PLÁN PÉČE O EVL/ZCHÚ ÚJEZDEC – PLANINSKÝ RYBNÍK A KOZOR
Dílčí plnění, část 1.1 – zpracování plánu péče o navrženou EVL na základě zpracovaných
podkladů, dle smlouvy o dílo uzavřené mezi Sdružením Jižní Čechy NATURA 2000 a Jihočeským
krajem dne 15. 12. 2010. Rozsah prací vychází ze schválených metodik a upřesněných závěrů
kontrolních dnů a výrobních výborů, které byly odsouhlaseny zástupci zhotovitele, odběratele, TDI i
projektového manažera.

Zpracoval:

NaturaServis, spol. s r.o., Mgr. David Fischer

V Litvínově: ………………….

…………………………..
za zhotovitele
Ing. Jan Sixta, CSc.

Plán péče o přírodní památku
Újezdec – Planinský rybník a Kozor
na období 2013 – 2022

NÁVRH NA VYHLÁŠENÍ

Dodavatel: Naturaservis s.r.o.
Zpracoval: Mgr. David Fischer
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1. Základní údaje o zvláště chráněném území
1.1 Základní identifikační údaje
Evidenční číslo:
Kategorie ochrany:
Název území:
Druh právního předpisu, kterým bylo území vyhlášeno:
Orgán, který předpis vydal:
Číslo předpisu:
Datum platnosti předpisu:
Datum účinnosti předpisu:

není přiděleno
přírodní památka (rezervace)
Újezdec - Planinský rybník
a Kozor
-----------

1.2 Údaje o lokalizaci území
Jihočeský
Strakonice
Blatná
Bělčice, Březí
Újezdec u Bělčic, Březí u Blatné

Kraj:
Okres:
Obec s rozšířenou působností:
Obec:
Katastrální území:

1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí
Následující vymezení je minimální, zahrnuje hranice navrhovaného ZCHÚ ve vymezení hranice
EVL s ochranným pásmem do vzdálenosti 50m od hranice. V případě vyhlášení v navrhovaném
rozšířeném rozsahu budou údaje aktualizovány po projednání vlastníky dotčených nemovitostí.
Zvláště chráněné území:

Katastrální území: Březí u Blatné
Číslo
parcely
podle KN
2331
2333
2335
2336
2337
1703/3
1704/1

Číslo parcely
Druh pozemku
podle PK nebo podle KN
jiných
evidencí
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
ostatní plocha
vodní plocha
lesní pozemek
lesní pozemek

Způsob využití
pozemku podle
KN

neplodná půda
rybník

-2-

Číslo listu
vlastnictví

301
1
300
1
10002
1
1

Výměra parcely Výměra
celková podle
parcely
KN (m2)
v ZCHÚ
(m2)
20513
74
14101
1036
22484
40
8824
7715
26416
25895
26650
16544
233352
45508

Katastrální území: Újezdec u Bělčic
Číslo
parcely
podle KN
523
549
557
561
563

Číslo parcely
Druh pozemku
podle PK nebo podle KN
jiných
evidencí
lesní pozemek
orná půda
orná půda
vodní plocha
ostatní plocha

Způsob využití
pozemku podle
KN

rybník
jiná plocha
ostatní
komunikace

ostatní plocha
orná půda
orná půda
ostatní plocha
jiná plocha
trvalý travní porost
trvalý travní porost
ostatní plocha
neplodná půda
ostatní plocha
jiná plocha
trvalý travní porost
orná půda
ostatní
ostatní plocha
komunikace
ostatní
ostatní plocha
komunikace

842
346/6
527/7
559/10
560/1
560/2
560/3
560/4
560/5
567/1
845/2
845/3

Číslo listu
vlastnictví

967
993
725
967
967

Výměra parcely Výměra
celková podle
parcely
KN (m2)
v ZCHÚ
(m2)
33323
8873
954
0
3518
181
62977
62728
3705
3705

1
994
807
1
562
1
967
967
1
729

5938
3667
2643
622
5474
3800
1607
16263
3627
9598

1560
73
233
33
5500
3709
1607
15888
3072
7

1

932

2

1

5941

750

Celková výměra ZCHÚ: 20,47 ha
Ochranné pásmo:

Katastrální území: Březí u Blatné
Číslo
parcely
podle KN
2331
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
1276/5
1703/3
1704/1
2034/2

Číslo parcely
Druh pozemku
podle PK nebo podle KN
jiných
evidencí
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
orná půda
ostatní plocha
vodní plocha
orná půda
trvalý travní porost
lesní pozemek
lesní pozemek
lesní pozemek
ostatní plocha

Způsob využití
pozemku podle
KN

neplodná půda
rybník

ostatní
komunikace
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Číslo listu
vlastnictví

301
1
299
300
1
10002
1
1
1
1
1
1

Výměra parcely Výměra
celková podle
parcely
KN (m2)
v OP
(m2)
20513
9778
14101
6082
9025
2412
22484
7524
8824
1109
26416
521
6372
2278
7340
3620
9242
121
26650
4928
233352
21025
710

147

Katastrální území: Újezdec u Bělčic
Číslo
parcely
podle KN
466
523
525
526
530
547
548
549
550
551
552
557
569
570
571
842
346/1
346/12
346/5
346/6
527/1
527/3
527/4
527/5
527/7
558/1
559/10
559/7
560/1
560/2
560/4
560/5
567/1
572/3
580/1
844/1
845/2
845/3

Číslo parcely
Druh pozemku
podle PK nebo podle KN
jiných
evidencí
lesní pozemek
lesní pozemek
orná půda
ostatní plocha
ostatní plocha
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
lesní pozemek
orná půda
orná půda
orná půda
ostatní plocha

Způsob využití
pozemku podle
KN

Číslo listu
vlastnictví

neplodná půda
neplodná půda

jiná plocha
ostatní
komunikace

ostatní plocha
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
trvalý travní porost
ostatní plocha
jiná plocha
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
ostatní plocha
jiná plocha
trvalý travní porost
orná půda
lesní pozemek
orná půda
ostatní
ostatní plocha
komunikace
ostatní
ostatní plocha
komunikace
ostatní
ostatní plocha
komunikace

Výměra OP ZCHÚ: 12,25 ha
Příloha č. M2: Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho OP.
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967
967
446
714
807
481
481
993
993
725
997
725
565
565
565

Výměra parcely Výměra
celková podle
parcely
KN (m2)
v OP
(m2)
291738
2217
33323
12009
4203
2030
198
202
126
5
7492
13
1006
967
954
953
7070
94
10361
1297
2029
18
3518
3337
209
48
12512
8384
629
585

1
1
976
440
994
736
736
807
714
807
603
1
603
562
1
967
1
729
1
736

5938
1609
7791
1003
3667
2604
206
3156
7821
2643
26937
622
1428
5474
3800
16263
3627
9598
18882
5678

1707
175
909
238
1620
2604
117
1117
4131
2406
3693
250
782
20
47
163
512
7218
1430
438

1

2320

238

1

932

340

1

5941

686

1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma
Druh pozemku

ZCHÚ
plocha v ha

lesní pozemky

7,19

OP
plocha v ha

0,05

zamokřená plocha

0

rybník nebo nádrž

8,86

vodní tok
trvalé travní porosty

1,24

1,84

0,05

5,04

0

0

3,13

0,54

0

0

20,47

12,25

orná půda
ostatní zemědělské
pozemky
ostatní plochy

zastavěné
plochy a nádvoří
plocha celkem

ZCHÚ
plocha v ha

4,78

vodní plochy
8,86

Způsob využití
pozemku

0

neplodná půda

0,93

ostatní způsoby
využití

2,20

Seznam pozemků bude doplněn po projednání připomínek k datu vyhlášení ZCHÚ na základě
aktuálního stavu pozemků.
1.5 Překryv území s jinými chráněnými územími
národní park:
chráněná krajinná oblast:
jiný typ chráněného území:

NE
NE
NE

Natura 2000
ptačí oblast:
evropsky významná lokalita:

NE
CZ0313134 Újezdec - Planinský rybník
a Kozor

1.6 Kategorie IUCN
III. – přírodní památka, návrh na kategorii PR (viz dále)
1.7 Předmět ochrany ZCHÚ
1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu
Posláním přírodní památky Újezdec – Planinský rybník a Kozor je ochrana dvou rybníků
a zachovalých okolních stanovišť s výskytem celé řady zvláště chráněných druhů živočichů
a významným výskytem vodních makrofyt. Zvláště významná je navrhovaná PP zejména z pohledu
obojživelníků, kdy lokalita díky početnostem a vitalitě jejich populací dosahuje celostátního
významu. V neposlední řadě nelze pominout ani význam estetický (zachovalý krajinný ráz)
a historický (plocha zahrnuje pozůstatky po těžbě zlata).
Dále je posláním přírodní památku ochrana druhů a stanovišť EVL.
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Seznam druhů a stanovišť EVL podle článku 2 je uveden v příslušné příloze nařízení vlády
132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších
předpisů, ze dne 22. 12. 2004.
1.7.2 Hlavní předmět ochrany ZCHÚ – současný stav
A. Společenstva
název společenstva

podíl plochy v ZCHÚ popis biotopu společenstva
(%)
3150 Přirozené eutrofní vodní ná- cca 40
Rybníky s rozsáhlými a velmi pestrými litorálními
drže typu Magnopotamion
partiemi a extenzivním chovem ryb, zarůstající
nebo Hydrocharition
širokými lemy porostů (M1.1, Glycerietum maximae,
V1F Makrofytní vegetace přirozeTyphetum latifoliae), včetně porostů vysokých ostřic
ně eutrofních a mezotrofních
(M1.7, Caricetum gracilis). Dominantní porosty zde
stojatých vod – ostatní povytváří např. zblochan vodní (Glyceria maxima),
rosty
přeslička poříční (Equisetum fluviatile), zevar
(Sparganium cf erectum), orobinec širolistý (Typha
latifolia) či ostřice (Carex spp.). Vtroušeně se
vyskytují další druhy, jako např. žabník jitrocelový
(Alisma plantago – aquatica), sítina rozkladitá
(Juncus effusus), zblochan vzplývavý (Glyceria
fluitans) nebo v oblasti ojedinělá šípatka střelolistá
(Sagittaria sagittifolia). Z ponořených a natantních
druhů je třeba zmínit hojný výskyt bublinatky jižní
(Utricularia australis), několika druhů rdestů
(Potamogeton natans, Potamogeton spp.), a velkoplošné porosty pravděpodobně parožnatkovitých řas
(čeleď Characeae).

Tabulka byla vyplněna za využití následujících zdrojů: portál ochrany přírody (www.nature.cz);
Fischer (2011a,b; 2012), Fischer (vlastní údaje).
B. Druhy
název druhu

aktuální početnost ne- stupeň ohrožení
bo vitalita populace
v ZCHÚ
rostliny

popis biotopu druhu

bublinatka jižní
Utricularia australis

hojně v obou nádržích

šípatka střelolistá
Sagittaria sagittifolia

roztroušeně, ale hojně -, C4
v litorálech obou nádrží
bezobratlí

mělké litorální partie obou nádrží
(plochy s dobrou průhledností
vody)
litorální partie obou nádrží

vrkoč útlý
Vertigo angustior
bahenka živorodá
Viviparus contectus
lištovka lesklá
Segmentina nitida

hojný

hojná v Planinském ryb- - , VU
níku
obratlovci

litorální partie zarostlé vegetací

slunka obecná
Leucaspius delineatus

nepříliš početná,
bilní výskyt

v daném případě obývá obě vodní
nádrže

hojná v obou nádržích

-, C3

-, VU, Natura
2000
-, NT

sta- EN
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vlhké ostřicové porosty
nezarostlé partie obou nádrží

čolek velký
Triturus cristatus

početná, vitální a ús- §2, EN
pěšně se rozmnožující
populace (zřejmě vyšší
stovky adultů)

čolek obecný
Lissotriton (= Triturus) vulgaris

mimořádně početná, vi- §2, LC
tální a úspěšně se rozmnožující populace (až
tisíce adultů)
na lokalitě nalézán rela- §2, NT
tivně vzácně (v nádržích
se úspěšně množí odhadem vyšší desítky adultů), druh bude při reprodukci zřejmě preferovat
soustavy lesních tůní
ležících jižně od hranic
EVL (pokud se tato
domněnka potvrdí, lze
předpokládat výskyt stabilní a početné populace)

čolek horský
Ichtyosaura (= Mesotriton =
Triturus) alpestris

kuňka obecná
Bombina bombina
hlavní předmět ochrany v EVL

dlouhodobě stabilní, po- §2, EN
četná, vitální a úspěšně
se rozmnožující populace (nižší tisíce adultů)
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reprodukční stanoviště: vodní
plochy s porosty litorální vegetace
(v případě chovných nádrží mimo
jiné omezující vnikání ryb).
V daném případě využívá druh
k reprodukci obě nádrže v území
PP
terestrická stanoviště: v daném
případě pestrá mozaika biotopů
zahrnující luční porosty, vlhké
i sušší lesní porosty s podrostem,
meze, ekotony, ...)
viz čolek velký

reprodukční stanoviště: vodní
plochy s porosty litorální vegetace
(v případě chovných nádrží mimo
jiné omezující vnikání ryb).
V daném případě využívá druh
k reprodukci jak obě nádrže
v území navrhované PP, tak
zřejmě i rozsáhlé soustavy lesních
tůní ležící jižně od hranic EVL
terestrická stanoviště: v daném
případě pestrá mozaika biotopů
zahrnující luční porosty, vlhké
i sušší lesní porosty s podrostem,
meze, ekotony, ...)
kuňky jsou do značné míry vázány
na vodní prostředí. Využívají jak
velké, dobře osluněné nádrže
s dostatečně vyvinutými litorálními partiemi (mimo jiné omezují
vnikání ryb), tak i různé stálejší
a periodické tůně (např. i zaplavené vyjeté koleje od lesní
a zemědělské techniky apod.).
V letním období je lze nalézat
i v relativně stinných lesních
tůních. Velmi důležitým biotopem
jsou pro ně i navazující podmáčené a vlhké louky. Zimují na
souši. V daném případě kuňky
obývají jak obě vodní nádrže
a navazující mokřadní louky, tak
soustavy tůní a kaluží na místní
polní cestě a nalezeny byly
i v lesních tůních

blatnice skvrnitá
Pelobates fuscus

dlouhodobě stabilní, vi- §2, NT
tální a velmi početná
populace (až nižší tisíce
adultů)

skokan hnědý
Rana temporaria

málo početná, nicméně -, NT
zřejmě stabilní populace
(v nádržích byly zaznamenány max. nižší
stovky ad.)

