
 

Pobočka České spole čnosti ornitologické na Vyso čině 
 

Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 

www.cso.cz/vysocina.html 
 

 
 

Ptáci vybraných mok řadů Pelhřimovska 

Vojtěch Kodet, Dana Ko řínková, Ivan Kunstmüller, 
Pavel Hobza, Tomáš Novák 

leden 2011 

 
          
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    



 2 

Ptáci vybraných mok řadů Pelhřimovska 

 
Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině 

 

Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D., Ing. Dana Kořínková, Ivan Kunstmüller, 
Pavel Hobza, Ing. Tomáš Novák 

 
leden 2011 

 
 

Obsah 
 

Úvod........................................................................................................................................................................ 2 

Metodika................................................................................................................................................................. 3 

Výsledky .................................................................................................................................................................. 5 

Poděkování.............................................................................................................................................................. 9 

Závěr ....................................................................................................................................................................... 9 

Literatura................................................................................................................................................................. 9 

Příloha 1: Biotopy a ptáci rybníka Frejlach (k. ú. Horní Cerekev).......................................................................... 10 

Příloha 2: Biotopy a ptáci rybníka Kámen (k. ú. Věžná) ........................................................................................ 37 

Příloha 3: Biotopy a ptáci rybníka Horní Machát (k. ú. Šimpach).......................................................................... 58 

Příloha 4: Biotopy a ptáci rybníka Dolní Machát (k. ú. Šimpach) .......................................................................... 76 

Příloha 5: Biotopy a ptáci rybníka Nůzov (k. ú. Počátky)....................................................................................... 94 

Příloha 6: Biotopy a ptáci rybníka Rákosník (k. ú. Ctiboř u Častrova) ................................................................. 108 

 

 

Úvod 
 

V rámci této studie bylo vybráno 6 ornitologicky významnějších mokřadních lokalit v okrese Pelhřimov v kraji 

Vysočina, kde byl proveden podrobný ornitologický průzkum hnízdících ptáků v letech 2009 a 2010. Vzhledem 

k nepřístupnosti části lokalit a skrytému či nočnímu způsobu života některých druhů byl využit i akustický 

průzkum lokalit pomocí zvukových záznamníků. 
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Metodika 
 

Zájmovými lokalitami byly rybníky s okolními porosty. Jednalo se o ryb. Frejlach (k. ú. Horní Cerekev), 

ryb. Kámen (k. ú. Věžná), ryb. Horní a Dolní Machát (k. ú. Šimpach), ryb. Nůzov (k. ú. Počátky) a ryb. Rákosník 

(k. ú. Ctiboř u Častrova). 

 

Obr.: Pelhřimovsko s vyznačenými zájmovými lokalitami. 

 

 

U lokalit byly vymapovány jednotlivé typy biotopů dle Katalogu biotopů České republiky (CHYTRÝ et al. 2001), 

které jsou stručně popsány. Pro informaci byly doplněny i údaje o výskytu vzácnějších druhů rostlin, a to jak 

zjištěných při návštěvách lokalit v letech 2009 - 2010, tak u vybraných druhů i dostupné historické údaje, které 

jsou uvedeny samostatně. U historických údajů je vždy uveden autor nálezu a zároveň je zde uvedena zkratka 

MVJ v případě, že se jedná o údaj z kartotéky Muzea Vysočiny v Jihlavě (RŮŽIČKA et al. 1968-2010). Tyto údaje 

jsou důležité zejména s ohledem na návrh případné ochranářské péče o lokalitu. Seznam rostlinných druhů je 

řazen v abecedním pořadí. Použitá nomenklatura a české názvosloví vychází z Klíče ke květeně České republiky 

(KUBÁT et al. 2002). Podrobný popis lokalit je uveden u každé z nich samostatně ve výsledcích. 
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Ornitologický průzkum lokalit v letech 2009 a 2010 byl prováděn v následujících třech úrovních a pro každou 

z nich je uvedena použitá metodika sledování. 

A) Redukovaná metoda mapování hnízdních okrsků 

Pozorovatel pomalu prochází celou lokalitou s občasnými zastávkami a zaznamenává všechny ptáky zjištěné 

vizuálně i akusticky, zakresluje jejich polohu do plánku a u každého zaznamenává jeho aktivitu (zpěv, lov…). 

Pozorování probíhá od svítání do 9 hod. SEČ, kdy je aktivita ptáků největší, a to za vhodného počasí (bez 
silnějšího větru a bez srážek). Proběhly minimálně 3 kontroly během hnízdní sezóny (1x v roce 2009 a 2x v roce 

2010). Výsledkem je přehled zaznamenaných druhů a jejich početnost na lokalitě. 

B) 12 hodinový bodový akustický monitoring 

Akustický monitoring prováděný metodou SAVICKÉHO (2008), která spočívá v nahrávání pomocí zvukových 

záznamníků a následné analýze v programu AM Services. Touto metodou lze podchytit i skrytě žijící a noční 

druhy, které se na lokalitě akusticky projevují. V tomto případě byl monitoring zaměřen na večerní, celonoční a 

ranní dobu. Podmínkou metody je vhodné počasí (bez silnějšího větru a bez srážek). Výsledkem je přehled 

zaznamenaných druhů. Celkem bylo na zájmových lokalitách nahráno a následně analyzováno 1 217 hodin 

zvukového záznamu. 

C) Orientační kontrola 

Návštěva lokality v libovolném čase, při které jsou zaznamenávány všechny zjištěné druhy ptáků a u druhů 

vzácnějších též jejich počty. Byla prováděna zejména při instalování a sběru zvukových záznamníků. 

 

Kategorie ochrany a ohrožení jednotlivých druhů jsou ve studii znázorněny použitím následujících symbolů: 

A) Označení kategorií zvláště chráněných druhů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. ve znění vyhlášky č. 175/2006 Sb.: 
§§§  - kriticky ohrožený 
§§ - silně ohrožený 
§ - ohrožený 

   
B) Označení kategorií ohrožených druhů ptáků podle červeného seznamu (ŠŤASTNÝ et BEJČEK 2003): 

CR   - kriticky ohrožený 
EN   - ohrožený 
VU   - zranitelný 
NT   - téměř ohrožený 
LC   - málo dotčený 

 
C) Označení kategorií ohrožených druhů rostlin podle červeného seznamu (PROCHÁZKA 2001): 

C1  - kriticky ohrožený 
C2  - silně ohrožený 
C3  - ohrožený 
C4  - vyžadující další pozornost 

 
D) Označení lokálně vzácnějších nebo pozoruhodnějších druhů, které nejsou uvedeny mezi zvláště chráněnými 
druhy ani v červeném seznamu: 

○  - lokálně významný 
 

E) Označení kategorií významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany (KODET et 
KUNSTMÜLLER 2008): 

!!!  - hnízdiště zasluhující mimořádně vysokou pozornost 
!!  - hnízdiště zasluhující zvýšenou pozornost 
!  - hnízdiště zasluhující pozornost 
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Řazení druhů ptáků bylo zachováno podle metodického doporučení pro faunistické výzkumy v České 

společnosti ornitologické (HUDEC 1993). České a latinské názvosloví ptáků je použito podle HUDCE et al. (2003). 

Systematické zařazení do jednotlivých řádů je podle publikované Fauny ČR (HUDEC 1983, 1984, HUDEC et ŠŤASTNÝ 

2005). 

 

Výsledky 
 

Podrobné výsledky s popisy biotopů, přehledy avifauny lokalit a fotodokumentace jsou uvedeny pro každou 

lokalitu v samostatných přílohách. 

 

Tab.: Celkové počty všech druhů ptáků zaznamenaných na sledovaných lokalitách v hnízdním období. 

2009-2010 1991-2010 
Hnízdiště 
i loviště 

Hnízdiště Hnízdiště 
i loviště 

Hnízdiště 
 

počet 
druhů 

počet 
druhů 

počet 
párů/ha 

počet 
druhů 

počet 
druhů 

Frejlach 59 47 6,7 72 56 
Kámen 49 36 10,2 51 38 
Machát Dolní 36 26 9,2 38 28 
Machát Horní 38 29 7,5 38 29 
Nůzov 28 22 9,6 28 22 
Rákosník 34 30 14,5 37 33 
Celkem 86 66  94 71 

 

 

Graf: Celkové počty všech druhů ptáků zaznamenaných na sledovaných lokalitách v hnízdním období. 
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Tab.: Souhrnný přehled počtu chráněných a ohrožených druhů ptáků, kteří využívali lokality jako svá hnízdiště 

i loviště, zaznamenaných na sledovaných lokalitách v hnízdním období v letech 2009-2010. 

 §§§ §§ § ∑(§§§-§) CR EN VU NT ∑(CR-NT) !!! !! ! ∑(!!!-!) 
Frejlach 1 8 11 20 0 5 10 7 22 1 16 12 29 
Kámen 0 6 6 12 1 0 8 7 16 0 12 11 23 
Machát Dolní 0 4 4 8 0 1 6 3 11 1 7 6 14 
Machát Horní 0 3 5 8 0 1 8 4 13 3 8 5 16 
Nůzov 0 1 6 7 1 0 4 4 9 0 8 5 13 
Rákosník 0 3 2 5 0 0 4 4 8 0 7 5 12 
Celkem 1 14 14 29 2 6 16 10 34 4 23 19 46 
 

 

Tab.: Souhrnný přehled počtu chráněných a ohrožených druhů ptáků, kteří využívali lokality jako svá hnízdiště 

i loviště, zaznamenaných na sledovaných lokalitách v hnízdním období v posledních 20 letech (1991-2010). 

 §§§ §§ § ∑(§§§-§) CR EN VU NT ∑(CR-NT) !!! !! ! ∑(!!!-!) 
Frejlach 3 12 14 29 4 6 16 7 33 6 23 13 42 
Kámen 1 6 6 13 1 0 8 7 16 1 12 12 25 
Machát Dolní 0 5 4 9 0 2 6 4 12 2 8 6 16 
Machát Horní 0 3 5 8 0 1 8 4 13 3 8 5 16 
Nůzov 0 1 6 7 1 0 4 4 9 0 8 5 13 
Rákosník 0 4 3 7 0 1 5 4 10 1 8 5 14 
Celkem 4 16 16 36 4 7 19 10 40 9 26 19 54 
 

 

Tab.: Souhrnný přehled počtu chráněných a ohrožených druhů ptáků, kteří využívali lokality jako svá hnízdiště, 

zaznamenaných na sledovaných lokalitách v hnízdním období v letech 2009-2010. 

 §§§ §§ § ∑(§§§-§) CR EN VU NT ∑(CR-NT) !!! !! ! ∑(!!!-!) 
Frejlach 1 7 8 16 0 4 10 4 18 1 13 10 24 
Kámen 0 3 4 7 1 0 7 2 10 0 9 8 17 
Machát Dolní 0 1 2 3 0 0 4 0 4 0 4 4 8 
Machát Horní 0 2 3 5 0 1 5 1 7 1 6 3 10 
Nůzov 0 1 4 5 1 0 4 1 6 0 6 4 10 
Rákosník 0 3 1 4 0 0 4 2 6 0 5 5 10 
Celkem 1 10 10 21 2 5 12 4 23 2 17 14 33 
 

 

Tab.: Souhrnný přehled počtu chráněných a ohrožených druhů ptáků, kteří využívali lokality jako svá hnízdiště, 

zaznamenaných na sledovaných lokalitách v hnízdním období v posledních 20 letech (1991-2010). 

 §§§ §§ § ∑(§§§-§) CR EN VU NT ∑(CR-NT) !!! !! ! ∑(!!!-!) 
Frejlach 2 9 11 22 3 5 13 4 25 4 18 11 33 
Kámen 0 3 4 7 1 0 7 2 10 0 9 9 18 
Machát Dolní 0 2 2 4 0 1 4 1 6 1 5 4 10 
Machát Horní 0 2 3 5 0 1 5 1 7 1 6 3 10 
Nůzov 0 1 4 5 1 0 4 1 6 0 6 4 10 
Rákosník 0 4 2 6 0 1 5 2 8 1 6 5 12 
Celkem 2 11 12 25 3 6 14 4 27 5 19 14 38 
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Graf: Souhrnný přehled počtu chráněných a ohrožených druhů ptáků, kteří využívali lokality jako svá hnízdiště 

i loviště, zaznamenaných na sledovaných lokalitách v hnízdním období v letech 2009-2010. 
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Graf: Souhrnný přehled počtu chráněných a ohrožených druhů ptáků, kteří využívali lokality jako svá hnízdiště 

i loviště, zaznamenaných na sledovaných lokalitách v hnízdním období v posledních 20 letech (1991-2010). 
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Graf: Souhrnný přehled počtu chráněných a ohrožených druhů ptáků, kteří využívali lokality jako svá hnízdiště, 

zaznamenaných na sledovaných lokalitách v hnízdním období v letech 2009-2010. 
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Graf: Souhrnný přehled počtu chráněných a ohrožených druhů ptáků, kteří využívali lokality jako svá hnízdiště, 

zaznamenaných na sledovaných lokalitách v hnízdním období v posledních 20 letech (1991-2010). 
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Poděkování 
 

Projekt byl finančně podpořen Fondem Vysočiny v rámci programu Krajina Vysočiny 2009, který byl financován 
Krajem Vysočina, za což děkujeme. Za poskytnutí floristických údajů k lokalitám děkujeme Ing. Luďku Čechovi. 
Za zpřístupnění floristických dat z kartotéky Muzea Vysočiny v Jihlavě děkujeme Mgr. Jiřímu Juřičkovi. 
Za doplnění avifaunistických dat děkujeme Miloslavu Duškovi, Filipu Hruškovi, Tomáši Kněžíčkovi a Ing. Ondřeji 
Štěrbovi. 
 
 

Závěr 
 
V hnízdním období v letech 2009 a 2010 bylo na zájmových lokalitách zaznamenáno celkem 86 druhů ptáků, 
z nichž je 29 druhů zvláště chráněných, a to 1 kriticky ohrožený (§§§), 14 silně ohrožených (§§) a 14 ohrožených 
(§). Z pohledu důležitosti ochrany hnízdišť ptáků na Vysočině si lokality aktuálně zasluhují mimořádně vysokou 
pozornost (!!!) pro 4 druhy, zvýšenou pozornost (!!) pro 23 druhů a pozornost (!) pro 19 druhů. 
Nejvýznamnějšími druhy, u nichž byl výskyt klasifikován minimálně jako možné hnízdění, byly aktuálně zjištěny 
čírka obecná (Anas crecca), čírka modrá (Anas querquedula), moták lužní (Circus pygargus), chřástal polní (Crex 
crex), bekasina otavní (Gallinago gallinago), pisík obecný (Actitis hypoleucos), slavík modráček středoevropský 
(Luscinia svecica cyanecula), cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides), rákosník velký (Acrocephalus 
arundinaceus) a strnad luční (Miliaria calandra). Ze sledovaných lokalit Pelhřimovska byl v letech 2009 a 2010 
z hlediska chráněných a ohrožených druhů nejvýznamějším hnízdištěm mokřad Frejlach. Lokalitou s nejvyšší 
zjištěnou hnízdní hustotou byl rybník Rákosník. 
 
