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1. Základní identifikační a popisné údaje

1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN

Evidenční kód ZCHÚ: 421

Kategorie: Přírodní památka (PP)

Název: Stříbrná huť

Kategorie IUCN: IV.

1.2 Platný právní předpis o vyhlášení ZCHÚ

vydal: Ministerstvo školství a osvěty

číslo: B-42267/46-III/1

dne: 31.7.1946

1.3 Územně-správní členění, překryv s jinými chráněnými územími a 

příslušnost k soustavě Natura 2000

Kraj: Jihočeský 

Obec s rozšířenou působností: Tábor

Obec: Stříbrné Hutě

Katastrální území: Dobronice u Chýnova

Národní park: -

Chráněná krajinná oblast: -

Jiný typ chráněného území: -

Natura 2000

Ptačí oblast: -

Evropsky významná lokalita: -

Příloha č. 1: Orientační mapa s vyznačením území 1:25 000
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1.4 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí

Katastrální území:  627399  Dobronice u Chýnova

Číslo 
parcely 

podle KN

Číslo parcely 
podle PK  

nebo jiných 
evidencí

Druh pozemku podle 
KN

Způsob využití
pozemku podle KN

Číslo listu 
vlastnictví

Výměra parcely 
celková podle KN 

(m2)

Výměra parcely 
v ZCHÚ (m2)

449 ostatní plocha manipulační plocha 5 3084 3084

Vlastnické právo Právo hospodařit s majetkem státuČ. 
parc. 
Podle 

KN
jméno adresa jméno adresa

449 Česká 
republika

Lesy ČR, s.p. Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, Nový 
Hradec Králové, 501 68

Příloha č. 2: Mapa “Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ” 1:5 000

1.5 Výměra území a jeho ochranného pásma 

Druh pozemku
ZCHÚ

plocha v 0,0000 
ha

OP -
vyhlášené

plocha v 0,0000 
ha

Způsob využití pozemku
ZCHÚ
plocha v 0,0000 
ha

neplodná půdaostatní plochy 0,3084
ostatní způsoby využití 0,3084

plocha celkem 0,3084

Ochranné pásmo je pás široký 50 m od hranice přírodní rezervace.

.

1.6 Hlavní předmět ochrany

1.6.1 Předmět ochrany podle zřizovacího předpisu

Předmětem ochrany je zachování místní početné populace zvláště chráněné

rostliny - ďáblíku bahenního (Calla Palustris).
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1.6.2 Hlavní předmět ochrany – současný stav

B. druhy 

název druhu 

aktuální 
početnost 

nebo vitalita 
populace v 

ZCHÚ

stupeň ohrožení popis biotopu druhu

Calla palustris
ďáblík bahení

hojná 
populace

C3 litorál rybníčku

1.7 Dlouhodobý cíl péče

Dlouhodobým cílem péče o přírodní památku je zachování místní populace 

ďáblíku bahenního, která se v současnosti jeví jako stabilní. 

2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na 

předmět ochrany

2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů

a) základní údaje

Přírodní památka Stříbrná huť se nachází cca 5 km východně od Tábora, 

mezi obcemi Zárybniční Lhota a Dobronice u Chýnova. Přístup k lokalitě je 

z osady Stříbrné Hutě zhruba 0,6 km SZ směrem. Památka naleží                     

do katastrálního území Dobronice u Chýnova. Přesné umístnění lokality je patrné 

z příloh č. 1 a 2.

Předmětem ochrany v přírodní památce Stříbrná huť je zarůstající lesní 

rybníček s významně početnou populací ohroženého druhu ďáblíku bahenního 

(Calla palustris), která byla vyhlášena Ministerstvem školství a osvěty dne      

31.7. 1946.

Výměra PP dle údajů katastru nemovitostí je 0,3084 ha. Tvar lokality je 

podélný ve směru SZ – JV (délka 130m x šířka 25 m). Vlastní území se nachází   

v mírném údolí podél drobného toku, který se vlévá do menšího rybníčku (náleží 

do PP). Rybníček vznikl zřejmě uměle při výstavbě mlýnského náhonu, který 
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vede do osady Stříbrné Hutě. Západně od lokality protéká Chotovinský potok. 

