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1 Základní identifikační a popisné údaje 
 
1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN 
 
Kód ZCHÚ dle ÚSOP: 2216 

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:   Nařízení OkÚ Jindřichův Hradec č. 5/2002 
dne:   9. 12. 2002 
 
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:      Budkov, Střížovice 
katastrální území:    Budkov, Střížovice 
 
národní park:      mimo NP 
chráněná krajinná oblast:    mimo CHKO 
jiný typ chráněného území:    není 
 
Natura 2000 
ptačí oblast:    není součástí  
evropsky významná lokalita:  není součástí  
 
1.4 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí 
 
Seznam parcel v k.ú. Budkov:  
 
č. parcely výměra (ha) druh pozemku 

188/7 0,0917 ostatní plocha 
188/15 0,1030 ostatní plocha 
189/1 0,1630 ostatní plocha 
190 0,7530 vodní plocha 
192 0,8522 vodní plocha 
197/3 0,5581 trvalý travní porost 
197/2 1,8432 trvalý travní porost 
194/2 2,2120 ostatní plocha 
197/4 1,1674 ostatní plocha 
223 0,1798 ostatní plocha 
224 11,126 vodní plocha 
225/1 0,1195 ostatní plocha 
226/2 0,1120 lesní půda 
226/3 0,0441 ostatní plocha 

197/1 2,1680 trvalý travní porost 
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Seznam parcel v k.ú. Střížovice:  
 
č. parcely výměra (ha) druh pozemku 

149 0,0570 ostatní plocha 
156 0,8506 ostatní plocha 

 
 
1.5 Výměra území a jeho ochranného pásma 
 
Celková výměra: 18,35 ha 
Ochranné pásmo: 16,95 ha 
 
1.6 Hlavní předmět ochrany 
 
1.6.1 Předmět ochrany podle zřizovacího předpisu 
 
Komplex mokřadních biotopů rašelinišť, rašelinných luk, rybníků a jejich pobřežních pásem, 
na které je vázáno velké druhové bohatství rostlin a živočichů. 
 
1.6.2 Hlavní předmět ochrany – současný stav 
 
Předmět ochrany na druhové úrovni i na úrovni rostlinných společenstev je stanoven na 
základě terénního průzkumu provedeného v r. 2000-2010 zpracovateli plánu péče. 
 
A. společenstva 
 
Tabulka 1: Předmět ochrany na úrovni rostlinných společenstev je stanoven na základě terénního průzkumu 
provedeného v r. 2008 a 2010 zpracovateli plánu péče (E. Ekrtová & L. Ekrt). 
 

název společenstva podíl plochy v 
ZCHÚ (%) 

popis biotopu společenstva 

Přechodová rašeliniště (sv. Sphagno 
recurvi-Caricion canescentis) 

10 
Mokřadní společenstva údolních rašelinišť 
vázané na mělké údolí s organogenními 
usazeninami. 

Rašelinné louky (sv. Caricion fuscae) 15 
Vlhká až zvodnělá stanoviště na mělkých 
humolitových půdách lučních praměnišť. 

Mokřadní olšiny (sv. Alnion glutinosae) 10 
Podmáčené olšiny navazující na zhlaví 
rybníka Hrádeček. 

Vegetace vodních makrofyt (sv. 
Parvopotamion, sv. Utricularion 
vulgaris) 

1 
Vodní vegetace vyvinutá v hospodářky 
nevyužívaném rybníčku v severním cípu 
lokality. 

Rákosiny stojatých vod (sv. Phragmition 
communis) 

15 
Litorální rákosiny, či v různé míře 
zvodněné rákosiny na ploše bývalé 
rašelinné vegetace. 
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B.1 druhy – vyšší rostliny 
 
Tabulka 2: Předmět ochrany na druhové úrovni je stanoven na základě terénního průzkumu provedeného v r. 
2008 a 2010 (E. Ekrtová & L. Ekrt). 
§ = Chráněné druhy podle vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb.: §2 = silně ohrožené, §3 = ohrožené 
 

název druhu aktuální početnost 
nebo vitalita 

populace v ZCHÚ 

stupeň 
ohrožení 

popis biotopu druhu 

bublinatka jižní 
(Utricularia australis) 

hojně C4/- 

Hospodářsky nevyužívaný drobný rybníček 
Dvořákovský horní v sev. cípu PR, jak na 
volné hladině, tak mezi řídkými porosty 
orobince. 

ďáblík bahenní  
(Calla palustris) 

vzácné, ostrůvkovitě C3/§3 
Při okraji společenstev mokřadních olšin na 
zvodnělých místech 

hadí mord nízký 
(Scorzonera humilis) 

vzácně C3/- Kosený, střídavě vlhký porost na okraji PR 

klikva bahenní  
(Oxycoccus palustris) 

ostrůvkovitě až 
hojně 

C3/§3 
Společenstva přechodových rašelinišť, 
vzácně v rašelinných loukách s vyvinutým 
mechovým patrem 

kozlík dvoudomý 
(Valeriana dioica) 

hojně C4/- Vlhké a rašelinné louky 

mochna bahenní 
(Potentilla palustris) 

hojně C4/- Rašelinná a mokřadní vegetace 

pcháč různolistý 
 (Cirsium heterophylum) 

vzácně  Vlhké louky 

prstnatec májový pravý 
(Dactylorhiza majalis 
subsp. majalis) 

roztroušeně až 
vzácně 

C3/§3 Rašelinné až vlhké louky 

rdest tupolistý 
(Potamogeton obtusifolius) 

ostrůvkovitě hojně C3/- 
Hospodářsky nevyužívaný rybníček 
Dvořákovský horní s vysokou průhledností 
vodního sloupce 

starček německý  
(Senecio germanicus) 

ojediněle  
Nevyhraněná společenstva vysokých ostřic 
na místech bývalých rašelinných luk 

starček potoční 
(Tephroseris crispa) 

hojně C4/- Vlhké až rašelinné louky a lada 

jetel kaštanový  
(Trifolium spadiceum) 

vzácně C3/- Vlhké až rašelinné louky 

vachta trojlistá 
(Menyanthes trifoliata) 

roztroušeně C3/§3 
Rašelinné louky a přechodová rašeliniště, 
místy v porostu mokřadních olšin 

vrba pětimužná 
 (Salix pentandra) 

roztroušeně až 
vzácně 

- Porosty mokřadních vrbin 

vrba rozmarýnolistá 
 (Salix rosmarinifolia) 

ojediněle C3/- Rašelinné louky 

vrbina kytkokvětá 
(Lysimachia thyrsiflora) 

roztroušeně až 
vzácně 

C3/§2 Mokřadní olšiny a přechodová rašeliniště 

vrbovka bahenní 
(Epilobium palustre) 

hojně C4/- Rašeliniště a rašelinné až vlhké louky 

 
 
 
 
B.2 druhy – houby 
Tabulka 3: Předmět ochrany na druhové úrovni je stanoven na základě orientačního terénního průzkumu 
provedeného v r. 2008-2010 P. Hesoun, M. Beran, J. Hlásek. 
 
Druhy Červeného seznamu ČR – houby (Holec J. & Beran M., 2006):: CR = kriticky ohrožený taxon, EN = 
ohrožený taxon, DD- pravděpodobně ohrožený druh, o němž není dostatek informací 
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název druhu aktuální početnost 
nebo vitalita 

populace v ZCHÚ 

stupeň 
ohrožení 

popis biotopu druhu 

hlízenka sítinová 
(Myriosclerotinia cf. curreyana) 

desítky EN 
Na Juncus filiformis, velmi vlhké a  
rašelinné louky 

jazourek srstnatý 
(Trichoglossum cf. hirstutum) 

jednotlivě EN Rašelinná louka 

pavučinec (Cortinarius 
helvelloides) 

jednotlivě EN Mykorhizní s olší lepkavou 

václavka bažinná (Armillaria 
ectypa) 

jednotlivě CR/§1 Rašelinná louka 

voskovka lišková  
(Hygrocybe cantharellus) 

jednotlivě DD Rašelinné louky 

 
C. druhy – živočichové 
 
Tabulka 4: Předmět ochrany na druhové úrovni je stanoven na základě terénního průzkumu provedeného 
v r. 2000-2010 zpracovateli plánu péče (P. Hesoun & V. Štorek). Pokud nebylo možné početnost populace 
konkrétního druhu kvantifikovat, není uvedena (-). 
§ = Chráněné druhy podle vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb.: §1 = kriticky ohrožený druh, §2 = silně ohrožený, §3 
= ohrožený 
Druhy Červeného seznamu ČR - bezobratlý (Farkač et al. 2005) a obratlovci (Plesník J., Hanzal V., Brejšková L. 
2003): EN = ohrožený taxon, VU = zranitelný, NT – téměř ohrožený, LC-málo dotčený 
 

název druhu aktuální početnost 
nebo vitalita 

populace v ZCHÚ 

stupeň 
ohrožení 

popis biotopu druhu 

BEZOBRATLÍ  

hnědásek rozrazilový 
(Melitaea diamina) 

desítky -/EN 
Mokřadní louky s Valeriana dioica 

levatka říční  
(Physa fontinalis) 

jednotlivě -/NT Litorály rybníka Hrádeček 

lištovka lesklá  
(Segmentina nitida) 

desítky -/VU Hrádeček, ostřicové litorály 

nosatec  
(Liparus coronatus) 

jednotlivě -/NT Hráz rybníka Dvořákovský horní 

nosatec  
(Lixus paraplecticus) 

- -/EN 
Na Oenanthe aquatica, v posledních letech 
nezjištěn 

potápník 
 (Dytiscus circumcinctus) 

desítky -/NT 
Vodní nádrže 

potápník  
(Graphoderus zonatus) 

jednotlivě -/NT 
Dvořákovský horní (litorály) 

saranče tlustá 
(Stethophyma grossum) 

jednotlivě -/NT Porosty vysokých ostřic 

střevlík  
(Carabus scheidleri) 

desítky §3/- Střídavě vlhké i sušší plochy 

střevlík  
(Platyderus rufus) 

2010 nalezeno 6 ks 
(v ČR velmi 
vzácný druh) Hráz rybníka Dvořákovský horní 

šidélko kopovité 
(Coenagrion hastulatum) 

desítky -/NT Zejména rybník Dvořákovský horní 

šídlatka hnědá  
(Sympecma fusca) 

desítky -/NT Vodní nádrže 

šídlatka tmavá  
(Lestes dryas) 

desítky -/VU rybník Dvořákovský horní 
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název druhu aktuální početnost 
nebo vitalita 

populace v ZCHÚ 

stupeň 
ohrožení 

popis biotopu druhu 

znakoplavka  
(Notonecta lutea) 

jednotlivě -/VU Vodní nádrže s ostřicovými litorály 

OBOJŽIVELNÍCI  

čolek obecný  
(Lissotriton vulgaris) 

desítky-stovky §2/LC 
Vodní nádrže 

čolek velký  
(Triturus cristatus) 

jednotlivě §2/EN Zjištěn na rybníku Dvořákovský dolní 

blatnice skvrnitá  
(Pelobates funus) 

desítky §2/NT Vodní nádrže 

kuňka obecná  
(Bombina bombina) 

jednotlivě §2/EN Naposledy potvrzena 2002 

ropucha obecná 
(Bufo bufo) 

desítky §3/LC Vodní nádrže 

rosnička zelená  
(Hyla arborea) 

desítky §2/NT 
Rozmnožování prokázáno na rybníce 
Dvořákovský horní 

skokan hnědý  
(Rana temporaria) 

desítky-stovky -/LC 
Zejména u rybníku Dvořákovský horní, snůšky 
často vysychající 

skokan menší  
(Rana lessonae) 

desítky §1/VU Vodní nádrže 

skokan ostronosý  
(Rana arvalis) 

desítky §1/EN Litorály rybníku Dvořákovský horní 

skokan zelený (Pelophylax 
komplex esculentus) 

desítky-stovky §2/NT Vodní nádrže 

PTÁCI  

bekasina otavní  
(Gallinago gallinago) 