skokan ostronosý
Rana arvalis

mimořádně početná, vi- §1, EN
tální a perspektivní populace (minimálně nižší
tisíce adultů)
dle kontroly databází
AOPK se aktuálně jedná o nejpočetnější známou populaci tohoto
druhu v ČR

skokan krátkonohý
Pelophylax lessonae
lessonae)

(=

početná stabilní a vitální §2, VU
Rana populace
(minimálně
vyšší stovky jedinců)
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reprodukční stanoviště: vodní
plochy s osluněnými porosty litorální vegetace (omezují pronikání
ryb) – v daném případě blatnice
využívají obě vodní nádrže
v území navrhované PP
terestrická stanoviště: v daném případě různé typy terestrických
biotopů, zřejmě ale především
luční porosty a pole v i mimo
území navrhované PP
reprodukční stanoviště: využívají
jak velké, dobře osluněné nádrže
s dostatečně vyvinutými litorálními partiemi (mimo jiné omezují
vnikání ryb), tak i různé stálejší
a periodické tůně (např. i zaplavené vyjeté koleje od lesní a
zemědělské techniky, lesní tůně
apod.). V daném případě skokani
využívají jak obě vodní nádrže, tak
pravděpodobně i soustavy lesních
tůní ležících jižně od hranice EVL
terestrická stanoviště: v daném případě celá místní mozaika terestrických stanovišť (lesy, křovinaté
porosty, různé typy luk)
reprodukční stanoviště: využívají
jak velké, dobře osluněné nádrže
s dostatečně vyvinutými litorálními partiemi (mimo jiné omezují
vnikání ryb), tak i různé stálejší
a periodické tůně. V daném případě skokani využívají obě místní
vodní nádrže
terestrická stanoviště: v daném případě celá místní mozaika terestrických stanovišť (lesy, křovinaté
porosty, různé typy luk)
skokani krátkonozí jsou do značné
míry vázáni na vodní prostředí.
Využívají jak velké, dobře osluněné nádrže s dostatečně vyvinutými litorálními partiemi (mimo
jiné omezují vnikání ryb), tak
i různé stálejší a periodické tůně
(např. i zaplavené vyjeté koleje od
lesní a zemědělské techniky
apod.). Zejména v letním období
je lze nalézat i v relativně stinných
lesních tůních. Velmi důležitým
biotopem jsou pro ně i navazující
podmáčené a vlhké louky. Zimují
ve vodě i na souši. V daném
případě obývají především obě
vodní nádrže a navazující mokřadní louky, tak soustavy tůní
a kaluží na místní polní cestě

skokan zelený
početná stabilní a vitální §2, NT
Pelophylax esculentus (= Rana kl. populace
(minimálně
esculenta)
vyšší stovky jedinců)
ropucha obecná
mimořádně početná, sta- §3, LC
Bufo bufo
bilní a vitální populace
(vyšší tisíce adultů)

rosnička zelená
Hyla arborea

potápka malá
Tachybaptus ruficollis

mimořádně
početná, §2, NT
dlouhodobě stabilní a
vitální populace (nižší
tisíce adultních jedinců)

na lokalitě hnízdí 1 – 3
páry

§3, VU

potápka roháč
Podiceps cristatus

na lokalitě pravděpo- §3, VU
dobně hnízdí 1 – 3 páry

kopřivka obecná
Anas strepera
moták pochop
Circus aeruginosus
krahujec obecný
Accipiter nisus
chřástal vodní
Rallus aquaticus
lejsek šedý
Muscicapa striata
žluva hajní
Oriolus oriolus
ťuhýk obecný
Lanius collurio

na lokalitě hnízdí 1 – 3
páry
na lokalitě hnízdí 1 – 3
páry
na lokalitě hnízdí zřejmě
jeden pár
na lokalitě pravděpodobně hnízdí 1 – 3 páry
na lokalitě prevděpodobně hnízdí 1 – 3 páry
na lokalitě hnízdí 1 – 3
páry
na lokalitě hnízdí 1 – 3
páry

vydra říční
Luta lutra

lokalita
je
součástí §2, VU
domovského okrsku minimálně jednoho jedince

§3, VU
§3, VU
§2, VU
§2, VU
§3, LC
§2, LC
§3, NT

viz skokan krátkonohý
reprodukční stanoviště: v daném
případě reprodukce potvrzena
v obou nádržích. Ropuchy preferují při rozmnožování spíše větší
vodní plochy (před různými
tůněmi apod.)
terestrická stanoviště: pestrá mozaika lesních a nelesních biotopů
(v daném případě celá plocha PP
a její široké okolí)
reprodukční stanoviště: využívají
jak velké, dobře osluněné nádrže
s dostatečně vyvinutými litorálními partiemi (mimo jiné omezují
vnikání ryb), tak i různé stálejší
a periodické tůně (např. i zaplavené vyjeté koleje od lesní a zemědělské techniky). V daném případě
využívají jak obě vodní nádrže, tak
soustavy kaluží na místní polní
cestě
terestrická stanoviště: v daném případě křovinaté a část lesních
(listnatých) porostů + luční
biotopy jak v území navrhované
PP, tak v jejím širším území
vodní plochy s rozvinutým litorálním pásmem a volnou vodní
hladinou
vodní plochy s rozvinutým litorálním pásmem a volnou vodní
hladinou
dtto
hnízdí v rybničních litorálech, loví
i v otevřené volné krajině v okolí
lesní druh
mokřady a litorální
vodních nádrží
lesní druh

porosty

okraje lesních porostů, porosty
dřevin na hrázích rybníků, ...
volná krajina s roztroušenými křovinami a keři
okolí vodních toků a nádrží

Tabulka byla zpracována za využití následujících zdrojů: Fischer et Fischerová (2002), Fischer
(2011 a,b; 2012), Veselý (2012), Fischer (vlastní údaje), *Chán (1996)
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C. Útvary neživé přírody
Útvary neživé přírody nejsou na území přírodní památky předmětem ochrany.
1.8 Předmět ochrany EVL
A. Společenstva
Nejsou předmětem ochrany.
B. Druhy
název druhu

aktuální
stupeň
početnost nebo ohrožení
vitalita populace
v ZCHÚ

popis biotopu druhu

kuňka obecná
Bombina bombina

dlouhodobě stabilní, §2, EN
početná, vitální a úspěšně se rozmnožující populace (nižší
tisíce adultů)

kuňky jsou do značné míry vázány na vodní
prostředí. Využívají jak velké, dobře osluněné
nádrže s dostatečně vyvinutými litorálními
partiemi (mimo jiné omezují vnikání ryb), tak
i různé stálejší a periodické tůně (např. i zaplavené vyjeté koleje od lesní a zemědělské
techniky apod.). V letním období je lze nalézat
i v relativně stinných lesních tůních. Velmi
důležitým biotopem jsou pro ně i navazující podmáčené a vlhké louky. Zimují na souši. V daném
případě kuňky obývají jak obě vodní nádrže
a navazující mokřadní louky, tak soustavy tůní
a kaluží na místní polní cestě a nalezeny byly
i v lesních tůních

Tabulka byla zpracována za využití následujících zdrojů: Fischer et Fischerová (2002), Fischer
(2011 a, b), Fischer (vlastní údaje).
C. Útvary neživé přírody
Nejsou předmětem ochrany.
1.9 Cíl ochrany
Cílem ochrany je udržení lokality ve stavu příznivém pro zachování cenných společenstev a další
rozvoj populací hlavních předmětů ochrany i dalších významných druhů rostlin a živočichů. Dále je
cílem zachování estetické hodnoty a krajinného rázu území.
2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany
2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů
EVL (navrhovaná PP) Újezdec – Planinský rybník a Kozor leží cca 2,5 km JV od obce Březí, cca
1 km JZ od obce Újezdec a zhruba 9 km severozápadně od Blatné, okr. Strakonice. Nadmořská
výška lokality se pohybuje v rozmezí 505 – 539 m n. m., plocha EVL je 20,4734 ha. Lokalita
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zahrnuje 2 rybníky (Kozor o výměře 1,73 ha a Planinský o ploše zhruba 6,3 ha) s okolní mozaikou
vlhkých luk, drobných lesíků, křovin a částí kulturního smrkového porostu.
Horninovým podkladem jsou žuly středočeského plutonu (blatenský typ), překryté v mělké kotlině
s oběma rybníky kvartérními deluviálními písčitými hlínami a sedimenty vodních nádrží. Lokalita
leží v Blatenské pahorkatině, v mírně zvlněném reliéfu, těsně pod rozvodím mezi povodími
Hajanského a Závišínského potoka. Lokalita leží v ploché, mírně zvlněné pahorkatině, přičemž
rybníky jsou umístěny do mělké terénní deprese (pramenná oblast drobného toku těsně pod
plochým rozvodím), jejíž svahy se velmi pozvolna zdvíhají k okolním nevysokým terénním
elevacím. Území se nachází v oblasti kambizemě typické kyselé s přechody k pseudogleji,
v rybniční depresi je vyvinut glej typický. Oba rybníky disponují poměrně širokými lemy
litorálních rákosin (Glycerietum maximae, Typhetum latifoliae) a porostů vysokých ostřic
(Caricetum gracilis). Nad SV a JV břehem Planinského rybníka jsou zachovány louky svazu
Molinion s přechody ke společenstvům svazů Calthion, případně Arrhenatherion, v nichž
se z významnějších druhů vyskytují chrpa luční (Centaurea jacea), olešník kmínolistý (Selinum
carvifolia), bezkolenec modrý (Molinia caerulea), čertkus luční (Succisa pratensis), ptačinec
bahenní (Stellaria palustris), kyprej vrbice (Lythrum salicaria) aj. Severní břehy obou rybníků
lemují téměř souvislé porosty vrby popelavé (Salix cinerea). Lesní porosty zahrnuté do lokality jsou
kulturní, na části plochy ale náletového původu s převahou břízy, olše, osiky a s příměsí borovice.
(www.nature.cz)
Okolí nádrží tvoří mozaikovitá kulturní krajina s mnoha rybníky různých velikostí, menšími lesními
celky a četnými lesíky a mezemi (s rozpadajícími se žulovými balvany) uprostřed zemědělsky
obdělávaných pozemků – z pohledu obojživelníků se jedná o prakticky ideální prostředí, nabízející
široké spektrum vodních i terestrických stanovišť (tomu odpovídá jak zjištěné druhové spektrum,
tak početnosti populací jednotlivých druhů.
Rybník Kozor (2011a,b; 2012; Fischer – vlastní údaje)
Mělký rybník o rozloze cca 1,73 ha, využívaný k odchovu nižších věkových kategorií kapra a lína
(výlovy každoročně v podzimním období) s celoročně vysokou průhledností vody.
I přes skutečnost, že byl rybník v minulosti velmi necitlivě odbahněn (vyhrnutím, přičemž veškerý
materiál byl deponován v podobě vysokého valu zejména kolem severního pobřeží – viz též dále),
zde bylo zachováno pozvolné klesání břehů, díky čemuž došlo k masovému rozvoji emerzní
litorální vegetace. Tyto velmi kvalitní porosty jsou navíc značně druhově rozmanité a zahrnují
rozsáhlé plochy zblochanu vodního (Glyceria maxima), přesličky poříční (Equisetum fluviatile),
zevaru (Sparganium cf. erectum) a ostřic (Carex sp.). Vtroušeně, nicméně relativně hojně, se pak
dále vyskytuje např. šípatka střelolistá (Sagittaria sagittifolia) či žabník jitrocelový (Alisma
plantago – aquatica), pouze ojediněle lze narazit na orobinec širolistý (Typha latifolia).
Z natantních druhů byl zjištěn výskyt rdestu vzplývavého (Potamogeton natans). Prakticky celá
plocha nádrže pak zarůstá submerzními druhy (kromě bublinatky – Utricularia cf. australis zde
dominují pravděpodobně řasy z čeledi Characeae).
Jak bylo již uvedeno výše, je celé severní pobřeží nádrže lemováno vysokým valem
z nahromaděných vyhrnutých sedimentů, který v současné době zarůstá náletovými dřevinami (vrby
– Salix spp., trnka – Prunus spinosa atd.). Tento val narušuje přirozený a pozvolný přechod
do terestrického prostředí a byl jím tak částečně zničen litorál nádrže. I tak se z pohledu
obojživelníků i dalších druhů živočichů vázaných na vodní prostředí (resp. živočichů vyžadujících
přítomnost vegetací zarostlých litorálních partií) jedná o vysoce atraktivní stanoviště
nadregionálního, v případě skokana ostronosého pak celorepublikového významu.
Severní pobřeží je výše zmiňovaným valem odděleno od porostu dřevin a křovin (smrk, borovice,
břízy, trnky, bez, vrby atd.), na nějž navazuje pole. K jižnímu pobřeží přiléhá rozsáhlý lesní
komplex. V rámci EVL se jedná převážně o starší světlou smrčinu s podrostem trav a borůvčí, popř.
bez podrostu, na východě přecházející ve vlhký porost s břízami, bylinným podrostem a bohatým
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mechovým patrem. Dále na jih od hranic EVL se vyskytují velmi zajímavé porosty, kde se střídají
biologicky málo hodnotné kulturní smrčiny s velmi hodnotnými podmáčenými plochami
s množstvím tůní a vodních příkopů (pozůstatky po těžbě zlata) s listnatými dřevinami. Některé
plochy jsou pak porostlé světlým borem s dobře vyvinutým podrostem. Velmi hodnotné jsou lesní
lemy s přechodem do okolních luk (ekotony).
Pod hrází rybníka zůstala zachována druhově poměrně pestrá vlhčí louka s remízky křovin.
Východní pobřeží nádrže je úzkým pásem křovin odděleno od hráze Planinského rybníka.
Planinský rybník (Fischer 2011a,b; 2012; Fischer – vlastní údaje)
Mělký rybník o rozloze 6,3 ha, využívaný k odchovu nižších věkových kategorií kapra a lína
(výlovy každoročně v podzimním období). Průhlednost vody se (na rozdíl od sousedního rybníku
Kozor) v průběhu roku 2011 poměrně výrazně snižovala, nicméně i tak zůstávala celoročně
na přijatelné úrovni (o čemž mimo jiné svědčí přítomnost bohatých porostů submerzní vegetace
i ve volné ploše nádrže – viz dále).
Stejně, jako v případě rybníku Kozor, došlo i u Planinského rybníku v minulosti k velmi
necitlivému vyhrnutí sedimentů a jejich uložení ve formě masivního valu, lemujícího celé severní
pobřeží nádrže. V tomto valu jsou ale ponechány na několika místech široké průlehy, v rámci
kterých je zachován přirozený přechod z vodního do terestrického prostředí (tedy celý
plnohodnotný litorál), a je tak umožněno i vyšší ovlivnění okolních terestrických stanovišť např.
v důsledku kolísání vodní hladiny (sezónní zaplavování přilehlých lučních porostů atd.).
I přes výše popisovanou skutečnost zde byla zachována vhodná morfologie nádrže, která umožnila
rozvoj velmi rozsáhlých, druhově bohatých a značně rozmanitých porostů emerzní litorální
vegetace (aktuálně je zarostlých odhadem cca 30 % výměry nádrže). V dominanci se zde střídají
porosty zblochanu vodního, pravděpodobně zblochanu vzplývavého, přesličky poříční, ostřic
a orobince, a na rozdíl od rybníku Kozor se zde vyskytují i rozsáhlé plochy orobince širolistého.
Vtroušeně, nicméně relativně hojně, se pak dále vyskytuje např. šípatka střelolistá, žabník
jitrocelový, či sítina rozkladitá (Juncus effusus). Z natantních druhů byl zjištěn výskyt rdestu
vzplývavého, ze submerzních druhů se pak hojně vyskytuje bublinatka (pravděpodobně jižní –
Utricularia australis) a minimálně dva druhy rdestů (Potamogeton spp.). Značná plocha dna pak
zarůstá pravděpodobně řasami z čeledi Characeae.
Vysoký val z nahromaděných vyhrnutých sedimentů zarůstá náletovými dřevinami (vrby – Salix
spp., trnka atd.) a mimo výše zmiňované průlehy výrazně narušuje přirozený charakter rybničního
litorálu. I tak se z pohledu obojživelníků a obecně živočichů vázaných na vodní prostředí (resp.
živočichů vyžadujících přítomnost vegetací zarostlých litorálních partií) jedná o vysoce atraktivní
stanoviště nadregionálního, v případě skokana ostronosého pak celorepublikového významu.
Na severovýchodní pobřeží navazují luční lada zarůstající zčásti náletovými dřevinami a zčásti
nevhodně osázená výsadbou smrku. K severnímu pobřeží přiléhá úzký pruh podmáčené louky
(oddělující EVL od pole), která několika průlehy ve valu z vytěženého sedimentu komunikuje
s nádrží. Různě široký pás vlhčích luk pak obklopuje i celé východní a větší část jižního pobřeží
(v jihozápadní části přiléhá k nádrži lesní porost s odvodňovací strouhou). Ze západu pak pod hrází
nádrže prakticky okamžitě navazuje litorální zóna rybníka Kozor.
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Přehled zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů
název druhu

