

popis biotopu druhu 

kuželík tmavý  
(Euconulus praticola) 

ojediněle -/VU pobřežní vegetace 

lištovka lesklá  
(Segmentina nitida) 

dosti hojně -/VU vodní plochy 

vážka jarní  
(Sympetrum fonscolombii) 

 -/EN rybník v OP 

šídlatka zelená   
(Lestes virens) 

r. 2007 nepotvrzen -/VU rybník v OP 

šidélko kopovité  
(Coenagrion hastulatum) 

r. 2007 nepotvrzen -/NT rybník v OP 

šídlatka hnědá   
(Sympecma fusca) 

r. 2007 nepotvrzen -/NT rybník v OP 

šidélko znamenané  
(Erythromma virens) 

r. 2007 nepotvrzen -/NT vodní plochy s makrofytní vegetací 

rákosníček 
(Donacia cinerea) 

 -/EN  
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rákosníček  
(Donacia  versicolorea) 

 -/EN 
vodní plochy s porosty rdestů (zejm. 
Potamogeton natans) 

skokan zelený  
(Rana esculenta skl.) 

 SO/NT vodní plochy s makrofytní vegetací 

rosnička zelená  
(Hyla arborea) 

 SO/NT 
vysokobylinná a dřevinná mokřadní 
vegetace 

ropucha obecná  
(Bufo bufo) 

 O/NT různé biotopy 

ještěrka živorodá  
(Lacerta vivipara) 

 O/NT vlhké louky 

užovka obojková  
(Natrix natrix) 

 O/LC břehy vod i jiné biotopy 

moták pochop  
(Circus aeruginosus) 

 O/VU vysokobylinné mokřady, louky 

moták  pilich  
(Circus cyaneus) 

r. 2007 přelet SO/CR bezlesé mokřady, louky 

volavka bílá  
(Egretta alba) 

 SO/- břehy vod, vysokobylinné mokřady 

ťuhýk šedý  
(Lanius excubitor) 

r. 2007 hnízdění 
mimo ZCHÚ 

O/VU mozaika bezlesí a porostů dřevin 

 
B. druhy – houby 

Stupeň ohrožení: před lomítkem je uvedena kategorie podle vyhlášky 395/1992 Sb. (zvláště chráněné druhy); 
za lomítkem je uvedena kategorie podle HOLEC et BERAN (2006). 
 

název druhu  aktuální početnost 
nebo vitalita 
populace v ZCHÚ 

stupeň 
ohrožení  

popis biotopu druhu 

voskovka lišková 
(Hygrocybe cantharellus) 

 
-/ČS DD vlhké louky 

voskovka mírná 
(Hygrocybe insipida) 

 
-/ČS DD nehnojené kosené louky 

 
1.7 Dlouhodobý cíl péče 
 

Nejhodnotnější část území tvoří polopřizozené nelesní ekosystémy, jejichž druhovou ani 
stanovištní diverzitu nelze zachovat bez pravidelného obhospodařování. V případě luk je 
tímto managementem každoroční seč následovaná odklizením posečené biomasy. Je však 
důležité, aby i v kosených částech byly každoročně ponechávány ostrůvky neposečené 
vegetace (jejichž poloha bude každým rokem jiná); bude tak zajištěna strukturní diverzita 
biotopu a vytvořena pestřejší nabídka stanovišť pro živočichy, např. pro různá vývojová 
stadia bezobratlých. V případě vodních ploch s výskytem vzácných makrofyt je třeba 
udržovat oligo- či mezotrofní charakter vodního prostředí a v případě zazemňování tůní 
provést šetrné odbahnění. V celém ZCHÚ je třeba zabránit činnostem a procesům, která by 
mohly způsobit narušení vodního režimu (poklesnutí hladiny spodní vody v důsledku 
melioračních aktivit) nebo eutrofizaci (např. splachem hnojiv ze zemědělských pozemků nebo 
průnikem vody z intenzivně obhospodařované části Matenského rybníka do terestrických 
biotopů). 
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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 
 

Studované území tvoří komplex vlhkých a rašelinných luk, vodních ploch (tůní, kanálů, 
rybníků), vysokobylinných porostů a křovin na rybničních březích. 

Reliéf území je plochý, s nadmořskými výškami v rozmezí 522 – 526 m. 
Geologické podloží je tvořeno horninami jednotvárné série moldanubika, především 

různými typy pararul s vložkami kvarcitu. Tyto staré metamorfované horniny jsou překryty 
holocénními sedimenty (písky a hlíny); na nich se vyvinuly hydromorfní půdy – 
pseudoglejové kambizemě, typické gleje a organozemní gleje (ALBRECHT et al. 2003).  

Území je odvodňováno potokem náležejícím do povodí Nežárky. 
Podle regionálně fytogeografického členění ČR (SKALICKÝ 1988) se území nalézá v oblasti 

mezofytika, v obvodu Českomoravského mezofytika a ve fytogeografickém okresu 67. 
Českomoravská vrchovina. Vlastní PP i větší část ochranného pásma leží v kvadrantu 6855b 
středoevropského síťového mapování (NIKLFELD 1971), jižní část ochranného pásma zasahuje 
navíc do kvadrantu 6855d.  

Potenciální přirozenou vegetací (sensu NEUHÄUSLOVÁ et MORAVEC 1997, NEUHÄUSLOVÁ 
1998) mají být v širším okolí lokality bikové nebo jedlové doubravy (asociace Luzulo 
albidae-Quercetum petraeae nebo Abieti-Quercetum). Na lokalitě samé je vzhledem ke 
specifickým stanovištním podmínkám odůvodněné předpokládat spíše výskyt mokřadních 
lesů, zřejmě olšin svazu Alnion glutinosae.  

Chráněné území je hodnotné z floristického hlediska z důvodu výskytu řady vzácných 
a ohrožených druhů květeny České republiky. Hojně se zde vyskytují zejména druhy 
rašelinných a vlhkých lučních biotopů. 

 
Přehled zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 
 
rostliny 
 
název druhu aktuální početnost 

nebo vitalita 
populace v ZCHÚ 

kategorie  
podle vyhlášky 
č. 395/1992 Sb. 

popis biotopu druhu  

ostřice blešní (Carex pulicaris) vzácně O kosené oligotrofní vlhké louky 
tolije bahenní  
(Parnassia palustris) 

vzácně O kosené oligotrofní vlhké louky 

prstnatec májový  
(Dactylorhiza majalis) 

dosti hojně O kosené vlhké louky 

hladýš pruský  
(Laserpitium prutenicum) 

roztroušeně SO kosené vlhké louky 

vrbina kytkokvětá  
(Lysimachia thyrsiflora) 

vzácně SO 
porosty vysokých ostřic a 
křovitých vrb 

vachta trojlistá  
(Menyanthes trifoliata) 

vzácně O kosená rašelinná louka 

všivec lesní  
(Pedicularis sylvatica) 

roztroušeně SO kosené oligotrofní louky 

pupečník obecný  
(Hydrocotyle vulgaris) 

vzácně O kosená rašelinná louka 
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živočichové 
 
název druhu aktuální početnost 

nebo vitalita 
populace v ZCHÚ 

kategorie  
podle vyhlášky 
č. 395/1992 Sb. 

popis biotopu druhu  

skokan zelený  
(Rana esculenta skl.) 