1 teritoriální M §2/EN mokřadní louky 

cvrčilka slavíková 
(Locustella luscinioides) 

1 teritoriální M §3/EN rákosiny 

hohol severní  
(Bucephala clangula) 

1 pár, nepravidelné 
hnízdění 

§2/EN 
dutiny stromů (hnízdní budky), otevřená vodní 
hladina 

chřástal vodní  
(Rallus aquaticus) 

1 teritoriální M §2/EN litorální porosty, zejména rákosiny a ostřice 

labuť velká  
(Cygnus olor) 

1 pár -/EN 
otevřená vodní plocha a litorální porosty, 
zejména rákosiny stojatých vod 

moták pochop  
(Circus aeruginosus) 

2 páry  §3/VU litorální porosty 

potápka roháč  
(Podiceps cristatus) 

1 pár §3/VU 
otevřená vodní plocha a litorální porosty, 
zejména rákosiny stojatých vod 

slavík modráček 
středoevropský (Luscinia 
svecica cyanecula) 

1-3 teritoriální M §2/EN rákosiny 

vlaštovka obecná  
(Hirundo rustica) 

lokálně významné 
nocoviště (několik 

desítek ex.) 
§3/LC rákosiny 

SAVCI  

vydra říční (Lutra lutra) - §2/VU na lovu 
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1.7 Dlouhodobý cíl péče 
 
Přírodní rezervace Hrádeček tvoří téměř výhradně „polopřirozená“ nelesní společenstva, 
jejichž vznik a vývoj byl po staletí spojený s činností člověka. Zachování těchto společenstev 
a udržení jejich druhové rozmanitosti a na ně vázané pestré škály druhů rostlin a živočichů se 
tedy neobejde bez pravidelného obhospodařování. Nezbytná pro zachování vzácných 
a ohrožených druhů rostlin, světlomilných rostlinných společenstev a ohrožených druhů 
hmyzu je obnova či pokračování místní seče, která nebude prováděna plošně, ale mozaikovitě. 
Cílem managementu by mělo být udržování luk a rašelinišť sečí. Seč by nikdy neměla 
probíhat plošně na celém území.  

Pro podporu ohrožených ptačích druhů, ale i zamezení zbytečným ztrátám běžných druhů 
ptáků v průběhu realizace managementových zásahů, je potřeba dodržovat stanovené termíny 
sečí (provádět co nejméně zásahů v hnízdní době) a podporovat určitý podíl a stav 
jednotlivých stanovištních struktur (limnické a terestrické rákosiny, zmlazující křoviny 
apod.). Dále je nutné upravit hospodaření v rybníku Hrádeček takovým způsobem, aby 
poskytoval vyváženou potravní nabídku pro vodní druhy ptáků. 

Z hlediska zvýšení stanovištní heterogenity jako celku a vytvoření nových podmínek pro 
rozvoj populací významných a ohrožených druhů rostlin a živočichů je vysoce žádoucí 
rekonstrukce prostředního rybníka. Obnova by měla vytvořit otevřenou a osluněnou vodní 
hladinu a vytvořit podmínky pro rozvoj limnické litorální vegetace. 
 

2 Rozbor stavu ZCHÚ s ohledem na předmět ochrany 
 
2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů 
 
Obecná charakteristika: 
Přírodní rezervace Hrádeček tvoří komplex lučních, mokřadních a vodních společenstev 
vázaných na mělké údolí se třemi rybníky nacházející se ca 800 m zjz. od obce Budkov u 
Kunžaku. 

Lokalita představuje relativně zachovalou a druhově pestrou ukázku lučních, ostřicovo-
mechových a dalších mokřadních a vodních společenstev vázaných na mělká údolí rybničních 
pánví jižních Čech a přilehlé Českomoravské vrchoviny.  

Území se nalézá ve fytogeografickém okresu (fytochorionu) 67 − Českomoravská 
vrchovina (fytogeografický obvod − Českomoravské mezofytikum (Skalický 1988) a v 
kvadrantu 6857c středoevropského síťového mapování (Ehrendorfer & Hamann 1965). 

Potencionální přirozenou vegetaci území tvořila kombinace lužních společenstev 
střemchových doubrav a olšin s mokřadními olšinami a společenstvy rákosin a vysokých 
ostřic. V místech s rašelinnými sedimenty to pak byla vegetace ostřicových a ostřicovo 
mechových společenstev minerotrofních rašelinišť. Sušší plochy na okrajích pramenné mísy 
hostily pravděpodobně bikové bučiny as. Luzulo-Fagetum až bikové a/nebo jedlové doubravy 
as. Luzulo albidae-Quercetum petraeae, Abieti-Quercetum), (Neuhäuslová 1998). 
 
Nadmořská výška: 535–540 m n. m. 
 
Geologie:  
Geologické podloží je tvořeno granitem moldanubického plutonu, který ve sv. cípu ZCHÚ 
střídájí metamorfity, konkrétně pararula až migmatit. V místech údolní nivy je horninové 
podloží překryto hlinitopísčitými deluviofluviálními a nivními hlinito-písčitými sedimenty 
kvartérního stáří. Dále je zde přítomné poměrně rozsáhlé ložisko organogenních rašelinných 
sedimentů navazujících na zhlaví rybníka Hrádeček (ČGS 2004).  



 - 8 -  

Flóra a vegetace: 
Území PR Hrádeček představuje komplex luční, rašeliništní, mokřadní a vodní vegetace 
v různém stadiu degradace a sukcese. Území leží v mělkém údolí se třemi rybníky 
a představuje zbytky původně hojně rozšířených mokřadních a lučních společenstev vázaných 
na humolitová ložiska v okolí rybníků a mělké pramenné mísy. Je ohraničeno polními 
kulturami, zkulturněmými a odvodněnými travními porosty, a na j. okraji lesní kulturou.  

Území je tvořeno převážně nelesními společenstvy, zejména ostřicovo-rašeliníkovou 
rašeliništní vegetací v různém stadiu degradace, vodními plochami rybníků a na ně vázanými 
mokřadními společenstvy a v neposlední řadě rozsáhlými terestrickými rákosinami. Z lesní 
vegetace na litorál rybníka Hrádeček navazují mokřadní olšiny a ostrůvkovitě se vyskytují 
zapojené porosty náletových dřevin doprovázející především hráze a deponie po okrajích 
rybníků. Jednotlivá společenstva jsou mozaikovitě vázána především na výšku hladiny 
podzemní vody, způsob obhospodařování a stupeň degradace vlivem melioračních zásahů či 
jiných zásahů provedených v minulosti na lokalitě nebo v jejím okolí. 

Rozmanitost vegetace je na území PR poněkud omezená, což je dáno přirozeně chudým 
zastoupením různorodých stanovišť a kyselým geologickým podložím. Rostlinná 
společenstva se zde vyskytují na poměrně široké škále zachovalosti a degradace. Plošně 
nejvýznamněji jsou zastoupeny rašelinné louky sv. Caricion fuscae, které na sušších okrajích 
přechází k vegetaci vlhkých pcháčových luk sv. Calthion palustris a naopak na více 
zvodnělých místech vykazují kontinuální přechody k vegetaci přechodových rašelinišť sv. 
Sphagno recurvi-Caricion canescentis. Společenstva přechodových rašelinišť představují 
nejcenější a zčásti i nejzachovalejší složku PR a to i přesto, že významná část této vegetace je 
zasažena silnou expanzí rákosu (Phragmites australis). Z dalších vegetačních typů nelze 
opomenout vegetaci mokřadních olšin sv. Alnion glutinosae, limnické rákosiny litorálních zón 
rybníků sv. Phragmition communis a především z hlediska ochrany přírody významnou 
vegetaci vodních makrofyt (sv. Parvopotamion, sv. Utricularion vulgaris). 

Z floristického hlediska se jedná o území středně bohaté s výskytem typické škály druhů 
lučních, rašeliništních, mokřadních a vodních rostlin oligotrofních až mezotrofních typů luk a 
mokřadů. Mezi nejvýznamnější lze uvést výskyt druhů rašelinných mokřadů jako jsou vachta 
trojlistá (Menyanthes trifoliata), ďáblík bahenní (Calla palustris), klikva bahenní (Oxycoccus 
palustris), vrbina kytkokvětá (Lysimachia thyrsiflora), vrba pětimužná (Salix pentandra) a 
mochna bahenní (Potentilla palustris). Dále jsou zde přítomny některé vzácné a ohrožené 
druhy vlhkých a rašelinných luk např. starček potoční (Tephroseris crispa), kozlík dvoudomý 
(Valeriana dioica), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), jetel kaštanový (Trifolium 
spadiceum), vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia) a vrbovka bahenní (Epilobium 
palustre). Z druhů vzácných vodních makrofyt byl zaznamenán výskyt rdestu tupolistého 
(Potamogeton obtusifolius) a bulinatky jižní (Utricularia australis).  

Z regionálně floristického a fytogeografického hlediska je zajímavý výskyt dvou taxonů. 
Zatímco pcháč různolistý (Cirsium heterophyllum) je typickým horským prvkem a v daném 
území se vyskytuje ostrůvkovitě až vzácně, tak starček německý (Senecio germanicus) je 
typickým druhem světlých listnatých lesů pahorkatin a průlomových říčních údolí a v této 
části Jindřichohradecka je roztroušeně až vzácně nalézán. 

Floristická hodnota lokality spočívá v přítomnosti souboru druhů charakteristických pro 
oligotrofní až mezotrofní rašelinné louky, rašeliniště a mokřady, které byly dříve pro rybniční 
oblast Jindřichohradecka typické a hojně rozšířené. Ovšem vlivem velkoplošného odvodnění 
a eutrofizace krajiny či intenzifikace v rybníkářství z ní významně ustoupily. 

 
Fauna: 
 
Pro území jsou typické zejména druhy obývající vodní prostředí a mokřady. 
Z ornitologického hlediska se jedná o relativně významnou lokalitu, i přes značně nevhodný 
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stav kvality vody hlavní vodní plochy - rybníku Hrádeček. Voda rybníku Hrádeček má 
v hnízdní sezóně velmi nízkou průhlednost, což značně zhoršuje nejenom potravní, ale i 
hnízdní možnosti (obnovu a rozvoj litorálních porostů) vodních ptáku. Velmi nízká početnost 
a druhová variabilita hnízdících vodních ptáků ekologicky vázaných na otevřenou vodní 
plochu (především vrubozobí a potápky) je zjevným důkazem nízké kvality biotopu. 