V hnízdním období v posledních 20 letech (1991-2010) bylo na zájmových lokalitách zaznamenáno celkem 
94 druhů ptáků, z nichž je 36 zvláště chráněných, a to 4 kriticky ohrožené (§§§), 16 silně ohrožených (§§) 
a 16 ohrožených (§). Z pohledu důležitosti ochrany hnízdišť ptáků na Vysočině si lokality zasluhují mimořádně 
vysokou pozornost (!!!) pro 9 druhů, zvýšenou pozornost (!!) pro 26 druhů a pozornost (!) pro 19 druhů. 
Ze sledovaných lokalit Pelhřimovska byl v letech 1991-2010 nejvýznamějším hnízdištěm mokřad Frejlach, který 
je proto ze všech sledovaných lokalit v rámci této studie jak aktuálně, tak i dlouhodobě nejvýznamnější hnízdní 
lokalitou. 
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Příloha 1: Biotopy a ptáci rybníka Frejlach (k. ú. Ho rní Cerekev) 
 



 11

A) Popis lokality  

Rybník Frejlach se nachází v Rohozenské kotlině na západním okraji Horní Cerekve. Celková rozhloha studované 

lokality je 16,2 ha a leží v nadmořské výšce 582 - 588 m v mapovacím kvadrátu 6657. Fytogeograficky spadá 

do oblasti Českomoravské vrchoviny. Rybník je napájen potoky Pláňavským a Pstruhovcem, kolem nichž se 

vyvinuly rozsáhlé litorály s dominantním zblochanem vodním (Glyceria maxima), orobincem širolistým (Typha 

latifolia) a rákosem obecným (Phragmites australis). Podstatnou část tvoří podmáčené ostřicové louky 

s vzácnými druhy vázanými na mokřadní společenstva. Bezprostřední okolí tvoří intenzivně obdělávaná pole. 

 

Obr.: Poloha zájmové lokality. 
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B) Vegeta ční charakteristika  

Obr.: Vymezení jednotlivých typů biotopů. 
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1) Biotop M1.1 (Rákosiny eutrofních stojatých vod). 

1a) Stanoviště s dominantním orobincem širolistým (Typha latifolia), místy ho doplňují tužebník jilmový 

(Filipendula ulmaria), vrbina obecná (Lysimachia vulgaris), zblochan vodní (Glyceria maxima), pcháč bahenní 

(Cirsium palustre). 

1b) Stanoviště s dominantním zblochanem vodním (Glyceria maxima), ojediněle se v ostrůvcích vyskytuje 

orobinec širolistý (Typha latifolia). 

1c) Stanoviště s dominantním rákosem obecným (Phragmites australis), zahrnuje porosty jak na souši, 

tak ve vodě. Přesněji je tento biotop řazen již do kategorie X7 (Ruderální bylinná vegetace mimo sídla). 

2) Biotop M1.7 (Vegetace vysokých ostřic). 

2a) Stanoviště s dominantní chrasticí rákosovitou (Phalaris arundinacea). 

2b) Stanoviště s dominantními druhy ostřic, o. štíhlou (Carex acuta), o. měchýřkatou (Carex vesicaria), 

o. zobánkatou (Carex rostrata), které se mozaikovitě střídají a prolínají. Další druhy jsou pozůstatkem biotopu 

R2.3 (Přechodová rašeliniště). Jedná se zejména o suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium) [○], ostřici 

obecnou (Carex nigra), zábělník bahenní (Potentilla palustris) [C4], šišák vroubkovaný (Scutellaria galericulata), 

svízel bahenní (Galium palustre), vrbinu obecnou (Lysimachia vulgaris), sítinu níťovitou (Juncus filiformis) [○], 

sítinu klubkatou (Juncus conglomeratus), sítinu rozkladitou (Juncus effusus), děhel lesní (Angelica sylvestris), 

přesličku bahenní (Equisetum palustre) [○] a ojediněle ostřici liščí (Carex vulpina) [○].  

3) Biotop M1.6 (Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů). 

3a) Stanoviště s dominantním ďáblíkem bahenním (Calla palustris) [§,C3], který po okrajích doplňuje ostřice 

měchýřkatá (Carex vesicaria). 

3b) Stanoviště s dominantní vachtou trojlistou (Menyanthes trifoliata) [§,C3], kterou doplňují ostřice zobánkatá 

(Carex rostrata), přeslička poříční (Equisetum fluviatile), zábělník bahenní (Potentilla palustris) [C4], šišák 

vroubkovaný (Scutellaria galericulata), svízel bahenní (Galium palustre), tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), 

violka bahenní (Viola palustris) [○], ostřice šedavá (Carex canescens) a dále ostřice nedošáchor (Carex 

pseudocyperus) [C4], ostřice přioblá (Carex diandra) [C2], rozpuk jízlivý (Cicuta virosa) [C2]. 

4) Biotop T1.6 (Vlhká tužebníková lada). 

4a) Stanoviště s dominantním tužebníkem jilmovým (Filipendula ulmaria), který doplňují skřípina lesní (Scirpus 

sylvaticus), svízel bahenní (Galium palustre), šišák vroubkovaný (Scutellaria galericulata), pcháč bahenní 

(Cirsium palustre), starček potoční (Tephroseris crispa) [C4], ostřice obecná (Carex nigra), ostřice štíhlá (Carex 

acuta), krvavec toten (Sanguisorba officinalis). 

4b) Stanoviště s dominantní skřípinou lesní (Scirpus sylvaticus), kterou doplňují vrbina obecná (Lysimachia 

vulgaris), tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), krvavec toten (Sanguisorba officinalis), sítina rozkladitá (Juncus 

effusus), ostřice obecná (Carex nigra), ostřice zobánkatá (Carex rostrata). 

4c) Stanoviště zarůstá třtina šedavá (Calamagrostis canescens). Kromě dominantní třtiny se zde nacházejí 

vrbina obecná (Lysimachia vulgaris), tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), šišák vroubkovaný (Scutellaria 

galericulata), přeslička rolní (Equisetum arvense). 

4d) Keřové patro stanoviště je zastoupeno vrbou rozmarýnolistou (Salix rozmarinifolia) [§,C3], kterou 

doprovázejí psárka luční (Alopecurus pratensis), tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), svízel bahenní (Galium 

palustre), šišák vroubkovaný (Scutellaria galericulata), pcháč bahenní (Cirsium palustre), ostřice obecná (Carex 

nigra), krvavec toten (Sanguisorba officinalis), mochna nátržník (Potentilla erecta).  

5) Biotop R2.3 (Přechodová rašeliniště): dominantní je rašeliník (Sphagnum sp.), bylinné patro tvoří zejména 

suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium) [○], ostřice zobánkatá (Carex rostrata), ostřice obecná (Carex 

nigra), ostřice šedavá (Carex canescens), zábělník bahenní (Potentilla palustris) [C4], šišák vroubkovaný 

(Scutellaria galericulata), svízel bahenní (Galium palustre), violka bahenní (Viola palustris) [○], vrbina obecná 
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(Lysimachia vulgaris), přeslička bahenní (Equisetum palustre) [○], kozlík dvoudomý (Valeriana dioica) [C4], 

prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) [§,C3], ptačinec bahenní (Stellaria palustris) [C3], přeslička poříční 

(Equisetum fluviatile). 

5a) Stanoviště zarůstá třtina šedavá (Calamagrostis canescens). Kromě dominantní třtiny jsou zde přeslička 

poříční (Equisetum fluviatile), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium) [○], ostřice obecná (Carex nigra), 

violka bahenní (Viola palustris) [○], zábělník bahenní (Potentilla palustris) [C4], orobinec širolistý (Typha 

latifolia). 

6) Biotop T1.9 (Střídavě vlhké bezkolencové louky): s dominantním bezkolencem rákosovitým (Molinia 

arundinacea), ostřicí obecnou (Carex nigra), ostřicí zobánkatou (Carex rostrata), ostřicí bledavou (Carex 

palescens), medyňkem vlnatým (Holcus lanatus), suchopýrem úzkolistým (Eriophorum angustifolium) [○], 

škardou bahenní (Crepis paludosa) [○], přesličkou bahenní (Equisetum palustre) [○], vrbinou obecnou 

(Lysimachia vulgaris). 

7) Biotop X5 (Intenzivně obhospodařované louky): dominantní je psárka luční (Alopecurus pratensis), srha 

říznačka (Dactylis glomerata), jílek mnohokvětý (Lolium multiflorum). 

8) Biotop X7 (Ruderální bylinná vegetace mimo sídla): dominantní je kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), třtina 

křovištní (Calamagrostis epigeios), bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), psárka luční (Alopecurus 

pratensis), srha říznačka (Dactylis glomerata). 

9) Biotop V1 (Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod): je reprezentován 

okřehkem menším (Lemna minor). 

 

C) Významn ější druhy rostlin   

Druhy zvláště chráněné: 
ďáblík bahenní (Calla palustris) - §,C3  
prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) - §,C3 
vachta trojlistá (Menyantes trifoliata) - §,C3 
vrba rozmarýnolistá (Salix rozmarinifolia) - §,C3 

Další druhy z červeného seznamu: 
kozlík dvoudomý (Valeriana dioica) - C4a 
ostřice nedošáchor (Carex pseudocyperus) - C4a 
ostřice přioblá (Carex diandra) - C2 
ptačinec bahenní (Stellaria palustris) - C3  
rozpuk jízlivý (Cicuta virosa) - C2 
starček potoční (Tephroseris crispa) - C4a 
zábělník bahenní (Potentilla palustris) - C4a 

Ostatní lokálně významné druhy: 
ostřice liščí (Carex vulpina) - ○ 
přeslička bahenní (Equisetum palustre) - ○ 
sítina níťovitá (Juncus filiformis) - ○ 
suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium) - ○ 
škarda bahenní (Crepis paludosa) - ○ 
violka bahenní (Viola palustris) - ○ 

Historické záznamy: 
bahnička bradavkatá (Eleocharis mamillata) - C4a; L. Čech (2008, 2009) in litt. 
ďáblík bahenní (Calla palustris) - §,C3; Č.Vitner (2006) in litt., L. Čech (2009) in litt. 
kozlík dvoudomý (Valeriana dioica) - C4a; Č.Vitner (2006) in litt. 
ostřice nedošáchor (Carex pseudocyperus) - C4a; E. Hofhanzlová (2006) in MVJ 
ostřice přioblá (Carex diandra) - C2; E. Hofhanzlová (2006) in MVJ, L. Čech (2008, 2009) in litt. 
prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) - §,C3; L. Čech (2009) in litt. 
rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia) - §§,C3; Č.Vitner (2009) in litt. 
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rozpuk jízlivý (Cicuta virosa) - C2; E. Hofhanzlová (2006) in MVJ, L. Čech (2008, 2009) in litt. 
sítina níťovitá (Juncus filiformis) - ○; L. Čech (2008) in litt. 
starček potoční (Tephroseris crispa) - C4a; Č.Vitner (2006) in litt., L. Čech (2008, 2009) in litt. 
vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata) - §,C3; L. Čech (2009) in litt. 
violka bahenní (Viola palustris) - ○; L. Čech (2008) in litt. 
vrba rozmarýnolistá (Salix rozmarinifolia) - §,C3; Č.Vitner (2006) in litt., L. Čech (2009) in litt. 
vrbovka bahenní (Epilobium palustre) - C4a; L. Čech (2008, 2009) in litt. 
zábělník bahenní (Potentilla palustris) - C4a; Č.Vitner (2006) in litt., L. Čech (2008, 2009) in litt. 
 

D) Avifauna  

Vedle mapování hnízdních okrsků v ranních hodinách bylo na lokalitě instalováno celkem 20 zvukových 

záznamníků (12 v roce 2009 a 8 v roce 2010), které dohromady nahrály během 18 dní v měsících dubnu až 

červenci celkem 309 hodin zvukového záznamu, který byl vyhodnocen. 

Tabulka shrnuje získané výsledky a uvádí maximální počet zjištěných párů (respektive zpívajících/volajících 

samců či maximální počet jednoho pohlaví) daného druhu na lokalitě v letech 2009 - 2010 a z toho vypočítanou 

průměrnou hnízdní hustotu párů na 1 ha lokality. Zároveň je zde u mokřadních a vzácnějších ptáků doplněn 

zjištěný hnízdní výskyt v letech 1991 - 1999 a 2000 - 2008. Symbolem "L" jsou označeny druhy využívající 

lokalitu pouze jako loviště a symbolem "O" druhy zjištěné pouze v bezprostředním okolí či na přeletech. 

Podrobná data a komentáře jsou uvedena u vybraných druhů v následujícím přehledu. 
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 POTÁPKY (PODICIPEDIFORMES)     

§,VU,!! Potápka malá (Tachybaptus ruficollis)  x 1 0,06 

 BRODIVÍ (CICONIIFORMES)     
NT,!! Volavka popelavá (Ardea cinerea)   L  

§§,VU,!! Čáp černý (Ciconia nigra)  L   
§,NT,!! Čáp bílý (Ciconia ciconia)  L L  

 VRUBOZOBÍ (ANSERIFORMES)     

VU,!! Labuť velká (Cygnus olor) x x 1 0,06 
 Berneška velká (Branta canadensis)   L  
§,VU,!! Kopřivka obecná (Anas strepera)  x 1 0,06 
§,CR,!! Čírka obecná (Anas crecca)  x   

○,! Kachna divoká (Anas platyrhynchos)  x 6 0,37 
§§,CR,!! Čírka modrá (Anas querquedula)  x   
○,! Polák velký (Aythya ferina)  x   

 DRAVCI (ACCIPITRIFORMES)     

§§,EN,!! Včelojed lesní (Pernis apivorus)   L  
§§§,CR,!!! Luňák hnědý (Milvus migrans)  L   
§,VU,!! Moták pochop (Circus aeruginosus) x x 2 0,12 

§§,EN,!! Moták lužní (Circus pygargus)  x 2 0,12 
§§,VU,!! Krahujec obecný (Accipiter nisus)  L   
 Káně lesní (Buteo buteo)   L  

 SOKOLI (FALCONIFORMES)     

 Poštolka obecná (Falco tinnunculus)   L  

 HRABAVÍ (GALLIFORMES)     
§,NT,! Koroptev polní (Perdix perdix)  x 1 0,06 

§§,NT,! Křepelka polní (Coturnix coturnix)  x 1 0,06 
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 KRÁTKOKŘÍDLÍ (GRUIFORMES)     

§§,VU,!! Chřástal vodní (Rallus aquaticus) x x 6 0,37 
§§,EN,!!! Chřástal kropenatý (Porzana porzana) x x   
§§,VU,!! Chřástal polní (Crex crex)  x 1 0,06 
NT,!! Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) x x 1 0,06 

○,! Lyska černá (Fulica atra) x x 1 0,06 

 DLOUHOKŘÍDLÍ (CHARADRIIFORMES)     
VU,!! Kulík říční (Charadrius dubius)  x   

VU,!! Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) x x 1 0,06 
§§,EN,!! Bekasina otavní (Gallinago gallinago) x x 3 0,19 
VU,!!! Racek chechtavý (Larus ridibundus)  L   

 MĚKKOZOBÍ (COLUMBIFORMES)     

○ Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto)   O  

○ Hrdlička divoká (Streptopelia turtur)   L  

 KUKAČKY (CUCULUFORMES)     

○,! Kukačka obecná (Cuculus canorus)   1 0,06 

 SVIŠŤOUNI (APODIFORMES)     
§,! Rorýs obecný (Apus apus)  L L  

 ŠPLHAVCI (PICIFORMES)     
LC,! Žluna zelená (Picus viridis)   O  
 Strakapoud velký (Dendrocopos major)   1 0,06 

 PĚVCI (PASSERIFORMES)     

§,LC Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)  L L  
NT Jiřička obecná (Delichon urbica)  L L  
LC,! Linduška luční (Anthus pratensis) x x 3 0,19 

 Konipas bílý (Motacilla alba)   1 0,06 
 Červenka obecná (Erithacus rubecula)   1 0,06 
§§,EN,!!! Slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula)   1 0,06 
 Rehek domácí (Phoenicurus ochruros)   1 0,06 

§,LC,! Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) x x 5 0,31 
§,VU,! Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola)  x 1 0,06 
 Kos černý (Turdus merula)   3 0,19 
 Drozd kvíčala (Turdus pilaris)   2 0,12 

○,! Cvrčilka zelená (Locustella naevia) x x 2 0,12 

○ Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) x x 4 0,25 
§,EN,!! Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides)  x 1 0,06 
 Rákosník ostřicový (Acrocephalus paludicola)  x   

 Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) x x 8 0,49 
 Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) x x 2 0,12 
§§,VU,!! Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus)   1 0,06 
 Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis)   1 0,06 

 Pěnice slavíková (Sylvia borin)   2 0,12 
 Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)   2 0,12 
 Budníček menší (Phylloscopus collybita)   2 0,12 
 Sýkora modřinka (Parus caeruleus)   1 0,06 

 Sýkora koňadra (Parus major)   2 0,12 
§,NT,! Ťuhýk obecný (Lanius collurio) x x 2 0,12 
§,VU,!! Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) x x   
 Straka obecná (Pica pica)   1 0,06 

 Špaček obecný (Sturnus vulgaris)   2 0,12 
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LC Vrabec polní (Passer montanus)   1 0,06 

 Pěnkava obecná (Fringilla coelebs)   1 0,06 
 Zvonek zelený (Carduelis chloris)   5 0,31 
 Stehlík obecný (Carduelis carduelis)   4 0,25 
§,VU,!! Hýl rudý (Carpodacus erythrinus) x    

 Strnad obecný (Emberiza citrinella)   3 0,19 
§§§,CR,!!! Strnad zahradní (Emberiza hortulana)  x   
 Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) x x 12 0,74 
§§§,VU,!! Strnad luční (Miliaria calandra) x x 2 0,12 

 Celkem v hnízdní době včetně nejbližšího okolí a přeletů    59  
 Celkem hnízdící na lokalitě (možné až prokázané hnízdění)   47 6,73 

 

 

E) Významn ější druhy pták ů 

Přehled shrnuje data a komentáře k hnízdnímu výskytu vybraných druhů v letech 2009 a 2010. 
Hvězdička u počtu jedinců či data zjištění značí akustický záznam. 