 SO 
vodní plochy s makrofytní 
vegetací 

rosnička zelená  
(Hyla arborea) 

 SO 
vysokobylinná a dřevinná 
mokřadní vegetace 

ropucha obecná  
(Bufo bufo) 

 O různé biotopy 

ještěrka živorodá  
(Lacerta vivipara) 

 O vlhké louky 

užovka obojková  
(Natrix natrix) 

 O břehy vod i jiné biotopy 

moták  pilich  
(Circus cyaneus) 

r. 2007 přelet SO bezlesé mokřady, louky 

moták pochop  
(Circus aeruginosus) 

 O vysokobylinné mokřady, louky 

volavka bílá  
(Egretta alba) 

 SO 
břehy vod, vysokobylinné 
mokřady 

ťuhýk šedý  
(Lanius excubitor) 

r. 2007 hnízdění 
mimo ZCHÚ 

O mozaika bezlesí a porostů dřevin 

 

2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti 
v minulosti 
 
a) ochrana přírody 
 

Přírodní památka byla vyhlášena před 11 lety, přibližně posledních 5 let (od r. 2005) je na 
ní zajišťován pravidelný management (kosení a odstraňování nadbytečných náletových 
dřevin), který v posledních letech provádí jeden z majitelů části pozemků. Před vyhlášením 
ZCHÚ ležely nejcennější plochy delší dobu ladem, což se zčásti projevilo na jejich 
současném stavu. 
 
b) zemědělské hospodaření 
 

Jak dokládají historické mapy z 1. (1764 – 1768 a 1780 – 1783), 2. (1836 – 1852) 
a 3. (1877 – 1880) vojenského mapování českých zemí (ANONYMUS 2009), bylo území 
východně od břehů Matenského rybníka přinejmenším od poloviny 18. století zcela bezlesé, 
nebo v něm bezlesí alespoň plošně převládalo. Pozemky byly zřejmě po několik staletí 
využívány jako jednosečné louky pro každoroční sklizeň sena nebo steliva. Tento tradiční 
management vytvořil a dlouhou dobu udržoval dnešní předmět ochrany a vnímáme jej tedy 
jako pozitivní zásah člověka do krajiny.  

Společenstva vlhkých a rašelinných luk patří obecně mezi porosty s nízkou produktivitou 
a vzhledem k podmáčenému terénu jsou obtížně obdělávatelné pomocí těžké zemědělské 
techniky. Nebyly tedy vhodné pro intenzivní zemědělské postupy zaváděné do krajiny zhruba 
od poloviny 20. století. Okrajové části mokřadů (dnes v ochranném pásmu) proto byly místy 
meliorovány (odvodněny a zřejmě i dosety produktivnějšími pícninami), což umožnilo jejich 
strojové sečení, centrální část (mj. celé dnešní ZCHÚ) a břehy rybníka pak byly ponechány 
ladem. Negativními důsledky intenzivního zemědělství tedy jsou narušení vodního režimu 
lokality, které se naštěstí v samotném ZCHÚ projevilo pouze omezeně, a sukcesní změny 
vegetace mokřadních luk během absence managementu. Lze předpokládat, že louky 
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dosahovaly v minulosti na východním břehu Matenského rybníka podstatně větších rozloh 
a vytvářely podstatně pestřejší mozaiku stanovišť. 
 
c) rybníkářství 
 

Matenský rybník má několikasetletou historii, mj. je zachycen již na mapách tzv. 
Müllerova mapování (r. 1720; ANONYMUS 2009). Od 18. století až do současnosti nebyla 
nijak výrazně změněna jeho rozloha. Lze očekávat, že v minulosti byla v Matenském rybníce 
především menší obsádka ryb, voda byla méně eutrofní, méně zakalená fytoplanktonem, což 
umožňovalo rozvoj vegetace vodních makrofyt. V případě letnění rybníka byly navíc 
vytvořeny podmínky pro výskyt vegetace obnažených den. Podobně jako zemědělství 
v terestrických biotopech, prodělalo i rybniční hospodaření ve druhé pol. 20. století posun 
zaměřený na intenzifikaci a vysokou produkci. V současnosti představuje Matenský rybník 
(zejména jeho hlavní, tj. větší, část) typickou eutrofní chovnou nádrž s vysokou rybí 
obsádkou, což s sebou nese nízkou průhlednost vody a trvale vysokou vodní hladinu v letních 
měsících. Podmínky tedy nejsou příhodné pro rozvoj ochranářsky zajímavé vegetace vodních 
makrofyt či obnažených rybničních den. Menší, severní část rybníka (dnes v ochranném 
pásmu) byla od hlavní části v minulosti oddělena neúplnou hrází. Z hlediska ochrany přírody 
by bylo vhodné dokončit úplné oddělení severní části rybníka (v ochranném pásmu) hrází 
a stavidlem, což by technicky mohlo umožnit manipulaci s vodní hladinou a zavedení pouze 
extenzivního typu hospodaření v této části rybníka. Vytvořily by se tak podmínky vyhovující 
i ochranářsky zajímavým organismům a přispívající významně ke zvýšení biodiverzity území. 
Významným negativním zásahem do přirozené hydrosérie litorálních a na ně navazujících 
mokřadních společenstev bylo v minulosti vyhrnutí rybníka a vytvoření deponie po jeho 
obvodu. Některá cenná mokřadní a litorální společenstva mohla zcela zaniknout. 
 
2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy 
 

Nařízení Okresního úřadu Jindřichův Hradec č. 10/98 o zřízení přírodní památky 
„Matenský rybník“ a jejího ochranného pásma ze dne 30.11.1998. 

 
Plán péče pro navrženou přírodní památku Matenský rybník na období 1997 – 2006. 

 
2.4 Škodlivé vlivy a ohrožení území v současnosti 
 

V současnosti se PP Matenský rybník nezdá být významně ohrožena. Kromě standardního 
důsledného dodržování podmínek ochrany stanovených zřizovacím předpisem je zásadní 
nadále provádět pravidelný vhodný management (kosení luk, regulaci náletových dřevin, 
případně obnovu tůní). 
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2.5 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch 
 
2.5.2 Základní údaje o rybnících, vodních nádržích a tocích 
 
Tabulka 1. Přehled dílčích ploch na vodních nádržích v PP Matenský rybník. Kódy biotopů jsou 
převzaty z CHYTRÝ et al. (2001). 
 

Plocha Biotopy Popis současného stavu 

PP-1 
V5, V1F, 

M1.3 

Tůň s vegetací vodních makrofyt as. Nitelletum flexilis, Potametum trichoidis, P. 
obtusifolii a P. natantis. Dominantou submerzní vegetace je parožnatka Nitella flexilis, 
spolu s ní se vyskytují vzácné druhy rdestů (Potamogeton trichoides a P. obtusifolius). 
Při okrajích se rozvíjí vegetace sv. Oenanthion aquaticae (porosty Sagittaria 
sagittifolia). Při březích výskyt Potentilla palustris. Od okrajů se místy šíří Sparganium 
erectum a Glyceria maxima. 

 
2.5.4 Základní údaje o nelesních pozemcích 
 

Tabulka 2. Přehled dílčích ploch na nelesních pozemcích v PP Matenský rybník. Kódy biotopů jsou 
převzaty z CHYTRÝ et al. (2001).  
 