Nadmořská výška území je 420 m n.m. Klimaticky náleží do mírně teplé 

oblasti. Geologické podloží širší oblasti je utvářeno biotitickými pararulami 

migmatitickými až arterity. Vlastní památka se nachází na fluviálních písčito-

jílovitých sedimentech včetně sedimentů umělých vodních nádrží. V rámci 

regionálně fytogeografického členění památka náleží do fytogeografické oblasti 

mezofytikum, obvodu Českomoravské mezofytikum, okresu Votická pahorkatina, 

podokresu Táborsko - Vlašimská pahorkatina a nachází se na hranici s okresem 

Třeboňská pánev. 

b) popis vegetace

Vzhledem k velikosti i charakteru lokality se z pohledu popisu jedná o vegetačně 

jednoduché území. Středem zájmu je mělký zazemněný rybníček obklopený lesem, 

který se  nachází na drobném vodním toku s vcelku přirozeným porostem olše ve 

východní části památky. Předmětem ochrany je početná populace ďáblíku 

bahenního, který roste v litorálu rybníčku.

  Na základě provedených inventarizačních průzkumů (Albrechtová 1980           

a Čurnová 2007) a venkovního šetření lze popsat území přírodní památky 

následovně. Jak již bylo uvedeno centrální části území je mělký rybníček z větší 

části zarostlý. Volná hladina je pouze na menší části poblíž hráze rybníčka. 

V litorálu převažuje ďáblík bahenní (Calla palustris), chrastice rákosovitá (Phalaris 

arundinacea) a zblochan vzplývavý (Glyceria fluitans). Vodní hladinu osidluje 

okřehek menší (Lemna minor) a hvězdoš (Callitriche sp.). Na břehu roste karbinec 

evropský (Lycopus europaeus), krabilice chlupatá (Cherophyllum hirsutum), lilek 

potměchuť (Solanum dulcamara), blatouch bahenní (Caltha palustris), vrbina 

obecná (Lysimachia vulgaris), ostřice (Carex elongata, Carex remota) a řeřišnice 

hořká (Cardamine amara).

 Hráz rybníčka je v porostlá dospělými jedinci smrku, olše a dubu. Při sledování 

bylinné vegetace byl zjištěn výskyt  jahodníku obecného (Fragaria vesca), ptačince 

velkokvětého (Stellaria holostea), kyčelnice cibulkonosné (Dentaria bulbifera) a 

třtiny rákosovité (Calamagrostis arundinacea). V severozápadní části, kde přitéká 

potok se nachází ptačinec velkokvětý (Stellaria arsine) a mokřýš střídavolistý 

(Chrysosplenium alternifolium).
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Ve východní části přírodní památky jsou rozvolněné olšové porosty 

přirozeného původu, pod kterými se vyskytuje zejména blatouch bahenní (Caltha 

palustris), krabilice chlupatá (Chaerophyllum hirsutum) a řeřišnice hořká 

(Cardamine amara). Do severovýchodního cípu zasahuje přestárlý smrkový porost 

jehož podrost je tvořen převážně bikou hajní (Luzula luzuloides), brusnicí borůvkou 

(Vaccinium myrtillus) a konvalinkou vonnou (Convallaria majalis). Tentýž podrost se 

nachází i v okolí lokality, které je ze severní i jižní strany tvořeno převážně mýtními 

porosty smrku a borovice s vtroušeným dubem a lípou. V menší míře to jsou             

i smrkové kultury a tyčoviny. 

Podrobný výčet všech druhů je uveden v již výše zmíněných inventarizačních 

průzkumech.

Přehled zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů

název druhu 

aktuální 
početnost 

nebo vitalita 
populace v 

ZCHÚ

Kategorie podle 
vyhlášky                 

č. 395/1992 Sb.
popis biotopu druhu

Calla palustris
ďáblík bahení

hojná 
populace

ohrožený druh litorál rybníčku

2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské 

činnosti v minulosti

a) ochrana přírody: přírodní památka byla vyhlášena dne 31. 7. 1946.

b) lesní hospodářství: hospodaření nemělo negativní vliv na předmět ochrany. 

c) rybníkářství: rybníček nebyl v minulosti využíván pro intenzivní chov ryb.

d) myslivost: běžný způsob využití, který neměl vliv na stav populace ďáblíku .

e) rekreace a sport: k PP nevedla značená stezka.   