 
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) - §,VU,!! 

- vol. ad.* 16.6.2009, vol. ad.* 19.7.2009, vol. ad.* 7.5.2010 
- hnízdo staví na vodní hladině v litorálech; na lokalitě pravděpodobné hnízdění 

Volavka bílá (Egretta alba) - §§,!!! 
- 1 ex. 21.6.2009 
- hnízdí v rozsáhlých rákosinách; na lokalitě nehnízdí, jedná se o loviště 

Volavka popelavá (Ardea cinerea) - NT,!! 
- 3 ex. 19.5.2009, 1 ex. 27.5.2009, 1 ex. 15.5.2010 
- hnízdí zejména na stromech, méně často v rákosinách; na lokalitě nehnízdí, jedná se o loviště 

Čáp bílý (Ciconia ciconia) - §,NT,!! 
- 1 ad. 8.5.2009, 1 ad. 24.6.2010, 1 ad. (přelet) 26.6.2010 
- hnízdí převážně na lidských stavbách; na lokalitě nehnízdí, jedná se o loviště  

Labuť velká (Cygnus olor) - VU,!! 
- 1 hn. p. 8.5.2009, 1 ad. 11.4.2010, 4 ad. 7.5.2010, 1 p. 26.6.2010 
- hnízdí v litorálech; na lokalitě prokázané hnízdění 

Berneška velká (Branta canadensis) 
- 1 ad. 7.5.2010 
- nepůvodní druh, který u nás nehnízdí 

Kopřivka obecná (Anas strepera) - §,VU,!! 
- 1 p. 19.5.2010 
- hnízdí zejména v břehové vegetaci; na lokalitě možné hnízdění 

Včelojed lesní (Pernis apivorus) - §§,EN,!! 
- 1 ex. 21.6.2009 
- hnízdí na stromech; na lokalitě nehnízdí 

Moták pochop (Circus aeruginosus) - §,VU,!! 
- 2009: 1 M 8.5., 2 p. 19.5., 1 M 27.5., 2 p. 5.6., 2 p. 21.6., 2 p. 20.7. 
- 2010: 1 M 10.4., 1 M, 1 F 11.4., 2 p. 5.5., 1 M, 1 F 7.5., 1 M 15.5., 2 p. 4.6., 1 M, 1 F 24.6., 1 M, 1 F 26.6. 
- hnízdí převážně v litorálech; na lokalitě pravděpodobné hnízdění 
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Moták lužní (Circus pygargus) - §§,EN,!! 
- 2009: 1 F 8.5., 2 p. 27.5., 1 p. 5.6., 1 p. 21.6., 1 p. 20.7. 
- 2010: 1 M 26.4. (O.Štěrba) 
- hnízdí na zemi v polích, loukách, na mokřadech i ruderálech; na lokalitě pravděpodobné hnízdění 

Koroptev polní (Perdix perdix) - §,NT,! 
- 1 p. 21.6.2009, 1 p. vodí ml. 20.7.2009 
- hnízdí na zemi ve vegetaci; na lokalitě prokázané hnízdění 

Křepelka polní (Coturnix coturnix) - §§,NT,! 
- 1 vol. M* 25.6.2010, 1 vol. M* 26.6.2010 
- stepní a lesostepní druh hnízdící u nás nejčastěji v zemědělských kulturách; na lokalitě možné hnízdění 

Chřástal vodní (Rallus aquaticus) - §§,VU,!! 
- 2009: 2 vol. M 8.5., 4 vol. M 5.6., vol. M* 17.6., 2 vol. M 21.6., vol. M* 17.7., vol. M* 18.7. 
- 2010: 1 vol. M 11.4., vol. M* 6.5., 6 vol. M 7.5., 4 vol. M 8.5., 5 vol. M 15.5., 3 vol. M 4.6., 

2 vol. M 24.6., vol. M* 25.6., vol. M* 26.6. 
- hnízdí v litorálech; na lokalitě pravděpodobné hnízdění 

Chřástal polní (Crex crex) - §§,VU,!! 
- 1 vol. M 15.5.2010 
- hnízdní na polích a loukách; na lokalitě možné hnízdění 

Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) - NT,!! 
- 1 ex. 5.6.2009, 1 p. 4.6.2010, 1 vol. M* 25.6.2010 
- hnízdí v litorálech; na lokalitě pravděpodobné hnízdění 

Lyska černá (Fulica atra) - ○,! 
- 2010: vol. ad.* 10.4., 2 ad. 11.4., vol. ad.* 7.5., vol. ad.* 24.6., vol. ad.* 25.6., 1 ad. 26.6., 
- hnízdo staví na vodní hladině v litorálech; na lokalitě pravděpodobné hnízdění 

Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) - VU,!! 
- 2 ex. 5.5.2010 
- hnízdní na obnažených dnech či polích a loukách; na lokalitě možné hnízdění 

Bekasina otavní (Gallinago gallinago) - §§,EN,!! 
- 2009: 1 mek. M* 8.5., 2 ex. 19.5., 1 mek. M 27.5., 5 ex. 5.6., 1 mek. M* 15.6. 
- 2010: 1 mek. M* 10.4, 1 mek. M* 11.4., 1 vol. ex. 26.4. (O.Štěrba), 3 p. (tok) 5.5., 1 mek. M* 6.5., 

1 mek. M* 7.5., 1 mek. M 15.5., 2 vol. ex. 19.5. (O.Štěrba), 3 p. (tok) 4.6., 2 vol. ex. 24.6., 
1 mek. M* 25.6., 1 vol. ex. 26.6. 

- charakteristickým hnízdním prostředím jsou mokré louky; na lokalitě pravděpodobné hnízdění 

Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) - ○ 
- 1 vol. M* 15.6.2009, 1 vol. M* 17.7.2009, 1 vol. M* 11.4.2010 
- synantropní druh, hnízdí na stromech; pravděpodobné hnízdění v okolí lokality 

Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) - ○ 
- 1 vol. M* 24.6.2010, 1 ex. (přelet) 26.6.2010 
- vyhledává drobné lesíky, liniové pásy dřevin či okraje lesů, hnízdí na stromech; pravděpodobné 

hnízdění v okolí lokality 

Kukačka obecná (Cuculus canorus) - ○,! 
- 1 vol. M* 6.5.2010, 1 vol. M* 7.5.2010, 1 vol. M* 26.6.2010 
- hnízdíní parazit; na lokalitě pravděpodobné hnízdění 

Rorýs obecný (Apus apus) - §,! 
- max. počet zjištěn 10 ex. 5.5.2010 
- během hnízdní doby poletují ptáci lovící hmyz nad lokalitou; na lokalitě nehnízdí 

Žluna zelená (Picus viridis) - LC,! 
- 1 vol. M 11.4.2010 (okolní zahrady) 
- dutinový druh, který si umí dutinu vydlabat sám; možné hnízdění v okolí lokality 

Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) - §,LC 
- max. počet zjištěn cca 40 ex. 15.5.2010 
- během hnízdní doby poletují ptáci lovící hmyz nad lokalitou; na lokalitě nehnízdí 
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Jiřička obecná (Delichon urbica) - NT 
- max. počet zjištěn 2 ex. 26.6.2010 
- během hnízdní doby poletují ptáci lovící hmyz nad lokalitou; na lokalitě nehnízdí 

Linduška luční (Anthus pratensis) - LC,! 
- více zp. M 19.5.2009, 5.6.2009, 21.6.2009, 20.7.2009, 10.4.2010, 11.4.2010*, 5.5.2010, 4.6.2010 
- charakteristickým hnízdním prostředím jsou vlhké louky; na lokalitě pravděpodobné hnízdění 

Slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula) - §§,EN,!!! 
- 1 zp. M* 6.5.2010, 1 zp. M* 24.6.2010, 1 zp. M* 25.6.2010, 1 zp. M* 26.6.2010 
- hnízdí na mokřadech nejrůznějšího typu od rákosin až po mokřadní vrbiny, druh se v ČR šíří, ale na 

Vysočině bývá v hnízdním období zaznamenáván stále jen vzácně; na lokalitě pravděpodobné hnízdění 

Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) - §,LC,! 
- 2 p. 19.5.2009, 1 zp. M 7.5.2010, 5 zp. M 15.5.2010, 2 p. 4.6.2010, 1 M 24.6.2010, 1 p. s vyved. ml. + 

1 p., 2 M 26.6.2010 
- preferuje nekosené travnaté porosty s roztroušenými keři, častější je na vlhkých loukách, hnízdí 

v hustém travním porostu na zemi; nejen pro tento druh je žádoucí nekosit celé plochy, ale 
ponechávat i části nesečené; na lokalitě prokázané hnízdění 

Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) - §,VU,! 
- 1 p. 4.6.2010 
- preferuje sušší nekosené travnaté porosty, hnízdí v hustém travním porostu na zemi; nejen pro tento 

druh je žádoucí nekosit celé plochy, ale ponechávat i části nesečené; na lokalitě možné hnízdění 

Cvrčilka zelená (Locustella naevia) - ○,! 
- 2009: 1 zp. M 27.5., 2 zp. M 5.6., zp. M* 15.6., zp. M* 16.6., 1 zp. M 21.6., zp. M* 17.7., zp. M* 18.7., 

1 zp. M 20.7. 
- 2010: 2 zp. M 5.5.2010, zp. M* 6.5, 1 zp. M 7.5.2010, 1 zp. M 15.5.2010, zp. M* 24.6., zp. M* 25.6., 

zp. M* 26.6. 
- typickým biotopem jsou vlhké louky s vysokým bylinným pokryvem a roztroušenými keři, při 

souvislejším zarůstání ploch dřevinami z nich mizí, hnízdo staví při zemi v husté rostlinné spleti nebo 
uvnitř keře; na lokalitě pravděpodobné hnízdění 

Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) - ○ 
- 4 zp. M 5.6.2009, 2 zp. M 21.6.2009, 1 zp. M 20.7.2009 

- oproti předchozímu druhu se nevyhýbá ani zarostlým plochám, a proto je v současné krajině častější, 
hnízdo staví v husté rostlinné spleti nad zemí; na lokalitě pravděpodobné hnízdění 

Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) - §,EN,!! 
- 1 zp. M 4.6.2010 
- charakteristickým hnízdním prostředím jsou rákosiny; na lokalitě možné hnízdění 

Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) - §§,VU,!! 
- 1 zp. M 15.5.2010 
- hnízdo si splétá na stonky rákosu; na lokalitě možné hnízdění 

Ťuhýk obecný (Lanius collurio) - §,NT,! 
- 2 M 19.5.2009, 2 p. 5.6.2009, 2 p. 21.6.2009, 2 p. 20.7.2009, 1 M 15.5.2010, 2 p. 4.6.2010 
- charakteristický druh křovin; na lokalitě pravděpodobné hnízdění 

Strnad luční (Miliaria calandra) - §§§,VU,!! 
- 2 zp. M 5.6.2009, 2 zp. M 21.6.2009 
- s oblibou vyhledává louky se soliterními keři; na lokalitě pravděpodobné hnízdění 
 
 

Nejvýznamnější údaje z let 1991 - 2008 (I.Kunstmüller, není-li uveden jiný pozorovatel) 
 
Čírka obecná (Anas crecca) [§,CR,!!] - 2 M, 1 F 20.6.2001, 3 M, 2 F 14.5.2002 
Čírka modrá (Anas querquedula) [§§,CR,!!] - 2 p. 14.5.2002, 1 M 6.7.2006 
Luňák hnědý (Milvus migrans) [§§§,CR,!!!] - 1 ex. 15.7.2001 
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) [§§,EN,!!!] - 1 vol. M 30.6.1999, 1 vol. M 15.6.2000, 1 vol. M 20.6.2001, 

1 vol. M 22.6.2001, 1 vol. M 27.6.2002, 1 vol. M 8.7.2003, 2 vol. M 15.5.2005, 2 vol. M 28.5.2005 
Chřástal polní (Crex crex) [§§,VU,!!] - 1 vol. M 28.5.2005, 1 vol. M 14.6.2005, 1 vol. M 5.6.2007 
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Bekasina otavní (Gallinago gallinago) [§§,EN,!!] - 3 ex. 25.5.1997, 4 ex. 30.6.1999, 1 ex. 28.5.2000, 2 p. 
15.6.2000, 12 ex. 20.6.2001, 8 ex. 22.6.2001, 6 ex. 14.5.2002, 8 p. 27.6.2002, 4 ex. 3.5.2003, 4 p. 8.7.2003, 
3 p. 30.6.2004, 3 ex. 25.4.2005, 2 ex. 15.5.2005, 2 ex. 14.6.2005, 2 ex. 15.5.2006, 1 ex. 17.6.2006, 3 p. 
3.5.2007, 2 ex. 5.6.2007, 1 ex. 19.6.2007, 2 ex. 5.4.2008, 2 ex. 21.4.2008, 4 ex. 3.5.2008, 1 p. 31.5.2008 
(F.Hruška, T.Kněžíček) 

Racek chechtavý (Larus ridibundus) [VU,!!!] - 1 ex. 27.6.2002 
Slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula) [§§,EN,!!!] - 1 M nosí potravu 16.5.2007 (V.Kodet), 

1 zp. M 19.5.2007 (V.Kodet), 1 zp. M 3.5.2008 
Rákosník ostřicový (Acrocephalus paludicola) [!!!] - 1 zp. M 20.6.2001, 1 zp. M 30.6.2004, 1 zp. M 28.5.2005 
Hýl rudý (Carpodacus erythrinus) [§,VU,!!] - 2 p. 15.7.1996, 1 p. s vyved. ml. 30.6.1999 
Strnad zahradní (Emberiza hortulana) [§§§,CR,!!!] - 1 p. 17.6.2006 
Strnad luční (Miliaria calandra) [§§§,VU,!!] - 1 zp. M 30.6.1999, 3 zp. M 28.5.2000, 2 zp. M 15.6.2000, 3 zp. M 

20.6.2001, 2 zp. M 22.6.2001, 2 zp. M 27.6.2002, 1 zp. M 25.5.2007 (M.Dušek, O.Štěrba), 3 zp. M 5.6.2007, 
4-5 zp. M 8.6.2007 (V.Kodet), 1 zp. M 19.6.2007 

 
 

F) Péče o lokalitu  
 

Z hlediska ptáků je žádoucí péči o lokalitu směrovat tak, aby zde byl dostatek potravy, zejména bezobratlých, 

a to jak ve vodě, tak na mokrých loukách, což významně ovlivňuje hnízdní hustotu ptáků. 

Druhové složení a početnost vodních ptáků je závislá na způsobu rybářského hospodaření na rybníce. 