Plocha Biotopy Popis současného stavu 

PP-2 
M1.7, 

M1.1, K1 

Vysokostébelné porosty tř. Phragmito-Magnocaricetea v litorálech rybníků 
a v navazujících dlouhodobě neobhospodařovaných partiích na březích, částečně i na 
deponiích vyhrnutého bahna. Prolínají se s vrbovými křovinami sv. Salicion cinereae. 
Sporadický výskyt ohrožených druhů (Lysimachia thyrsiflora, Epilobium palustre), 
místy šíření expanzivních synantropních druhů (Calamagrostis epigejos, Urtica dioica). 

PP-3 
R2.2, 

M1.7, T1.5 

Nekosené okrajové části lučního mokřadu sv. Caricion fuscae s prvky sv. Calthion, 
přecházející vlivem sukcese k vysokostébelné vegetaci sv. Caricion rostratae. Mechové 
patro potlačeno, ovlivněno dřívějším odvodněním. Výskyt několika vzácnějších druhů 
(Veronica scutellata, Potentilla palustris, Epilobium palustre, Tephroseris crispa). 

PP-4 
R2.2, T1.5, 

T1.9 

Kosená zrašelinělá louka sv. Caricion fuscae s prvky sv. Molinion a Calthion. Místy 
výrazně vyvinuté mechové patro (mj. s výskytem druhu Hamatocaulis vernicosus). 
Významné nahloučení řady ohrožených druhů – Carex pulicaris, Carex hartmanii, 
Dactylorhiza majalis, Tephroseris crispa, Valeriana dioica, Veronica scutellata, 
Epilobium palustre, Potentilla palustris. 

PP-5 
T1.9, 

T2.3B, 
R2.2 

Kosená louka sv. Molinion přecházející k sv. Violion caninae a Caricion fuscae. Dříve 
zřejmě ladem ležící – degradace v důsledku expanze Molinia caerulea, Calamagrostis 
canescens a C. epigejos. Roztroušeně náletové dřeviny (Betula pendula, Pinus 
sylvestris). Místy výrazné mechové patro s dominantními rašeliníky. Výskyt ohrožených 
druhů (Menyanthes trifoliata, Hydrocotyle vulgaris, Salix rosmarinifolia, Laserpitium 
prutenicum, Potentilla palustris, Epilobium palustre), ale i ruderálů (Galeopsis bifida, 
Cirsium arvense).  

PP-6 
T1.9, 
T2.3B 

Kosená louka sv. Molinion přecházející ke sv. Violion caninae, v severní části expanze 
Calamagrostis epigejos. Výskyt ohrožených druhů (Dactylorhiza majalis, Parnassia 
palustris, Pedicularis sylvatica, Carex hartmanii, Laserpitium prutenicum, Trifolium 
spadiceum, Scorzonera humilis, Tephroseris crispa, Valeriana dioica). 

PP-7 
R2.2, 
M1.7 

Nekosený vlhký okraj strojově sečené louky, s vegetací blízkou sv. Caricion fuscae. 
Vlivem absence managementu expandují Calamagrostis canescens, C. epigejos, 
Phalaris arundinacea – hrozba přeměny v druhově chudý vysokostébelný porost. 
Výskyt ohrožených druhů (hojně Carex hartmanii, Potentilla palustris a Epilobium 
palustre, vzácně Tephroseris crispa a Valeriana dioica). 

PP-8 M1.1, V1F 
Tůň s vegetací tř. Potametea, tvořenou zapojenými porosty Potamogeton natans na 
hladině. Při březích výskyt Potentilla palustris. V současnosti se zřetelně zazemňuje a 
zarůstá porostem Typha latifolia. 
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2.6 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů do území a závěry pro 
další postup 
 

Problematice péče o nelesní biotopy v současné krajině se věnují např. HÁKOVÁ et al. 
(2004), KONVIČKA et al. (2005) nebo JERSÁKOVÁ et KINDLMANN (2004). Z těchto publikací 
lze vycházet i při plánování managementu v PP Matenský rybník. 

Dosavadní prováděný management ZCHÚ (kosení a odstraňování posečené biomasy, 
redukce náletových dřevin) má na nejcennější rostlinná společenstva jednoznačně 
příznivý vliv, který se projevuje přítomností řady chráněných nebo ohrožených a 
vzácných druhů, zastoupených často v bohatých populacích. Jedná se bez výjimky o 
světlomilné druhy, které by v případě expanze dřevin a konkurenčně silných druhů bylin 
z území vymizely. V zájmu vytvoření širší nabídky biotopů, především pro bezobratlé 
živočichy, je však pro další roky žádoucí, aby v každé kosené dílčí ploše byly vždy 
ponechávány ostrůvky neposečené vegetace, jejichž poloha bude každým rokem jiná, čímž 
bude opět zajištěno, že žádná cenná část porostu nebude dlouhodobě vystavena nežádoucím 
sukcesním procesům. Pozitivním krokem byla dále obnova tůní v rozsáhlých a druhově 
poměrně chudých vysokostébelných porostech při severozápadní hranici PP (plochy PP-1 a 
PP-8, viz Tabulka 3 a Příloha 1 – Obr. 2). Vznikl tak biotop, který byl brzy osídlen mj. 
vzácnými druhy vodních rostlin (Nitella flexilis, Potamogeton trichoides, P. obtusifolius). Pro 
jeho další existenci bude zřejmě nutno provádět v několikaletém cyklu jednorázová odbahnění 
tůní (v současnosti se již jedna z tůní viditelně zazemňuje). Tvorba dalších umělých tůní 
v hranicích vlastní PP by nebyla vhodná, velmi pravděpodobně by zasáhla do cenné 
vegetace mokřadních luk. V případě zájmu o zvýšení nabídky těchto biotopů v okolí PP by 
bylo možno uvažovat o tvorbě tůní v rozsáhlých vysokostébelných porostech mezi jižní 
hranicí PP a severním břehem hlavní části Matenského rybníka. 
 
 
2.7 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize 
 

Podle současných znalostí není důvod očekávat kolizi různých zájmů ochrany území, 
pokud bude uplatňován níže navrhovaný management, který se snaží zohlednit životní nároky 
co nejširšího spektra skupin organismů. 
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3. Plán zásahů a opatření  
 
3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ 
 
Tabulka 3. Přehled navrhovaných zásahů na dílčích plochách PP Matenský rybník. Kódy biotopů jsou 
převzaty z CHYTRÝ et al. (2001). 
 

Plocha Biotopy Typ managementu Popis navrhovaných opatření 

PP-1 
V5, V1F, 

M1.3 
bez zásahů,  

v případě potřeby odbahnění 

V současnosti nevyžaduje žádný zásah. Při zazemňování 
nebo expanzi ochranářsky nehodnotných vodních 
makrofyt (např. vodního moru kanadského – Elodea 
canadensis) v budoucnu jednorázově odbahnit a sediment 
uložit mimo ZCHÚ i ochranné pásmo. 

PP-2 
M1.7, 

M1.1, K1 
bez zásahů 

Ponechat samovolnému vývoji. Neprovádět technické 
zásahy, které by mohly narušit vodní režim a podpořit 
expanze nežádoucích druhů. 

PP-3 
R2.2, 

M1.7, T1.5 

kosení,  
v případě potřeby vyřezávání 

náletových dřevin 

Kosit celoplošně 1× za 2–4 roky v červenci nebo srpnu, 
odstranit posečenou biomasu. (Není nutné dodržovat 
přesný časový interval, je možné využívat příhodných 
sušších roků.). Průběžně vyřezávat náletové dřeviny, 
pokud se vyskytnou. 