bublinatka jižní
Utricularia australis
šípatka střelolistá
Sagittaria sagittifolia
vrkoč útlý
Vertigo angustior
bahenka živorodá
Viviparus contectus
lištovka lesklá
Segmentina nitida
slunka obecná
Leucaspius delineatus
čolek velký
Triturus cristatus

čolek obecný
Lissotriton (= Triturus) vulgaris
čolek horský
Ichtyosaura (= Mesotriton =
Triturus) alpestris

aktuální
početnost stupeň ohrožení
nebo vitalita populace v ZCHÚ
rostliny
hojně v obou nádržích -, C3
roztroušeně, ale hojně -, C4
v litorálech obou nádrží
bezobratlí
hojný
-, VU,
Natura 2000
hojná v obou nádržích -, NT
hojná v Planinském - , VU
rybníku
obratlovci
nepříliš početná, sta- EN
bilní výskyt
početná, vitální a ús- §2, EN
pěšně se rozmnožující
populace (zřejmě vyšší
stovky adultů)

mimořádně početná, §2, LC
vitální a úspěšně se
rozmnožující populace
(až tisíce adultů)
na lokalitě nalézán §2, NT
relativně vzácně (v nádržích se úspěšně
množí odhadem vyšší
desítky adutů), druh
bude při reprodukci
zřejmě
preferovat
soustavy lesních tůní
ležících
jižně
od
hranic EVL (pokud se
tato domněnka potvrdí, lze předpokládat
výskyt stabilní a početné populace)
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popis biotopu druhu

mělké litorální partie obou nádrží
(plochy s dobrou průhledností vody)
litorální partie obou nádrží

vlhké ostřicové porosty
nezarostlé partie obou nádrží
litorální partie zarostlé vegetací
v daném případě obývá obě vodní
nádrže
reprodukční stanoviště: vodní plochy
s porosty litorální vegetace (v případě
chovných nádrží mimo jiné omezující
vnikání ryb). V daném případě využívá druh k reprodukci obě nádrže
v území PP.
terestrická stanoviště: v daném případě
pestrá mozaika biotopů zahrnující
luční porosty, vlhké i sušší lesní
porosty s podrostem, meze, ekotony,
...)
viz čolek velký

reprodukční stanoviště: vodní plochy
s porosty litorální vegetace (v případě
chovných nádrží mimo jiné omezující
vnikání ryb). V daném případě
využívá druh k reprodukci jak obě
nádrže v území navrhované PP, tak
zřejmě i rozsáhlé soustavy lesních tůní
ležící jižně od hranic EVL
terestrická stanoviště: v daném případě
pestrá mozaika biotopů zahrnující
luční porosty, vlhké i sušší lesní
porosty s podrostem, meze, ekotony,
...)

kuňka obecná
Bombina bombina
hlavní předmět ochrany v
EVL

dlouhodobě stabilní, §2, EN
početná, vitální a úspěšně se rozmnožující
populace (nižší tisíce
adultů)

blatnice skvrnitá
Pelobates fuscus

dlouhodobě stabilní, §2, NT
vitální a velmi početná
populace (až nižší
tisíce adultů)

skokan hnědý
Rana temporaria

málo početná, nic- -, NT
méně zřejmě stabilní
populace (v nádržích
byly
zaznamenány
max. nižší stovky ad.)

skokan ostronosý
Rana arvalis

mimořádně početná, §1, EN
vitální a perspektivní
populace (minimálně
nižší tisíce adultů)
dle kontroly databází
AOPK se aktuálně
jedná o nejpočetnější
známou populaci tohoto druhu v ČR
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kuňky jsou do značné míry vázány na
vodní prostředí. Využívají jak velké,
dobře osluněné nádrže s dostatečně
vyvinutými litorálními partiemi (mimo
jiné omezují vnikání ryb), tak i různé
stálejší a periodické tůně (např. i zaplavené vyjeté koleje od lesní
a zemědělské techniky apod.).
V letním období je lze nalézat
i v relativně stinných lesních tůních.
Velmi důležitým biotopem jsou pro ně
i navazující pod-máčené a vlhké
louky. Zimují na souši. V daném
případě kuňky obývají jak obě vodní
nádrže a navazující mokřadní louky,
tak soustavy tůní a kaluží na místní
polní cestě a nalezeny byly
i v lesních tůních
reprodukční stanoviště: vodní plochy
s osluněnými porosty litorální vegetace (omezují pronikání ryb) –
v daném případě blatnice využívají
obě vodní nádrže v území navrhované
PP
terestrická stanoviště: v daném případě
různé typy terestrických biotopů,
zřejmě ale především luční porosty
a pole v i mimo území navrhované PP.
reprodukční stanoviště: využívají jak
velké,
dobře
osluněné
nádrže
s dostatečně vyvinutými litorálními
partiemi (mimo jiné omezují vnikání
ryb), tak i různé stálejší a periodické
tůně (např. i za-plavené vyjeté koleje
od lesní a zemědělské techniky, lesní
tůně apod.). V daném případě skokani
využívají jak obě vodní nádrže, tak
pravděpodobně i soustavy lesních tůní
ležících jižně od hranice EVL
terestrická stanoviště: v daném případě
celá místní mozaika terestrických
stanovišť (lesy, křovinaté porosty,
různé typy luk)
reprodukční stanoviště: využívají jak
velké,
dobře
osluněné
nádrže
s dostatečně vyvinutými litorálními
partiemi (mimo jiné omezují vnikání
ryb), tak i různé stálejší a periodické
tůně. V daném případě skokani
využívají obě místní vodní nádrže
terestrická stanoviště: v daném případě
celá místní mozaika terestrických
stanovišť (lesy, křovinaté porosty,
různé typy luk)

skokan krátkonohý
početná stabilní a vi- §2, VU
Pelophylax lessonae (= Rana tální populace (minilessonae)
málně vyšší stovky
jedinců)

skokan zelený
početná stabilní a vi- §2, NT
Pelophylax esculentus (= Rana tální populace (minikl. esculenta)
málně vyšší stovky
jedinců)
ropucha obecná
mimořádně početná, §3, LC
Bufo bufo
stabilní a vitální populace (vyšší tisíce
adultů)

rosnička zelená
Hyla arborea

mimořádně početná, §2, NT
dlouhodobě stabilní a
vitální populace (nižší
tisíce adultních jedinců)

ještěrka živorodá
Zootoca vivipara

pravděpodobně hojná

potápka malá
Tachybaptus ruficollis
potápka roháč
Podiceps cristatus

na lokalitě hnízdí 1 – 3 §3, VU
páry
na lokalitě pravděpo- §3, VU
dobně hnízdí 1 – 3
páry
jednotlivě
-, NT

volavka popelavá
Ardea cinerea
volavka bílá
Egretta alba

jednotlivě

§2, NT

§2, -
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skokani krátkonozí jsou do značné
míry vázáni na vodní prostředí.
Využívají jak velké, dobře osluněné
nádrže s dostatečně vyvinutými litorálními partiemi (mimo jiné omezují
vnikání ryb), tak i různé stálejší
a periodické tůně (např. i zaplavené
vyjeté koleje od lesní a zemědělské
techniky apod.). Zejména v letním
období je lze nalézat i v relativně
stinných lesních tůních. Velmi
důležitým biotopem jsou pro ně
i navazující podmáčené a vlhké louky.
Zimují ve vodě i na souši. V daném
případě obývají především obě vodní
nádrže a navazující mokřadní louky,
tak soustavy tůní a kaluží na místní
polní cestě
viz skokan krátkonohý

reprodukční
stanoviště:
v daném
případě reprodukce potvrzena v obou
nádržích. Ropuchy preferují při
rozmnožování spíše větší vodní plochy
(před různými tůněmi apod.)
terestrická stanoviště: pestrá mozaika
lesních a nelesních biotopů (v daném
případě celá plocha PP a její široké
okolí)
reprodukční stanoviště: využívají jak
velké,
dobře
osluněné
nádrže
s dostatečně vyvinutými litorálními
partiemi (mimo jiné omezují vnikání
ryb), tak i různé stálejší a periodické
tůně (např. i zaplavené vyjeté koleje
od lesní a zemědělské techniky).
V daném případě využívají jak obě
vodní nádrže, tak soustavy kaluží na
místní polní cestě
terestrická stanoviště: v daném případě
křovinaté a část lesních (listnatých)
porostů + luční biotopy jak v území
navrhované PP, tak v jejím širším
území
v daném případě okraje lesů a luk,
remízky, hráze nádrží a deponie
vyhrnutých sedimentů, okraje struh
a příkopů, luční lada
vodní plochy s rozvinutým litorálním
pásmem a volnou vodní hladinou
vodní plochy s rozvinutým litorálním
pásmem a volnou vodní hladinou
na lokalitu zalétá za potravou
na lokalitu zalétá za potravou

čáp černý
Ciconia nigra

jednotlivě

§2, VU

labuť velká
Cygnus olor
kopřivka obecná
Anas strepera
moták pochop
Circus aeruginosus
krahujec obecný
Accipiter nisus
chřástal vodní
Rallus aquaticus

na lokalitě hnízdí 1 – 2
páry
na lokalitě hnízdí 1 – 3
páry
na lokalitě hnízdí 1 – 3
páry
na lokalitě hnízdí
zřejmě jeden pár
na lokalitě pravděpodobně hnízdí 1 – 3
páry
na lokalitě pravděpodobně hnízdí 1 – 3
páry
na lokalitě pravděpodobně hnízdí 1 – 3
páry
jednotlivě