2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní 
předpisy

PP je součástí LHC Tábor (210 000) s platností LHP od 1. 1. 2002 do 31. 12. 
2011.  
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2.4 Škodlivé vlivy a ohrožení území v současnosti

a) lesní hospodářství: nejvýznačnější část plochy zastupují olšové porosty se 

smrkem v SV části, lze konstatovat, že současné lesní hospodaření nemá 

negativní vliv na stav lokality. 

b) rybníkářství: rybníček není využíván pro chov ryb, v minulosti byly provedeny 

opravy potřebné pro udržení potřebného vodního režimu.

c) myslivost: myslivecké hospodaření nenarušuje cíle ochrany přírody.

d) rekreace a sport: území není aktivně využívané k rekreaci, není zde značená 

turistická stezka.

2.5 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch

2.5.1 Základní údaje o lesích 

Přírodní lesní oblast 15b – Třeboňská pánev
Lesní hospodářský celek / zařizovací obvod LHC Tábor
Výměra LHC v ZCHÚ (ha) 0,3084
Období platnosti LHP (LHO) od 1.1.2002  do 31.12.2011
Organizace lesního hospodářství LČR s.p., LS Tábor
Nižší organizační jednotka revír   Stříbrná huť

Přehled výměr a zastoupení souborů lesních typů

Přírodní lesní oblast: Středočeská pahorkatina
Soubor 

lesních typů 
(SLT)

Název SLT Přirozená dřevinná skladba 
SLT

Výměra 
(ha) Podíl (%)

1G (Vrbová) olšina OL 6-10, VR+1, LP+, (OS, 
BŔ)+,  JS+, DB+

0,13 93

3S Svěží dubová bučina BK 5-7, DB 2-3, JD 1-3, LP+1, 
HB+, JV 0,01 7

Celkem 0,14 100

Poznámka: Přirozená skladba dle Průši (1971)
0,17 ha je plocha rybníčka
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Porovnání přirozené a současné skladby lesa

Zkratka Název dřeviny
Současné 
zastoupení 

(ha)

Současné 
zastoupení (%)

Přirozené 
zastoupení (ha)

Přirozené 
zastoupení (%)

Jehličnany
SM Picea abies 0,01 7 + +
JD Abies alba + +

Listnáče
OL Alnus glutinosa 0,13 93 0,12 90
VR Salix fragilit 0,01 10
BK Fagus sylvatica + +
DB Quercus robur + +
LP Tilia cordata + +
OS Populus tremula + +
BR Betula pendula + +
JS Acer platanoides + +
HB Carpinus betulus + +
JV Acer platanoides + +

Celkem 0,14 100 % ----- -----

Příloha č. 3: Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich

Příloha č. 4: Mapa ”Stupně přirozenosti lesních porostů” 1:5 000

Příloha č. 5: Lesnická mapa typologická 1:5 000

Příloha č. 6: Mapa dílčích ploch a objektů 1:5 000

2.5.4. Základní údaje o nelesních pozemcích

Příloha č. 7: Popis dílčích ploch a objektů

Příloha č. 6: Mapa dílčích ploch a objektů 1:5 000

2.6   Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů do území        

a závěry pro další postup

Přírodní památka Stříbrná huť je zajímavým biotopem s převahou mezotrofní 

vegetace bahnitých substrátů s výskytem ďáblíku bahenního. Na lokalitě byly 

provedeny dva inventarizační průzkumy v odstupu cca 30 let (1976, 1979 – 2007). 

Porovnáním těchto průzkumů lze dospět k pozitivnímu závěru, že za tuto dobu 

nedošlo ke snižování zastoupených taxonů, naopak populace ďáblíku se zvětšila. 