PP-4 
R2.2, T1.5, 

T1.9 

kosení,  
v případě potřeby vyřezávání 

náletových dřevin 

Provádět mozaikovitou seč 1× ročně, v termínu od 1.7. do 
15.8., odstranit posečenou biomasu. Při každé seči 
ponechávat rovnoměrně rozmístěné nepokosené části 
porostu (celkem asi 1/3–1/4 plochy). Polohu nesečených 
míst každým rokem obměňovat. Vyřezávat jakékoli 
náletové dřeviny.  

PP-5 
T1.9, 

T2.3B, 
R2.2 

kosení,  
v případě potřeby vyřezávání 

náletových dřevin 

Provádět mozaikovitou seč 1× ročně, v termínu od 1.7. do 
15.8., odstranit posečenou biomasu. Při každé seči 
ponechávat rovnoměrně rozmístěné nepokosené části 
porostu (celkem asi 1/3–1/4 plochy). Polohu nesečených 
míst každým rokem obměňovat. Porosty třtiny křovištní 
(Calamagrostis epigejos) nikdy neponechat neposečené, 
kosit již na jaře před vymetáním (konec května nebo 
začátek června), pečlivě vyhrabat. Zastoupení náletových 
dřevin udržovat průběžným vyřezáváním na současné 
úrovni (solitérní mladší stromy nebo jednotlivé keře). 

PP-6 
T1.9, 
T2.3B 

kosení,  
v případě potřeby vyřezávání 

náletových dřevin 

Provádět mozaikovitou seč 1× ročně, v termínu od 15.7. 
do 15.8., odstranit posečenou biomasu. Při každé seči 
ponechávat rovnoměrně rozmístěné nepokosené části 
porostu (celkem asi 1/3–1/4 plochy). Polohu nesečených 
míst každým rokem obměňovat. Porosty třtiny křovištní 
(Calamagrostis epigejos) nikdy neponechat neposečené, 
kosit již na jaře před vymetáním (konec května nebo 
začátek června) a pečlivě vyhrabat. Náletové dřeviny 
kompletně vyřezávat nebo ponechávat jen ojedinělé 
solitérní mladší stromy nebo jednotlivé keře. 

PP-7 
R2.2, 
M1.7 

kosení,  
v případě potřeby vyřezávání 

náletových dřevin 

Provádět celoplošnou seč 1× ročně, v termínu od 1.7. do 
15.8. Neponechávat žádnou část porostu nepokosenou. 
Porosty třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos) kosit již 
na jaře před vymetáním (konec května nebo začátek 
června) a pečlivě vyhrabat. Vyřezávat jakékoli náletové 
dřeviny.  

PP-8 M1.1, V1F 
kosení,  

v případě potřeby odbahnění 

Vždy 1× za 2 roky pokosit nebo vyřezat porosty orobince 
širolistého (Typha latifolia) těsně před rozkvětem (koncem 
června), biomasu hned odstranit. V případě dalšího 
zazemňování jednorázově odbahnit dno, sediment uložit 
mimo ZCHÚ i ochranné pásmo. 
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3.1.1 Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání 
 
a) péče o rybníky (nádrže) a vodní toky 
 
Typ managementu: odbahňování 
Vhodný interval: závisí na stavu biotopu (tůní), nejvýše 1× za 10 let. 
Vhodný termín: závisí na aktuálním výskytu živočichů, nesmí narušit jejich životní nároky 
Upřesňující podmínky:  

V současnosti tento typ managementu není nutný, v budoucnosti se však může stát 
nezbytným pro zachování tůní vyhloubených v severozápadní části ZCHÚ, dojde-li k jejich 
zazemňování. Bude k němu vhodné přistoupit také v případě, jestliže se zde budou viditelně 
zmenšovat nebo dokonce zaniknou populace vzácných vodních makrofyt (rdestu vláskovitého 
– Potamogeton trichoides, r. tupolistého – P. obtusifolius, parožnatky Nitella flexilis) nebo 
rozvinou-li se zde populace ochranářsky nevýznamných až problematických druhů, jako je 
např. invazní vodní mor kanadský (Elodea canadensis). Před plánovaným provedením zásahu 
je však nutné provést také zoologický průzkum ploch a na jeho základě zvolit termín prací 
tak, aby nenarušil životní nároky zejména vzácných druhů vodních bezobratlých. Zásah při 
použití mechanizace nesmí ohrozit sousední plochy přílišnou disturbancí nebo dokonce 
eutrofizací. Vytěžený sediment nesmí být uložen v ZCHÚ ani v ochranném pásmu. 
 
b) péče o nelesní pozemky 
 
Typ managementu: kosení 
Vhodný interval: zpravidla 1× ročně, výjimečně 1× za několik let – viz Tabulka 3. 
Vhodný termín: liší se pro jednotlivé plochy – viz Tabulka 3. 
Upřesňující podmínky:  

Pravidelné kosení 1× ročně je nezbytné pro zachování stávajících druhově bohatých 
rostlinných společenstev. Pro řadu živočichů, včetně vzácných a ohrožených druhů, ovšem 
zároveň představuje disturbanci vedoucí k úhynu jedinců (případně celých populací) přímou 
mechanickou likvidací a zánikem příhodných biotopů ve vzrostlé vegetaci.  

S ohledem na tuto skutečnost je třeba v ochranářsky cenných porostech provádět tzv. 
mozaikovitou seč, kdy v každé dílčí ploše zůstávají do příštího roku nepokosené části, 
sloužící jako útočiště pro kosením negativně ovlivněné druhy živočichů. Neposečené části by 
měly být v každé dílčí ploše rozmístěny co nejrovnoměrněji, jejich celková rozloha má 
odpovídat asi 1/3 – 1/4 celkové rozlohy plochy. Při ručním kosení (kosou, křovinořezem) 
mají nesečené části charakter rovnoměrně rozmístěných ostrůvků. Při sečení traktorovou 
sekačkou je místo ostrůvků možno ponechávat rovnoměrně rozmístěné pásy. Výběr 
nesečených částí je nutné každým rokem obměnit, aby nedocházelo k dlouhodobému 
ponechání určité části porostu ladem (hrozila by pak expanze některého kompetičně silného 
druhu). 

Výše popsané mozaikovité kosení by u převážné většiny porostů mělo probíhat od začátku 
července do poloviny srpna (přesněji viz Tabulka 3). Termín je pro každou plochu volen tak, 
aby sečení následovalo po odkvětu přítomných vzácných druhů rostlin. Není nutné pokosit 
celé ZCHÚ jednorázově. 

Posečenou biomasu je nejlépe přímo na místě usušit (při obracení sena se uvolňují a šíří 
semena rostlin, což je z dlouhodobého hlediska příznivé pro generativní reprodukci 
a udržování genofondu vzácných druhů) a seno odvézt. Alternativou je pálení usušené 
biomasy, případně odvoz biomasy a její kompostování mimo ZCHÚ i ochranné pásmo. 
Pokosená biomasa by neměla na plochách ležet déle než 10 dní. Pokud by v budoucnu 
docházelo k pálení posečené biomasy, je vysoce žádoucí pouze velmi omezený počet ohnišť 
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(nejvýše tři) mimo vlastní ZCHÚ. Popel z ohnišť je třeba po spálení odstranit (např. odnést na 
přilehlou polní kulturu apod.). Polohu ohnišť je doporučeno konzultovat předem 
s pracovníkem příslušného orgánu ochrany přírody. V blízkém okolí ZCHÚ lze k tomuto 
účelu v krajním případě využít pouze ruderalizovanou plochu OP-3 v ochranném pásmu (viz 
Příloha 1 – Obr. 2). V žádném případě není možné biomasu mulčovat. Tento postup 
hromadně likviduje především bezobratlé živočichy, a navíc významně ochuzuje celkové 
druhové složení rostlinných společenstev. 