-, VU

na lokalitu zalétá za potravou,
v přilehlých lesních porostech nelze
vyloučit hnízdění
hnízdí v litorálních partiích nádrží

§3, VU

dtto

§3, VU

hnízdí v rybničních litorálech, loví i
v otevřené volné krajině v okolí
lesní druh

slípka zelenonohá
Gallinula chloropus
kalous ušatý
Asio otus
ledňáček říční
Alcedo athis
žluna zelená
Picus viridis

§2, VU
§2, VU

mokřady a litorální porosty vodních
nádrží

-, NT

vodní nádrže s rozvinutým litorálním
pásmem, v daném případě oba rybníky

-, LC

lesní druh

§2, VU

na lokalitu zalétá za potravou

strakapoud malý
Dendrocopos minor

na lokalitě hnízdí 1 – 3 -, VU
páry

vlaštovka obecná
Hyrundo rustica
lejsek šedý
Muscicapa striata

jednotlivá pozorování

O, LC

v daném případě porosty osik, bříz a
dalších listnatých dřevin + porosty na
hrázích rybníků
v daném případě porosty osik, bříz a
dalších listnatých dřevin + porosty na
hrázích rybníků
na lokalitu zalétá za potravou,

na lokalitě pravděpodobně hnízdí 1 – 3
páry
na lokalitě hnízdí 1 – 3
páry
na lokalitě hnízdí 1 – 3
páry
na lokalitě pravděpodobně hnízdí 1 – 3
páry
lokalita je součástí
domovského okrsku
minimálně jednoho jedince

§3, LC

lesní druh

§2, LC

-, LC

okraje lesních porostů, porosty dřevin
na hrázích rybníků, ...
volná krajina s roztroušenými křovinami a keři
druh otevřené krajiny

§2, VU

okolí vodních toků a nádrží

žluva hajní
Oriolus oriolus
ťuhýk obecný
Lanius collurio
vrabec polní
Passer montanus
vydra říční
Luta lutra

na lokalitě hnízdí 1 – 3 -, LC
páry

§3, NT

Tabulka byla zpracována za využití následujících zdrojů: Fischer et Fischerová (2002), Fischer
(2011 a,b; 2012), Veselý (2012), Fischer (vlastní údaje), *Chán (1996)
2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti,
současnosti a blízké budoucnosti
a) ochrana přírody
-

lokalita byla zařazena na základě nařízení vlády 132//2005 Sb. na seznam evropsky
významných lokalit pod kódem CZ0313134, díky čemuž požívá institutu tzv. předběžné
ochrany – praktický ochranářský management zde však nebyl doposud realizován
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-

po intervenci AOPK ČR byl kolem roku 2006 na nádržích ukončen chov (vysazování)
polodivokých kachen (Pykal in verb., viz též dále)

-

Městský úřad Blatná, odbor životního prostředí, vydal v souvislosti s oběma nádržemi
rozhodnutí o zásahu do významného krajinného prvku, upravující do roku 2015 (Kozor),
respektive 2026 (Planinský rybník) místní hospodaření, a to následujícím způsobem:
Kozor (upraveno):
- aplikace vápence je povolena v případě zajištění zdravotního stavu rybí obsádky
- velikost rybí obsádky bude stanovována a regulována tak, aby nepoškozovala biotop kuňky
obecné
- velikost rybí obsádky bude stanovována a regulována tak, aby nepoškozovala základní
ekologické funkce rybníka
- obsádky budou regulovány tak, aby při běžných klimatických podmínkách průhlednost vody
neklesala pod 50 cm. Jiné způsoby hospodaření, než jsou upraveny příslušným rozhodnutím,
podléhají novému projednání s OOP
- přikrmování nesmí poškozovat základní ekologické funkce rybníků
- zásahy do litorálních porostů, plovoucí vegetace, populací volně žijících živočichů
a břehových porostů budou vždy projednány v samostatném správním řízení
- na rybníku se doporučuje hospodařit jako na plůdkovém rybníce, popř. jednohorkově s max.
obsádkou K1 do 100 – 150 kg/ha
- použití chemických přípravků je nezbytné projednat samostatně dle vodního zákona
Planinský (upraveno):
- aplikace vápence je povolena v případě zajištění zdravotního stavu rybí obsádky (např.
dezinfekce loviště a stoky po výlovu)
- rybník bude obhospodařován jako jednohorkový s výlovem na podzim
- velikost rybí obsádky bude stanovována a regulována tak, aby nepoškozovala základní
ekologické funkce rybníka, tj.: iniciální obsádka K1 max. 70 kg/ha (zároveň do 2000 ks/ha,
tj. cekem max. 250 kg a 7000 ks na celý rybník), popř. K2 max. 100 kg a do 400 ks/ha,
max. 350 kg a 1400 ks na celý rybník. K0 bez omezení. V případě vlivu na litorální
a plovoucí vegetaci bude obsádka upravena po dohodě se zdejším správním orgánem. Část
obsádky kapra je možno nahradit jinými druhy ryb (lín) s vyloučením dravých ryb.
Býložravé ryby mohou tvořit max. 10% hmotnosti obsádky (v případě ústupu litorálních
porostů budou býložravé druhy z obsádky vyloučeny).
- obsádky budou regulovány tak, aby průhlednost vody dlouhodobě neklesala pod 40 cm.
- jiné způsoby obhospodařování podléhají novému projednání s OOP
- na rybník nebudou vysazovány v zajetí odchované kachny pro myslivecké účely
- regulační přikrmování pouze obilovinami do RKK 1 (1 kg krmiva na 1 kg produkce)
- nebudou aplikována žádná hnojiva. Výjimka vyžaduje samostatné řízení
- na rybník nebudou aplikovány žádné chemické látky
- zásahy do litorálních porostů, plovoucí vegetace, populací volně žijících živočichů
a břehových porostů budou vždy projednány v samostatném správním řízení

b) zemědělské hospodaření
Část lučních porostů v ploše navrhované PP je strojově kosena, část je ponechána ladem. Část
lučních lad byla zalesněna (nevhodnou výsadbou smrku). V širším okolí lokality se nacházejí jak
kosené louky a pastviny, tak obdělávaná pole, kde jsou pěstovány i širokořádkové plodiny – např.
kukuřice).
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Oba rybníky jsou, dle informace hospodařícího subjektu, využívány k extenzivnímu chovu ryb (K0
– K1, K1 – K2, přirozený výtěr lína).
c) ohrožení a rizikové faktory
V rámci dosavadních průzkumů lokality (Fischer et Fischerová 2002; Fischer 2011a,b; Fischer
2012; Veselý 2012, kontroly pracovníků AOPK) byly zaznamenány následující faktory
s negativními, popř. potenciálně negativními dopady jak na hlavní předmět ochrany, tak na ostatní
vzácnou biotu v ploše ZCHÚ a jejího ochranného pásma:
- nevhodné odbahnění obou nádrží s deponací vyhrnutých sedimentů do vysokých valů
lemujících části jejich pobřeží. Přestože např. populace obojživelníků tento aspekt aktuálně
přímo neohrožuje, došlo jejich vytvořením k výraznému narušení přechodových partií mezi
vodním a terestrickým prostředím a tak i k plošnému omezení biotopů vhodných jak pro kuňky,
tak pro řadu dalších druhů organismů vázaných na litorální a přechodové partie vodních nádrží.
Valy navíc masivně zarůstají křovinami a náletovými dřevinami, čímž dochází místy
k zastiňování mělkovodních partií nádrží (vzhledem k tomu, že deponie jsou vytvořeny zejména
při severních okrajích obou nádrží, není tento aspekt ale naštěstí příliš významný)
- vysazování polodivokých kachen. Přes skutečnost, že v roce 2011 tento silně negativní jev
zaznamenán nebyl, sem byly kachny prokazatelně vysazovány v minulých letech – při
kontrolách lokality v letech 2004 a 2005 bylo zjištěno vypuštění minimálně 100 ks uměle
odchovaných kachen divokých pro myslivecké účely na Planinský rybník (www.nature.cz,
Fischer - vlastní údaje). Chov polodivokých kachen má na rybniční ekosystémy řadu silně
negativních dopadů (likvidace litorálních porostů, predační tlak na snůšky a larvy obojživelníků,
eutrofizace vody atd.) a pokračování v tomto trendu by mohlo místní unikátní populace
obojživelníků velmi vážně ohrozit, v extrémním případě i eliminovat
- nežádoucí zalesňování lučních lad při západním a severozápadním pobřeží Planinského
rybníka. Do místních lad jsou vysazovány smrky – jsou tak likvidovány potenciální terestrické
biotopy obojživelníků, snižuje se tak velmi výrazně žádoucí diverzita prostředí, hrozí zde změna
mikroklimatických podmínek, acidifikace, zastínění apod.
- rybářské obhospodařování. Na základě aktualizačního průzkumu lze konstatovat,
že aplikovaný způsob hospodaření (jak početnost, tak druhové a věkové složení obsádek
a harmonogram výlovu) byl v roce 2011 v podstatě v souladu s nároky hlavního předmětu
ochrany i dalších druhů obojživelníků na podmínky na reprodukčním stanovišti. To bylo
ale dáno především tím, že díky dostatku vody v daném roce byly zaplaveny celé plochy
litorálních porostů Planinského rybníka (bariéra proti vnikáni ryb). U Planinského rybníka totiž
překročily obsádky výrazně limit stanovený rozhodnutím MÚ Blatná (č.j.: 09/1259-c/05/Vo)
a při nižším stavu vody by se již tlak ryb na ostatní biotu projevil výrazně negativně. Obecně lze
tedy konstatovat, že jak nasazení stejné obsádky do nádrže, která není na plném stavu, tak
jakákoliv případná změna způsobu obhospodařování ve smyslu změn druhového složení
obsádek (s výjimkou vyloučení kapra a jeho nahrazení např. línem, což lze považovat
za pozitivní), posunu jejich věkové struktury ve směru ke starším kategoriím, zvyšování
početnosti, popř. změny ve způsobu případného přikrmování či harmonogramu výlovů (např.
jarní či letní výlovy) by představovala pro místní populace obojživelníků významné
a neakceptovatelné riziko (v některých případech popsané alternativy zahrnují i možnosti, které
připouštějí výše citovaná rozhodnutí MěÚ Blatná – proto lze tato rozhodnutí z pohledu budoucí
péče o lokalitu akceptovat pouze v omezené míře – viz dále).
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- nedostatek vody v Planinském rybníku v jarním období (zjištěno na jaře r. 2012, Fischer –
vlastní údaje). Při nedostatku vody (sněhu) v podzimním a zimním období dochází k tomu,
že Planinský rybník nestačí do jara příštího roku po podzimním výlovu natéci na plný stav
(u nádrže Kozor toto nebezpečí nehrozí, protože je vždy okamžitě po výlovu napuštěna vodou
z výše položeného Planinského rybníka). Nedojde tak k zaplavení celých litorálních partií nádrže
a výrazně se tím sníží atraktivita prostředí jako reprodukčního stanoviště jak pro obojživelníky
(snůšky i larvy jsou vystaveny neúměrné predaci ze strany ryb, zejména v případě nasazení
podobných počtů jako v roce 2011), tak např. pro vodní ptáky (litorální porosty jsou přístupné
pro potenciální terestrické predátory vajec a mláďat, jako jsou např. např. lišky, kuny či divoká
prasata)
- přemnožení divokých prasat. V okolí lokality byly pravidelně nalézány četné pobytové stopy
těchto živočichů. Jelikož se jedná o všežravce, je pravděpodobné, že zde ze strany prasat dochází
k predaci značného množství obojživelníků
- za negativní a ohrožující jev lze považovat i nedostatečné vymezení ZCHÚ (EVL),
nerespektující v dostatečné míře prostorové a stanovištní nároky mimořádně početných
populací jak hlavního předmětu ochrany, tak i ostatních zjištěných druhů obojživelníků.
Vzhledem k ekologickým a prostorovým nárokům zjištěných druhů obojživelníků a vazeb
jednotlivých druhů na okolní stanoviště lze aktuální vymezení označit v lepším případě
za základní a minimalistickou variantu, zdaleka však nezajišťující komplexní ochranu biotopu
a místních populací obojživelníků
- na lokalitě dochází každoročně k odstřelům vodních ptáků
- na lokalitě žije pravděpodobně početná populace ondater (tito geograficky nepůvodní
živočichové poškozují hráze a výpusti rybníků a ohrožují tak reprodukční stanoviště
obojživelníků).
Za potenciální (ale aktuálně nezaznamenané) negativní jevy lze pak považovat především:
- vysazení dravých nebo býložravých druhů ryb (s výjimkou cílených tzv. melioračních obsádek
iniciovaných OOP), vysazení starších věkových kategorií kaprů, popř. zvýšení obsádek oproti
stavu zaznamenanému v roce 2011 (viz též Fischer 2012)
- obnovu praxe vysazování polodivokých kachen či vysazení jiné vodní drůbeže
- změnu způsobu manipulace s vodní hladinou u nádrží (jarní či letní vypouštění, úplné zimování
či letnění, pokud je ve výjimečných případech – např. z důvodu likvidace nežádoucích rybích
populací – nenařídí OOP)
- jakoukoliv aplikaci biocidů a jiných chemických látek v ploše ZCHÚ a jejího ochranného pásma,
aplikaci biocidů na luční porosty navazující na ZCHÚ a jeho ochranné pásmo (na plochy
zahrnuté do optimální varianty vymezení PP a jejího ochranného pásma), přeorávání či válcování
těchto ploch, hnojení a vápnění nádrží nad rámec množství a v rozporu s postupy schválenými
OOP
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- prohlubování lesních struh, odvodňování lesních porostů či likvidaci lesních tůní (včetně
zahazování klestem) a to v rámci celé navržené optimální varianty PP a jejího ochranného
pásma)
2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy
- Rozhodnutí o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku podle §4
zákona 114/1992 Sb. v k.ú Březí u Blatné, obec Březí (čj. 09/8605/04/Vo, z 26.10.2004)
- Rozhodnutí o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku podle §4
zákona 114/1992 Sb., rybník Planinský, k.ú Újezdec u Bělčic, obec Bělčice (čj. 09/1259-c/05/Vo,
z 26.6.2006)
2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch
2.4.1 Základní údaje o lesích
Les není předmětem ochrany ZCHÚ ani EVL. Do plochy PP jsou zahrnuty různé typy lesních
porostů, zahrnující jak kulturní smrčiny, tak podmáčené porosty náletových dřevin či neudržované
lesní porosty (blíže viz popis dílčích ploch 3, 5, 8 a 9).
2.4.2 Základní údaje o rybnících, vodních nádržích a tocích
V území přírodní památky se nacházejí dvě vodní plochy evidované v katastru nemovitostí (způsob
využití dle KN je rybník).
Pozn.: Aktuální obsádky vyplněny na základě informací hospodařícího subjektu (i když obsahují
zjevné nepřesnosti)
Název rybníka (nádrže)
Katastrální plocha
Využitelná vodní plocha
Plocha litorálu
Průměrná hloubka
Maximální hloubka
Postavení v soustavě
Manipulační řád
Hospodářsko provozní řád
Způsob hospodaření