Mezi ornitologicky nejvýznamnější aspekty a důvody pro ochranu lokality v současnosti 
patří hnízdění bekasiny otavní (Gallinago gallinago), slavíka modráčka (Luscinia svecica 
cyanecula), chřástala vodního (Rallus aquaticus) a cvrčilky slavíkové (Locustella 
luscinioides). Dalšími významnějšími důvody pro ochranu lokaty je nepravidelné hnízdění 
hoholů severních (Bucephala clangula), hnízdění dvou párů motáků pochopů (Circus 
aeruginosus), jednoho páru labutí velkých (Cygnus olor) a také hnízdění jednoho páru 
potápky roháče (Podiceps cristatus). Ornitologická hodnota rezervace také narůstá jako 
lokálně významné nocoviště vlaštovek obecných (Hirundo rustica). V místních plošně 
bohatých rákosinách se vyskytuje vhodné hnízdiště pro křepelku polní (Coturnix coturnix), 
bohaté hnízdiště ťuhýků obecných (Lanius collurio), hnízdiště všech tří v ČR se vyskytujících 
druhů cvrčilek – cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides), cvrčilka říční (Locustella 
fluviatilis) a cvrčilka zelaná (Locustella naevia), hnízdiště bramborníčka hnědého (Saxicola 
rubetra), loviště ostříže lesního (Falco subbuteo) a ledňáčka říčního (Alcedo athis). Místní 
rákosiny také fungují jako velmi bohaté hnízdiště strnadů rákosních (Emberiza schoeniculus) 
a některých běžných druhů rákosníků – rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) a 
rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus). Z hájových druhů lokalita funguje 
jako hnízdiště např. žluvy hajní (Oriolus oriolus) a hrdličky divoké (Steptopelia turtur). 
Mokřadní louky jsou také využívány jako tahová zastávka bekasin otavních (22. 9. 2010 
pozorováno 9 exemplářů). 

Dva menší rybníky jsou poměrně významné i z hlediska výskytu obojživelníků, např. 
poměrně početné populace blatnice skvrnité (Pelobates funus) a skokana ostronosého (Rana 
arvalis), ale i z pohledu výskytu bezobratlých. Zjištěny byly například acidofilní druhy vážek 
- šídlatka hnědá (Sympecma fusca), šídlatka tmavá (Lestes dryas), šidélko jarní (Coenagrion 
hastulatum), ale i potápníků (Graphoderus zonatus). Významnější druhy vodních měkkýšů 
(lištovka lesklá, levatka říční) zatím byly zaznamenány pouze v malé ploše ostřicových 
litorálů na jihozápadním okraji rybníka Hrádeček. 

Lokalita je také významná pro ochranu denních motýlů. Především se jedná o vhodné 
refugium pro u nás ohroženého hnědáska rozrazilového (Melitaea diamina), který zde přežívá 
ve stále ještě celkem početné populaci. Ochranářský význam lokalita nabývá také jako lokálně 
významné refugium perleťovce dvanáctitečného (Boloria selene), který se zde, alespoň v roce 
2010, vyskytoval v neobvykle velkém počtu. Perleťovec dvanáctitečný je spolu s hnědáskem 
rozrazilovým typickým druhem rašelinných luk. Na společenstva vlhkých lad je zase vázaný 
nepříliš hojný perleťovec kopřivový (Brenthis ino). Poměrně překvapivé je, že významná 
společenstva bezobratlých jsou vázána i na nevelká sušší a výslunná stanoviště, která se 
vyskytují zejména na hrázi rybníku Dvořákovský horní. Zde byl zjištěn například nosatec 
Liparus coronatus, ale zejména početná populace v ČR velmi vzácného střevlíka Platyderus 
rufus. 
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Přehled zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 
 
Tabulka 5: Výčet zvláště chráněných druhů vyšších rostlin 
 

název druhu aktuální početnost 
nebo vitalita 
populace v ZCHÚ 

kategorie  
podle vyhlášky 
č. 395/1992 Sb. 

popis biotopu druhu 

ďáblík bahenní (Calla palustris) vzácné, ostrůvkovitě §3 
Při okraji společenstev 
mokřadních olšin na zvodnělých 
místech 

klikva bahenní  
(Oxycoccus palustris) 

ostrůvkovitě hojně §3 

Společenstva přechodových 
rašelinišť, vzácně v rašelinných 
loukách s vyvinutým mechovým 
patrem 

prstnatec májový pravý 
(Dactylorhiza majalis subsp. 
majalis) 

roztroušeně až 
vzácně 

§3 Rašelinné až vlhké louky 

vachta trojlistá  
(Menyanthes trifoliata) 

roztroušeně §3 
Rašelinné louky a přechodová 
rašeliniště, místy v porostu 
mokřadních olšin 

vrbina kytkokvětá  
(Lysimachia thyrsiflora) 

roztroušeně až 
vzácně 

§2 
Mokřadní olšiny a přechodová 
rašeliniště 

 
 
Tabulka 6: Výčet zvláště chráněných druhů živočichů 
 

název druhu aktuální početnost 
nebo vitalita 
populace v ZCHÚ 

kategorie podle 
vyhlášky č. 
395/1992 Sb. 

popis biotopu druhu 

OBOJŽIVELNÍCI  
čolek obecný  
(Lissotriton vulgaris) 

Desítky-stovky §2 
Vodní nádrže 

čolek velký (Triturus cristatus) jednotlivě §2 Zjištěn Dvořákovský dolní 
blatnice skvrnitá  
(Pelobates funus) 

desítky §2 Vodní nádrže 

kuňka obecná  
(Bombina bombina) 

jednotlivě §2 Naposledy potvrzena 2002 

ropucha obecná (Bufo bufo) desítky §3 Vodní nádrže 

rosnička zelená (Hyla arborea) desítky §2 
Rozmnožování prokázáno Horní 
Dvořákovský 

skokan menší (Rana lessonae) desítky §1 Vodní nádrže 
skokan ostronosý (Rana arvalis) desítky §1 Litorály Horní Dvořákovský 
skokan zelený (Pelophylax 
komplex esculentus) 

Desítky-stovky §2 Vodní nádrže 

PLAZI  
ještěrka živorodá  
(Zootoca vivipara) 

jednotlivě §2 Mokřady 

užovka obojková (Natrix natrix) jednotlivě §3 Mokřady 
PTÁCI    
bekasina otavní  
(Gallinago gallinago) 

1 pár §2 Mokřadní louky 

bramborníček hnědý  
(Saxicola rubetra) 

1 pár §3 Louky 

cvrčilka slavíková  
(Locustella luscinioides) 

1 teritoriální M §3 Rákosiny 

hohol severní  
(Bucephala clangula) 

nepravidelné 
hnízdění 

§2 
Dutiny stromů (hnízdní budky), 
otevřená vodní hladina 
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název druhu aktuální početnost 
nebo vitalita 
populace v ZCHÚ 

kategorie podle 
vyhlášky č. 
395/1992 Sb. 

popis biotopu druhu 

chřástal vodní (Rallus aquaticus) 1 teritoriální M §2 Dvořákovský horní a dolní 
křepelka polní  
(Coturnix coturnix) 

1 teritoriální M §2 Louky 

ledňáček říční (Alcedo atthis) pouze loviště §2 Vodní pobřeží 
moták pochop 
(Circus aeruginosus) 

2 páry  §3 Litorální porosty 

ostříž lesní (Falco subbuteo) pouze loviště §2  
orel mořský  
(Haliaeetus albicilla) 

pouze loviště §1  

potápka roháč  
(Podiceps cristatus) 

1 pár §3 
Otevřená vodní plocha a 
pobřežní litorál, zejména 
rákosiny stojatých vod 

kopřivka obecná (Anas strepera) mimohnízdní výskyt §3  
rorýs obecný (Apus apus) pouze loviště §3  
slavík modráček středoevropský 
(Luscinia svecica cyanecula) 

1-3 teritoriální M §2 Rákosiny 

ťuhýk obecný (Lanius collurio)  2 páry §3 
Louky s rozptýlenými porosty 
křovin 

vlaštovka obecná (Hirundo 
rustica) 

lokálně významné 
nocoviště (několik 

desítek ex.) 
§3 Rákosiny 

volavka bílá (Casmerodius albus) 
mimohnízdní výskyt, 

až desítky ex. 
§2 Na lovu při výlovu rybníka 

žluva hajní (Oriolus oriolus) 1 teritoriální M §2 Lesíky a háje 
SAVCI    
vydra říční (Lutra lutra) - §2 Na lovu? 
BEZOBRATLÍ  
střevlík (Carabus scheidleri) desítky §3 Střídavě vlhké i sušší plochy 
ohniváček černočárný (Lycaena 
dispar) 

vzácně §2 Zamokřené louky 

otakárek fenyklový (Papilio 
machaon) 

hojný §3 Květnaté louky 

zlatohlávek (Oxythyrea funesta) hojný §3 Květnaté louky 

 
2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti 
v minulosti 
 
a) ochrana přírody 
Přírodní rezervace Hrádeček byla vyhlášena teprve před osmi lety. Záměr byl však znám již 
dříve a také management ploch byl zahájen v druhé polovině 90. let minulého století. 
Vyhlášením PR se zajistila ochrana jednoho z mála zbytků mokřadní a rašeliništní vegetace 
většího rozsahu v dané oblasti. K zachování a regeneraci nejcennějších částí lokality přispěl 
také aktivní přístup k ochraně lokality. Bylo obnoveno pravidelné hospodaření v podobě seče 
na nejzachovalejších lučních a rašeliništních biotopech s výskytem řady ohrožených 
světlomilných druhů rostlin. Efekt těchto opatření byl v zásadě velmi pozitivní a na řadě míst 
došlo k částečnému omezení expanze rákosu (Phragmites australis) a dalších expanzních 
druhů, podpoře mechového patra a druhů konkurenčně slabších. Jediné co lze zavedenému 
managementu vytknout, je neměnnost prováděných opatření (nerozšiřování 
obhospodařování na další stále ještě zachovalá společenstva) a absence mozaikovité seče 
na stabilizovaných plochách, která je v současnosti zásadní pro přežívání řady druhů 
bezobratlých živočichů. Nejedná se však o výtku nijak zásadní. Zásadnější připomínkou je 
způsob likvidace pokosené biomasy, která je zčásti deponovaná na okraji pokosených 
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porostů. Jedná se o zásadně nevhodný způsob její likvidace, který plochu PR do 
budoucna degraduje ruderálními plochami. 
 
b) zemědělské hospodaření 
V minulosti byla většina nelesních společenstev využívána jako sečné, převážně stelivové 
louky. Odvodnění, které usnadňovalo hospodaření na těchto silně zvodnělých plochách bylo 
provedeno mělkými drenážními kanály ústícími do rybníka Hrádeček (otisk mapy stabilního 
katastru, 1829). Tento způsob hospodaření formoval po staletí rašelinné louky a rašeliniště 
a spoluvytvářel jejich pestrou mikrostanovištní strukturu. S koncem tradičního hospodaření na 
straně jedné a nástupem intenzivní zemědělské výroby v 2. polovině 20 století na straně 
druhé, nastoupila postupná degradace až zánik těchto společenstev. Velmi výrazně se na 
dnešní podobě území podepsala technická meliorace, kdy byly mělké povrchové kanály 
nahrazeny hlubokými, často zpevněnými strouhami a podpovrchovou drenáží. Výsledkem 
těchto zásahů bylo jednak převedení oligotrofních trávníků na produkční kulturní louky 
a jednak na plochách neudržovaných expanze konkurenčně silných druhů (Calamagrostis 
canescens, Phragmites australis) a postupný zánik původních společenstev. I přes tyto 
zásahy, zůstala větší část území zachována a stále jsou zde přítomná ostřicovo-rašeliníková 
společenstva. Absencí povrchových kanálů však dochází k sekundárnímu zvodnění některých 
částí rašelinných luk, což charakter společenstev může částečně změnit. Tento proces však lze 
v současné situaci jen obtížně ovlivnit (resp. je to velmi komplikované) a z komplexního 
pohledu na ochranu biodiverzity na lokalitě ho nelze považovat za jednoznačně negativní. 