Mozaikovité kosení se nebude používat v případě nutnosti potlačit některý expanzivní 
druh. Celoplošná každoroční seč je proto navržena pro plochu PP-7, kde v současnosti 
expandují třtina šedavá (Calamagrostis canescens), t. křovištní (C. epigejos) a chrastice 
rákosovitá (Phalaris arundinacea). Každoročním výběrovým kosením by měly být 
omezovány lokální porosty třtiny křovištní, které se v současnosti nacházejí v plochách PP-5, 
PP-6 a PP-7. Výběrovým kosením ve dvouletém intervalu by měla být regulována expanze 
orobince širolistého (Typha latifolia), zarůstajícího tůň v ploše PP-8. Výběrovou seč porostů 
druhů, které chceme omezit, je třeba provádět vždy před vymetáním, resp. rozkvětem – 
v případě třtiny nejlépe na konci května nebo začátku června, v případě orobince nejlépe na 
konci června; v této fenofázi je totiž většina zásobních látek soustředěna v nadzemní biomase.  

Vegetaci vysokých ostřic (plocha PP-3) je pak vhodné udržovat celoplošnou sečí ve 
víceletém intervalu. Tento interval může být nepravidelný (2–4 roky), doporučuje se využít 
sušších roků, kdy je hladina spodní vody zaklesnuta ve větší hloubce pod povrchem a terén je 
relativně přístupnější.  V případě úplného ponechání porostu ladem hrozí expanze dřevin. 
 
Typ managementu: vyřezávání náletových dřevin 
Vhodný interval: průběžně  
Vhodný termín: říjen – únor (vzrostlé dřeviny), červenec – srpen (výmladky). 
Upřesňující podmínky: 

Nadměrné množství náletových dřevin (olše, bříza, borovice, vrby, krušina) ohrožuje 
heliofilní rostlinná společenstva mokřadních luk nebo vodních ploch zástinem. Na druhou 
stranu zvyšuje biotopovou diverzitu především pro živočichy, a určité množství dřevin je tedy 
žádoucí v území zachovávat. Vzhledem k přítomnosti neobhospodařovaných pozemků 
v ochranném pásmu, kde se rozvíjejí vrbové křoviny a místy i nálet stromů, postačí ve 
vlastním ZCHÚ udržovat osamocené polykormony keřů nebo solitérní mladší stromy. Kácení 
již vzrostlých dřevin je třeba provádět v období vegetačního klidu (od října do února). Slabé 
výmladky dřevin mohou být likvidovány přímo během kosení v letních měsících. Pokud bude 
dřevní hmota pálena, musí tak být činěno mimo ZCHÚ i ochranné pásmo, v krajním případě 
je možno využít ruderalizovanou plochu OP-3 v ochranném pásmu (viz Příloha 1 – Obr. 2).  
 
c) péče o rostliny  

Za nejefektivnější způsob péče o rostliny na území PP Matenský rybník je třeba považovat 
realizaci navrženého managementu. Jedině vhodným udržováním biotopů budou dlouhodobě 
zachovány příhodné životní podmínky pro úspěšné přežívání a rozvoj vzácných, ohrožených a 
chráněných druhů. Současně tento management bude bránit invazím geograficky nepůvodních 
druhů či expanzím konkurenčně silných druhů. 
 
d) péče o živočichy  

Výskyt vzácnějších živočichů je podmíněn přítomností heterogenní mozaiky různých 
biotopů. Kromě dodržování managementu navrženého pro vlastní ZCHÚ (mozaikovitá seč 
luk zajišťující refugia pro bezobratlé, ale i např. pro ptáky, údržba tůní pro obojživelníky, 
zachování určitého podílu dřevin ve vegetaci) je vhodné věnovat pozornost také stanovištím 
v ochranném pásmu, především vodním plochám. Oddělená severní část Matenského rybníka 
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by vůbec neměla být využívána k intenzivnímu chovu ryb s uplatněním vysokých obsádek 
kvůli potravní kompetici ryb s vodními ptáky. Je zcela nevhodné chovat zde býložravé ryby 
(např. amur), likvidující vodní vegetaci, tedy důležitý biotop především bezobratlých 
živočichů. Při potenciálním odbahnění Matenského rybníka je třeba zachovávat alespoň 1/3 
původních litorálních porostů jako potenciální hnízdiště ptáků. Naprosto nepřípustná je tvorba 
deponií při okrajích rybníka. 
 
3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu 
zásahů a přehledu činností 
 

Ochranné pásmo PP Matenský rybník obsahuje řadu cenných biotopů, v podstatě shodných 
s biotopy ve vlastním ZCHÚ. Vyskytují se zde rostlinná společenstva a druhy, jež jsou 
předmětem ochrany v ZCHÚ. Vezmeme-li v úvahu relativně malou rozlohu vlastního 
ZCHÚ, je pro efektivní ochranu populací vzácných druhů žádoucí zajišťovat i 
v ochranném pásmu vhodný management. I v ochranném pásmu je třeba bránit 
činnostem a procesům, které by mohly způsobit narušení vodního režimu nebo 
eutrofizaci prostředí. 
 
Tabulka 4. Přehled dílčích ploch v ochranném pásmu PP Matenský rybník. Kódy biotopů jsou 
převzaty z CHYTRÝ et al. (2001).  
 
Plocha Biotopy Popis současného stavu 

OP-1 
 

T2.3B, 
R2.2, 

T1.5, T1.9, 
T1.1 

Strojově kosená louka sv. Violion caninae s prvky sv. Caricion fuscae, Calthion, Molinion 
i Arrhenatherion. VJV okraj mírně ruderalizován. Velké populace ohrožených druhů 
(Dactylorhiza majalis, Carex hartmanii, Laserpitium prutenicum, Pedicularis sylvatica, Salix 
rosmarinifolia, Scorzonera humilis). 

OP-2 
T1.9, T1.5, 

T2.3B 

Strojově kosená louka sv. Molinion přecházející ke sv. Calthion a Violion caninae. Druhově 
velmi pestrá, ruderální prvky jen omezeně. Řada ohrožených druhů, hojná Carex hartmanii, 
roztroušeně např. Laserpitium prutenicum, Scorzonera humilis, Potentilla palustris, vzácně 
např. Pedicularis sylvatica, Tephroseris crispa, Trifolium spadiceum.  

OP-3 X7A 
Nekosené okolí odvodňovacího kanálu. Zarůstá dřevinami (Rubus idaeus, Salix aurita) 
a expanzními synantropními druhy  (Calamagrostis epigejos, Phalaris arundinacea, Holcus 
mollis). Bez výskytu ohrožených druhů. 

OP-4 
T1.1, T1.5, 

T2.3B 

Strojově kosená louka sv. Arrhenatherion. Vznikla zřejmě odvodněním a dosetím jiné (vlhčí 
a oligotrofnější) luční vegetace. Při hranici PP některé ohrožené druhy (Dactylorhiza majalis, 
Carex hartmanii), v částech vzdálenějších od PP vyšší zastoupení ruderálních druhů. 