Intenzita hospodaření
Výjimka k aplikaci látek

Kozor, p.č. 2337, k.ú. Březí u Blatné
1,73 ha
cca 1.58 ha
cca 0,6 ha
cca 70 cm
cca 200 cm
2. v soustavě
není zpracován
ano, depon. in Rybářství Lnáře, s.r.o.
extenzivní chov nižších věkových kategorií kapra (K0 – K1,
K1 – K2) + přirozený výtěr lína. Výlov každoročně na podzim
(jednohorkový systém hospodaření). Nádrž po výlovu
napuštěna z Planinského rybníka. V roce 2011 nasazeno
150 kg K1 (2000 ks), sloveno 150 kg K2 (1000 ks) + 2000 ks
L1 (10 kg)
Intenzita hospodaření je stanovena rozhodnutím
Městského úřadu Blatná – odboru životního prostředí ze dne
26.10.2004, čj. 09/8605/04/Vo (platnost do 31.12.2015) – blíže
viz kap. 2.2 a)
extenzita
není vydána
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znečišťujících vodu (krmiva,
hnojiva)
Parametry zvláštních povodní (u
rybníků III. kategorie)
Vlastník rybníka
Uživatel rybníka
Rybářský revír
Správce rybářského revíru
Zarybňovací plán
Průtočnost – doba zdržení
Název rybníka (nádrže)
Katastrální plocha
Využitelná vodní plocha
Plocha litorálu
Průměrná hloubka
Maximální hloubka
Postavení v soustavě
Manipulační řád
Hospodářsko provozní řád
Způsob hospodaření
Intenzita hospodaření

Výjimka k aplikaci látek
znečišťujících vodu (krmiva,
hnojiva)
Parametry zvláštních povodní (u
rybníků III. kategorie)
Vlastník rybníka
Uživatel rybníka

ČR, pozemkový fond
Rybářství Lnáře, s.r.o.
cca 1 rok (nádrž zpravidla nemá přítok ani stálý odtok)
Planinský rybník, p.č. 561, k.ú. Újezdec u Bělčic
6,3 ha
4,83
cca 2,4 ha
cca 70 cm
160 cm
1. v soustavě
není zpracován
ano, depon. in Rybářství Lnáře, s.r.o.
extenzivní
extenzivní chov nižších věkových kategorií kapra (K0 – K1,
K1 – K2) + přirozený výtěr lína. Výlov každoročně na podzim
(jednohorkový systém hospodaření). Nádrž po výlovu často do
jara dalšího roku nenateče na plný stav. V roce 2011 nasazeno
30 generačních línů + 10000 ks K1 (? – pravděpodobně
chybný údaj – pozn. Fischer), sloveno 10000 K2 o kusové
hmotnosti 200 g (sloveno celkem 2000 kg K2 = cca 420 kg/ha)
+ lín neevidován.
Dle hospodářsko provozního řádu slouží rybník k chovu kapra
(K1, K2) v množství 3000 – 5000 ks/ha, + doplňkově lín,
candát, štika, sumec a býložravé ryby. V případě potřeby K3
Hospodářsko - provozní řád připouští aplikaci chemických
látek v případě potřeby: Gramoxon S nebo Reglon: 2,5 mg/l,
Soldep (1 mg/l) – ve výjimečných případech, což je v rozporu
s níže citovaným rozhodnutím
Intenzita hospodaření je stanovena rozhodnutím
Městského úřadu Blatná – odboru životního prostředí ze dne
26.6.2006, č.j. 09/1259-c/05/Vo (platnost do 31.12.2026) –
blíže viz kap. 2.2 a) – údaje dodané hospodařícím subjektem
ukazují, že limity stanové OOP byly hospodařícím subjektem
v roce 2011 poměrně výrazně překročeny
není vydána

17 vlastníků (fyzických osob), LV: 967
Rybářství Lnáře, s.r.o.
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Rybářský revír
Správce rybářského revíru
Zarybňovací plán
Průtočnost – doba zdržení

není
nebeský rybník – 1 rok

2.4.3 Základní údaje o nelesních pozemcích, přehled dílčích ploch
V území bylo vymezeno celkem 9 dílčích ploch (5 z nich zahrnuje nelesní biotopy), jejichž
lokalizace je graficky znázorněna v mapové příloze (M3). Popis aktuálního stavu dílčích ploch
(včetně lesů) je uveden v následující tabulce (podkladem byly následující zdroje: Fischer (2011a,b;
2012), Veselý (2012), Fischer (vlastní údaje), portál ochrany přírody (www.nature.cz)).
č.

Dílčí plocha

charakteristika

1

rybník Kozor

2

Planinský rybník

3

porost dřevin a křovin

mělký, velmi dobře osluněný rybník o rozloze 1,73 ha, aktuálně využívaný
k odchovu nižších věkových kategorií kapra a lína (výlovy každoročně
v podzimním období) s celoročně vysokou průhledností vody.
Rybník byl v minulosti velmi necitlivě odbahněn (vyhrnutím) a veškerý vytěžený
materiál byl následně deponován v podobě vysokého valu zejména kolem jeho
severního pobřeží. Tento val aktuálně místy zarůstá hustými křovinami a mimo
jiné narušuje přirozený a pozvolný přechod do terestrického prostředí (byl jím
částečně zničen litorál nádrže). I přes tuto skutečnost bylo v nádrži prakticky po
celém jejím obvodu zachováno pozvolné klesání břehů, díky čemuž došlo
k masovému rozvoji emerzní litorální vegetace. Velmi kvalitní a druhově bohaté
porosty jsou navíc v rámci volné hladiny doplněny natantními a submerzními
druhy vodních makrofyt (v roce 2011 tato makrofyta v různé míře zarůstala
odhadem asi 90 % výměry nádrže). Z pohledu obojživelníků i řady dalších druhů
živočichů vázaných na vodní prostředí (resp. živočichů vyžadujících přítomnost
vegetací zarostlých litorálních partií) se aktuálně jedná o vysoce atraktivní
stanoviště nadregionálního, v případě některých druhů dokonce celorepublikového
významu. Bližší popis – viz kap. 2.1
mělký, výrazně osluněný rybník o rozloze 6,3 ha, využívaný k odchovu nižších
věkových kategorií kapra a lína (výlovy každoročně v podzimním období).
Průhlednost vody se (na rozdíl od sousedního rybníku Kozor) v průběhu roku 2011
poměrně výrazně snižovala, nicméně i tak zůstávala celoročně na přijatelné úrovni.
Stejně, jako v případě rybníku Kozor, došlo i u Planinského rybníku v minulosti
k velmi necitlivému vyhrnutí sedimentů a jejich uložení ve formě masivního valu,
lemujícího celé severní pobřeží nádrže. V tomto valu jsou ale ponechány na
několika místech široké průlehy, v rámci kterých je zachován přirozený přechod
z vodního do terestrického prostředí (tedy celý plnohodnotný litorál), a je tak
umožněno i vyšší ovlivnění okolních terestrických stanovišť např. v důsledku
kolísání vodní hladiny (sezónní zaplavování přilehlých lučních porostů atd.).
I přes výše popisovanou skutečnost zde byla zachována vhodná morfologie nádrže
s velkými mělkovodními plochami, která umožnila rozvoj velmi rozsáhlých,
druhově bohatých a značně rozmanitých porostů emerzní litorální vegetace
(aktuálně je zarostlých odhadem cca 30 % výměry nádrže). Kromě emerzních
druhů se vyskytují i druhy natantní a významná část nádrže zarůstá i vegetací
submerzní.
Vysoký val z nahromaděných vyhrnutých sedimentů zarůstá náletovými dřevinami
a mimo výše zmiňované průlehy výrazně narušuje přirozený charakter rybničního
litorálu. I tak se z pohledu obojživelníků a obecně živočichů vázaných na vodní
prostředí (resp. živočichů vyžadujících přítomnost vegetací zarostlých litorálních
partií) jedná o vysoce atraktivní stanoviště nadregionálního, v případě některých
obojživelníků i celorepublikového významu
prakticky neudržovaný, popř. minimálně udržovaný porost křovin (vrby, trnky, ...)
a dřevin (smrk, borovice, bříza) navazující na deponii po vyhrnutí rybníka Kozor
(na jihu) a Planinského (na východě) a na podmáčené lado vlhkých luk zarůstající
náletem (na severu)
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4

5
6

7
8

9

podmáčené až suché (směrem od nádrže) luční lado postupně zarůstající náletem
křovin a listnatých dřevin. Na východě je lado odděleno deponií sedimentu od
Planinského rybníka (s ním komunikuje jedním širokým průlehem). Při severním
okraji je plocha osázena smrky
porost převážně jehličnatých dřevin (v kontaktu s lučními porosty i listnáče)
lesní porost
kosená podmáčená až vlh- úzký pruh podmáčené kosené louky přiléhající k severovýchodnímu pobřeží
Planinského rybníka. Vlastní nádrž je po většině kontaktu s plochou 6 oddělena
ká louka
vysokým valem z vyhrnutých sedimentů. Na několika místech však s loukou
komunikuje širokými průlehy – zde pak louka představuje eu – epilitorál nádrže
kosená, druhově pestrá vlhká louka, přecházející do litorálních porostů
kosené luční porosty
Planinského rybníka
podmáčený porost listna- menší podmáčené plochy s dobře vyvinutým bylinným podrostem a bohatým
mechovým patrem (i s rašeliníky) s porostem listnatých dřevin, převážně bříz.
tých dřevin
V kontaktu s Planinským rybníkem jsou v těchto plochách i stále zavodněné
příkopy
převážně kulturní smrčina s příměsí borovic, místy s rozvinutým podrostem
kulturní jehličnatý les
borůvčí a trav
podmáčená luční lado

2.5 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních ochranářských zásahů do území
a závěry pro další postup
Na lokalitě byly doposud realizovány následující ochranářské zásahy (popř. došlo v souvislosti s ní
např. k vydání rozhodnutí s podstatným potenciálním ochranářským dopadem):
- Rozhodnutí o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku podle §4
zákona 114/1992 Sb. v k.ú Březí u Blatné, obec Březí (čj. 09/8605/04/Vo, z 26.10.2004)
a Rozhodnutí o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku podle
§4 zákona 114/1992 Sb., rybník Planinský, k.ú Újezdec u Bělčic, obec Bělčice (čj. 09/1259c/05/Vo, z 26.6.2006). Oba tyto dokumenty podrobně (i když ne vždy optimálně) stanovují
podmínky hospodaření na obou nádržích (obsádky, manipulace s vodou, aplikace látek atd.).
Díky těmto rozhodnutím byl na lokalitě ukončen chov (vysazování) polodivokých kachen. Mimo
jiné zřejmě i akceptace podmínek uvedených v citovaných rozhodnutích (i když např. v případě
velikosti obsádek zjevně ne úplná) má na celý ekosystém vodních nádrží pozitivní dopady
a přispěla k zachování početných populací obojživelníků v podobě, jaká je popisována výše,
a která bude v rámci regionu (a v některých případech i v rámci celé ČR) jen těžko hledat
srovnání
- pozitivně lze hodnotit i zařazení lokality do soustavy Natura 2000. Tato skutečnost, společně
se souvisejícím vyhlášením lokality jako PP (lépe PR), by měla znamenat možnost dlouhodobé,
účelné a efektivní ochrany tohoto nesmírně cenného území.
Z výše uvedených informací a současného stavu lokality vyplývají následující skutečnosti:
- zásady hospodaření uvedené ve výše citovaných rozhodnutích doplněné o další doporučení (viz
dále) lze využít jako základ pro stanovení další péče o vodní nádrže v PP (lépe PR).
- lokalitu je třeba v co možná nejbližším termínu vyhlásit jako ZCHÚ (navrhovaná kategorie je
PP, doporučená PR). Velmi důležité je přitom z pohledu komplexní ochrany především populací
obojživelníků (včetně hlavního předmětu ochrany EVL) vyhlásit ZCHÚ v navrhované
rozšířené podobě a v kategorii PR (viz dále).
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2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize
Při dodržování navržených managementových opatření se nepředpokládá kolize jednotlivých zájmů
ochrany přírody.
V případě plánování závažnějších zásahů (v období platnosti tohoto PP se nepředpokládá) je třeba
brát v potaz nutnost dokončení vývojového cyklu obojživelníků, popř. ekologické nároky dalších
ohrožených a zvláště chráněných organismů závislých na vodním prostředí. Jinými slovy – zásahy
musejí být prováděny takovým způsobem (harmonogram, vlastní postup realizace, kompenzační
opatření), aby došlo k minimalizaci negativních dopadů na populace zájmových druhů (práce
po etapách, ponechání částečné zvodně atd.
3. Plán zásahů a opatření
3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ
3.1.1 Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání
a) Rámcová směrnice péče o rybníky
(způsob rybářského hospodaření konzultován s RNDr. R. Fainou)
název rybníka (nádrže)
způsob hospodaření