Dalším významným faktorem byl a je vliv eutrofizace splachy z okolních intenzivně 
zemědělsky využívaných pozemků (luk, polí). Zvyšování eutrofizace představuje jeden 
z klíčových problémů dnešní krajiny. Splachy živin negativně ovlivňují strukturu, charakter i 
druhové složení rostlinných společenstev a na ně vázaných druhů. 
 
c) rybníkářství 
Vybudování rybníků v minulosti umožnilo zachování a rozvoj populací řady druhů rostlin 
a živočichů, které byly v krajině jinak velice vzácné nebo by zcela zanikly. Naprostá většina 
přírodních společenstev tohoto regionu je však vázána na extenzivně využívané oligotrofní až 
mezotrofní rybníky. Hospodaření na rybnících a jejich správa patří ke klíčovým faktorům, 
které ovlivňují druhovou rozmanitost PR a to zejména z pohledu zoologického. Z botanického 
pohledu ovlivňují výskyt a abundanci vodních makrofyt a charakter a rozlohu litorální 
vegetace. Sledované území je typickou ukázkou destruktivního vlivu intenzivního 
rybníkářství na biodivezitu vodní a mokřadní bioty jako celku. Na druhou stranu 
ukazuje, že bez řádné péče a hospodaření cenné ekosystémy vázané na rybníky postupně 
podléhají přirozené sukcesi a zanikají. Podrobněji v kap. 2.4c. 
 
2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy 
 
Nařízení Okresního úřadu v Jindřichově Hradci č. 5/2002 o zřízení přírodní rezervace 
Hrádeček a jejího ochranného pásma ze dne 9. 12. 2002  
Plán péče o navrženou přírodní rezervaci Hradeček (1997 – 2006) 
 
2.4 Škodlivé vlivy a ohrožení území v současnosti 
 
a) ochrana přírody 
Pokud bude na lokalitě probíhat pravidelný a vhodný management (kosení) nehrozí 
v současnosti ZCHÚ žádné zásadní negativní změny, či nevratná poškození. Jediným úskalím 
by byla nevhodná časově a prostorově homogenní seč, která by mohla výrazně negativně 
ovlivnit především řadu vzácných bezobratlých živočichů závislých na přítomnosti živných či 
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kvetoucích rostlin. Nevhodné termíny sečí mohou mít také negativní dopad na ptáky hnízdící 
v luční vegetaci a rákosových porostech. 

Zásadní je zajistit odstranění veškeré pokosené biomasy odvozem a likvidací 
(kompostování apod.) mimo lokalitu nebo její usušení a spálení např. na ploše sousedních 
kulturních luk (podrobněji viz kap. 3.1.1b). 
 
b) zemědělské hospodaření 
Na struktuře a stavu rostlinných společenstev se může v součastnosti projevit nevhodné 
obhospodařování sousedních zkulturněných lučních porostů v ochranném pásmu. Hnojení, 
nebo případně mulčování těchto pozemků ovlivňuje trofii níže ležících rašelinných luk a vede 
k jejich postupné eutrofizaci (zejména na okrajích). Výsledkem je zvýhodnění konkurenčně 
silnější druhů a tím pádem omezení druhové pestrosti společenstev případně šíření ruderálních 
druhů. 
 
c) rybníkářství 
Na sledovaném území se nacházejí tři rybníky ve velmi odlišném stavu. Nejvýše položený 
drobný rybník (Dvořákovský horní), není hospodářsky využívám. Má bohatě vyvinuté 
litorální porosty a vysokou průhlednost vodního sloupce s bohatě vyvinutou vegetací vodních 
makrofyt. Tyto dříve běžné druhy vodních rostlin jsou dnes intenzivním chovem ryb 
vytlačovány právě do takovýchto nevyužívaných vodních ploch, jejichž frekvence v krajině 
stále klesá. Absence nízké a vhodné rybí obsádky však způsobuje rychlé zarůstání plochy 
orobincem a významně se urychluje proces zazemňování nádrže, což v budoucnu bude 
znamenat ústup volné hladiny a potencionálně i biotopu pro výskyt konkurenčně slabších 
vodních a mokřadních druhů rostlin a na ně vázaných živočichů. 

Druhý z rybníků velice dobře poukazuje na skutečnost, že rybník je stavba, k jejíž 
zachování (resp. zachování z pohledu ochrany přírody cenných rostlinných a živočišných 
společenstev) je nezbytná pravidelná údržba. Pravděpodobně vlivem poškozeného hrázního 
zařízení a postupným zazemňováním rybník v současnosti již zaniká. Je bez volné vodní 
hladiny a jeho plocha je zastíněná nálety dřevin na hrázi a pokrytá z hlediska ochrany přírody 
nezajímavými porosty mokřadních druhů. 

Třetí, rozsáhlý rybník Hrádeček je typickou ukázkou destrukčního vlivu intenzivního 
chovu ryb na biologické kvality vodních nádrží. Intenzivní rybí obsádka spojená s krmením, 
hnojením a dalšími zásahy vedoucími k zvýšení produkce rybníka způsobila a stále způsobuje 
značné omezení či úplnou destrukci přírodních společenstev na něj vázaných. V roce 2010 
prakticky nulová průhlednost vodního sloupce znemožňovala rozvoj vodních makrofyt a 
významně redukuje rozvoj litorální vegetace. Vysoký vyžírací tlak obsádky má silně 
negativní vliv i na populace obojživelníků a vodních bezobratlých. Neuspokojivé potravní 
možnosti způsobené minimální průhledností vodního sloupce se projevují v nízké obsazenosti 
rybníka některými vodními ptáky apod. 
 
2.5 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch 
 
Z hlediska péče o nelesní vegetaci je v současnosti území přírodní rezervace v poměrně 
uspokojivém stavu. Probíhá zde pravidelná seč větší části cenných ostřicovo-rašeliníkových 
společenstev. Na druhou stranu stav vodních biotopů, především v případě rybníka Hrádeček 
je žalostný a zcela neodpovídá stavu žádoucího pro ZCHÚ. Dále by byla nanejvýš vhodná 
obnova středního rybníka a redukce dřevin na hrázích rybníků. Všechny konkrétní návrhy na 
zlepšení kvality péče o PR jsou uvedeny níže. 
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2.5.2  Základní údaje o rybnících, vodních nádržích a tocích  
 
Následující údaje vychází zejména z písemného sdělení J. Pykala (zástupce správce rybníka – 
AOPK ČR). 
 
2.5.2 a) Hrádeček 
 
Název rybníka (nádrže) Hrádeček 
Katastrální plocha 11,1 ha 
Využitelná vodní plocha 8,8 ha 
Plocha litorálu 2,4 ha 
Průměrná hloubka 150 cm 
Maximální hloubka 311 cm 
Postavení v soustavě * 7 rybníků je položeno na dvou přítocích nad Hrádečkem, 

ČHP 1-07-03-042 
Manipulační řád ** ŽP 7427/89875 vod/00/02-764 M- 18.10.2002 
Hospodářsko provozní řád ** ŽP 7427/89875 vod/00/02-771 M – 23.10.2002 
Způsob hospodaření Jednohorkový nebo dvouhorkový s výlovem na podzim 

(říjen, listopad) 
Jednohorkový – inic.obsádka do 100 kg/ha, výlov do 500 
kg/ha 
Dvouhorkový – inic.obs. 1.horko – 250 ks K1, nebo 
zadržená násada K2 do 150g/ks, max 40 kg/ha 
konečná biomasa při výlovu do 600 kg/ha 

Intenzita hospodaření Extenzivní-polointenzivní  
Výjimka k aplikaci látek 
znečišťujících vodu (krmiva, 
hnojiva) ** 

č.j. KUJCK 15898/2008 OZZL/3 ze dne 24.6.2008 
 
 
pouze přikrmování do RKK 1,5 

Parametry zvláštních povodní (u 
rybníků III. kategorie) ** 

- 

Uživatel Rybářství Kardašova Řečice s.r.o. 
Rybářský revír **  - 
Zarybňovací plán **  - 
Průtočnost – doba zdržení *** Několik měsíců 
 
Nájemní smlouva mezi uživatelem (Rybářství Kardašova Řečice) a vlastníkem (AOPK ČR) je 
uzavřena  do 31.12.2001 za těchto podmínek:  
● Na Hrádeček nasazovat max. 100 kg/ha využitelné vodní plochy, tj. max 900 kg na celý 

rybník. Hospodářský cyklus jednohorkový.  
● 1x za období nájmu nasadit max. 50 kg/ha (to bylo nasazeno v roce 2009)  
● Kromě kapra preferovat i další druhy ryb, zvýšit pestrost rybí obsádky.  
● Bránit pronikání a množení nežádoucích druhů ryb z povodí (střevlička, okoun, bílá ryba). 

Tomu bránit mj. dostatečným nasazením nízkých věkových stádií dravých ryb.  
 
Nasazení a výlovek na Hradečku ve vybraných letech:  
● 2007 nasazeno K2 440 kg (2000 ks), Š 7000 ks, sloveno K3 a Kv 2620 kg (1955 ks), Š 210 

kg (400 ks)  
● 2009 nasazeno K3 450 kg (1800 ks), Š 6000 ks, Su 3000 ks, sloveno Kv 3150 kg (1600 ks), 

Š 130 kg (319 ks), ost. 150 kg  
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● 2010 nasazeno K2-3 900 kg (2700 ks), přisazení Š, Ca, Su 
 
Pokud jde o rybářské hospodaření na Hrádečku a Horním Dvořákovském, nájemní smlouva 
na oba rybníky je uzavřena na období 2008 - 2011 (tj. do 31.12.2011). 
 
Při těchto obsádkách na Hrádečku v roce 2009 průhlednost během sezóny klesala ze 70 cm na 
jaře na 40 - 45 cm v létě, i v létě byl přítomen i velký zooplankton (Leptodora kindtii). V roce 
2010 byla od jara průhlednost nízká, kolem 30 cm.  
 
Na Hrádečku je podle údajů uživatele stále velké množství ryb nežádoucích druhů (plotice, 
okoun aj.), které se tam dostávají jednak z výše ležících rybníků na povodí, jednak z 
Hejtmana propustkem pod silnicí (který de facto funguje jako trubní bezpečnostní přeliv z 
Hrádečku), což může významně zvyšovat vyžírací tlak ryb v Hrádečku. 
 
