
Příloha T2 - Výčet a popis jednotlivých opatření a zásahů dle dílčích ploch 
Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich 
Číslo 

plochy 
výměra (m2) stručný popis charakteru plochy nebo objektu a 

dlouhodobý cíl péče / část plochy 
doporučený zásah naléhavost* termín provedení interval provádění 

5870 Letnění 2 III (IV) – IX (X) 1x za 10 let 
5870 Kosení (ihned po letnění 

v případě velkého nárůstu 
biomasy) 

3 IX – X 1x za 10 let 

Cca 5000 Odbahnění 3 IX-X (1-2 roky po letnění) Jednorázově 

Cca 500 Vykácení břehového porostu  
s následným potlačováním 
zmlazení  

1 IX – IV Jednorázově 
2011-2012 pak 
prořezávky 
2016 a 2021 

1 

5870 

Vlastní rybník se zonací vodní a pobřežní 
vegetace, s výskytem obojživelníků 

Výlov rybníka 1 IX-X (případně III) 1x za rok 
Cca 300 Vykácení dřevin s následným 

částečným potlačováním 
zmlazení 

2 IX – III Jednorázově 
2011-2012 pak 
prořezávky 
2016 a 2021 

Cca 50 Vybudování tůní pro čolky 
(viz kap.3.1.) 

1 IX - III Jednorázově 
2012-2013 

2 

200 

Vlhká loučka na JZ okraji rybníka s přechodem do 
litorálu rybníka 

Ruční kosení s odvozem 
biomasy mimo ZCHÚ (část 
hmoty použít do zimovišť) 

1 VIII – IX 1x za rok, část 
1x za 2 roky 

3 1000 Porosty dřevin na Z okraji rybníka Vykácení dřevin břehového 
porostu s následným 
potlačováním zmlazení, s  
ponecháním části dřevní 
hmoty na hromadách jako 
zimoviště pro čolky 

1 IX – IV Jednorázově 
2011-2012, pak 
prořezávky 
2016 a 2021 

4 Cca 200 Remíz mezi S okrajem rybníka a loukou Probírka dřevin 3 XI - III jednorázově 

3385 Kosení s odvozem biomasy 
mimo ZCHÚ 

1 VIII - XI 1x za rok, část 
1x za 2 roky 

5 

Cca 150 

Pcháčová (částečně degradovaná) louka v S části 

Vybudování tůní pro čolky 
(viz kap.3.1.) 

2 IX - III Jednorázově 
2012-2022 

* stupně 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, 

 