Tento stav lze podložit i skutečností, že k vyhlášení chráněného území došlo již před 

více jak 60-ti lety (1946) a důvod předmětu ochrany – výskyt ďáblíku je ve stavu 

početné stabilní populace.
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Vhodnými zásahy, které byly provedeny v období 2005 – 7, jmenovitě oprava 

dvou bezpečnostních přelivů při severní a jižní části hráze rybníčka, oprava 

protrženého tělesa bývalého mlýnského náhonu a odstranění staré hráze (která 

zamezovala odtoku vody) jižně od současné hráze, došlo k trvalé regulaci vodní 

hladiny v rybníčku. Tímto je zajištěno vhodné prostředí pro další existenci populace 

ďáblíku. Za zmínku stojí i skutečnost, že při budování bezpečnostních přelivů bylo 

použito vhodného přírodního materiálu tzn. dubových fošen.

 K současnému stavu přírodní památky přispívá i skutečnost, že lokalita je 

pravděpodobně málo navštěvována, jelikož se nachází na odlehlém místě. Nevede 

k ní značená stezka a přístup je možný pouze po pěšině podél bývalého mlýnského 

náhonu z osady Stříbrné Hutě, popř. napříč lesními porosty. 

Vzhledem ke stávajícímu stavu lze konstatovat, že se může pokračovat              

v dosavadním extenzivním způsobu péče o lokalitu. V současnosti s výhledem na 10 

let se nepředpokládá potřeba jakýchkoliv zásahů v přírodní památce, vyjma 

zdravotního výběru poškozených stromů, jejichž výskyt je možný. 

2.7 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné 
kolize

Nedochází ke kolizi zájmů na ploše. 

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) péče o lesy
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Rámcové směrnice péče o les podle SLT

Číslo Kategorie lesa Soubory lesních typů

1 Lesy zvláštního 
určení

1G, 3S

Cílová druhová skladba dřevin (%) při obnově lesa 
SLT základní dřeviny meliorační a zpevňující dřeviny ostatní dřeviny
1G OLL OLL, VR JS, SM, OS

3S SM, BK, DB JD, LP, JV, JS, JL, HB, TŘ BO, MD, OS
Porostní typ A Porostní typ B Porostní typ C

Olšový porost s VR a přimíšeným TP, 
OS, BR, JS, DB a SM.

Základní rozhodnutí
Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obn. doba

90 30

Hospodářský způsob Hospodářský způsob Hospodářský způsob

Výběrný

Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty
Současné zastoupení – více jak 90 % 
tvoří OL, odpovídá požadované 
druhové skladbě. SM se nachází 
v SV části porostu na LT 3S8 a jeho 
zastoupení je do 10 %. Cílem je 
udržet dominantní zastoupení OL 
s možnou příměsí stanovištně 
vhodných dřevin.  
Způsob obnovy a obnovní postup
Uplatňovat jednotlivý až skupinový 
výběr zaměřený na postupnou 
obnovu OL pomocí pařezové 
výmladnosti, v případě potřeby použít 
umělou obnovu. Podporovat vhodnou 
příměs.  
Péče o nálety, nárosty a kultury
Redukce případného přirozeného zmlazení geograficky a stanovištně nevhodných dřevin Zajistit ochranu 
kultur a náletu proti škodám zvěří oplocením popř. nátěrem.  Ochrana kultur před buření. 
Výchova porostů

Při výchově podporovat dřeviny cílové skladby .

Opatření ochrany lesa 

Ochrana proti škodám zvěří.

Provádění nahodilých těžeb

Provádět běžné sanační zásahy napadených jedinců a zamezovat tak šíření hmyzích škůdců. Při větším 
rozsahu kalamitní hmoty je vhodné oznámit  orgánu ochrany přírody záměr zpracování kalamitní těžby. 
Jednotlivé vývraty zpracovávat. 
Doporučené technologie

Kůň, UKT, LKT s nízkotlakými pneumatikami. 
Poznámka

Těžební zásahy na ploše provádět s minimálním narušením půdního krytu. Nesmí docházet k výraznému 
poškození na stojících stromech. 

Příloha č. 4: Mapa ”Stupně přirozenosti lesních porostů” 1:5 000
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c) péče o rostliny

Předmětem ochrany je ďáblík bahenní. Vzhledem k jeho stabilní populaci       

a stavu lokality nejsou zapotřebí navrhovat zásahy (zachování současného stavu). 

3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území

a) lesy

Výčet plánovaných zásahů je uveden v příloze č. 3: Popis lesních porostů          

a výčet plánovaných zásahů v nich.

b) nelesní pozemky

Výčet plánovaných zásahů je uveden v příloze č. 7: Popis dílčích ploch              

a objektů, kde jsou uvedeny i případné plánované zásahy.