intenzita hospodaření

manipulace s vodní hladinou

způsob letnění nebo zimování

Kozor (dílčí plocha1)
- chov nižších věkových kategorií kapra (K0 – K1, K1 –
K2), popř. přirozený výtěr lína (ideální využití z pohledu
ochrany přírody)
- jednohorkový systém s výlovem na podzim
- zákaz chovu býložravých druhů ryb (amur), s výjimkou
melioračních obsádek iniciovaných OOP
- zákaz chovu dravců (zejména okounů, ale i dalších), pokud
jej přímo nedoporučí OOP
- jakákoliv změna způsobu hospodaření (změna druhového
nebo věkového složení obsádek atd.) musí být předem
projednána a schválena OOP ve správním řízení
- zákaz vypouštění a chovu polodivokých kachen a jiné
drůbeže
primárně extenzivní chov ryb. V případech, kdy by hrozilo
výrazné narušení stability ekosystému v důsledku vyžíracího
tlaku obsádky, lze po konzultaci s příslušným OOP přistoupit
buďto k redukci obsádky odlovem na vodě nebo k regulačnímu
přikrmování do RKK 1 (obiloviny, max. granule rostlinného
původu – pozor! vázáno na udělení výjimky k aplikaci látek
znečišťujících vodu). V následujícím roce pak budou obsádky
adekvátně sníženy
nádrž bude za účelem výlovu vypouštěna výhradně v podzimním období. V ostatních obdobích roku nesmí být hladina
v nádrži záměrně snižována (narušení vývojového cyklu
obojživelníků) ani zvyšována (z důvodu hnízdění vodního
ptactva) nad normální hladinu nadržení
za normálních okolností nebude nádrž letněna ani zimována.
Výjimkou může být např. nutnost eliminace nepůvodních
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invazních druhů ryb (střevlička východní, karas stříbřitý).
Letnění či zimování nádrže v takovémto případě musí být
schváleno příslušným OOP. Letnění (zimování) je možné
pouze v případě, že nehrozí znovurozšíření nežádoucích druhů
z výše položené nádrže (Planinský rybník) – jinými slovy:
případné opatření je nejdříve třeba aplikovat tam. Sousední
nádrž (Planinský rybník) bude v případě nuceného letnění
Kozoru ponechána zcela bez rybí obsádky, čímž by byly
z pohledu obojživelníků alespoň částečně kompenzovány
negativní dopady ztráty jednoho z důležitých reprodukčních
stanovišť. V případě zimování bude Kozor sloven tak, aby
nebylo ohroženo zimování obojživelníků, tj. max. do 20. října
a následující sezónu bude ponechán zcela bez rybí obsádky
způsob odbahňování
v období platnosti tohoto plánu péče je odbahňování nádrže
nepřípustné
způsoby hnojení
hnojení nádrže se nepředpokládá. Příslušný OOP může zvážit
povolení aplikace minimální dávky chlévské mrvy (vázáno
na vydání příslušné výjimky k aplikaci znečišťujících látek).
Zcela vyloučena je aplikace jakýchkoliv syntetických hnojiv
a kejdy
způsoby regulačního přikrmo- ve výše popsaném případě lze přistoupit k regulačnímu
vání
přikrmování obilovinami nebo rostlinnými granulemi (do RKK
1) - vázáno na vydání příslušné výjimky k aplikaci
znečišťujících látek
způsoby použití chemických vápnit lze pouze v případě nutnosti (prokazatelný pokles
látek
alkality), nikoliv preventivně, a to výhradně mletým vápencem
(100 kg/ha jednorázově v létě, max. 1t/ha v zimě). Pálené
vápno lze použít pouze v případě likvidace invazních druhů
ryb po schválení OOP; aplikace lokálně po slovení). Nevápnit
na jaře!
Aplikace chlorového vápna je možná pouze v případě
prokázané potřeby a po povolení OOP a to následujícím způsobem: 3 x za týden (ob den) max. 10 kg/ha/m průměrné
hloubky (tj. při průměrné hloubce 0,5 m pouze 5 kg/ha).
Aplikace dalších chemických látek (pesticidy, biocidy)
v nádrži a jejím okolí je nepřípustná
rybí obsádky
nádrž může být využívána pouze k chovu nižších věkových
kategorií kapra (K0 – K1; K1 – K2) a k odchovu lína (nejlépe
přirozený výtěr), přičemž využití k chovu lína by bylo
z pohledu zájmů ochrany přírody optimální variantou.
Velikost obsádek:
K0 – bez omezení
K1 – nasadit lze max. 1300 ks/ha (o kusové hmotnosti do 50g),
tj. max. 65 kg/ha = na celý rybník (vodní plocha
cca 1,6 ha) cca 2100 ks (105 kg)
+ možno nasadit cca 30 – 50 generačních línů na celou nádrž.
Hospodaření může být každý rok upravováno na základě
výsledků průběžného monitoringu nádrže (např. na základě
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rozvoje
litorální
submerzní
i
natantní
vegetace,
zaznamenaných průhledností vody v průběhu sezóny atd.).
Jakékoliv změny obsádek musejí být vždy projednány
a povoleny OOP.
Vysazování dravých a býložravých ryb je zcela nežádoucí.
Jedinou výjimkou může být nasazení tzv. meliorační obsádky
(např. amura) za účelem redukce nežádoucích porostů vodních
makrofyt (např. masivní rozvoj růžkatců). Aplikace tohoto
managementu může být iniciována pouze příslušným OOP
název rybníka (nádrže)
způsob hospodaření

intenzita hospodaření

manipulace s vodní hladinou

způsob letnění nebo zimování

Planinský rybník (dílčí plocha 2)
- chov nižších věkových kategorií kapra (K0 – K1, K1 –
K2), popř. přirozený výtěr lína (ideální využití z pohledu
ochrany přírody)
- jednohorkový systém s výlovem na podzim
- zákaz chovu býložravých druhů ryb (amur), s výjimkou
melioračních obsádek iniciovaných OOP
- zákaz chovu dravců (zejména okounů, ale i dalších), pokud
jej přímo nedoporučí OOP
- jakákoliv změna způsobu hospodaření (změna druhového
nebo věkového složení obsádek atd.) musí být předem
projednána a schválena OOP ve správním řízení
- zákaz vypouštění a chovu polodivokých kachen a jiné
drůbeže
primárně extenzivní chov ryb. V případech, kdy by hrozilo
výrazné narušení stability ekosystému v důsledku vyžíracího
tlaku obsádky, lze po konzultaci s příslušným OOP přistoupit
buďto ke snížení obsádky odlovem na vodě nebo
k regulačnímu přikrmování do RKK 1 (obiloviny, max.
granule rostlinného původu – pozor! vázáno na udělení
výjimky k aplikaci znečišťujících látek). V následujícím roce
pak budou obsádky adekvátně sníženy
nádrž bude za účelem výlovu vypouštěna výhradně v podzimním období. V ostatních obdobích roku nesmí být hladina
v nádrži záměrně snižována (ohrožuje vývojový cyklus
obojživelníků) ani zvyšována (z důvodu hnízdění vodního
ptactva) nad normální hladinu nadržení
za normálních okolností nebude nádrž letněna ani zimována.
Výjimkou může být např. nutnost eliminace nepůvodních
invazních druhů ryb (střevlička východní, karas stříbřitý).
Letnění či zimování nádrže v takovémto případě musí být
schváleno příslušným OOP. Sousední nádrž (Kozor) bude
v případě nuceného letnění Planinského rybníka ponechána
zcela bez rybí obsádky, čímž by byly z pohledu obojživelníků
alespoň částečně kompenzovány negativní dopady ztráty
jednoho z důležitých reprodukčních stanovišť. V případě
zimování bude Planinský rybník sloven tak, aby nebylo
ohroženo zimování obojživelníků, tj. max. do 20. října
a následující sezónu bude ponechán zcela bez rybí obsádky
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způsob odbahňování

v období platnosti tohoto plánu péče se odbahňování
nepředpokládá
způsoby hnojení
hnojení nádrže se nepředpokládá. Příslušný OOP může zvážit
povolení aplikace minimální dávky chlévské mrvy (vázáno na
vydání příslušné výjimky k aplikaci znečišťujících látek).
Zcela vyloučena je aplikace jakýchkoliv syntetických hnojiv
a kejdy
způsoby regulačního přikrmo- ve výše popsaném případě lze přistoupit k regulačnímu
vání
přikrmování obilovinami nebo rostlinnými granulemi (do RKK
1) - vázáno na vydání příslušné výjimky k aplikaci
znečišťujících látek
způsoby použití chemických vápnit lze pouze v případě nutnosti (prokazatelný pokles
látek
alkality), nikoliv preventivně, a to výhradně mletým vápencem
(100 kg/ha jednorázově v létě, max. 1t/ha v zimě). Pálené
vápno lze použít pouze v případě likvidace invazních druhů
ryb po schválení OOP; aplikace lokálně po slovení). Nevápnit
na jaře!
Aplikace chlorového vápna je možná pouze v případě
prokázané potřeby a po povolení OOP a to následujícím způsobem: 3 x za týden (ob den) max. 10 kg/ha/m průměrné
hloubky (tj. při průměrné hloubce 0,5 m pouze 5 kg/ha).
Aplikace dalších chemických látek (pesticidy, biocidy)
v nádrži a jejím okolí je nepřípustná (provozně hospodářský
plán s ní ale počítá!)
rybí obsádky
nádrž může být využívána pouze k chovu nižších věkových
kategorií kapra (K0 – K1; K1 – K2) a k odchovu lína (nejlépe
přirozený výtěr), přičemž využití k chovu lína by bylo
z pohledu zájmů ochrany přírody optimální variantou.
Velikost obsádek:
K0 – bez omezení
K1 – nasadit lze max. 1300 ks/ha (o kusové hmotnosti do 50g),
tj. max. 65 kg/ha = na celý rybník (vodní plocha
cca 4,8 ha) cca 6250 ks (cca 315 kg)
+ možno nasadit cca 50 - 80 generačních línů na celou nádrž.
Hospodaření může být každý rok upravováno na základě
výsledků průběžného monitoringu nádrže (např. na základě
rozvoje litorální submerzní i natantní vegetace, zaznamenaných průhledností vody v průběhu sezóny atd.).
Jakékoliv změny obsádek musejí být vždy projednány
a povoleny OOP.
Vysazování dravých a býložravých ryb je zcela nežádoucí.
Jedinou výjimkou může být nasazení tzv. meliorační obsádky
(např. amura) za účelem redukce nežádoucích porostů vodních
makrofyt (např. masivní rozvoj růžkatců). Aplikace tohoto
managementu může být iniciována pouze příslušným OOP
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Na lokalitě by dále měla být potlačena populace ondatry pižmové. Tito nepůvodní živočichové
poškozují hráze nádrží, popř. jejich výpusti, čímž ohrožují reprodukční stanoviště pro místní
populace obojživelníků.
b) Péče o lesní pozemky
V lesních porostech, které jsou součástí ZCHÚ a jejího ochranného pásma, se doporučuje
hospodařit tak, aby se zde druhová skladba i struktura porostů v dlouhodobém horizontu
přibližovala přirozenému stavu. Důležité je v porostech ponechávat větší podíl mrtvého dřeva
(padlé kmeny, odumřelé doupné stromy) z důvodu zvýšení úkrytové kapacity území a podpory
stanovištní diverzity. Enklávy s listnatými dřevinami ponechat bez zásahu.
c) Péče o nelesní pozemky
Prioritou péče o nelesní pozemky je zachování lokality jako komplexního stanoviště celé řady
ohrožených a zvláště chráněných druhů organismů. Ke splnění tohoto cíle je třeba splnit především
následující podmínky:
-

na lokalitě je třeba zachovat mozaiku lučních, smíšených lesních, křovinatých a vodních
biotopů. Nežádoucí je umělé i spontánní zalesňování současného bezlesí v okolí nádrží

-

v obou nádržích je třeba aplikovat takový způsob hospodaření, který nebude potlačovat jejich
tzv. mimoprodukční funkci (blíže viz též Rámcová směrnice péče o rybníky)

-

v obou nádržích je třeba hospodařit tak, aby nedocházelo ke zrychlování procesu jejich
zazemňování (údržba optimálního rozsahu a struktury porostů emerzní litorální vegetace).
V případě Planinského rybníka bude proto v průběhu platnosti tohoto plánu péče zřejmě třeba
přistoupit k redukci monokulturních porostů orobince širolistého (kosení pod vodní hladinou
mimo období hnízdění ptáků – tj. během srpna)

-

v území je třeba zachovat pestrou mozaiku terestrických stanovišť a do budoucna je třeba
zajistit jejich údržbu respektující požadavky ochrany přírody