Z ornitologického hlediska by bylo optimální ponechání rybníka bez rybářského hospodaření, což je 

pravděpodobně nereálné. Ideální by bylo zavedení velmi šetrného rybářského hospodaření s využitím přirozené 

produkce a zachováním ekologických funkcí rybníka pro široké spektrum vodních organismů při zajišění 

maximální průhlednosti vodního sloupce, minimálně 50 cm alespoň do konce června. 

Na rybnících bez rybářského hospodaření je zapotřebí sledovat vývoj místních rybích populací, aby nedocházelo 

k přemnožení nežádoucích druhů ryb, jejichž nadměrný vyžírací tlak by se projevil úbytkem žádoucí struktury 

zooplanktonu, bentosu a likvidací vývojových stádií obojživelníků, případně zakalením vody, a tím pádem i 

nedostatkem a nedostupností potravy pro vodní ptáky. V případě odbahňování rybníka nezasahovat do litorálů, 

vytvářet mělčiny a směrem k litorálům velmi pozvolný sklon dna. Chov polodivokých kachen je nežádoucí.  

Lokalitě by prospělo citlivé vytvoření vhodně umístěných mělkých vodních ploch v rozlehlém mokřadu či 

v místech zdegradovaných mokrých luk. Žádoucí je udržovat mokřad a louky bez dřevinné vegetace jen se 

soliterními jedinci křovin. Otevřené mokřady jsou pro ptáky mnohem významnější. 

Nesečené plochy jsou pro ptáky atraktivnější než plochy intenzivně sečené, ideální je však mozaika 

neobhospodařovaných a sečených či pasených plošek. Rozhodně by se neměly kosit všechny travnaté porosty 

zároveň v jednom termínu. I v případě kosení je žádoucí ponechávání částí porostů nesečených a nepasených, 

což lze v jednotlivých letech obměňovat. 

Ornitologicky nejcennější jsou mokřady stanoviště č. 1a (slavík modráček, chřástal vodní) a mokré louky 

(bekasina otavní). Při jakýchkoliv zásazích je nutné věnovat zvláštní pozornost zejména botanicky cenným a 

plošně malým stanovištím č. 3b, 4d. 
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G) Shrnutí  
 

Tab.: Celkové počty všech druhů ptáků zaznamenaných na sledované lokalitě v hnízdním období. 

2009-2010 1991-2010 
Hnízdiště 
i loviště 

Hnízdiště Hnízdiště 
i loviště 

Hnízdiště 
 

počet 
druhů 

počet 
druhů 

počet 
párů/ha 

počet 
druhů 

počet 
druhů 

Frejlach 59 47 6,7 72 56 

 

Tab.: Souhrnný přehled počtu chráněných a ohrožených druhů ptáků, kteří využívali lokalitu jako svá hnízdiště 

i loviště, zaznamenaných v hnízdním období v letech 2009-2010. 

 §§§ §§ § ∑(§§§-§) CR EN VU NT ∑(CR-NT) !!! !! ! ∑(!!!-!) 
Frejlach 1 8 11 20 0 5 10 7 22 1 16 12 29 
 

Tab.: Souhrnný přehled počtu chráněných a ohrožených druhů ptáků, kteří využívali lokalitu jako svá hnízdiště 

i loviště, zaznamenaných v hnízdním období v posledních 20 letech (1991-2010). 

 §§§ §§ § ∑(§§§-§) CR EN VU NT ∑(CR-NT) !!! !! ! ∑(!!!-!) 
Frejlach 3 12 14 29 4 6 16 7 33 6 23 13 42 
 

Tab.: Souhrnný přehled počtu chráněných a ohrožených druhů ptáků, kteří využívali lokalitu jako svá hnízdiště, 

zaznamenaných v hnízdním období v letech 2009-2010. 

 §§§ §§ § ∑(§§§-§) CR EN VU NT ∑(CR-NT) !!! !! ! ∑(!!!-!) 
Frejlach 1 7 8 16 0 4 10 4 18 1 13 10 24 
 

Tab.: Souhrnný přehled počtu chráněných a ohrožených druhů ptáků, kteří využívali lokalitu jako svá hnízdiště, 

zaznamenaných v hnízdním období v posledních 20 letech (1991-2010). 

 §§§ §§ § ∑(§§§-§) CR EN VU NT ∑(CR-NT) !!! !! ! ∑(!!!-!) 
Frejlach 2 9 11 22 3 5 13 4 25 4 18 11 33 
 

 

Frejlach je ornitologicky mimořádně významnou mokřadní lokalitou. Po roce 1990 bylo na lokalitě a v jejím 

bezprostředním okolí zaznamenáno v hnízdním období 72 druhů ptáků. V hnízdním období v letech 2009 a 

2010 zde bylo zaznamenáno 59 druhů ptáků, přičemž 47 druhů využívalo lokalitu jako své hnízdiště (možné až 

prokázané hnízdění) a hnízdní hustota dosahovala 6,7 párů na hektar lokality. Nejvýznamnějšími druhy, u nichž 

byl výskyt klasifikován minimálně jako možné hnízdění, byly aktuálně zjištěny moták lužní (Circus pygargus), 

chřástal vodní (Rallus aquaticus), chřástal polní (Crex crex), bekasina otavní (Gallinago gallinago), slavík 

modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula), cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides), rákosník 

velký (Acrocephalus arundinaceus) a strnad luční (Miliaria calandra). Frejlach je sledovaných lokalit 

Pelhřimovska v rámci této studie nejvýznamnějším hnízdištěm ptáků a je zároveň významnou botanickou 

lokalitou (minimálně 5 zvláště chráněných druhů rostlin a dalších 9 z červeného seznamu). 
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H) Fotodokumentace 
 

Okraj litorálu na západním břehu v přítokové části se zblochanem vodním (Glyceria maxima) 
 

 
 
       Rozvolněné porosty v přítokové části                          Koryto Pláňavského potoka 
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Rákosiny eutrofních stojatých vod s dominantním zblochanem vodním (Glyceria 
maxima) přecházejí v zadní části v porosty orobince širolistého (Typha latifolia) 

 

 
 
 

Porost orobince širolistého (Typha latifolia) 
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Pohled do mokřadu v centrální části lokality 
 

 
 
 
 
 
 

Mozaika porostu vysokých ostřic v popředí a zblochanu vodního v pozadí v západní části 
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Část lokality s porosty vysokých ostřic 
 

 
 
 

U přítoku podél potoka Pstruhovce jsou porosty suchých rákosin (Phragmites australis) 
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Mozaika travních porostů a solitérních keřů 
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Loňská stébla vyšších bylin jsou vyhledávanými posedy 
zpívajících bramborníčků hnědých (Saxicola rubetra) 

 

 
 
 

Degradovaný porost vysokých ostřic zarůstající rákosem 
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Nevhodná výsadba smrku ztepilého v západní části lokality 
 

 
 
 

Odumírající olše lepkavé 
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Otevřené podmáčené plochy jsou rájem mokřadních ptáků 
 

 
 
 

Členité břehy rybníka 
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Břehové porosty ďáblíku bahenního (Calla palustris) 
 

 
 
 

Ďáblík bahenní (Calla palustris) 
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      Prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)             Kozlík dvoudomý (Valeriana dioica) 
 

    
 
 
 
            Ostřice přioblá (Carex diandra)                          Rozpuk jízlivý (Cicuta virosa) 
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Porost vachty trojlisté (Menyanthes trifoliata) a přesličky poříční (Equisetum fluviatile) 
 

    
 
 

Ostřice nedošáchor (Carex pseudocyperus) 
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Zábělník bahenní (Potentilla palustris) 
 

 
 
 

Ostřice liščí (Carex vulpina) 
 

 
 
 



 34

V popředí keř vrby rozmarýnolisté (Salix rozmarinifolia) 
 

 
 
 

Vrba rozmarýnolistá (Salix rozmarinifolia) 
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        Starček potoční (Tephroseris crispa)               Lišaj paví oko (Smerinthus ocellatus) 
 

    
 
 

Na lokalitě nepůvodní druhy uniklé na navážkách z přilehlých zahrádek 
 
    Jirnice modrá (Polemonium coeruleum)          Vrbina tečkovaná (Lysimachia punctata) 
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Maskované zvukové záznamníky 
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Příloha 2: Biotopy a ptáci rybníka Kámen (k. ú. V ěžná) 
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A) Popis lokality  

Rybník Kámen se nachází v Hořepnické pahorkatině asi 16 km západně od Pelhřimova a asi 1,2 km severně 

od Věžné. Celková rozhloha studované lokality je 4,9 ha a leží v nadmořské výšce 555 - 557 m v mapovacím 

kvadrátu 6555. Fytogeograficky spadá do oblasti Českomoravské vrchoviny. Litorální pásmo rybníka je bohatě 

vyvinuto s dominantním orobincem širolistým (Typha latifolia), který doplňují druhy vysokých ostřic. V zátočině 

jihozápadní části rybníka jsou bohatě vyvinuta vodní makrofyta. Břehové porosty navazují na podmáčené louky 

a intenzivně obhospodařované louky. 

 

Obr.: Poloha zájmové lokality. 

 



 39

B) Vegeta ční charakteristika  

Obr.: Vymezení jednotlivých typů biotopů. 

 

1) Biotop M1.1 (Rákosiny eutrofních stojatých vod). 

1a) Stanoviště s dominantním orobincem širolistým (Typha latifolia). 

1b) Stanoviště s dominantním orobincem úzkolistým (Typha angustifolia) [○]. 

1c) Stanoviště s dominantním skřípincem jezerním (Schoenoplecsus lacustris) [C4].  

2) Biotop M1.7 (Vegetace vysokých ostřic). 

2a) Stanoviště s dominantní chrasticí rákosovitou (Phalaris arundinacea). 

2b) Stanoviště s dominantní ostřicí štíhlou (Carex acuta), kterou doplňují šišák vroubkovaný (Scutellaria 

galericulata), rdesno obojživelné (Persicaria amphibia), třtina šedavá (Calamagrostis canescens), orobinec 

širolistý (Typha latifolia). Vzácně se v trsech vyskytuje ostřice vyvýšená (Carex elata) [C3]. 

2c) Stanoviště s dominantní ostřicí měchýřkatou (Carex vesicaria) a dále ostřicí vyvýšenou (Carex elata) [C3], 

rdesnem obojživelným (Persicaria amphibia). Mozaikovitě se zde nacházejí i zástupci biotopu M1.3 (Eutrofní 

vegetace bahnitých substrátů) s bahničkou mokřadní (Eleocharis palustris) [○] a žabníkem jitrocelovým (Alisma 

plantago-aquatica) a dále biotopu V1 (Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod) 

s bublinatkou jižní (Utricularia australis) [C4] a rdestem světlým (Potamogeton lucens) [C4]. 

2d) Stanoviště s dominantní ostřicí pobřežní (Carex riparia) [C4]. 
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3) Biotop L1 (Mokřadní olšiny): z dřevin je dominantní olše lepkavá (Alnus glutinosa), kterou doprovázejí 

krabilice chlupatá (Chaerophyllum hirsutum), třtina šedavá (Calamagrostis canescens), ostřice měchýřkatá 

(Carex vesicaria), řeřišnice hořká (Cardamine amara). 

4) Biotop T1.5 (Vlhké pcháčové louky). 

4a) Stanoviště s dominantní skřípinou lesní (Scirpus sylvaticus), ostřicí měchýřkatou (Carex vesicaria), ostřicí 

štíhlou (Carex acuta), čistcem bahenním (Stachys palustris), sítinou rozkladitou (Juncus effusus), rdesnem 

obojživelným (Persicaria amphibia), tužebníkem jilmovým (Filipendula ulmaria).  

4b) Na stanovišti, reprezentující zbytek pcháčové louky, se nacházejí ostřice obecná (Carex nigra), ostřice 

měchýřkatá (Carex vesicaria), bahnička mokřadní (Eleocharis palustris) [○], zblochan vzplývavý (Glyceria 

fluitans), pryskyřník plazivý (Ranunculus repens), krvavec toten (Sanguisorba officinalis), kohoutek luční (Lychnis 

flos-cuculi). 

5) Biotop X7 (Ruderální bylinná vegetace mimo sídla): dominantní jsou kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), srha 

říznačka (Dactylis glomerata), kerblík lesní (Antriscus sylvestris) a dále je doplňují pcháč oset (Cirsium arvense), 

bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), bolševník obecný (Heracleum sphondylium), třtina rákosovitá 

(Calamagrostis epigeios), svízel přítula (Galium aparine), vrbka úzkolistá (Chamerion angustifolium). 

6) Biotop V1 (Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod): zastoupen lakušníkem 

vodním (Batrachium aquatile), šejdračkou bahenní (Zannichellia palustris) [C4], okřehkem menším (Lemna 

minor). 

 

C) Významn ější druhy rostlin  

Druhy z červeného seznamu: 
bublinatka jižní (Utricularia australis) - C4a 
ostřice pobřežní (Carex riparia) - C4a 
ostřice vyvýšená (Carex elata) - C3 
rdest světlý (Potamogeton lucens) - C3 
skřípinec jezerní (Schoenoplecsus lacustris) - C4a 
šejdračka bahenní (Zannichellia palustris) - C4a 

Ostatní lokálně významné druhy: 
bahnička mokřadní (Eleocharis palustris) - ○ 
orobinec úzkolistý (Typha angustifolia) - ○ 

 

 

D) Avifauna  

Vedle mapování hnízdních okrsků v ranních hodinách bylo na lokalitě instalováno celkem 16 zvukových 

záznamníků (7 v roce 2009 a 9 v roce 2010), které dohromady nahrály během 16 dní v měsících dubnu až 

červenci celkem 230 hodin zvukového záznamu, který byl vyhodnocen. 

Tabulka shrnuje získané výsledky a uvádí maximální počet zjištěných párů (respektive zpívajících/volajících 

samců či maximální počet jednoho pohlaví) daného druhu na lokalitě v letech 2009 - 2010 a z toho vypočítanou 

průměrnou hnízdní hustotu párů na 1 ha lokality. Zároveň je zde u mokřadních a vzácnějších ptáků doplněn 

zjištěný hnízdní výskyt v letech 1991 - 1999 a 2000 - 2008. Symbolem "L" jsou označeny druhy využívající 

lokalitu pouze jako loviště a symbolem "O" druhy zjištěné pouze v bezprostředním okolí či na přeletech. 