OP-5 
T1.9, T1.5, 

T1.1, 
T2.3B 

Strojově kosená louka sv. Molinion přecházející ke sv. Arrhenatherion (zřejmě vliv 
dosévání), Calthion a Violion caninae. Výskyt ohrožených druhů (Scorzonera humilis, 
Potentilla palustris). 

OP-6 
T1.9, 

T2.3B, 
T1.1 

Strojově kosená louka sv. Molinion přecházející ke sv. Violion caninae a Calthion. 
V důsledku dřívějšího odvodnění a dosetí i mezofilní druhy sv. Arrhenatherion. Významný 
výskyt ohrožených druhů – Carex pulicaris (jediný porost), dále Carex hartmanii, 
Dactylorhiza majalis, Pedicularis sylvatica, Salix rosmarinifolia, Scorzonera humilis, 
Valeriana dioica. 

OP-7 M1.3, V1F 

Rybník s vodní makrofytní vegetací tř. Potametea (s dominantním Potamogeton natans) 
na hladině a vegetací sv. Oenathion aquaticae (tvořenou rozsáhlými porosty Sagittaria 
sagittifolia) v litorální zóně. Udáván výskyt Potamogeton obtusifolius (P. Hesoun 2007, in 
litt.). 
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Tabulka 5. Přehled navrhovaných zásahů na dílčích plochách ochranného pásma PP Matenský rybník. 
Kódy biotopů jsou převzaty z CHYTRÝ et al. (2001). 
 
Plocha Biotopy Typ managementu Popis navrhovaných opatření 

OP-1 
 

T2.3B, 
R2.2, 
T1.5, 
T1.9, 
T1.1 

kosení 

Vhodný management: Provádět mozaikovitou seč 1× ročně, v termínu 
od 1.7. do 15.8., odstranit posečenou biomasu. Při každé seči 
ponechávat rovnoměrně rozmístěné nepokosené části porostu (celkem 
asi 1/3–1/4 plochy). Polohu nesečených míst každým rokem 
obměňovat. Přípustný management: stávající způsob hospodaření 
(plošné strojové sečení). 

OP-2 
T1.9, 
T1.5, 
T2.3B 

kosení 

Vhodný management: Provádět mozaikovitou seč 1× ročně, v termínu 
od 1.7. do 15.8., odstranit posečenou biomasu. Při každé seči 
ponechávat rovnoměrně rozmístěné nepokosené části porostu (celkem 
asi 1/3–1/4 plochy). Polohu nesečených míst každým rokem 
obměňovat. Přípustný management: stávající způsob hospodaření 
(plošné strojové sečení).  

OP-3 X7A 
bez zásahu nebo 

kosení 

Možno ponechat samovolnému vývoji. Vhodné je jednou ročně kosit 
porosty třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos) na jaře před 
vymetáním (přelom května a června). 

OP-4 
T1.1, 
T1.5, 
T2.3B 

kosení 

Vhodný management: Kosit mozaikovitě 2× ročně, odstranit 
posečenou biomasu. Každý rok ponechávat rovnoměrně rozmístěné 
nepokosené části porostu (celkem asi 1/3–1/4 plochy). Polohu 
nesečených míst každým rokem obměňovat. Přípustný management: 
stávající způsob hospodaření (plošné strojové sečení). 

OP-5 

T1.9, 
T1.5, 
T1.1, 
T2.3B 

kosení 

Vhodný management: Provádět mozaikovitou seč 1× ročně, v termínu 
od 1.7. do 15.8., odstranit posečenou biomasu. Při každé seči 
ponechávat rovnoměrně rozmístěné nepokosené části porostu (celkem 
asi 1/3–1/4 plochy). Polohu nesečených míst každým rokem 
obměňovat. Přípustný management: stávající způsob hospodaření 
(plošné strojové sečení). 

OP-6 
T1.9, 

T2.3B, 
T1.1 

kosení 

Vhodný management: Provádět mozaikovitou seč 1× ročně, v termínu 
od 1.7. do 15.8., odstranit posečenou biomasu. Při každé seči 
ponechávat rovnoměrně rozmístěné nepokosené části porostu (celkem 
asi 1/3–1/4 plochy). Polohu nesečených míst každým rokem 
obměňovat. Přípustný management: stávající způsob hospodaření 
(plošné strojové sečení). 

OP-7 
M1.3, 
V1F 

manipulace 
s vodní hladinou 

Nevyužívat k intenzivnímu chovu ryb.  
Vhodný management: Úplné oddělení od hlavní části rybníka (hrází) a 
manipulace s vodní hladinou v průběhu roku. Říjen – únor: nejvyšší 
hladina, březen – duben: snižování hladiny, květen – červenec: nejnižší 
hladina, srpen – září: zvyšování hladiny. 

 
3.6 Návrhy na vzdělávací využití území 
 

S přírodovědnými hodnotami PP Matenský rybník je možné veřejnost seznamovat pomocí 
informačních tabulí umístěných podél přístupových polních cest po obvodu ZCHÚ, resp. 
ochranného pásma. Území je vhodné pro konání odborných nebo výukových exkurzí.  
 
3.7 Návrhy na průzkum či výzkum území a monitoring 
 

Každoroční monitoring celkové struktury biotopů, stavu vegetace, stejně jako dynamiky 
výskytu a populační velikosti jakýchkoli vzácných nebo indikačně významných skupin 
organismů může případně upozornit na nutnost úpravy aktuálního managementu. 

Na základě dřívějších zjištění (HESOUN et al. 2007) se dále jako vhodné jeví zpracovat 
inventarizační průzkumy hub nebo obratlovců. 
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4. 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 
odbahnění ---------- 30 000 
oprava a doplnění chybějícího značení (pruhové, 
sloupky, hraničník) 

---------- 10 000 

zhotovení informační tabule k ZCHÚ ---------- 15 000 
C e l k e m (Kč) ---------- 55 000 

Opakované zásahy 
kosení 60 000 600 000 
odstraňování náletových dřevin 5 000 50 000 
C e l k e m (Kč) 65 000 650 000 
 
4.2 Použité podklady a zdroje informací 
 
ALBRECHT J. et al. (2003): Českobudějovicko. – In: MACKOVČIN P. et SEDLÁČEK M. [eds.]: 

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

ANONYMUS (2009): oldmaps.geolab.cz. – 1st and 2nd Military Survey, Austrian State 
Archive/Military Archive, Vienna. Laboratoř geoinformatiky Univerzity J.E. Purkyně. 
Ministerstvo životního prostředí ČR. Historický ústav AV ČR. 

FARKAČ J., KRÁL D. et ŠKORPÍK M. [eds.] (2005): Červený seznam ohrožených druhů České 
republiky. Bezobratlí. List of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. – 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha. 

HÁKOVÁ A., KLAUDISOVÁ A. et SÁDLO J. [eds.] (2004): Zásady péče o nelesní stanoviště 
v rámci soustavy Natura 2000. – Planeta XII, 3/2004. Ministerstvo životního prostředí, 
Praha. 

HESOUN P., JELÍNEK A. et KŘIVAN V. (2007): PP Matenský rybník – inventarizační průzkum 
bezobratlých. – Ms., depon. in: Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice. 

HOLEC J. et BERAN M. [eds.] (2006): Červený seznam hub (makromycetů) České republiky. – 
Příroda, Praha, 24: 1–282. 