-

luční porosty ve zvláště chráněném území a jeho ochranném pásmu je třeba kosit (bližší
podmínky – viz dále). Na tyto plochy nelze aplikovat žádné pesticidy, biocidy či syntetická
hnojiva. Vyloučeno je i např. vyvážení digestátů z bioplynových stanic, močůvky či kejdy.
Jediný možný způsob přihnojování je aplikace chlévské mrvy (na základě souhlasu OOP
a nikoliv na botanicky cenné podmáčené plochy). Louky a travní porosty nelze rozorávat či
válcovat. Zcela nepřípustná je aplikace tzv. rychloobnovy luk (aplikace neselektivního
herbicidu, rozorání a osetí kulturními travinami). Kosení lučních porostů by mělo být
realizováno s ohledem na obojživelníky, a to tak, že bude prováděno s vyšším „strništěm“
(alespoň 5, optimálně kolem 10 cm) a v období s nejmenší aktivitou obojživelníků, tj.
po oschnutí nebo před vytvořením rosy, nikoliv po deštích – ideálně v časně odpoledních
hodinách při teplém a suchém počasí; kosit by se mělo také v období mimo masovou
metamorfózu obojživelníků (1. seč ve druhé polovině května, druhá cca od poloviny srpna).
S ohledem na vývoj hmyzu a jeho larev by mělo být zváženo mozaikovité kosení vybraných
ploch (výběr ploch po realizaci botanického a entomologického průzkumu)

-

vhodné by bylo odstranit část náletových dřevin z lučních lad při západním pobřeží Planinského
rybníka a následně tyto plochy kosit
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-

je třeba okamžitě ukončit praxi zalesňování lučních lad. Nevhodné smrkové výsadby by bylo
vhodné z těchto ploch odstranit

d) další doporučení
- v rámci celého ZCHÚ a jejího ochranného pásma nebudou používány pesticidy, biocidy,
hnojiva a jiné chemické látky (v opodstatněných případech může jejich aplikaci povolit či
nařídit – např. v rámci likvidace nežádoucích druhů ryb nebo invazních druhů rostlin – pouze
příslušný OOP) a nebudou sem bez souhlasu OOP umísťovány myslivecké objekty (krmelce,
budky pro kachny, kazatelny, újediště atd.)
- na území PP (PR) se doporučuje zvážit zákaz odstřelu vodního ptactva
- nádrže nebudou využívány k chovu (vypouštění) polodivokých (mysliveckých) kachen
- na lokalitě bude prováděn každoroční monitoring obou vodních nádrží za účelem kontroly
způsobu obhospodařování a zjišťování aktuálního stavu z pohledu ochrany přírody. Na základě
tohoto monitoringu může být v případě potřeby následně upravován způsob obhospodařování,
a to buďto okamžitě (např. odlov ryb na vodě, povolení regulačního přikrmování, ...) nebo
v dalším hospodářském cyklu (změna velikosti obsádek a jejich druhového i věkového složení
v následujícím roce, úprava krmných dávek, manipulace s vodou atd.)
- na základě výsledků inventarizačních průzkumů a významu lokality lze doporučit přehodnocení
navrhované kategorie ZCHÚ z plánované PP na PR a současně i optimalizaci jejího
vymezení (včetně OP). Plocha ZCHÚ a jeho ochranného pásma musí zahrnovat (a umožňovalo
v dostatečné míře chránit) širší okolí nádrží s celým spektrem terestrických stanovišť
(a zimovišť) zjištěných druhů obojživelníků (včetně zajištění důležitého kontaktu s okolními
vodními plochami). Soustavy lesních tůní a podmáčených listnatých porostů jižně od současné
hranice PP navíc představují velmi perspektivní a cenné stanoviště z pohledu celé řady
organismů. Současné vymezení zahrnující zejména obě nádrže a pouze jejich nejbližší okolí
nemůže zajistit komplexní ochranu převážné většiny zjištěných druhů (jedná se ale především
o skokana ostronosého, blatnici skvrnitou, čolky, ropuchu obecnou a do jisté míry i kuňku
obecnou). Návrh rozšíření - viz příloha M4
- vzhledem k charakteru biotopu a jeho potenciálu bude v průběhu trvání platnosti tohoto plánu
péče třeba realizovat některé další inventarizační průzkumy (botanický, entomologický,
malakozoologický) a na základě jejich výsledků případně doplnit jak seznam předmětů ochrany
ZCHÚ tak případně upravit či doplnit navrhovaná managementová opatření.
3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území
- kosení lučních porostů (DP 6, 7). Kosení 1 – 2 x ročně dle doporučení formulovaných v kap.
3.1.1. Management lučních porostů bude upraven na základě výsledků botanického průzkumu
lokality
- obnova a údržba lučního porostu v DP 4 a severovýchodní části DP 3 (vyřezání náletových
dřevin + ruční kosení ideálně 1 x ročně, minimálně 1 x za 3 roky v pozdně letním období +
odstranění biomasy mimo lokalitu)
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- v případě dalšího rozšiřování monokulturních porostů orobince ve východní části Planinského
rybníku, popř. v situaci, kdy bude hrozit zazemnění této části nádrže, bude nutné tyto porosty
redukovat (kosení pod hladinou a odstranění biomasy). Jednorázově může být redukována cca
1/3 plochy porostu, zákrok musí být realizován po vyhnízdění ptáků (cca od srpna)
- v případě nadměrného nežádoucího rozvoje ponořené vegetace (např. růžkatce) lze na podnět
OOP nasadit jednorázovou meliorační obsádku (amur). Ta musí být v podzimním období téhož
roku bezezbytku slovena
- na lokalitě bude prováděn každoroční monitoring obou vodních nádrží za účelem kontroly
způsobu obhospodařování a zjišťování aktuálního stavu z pohledu ochrany přírody.
Sledována bude průhlednost vody, míra rozvoje vodních makrofyt, ideálně i struktura
zooplanktonu. Každoročně bude prováděna kontrola při výlovu. Na základě tohoto monitoringu
a výsledků monitoringu vybraných skupin živočichů (viz dále) bude v případě potřeby
upravován způsob obhospodařování, a to buďto okamžitě (např. odlov ryb na vodě, povolení
regulačního přikrmování, ...) nebo v dalším hospodářském cyklu (změna velikosti obsádek a
jejich druhového i věkového složení v následujícím roce, úprava krmných dávek, doporučení
nasazení meliorační obsádky, opatření k likvidaci invazních druhů atd.). Viz též kap. 3.7
- monitoring populací obojživelníků (včetně reprodukční úspěšnosti). Ideálně každoročně,
minimálně však 1 x za dva roky
- vyvěšování budek pro dutinové hnízdiče (budky určené pro drobné pěvce, špačky, rehky, sýce
a šoupálky). Množství zvolených typů budek by nemělo přesáhnout nároky na úživnost prostředí
jednotlivých druhů ptáků. V ploše PP (PR) a jejího ochranného pásma lze doporučit vyvěšení 4
budek pro sýce (sýcovníky) a cca 50 pro drobné pěvce (sýkorníky).
- na vhodném místě v rámci ZCHÚ budou umístěny tabule informující veřejnost o důvodu
vyhlášení ZCHÚ, popř. o ekologii vybraných druhů a nutném způsobu managementu daného
území
- území bude označeno pomocí tabulí a pruhového značení
- podrobný botanický průzkum území PP (PR), včetně detailního průzkumu vodních makrofyt
- entomologický průzkum zaměřený primárně na vodní ekosystémy, orientačně ale i na další
stanoviště ve ZCHÚ a jeho ochranném pásmu
- malakozoologický průzkum celé PP (PR) a jejího ochranného pásma
- v případě nutnosti eliminace populace ondatry pižmové
3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů
a přehledu činností
a) Lesní biotopy
V lesních porostech, které jsou součástí ochranného pásma ZCHÚ, se doporučuje hospodařit tak,
aby se zde druhová skladba i struktura porostů v dlouhodobém horizontu přibližovala přirozenému
stavu. Důležité je v porostech ponechávat větší podíl mrtvého dřeva (padlé kmeny, odumřelé
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doupné stromy) z důvodu zvýšení úkrytové kapacity území a podpory stanovištní diverzity.
Enklávy s listnatými dřevinami ponechat v době platnosti tohoto PP bez zásahu.
b) Nelesní biotopy
-

v rámci ochranného pásma nebudou bez souhlasu OOP používány pesticidy, biocidy,
syntetická hnojiva a jiné chemické látky a nebudou sem bez souhlasu OOP umísťovány
myslivecké objekty (krmelce, kazatelny, újediště atd.)

-

luční porosty nebudou přeorávány, válcovány a znovuosévány (obnova, rychloobnova luk)
a budou pravidelně 1x – 2 x ročně koseny, a to pokud možno v režimu navrženém pro kosení
luk uvnitř ZCHÚ. Na základě souhlasu OOP mohou být vybrané plochy přihnojovány
chlévskou mrvou.

3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu
Území přírodní památky (rezervace) bude zaměřeno a označeno v souladu se zákonem.
3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území
Vyhlášení ZCHÚ Újezdec – Planinský rybník a Kozor (v kategorii PR a v navržené optimální –
tedy rozšířené variantě – viz příloha M4)
3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností
Současná míra rekreačního a sportovního využívání veřejností nevyžaduje další regulaci.
3.6 Návrhy na vzdělávací využití území
V území bude v rámci projektu „Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v Jihočeském
kraji 2009 – 2013“ umístěna 1 tabule informující jak o poslání EVL, potažmo přírodní památky
(rezervace), tak o hlavním předmětu ochrany a dalších ochranářsky významných druzích. Tabule
bude dále seznamovat se způsobem managementu a obhospodařování území a jeho souvislostí
s ochranou zájmových druhů.
3.7 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětů ochrany území
Vzhledem k charakteru a významu území se doporučuje v prvních letech trvání plánu péče
zrealizovat následující inventarizační průzkumy (výsledky těchto průzkumů se promítnou jak
do rozšíření souboru místních předmětů ochrany, tak při optimalizaci managementových opatření):
- podrobný botanický průzkum (včetně průzkumu vodních makrofyt).
- podrobný malakozoologický průzkum
- podrobný entomologický průzkum s důrazem na druhy vázané na vodní a mokřadní biotopy
- monitoring populací obojživelníků (včetně reprodukční úspěšnosti). Ideálně každoročně,
minimálně však 1 x za dva roky
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- každoroční monitoring stavu vodních nádrží. Na lokalitě bude realizován pravidelný
monitoring způsobu hospodaření na obou rybnících. V rámci monitoringu budou sledovány
následující parametry (zpracováno za využití materiálu AOPK – Metodické listy k hospodaření
na rybnících zakládaných či obnovovaných s finanční podporou MŽP):
1) stav vodního sloupce. Nesmí docházet k záměrnému snižování hladiny v jarním a letním
období. Kontrola při každé návštěvě lokality
2) průhlednost vody – průhlednost vody do konce června musí přesahovat 50 cm. Průhlednost
bude měřena Secchiho deskou jako hloubka, při které přestávají být znatelná ostrá rozhraní barev
na desce, a to v místech s vyšší hloubkou (nejlépe u výpusti). Měření budou prováděna při všech
návštěvách lokality
3) velikostní struktura zooplanktonu – přítomnost hrubého až středního zooplanktonu
indikuje vyžírací tlak rybí obsádky. Bude se stanovovat minimálně v rámci dvou odběrů v
období od 1. 5. do 30. 6., optimálně v rámci 4 odběrů v měsících květen, červen, červenec, srpen.
Odlov bude prováděn nejlépe planktonní síťkou s oky 80 m, tři hody na 5 m do 100 ml
lahvičky. Hrubý až střední zooplankton musí být v nádrži hojně zastoupen
4) stav litorální (emerzní, natantní i submerzní vegetace). Za výchozí (ideální stav) bude
považován stav v roce 2011. Kontrola nejlépe v červenci
6) stav rybích obsádek (velikost, druhové složení, věková struktura). Kontrola při výlovu
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4. Závěrečné údaje
4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých
zásahů (druhů prací)
Uvedené ceny opakovaných zásahů jsou stanoveny orientačně na základě ceníku AOPK ČR
platného pro rok 2011(v cenách bez DPH). V případě IP a monitoringu jsou stanoveny jako ceny
běžné za podobné objemy prací (ceníky AOPK jsou v tomto ohledu zpracovány zcela nereálně)
Druh zásahu (práce) a odhad množství (např.
plochy)

Orientační
náklady za rok
(Kč)

Jednorázové a časově omezené zásahy
Údržba značení hranic po 10 letech
---------(75% nákladů na označení v rámci projektu
Implementace soustavy NATURA 2000 )
IP botanický
25.000,IP malakozoologický
35.000,IP entomologický
35.000,Odstranění náletu z DP 4 a části DP 3 (cca 0,5 ha,
22.000,30.000/ha + 50% za podmáčený a nepřístupný
terén)
vyvěšení budek pro dutinové hnízdiče (50 ks
18.200,sýkorníků - 300 Kč/kus; 4 ks sýcovníků – 800
Kč/ks)
Jednorázové a časově omezené zásahy celkem (Kč)
---------Opakované zásahy
strojové kosení luk (DP 6, 7; plocha cca 2,8 ha) + 42.000 jedno kosení
odstranění pokosené biomasy (10.000/ha + 50%
navýšení = 15 000,- /ha); 1 – 2 x ročně
ruční kosení luk (DP 4 a část DP 3; plocha
35.100,cca 1,3 ha) + odstranění pokosené biomasy
(18.000/ha + 50% navýšení = 27.000/ha; 1 x
ročně
každoroční monitoring obojživelníků
15.000,každoroční monitoring vodních ploch (včetně
15.000,kontroly při výlovu); nejlépe spojit s předchozím
v případě potřeby likvidace části orobincových
6.700,porostů (kosení). Předpokládá se 3 x za dobu
trvání PP (27.000/ha; 0,25 ha)
odlov ondater
8.000,Opakované zásahy celkem (Kč)
N á k l a d y c e l k e m (Kč)
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Orientační náklady za
období platnosti plánu
péče (Kč)
21.000,-