2.5.2 b) Dvořákovský horní 
 
Název rybníka (nádrže) Dvořákovský horní 
Katastrální plocha 0,75 ha 
Využitelná vodní plocha 0,2 ha 
Plocha litorálu 0,55 ha 
Průměrná hloubka 70 cm 
Maximální hloubka 150 cm 
Postavení v soustavě * Vrchní rybník v povodí 

ČHP 1-07-03-042 
Manipulační řád ** - 
Hospodářsko provozní řád ** - 
Způsob hospodaření Jednohorkový nebo dvouhorkový  

Obsádka např.:  
při jednohorkovém cyklu 20 - 30 kg plůdku na rybník  
při dvouhorkovém cyklu 10 ks Lgen nebo 1000 ks L1 na 
rybník  
 

Intenzita hospodaření Extenzivní (polointenzivní) odchov plůdku nebo nízké 
obsádky násad různých druhů ryb se střídavým cyklem,  
Bylo by možné přikrmovat do RKK 1,5 

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

- 
 
 

Parametry zvláštních povodní (u 
rybníků III. kategorie) ** 

- 

Uživatel Rybářství Kardašova Řečice s.r.o. 
Rybářský revír **  - 
Zarybňovací plán **  - 
Průtočnost – doba zdržení *** -  
 
Nájemní smlouva mezi uživatelem (Rybářství Kardašova Řečice) a vlastníkem (AOPK ČR) je 
uzavřena do 31.12.2001 za těchto podmínek: 
● Extenzivní (polointenzivní) odchov plůdku nebo nízké obsádky násad různých druhů ryb se 

střídavým cyklem,  
● Jednohorkový nebo dvouhorkový způsob hospodaření. 
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● Obsádka např.:  
při jednohorkovém cyklu 20 - 30 kg plůdku na rybník  
při dvouhorkovém cyklu 10 ks Lgen nebo 1000 ks L1 na rybník  
Je možné přikrmovat do RKK 1,5 
 

Nasazení a výlovek na Horním Dvořákovském:  
●2007 nasazeno L2 20 kg (1000 ks), sloveno L 7 kg (50 ks)  
●2009 nasazeno L2 30 kg (1500 ks), sloveno 0 (nula!)  
●2010 nasazeno Lgen 50 kg (až 250 ks)  
 
Na Horním Dvořákovském byla v letech 2009 a 2010 průhlednost po celou vegetační sezonu 
na dno, přítomnost velkého zooplanktonu po celou sezonu.  
 
Na obou rybnících zákaz používání biocidů, zákaz minerálního i organického hnojení, zákaz 
melioračního vápnění, zákaz nepůvodních druhů ryb, přikrmování do RKK 1,5. Zákaz 
vypouštění mysliveckých kachen. 
 
Průhlednost vody během vegetačního období by neměla klesnout pod 40 cm, na jaře by se 
měl vyskytovat hrubý zooplankton, v létě trvale střední zooplankton. Obsádka může být 
pronajímatelem upravena na základě stavu rybníka v předchozím hospodářském cyklu.  
Rybník je silně zarostlý rákosinami, zejména orobinci. 
 
2.5.2 c) Dvořákovský dolní 
 
Název rybníka (nádrže) Dvořákovský dolní 
Katastrální plocha 0,85 ha 
Využitelná vodní plocha 0 ha 
Plocha litorálu - 
Průměrná hloubka - 
Maximální hloubka - 
Postavení v soustavě * Druhý rybník v povodí 

ČHP 1-07-03-042 
Manipulační řád ** - 
Hospodářsko provozní řád ** - 
Způsob hospodaření Vzhledem k nefunkčnosti výpustního zařízení a narušení 

hráze nelze hospodářsky využít 
Intenzita hospodaření - 
Výjimka k aplikaci látek 
znečišťujících vodu (krmiva, 
hnojiva) ** 

- 
 
 

Parametry zvláštních povodní (u 
rybníků III. kategorie) ** 

- 

Uživatel Rybářství Kardašova Řečice s.r.o. 
Rybářský revír **  - 
Zarybňovací plán **  - 
Průtočnost – doba zdržení *** -  
 
Rybník má narušenou hráz a nefunkční výpustní zařízení. V letech s dostatkem vody (např. 
2010) zde dochází k rozmnožování obojživelníků, v suchých letech (zjištěno 2008 a 2009), že 
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zde však dochází k masovému úhynu snůšek či larválních stádií obojživelníků, zejména Rana 
arvalis. 
 
2.5.4 Základní údaje o nelesních pozemcích 
 
Tabulka 7: Přehled a charakteristika vymapovaných segmentů (dílčích ploch) reprezentující jednotlivé 
vegetační jednotky (biotopy) nebo jejich mozaiky. Kódy biotopů jsou převzaty podle Katalogu biotopů České 
republiky (Chytrý et al. 2001). Lomítkem (/) jsou odděleny jednotlivé biotopy, které na vyznačené ploše tvoří 
mozaiku, pomlčkou (-) jsou odděleny velmi obtížně fytocenologicky hodnotitelné porosty vykazující prvky a 
přechody obou uvedených jednotek. Poloha jednotlivých dílčích ploch je znázorněna v Příloze 1, obr. 2. Druhy 
vyznačené tučně jsou druhy zahrnuté v červeném seznamu (Holub & Procházka 2000). 
 

č. 
ploc
hy 

Vegetační 
jednotka/typ plochy 

Kód biotopu Charakteristika vegetace/plochy, další poznámky 

1 Ruderální vegetace X7 

Degradované nekosené vlhké louky přerostlé expanzními ruderálními druhy (Calamagrostis 
epigejos, Anthriscus sylvestris, Alopecurus pratensis). Druhy původních luk pouze ve zbytcích 
(Carex nigra, Peucedanum palustre, Cirsium palustre). Výskyt zplanělého kosatce (Iris 
germanica). Při okraji nálet dřevin. 

2 
Vegetace vysokých 
ostřic 

M1.7 

Nevyhraněná společenstva s dominancí třtiny šedavé (Calamagrostis canescens). 
Pravděpodobně se jedná o degradovaný gradient tvořený v minulosti ostřicovo-rašeliníkovými 
společenstvy přecházejícími ve vlhké pcháčové louky na jedné straně a ve vegetaci vysokých 
ostřic na straně druhé. Roztroušeně se vyskytuje violka bahenní (Viola palustris), mochna 
bahenní (Potentilla palustris), smldník bahenní (Peucedanum palustre), šišák vroubkovaný 
(Scutellaria galericulata), ostřice měchýřkatá (Carex vesicaria), ostřice štíhlá (Carex acuta) aj. 
Významný je výskyt několika rostlin starčku německého (Senecio germanicus). 

3 

Nálety pionýrských 
dřevin s fragmenty 
podhorských 
smilkových trávníků. 

X12/T2.3 

Hráz rybníka s nálety dřevin (Populus tremula, Salix caprea, Quercus robur, Betula pendula) a 
nepatrnými zbytky suchých trávníků s výskytem třeslice prostřední (Briza media), violky psí 
(Viola canina), borůvky (Vaccinium myrtillus), čertkusu lučního (Succisa pratensis), hvozdíku 
kropenatého (Dianthus deltoides) aj.  

4 
Nálety pionýrských 
dřevin 

X12 
Mladý nálet olše (Alnus glutinosa) navazující na litorál rybníka. V podrostu poměrně 
ruderalizované 

5 
Vegetace vodních 
makrofyt 

V1C/V1F 
Zarůstající plocha rybníka, vysoká průhlednost, bohaté populace bublinatky jižní (Utricularia 
australis), rdestu tupolistého (Potamogeton obtusifolius) a rdestu zplývavého (Potamogeton 
natans). 

6 
Rákosiny stojatých 
vod 

M1.1 
Z větší části limnické rákosiny s dominantním zastoupením orobince úzkolistého (Typha 
angustifolia) a při okraji orobince šírolistého (Typha latifolia). Na okrajích v omezené míře 
zastoupeny porosty rákosu (Phragmites australis) spíše terestrického charakteru. 

7 Olšový luh L2.2-L1 

Olšina nevyhraněného charakteru při okraji bývalého rybníka. Ve stromovém patře dominuje 
olše lepkavá (Alnus glutinosa), v keřovém je zastoupena střemcha (Prunus padus). Bylinné patro 
je částečně ochuzené a projevuje se eutrofizace a ruderalizace (Caltha palustris, Scirpus 
sylvaticus, Urtica dioica, Solanum dulcamara, Lycopus europaeus, Peucedanum palustre, Poa 
trivilis  aj.). 

8 
Vlhké pcháčové 
louky 

T1.5 

Zemědělskou technikou kosený luční porost vlhkých luk s prvky podhorských smilkových 
trávníků relativně zachovalého druhového složení (Deschampsia cespitosa, Carex panicea, 
Briza media, Cynosurus cristatus aj.), vliv eutrofizace splachy z okolních pozemků. Na místech 
se zvýšenou trofií dominuje psárka luční (Alopecurus pratensis). S významných druhů výskyt 
hadího mordu nízkého (Scorzonera humilis) a pcháče různolistého (Cirsium heterophyllum). 

9 
Mozaika mokřadní a 
ruderální vegetace na 
dně bývalého rybníka 

K1/M1.7/M1.1/X7 

Dno a litorály bývalého rybníka. Na dně u hráze zvodnělé, zejména v období vydatných srážek a 
při tání sněhu. Porosty s dominantním zastoupením zblochanu vodního (Glyceria maxima), 
střídá se s porosty rákosu (Phragmites australis). V okrajových částech jsou zastoupeny porosty 
vysokých ostřic s dominantním zastoupením třtiny šedavé (Calamagrostis canescens) střídané 
degradovanými porosty vlhkých luk s dominantní skřípinou lesní (Scirpus sylvaticus). 
Roztroušeně výskyt dalších mokřadních druhů (Oenanthe aquatica, Carex vesicaria, Carex 
acuta, Tephroseris crispa aj.). Téměř na celé ploše jsou roztroušeně a ve skupinách významně 
zastoupeny porosty mokřadních vrbin (Salix cinerea, Salix aurita, Salix pentandra). Místy 
významně expandují ruderální druhy (Urtica dioica, Calamagrostis epigejos). 

10 
Nálety pionýrských 
dřevin 

X12 Hráz rybníka s nálety dřevin 

11 Rašelinné louky R2.2/K1 

Rašelinné louky blízké sv. Caricion fuscae přecházející na okrajích v porosty blízké spíše 
vlhkým pcháčovým loukám a mozaikovitě na zvodnělých místech mají až charakter 
přechodových rašelinišť sv. Sphagno recurvi-Caricion canescentis. E0 částečně degradované. 
Vliv eutrofizace splachy z okolních luk – expanduje třtina šedavá (Calamagrostis canescens) a 
rákos obecný (Phragmites australis). Z významných druhů jsou zastoupeny kozlík dvoudomý 
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(Valeriana dioica), starček potoční (Tephroseris crispa), mochna bahenní (Potentilla palustris), 
prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), vrba 
rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia), vrba pětimužná (Salix pentandra), jetel kaštanový 
(Trifolium spadiceum). Roztroušeně polykormony mokřadních vrbin. 

12 
Přechodová 
rašeliniště 

R2.3 

Společenstva přechodových rašelinišť blízká sv. Sphagno recurvi-Caricion canescentis na okraji 
přecházející v rašelinné louky sv. Caricion fuscae s bohatě vyvinutým mechovým patrem 
s dominantními rašeliníky. Vegetaci dominuje ostřice zobánkatá (Carex rostrata), ostřice ježatá 
(C. echinata), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), mochna bahenní (Potentilla 
palustris), vtroušeně starček potoční (Tephroseris crispa), vrbovka bahenní (Epilobium 
palustre), ostřice šedavá (Carex canescens), čertkus luční (Succisa pratensis), vachta trojlistá 
(Menyanthes trifoliata) aj. Na okraji přechází v rašelinné až vlhké pcháčové louky a expanduje 
zde rákos (Phragmites australis). 

13 Rašelinné louky R2.2 

Rašelinné louky sv. Caricion fuscae na hranici PR přecházející maloplošně ve vlhké pcháčové 
louky, ostrůvkovitě má vegetace až charakter přechodových rašelinišť. Degradace společenstev 
je prostorově různá, zejména na sušších částech expanduje třitina šedavá (Calamagrostis 
canescens), při okraji terestrické rákosiny expanze rákosu (Phragmites australis). E0 je 
ostrůvkovitě vyvinuté a zachovalé v některých částech chybí. Z významných druhů výskyt 
klikvy bahenní (Oxycoccus palustris), starčku potočního (Teproseris crispa), vrbovky bahenní 
(Epilobium palustre), kozlíku dvoudomého (Valeriana dioica) aj.  
Plocha je cenná i výskytem několika významných druhů hub, vázaných na rašelinné louky.  