HOLUB J. et PROCHÁZKA F. (2000): Red List of vascular plants of the Czech Republic – 2000. 
– Preslia, Praha, 72: 187–230. 

CHYTRÝ M., KUČERA T. et KOČÍ M. [eds.] (2001): Katalog biotopů České republiky. – 
Interpretační příručka k evropským programům Natura 2000 a Smaragd, AOPK, Praha. 

JERSÁKOVÁ J. et KINDLMANN P. (2004): Zásady péče o orchidejová stanoviště. – Kopp, České 
Budějovice. 

KONVIČKA M., BENEŠ J. et ČÍŽEK L. (2005): Ohrožený hmyz nelesních stanovišť: ochrana a 
management. – Sagittaria, Olomouc. 

KOŠNAR J. et EKRTOVÁ E. (2007): PP Matenský rybník – botanický inventarizační průzkum. – 
Ms., depon. in: Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice. 
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KUČERA J. et VÁŇA J. (2003): Check- and Red List of bryophytes of the Czech Republic. – 
Preslia, Praha, 75: 193-222. 

NEUHÄUSLOVÁ Z. et al. (1998): Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. 
Textová část. – Academia, Praha. 

NEUHÄUSLOVÁ Z., MORAVEC J. [eds.] et al. (1997): Mapa potenciální přirozené vegetace 
České republiky 1: 500 000. – Botanický ústav AV ČR, Průhonice 

NIKLFELD H. (1971): Bericht über die Kartierung der Flora Mitteleuropas. – Taxon, Vienna, 
20: 545–571. 

PLESNÍK J., HANZAL V. et BREJŠKOVÁ L. [eds.] (2003): Červený seznam ohrožených druhů 
České republiky. Obratlovci. – Příroda, Praha, 22: 1–184. 

SKALICKÝ V. (1988): Regionálně fytogeografické členění. – In: HEJNÝ S. et SLAVÍK B. [eds]: 
Květena ČR 1, 103 – 121, Academia, Praha. 

 
4.3 Seznam mapových listů 

 
a) katastrální mapa (1:2880) 
číslo mapového listu: GUST2880,V.S.VIII-29-15 
 

b) Státní mapa 1:5000 – odvozená 
číslo mapového listu: 110877 
 

c) Základní mapa České republiky 1:10000 
číslo mapového listu: 23-33-10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5 Plán péče zpracoval  
 
 
 

........................................................ 
Mgr. Jan Košnar 
Družstevní 640 
572 01 Polička 
 

 
dne 26.10.2009 



 18

Příloha 1: Mapy 
 
Obr. 1. Katastrální mapa se zákresem hranic PP Matenský rybník a jejího ochranného pásma. 
 
Obr. 2. Dílčí plochy v PP Matenský rybník a jejím ochranném pásmu. 
 
Obr. 3. Návrh managementu na dílčích plochách PP Matenský rybník (vlastní ZCHÚ). 
 
Obr. 4. Návrh managementu na dílčích plochách v ochranném pásmu PP Matenský rybník. 
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Obr. 1. Katastrální mapa se zákresem hranic PP Matenský rybník (červeně) a jejího ochranného pásma (zeleně). 
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Obr. 2. Dílčí plochy v PP Matenský rybník a jejím ochranném pásmu (OP). Popis ploch je uveden v Tabulkách 1, 2 a 4. 
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#
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Plan pece_plochy_zchu.shp
bez zásahů

bez zásahů, v případě nutnosti odbahnit

kosit 1x ročně celoplošně, regulovat nálet. dřeviny

kosit 1x ročně mozaikovitě (třtinu křovištní vždy pokosit), regulovat nálet. dřeviny

kosit 1x ročně mozaikovitě, regulovat nálet. dřeviny

kosit 1x ročně výběrově orobinec, v případě nutnosti odbahnit

kosit 1x za 2-4 roky celoplošně, regulovat nálet. dřeviny

hranice ZCHÚ

Legenda:

 
 
Obr. 3. Návrh managementu na dílčích plochách PP Matenský rybník (ve vlastním ZCHÚ). 
Podrobný popis zásahů je uveden v Tabulce 3 a kapitole 3.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kosit 1x za 2 roky výběrově orobinec, v případě nutnosti odbahnit 
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kosit 2x ročně mozaikovitě

manipulovat s vodní hladinou

hranice ZCHÚ

Legenda:

 
 
Obr. 4. Návrh managementu na dílčích plochách v ochranném pásmu PP Matenský rybník. 
Podrobný popis zásahů je uveden v Tabulce 4. 
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Příloha 2: Seznam nalezených taxonů cévnatých rostlin 
 
Tabulka 1. Seznam taxonů cévnatých rostlin zjištěných v PP Matenský rybník v letech 2007–2009. 
ČS – kategorie ohrožení podle HOLUB et PROCHÁZKA 2000, § – kategorie ochrany podle vyhlášky 
395/1992 Sb., leg. – sbíral, not. – zaznamenal, rev. – revidoval. Pokud není v poznámce uvedeno 
jinak, jsou autory údajů Jan Košnar a Ester Ekrtová. 
 

Vědecký název Český název ČS § Poznámka 
Achillea ptarmica řebříček bertrám     
Agrostis canina psineček psí     
Agrostis stolonifera psineček výběžkatý     
Ajuga reptans zběhovec plazivý     
Alisma plantago-aquatica žabník jitrocelový     
Alnus glutinosa olše lepkavá     
Anemone nemorosa sasanka hajní     
Angelica sylvestris děhel lesní     
Anthoxanthum odoratum tomka vonná     
Anthriscus sylvestris kerblík lesní     
Athyrium filix-femina papratka samičí     
Avenula pubescens ovsíř pýřitý     
Betula pendula bříza bělokorá     
Briza media třeslice prostřední     
Calamagrostis canescens třtina šedavá     
Calamagrostis epigeios třtina křovištní     
Callitriche hamulata hvězdoš háčkatý     
Calluna vulgaris vřes obecný     
Caltha palustris blatouch bahenní     
Campanula patula zvonek rozkladitý     
Cardamine pratensis řeřišnice luční     
Carex canescens ostřice šedavá     
Carex echinata ostřice ježatá     
Carex hartmanii ostřice Hartmanova C3    
Carex hirta ostřice srstnatá     
Carex nigra ostřice obecná     
Carex ovalis ostřice zaječí     
Carex pallescens ostřice bledavá     
Carex panicea ostřice prosová     
Carex pilulifera ostřice kulkonosná     
Carex pulicaris ostřice blešní C2 O   
Carex rostrata ostřice zobánkatá     
Carex vesicaria ostřice měchýřkatá     
Carex ×alsatica ostřice (kříženec)   Carex flava × C.  demissa 
Centaurea jacea chrpa luční     
Cerastium holosteoides rožec obecný     
Cirsium arvense pcháč rolní     
Cirsium palustre pcháč bahenní     
Dactylorhiza majalis prstnatec májový C3 O   
Danthonia decumbens trojzubec poléhavý     
Deschampsia cespitosa metlice trsnatá     
Dryopteris carthusiana kapraď osténkatá     
Epilobium ciliatum vrbovka žláznatá     
Epilobium palustre vrbovka bahenní C4    
Equisetum fluviatile přeslička poříční     
Eriophorum angustifolium suchopýr úzkolistý     
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Vědecký název Český název ČS § Poznámka 
Festuca filiformis kostřava vláskovitá     
Festuca rubra kostřava červená     
Frangula alnus krušina olšová     
Galeopsis bifida konopice dvouklaná     
Galium aparine svízel přítula     
Galium palustre svízel bahenní     
Galium uliginosum svízel slatinný     
Glyceria fluitans zblochan vzplývavý     
Glyceria maxima zblochan vodní     
Gnaphalium uliginosum protěž bažinná     
Hieracium cf. umbellatum jestřábník okoličnatý   leg. Jan Košnar 2007 
Holcus lanatus medyněk vlnatý     
Hydrocotyle vulgaris pupečník obecný    
Hypericum perforatum třezalka tečkovaná     
Juncus conglomeratus sítina klubkatá     
Juncus effusus sítina rozkladitá     
Juncus filiformis sítina niťovitá     
Laserpitium prutenicum hladýš pruský C3 SO  
Lathyrus pratensis hrachor luční     
Lemna minor okřehek menší     
Leucanthemum ircutianum kopretina irkutská     
Luzula multiflora bika mnohokvětá     
Lychnis flos-cuculi kohoutek luční     
Lycopus europaeus karbinec evropský     
Lysimachia thyrsiflora vrbina kytkokvětá C3 SO   
Lysimachia vulgaris vrbina obecná     
Lythrum salicaria kyprej vrbice     
Mentha arvensis máta rolní     
Menyanthes trifoliata vachta trojlistá C3 O   
Molinia caerulea bezkolenec modrý     
Myosotis nemorosa pomněnka hajní     
Nardus stricta smilka tuhá     
Parnassia palustris tolije bahenní C2 O   
Pedicularis sylvatica všivec lesní C3 SO   
Persicaria amphibia rdesno obojživelné     
Persicaria maculosa rdesno červivec     
Peucedanum palustre smldník bahenní     
Phalaris arundinacea chrastice rákosovitá     
Phragmites australis rákos obecný     
Picea abies smrk ztepilý     
Pinus sylvestris borovice lesní     
Poa pratensis lipnice luční     
Poa trivialis lipnice obecná     
Polygala vulgaris vítod obecný     
Populus tremula topol osika     
Potamogeton natans rdest vzplývavý     
Potamogeton obtusifolius rdest tupolistý C3  leg. J. Košnar 2009, rev. Z. Kaplan 