3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma 

včetně návrhu zásahů a přehledu činností

V ochranném pásmu je nutno hospodařit tak, aby nedošlo k narušení předmětu 

ochrany v PP. 

3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu

Hranice PP jsou geodeticky zaměřeny, rovněž je provedeno pruhové značení 

na stromech (relativně čerstvé). Dochází zde však k zásadnímu problému, který 

spočívá v odlišném vyznačení hranic – pruhy na stromech nesouhlasí s geodetickými 

stabilizačními mezníky (rozdíl i 15 m). Je tedy nezbytné toto značení dát do souladu 

se skutečností – znovu provést pruhové značení na stromech a odstranit neplatné.

3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území

V souladu se zřizovacím předpisem vydaným MŠO ze dne 31.7.1946, kterým 

byla přírodní památka zřízena se uvádí výměra lokality 0,004 ha. Identifikace v rámci 

KN je parcela 449 v katastrálním území Dobronice u Chýnova s výměrou 0,3084 ha. 

Této výměře odpovídají i zákresy lokality v dostupných materiálech i skutečné 

hranice v terénu ověřené při venkovním šetření. Je tedy nutné uvést tento nesoulad 

ve skutečný stav. 
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3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území 

veřejností

Vzhledem k současné intenzitě využívání, která je minimální, není nutné 

regulovat rekreační a sportovní využívání.

3.6 Návrhy na vzdělávací využití území

Na lokalitě je umístněna informační tabule, která má návštěvníkům podat 

základní údaje o zřízení přírodní památky a jejího managementu. Tabule má však 

uhnilé dřevěné stojky a je pouze opřená o strom. Bylo by dobré vyhotovit novou 

tabuli a instalovat jí na původní místo. 

Lokalita může sloužit jako objekt floristického výzkumu.

3.7 Návrhy na průzkum či výzkum území a monitoring

Na území PP Stříbrná huť byly v minulosti provedeny dva inventarizační 

průzkumy. První v roce 1980 zpracovala A. Albrechtová a druhý v roce 2007            

ing. A. Čurnová, EIA SERVIS s.r.o., České Budějovice. Výsledky inventarizačních 

průzkumů byly použity při zpracování plánu péče a na základě získaných údajů lze 

doporučit provedení dalšího průzkumu v roce 2017.  
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4. Závěrečné údaje

4.1 Předpokládané náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle 
jednotlivých zásahů (druhů prací)

Druh zásahu (práce) a odhad množství (např. plochy) 
Orientační 
náklady za 

rok (Kč)

Orientační náklady za 
období platnosti plánu 

péče (Kč)
Jednorázové a časově omezené zásahy
Odstranění chybně umístěného pruhového značení ----------    500,-
Obnova pruhového značení na stromech (330m) ----------    500,-
Přemístění cedule se státním znakem ----------    500,-
Odstranění stávající informační tabule ----------     500,-
Vyhotovení nové informační tabule (rozměr 180x120 cm) 20 000,-
Instalace informační tabule ----------  1 500,-
C e l k e m (Kč) ---------- 23 500,-

Uvedené ceny byly použity na základě aktuálních informací pracovníků ochrany přírody.

4.2 Použité podklady a zdroje informací

Albrechtová A.: Inventarizační průzkum vegetačního krytu, České Budějovice, 1980

Čurnová A.: Botanický inventarizační průzkum, EIA SERVIS s.r.o.,                     

České Budějovice, 2007

Míchal I., Petříček V. a kol.: Péče o chráněná území II. Lesní společenstva, Praha, 

1999. 714 str.

Chán, V. a ed.: Komentovaný červený seznam květeny jižní části Čech. Příroda, 

1999.284 s.

Petříček, V. a kol.: Péče o chráněná území I. Nelesní společenstva. Praha, 1999. 

456 str.

Vyhláška MZe č. 83/1996Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o 

vymezení hospodářských souborů, příloha č. 4.

Vyhláška MŽP ČR 395/1992 Sb.

http://www.cuzk.cz

http://drusop.nature.cz

Oblastní plány rozvoje lesů - PLO 15 b – Třeboňská pánev. Brandýs nad Labem: 

ÚHÚL, 2001.