14 
Přechodová 
rašeliniště 

R2.3 

Společenstva přechodových rašelinišť blízká sv. Sphagno recurvi-Caricion canescentis 
krátkostébelného charakteru s bohatě vyvinutým mechovým patrem s dominantními rašeliníky. 
Vegetaci dominuje ostřice zobánkatá (Carex rostrata), ostřice ježatá (C. echinata), suchopýr 
úzkolistý (Eriophorum angustifolium), mochna bahenní (Potentilla palustris), vtroušeně místy 
velmi hojně klikva bahenní (Oxycoccus palustris), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), 
vrbovka bahenní (Epilobium palustre) aj. Na okraji přechází v rašelinné až vlhké pcháčové 
louky a expanduje zde rákos (Phragmites australis). 

15 
Mozaika terestrických 
rákosin a vegetace 
vysokých ostřic 

X7/M1.7 
Degradované, dlouhodobě neobhospodařované rašelinné louky s vegetací s dominantní třtinou 
šedavou (Calamagrostis canescens) a střídavě s rákosem (Phragmites australis). Vtroušeně 
zbytky druhů vlhkých luk. 

16 Mokřadní olšiny L1 

Olšina navazující na litorál rybníka Hrádeček, pravidelně přeplavované, v různé míře zvodnělé. 
V stromovém patře dominuje olše lepkavá (Alnus glutinosa), v keřovém je zastoupena střemcha 
(Prunus padus) a krušina olšová (Frangula alnus). Bylinné patro je vyvinuté v různé míře, dle 
zaplavení a narušení zvěří. Je však celkově zachovalé s výskytem významných ohrožených 
druhů jako je ďáblík bahenní (Calla palustris), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata ), mochna 
bahenní (Potentilla palustris), vrbina kytkokvětá (Lysimachia thyrsiflora), kozlík dvoudomý 
(Valeriana dioica) a starček potoční (Tephroseris crispa). 

17 

Mozaika terestrických 
rákosin s vegetací 
vysokých ostřic a 
mokřadních vrbin 

K1/M1.7/X7 

Plocha představuje bývalé rašelinné louky v současnosti degradované expandujícím rákosem 
(Phragmites australis). Převážně na místech s narušeným vodním režimem střídavě dominuje 
třtina šedavá (Calamagrostis canescens). V různé míře jsou zastoupeny mokřadní vrbiny 
s dominancí vrby ušaté (Salix aurita), vtroušeně vrby pětimužné (Salix pentandra) a místy 
s náletem olše (Alnus glutinosa) a břízy (Betula pendula). Místy jsou v příměsi zachovány druhy 
původních luk jako mochna bahenní (Potentilla palustris), starček potoční (Tephroseris crispa) 
aj. 

18 
Degradovaná 
přechodová 
rašeliniště 

R2.3-X7 

Porosty ostřicovo-rašeliníkových společenstev blízkých sv. Sphagno recurvi-Caricion 
canescentis na okrajích přecházející v degradovaná společenstva sv. Caricion fuscae 
přerůstajících v různé míře expandujícím rákosem. Místy však dobře zachovalé mechové patro 
s dominantními rašeliníky a stále zachována zůstává i druhová garnitura s výskytem 
významných a ohrožených druhů (Lysimachia thyrsiflora, Oxycoccus palustris, Tephroseris 
crispa, Epilobium plustre, Potentilla palustris, Menyanthes trifoliata). 

19 
Vegetace vysokých 
ostřic 

M1.7 

Nevyhraněná společenstva s dominancí třtiny šedavé (Calamagrostis canescens). Degradovaný 
vegetační typ na místě bývalých ostřicovo-rašeliníkových společenstev až vlhkých pcháčových 
luk. Vliv odvodnění otevřenými strouhami a dlouhodobé absence pravidelné seče. Místy 
expanduje chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea). Roztroušeně výskyt dalších mokřadních 
druhů (Epilobium palustre, Peucedanum palustre, Carex rostrata, Viola palustris). 

20 Rašelinné louky R2.2/K1 

Degradované rašelinné louky blízké sv. Caricion fuscae přecházející na okrajích v porosty 
blízké spíše vlhkým pcháčovým loukám a mozaikovitě mají až charakter přechodových 
rašelinišť sv. Sphagno recurvi-Caricion canescentis. Mechové patro zachované částečně, 
s dominantními rašeliníky. Expanduje třtina šedavá (Calamagrostis canescens). Z významných 
druhů jsou zastoupeny kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), starček potoční (Tephroseris 
crispa), mochna bahenní (Potentilla palustris), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), klikva 
bahenní (Oxycoccus palustris). Roztroušeně polykormony mokřadních vrbin a náletových 
dřevin (Salix aurita, Frangula alnus, Alnus glutinosa, Prunus padus). 

21 
Rákosiny stojatých 
vod 

M1.1 
Zvětší části limnické rákosiny s dominantním zastoupením rákosu (Phragmites australis) při 
okrajích rybníka Hrádeček. Rozsáhlejší rozvoj limnických rákosin je omezen vysokou rybí 
obsádkou. 

22 Nálety pionýrských X12 Nálety dřevin po krajích rybníka. Dominantně zastoupená především olše lepkavá (Alnus 
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dřevin glutinosa). V podrostu převažuje ruderální charakter. 

23 
Vodní plochy bez 
významného výskytu 
vodních makrofyt 

V1G 
Rybník Hrádeček využívaný k polointenzivnímu chovu ryb. Vzácně zaznamenán výskyt 
bublinatky jižní (Utricularia australis) a rdestu tupolistého (Potamogeton obtusifolius). jednalo 
se však o ojedinělé rostliny. V pozdním létě průhlednost minimální, výskyt vodního květu. 

24 
Nálety pionýrských 
dřevin 

X12 
Nálety dřevin po krajích rybníka. Dominantně zastoupená především olše lepkavá (Alnus 
glutinosa). V podrostu převažuje ruderální charakter. 

 
 
2.6 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů do území a závěry pro 
další postup 
 
Bezprostředně po vyhlášení PR se začalo se sečí vybraných, nejlépe zachovalých ploch, což 
jiště velmi významně přispělo nejen k zlepšení jejich stavu, ale především k jejich zachování. 
Vzhledem narušenému vodnímu režimu na části PR a výrazné expanzi rákosu (Phragmites 
australis) by rašeliništní společenstva a na ně vázané ohrožené druhy rostlin a živočichů bez 
obnovy seče poměrně rychle dále degradovala a postupně zanikla. V místech zasažených 
expanzí rákosu došlo vlivem kosení k jeho rozvolnění a omezení množství vytvořené 
biomasy, což velmi pozitivně ovlivnilo strukturu společenstev, rozvoj mechového patra a 
populací ohrožených rostlin apod. 

Poněkud hůře vyznívá hodnocení péče v případě rybníků. V současné době se na území 
PR nalézá pouze jediná, plošně nevelká a zarůstající, vodní plocha, kterou lze označit 
z hlediska ochrany přírody za cennou. Pak následují dva opačné extrémy. Zatímco prostřední 
z rybníků byl ponechán zcela bez správy a volná vodní plocha v něm již zcela zanikla na úkor 
nepříliš cenné mokřadní vegetace. Největší z rybníků, Hrádeček, je typickým příkladem 
nádrže využívané k intenzivnímu rybochovu. Výsledkem tohoto hospodaření je téměř nulová 
průhlednost vodního sloupce v letních měsících a z toho vyplývající absence vodních 
makrofyt (dříve zde zaznamenaných), ale také téměř úplná redukce vodního ptactva závislého 
na vhodné potravní nabídce. Početnost nebo druhové složení vodních ptáků na hladině 
Hrádečku se nijak výrazně nezlepšila ani v letech 2007 a 2009, kdy byla nasazena poloviční 
obsádka (písemné sdělení J.Pykala). Právě ochrana vodních ptáků byla důležitým motivem 
k vyhlášení tohoto ZCHÚ.  

Cílem managementu je pokračovat v pravidelné seči, pouze jí prostorově a časově 
diferenciovat, což je podstatné především pro úspěšné přežívání entomofauny. Začít 
potlačovat ecesi dřevin a křovin a zajistit lepší hospodaření/obnovu rybníků. Lokalita je v 
současné okolní krajině poměrně izolovaným ostrovem druhově bohaté vegetace přírodního 
charakteru a zachování a obnova její maximální stanovištní heterogenity by měla být 
prvotním cílem její ochrany. 
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2.7 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize 
 
Prioritní zájmy ochrany přírody pro PR Hrádeček jsou následující: 

- zlepšení kvality vody na rybníku Hrádeček 
- zachování a rozvoj druhově pestrých rašelinných luk a rašelinišť a jejich pravidelná 

údržba 
- způsob managementu je nutné sladit se zájmy ochrany všech významných fenoménů 

ZCHÚ (vegetace, flóra, ornitofauna, entomofauna, batrachofauna) 
- provedení rekonstrukce prostředního z rybníků (Dvořákovský dolní) 

Vzhledem k tomu, že všechny pozemky jsou ve vlastnictví státní ochrany přírody 
(AOPK ČR) lze snad předpokládat minimální kolize se zájmy ochrany přírody. 
 
 

3 Plán zásahů a opatření  
 
3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ 
 
Tabulka 8: Popis navrhovaných managementových opatření pro jednotlivé segmenty (dílčí 
plochy) uvedené v tabulce 7 a znázorněné v Příloze 1, obr. 2, 3. Opatření a zásady jejich 
provedení, které jsou obecně platné pro celé území PR jsou uvedeny v kap. 3.1.1 a nejsou 
zpravidla součástí popisu navrhovaných opatření v této tabulce. Priorita (I) označuje zásahy, 
které by bylo pro efektivní aktivní ochranu PR Hrádeček nutné realizovat v době platnosti 
tohoto plánu péče. Priorita (II) označuje návrhy vhodné k realizaci. Ovšem v případě 
nedostatku finančních prostředků může být jejich realizace posunuta do dalších let. Veškeré 
zásahy týkající se redukce dřevin provádět v mimohnízdním období (začátek IX-konec 
II). 
 

č. 
plochy 

Kód biotopu Typ 
managementu 

Priorita Popis navrhovaných opatření 

1 X7 
REDUKCE 
DŘEVIN 

II Odstranění náletových dřevin 1x/10 let 

2 M1.7 
REDUKCE 
DŘEVIN 

II Bez zásahu, odstranění náletových dřevin a vrbin 1x/10 let 

3 X12/T2.3 
REDUKCE 

DŘEVIN/KOSENÍ 
I 

Žádoucí je výrazné proředění náletu dřevin a ponechat pouze jednotlivé solitérní 
jedince (preferovat dub letní). Z důvodu výskytu ohroženého pavučince (Cortinarius 
helvelloides) ponechat některé olše. Toto opatření by bylo vhodné kvůli prosvětlení 
vodní plochy rybníka a podpory populací entomofauny vázané na rozptýlenou zeleň 
na osluněných plochách apod. Hráz je doporučené udržovat sečí a odklidem 
biomasy alespoň 1x/2 roky.  

4 X12 
REDUKCE 
DŘEVIN 

II 
Možné ponechat bez zásahu. Vhodné by však bylo o odstranění dřevin (1x/10 let) a 
obnova bezlesého charakteru plochy. 