25.000,35.000,35.000,22.500,-

18.200,-

156.700,420.000,- (840.000,-)

351.000,-

150.000,150.000,20.100,-

dle četnosti zásahu,
pravděpodobně 16.000,max. 1.527.100,max. 1.683.800,-
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4.3 Seznam používaných zkratek
AOPK ČR
PP
PR
ZCHÚ
DP
§

– Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
– přírodní památka
– přírodní rezervace
– zvláště chráněné území
– dílčí plocha
= zvláště chráněné druhy podle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.:
§1 = kriticky ohrožený, §2 = silně ohrožený, §3 = ohrožený
C (arabské číslice) = druhy Červeného seznamu cévnatých rostlin ČR (Procházka /ed/ 2001): C1 =
kriticky ohrožený taxon, C2 = silně ohrožený taxon; C3 = ohrožený taxon; C4
= vzácnější taxon vyžadující pozornost, méně ohrožený
velká písmena
- stupeň ohrožení dle Červeného seznamu ohrožených druhů ČR – obratlovci
(Plesník a kol., 2003) a dle Červeného seznamu ohrožených druhů České
republiky. Bezobratlí. (Farkač a kol., 2005): CR – kriticky ohrožený, EN ohrožený, VU - zranitelný, LC – málo dotčený, NT – téměř ohrožený
EVL – evropsky významná lokalita
RKK – relativní krmný koeficient
OOP – orgán ochrany přírody
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1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.7.1
1.7.2
1.8
1.9
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.5
2.6
3.
3.1
3.1.1

Základní údaje o zvláště chráněném území
Základní identifikační údaje
Údaje o lokalizaci území
Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí
Výměra území a jeho ochranného pásma
Překryv území s jinými chráněnými územími
Kategorie IUCN
Předmět ochrany ZCHÚ
Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu
Hlavní předmět ochrany ZCHÚ – současný stav
Předmět ochrany EVL anebo PO, s kterými je ZCHÚ v překryvu
Cíl ochrany
Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany
Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů
Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti
v minulosti, současnosti a blízké budoucnosti
Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy
Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch
Základní údaje o lesích
Základní údaje o rybnících, vodních nádržích a tocích
Základní údaje o nelesních pozemcích, přehled dílčích ploch
Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních ochranářských zásahů do
území a závěry pro další postup
Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize
Plán zásahů a opatření
Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ
Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání

- 35 -

2
2
2
2
5
5
5
5
5
6
10
10
10
10
16
20
20
20
20
22
23
24
24
24
24

3.1.2
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4.
4.1
4.2
4.3
5.

Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území
Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně
návrhu zásahů a přehledu činností
Zaměření a vyznačení území v terénu
Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území
Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností
Návrhy na vzdělávací využití území
Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území
Závěrečné údaje
Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle
jednotlivých zásahů (druhů prací)
Použité podklady a zdroje informací
Seznam používaných zkratek
Obsah
Přílohy

29
30
31
31
31
31
31
33
33
34
35
35

Součástí plánu péče jsou dále tyto přílohy

Tabulky:

Příloha T1 - Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet
plánovaných zásahů v nich

Mapy:

Příloha M1 - Orientační mapa s vyznačením území
Příloha M2 - Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma
Příloha M3 - Mapa dílčích ploch a objektů
Příloha M4 – Mapa navrhované optimalizace hranic ZCHÚ

- 36 -

Tabulka T1: Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich
DP
1

2

název
rybník Kozor

Planinský
rybník

37

výměra
2,27

5,66

stručný popis charakteru plochy nebo objektu a
dlouhodobý cíl péče
mělký, velmi dobře osluněný rybník aktuálně využívaný
k odchovu nižších věkových kategorií kapra a lína
s celoročně vysokou průhledností vody. Rybník byl
v minulosti velmi necitlivě odbahněn (vyhrnutím) a veškerý
vytěžený materiál byl následně deponován v podobě
vysokého valu zejména kolem jeho severního pobřeží. Tento
val aktuálně místy zarůstá hustými křovinami. V nádrži je
prakticky po celém jejím obvodu zachováno pozvolné klesání
břehů, díky čemuž došlo k masovému rozvoji emerzní
litorální vegetace. Velmi kvalitní a druhově bohaté porosty
jsou navíc v rámci volné hladiny doplněny natantními a
submerzními druhy vodních makrofyt (v roce 2011 tato
makrofyta v různé míře zarůstala odhadem asi 90 % výměry
nádrže). Z pohledu obojživelníků i řady dalších druhů
živočichů vázaných na vodní prostředí (resp. živočichů
vyžadujících přítomnost vegetací zarostlých litorálních partií)
se aktuálně jedná o vysoce atraktivní stanoviště
nadregionálního, v případě některých druhů dokonce
celorepublikového významu.
Cílem péče je zachování současného, z pohledu ochrany
přírody v podstatě ideálního charakteru biotopu
mělký, výrazně osluněný rybník využívaný k odchovu nižších
věkových kategorií kapra a lína (výlovy každoročně
v podzimním období). Průhlednost vody se (na rozdíl od
sousedního rybníku Kozor) v průběhu roku 2011 poměrně
výrazně snižovala, nicméně i tak zůstávala celoročně na
přijatelné úrovni.
Stejně, jako v případě rybníku Kozor, došlo i u Planinského
rybníku v minulosti k velmi necitlivému vyhrnutí sedimentů a
jejich uložení ve formě masivního valu, lemujícího celé
severní pobřeží nádrže. V tomto valu jsou ale ponechány na
několika místech široké průlehy, v rámci kterých je zachován
přirozený přechod z vodního do terestrického prostředí (tedy
celý plnohodnotný litorál), a je tak umožněno i vyšší
ovlivnění okolních terestrických stanovišť např. v důsledku
kolísání vodní hladiny (sezónní zaplavování přilehlých
lučních porostů atd.).
I přes výše popisovanou skutečnost zde byla zachována
vhodná morfologie nádrže s velkými mělkovodními

doporučený zásah

naléhavost

termín provedení

interval provádění

optimalizace rybích obsádek a 1
nastavení
vhodného
způsobu
hospodaření (v podstatě se neliší
od současného)
každoroční monitoring nádrže a 1
kontrola obsádek při výlovu
monitoring populací obojživelníků 1 - 2

od 2013

kontinuálně
na
monitoringu nádrže

III - XI

každoročně

III - IX

botanický průzkum
malakozoologický průzkum
entomologický průzkum
eliminace populace ondater

1
1-2
1
1-2

2013
2013
2013
od 2013

ideálně každoročně, minimálně
1 x za dva roky
jednorázově
jednorázově
jednorázově
dle potřeby

optimalizace rybích obsádek a 1
nastavení
vhodného
způsobu
hospodaření (v podstatě se neliší
od současného)
každoroční monitoring nádrže a 1
kontrola obsádek při výlovu
monitoring populací obojživelníků 1 - 2

od 2013

kontinuálně
na
monitoringu nádrže

III - XI

každoročně

III - IX

botanický průzkum
malakozoologický průzkum
entomologický průzkum
eliminace populace ondater

2013
2013
2013
od 2013

ideálně každoročně, minimálně
1 x za dva roky
jednorázově
jednorázově
jednorázově
dle potřeby

1
1-2
1
1-2

redukce monokulturních porostů 2 - 1
orobince (kosení pod vodní
hladinou)

v případě potřeby dle potřeby
(VIII, IX), během
jednoho zásahu redukce o cca 1/3

základě

základě

3

4

5

6

porost dřevin a
křovin

1,45

podmáčené luční 0,82
lado

lesní porost

kosená
podmáčená až
vlhká louka

38

1,13

2,16

plochami, která umožnila rozvoj velmi rozsáhlých, druhově
bohatých a značně rozmanitých porostů emerzní litorální
vegetace. Kromě emerzních druhů se vyskytují i druhy
natantní a významná část nádrže zarůstá i vegetací
submerzní.
Vysoký val z nahromaděných vyhrnutých sedimentů zarůstá
náletovými dřevinami. Z pohledu obojživelníků a obecně
živočichů vázaných na vodní prostředí se jedná o vysoce
atraktivní stanoviště nadregionálního, v případě některých
obojživelníků i celorepublikového významu.
Cílem péče je optimalizace obhospodařování a zachování
současného, z pohledu ochrany přírody v podstatě
ideálního charakteru biotopu
prakticky neudržovaný, popř. minimálně udržovaný porost
křovin (vrby, trnky, ...) a dřevin (smrk, borovice, bříza)
navazující na deponii po vyhrnutí rybníka Kozor (na jihu)
a Planinského (na východě) a na podmáčené lado vlhkých luk
zarůstající náletem (na severu).
Cílem péče je zachování stavu větší části plochy.
V severním cípu DP je cílem obnovit podmáčený luční
porost
podmáčené až suché (směrem od nádrže) luční lado postupně
zarůstající náletem křovin a listnatých dřevin. Na východě je
lado odděleno deponií sedimentu od Planinského rybníka
(s ním komunikuje jedním širokým průlehem). Při severním
okraji je plocha osázena smrky
Cílem péče je obnova a údržba podmáčené louky
navazující na nádrž

v severním cípu DP vyřezání 2
náletových dřevin a obnova kosené
podmáčené louky (ruční kosení)
botanický průzkum
1

IX – XI redukce
náletu, VIII – IX
kosení
2013

vyřezání jednorázově, kosení
optimálně každoročně, minimálně 1 x za 3 roky
jednorázově

malakozoologický průzkum
entomologický průzkum
vyvěšení budek pro ptáky
odstranění náletu a nevhodných
výsadeb
ruční kosení louky

1-2
1
2
1-2

2013
2013
od 2013
IX - XI

jednorázově
jednorázově
průběžně
jednorázově

1-2

VIII - IX

botanický průzkum
malakozoologický průzkum
entomologický průzkum
porost převážně jehličnatých dřevin (v kontaktu s lučními listnaté dřeviny ponechat, v lese
porosty i listnáče).
hospodařit s dlouhodobým cílem
Cílem péče je dosáhnout přirozenější druhové skladby dosáhnout přirozenější druhové
skladby (potlačování jehličnanů)
a struktury porostu
a struktury. Ponechávatv porostech
část padlých stromů (zejména
listnáčů)
botanický průzkum
malakozoologický průzkum
entomologický průzkum
vyvěšení budek pro ptáky
úzký pruh podmáčené kosené louky přiléhající strojové kosení louky
k severovýchodnímu pobřeží Planinského rybníka. Vlastní
nádrž je po většině kontaktu s plochou 6 oddělena vysokým

1
1-2
1
2

2013
2013
2013
dlouhodobý cíl

optimálně každoročně, minimálně 1 x za 3 roky
jednorázově
jednorázově
jednorázově
po celé období platnosti PP

1
1-2
1
2
1

2013
2013
2013
od 2013
v případě jedné
seče VIII – IX,
v případě dvou sečí

jednorázově
jednorázově
jednorázově
průběžně
každoročně

valem z vyhrnutých sedimentů. Na několika místech však
s loukou komunikuje širokými průlehy – zde pak louka
představuje eu – epilitorál nádrže.
Cílem péče je zachovat současný charakter plochy
botanický průzkum

7

kosené luční
porosty

0,83

8

1,05
podmáčený
porost listnatých
dřevin

9

kulturní
jehličnatý les

4,61

malakozoologický průzkum
entomologický průzkum
přecházející strojové kosení louky

kosená, druhově pestrá vlhká louka,
do litorálních porostů Planinského rybníka.
Cílem péče je zachovat současný charakter plochy

botanický průzkum
malakozoologický průzkum
entomologický průzkum
menší podmáčené plochy s dobře vyvinutým bylinným botanický průzkum
podrostem a bohatým mechovým patrem (i s rašeliníky) malakozoologický průzkum
s porostem listnatých dřevin, převážně bříz. V kontaktu entomologický průzkum
s Planinským rybníkem jsou v těchto plochách i stále
zavodněné příkopy.
Cílem péče je zachovat současný charakter plochy
převážně kulturní smrčina s příměsí borovic, místy listnaté dřeviny ponechat, v lese
s rozvinutým podrostem borůvčí a trav
hospodařit s dlouhodobým cílem
Cílem péče je dosáhnout přirozenější druhové skladby dosáhnout přirozenější druhové
skladby (potlačování jehličnanů)
a struktury porostu
a struktury. Ponechávatv porostech
část padlých a doupných stromů
(zejména listnáčů)
botanický průzkum
malakozoologický průzkum
entomologický průzkum
vyvěšení budek pro ptáky

1
1–2
1
1

jednorázově
jednorázově
každoročně

1
1–2
1
1
1-2
1

2013
2013
v případě jedné
seče VIII – IX,
v případě dvou sečí
první seč ve druhé
polovině V., druhá
viz výše
2013
2013
2013
2013
2013
2013

1-2

dlouhodobý cíl

po celé období platnosti PP

1
1-2
1
2

2013
2013
2013
od 2013

jednorázově
jednorázově
jednorázově
průběžně

naléhavost - stupně naléhavosti jednotlivých zásahů se uvádí podle následujícího členění:
1. stupeň - zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany),
2. stupeň - zásah vhodný,
3. stupeň - zásah odložitelný.
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první seč ve druhé
polovině V., druhá
viz výše
2013
jednorázově

jednorázově
jednorázově
jednorázově
jednorázově
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Příloha M1 - Orientační mapa s vyznačením území
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Příloha M2 - Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma
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Příloha M3 - Mapa dílčích ploch a objektů
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Příloha M4 – Mapa navrhované optimalizace hranic ZCHÚ
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