Podrobná data a komentáře jsou uvedena u vybraných druhů v následujícím přehledu. 
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 POTÁPKY (PODICIPEDIFORMES)     

§,VU,!! Potápka malá (Tachybaptus ruficollis)  x 1 0,20 

 BRODIVÍ (CICONIIFORMES)     
NT,!! Volavka popelavá (Ardea cinerea)  L L  

§,NT,!! Čáp bílý (Ciconia ciconia)  L L  

 VRUBOZOBÍ (ANSERIFORMES)     
VU,!! Labuť velká (Cygnus olor)  x 1 0,20 
§,VU,!! Kopřivka obecná (Anas strepera)  x 2 0,41 

○,! Kachna divoká (Anas platyrhynchos)  x 3 0,61 
§§,CR,!! Čírka modrá (Anas querquedula)   1 0,20 
○,! Polák velký (Aythya ferina)  x 1 0,20 
○,! Polák chocholačka (Aythya fuligula)  x 3 0,61 

 DRAVCI (ACCIPITRIFORMES)     
§,VU,!! Moták pochop (Circus aeruginosus)  x 2 0,41 
 Káně lesní (Buteo buteo)   O  

§§§,!!! Orlovec říční (Pandion haliaetus)  L   

 SOKOLI (FALCONIFORMES)     
 Poštolka obecná (Falco tinnunculus)   L  

 HRABAVÍ (GALLIFORMES)     
§§,NT,! Křepelka polní (Coturnix coturnix)   O  

 KRÁTKOKŘÍDLÍ (GRUIFORMES)     

§§,VU,!! Chřástal vodní (Rallus aquaticus)  x 1 0,20 
NT,!! Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus)  x 1 0,20 
○,! Lyska černá (Fulica atra)  x 2 0,41 

 DLOUHOKŘÍDLÍ (CHARADRIIFORMES)     

VU,!! Čejka chocholatá (Vanellus vanellus)  x O  

 MĚKKOZOBÍ (COLUMBIFORMES)     
 Holub hřivnáč (Columba palumbus)   O  

○ Hrdlička divoká (Streptopelia turtur)   O  

 KUKAČKY (CUCULUFORMES)     
○,! Kukačka obecná (Cuculus canorus)   1 0,20 

 SROSTLOPRSTÍ (CORACIIFORMES)     
§§,VU,!! Ledňáček říční (Alcedo atthis)   L  

 ŠPLHAVCI (PICIFORMES)     

§§,VU,!! Krutihlav obecný (Jynx torquilla)   1 0,20 
 Strakapoud velký (Dendrocopos major)   1 0,20 

 PĚVCI (PASSERIFORMES)     

§,LC Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)   L  
LC,! Linduška luční (Anthus pratensis)  x   
 Konipas bílý (Motacilla alba)   1 0,20 
 Červenka obecná (Erithacus rubecula)   1 0,20 

 Kos černý (Turdus merula)   2 0,41 
 Drozd kvíčala (Turdus pilaris)   1 0,20 
 Drozd zpěvný (Turdus philomelos)   1 0,20 
○,! Cvrčilka zelená (Locustella naevia)  x 1 0,20 

○ Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis)   1 0,20 
 Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus)  x 2 0,41 
 Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris)   1 0,20 
○,! Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus)  x 1 0,20 
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 Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis)   1 0,20 

 Pěnice slavíková (Sylvia borin)   2 0,41 
 Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)   2 0,41 
 Budníček menší (Phylloscopus collybita)   1 0,20 
 Králíček ohnivý (Regulus ignicapillus)   O  

 Sýkora modřinka (Parus caeruleus)   1 0,20 
 Sýkora koňadra (Parus major)   1 0,20 
§,NT,! Ťuhýk obecný (Lanius collurio)   1 0,20 
 Straka obecná (Pica pica)   1 0,20 

§§,NT,! Kavka obecná (Corvus monedula)   O  
NT,! Vrána šedá (Corvus cornix)   L  
 Špaček obecný (Sturnus vulgaris)   1 0,20 
 Pěnkava obecná (Fringilla coelebs)   1 0,20 

 Strnad obecný (Emberiza citrinella)   2 0,41 
 Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus)  x 3 0,61 

 Celkem v hnízdní době včetně nejbližšího okolí a přeletů    49  
 Celkem hnízdící na lokalitě (možné až prokázané hnízdění)   36 10,2 

 

 

E) Významn ější druhy pták ů 

Přehled shrnuje data a komentáře k hnízdnímu výskytu vybraných druhů v letech 2009 a 2010. 
Hvězdička u počtu jedinců či data zjištění značí akustický záznam. 

 
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) - §,VU,!! 

- 1 ad. 15.6.2009, vol. ad.* 16.6.2009 

- hnízdo staví na vodní hladině v litorálech; na lokalitě možné hnízdění 

Volavka popelavá (Ardea cinerea) - NT,!! 
- 1 ex. 15.6.2009, 1 ex. 20.7.2009, 1 ex. 22.4.2010, 1 ex. 21.5.2010, 1 ex. 22.5.2010, vol. ad.* 4.7.2010, 

2 ex. 10.7.2010 
- hnízdí zejména na stromech, méně často v rákosinách; na lokalitě nehnízdí, jedná se o loviště 

Čáp bílý (Ciconia ciconia) - §,NT,!! 
- 1 ad. 22.5.2010 
- hnízdí převážně na lidských stavbách; na lokalitě nehnízdí, jedná se o loviště  

Labuť velká (Cygnus olor) - VU,!! 
- 1 p. 9.4.2009, 1 p. vodí 5 ml. 15.6.2009, 1 p. vodí 3 ml. (hnědá) 20.7.2009, 1 ad. 21.5.2010, 

1 ad. 22.5.2010 
- hnízdí v litorálech; na lokalitě prokázané hnízdění 

Kopřivka obecná (Anas strepera) - §,VU,!! 
- 1 p. 9.4.2009, 1 p. + 1 M 21.5.2010 
- hnízdí zejména v břehové vegetaci; na lokalitě pravděpodobné hnízdění 

Čírka modrá (Anas querquedula) - §§,CR,!! 
- 1 p. 9.4.2009 
- hnízdí na loukách a v břehové vegetaci; na lokalitě možné hnízdění 

Polák velký (Aythya ferina) - ○,! 
- 2 utopená vej. vedle prázdného hn. 22.5.2010 
- hnízdo staví nejčastěji na vodní hladině v litorálech; na lokalitě prokázané hnízdění 
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Polák chocholačka (Aythya fuligula) - ○,! 
- 1 p. + 1 M 22.5.2010, 1 F vodí 7 ml. + 2 M 10.7.2010 
- hnízdí na zemi v břehové vegetaci; na lokalitě prokázané hnízdění 

Moták pochop (Circus aeruginosus) - §,VU,!! 
- 1 p. 9.4.2009, 1 F 15.6.2009, M, F, juv. 20.7.2009, 1 M, 2 F 22.4.2010, 1 M, 1 F 23.4.2010, 

2 M 21.5.2010, 1 M 22.5.2010, 1 F 10.7.2010 
- hnízdí převážně v litorálech; na lokalitě prokázané hnízdění 

Křepelka polní (Coturnix coturnix) - §§,NT,! 
- vol. M* 5.7.2010 
- stepní a lesostepní druh hnízdící u nás nejčastěji v zemědělských kulturách; hnízdí v okolí  

Chřástal vodní (Rallus aquaticus) - §§,VU,!! 
- 1 vol. M 15.6.2009, vol. M* 4.7.2010 
- hnízdí v litorálech; na lokalitě možné hnízdění 

Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) - NT,!! 
- 2009: vol. M* 15.6, vol. M* 16.6., 1 vol. M 20.7., vol. M* 22.7. 
- 2010: vol. M* 3.7., vol. M* 4.7., vol. M* 5.7. 
- hnízdí v litorálech; na lokalitě pravděpodobné hnízdění 

Lyska černá (Fulica atra) - ○,! 
- 2009: 2 p. 9.4. 
- 2010: vol. ad.* 21.5., vol. ad.* 22.5., vol. ad.* 2.7., 1 ad., 1 juv. 10.7. 
- hnízdo staví na vodní hladině v litorálech; na lokalitě prokázané hnízdění 

Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) - VU,!! 
- cca 60 ex. (okolní vojtěška) 20.7.2009, vol. ad.* 21.7.2009, 1 ex. (pole za silnicí) 22.5.2010 
- hnízdní na obnažených dnech či polích a loukách; možné hnízdění v okolí lokality 

Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) - ○ 
- 1 vol. M 22.5.2010 (alej u silnice) 
- s oblibou vyhledává drobné lesíky, liniové pásy dřevin či okraje lesů; možné hnízdění v okolí 

Kukačka obecná (Cuculus canorus) - ○,! 
- 1 vol. M* 22.5.2010 
- hnízdíní parazit; na lokalitě možné hnízdění 

Ledňáček říční (Alcedo atthis) - §§,VU,!! 
- 1 vol. ex.* 22.7.2009 
- nejčastěji hnízdí ve stržených březích potoků; na lokalitě nehnízdí, jedná se o loviště 

Krutihlav obecný (Jynx torquilla) - §§,VU,!! 
- 1 vol. M* 15.6.2009 
- dutinový druh, který si ale neumí dutinu sám vydlabat; na lokalitě možné hnízdění 

Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) - §,LC 
- 1 ex. 22.4.2010 

- loví hmyz nad lokalitou; na lokalitě nehnízdí 

Cvrčilka zelená (Locustella naevia) - ○,! 
- zp. M* 15.6.2009, zp. M* 21.7.2009 
- typickým biotopem jsou vlhké louky s vysokým bylinným pokryvem a roztroušenými keři, při 

souvislejším zarůstání ploch dřevinami z nich mizí, hnízdo staví při zemi v husté rostlinné spleti nebo 
uvnitř keře; na lokalitě pravděpodobné hnízdění 

Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) - ○ 
- 1 zp. M 21.5.2010, 1 zp. M 22.5.2010, zp. M* 4.7.2010 
- oproti předchozímu druhu se nevyhýbá ani zarostlým plochám, a proto je v současné krajině častější, 

hnízdo staví v husté rostlinné spleti nad zemí; na lokalitě pravděpodobné hnízdění 

Ťuhýk obecný (Lanius collurio) - §,NT,! 
- 1 M 15.6.2009, 1 M* 16.6.2009, 1 M, 1 F 20.7.2009, 1 M 22.5.2010 
- charakteristický druh křovin; na lokalitě pravděpodobné hnízdění 
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Kavka obecná (Corvus monedula) - §§,NT,! 
- cca 20 ex. 22.5.2010 (alej u silnice) 
- hnízdí na budovách a již jen vzácně v dutinách stromů; na lokalitě nehnízdí 

Vrána (Corvus sp.) - NT,! 
- vol. ad.* 23.4.2010, vol. ad.* 22.5.2010, vol. ad.* 4.7.2010, vol. ad.* 5.7.2010 
- hnízdo si staví na stromě; na lokalitě nehnízdí, potenciální loviště 
 
 

Nejvýznamnější údaje z let 1991 - 2008 (I.Kunstmüller) 
 
Orlovec říční (Pandion haliaetus) [§§§,!!!] - 1 ex. 9.4.2008 
 

 

F) Péče o lokalitu  
 

Z hlediska ptáků je žádoucí péči o lokalitu směrovat tak, aby zde byl dostatek potravy, zejména bezobratlých, 

a to jak ve vodě, tak v navazujících porostech, což významně ovlivňuje hnízdní hustotu ptáků. 

Druhové složení a početnost vodních ptáků je závislá na způsobu rybářského hospodaření na rybníce. 

Z ornitologického hlediska by bylo optimální ponechání rybníka bez rybářského hospodaření, což je 

pravděpodobně nereálné. Ideální by bylo zavedení velmi šetrného rybářského hospodaření s využitím přirozené 

produkce a zachováním ekologických funkcí rybníka pro široké spektrum vodních organismů při zajišění 

maximální průhlednosti vodního sloupce, minimálně 50 cm alespoň do konce června. 

Vzhledem k absenci obdobné náhradní lokality v okolí je nežádoucí častější vypouštění rybníka v době 

rozmnožování vodních ptáků. Částečné letnění rybníka je možné jednou za více let, které zároveň poslouží 

k rozvoji případné vzácnější vegetace obnažených den. V takovém případě však nazačít napouštět rybník dokud 

nevyhnízdí druhy obnažených den, neboť by došlo jak k vyplavení jejich hnízd, tak i hnízd založených v suchých 

litorálech. Obecně by bylo žádoucí nemanipulovat s vodní hladinou v době rozmnožování vodních ptáků. 

V případě odbahňování rybníka nezasahovat do litorálů, vytvářet mělčiny a směrem k litorálům velmi pozvolný 

sklon dna. Provozovaný chov polodivokých kachen je nežádoucí. 

Na rybnících bez rybářského hospodaření je zapotřebí sledovat vývoj místních rybích populací, aby nedocházelo 

k přemnožení nežádoucích druhů ryb, jejichž nadměrný vyžírací tlak by se projevil úbytkem žádoucí struktury 

zooplanktonu, bentosu a likvidací vývojových stádií obojživelníků, případně zakalením vody, a tím pádem i 

nedostatkem a nedostupností potravy pro vodní ptáky. 

V porostech navazujících na rybník je vhodné upřednostnit prosvětlené plochy se solitérními keři oproti 

souvislému dřevinnému zápoji, neboť otevřené rybníky jsou pro ptáky významnější. Nesečené plochy jsou pro 

ptáky atraktivnější než plochy intenzivně sečené, ideální je však mozaika neobhospodařovaných a sečených či 

pasených plošek. Rozhodně by se neměly kosit všechny porosty zároveň v jednom termínu. I v případě kosení je 

žádoucí ponechávání částí porostů nesečených a nepasených, což lze v jednotlivých letech obměňovat. Lokalitu 

by zatraktivnil pás mozaikovitě sklízených luk kolem rybníka. 

Ornitologicky nejcennější jsou plochy litorálů (chřástal vodní). Při jakýchkoliv zásazích je nutné věnovat zvláštní 

pozornost botanicky cenným plochám č. 2c, 2d, které jsou chráněny před znečištěnou vodou z intenzivně 

obhospodařovaného rybníka pásem orobince širolistého. 
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G) Shrnutí  
 

Tab.: Celkové počty všech druhů ptáků zaznamenaných na sledované lokalitě v hnízdním období. 

2009-2010 1991-2010 
Hnízdiště 
i loviště 

Hnízdiště Hnízdiště 
i loviště 

Hnízdiště 
 

počet 
druhů 

počet 
druhů 

počet 
párů/ha 

počet 
druhů 

počet 
druhů 

Kámen 49 36 10,2 51 38 

 

Tab.: Souhrnný přehled počtu chráněných a ohrožených druhů ptáků, kteří využívali lokalitu jako svá hnízdiště 

i loviště, zaznamenaných v hnízdním období v letech 2009-2010. 

 §§§ §§ § ∑(§§§-§) CR EN VU NT ∑(CR-NT) !!! !! ! ∑(!!!-!) 
Kámen 0 6 6 12 1 0 8 7 16 0 12 11 23 
 

Tab.: Souhrnný přehled počtu chráněných a ohrožených druhů ptáků, kteří využívali lokalitu jako svá hnízdiště 

i loviště, zaznamenaných v hnízdním období v posledních 20 letech (1991-2010). 

 §§§ §§ § ∑(§§§-§) CR EN VU NT ∑(CR-NT) !!! !! ! ∑(!!!-!) 
Kámen 1 6 6 13 1 0 8 7 16 1 12 12 25 
 

Tab.: Souhrnný přehled počtu chráněných a ohrožených druhů ptáků, kteří využívali lokalitu jako svá hnízdiště, 

zaznamenaných v hnízdním období v letech 2009-2010. 

 §§§ §§ § ∑(§§§-§) CR EN VU NT ∑(CR-NT) !!! !! ! ∑(!!!-!) 
Kámen 0 3 4 7 1 0 7 2 10 0 9 8 17 
 

Tab.: Souhrnný přehled počtu chráněných a ohrožených druhů ptáků, kteří využívali lokalitu jako svá hnízdiště, 

zaznamenaných v hnízdním období v posledních 20 letech (1991-2010). 