5 V1C/V1F ODBAHNIT II 

Možné ponechat bez zásahu. Vhodné by bylo rybíček zčásti odbahnit, zejména 
odstranit část porostů orobince. Vhledem k ochraně hnízdící ornitofauny je 
podmínkou provedení odbahnění ponechání 2/3 litorálních porostů bez narušení. 
S ohledem na obojživelníky a vodní bezobratlé je vhodné alespoň část pobřeží 
upravit tak, aby volná vodní hladiny přímo navazovala na ostřicové litorály. Údržbu 
je optimální provést v od poloviny VIII do konce února II (mimo hnízdění ptáků a 
rozmnožování obojživelníků). 

6 M1.1 BEZ ZÁSAHU - Bez zásahu, viz komentář k ploše 5 
7 L2.2-L1 BEZ ZÁSAHU - Bez zásahu 

8 T1.5 KOSENÍ I 

Pravidelná seč zemědělskou mechanizací, nejlépe 2x/rok v termínu od 1.6. – 1.7. a 
poté 15.8. – 31.8. spojená s usušením a odvozem pokosené biomasy Naprosto 
nepřípustné je mulčování, hnojení, či obnova drnu přeoráním. Naopak pozitivní 
zásah je bránování v podzimním a časně jarním období. 

9 
K1/M1.7/M1.1

/X7 

OPRAVA 
VÝPUSTI/ 

ODBAHNIT 
I 

Z hlediska ochrany přírody se jedná v současnosti o plochu v podstatě nepříliš 
cennou. Bylo by žádoucí provést opravu hráze a výpusti. Dále odbahnit a prohloubit 
loviště před hrází a odstranit porosty mokřadních vrbin, aby se vytvořily podmínky 
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pro regeneraci litorálních rákosin a vysokých ostřic. Poté rybník napustit. 
Maximální hladina by měla dosahovat na úroveň stávající deponie. Za deponií lada 
s dominantní skřípinou lesní zachovat (viz obr. 3). Údržbu je optimální provést od 
poloviny srpna VIII do konce února II (mimo hnízdění ptáků a rozmnožování 
obojživelníků). 

10 X12 
REDUKCE 
DŘEVIN 

I 
Při opravě hráze je vhodné nálet dřevin výrazně redukovat, případně ponechat 
pouze solitérní jedince. 

11 R2.2/K1 KOSENÍ I 

Pokračovat v pravidelné seči 1x/rok v termínu od 1.8. do 20.8. Pokosenou biomasu 
neponechávat déle než 5 dní ležet, důkladně ji vyhrabat a odklidit mimo vlastní 
lokalitu. Vzhledem k ochraně významných druhů hmyzu (zejména denních motýlů) 
by bylo vhodné ponechat ostrůvkovitě části plochy neposekané (ca 10-15% plochy). 
Neponechávat plochy s významných zastoupením expanzních druhů (Calamagrostis 
canescens, Phragmites australis). Nepokosené plochy meziročně střídat. Provést 
odstranění 60% dřevin 1x/10 let. 

12 R2.3 KOSENÍ I 
Pokračovat v pravidelné seči 1x/rok. Vzhledem k expanzi rákosu kosit v dřívějším 
termínu od 1.7. do 15.7. Pokosenou biomasu neponechávat déle než 5 dní ležet a 
důkladně ji vyhrabat a odklidit mimo vlastní lokalitu.  

13 R2.2 KOSENÍ I 

Pokračovat v pravidelné seči 1x/rok v  termínu od 1.8. do 20.8. Pokosenou biomasu 
neponechávat déle než 5 dní ležet a důkladně ji vyhrabat a odklidit mimo vlastní 
lokalitu. Vzhledem k ochraně významných druhů hmyzu (zejména denních motýlů) 
by bylo vhodné ponechat ostrůvkovitě části plochy neposekané (ca 10-15% plochy). 
Neponechávat plochy s významných zastoupením expanzních druhů (Calamagrostis 
canescens, Phragmites australis). 

14 R2.3 KOSENÍ I 

Pokračovat v pravidelné seči 1x/rok v dřívějším termínu od 1.8. do 20.8. Pokosenou 
biomasu neponechávat déle než 5 dní ležet a důkladně ji vyhrabat a odklidit mimo 
vlastní lokalitu. Vzhledem k ochraně významných druhů hmyzu (zejména denních 
motýlů) by bylo vhodné ponechat část plochy neposekané (ca 10-15% plochy). 
Nekosené plochy meziročně střídat 

15 X7/M1.7 BEZ ZÁSAHU - 
Vzhledem k pokročilému stavu degradace a absenci významných druhů rostlin 
ponechat bez zásahu. 

16 L1 
BEZ ZÁSAHU/ 

REDUKCE 
DŘEVIN 

II 

Většinu plochy ponechat bez zásahu. Nepřevádět na lesní půdu. Vyznačenou část 
plochy (viz obr. 3) vyřezat, ponechat pouze několik solitérních starých vrb a olší. 
Smyslem zásahu je podpořit nelesní vegetaci s dominantním rákosem, která je 
vhodným biotopem pro ornitofaunu. 

17 K1/M1.7/X7 
REDUKCE 
DŘEVIN 

I 

Provést odstranění 80% dřevin 1x/10 let, z důvodu podpory společenstev rákosin a 
zmlazujících křovin jako významného biotopu významné ornitofauny. Zásah 
provést co nejdříve v severovýchodním cípu tohoto segmentu (zde vyřezat 
kompletně). 

18 R2.3-X7 KOSENÍ I 

Obnovit pravidelnou seč. Populace významných druhů jsou stále početné a rozšíření 
přírodně cenných ploch na území PR je žádoucí. Kosit jedenkrát ročně v termínu od 
1.7. – 15.7. Pokosenou biomasu důkladně vyhrabat a odstranit mimo území PP. 
Tvorba deponií není vhodná. Dřívější termím seče je důležitý pro omezení expanze 
rákosu. Neponechávat nepokosené části. 

19 M1.7 BEZ ZÁSAHU - 
zhledem k pokročilému stavu degradace a absenci významných druhů rostlin 
ponechat bez zásahu. 

20 R2.2/K1 
KOSENÍ/ 

REDUKCE 
DŘEVIN 

I 

Obnovit pravidelnou seč. Populace významných druhů jsou stále početné a 
charakter vegetace rašelinných luk je zachován. Kosit jedenkrát ročně v termínu od 
1.8. – 20.8. Pokosenou biomasu důkladně vyhrabat a odstranit mimo území PP. 
Tvorba deponií není vhodná. Provést odstranění 60% dřevin 1x/10 let. 

21 M1.1 BEZ ZÁSAHU - Bez zásahu 
22 X12 BEZ ZÁSAHU - Bez zásahu, vyčistit od odpadků a černých skládek. 

23 V1G 
EXTENZIVNÍ 

HOSPODAŘENÍ 
I 

Jednoznačně je nutné realizovat opatření, která omezí vliv nežádoucích ryb na 
ekosystém, aby bylo dosaženo zlepšení potravní podmínky pro ptačí druhy, vázané 
na ekosystém rybníka. Podrobněji v kap. 3.1.1a V odůvodněných případech možno 
krátkodobě (1-2 roky) nasadit i amura bílého 

24 X12 BEZ ZÁSAHU - Bez zásahu, vyčistit od odpadků a černých skládek. 
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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 
 
Rámcová směrnice péče o rybníky 
 
Název rybníka (nádrže) Hrádeček 
Způsob hospodaření Jedno nebo dvouhorkové 
Intenzita hospodaření Extenzivní-polointenzivní, dodržet podmínky dané 

hospodářsko-provozním řádem a nájemní smlouvou (viz 
kapitola 2.5.2) 

Manipulace s vodní hladinou Běžná, dána manipulačním řádem, nevyžaduje změny. 
V hnízdním období (březen-červenec) by nemělo 
docházet k žádným manipulacím s vodní hladinou. 

Způsob letnění nebo zimování Zimování a letnění v odůvodněných případech je možné. 
Zejména doporučujeme zimování k omezení populací 
nežádoucích druhů ryb (okoun, střevlička východní). 
K zimování však doporučujeme přistoupit až po realizaci 
technických opatření zamezujících proniknutí 
nežádoucích druhů ryb z rybníka Hejtman a z horní části 
povodí. 

Způsob odbahňování Odbahnění je možné. Nezasahovat do litorálních porostů.  
Zásahy provádět v mimohnízdním období (začátek IX-
konec II). 

Způsoby hnojení nehnojit 
Způsoby regulačního přikrmování Možno do RKK 1,5 
Způsoby použití chemických látek Pouze v případě chorob rybí obsádky 
Rybí obsádky Dodržet podmínky dané hospodářsko-provozním řádem a 

nájemní smlouvou (viz kapitola 2.5.2). V případě 
nežádoucího vývoje rybníka (nadměrné zarůstání 
vegetací) je možné nasazení meliorační obsádky (až 1000 
kg/ha). V odůvodněných případech možno krátkodobě (1-
2 roky) nasadit i amura bílého. 

 
Krom ě uvedeného způsobu hospodaření je nutno realizovat technická opatření, která 
zamezí nebo alespoň sníží možnost pronikání nežádoucích ryb z povodí. Řešením je snad 
osadit husté česle u trubního propustku pod silnicí mezi Hejtmanem a Hrádečkem a další při 
ústí jižního přítoku do rybníka Hrádeček (od Střížovického rybníka). 
 
Název rybníka (nádrže) Dvořákovský horní 
Způsob hospodaření Jedno nebo dvouhorkové 
Intenzita hospodaření Extenzivní-polointenzivní dodržet podmínky dané 

hospodářsko-provozním řádem a nájemní smlouvou (viz 
kapitola 2.5.2) 

Manipulace s vodní hladinou Dána manipulačním řádem, nevyžaduje změny 
Způsob letnění nebo zimování Zimování a letnění  je možné pouz v odůvodněných 

případech (namnožení nežádoucích druhů ryb apod.) 
Způsob odbahňování Odbahnění je vhodné. Z důvodů zachování vhodných 

podmínek pro hnízdění ptactva je podmínkou odbahnění 
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zachování 2/3 litorálních porostů jako celku. Na části 
jižního břehu rybníka je vhodné odstranit rákosiny tak, 
aby byl vytvořen přímý přechod vodní hladiny do 
ostřicových porostů. 

Způsoby hnojení nehnojit 
Způsoby regulačního přikrmování Možno do RKK 1,5 
Způsoby použití chemických látek Pouze v případě chorob rybí obsádky 
Rybí obsádky Dodržet podmínky dané hospodářsko-provozním řádem a 

nájemní smlouvou (viz kapitola 2.5.2). V případě 
nežádoucího vývoje rybníka (nadměrné zarůstání 
vegetací) je možné krátkodobě (1-2 roky) nasazení 
meliorační obsádky (až 800 kg/ha).V odůvodněných 
případech možno krátkodobě (1-2 roky) nasadit i amura 
bílého. 

 
Název rybníka (nádrže) Dvořákovský dolní 
Způsob hospodaření Ponechat bez hospodaření 
Intenzita hospodaření Doporučujeme ponechat bez hospodaření, neprovádět 

běžnou manipulaci. Technické zařízení rybníka však 
obnovit a udržovat funkční, aby mohl být rybník 
vypuštěn, pokud by to vyžadoval jeho další vývoj 
(nežádoucí namnožení ryb apod.) 