 „Osnova plánů péče o národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní 

přírodní památky, přírodní památky a jejich ochranná pásma“ schválenou 

Ministerstvem životního prostředí dne 29. září 2004 pod č.j. M/100856/04

Venkovní šetření 

Výpis LHP pro LHC Tábor, LS Tábor s platností od 1. 1. 2002 – 31. 12. 2011
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4.3 Seznam mapových listů

a) Katastrální mapa (měřítko) 1: 2 000
číslo mapového listu: S-JTSK  - SOBESLAV 1-0/1, 1-0/2

b) Státní mapa 1:5000 – odvozená
číslo mapového listu: SOBESLA 1-0

c) Základní mapa České republiky 1:10000
číslo mapového listu: Tábor 23-13-17

4.4 Seznam používaných zkratek

Zkratky dřevin odpovídají příloze č. 4 k vyhl. Mze č. 84/96Sb.
AOPK ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 
KN – katastr nemovitostí
LHC – lesní  hospodářský celek
LHP – lesní hospodářský plán
PLO 15b - přírodní lesní oblast Třeboňská pánev
PP – přírodní památka
PUPFL – pozemky určené k plnění funkcí lesa
SLT – soubory lesních typů
ZCHÚ – zvláště chráněné území
J – jih, S – sever, Z – západ, V – východ

4.5 Plán péče zpracoval

LESNÍ PROJEKTY České Budějovice a. s. 

Vrbenská 205

370 01  České Budějovice

ve spolupráci s

ÚHÚL Brandýs nad Labem
pobočka České Budějovice
Lipová 15
373 71  Rudolfov

v  Českých Budějovicích dne 19.11. 2008
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Příloha č. 3: Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich

označení  
JPRL

staré 
označení  

JPRL

dílčí 
plocha 

výměra 
dílčí 

plochy
(0,00 ha)

SLT
zastoupení 

SLT
(%)

číslo 
směrnice

/ 
porostní 

typ

dřeviny
zastoupení 

dřevin 
(%)

věk doporučený zásah naléhavost * poznámka stupeň 
přirozenosti

1G 93 OL 93

3S 7 SM 7

120Fa8

120Da14 
část

2 0,14 1/A 73

(SM 
starší 
134)

V případě potřeby 
provádět zdravotní výběr 

poškozených stromů. 

3 Jedná se o olšovou 
kmenovinu se starším 

SM v SV části 
skupiny. 

3
(les přírodě 

blízký)

* Stupeň naléhavosti jednotlivých zásahů, podle následujícího členění

 1. stupeň - zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany),
 2. stupeň - zásah vhodný,
 3. stupeň – zásah odložitelný









Příloha č. 7: Tabulka „Popis dílčích ploch a objektů“ 

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

označení plochy 
nebo objektu název

výměra 
(ha)

stručný popis charakteru plochy nebo objektu            
a dlouhodobý cíl péče doporučený zásah naléhavost * 

termín 
provedení

interval 
provádění

1 rybníček 0,17
Objektem ochrany je ďáblík bahenní, který 
se nachází v litorálu rybníčka. Rybníček je 

mělký a do značné míry zarostlý.

Vzhledem ke stabilitě populace 
ďáblíku je možno zatím ponechat 

biotop samovolnému vývoji.
--------- --------- ---------

* Stupeň naléhavosti jednotlivých zásahů, podle následujícího členění

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



Příloha č. 8: Fotografie přírodní památky

- hráz rybníčka

- hráz rybníčka, v popředí chrastice rákosovitá



- jihovýchodní cíp památky, část porostní skupiny mýtního SM
- šipka ukazuje na strom , u kterého se nachází geodetický stabilizační prvek 
oproti skutečnému značení hranice PP v popředí

- prosvětlený olšový porost ve východní části území 



- jihozápadní část – místo přístupu od osady Stříbrné Hutě, v popředí nově 
opravený bezpečnostní přepad, v pozadí informační cedule, kterou je 
zapotřebí obnovit

- pohled z hráze na rybníček, v pozadí olšový porost



- severozápadní část území s nově opraveným bezpečnostním přelivem 

- hráz rybníčka s bezpečnostním přelivem