 §§§ §§ § ∑(§§§-§) CR EN VU NT ∑(CR-NT) !!! !! ! ∑(!!!-!) 
Kámen 0 3 4 7 1 0 7 2 10 0 9 9 18 
 

 

Kámen je ornitologicky významnou mokřadní lokalitou, jejíž význam postupně klesá se vzrůstající intenzitou 

rybářského a mysliveckého hospodaření. Po roce 1990 bylo na lokalitě a v jejím bezprostředním okolí 

zaznamenáno v hnízdním období 51 druhů ptáků. V hnízdním období v letech 2009 a 2010 zde bylo 

zaznamenáno 49 druhů ptáků, přičemž 36 druhů využívalo lokalitu jako své hnízdiště (možné až prokázané 

hnízdění) a hnízdní hustota dosahovala 10,2 párů na hektar lokality. Nejvýznamnějšími druhy, u nichž byl výskyt 

klasifikován minimálně jako možné hnízdění, byly aktuálně zjištěny čírka modrá (Anas querquedula), chřástal 

vodní (Rallus aquaticus) a krutihlav obecný (Jynx torquilla). Rybník Kámen je zároveň významnou botanickou 

(minimálně 6 druhů rostlin z červeného seznamu) a batrachologickou lokalitou. 
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H) Fotodokumentace 
 

Pohled z hráze na počátku vegetačního období 
 

 
 
 

Ostřicová jihozápadní zátoka 
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Porosty orobince širolistého v popředí střídají porosty ostřic uprostřed a přecházejí 
v suché porosty s náletovými dřevinami 

 

 
 
 

Litorální pásmo střídají v jihovýchodní části mokřadní vrbiny a olšiny 
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Jihozápadní zátoka počátkem léta 
 

 
 
 

Vodní plošky s rozvolněnou vegetací uprostřed litorálu 
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Pohled z hráze přes rybník v popředí se skřípincem jezerním (Schoenoplecsus lacustris) 
 

 
 
 

Pestrá mozaika litorálů v jihozápadním výběžku rybníka 
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Souvislý okrajový porost orobince širolistého (Typha latifolia) 
 

 
 
 

Ostrůvky orobince úzkolistého (Typha angustifolia) 
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Členité litorály při jižní straně rybníka 
 

 
 
 

Porosty vysokých ostřic přecházejí v pásmo orobince širolistého (Typha latifolia) 
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Porost ostřice měchýřkaté (Carex vesicaria) v jihozápadní zátoce 
 

 
 
 

Břehová linie u jihovýchodní zátoky 
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Bublinatka jižní (Utricularia australis) 
 

     
 
 
 
            Ostřice vyvýšená (Carex elata)                  Bahnička mokřadní (Eleocharis palustris) 
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Ostřice pobřežní (Carex riparia) 
 

     
 
 

Drobnolisté rdesty 
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Rdesno obojživelné (Persicaria amphibia) 
 

 
 
 

Rdest světlý (Potamogeton lucens) 
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Lokalita je místem hojného rozmnožování obojživelníků 
 

 
 
 

Na lokalitu jsou vypouštěny polodivoké kachny 
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Hnízdo poláka velkého (Aythya ferina) a kachny divoké (Anas platyrhychos) 
 

    
 
 

Rodinka labutí velkých (Cygnus olor) 
 

 



 58

 

Příloha 3: Biotopy a ptáci rybníka Horní Machát (k. ú . Šimpach) 
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A) Popis lokality  

Rybník Horní Machát se nachází v Obrataňské kotlině asi 17 km západně od Pelhřimova a asi 700 m jižně 

od Šimpachu na severozápadním okraji osady Dvořiště. Celková rozhloha studované lokality je 3,6 ha a leží 

v nadmořské výšce 551 - 553 m v mapovacím kvadrátu 6555. Fytogeograficky spadá do oblasti Českomoravské 

vrchoviny. Jedná se o horní rybník ze soustavy tří na sebe pozvolna navazujících rybníků. Litorálnímu pásmu 

dominuje zblochan vodní (Glyceria maxima). Východní břehy lemuje podmáčená olšina. V bezprostředním okolí 

se nacházejí intenzivně obdělávaná pole. 

 

Obr.: Poloha zájmové lokality. 
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B) Vegeta ční charakteristika  

 

Obr.: Vymezení jednotlivých typů biotopů. 
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1) Biotop M1.1 (Rákosiny eutrofních stojatých vod). 

1a) Stanoviště s dominantním orobincem širolistým (Typha latifolia), při okrajích lilek potměchuť (Solanum 

dulcamara). 

1b) Stanoviště s dominantním orobincem úzkolistým (Typha angustifolia) [○]. 

1c) Stanoviště s dominantním skřípincem jezerním (Schoenoplecsus lacustris) [C4].  

1d) Stanoviště s dominantním zblochanem vodním (Glyceria maxima), který doprovázejí chrastice rákosovitá 

(Phalaris arundinacea), svízel bahenní (Galium palustre), rdesno obojživelné (Persicaria amphibia), ojediněle 

skřípinec jezerní (Schoenoplecsus lacustris) [C4]. 

2) Biotop M1.7 (Vegetace vysokých ostřic). 

2a) Stanoviště s dominantní ostřicí štíhlou (Carex acuta), ostřicí měchýřkatou (Carex vesicaria), které doplňují 

šišák vroubkovaný (Scutellaria galericulata), rdesno obojživelné (Persicaria amphibia), třtina šedavá 

(Calamagrostis canescens), ostřice obecná (Carex nigra), přeslička poříční (Equisetum fluviatile), vrbina obecná 

(Lysimachia vulgaris), svízel bahenní (Galium palustre).  

2b) Stanoviště s dominantní třtinou šedavou (Calamagrostis canescens), kterou doplňují vrbina obecná 

(Lysimachia vulgaris), ostřice měchýřkatá (Carex vesicaria), rdesno obojživelné (Persicaria amphibia). 

2c) Stanoviště s dominantní chrasticí rákosovitou (Phalaris arundinacea). Přesněji je tento biotop řazen již 

do kategorie X7 (Ruderální bylinná vegetace mimo sídla). 

3) Biotop R2.3 (Přechodová rašeliniště): dominantní je rašeliník (Sphagnum sp.), bylinné patro tvoří zejména 

suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium) [○], ostřice obecná (Carex nigra), ostřice šedavá (Carex 

canescens), šišák vroubkovaný (Scutellaria galericulata), svízel bahenní (Galium palustre), vrbina obecná 

(Lysimachia vulgaris), přeslička poříční (Equisetum fluviatile), rdesno obojživelné (Persicaria amphibia), třtina 

šedavá (Calamagrostis canescens). 

4) Biotop K1 (Mokřadní vrbiny): světlé keřové vrbiny s dominantní vrbou ušatou (Salix aurita) a vrbou 

popelavou (Salix cinerea). 

5) Biotop L1 (Mokřadní olšiny): dominantní dřevina je olše lepkavá (Alnus glutinosa), kterou doplňují střemcha 

obecná (Prunus padus), v bylinném patře řeřišnice hořká (Cardamine amara), krabilice chlupatá (Chaerophyllum 

hirsutum), lilek potměchuť (Solanum dulcamara), vrbina obecná (Lysimachia vulgaris). 

6) Biotop X7 (Ruderální bylinná vegetace mimo sídla): dominantní je kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), třtina 

křovištní (Calamagrostis epigeios), bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), psárka luční (Alopecurus 

pratensis), srha říznačka (Dactylis glomerata), pcháč oset (Cirsium arvense).  

 

 

C) Významn ější druhy rostlin  

Druhy z červeného seznamu: 
skřípinec jezerní (Schoenoplecsus lacustris) - C4a 

Ostatní lokálně významné druhy: 
orobinec úzkolistý (Typha angustifolia) - ○ 
suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium) - ○ 
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D) Avifauna  

Vedle mapování hnízdních okrsků v ranních hodinách bylo na lokalitě instalováno celkem 13 zvukových 

záznamníků (6 v roce 2009 a 7 v roce 2010), které dohromady nahrály během 18 dní v měsících dubnu až 

červenci celkem 191 hodin zvukového záznamu, který byl vyhodnocen. 

Tabulka shrnuje získané výsledky a uvádí maximální počet zjištěných párů (respektive zpívajících/volajících 

samců či maximální počet jednoho pohlaví) daného druhu na lokalitě v letech 2009 - 2010 a z toho vypočítanou 

průměrnou hnízdní hustotu párů na 1 ha lokality. Zároveň je zde u mokřadních a vzácnějších ptáků doplněn 

zjištěný hnízdní výskyt v letech 1991 - 1999 a 2000 - 2008. Symbolem "L" jsou označeny druhy využívající 

lokalitu pouze jako loviště a symbolem "O" druhy zjištěné pouze v bezprostředním okolí či na přeletech. 

Podrobná data a komentáře jsou uvedena u vybraných druhů v následujícím přehledu. 
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 POTÁPKY (PODICIPEDIFORMES)     

§,VU,!! Potápka malá (Tachybaptus ruficollis)   1 0,21 

 VESLONOZÍ (PELECANIFORMES)     

§,VU,!!! Kormorán velký (Phalacrocorax carbo)   O  

 BRODIVÍ (CICONIIFORMES)     
NT,!! Volavka popelavá (Ardea cinerea)  L L  

 VRUBOZOBÍ (ANSERIFORMES)     
§,VU,!! Kopřivka obecná (Anas strepera)   1 0,21 
○,! Kachna divoká (Anas platyrhynchos)   2 0,42 

 DRAVCI (ACCIPITRIFORMES)     

§,VU,!! Moták pochop (Circus aeruginosus)   2 0,42 

 SOKOLI (FALCONIFORMES)     

 Poštolka obecná (Falco tinnunculus)   L  

 KRÁTKOKŘÍDLÍ (GRUIFORMES)     
§§,VU,!! Chřástal vodní (Rallus aquaticus)   2 0,42 
NT,!! Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus)   2 0,42 

 DLOUHOKŘÍDLÍ (CHARADRIIFORMES)     
VU,!! Kulík říční (Charadrius dubius)   1 0,21 
§§,EN,!!! Pisík obecný (Actitis hypoleucos)   1 0,21 

VU,!!! Racek chechtavý (Larus ridibundus)   L  

 MĚKKOZOBÍ (COLUMBIFORMES)     
 Holub hřivnáč (Columba palumbus)   1 0,21 

○ Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto)   O  

○ Hrdlička divoká (Streptopelia turtur)   1 0,21 

 KUKAČKY (CUCULUFORMES)     
○,! Kukačka obecná (Cuculus canorus)   1 0,21 

 ŠPLHAVCI (PICIFORMES)     
§§,VU,!! Krutihlav obecný (Jynx torquilla)   O  
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 PĚVCI (PASSERIFORMES)     

§,LC Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)   L  
 Konipas bílý (Motacilla alba)   1 0,21 
 Kos černý (Turdus merula)   1 0,21 
 Drozd kvíčala (Turdus pilaris)   1 0,21 

○,! Cvrčilka zelená (Locustella naevia)   1 0,21 

○ Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis)   1 0,21 
 Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris)   1 0,21 
 Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis)   1 0,21 

 Pěnice slavíková (Sylvia borin)   1 0,21 
 Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)   2 0,42 
 Budníček menší (Phylloscopus collybita)   2 0,42 
 Budníček větší (Phylloscopus trochilus)   1 0,21 

 Sýkora koňadra (Parus major)   1 0,21 
 Straka obecná (Pica pica)   1 0,21 
NT,! Vrána černá (Corvus corone)   L  
NT,! Vrána šedá (Corvus cornix)   L  

 Špaček obecný (Sturnus vulgaris)   1 0,21 
 Pěnkava obecná (Fringilla coelebs)   1 0,21 
 Zvonek zelený (Carduelis chloris)   1 0,21 
 Strnad obecný (Emberiza citrinella)   1 0,21 

 Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus)   2 0,42 

 Celkem v hnízdní době včetně nejbližšího okolí a přeletů    38  
 Celkem hnízdící na lokalitě (možné až prokázané hnízdění)   29 7,50 

 

 

E) Významn ější druhy pták ů 

Přehled shrnuje data a komentáře k hnízdnímu výskytu vybraných druhů v letech 2009 a 2010. 
Hvězdička u počtu jedinců či data zjištění značí akustický záznam. 

 
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) - §,VU,!! 

- 1 ad. 20.7.2009 
- hnízdo staví na vodní hladině v litorálech; na lokalitě možné hnízdění 

Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) - §,VU,!!! 
- 1 ex. (přelet) 7.7.2010 (O.Štěrba) 
- hnízdí na stromech; na lokalitě nehnízdí, jedná se o potenciální loviště 

Volavka popelavá (Ardea cinerea) - NT,!! 
- 2009: 2 ex. 15.6., vol. ad.* 16.6., 2 ex. 20.7., vol. ad.* 21.7., vol. ad.* 22.7. 
- 2010: vol. ad.* 22.4., vol. ad.* 22.5., 2 ex. 2.7., 1 ex. 10.7. 
- hnízdí zejména na stromech, méně často v rákosinách; na lokalitě nehnízdí, jedná se o loviště 

Kopřivka obecná (Anas strepera) - §,VU,!! 
- 1 p. 23.4.2010 
- hnízdí zejména v břehové vegetaci; na lokalitě možné hnízdění 
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Moták pochop (Circus aeruginosus) - §,VU,!! 
- 1 M 15.6.2009, 1 F 20.7.2009, 1 M, 1 F 21.5.2010, 1 hn. p. (6 vaj.) 22.5.2010, 1 hn. p. (4 vej.) 10.7.2010 
- hnízdí převážně v litorálech; na lokalitě prokázané hnízdění 

Chřástal vodní (Rallus aquaticus) - §§,VU,!! 
- 1 vol. M* 15.6.2009, 1 vol. M* 16.6.2009, 2 vol. M 10.7.2010 
- hnízdí v litorálech; na lokalitě pravděpodobné hnízdění 

Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) - NT,!! 
- 1 ad. 15.6.2009, 1 vol. M 2.7.2010, 2 vol. M 10.7.2010 
- hnízdí v litorálech; na lokalitě pravděpodobné hnízdění 

Kulík říční (Charadrius dubius) - VU,!! 
- vol. ad.* 22.4.2010, vol. ad.* 23.4.2010 
- hnízdní na obnažených dnech či polích s řídkou vegetací; na lokalitě možné hnízdění 

Pisík obecný (Actitis hypoleucos) - §§,EN,!!! 
- vol. ad.* 3.7.2010 
- hnízdí na náplavech u vodních toků, obnažených dnech rybníků či holé půdě bez vegetace v jejich 

okolí; na lokalitě možné hnízdění 
Racek chechtavý (Larus ridibundus) - VU,!!! 

- 2 ad. 15.6.2009 
- hnízdí na ostrůvcích či v litorálech; na lokalitě nehnízdí, jedná se o loviště 

Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) - ○ 
- 1 vol. M* 22.5.2010, 1 vol. M 2.7.2010 
- synantropní druh, hnízdí na stromech; možné hnízdění v okolí lokality 

Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) - ○ 
- 1 vol. M* 3.7.2010 
- s oblibou vyhledává drobné lesíky, liniové pásy dřevin či okraje lesů; na lokalitě možné hnízdění 

Kukačka obecná (Cuculus canorus) - ○,! 
- 1 vol. M* 22.5.2010 
- hnízdíní parazit; na lokalitě možné hnízdění 

Krutihlav obecný (Jynx torquilla) - §§,VU,!! 
- 1 vol. M (zahrada za ryb.) 15.6.2009 
- dutinový druh, který si ale neumí dutinu sám vydlabat; možné hnízdění v okolí lokality 

Cvrčilka zelená (Locustella naevia) - ○,! 
- zp. M* 21.5.2010, zp. M* 22.5.2010, zp. M* 3.7.2010, zp. M* 4.7.2010 
- typickým biotopem jsou vlhké louky s vysokým bylinným pokryvem a roztroušenými keři, při 

souvislejším zarůstání ploch dřevinami z nich mizí, hnízdo staví při zemi v husté rostlinné spleti nebo 
uvnitř keře; na lokalitě pravděpodobné hnízdění 

Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) - ○ 
- 2009: 1 zp. M 15.6., zp. M* 16.6. 
- 2010: 1 zp. M 21.5., 1 zp. M 22.5., 1 zp. M 2.7., zp. M* 4.7., zp. M* 5.7., 1 zp. M 10.7. 
- oproti předchozímu druhu se nevyhýbá ani zarostlým plochám, a proto je v současné krajině častější, 

hnízdo staví v husté rostlinné spleti nad zemí; na lokalitě pravděpodobné hnízdění 

Vrána černá (Corvus corone) - NT,! 
- 1 ad. 23.4.2010 
- hnízdo si staví na stromě; na lokalitě nehnízdí, potenciální loviště 

Vrána šedá (Corvus cornix) - NT,! 
- 2 ad. 22.4.2010, 2 ad. 23.4.2010, vol. ad.* 22.5.2010 
- hnízdo si staví na stromě; na lokalitě nehnízdí, potenciální loviště 
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F) Péče o lokalitu  
 

Z hlediska ptáků je žádoucí péči o lokalitu směrovat tak, aby zde byl dostatek potravy, zejména bezobratlých, 

a to jak ve vodě, tak na mokrých loukách, což významně ovlivňuje hnízdní hustotu ptáků. 

Druhové složení a početnost vodních ptáků je závislá na způsobu rybářského hospodaření na rybníce. 