Manipulace s vodní hladinou Pouze v případě nežádoucího vývoje vodního ekosystému 
Způsob letnění nebo zimování Pouze v případě nežádoucího vývoje vodního ekosystému 
Způsob odbahňování Odbahnění je vhodné spolu s rekonstrukcí hráze a 

výpustního zařízení. Doporučujeme odstranit ruderální 
porosty (zblochan vodní) a částečně i rákosiny a vrbiny 
dle zákresu na obr. 3 a Příloze 1. Vytvořit plynulé 
přechody do sousedních luk a lad. K tomu bude nutné 
odstranit i deponie vytvořené při předchozích úpravách 
rybníka. 

Způsoby hnojení - 
Způsoby regulačního přikrmování - 
Způsoby použití chemických látek - 
Rybí obsádky žádné 
 
Navržená popsaná opatření je nutné rámcově prosazovat do nově zpracovávaných 
manipulačních a hospodářsko-provozních řádů a do výjimek umožňujících chov ryb. 
Tyto dokumenty jsou pro vlastníky a uživatele rybníků a rybničních soustav závazné. Po 
jejich schválení se nutně musí objevit i v plánu péče. Při zpracování návrhů plánu péče je 
doporučeno používat “Metodiku sledování a hodnocení rybničních ekosystémů, jejich 
kategorizace z hlediska rybářského hospodaření a doporučené způsobu managementu šetrné 
k přírodě”, vydanou v roce 2004 AOPK ČR. 
 
b) péče o nelesní pozemky 
 
Druh managementu: KOSENÍ 
Zdůvodnění a popis: 
Kosení je tradiční způsob obhospodařování rašelinných luk a rašelinišť, které byly v minulosti 
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využívány převážně jako stelivové louky. Zachovává bezlesý charakter území, udržuje 
druhovou pestrost a charakter ostřicovo-rašeliníkových společenstev (např. zachování 
mechového patra, potlačení konkurenčně silných druhů aj.). 
 
Při vlastním provedení seče je nezbytné dodržovat následující zásady:  
● Provádět seč na vybrané ploše 1x ročně v termínu, který je uveden u konkrétní plochy 
(viz tab. 7). 
● Pokosenou trávu je potřeba důkladně vyhrabat, nejlépe v suchém stavu (pokud to okolnosti 
dovolují – vlhkost stanoviště, průběh počasí) a odstranit mimo lokalitu.  
● Pokosenou biomasu (seno) nenechávat na ploše ležet déle jak 10 dní. 
● Naprosto nežádoucí je mulčování, ponechávání posečené trávy na ploše dobu delší než je 
14 dní a vytváření kompostů biomasy na ploše přírodní rezervace. 
 
Termín seče je stanovený na dobu, kdy bude mít stále ještě účinný efekt na potlačení 
konkurenčně silných druhů a potřebný transport živin z ekosystému a zároveň nebude 
v rozporu z dalšími předměty ochrany (např. na zemi hnízdící ptáci). 
 
Přírodní rezervace Hrádeček je lokalitou s výskytem ohrožených druhů denních motýlů a 
jiných druhů hmyzu. Vzhledem ke stavu okolních zemědělských kultur, které tvoří převážně 
intenzivně využívaná zemědělská krajina, se jedná o prostorově omezený ostrov zachovalé 
ostřicovo-mechové a mokřadní vegetace mělkých údolí rybničních oblastí s rašelinnými 
sedimenty v podloží. Z tohoto důvodu je nezbytné ponechávat ca 10-15% rozlohy 
jednotlivých vyznačených ploch nepokosených. Výběr těchto nekosených částí může být 
náhodný. Zásadní je však podmínka, aby se poloha ploch z roku na rok vždy změnila a 
nedocházelo tak k systematickému nekosení stejných částí vyznačených ploch. Jelikož jsou 
rašeliništní společenstva zasažena expanzí zde nežádoucích, konkurenčně silných druhů 
(zejména rákosu), není na silně zasažených místech vhodné umistňovat přechodně nekosené 
plochy. 
 
Druh managementu: LIKVIDACE POROSTŮ NÁLETOVÝCH DŘEVIN A ZMLAZENÍ 
MOKŘADNÍCH VRBIN 
Zdůvodnění a popis:  
Likvidace náletových dřevin je žádoucí především na hrázích horního a prostředního rybníka 
vzhledem k vytvoření optimálních podmínek pro přežívání vzácných a ohrožených druhů 
živožichů vázaných na osluněné solitérní stromy či osluněné vodní plochy a mokřadní 
vegetaci.  

Dále by byla vhodná postupná částečná redukce/zmlazení náletu dřevin na dalších 
místech. Zejména v porostech terestrických rákosin by bylo potřeba redukovat stále se 
rozšiřující polykormony mokřadních vrbin. Důvodem tohoto zásahu je zachování rozsáhlých 
ploch rákosin (mimo zachovalé plochy rašeliništních biotopů), které jsou důležitým biotopem 
pro významné a ohrožené druhy ptáků. Také v porostech rašelinných luk by bylo vhodné 
dřeviny a křoviny částečně redukovat. Doporučená je redukce ca 60% dřevin a křovin 
v nelesních biotopech ve 2-3 vlnách (neodstraňovat jednorázově na celé ploše území) 
v průběhu deseti let platnosti tohoto plánu péče.  

Samostatnou kapitolou je redukce části mokřadní olšiny, která zde vznikla sukcesí dřevin 
na bývalém rašeliništi a rašelinných loukách. Smyslem tohoto opatření je vytvořit periodicky 
zaplavovanou či v různé míře zvodnělou plochu a dominantním rákosem v podrostu a 
roztroušeným výskytem různě starých druhů dřevin (vrby, olše). Tento biotop by měl sloužit 
k zachování a podpoře populací ohrožených a vzácných druhů ptáků. Plocha olšiny navržená 
k tomuto zásahu je vyznačena v Příloze 1, obr. 3. 
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Při vlastní realizaci redukce a zmlazení náletových porostů je nezbytné dodržovat následující 
zásady: 
● Likvidaci dřevin je třeba provádět v období vegetačního klidu a mimo hnízdní období, 
nejlépe v  měsících (IX, X, XI, XII, I, II).  
● Štěpkování větví, klestu aj. případně jejich pálení je možné provádět pouze na ploše, která 
bude určena pracovníkem příslušného orgánu ochrany přírody, nejlépe mimo ZCHÚ. Pokud 
by muselo být provedeno na ploše PR, tak na vybraných plochách (maximálně 2 místa) 
s méně cennou, či degradovanou vegetací a veškerý popel by měl být po spálení odnesen 
mimo plochu ZCHÚ. 
● Pokud nebude vzniklá dřevní hmota jinak využita je možné její složení do hranic na 
plochách vybraných pracovníkem orgánu ochrany přírody na plochách z vegetačního 
hlediska omezeně cenných. 
 
c) péče o rostliny  
 
Většině zastoupených vzácných, ohrožených a zvláště chráněných druhů by měla trvalé 
podmínky pro přežití na lokalitě vytvářet realizace navržených managementových zásahů a 
dalších opatření.  
 
d) péče o živočichy  
Většině zastoupených vzácných, ohrožených a zvláště chráněných druhů by měla trvalé 
podmínky pro přežití na lokalitě vytvářet realizace navržených managementových zásahů a 
dalších opatření.  

Na lokalitě se nacházejí 3 stále ještě funkční hnízdní budky pro hoholy severní. Jejich 
životnost se však blíží ke konci a bylo by proto vhodné v průběhu platnosti tohoto plánu péče 
nainstalovat alespoň 3 nové hnízdní budky. Budky mohou mít velikost například 25x25 cm 
dno, 40 cm na výšku a vletový otvor 12 cm. Budky zavěšovat na staré stromy na břehu 
rybníka ve výšce 4-10 m nad zemí, vletový otvor směrem k hladině rybníka. 
 
 
3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu 
zásahů a přehledu činností 
 
Zemědělství: 
Zemědělskou půdu (trvalé travní porosty) nacházející se v ochranném pásmu rezervace je 
vhodné obhospodařovat kosením s vyloučením hnojení průmyslovými i organickými hnojivy 
a vápněním. Není vhodné tyto plochy mulčovat a to zejména opakovaně a dlouhodobě. 
Mulčování obecně vede k hromadění živin a jejich splachům. Což může mít za následek 
nežádoucí eutrofizaci níže položených údolích niv a rybničních soustav resp. vlastní plochy 
PR Hrádeček. 
 
3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu 
 
Je vhodné provést revizi a případnou opravu vyznačení PR v terénu. Dále by bylo vhodné 
vymezení území upravit dle vymezených ploch v zpracovaných v tomto Plánu péče (např. viz 
dílčí plocha č. 5 apod.). 
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3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území 
 
Doporučená je úprava hranic podle návrhu uvedeného v Příloze 2, obr. 1, 2. Doporučené 
nepatrné rozšíření PR kopíruje vymezení ploch zpracovaných v tomto Plánu péče. Zmíněná 
úprava navrhuje zahrnout do ZCHÚ plochy stále ještě poměrně zachovalých rašelinných luk 
při jz. okraji ZCHÚ. 
 
3.6 Návrhy na vzdělávací využití území 
 
Informace o předmětech ochrany, významu a hodnotě území je vhodné sdělit příchozím 
formou informační tabule instalované například na hrázi rybníka Hrádeček u silnice vedoucí 
vedoucí z obce Střížovice do obecní části Budkov. Území je vhodné pro konání odborných 
i výukových exkurzí. 
 
3.7 Návrhy na průzkum či výzkum území a monitoring 
 
Vzhledem k navrhovaným managementovým zásahům vedoucím k efektivní aktivní ochraně 
ZCHÚ by bylo velmi vhodné v nejbližší době provedení kompletního zoologického a 
botanického průzkumu. Zoologický průzkum by měl být zaměřený na bioindikačně významné 
skupiny bezobratlých a ptáky. Jen díky těmto přesným záznamům bude možné v budoucnu 
efektivně vyhodnotit provedená opatření (rekonstrukce rybníka, zavedení plošné a časové 
heterogenity seče, změna intenzity rybníkářského využívání rybníka Hrádeček).  
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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 
Likvidace dřevin (provedeno ve třech etapách) 18 000 54 000 
Obnova rybníka Dvořákovský dolní  1.000 000,- 
Odbahnění Dvořákovský horní  1.000 000,- 
Instalace česlí na rybník Hrádeček  50.000,- 
C e l k e m (Kč) 18 000 2.104 000 

Opakované zásahy 
Kosení 95 400 954 000 
C e l k e m (Kč) 95 400 3 058000,- 
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Příloha 1: Fotografie & Mapy 
 
 

Fotodokumentace 
 
Obr. 1: Situační pohledy na Přírodní rezervaci Hrádeček. 
 
Mapová dokumentace 
 
Obr. 2: Zákresy dílčích ploch (dle tab. 7). 

Obr. 3: Znázornění navrhovaných managementových opatření (dle 
tab. 8).  

Obr. 4: Katastrální mapa pozemků PR Hrádeček. 
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Obr. 1: Situační pohledy na Přírodní rezervaci Hrádeček 
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Obr. 2: Znázornění rozdělení jednotlivých 
vegetačních segmentů (dílčích ploch). 
Popis jednotlivých ploch je uveden 
v Tabulce 7. 
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Obr. 3: Znázornění rozdělení jednotlivých ploch podle 
typu navrhovaných opatření (dle tab. 8). Nejsou 
znázorněny plochy, které mají být ponechány bez 
zásahu. 
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Obr. 4: Katastrální mapa území PR Hrádeček. 
Seznam parcelních čísel je uveden v kap. 1.4 