2009 
Potamogeton trichoides rdest vláskovitý C2  not. P. Hesoun 2007, leg. J. Košnar 

2009, rev. Z. Kaplan 2009 
Potentilla erecta mochna nátržník     
Potentilla palustris mochna bahenní C4    
Quercus robur dub letní     
Ranunculus acris pryskyřník prudký     
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Vědecký název Český název ČS § Poznámka 
Ranunculus auricomus agg. pryskyřník zlatožlutý     
Ranunculus flammula pryskyřník plamének     
Ranunculus repens pryskyřník plazivý     
Rubus idaeus ostružiník maliník     
Rumex acetosa šťovík kyselý     
Rumex acetosella šťovík menší     
Sagittaria sagittifolia šípatka střelolistá     
Salix aurita vrba ušatá     
Salix cf. ×plicata vrba (kříženec) 

  
Salix aurita × S. rosmarinifolia; leg. J. 
Košnar 2007 

Salix cinerea vrba popelavá     
Salix rosmarinifolia vrba rozmarýnolistá C3  leg. J. Košnar 2007 
Scirpus sylvaticus skřípina lesní     
Scorzonera humilis hadí mord nízký C3    
Scrophularia nodosa krtičník hlíznatý     
Scutellaria galericulata šišák vroubkovaný     
Selinum carvifolia olešník kmínolistý     
Senecio ovatus starček vejčitý     
Succisa pratensis čertkus luční     
Taraxacum sect. Ruderalia pampeliška    
Tephroseris crispa starček potoční C4    
Trifolium dubium jetel pochybný     
Trifolium pratense jetel luční     
Trifolium spadiceum jetel kaštanový C3    
Typha latifolia orobinec širolistý     
Urtica dioica kopřiva dvoudomá     
Vaccinium myrtillus brusnice borůvka     
Valeriana dioica kozlík dvoudomý C4    
Veronica chamaedrys rozrazil rezekvítek     
Veronica officinalis rozrazil lékařský     
Veronica scutellata rozrazil štítkovitý C4    
Viola canina violka psí     
Viola palustris violka bahenní       

 
Tabulka 2. Seznam taxonů cévnatých rostlin zjištěných v letech 2007–2009 pouze v ochranném 
pásmu PP Matenský rybník a seznam vzácných a ohrožených druhů nalezených v ochranném pásmu. 
ČS – kategorie ohrožení podle HOLUB et PROCHÁZKA 2000, § – kategorie ochrany podle vyhlášky 
395/1992 Sb., leg. – sbíral, not. – zaznamenal, in litt. – písemné sdělení. Pokud není v poznámce 
uvedeno jinak, jsou autory údajů Jan Košnar a Ester Ekrtová. 
 

Vědecký název Český název ČS § Poznámka 
Achillea millefolium agg. řebříček obecný       
Agrostis capillaris psineček obecný     
Alchemilla sp. kontryhel     
Alopecurus pratensis psárka luční     
Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený     
Bromus hordeaceus sveřep měkký     
Carex acuta ostřice štíhlá     
Carex demissa ostřice skloněná     
Carex hartmanii ostřice Hartmanova C3    
Carex pulicaris ostřice blešní C2 O  
Cerastium arvense rožec rolní    
Cynosurus cristatus poháňka hřebenitá     
Dactylis glomerata srha laločnatá     



 26

Vědecký název Český název ČS § Poznámka 
Dactylorhiza majalis prstnatec májový C3 O   
Epilobium palustre vrbovka bahenní C4    
Equisetum arvense přeslička rolní     
Festuca pratensis kostřava luční     
Glechoma hederacea popenec břečťanolistý     
Holcus mollis medyněk měkký     
Laserpitium prutenicum hladýš pruský C3 SO  
Leontodon hispidus máchelka srstnatá     
Lotus uliginosus štírovník bažinný     
Pedicularis sylvatica všivec lesní C3 SO   
Plantago lanceolata jitrocel kopinatý     
Plantago major jitrocel větší     
Poa palustris lipnice bahenní     
Potamogeton obtusifolius rdest tupolistý C3  not. P.Hesoun 2007 
Potentilla anserina mochna husí C4    
Potentilla palustris mochna bahenní    
Prunella vulgaris černohlávek obecný     
Rhinanthus minor kokrhel menší     
Rubus fruticosus agg. ostružiník křovitý     
Rumex maritimus šťovík přímořský   leg. J. Košnar 2007 
Rumex obtusifolius šťovík tupolistý     
Salix rosmarinifolia vrba rozmarýnolistá C3    
Saxifraga granulata lomikámen zrnatý     
Scorzonera humilis hadí mord nízký C3   
Senecio aquaticus  starček vodní     
Taraxacum sect. Ruderalia pampeliška     
Tephroseris crispa starček potoční     
Trifolium hybridum jetel zvrhlý     
Trifolium repens jetel plazivý     
Trifolium spadiceum jetel kaštanový C3    
Trisetum flavescens trojštět žlutavý     
Valeriana dioica kozlík dvoudomý C4    
Veronica arvensis rozrazil rolní     
Veronica serpyllifolia rozrazil douškolistý     
Vicia cracca vikev ptačí       
Vicia sativa vikev setá    

 
 
 