Z ornitologického hlediska by bylo optimální ponechání rybníka bez rybářského hospodaření, což je 

pravděpodobně nereálné. Ideální by bylo zavedení velmi šetrného rybářského hospodaření s využitím přirozené 

produkce a zachováním ekologických funkcí rybníka pro široké spektrum vodních organismů při zajišění 

maximální průhlednosti vodního sloupce, minimálně 50 cm alespoň do konce června. 

Obecně by bylo žádoucí nemanipulovat s vodní hladinou v době rozmnožování vodních ptáků. Částečné letnění 

rybníka je možné jednou za více let, které zároveň poslouží k rozvoji případné vzácnější vegetace obnažených 

den. V takovém případě však nazačít napouštět rybník dokud nevyhnízdí druhy obnažených den, neboť by došlo 

jak k vyplavení jejich hnízd, tak i hnízd založených v suchých litorálech. V případě odbahňování rybníka 

nezasahovat do litorálů, vytvářet mělčiny a směrem k litorálům velmi pozvolný sklon dna. Provozovaný chov 

polodivokých kachen je nežádoucí. 

Na rybnících bez rybářského hospodaření je zapotřebí sledovat vývoj místních rybích populací, aby nedocházelo 

k přemnožení nežádoucích druhů ryb, jejichž nadměrný vyžírací tlak by se projevil úbytkem žádoucí struktury 

zooplanktonu, bentosu a likvidací vývojových stádií obojživelníků, případně zakalením vody, a tím pádem i 

nedostatkem a nedostupností potravy pro vodní ptáky. 

Lokalitě by prospělo vytvoření mělkých vodních ploch v silně zdegradovaných loukách nad rybníkem. Otevřené 

rybníky a mokřady nezarostlé dřevinami jsou pro ptáky atraktivnější, proto by se měly v porostech navazujících 

na rybník upřednostňovat prosvětlené plochy se solitérními keři oproti souvislému dřevinnému zápoji. 

Nesečené plochy jsou pro ptáky atraktivnější než plochy intenzivně sečené, ideální je však mozaika 

neobhospodařovaných a sečených či pasených plošek. Rozhodně by se neměly kosit všechny porosty zároveň 

v jednom termínu. I v případě zavedení kosení je žádoucí ponechání částí porostů nesečených a nepasených, 

což lze v jednotlivých letech obměňovat. Pro zachování biodiverzity lokality je nutné vzhledem k šíření 

ruderálních a expanzních druhů začít s mozaikovitou sečí co nejdříve u fragmentu přechodového rašeliniště. 

V olšině by bylo vhodné ponechávat staré stromy na dožití a odumřelou dřevní hmotu na ploše. 

Ornitologicky nejcennější jsou plochy litorálů (chřástal vodní). Při jakýchkoliv zásazích je nutné věnovat zvláštní 

pozornost botanicky cennějšímu a plošně velmi malému stanovišti č. 3. 
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G) Shrnutí  
 

Tab.: Celkové počty všech druhů ptáků zaznamenaných na sledované lokalitě v hnízdním období. 

2009-2010 1991-2010 
Hnízdiště 
i loviště 

Hnízdiště Hnízdiště 
i loviště 

Hnízdiště 
 

počet 
druhů 

počet 
druhů 

počet 
párů/ha 

počet 
druhů 

počet 
druhů 

Machát Horní 38 29 7,5 38 29 

 

Tab.: Souhrnný přehled počtu chráněných a ohrožených druhů ptáků, kteří využívali lokalitu jako svá hnízdiště 

i loviště, zaznamenaných v hnízdním období v letech 2009-2010. 

 §§§ §§ § ∑(§§§-§) CR EN VU NT ∑(CR-NT) !!! !! ! ∑(!!!-!) 
Machát Horní 0 3 5 8 0 1 8 4 13 3 8 5 16 
 

Tab.: Souhrnný přehled počtu chráněných a ohrožených druhů ptáků, kteří využívali lokalitu jako svá hnízdiště 

i loviště, zaznamenaných v hnízdním období v posledních 20 letech (1991-2010). 

 §§§ §§ § ∑(§§§-§) CR EN VU NT ∑(CR-NT) !!! !! ! ∑(!!!-!) 
Machát Horní 0 3 5 8 0 1 8 4 13 3 8 5 16 
 

Tab.: Souhrnný přehled počtu chráněných a ohrožených druhů ptáků, kteří využívali lokalitu jako svá hnízdiště, 

zaznamenaných v hnízdním období v letech 2009-2010. 

 §§§ §§ § ∑(§§§-§) CR EN VU NT ∑(CR-NT) !!! !! ! ∑(!!!-!) 
Machát Horní 0 2 3 5 0 1 5 1 7 1 6 3 10 
 

Tab.: Souhrnný přehled počtu chráněných a ohrožených druhů ptáků, kteří využívali lokalitu jako svá hnízdiště, 

zaznamenaných v hnízdním období v posledních 20 letech (1991-2010). 

 §§§ §§ § ∑(§§§-§) CR EN VU NT ∑(CR-NT) !!! !! ! ∑(!!!-!) 
Machát Horní 0 2 3 5 0 1 5 1 7 1 6 3 10 
 

 

Horní Machát je ornitologicky průměrnou mokřadní lokalitou, jejíž význam postupně klesá se vzrůstající 

intenzitou rybářského hospodaření. Po roce 1990 bylo na lokalitě a v jejím bezprostředním okolí zaznamenáno 

v hnízdním období 38 druhů ptáků. V hnízdním období v letech 2009 a 2010 zde bylo zaznamenáno 38 druhů 

ptáků, přičemž 29 druhů využívalo lokalitu jako své hnízdiště (možné až prokázané hnízdění) a hnízdní hustota 

dosahovala 7,5 párů na hektar lokality. Nejvýznamnějšími druhy, u nichž byl výskyt klasifikován minimálně jako 

možné hnízdění, byly aktuálně zjištěny chřástal vodní (Rallus aquaticus) a pisík obecný (Actitis hypoleucos). 
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H) Fotodokumentace 

Pohled od hráze přes celý rybník 
 

 
 
 

Pohled na hráz zarostlou dřevinami 
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Na západním břehu dominuje zblochan vodní (Glyceria maxima) 
a orobinec širolistý (Typha latifolia) 
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Mokřadní porosty v přítokové části 
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Severozápadní cíp vypuštěného rybníka 
 

 
 
 

Severovýchodní břeh s porostem orobince širolistého (Typha latifolia) 
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Porost orobince úzkolistého (Typha angustifolia) 

 

 
 
 

Porost skřípince jezerního (Schoenoplecsus lacustris) 
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     Orobinec úzkolistý (Typha angustifolia)        Skřípinec jezerní (Schoenoplecsus lacustris) 
 

    
 
 

Orobinec širolistý (Typha latifolia) s olšinou v pozadí 
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Olšina na východním okraji lokality 
 

 
 
 

Myslivecké zařízení na břehu rybníka 
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Hnízdo motáka pochopa (Circus aeruinosus) ve skřípinci 
 

 
 
 

Hnízdo motáka pochopa (Circus aeruinosus) v orobinci širolistém 
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Příloha 4: Biotopy a ptáci rybníka Dolní Machát (k. ú . Šimpach) 
 



 77

A) Popis lokality  

Rybník Dolní Machát se nachází v Obrataňské kotlině asi 17 km západně od Pelhřimova a asi 1 km jižně 

od Šimpachu na jihozápadním okraji osady Dvořiště. Celková rozhloha studované lokality je 4,8 ha a leží 

v nadmořské výšce 548 - 550 m v mapovacím kvadrátu 6555. Fytogeograficky spadá do oblasti Českomoravské 

vrchoviny. Rybník je napájen Kejtlovským potokem a byl napuštěn teprve nedávno (z vodní hladiny vystupují 

odumírající zaplavené dřeviny). Hráz rybníka porůstají starší listnaté dřeviny, bříza bělokorá (Betula pendula), 

vrba křehká (Salix fragilis). V přítoku vyvinut litorál a navazující ostřicové louky. Bezprostřední okolí lemují 

intenzivně obdělávaná pole. 

 

Obr.: Poloha zájmové lokality. 
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B) Vegeta ční charakteristika  

Obr.: Vymezení jednotlivých typů biotopů. 

 

1) Biotop M1.1 (Rákosiny eutrofních stojatých vod). 

1a) Stanoviště s dominantním orobincem širolistým (Typha latifolia). 

1b) Stanoviště s dominantním orobincem úzkolistým (Typha angustifolia) [○]. 

1c) Stanoviště s dominantním zblochanem vodním (Glyceria maxima), který doprovázejí skřípina lesní (Scirpus 

sylvaticus), svízel bahenní (Galium palustre), rdesno obojživelné (Persicaria amphibia). 

2) Biotop M1.7 (Vegetace vysokých ostřic). 

2a) Stanoviště s dominantní ostřicí štíhlou (Carex acuta), ostřicí měchýřkatou (Carex vesicaria), které doplňuje 

svízel bahenní (Galium palustre), mozaikovitě je dominantní tužebník jilmový (Filipendula ulmaria).  

2b) Stanoviště s dominantní chrasticí rákosovitou (Phalaris arundinacea), kterou doplňují skřípina lesní (Scirpus 

sylvaticus), při okrajích s orobincem širolistým (Typha latifolia), ostřicí měchýřkatou (Carex vesicaria). 

2c) Stanoviště s dominantní ostřicí pobřežní (Carex riparia) [C4]. 

3) Biotop T1.6 (Vlhká tužebníková lada): dominantní je tužebník jilmový (Filipendula ulmaria) a vrbina obecná 

(Lysimachia vulgaris), které doprovázejí skřípina lesní (Scirpus sylvaticus), pcháč bahenní (Cirsium palustre), 

sítina rozkladitá (Juncus effusus), sítina klubkatá (Juncus conglomeratus), metlice trsnatá (Deschampsia 

cespitosa), ostřice měchýřkatá (Carex vesicaria).  

4) Biotop V3 (Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní): zastoupen hvězdošem mnohotvarým (Callitriche 

cophocarpa), rozrazilem potočním (Veronica beccabunga), rdesnem obojživelným (Persicaria amphibia), sítinou 

rozkladitou (Juncus effesus), orobincem širolistým (Typha latifolia), svízelem bahenním (Galium palustre), 

zblochanem poříčním (Glyceria fluitans), řeřišnicí hořkou (Cardamine amara), na okrajích s ostřicí zobánkatou 

(Carex rostrata). 
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5) Biotop V1 (Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod): je reprezentován pouze 

rdesnem obojživelným (Persicaria amphibia), zato v celé ploše vodní hladiny. 

6) Biotop X7 (Ruderální bylinná vegetace mimo sídla): dominantní jsou kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), srha 

říznačka (Dactylis glomerata), kerblík lesní (Antriscus sylvestris) a dále je doplňují pcháč oset (Cirsium arvense), 

bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), bolševník obecný (Heracleum sphondylium), třtina rákosovitá 

(Calamagrostis epigeios), svízel přítula (Galium aparine), vrbka úzkolistá (Chamerion angustifolium). Pozůstatek 

biotopu T1.6 (Vlhká tužebníková lada) reprezentují tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), vrbina obecná 

(Lysimachia vulgaris), skřípina lesní (Scirpus sylvaticus). 

7) Biotop K1 (Mokřadní vrbiny): vrbiny s dominantní vrbou křehkou (Salix fragilis) a v podrostu s vrbou ušatou 

(Salix aurita). 

8) Biotop X9 (Lesní kultury s nepůvodními dřevinami): smrk ztepilý (Picea abies) tvoří dominantní stromové 

patro, které doplňuje bohaté bylinné patro s krabilicí chlupatou (Chaeophylum hirsutum), ptačincem žabincem 

(Stellaria media), lipnicí hajní (Poa nemoralis), bikou lesní (Luzula sylvatica), netýkavkou malokvětou (Impatiens 

parviflora), kuklíkem městským (Geum urbanum), vraním okem čtyřlistým (Paris quadrifolia) [○]. 

 

C) Významn ější druhy rostlin  

Druhy z červeného seznamu: 
ostřice pobřežní (Carex riparia) - C4a 

Ostatní lokálně významné druhy: 
orobinec úzkolistý (Typha angustifolia) - ○ 
suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium) - ○ 
vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia) - ○ 

 

D) Avifauna  

Vedle mapování hnízdních okrsků v ranních hodinách bylo na lokalitě instalováno celkem 7 zvukových 

záznamníků (všechny v roce 2010), které dohromady nahrály během 12 dní v měsících dubnu až červenci 

celkem 115 hodin zvukového záznamu, který byl vyhodnocen. 

Tabulka shrnuje získané výsledky a uvádí maximální počet zjištěných párů (respektive zpívajících/volajících 

samců či maximální počet jednoho pohlaví) daného druhu na lokalitě v letech 2009 - 2010 a z toho vypočítanou 

průměrnou hnízdní hustotu párů na 1 ha lokality. Zároveň je zde u mokřadních a vzácnějších ptáků doplněn 

zjištěný hnízdní výskyt v letech 1991 - 1999 a 2000 - 2008. Symbolem "L" jsou označeny druhy využívající 

lokalitu pouze jako loviště a symbolem "O" druhy zjištěné pouze v bezprostředním okolí či na přeletech. 

Podrobná data a komentáře jsou uvedena u vybraných druhů v následujícím přehledu. 
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 POTÁPKY (PODICIPEDIFORMES)     

§,VU,!! Potápka malá (Tachybaptus ruficollis)   1 0,28 

 VESLONOZÍ (PELECANIFORMES)     

§,VU,!!! Kormorán velký (Phalacrocorax carbo)   L  

 BRODIVÍ (CICONIIFORMES)     
NT,!! Volavka popelavá (Ardea cinerea)  L L  
§§,VU,!! Čáp černý (Ciconia nigra)  L L  
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 VRUBOZOBÍ (ANSERIFORMES)     

VU,!! Labuť velká (Cygnus olor)  x 1 0,28 
§,VU,!! Kopřivka obecná (Anas strepera)   2 0,56 
○,! Kachna divoká (Anas platyrhynchos)   3 0,83 

 DRAVCI (ACCIPITRIFORMES)     

§§,EN,!! Včelojed lesní (Pernis apivorus)   L  
 Káně lesní (Buteo buteo)   L  

 KRÁTKOKŘÍDLÍ (GRUIFORMES)     

§§,VU,!! Chřástal vodní (Rallus aquaticus)  x 1 0,28 
§§,EN,!!! Chřástal kropenatý (Porzana porzana)  x   
NT,!! Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus)  x   
○,! Lyska černá (Fulica atra)  x 2 0,56 

 MĚKKOZOBÍ (COLUMBIFORMES)     
 Holub hřivnáč (Columba palumbus)   O  

○ Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto)   O  

○ Hrdlička divoká (Streptopelia turtur)   1 0,28 

 KUKAČKY (CUCULUFORMES)     
○,! Kukačka obecná (Cuculus canorus)   1 0,28 

 ŠPLHAVCI (PICIFORMES)     
 Strakapoud velký (Dendrocopos major)   1 0,28 

 PĚVCI (PASSERIFORMES)     

§,LC Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)   L  
 Konipas bílý (Motacilla alba)   1 0,28 
 Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes)   1 0,28 
 Kos černý (Turdus merula)   2 0,56 

 Drozd kvíčala (Turdus pilaris)   1 0,28 
 Drozd zpěvný (Turdus philomelos)   1 0,28 
○,! Cvrčilka zelená (Locustella naevia)   1 0,28 

○ Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis)   1 0,28 

 Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris)   1 0,28 
 Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis)   1 0,28 
 Pěnice slavíková (Sylvia borin)   1 0,28 
 Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)   2 0,56 

 Budníček menší (Phylloscopus collybita)   2 0,56 
 Budníček větší (Phylloscopus trochilus)   1 0,28 
 Sýkora koňadra (Parus major)   1 0,28 
 Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris)   1 0,28 

§§,NT,! Kavka obecná (Corvus monedula)   O  
NT,! Vrána šedá (Corvus cornix)   L  
 Pěnkava obecná (Fringilla coelebs)   1 0,28 
 Strnad obecný (Emberiza citrinella)   1 0,28 

 Celkem v hnízdní době včetně nejbližšího okolí a přeletů    36  
 Celkem hnízdící na lokalitě (možné až prokázané hnízdění)   26 9,17 
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E) Významn ější druhy pták ů 

Přehled shrnuje data a komentáře k hnízdnímu výskytu vybraných druhů v letech 2009 a 2010. 
Hvězdička u počtu jedinců či data zjištění značí akustický záznam. 

 
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) - §,VU,!! 

- 1 vol. ad.* 22.4.2010 
- hnízdo staví na vodní hladině v litorálech; na lokalitě možné hnízdění 

Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) - §,VU,!!! 
- 1 ex. 2.7.2010, 1 ex. 7.7.2010 (O.Štěrba), 1 ex. 10.7.2010 
- hnízdí na stromech; na lokalitě nehnízdí, jedná se o loviště 

Volavka popelavá (Ardea cinerea) - NT,!! 
- 2 ex. 20.7.2009, 4 ex. 22.4.2010, 5 ex. 23.4.2010, AM: 23.4., 21.5., 22.5., 3.7.2010 
- hnízdí zejména na stromech, méně často v rákosinách; na lokalitě nehnízdí, jedná se o loviště 

Čáp černý (Ciconia nigra) - §§,VU,!! 
- 1 ad. 10.7.2010 
- hnízdí na stromech uprostřed lesů; na lokalitě nehnízdí, jedná se o loviště 

Labuť velká (Cygnus olor) - VU,!! 
- 1 p. vodí 5 ml. (3 hnědá, 2 bílá) 20.7.2009, 1 hn. p. 22.4.2010, 1 hn. p. 23.4.2010, 1 hn. p. 21.5.2010, 

1 hn. p. (7 vaj.) 22.5.2010, 1 p. vodí ml. 2.7.2010, 1 p. vodí 2 ml. 10.7.2010 
- hnízdí v litorálech; na lokalitě prokázané hnízdění 

Kopřivka obecná (Anas strepera) - §,VU,!! 
- 1 p. 22.4.2010, 1 p. 23.4.2010, 1 M 21.5.2010, 1 p. + 1 M 22.5.2010 
- hnízdí zejména v břehové vegetaci; na lokalitě pravděpodobné hnízdění 

Včelojed lesní (Pernis apivorus) - §§,EN,!! 
- 1 ex. 20.7.2009 
- hnízdí na stromech; na lokalitě nehnízdí 

Chřástal vodní (Rallus aquaticus) - §§,VU,!! 
- vol. M* 22.4.2010, vol. M* 3.7.2010, 1 vol. p. vodí ml. 10.7.2010 
- hnízdí v litorálech; na lokalitě prokázané hnízdění 

Lyska černá (Fulica atra) - ○,! 
- 2 ad. 22.4.2010, 2 ad. 23.4.2010, 1 ad. 21.5.2010, prázdné hn. 22.5.2010, vol. ad.* 2.7.2010, 

3 ad. (1 p. vodí min. 3 ml.) 10.7.2010 
- hnízdo staví na vodní hladině v litorálech; na lokalitě prokázané hnízdění 

Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) - ○ 
- 1 vol. M* 22.5.2010, 1 vol. M* 3.7.2010, 1 vol. M* 4.7.2010 
- synantropní druh, hnízdí na stromech; možné hnízdění v okolí lokality 

Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) - ○ 
- 1 p. 22.5.2010, 1 vol. M* 3.7.2010 
- s oblibou vyhledává drobné lesíky, liniové pásy dřevin či okraje lesů; na lokalitě možné hnízdění 

Kukačka obecná (Cuculus canorus) - ○,! 
- 1 vol. M* 22.5.2010, 1 vol. M* 3.7.2010, 1 vol. M* 5.7.2010 
- hnízdíní parazit; na lokalitě pravděpodobné hnízdění 

Cvrčilka zelená (Locustella naevia) - ○,! 
- 1 zp. M 10.7.2010 
- typickým biotopem jsou vlhké louky s vysokým bylinným pokryvem a roztroušenými keři, při 

souvislejším zarůstání ploch dřevinami z nich mizí, hnízdo staví při zemi v husté rostlinné spleti nebo 
uvnitř keře; na lokalitě možné hnízdění 

Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) - ○ 
- 1 zp. M 21.5.2010, 1 zp. M* 22.5.2010, 1 zp. M* 3.7.2010, 1 zp. M* 4.7.2010, 1 zp. M* 5.7.2010 
- oproti předchozímu druhu se nevyhýbá ani zarostlým plochám, a proto je v současné krajině častější, 

hnízdo staví v husté rostlinné spleti nad zemí; na lokalitě pravděpodobné hnízdění 
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Kavka obecná (Corvus monedula) - §§,NT,! 
- 11 ex. (přelet) 22.5.2010 
- hnízdí na budovách a již jen vzácně v dutinách stromů; na lokalitě nehnízdí 

Vrána (Corvus sp.) - NT,! 
- ad.* 4.7.2010 
- hnízdo si staví na stromě; na lokalitě nehnízdí, potenciální loviště 
 
 

Nejvýznamnější údaje z let 1991 - 2008 (I.Kunstmüller) 
 
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) [§§,EN,!!!] - 1 vol. M 3.6.2008 

 
 

F) Péče o lokalitu  
 

Z hlediska ptáků je žádoucí péči o lokalitu směrovat tak, aby zde byl dostatek potravy, zejména bezobratlých, 

a to jak ve vodě, tak v okolních porostech, což významně ovlivňuje hnízdní hustotu ptáků. 

Druhové složení a početnost vodních ptáků je závislá na způsobu rybářského hospodaření na rybníce. 

Z ornitologického hlediska by bylo optimální ponechání rybníka bez rybářského hospodaření, což je 

pravděpodobně nereálné. Ideální by bylo zavedení velmi šetrného rybářského hospodaření s využitím přirozené 

produkce a zachováním ekologických funkcí rybníka pro široké spektrum vodních organismů při zajišění 

maximální průhlednosti vodního sloupce, minimálně 50 cm alespoň do konce června. 

Obecně by bylo žádoucí nemanipulovat s vodní hladinou v době rozmnožování vodních ptáků. Částečné letnění 

rybníka je možné jednou za více let, které zároveň poslouží k rozvoji případné vzácnější vegetace obnažených 

den. V takovém případě však nazačít napouštět rybník dokud nevyhnízdí druhy obnažených den, neboť by došlo 

jak k vyplavení jejich hnízd, tak i hnízd založených v suchých litorálech. V případě odbahňování rybníka 

nezasahovat do litorálů, vytvářet mělčiny a směrem k litorálům velmi pozvolný sklon dna. Chov polodivokých 

kachen je nežádoucí. 

Na rybnících bez rybářského hospodaření je zapotřebí sledovat vývoj místních rybích populací, aby nedocházelo 

k přemnožení nežádoucích druhů ryb, jejichž nadměrný vyžírací tlak by se projevil úbytkem žádoucí struktury 

zooplanktonu, bentosu a likvidací vývojových stádií obojživelníků, případně zakalením vody, a tím pádem i 

nedostatkem a nedostupností potravy pro vodní ptáky. 

Mokřadní plochy v západní části lokality je vhodné udržovat nezarostlé dřevinami, neboť nezarostlé mokřady 

jsou dnes čím dál tím vzácnější. V porostech navazujících na rybník je žádoucí upřednostňovat prosvětlené 

plochy se solitérními keři oproti souvislému dřevinnému zápoji. 

Ornitologicky nejcennější jsou plochy litorálů (chřástal vodní). Při jakýchkoliv zásazích je nutné věnovat zvláštní 

pozornost botanicky cennějším plochám stanoviště č. 2c. 
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G) Shrnutí  
 

Tab.: Celkové počty všech druhů ptáků zaznamenaných na sledované lokalitě v hnízdním období. 

2009-2010 1991-2010 
Hnízdiště 
i loviště 

Hnízdiště Hnízdiště 
i loviště 

Hnízdiště 
 

počet 
druhů 

počet 
druhů 

počet 
párů/ha 

počet 
druhů 

počet 
druhů 

Machát Dolní 36 26 9,2 38 28 

 

Tab.: Souhrnný přehled počtu chráněných a ohrožených druhů ptáků, kteří využívali lokalitu jako svá hnízdiště 

i loviště, zaznamenaných v hnízdním období v letech 2009-2010. 

 §§§ §§ § ∑(§§§-§) CR EN VU NT ∑(CR-NT) !!! !! ! ∑(!!!-!) 
Machát Dolní 0 4 4 8 0 1 6 3 11 1 7 6 14 
 

Tab.: Souhrnný přehled počtu chráněných a ohrožených druhů ptáků, kteří využívali lokalitu jako svá hnízdiště 

i loviště, zaznamenaných v hnízdním období v posledních 20 letech (1991-2010). 

 §§§ §§ § ∑(§§§-§) CR EN VU NT ∑(CR-NT) !!! !! ! ∑(!!!-!) 
Machát Dolní 0 5 4 9 0 2 6 4 12 2 8 6 16 
 

Tab.: Souhrnný přehled počtu chráněných a ohrožených druhů ptáků, kteří využívali lokalitu jako svá hnízdiště, 

zaznamenaných v hnízdním období v letech 2009-2010. 

 §§§ §§ § ∑(§§§-§) CR EN VU NT ∑(CR-NT) !!! !! ! ∑(!!!-!) 
Machát Dolní 0 1 2 3 0 0 4 0 4 0 4 4 8 
 

Tab.: Souhrnný přehled počtu chráněných a ohrožených druhů ptáků, kteří využívali lokalitu jako svá hnízdiště, 

zaznamenaných v hnízdním období v posledních 20 letech (1991-2010). 

 §§§ §§ § ∑(§§§-§) CR EN VU NT ∑(CR-NT) !!! !! ! ∑(!!!-!) 
Machát Dolní 0 2 2 4 0 1 4 1 6 1 5 4 10 
 

 

Dolní Machát je ornitologicky průměrnou mokřadní lokalitou, jejíž význam postupně vzrůstá se vzrůstající 

rozlohou litorálů na tomto nově vzniklém rybníce, avšak naopak je ohrožena vzrůstající intenzitou rybářského 

hospodaření. Po roce 1990 bylo na lokalitě a v jejím bezprostředním okolí zaznamenáno v hnízdním období 

38 druhů ptáků. V hnízdním období v letech 2009 a 2010 zde bylo zaznamenáno 36 druhů ptáků, přičemž 

26 druhů využívalo lokalitu jako své hnízdiště (možné až prokázané hnízdění) a hnízdní hustota dosahovala 

9,2 párů na hektar lokality. Nejvýznamnějším hnízdícím druhem byl aktuálně zjištěn chřástal vodní (Rallus 

aquaticus). 
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H) Fotodokumentace 
 

Četné suché pahýly jsou pozůstatkem porostů před napuštěním rybníka (severní strana) 
 

 
 
 

Jižní břeh rybníka 
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Detail severního břehu v časném jaru s dočasně zatopeným příkopem 
 

 
 
 

Litorál v severním cípu rybníka 
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Pohled do severního cípu lokality s orobincem širolistým (Typha latifolia) v popředí 
 

 
 
 

Obdobný pohled ze začátku vegetační sezóny 
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Pohled z hráze na porosty keřovitých vrb v centrální části rybníka 
 

 
 
 

Porosty zblochanu vodního (Glyceria maxima) v západní části 
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Tužebníková lada s trsy ostřic 
 

 
 
 

Ostřice pobřežní (Carex riparia) 
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Mokřadní keřové vrbiny v jihozápadní části 
 

 
 
 

Osamocená tůňka uprostřed mokřadních vrbin 
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Oko hvězdoše mnohotvarého (Callitriche cophocarpa) v tůňce 
 

 
 
 

Hvězdoš mnohotvarý (Callitriche cophocarpa) 
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Obtočný kanál vede po jižní straně lokality 
 

 
 
 

Val podél kanálu s dřevinami, vrbou křehkou (Salix fragilis) 
a olší lepkavou (Alnus glutinosa), zarůstá nitrofilními druhy 
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  Porost orobince širolistého (Typha latifolia)     Porost zblochanu vodního (Glyceria maxima) 
 

     
 
 
 

Suchá torza stromů využívají ptáci jako své posedy 
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Před porostem zblochanu vodního (Glyceria maxima) je hnízdo labutě velké (Cygnus olor) 
 

 
 
 

Snůška labutě velké (Cygnus olor) v roce 2010 
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Příloha 5: Biotopy a ptáci rybníka N ůzov (k. ú. Po čátky) 
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A) Popis lokality  

Rybník Nůzov se nachází v Božejovské pahorkatině asi 500 m severozápadně od Počátek. Celková rozhloha 

studované lokality je 2,5 ha a leží v nadmořské výšce 515 - 518 m v mapovacím kvadrátu 6757. Fytogeograficky 

spadá do oblasti Českomoravské vrchoviny. Rozlohou patří k menším rybníkům, nicméně s rozsáhlými 

litorálními porosty. Břehy rybníka jsou lemovány vzrostlými listnatými dřevinami, často značného stáří, 

především na hrázi rostou staré olše lepkavé (Alnus glutinosa). V části přítoku rybník pozvolna navazuje 

na mokřadní olšinu, zbytek okolí jsou intenzivně obhospodařovaná pole. 

 

Obr.: Poloha zájmové lokality. 
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B) Vegeta ční charakteristika  

 

Obr.: Vymezení jednotlivých typů biotopů. 
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1) Biotop M1.1 (Rákosiny eutrofních stojatých vod). 

1a) Stanoviště s dominantním orobincem širolistým (Typha latifolia). Ostrůvkovitý výskyt uprostřed vodní 

plochy je velmi řídký, výskyt směrem ke břehu je naopak hustší, ale narušen mozaikou ostřic, o. štíhlá (Carex 

acuta), o. měchýřkatá (Carex vesicaria) a porostem skřípiny lesní (Scirpus sylvaticus). 

1b) Stanoviště s dominantním zblochanem vodním (Glyceria maxima). 

1c) Stanoviště s dominantním puškvorcem obecným (Acorus calamus) [○], při okraji řídce ostřice měchýřkatá 

(Carex vesicaria). 

1d) Stanoviště s dominantním rákosem obecným (Phragmites australis). 

2) Biotop M1.7 (Vegetace vysokých ostřic): dominantní je chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea) 

ostrůvkovitě narušená ostřicí štíhlou (Carex acuta), především v přechodu mezi stanovišti (1a). Ojediněle se 

vyskytuje blatouch bahenní (Caltha palustris), kosatec žlutý (Iris pseudacorus) [○], kostival lékařský (Symphytum 

officinale), rozrazil potoční (Veronica beccabunga), krtičník hlíznatý (Scrophularia nodosa), při okrajích roste 

tužebník jilmový (Filipendula ulmaria). 

3) Fragmenty biotopu T1.6 (Vlhká tužebníková lada): dominantní tužebník jilmovým (Filipendula ulmaria), 

doprovázejí vrbina obecná (Lysimachia vulgaris), blatouch bahenní (Caltha palustris), kosatec žlutý (Iris 

pseudacorus) [○], kostival lékařský (Symphytum officinale) a dále nitrofilní druhy, např. kopřiva dvoudomá 

(Urtica dioica). 

4) Biotop X7 (Ruderální bylinná vegetace mimo sídla): dominantní je kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) společně 

s kerblíkem lesním (Antriscus sylvestris) a dále ostružiník maliník (Rubus ideus), pcháč obecný (Cirsium arvense). 

Při okraji zaznamenána invazní křídlatka japonská (Reynoutria japonica). 

5) Biotop V1 (Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod): roztroušeně se 

vyskytuje závitka mnohokořenná (Spirodela polyrhiza), okřehek menší (Lemna minor) a při březích rdesno 

obojživelné (Persicaria amphibia). 

 

C) Významn ější druhy rostlin   

Lokálně významné druhy: 
kosatec žlutý (Iris pseudacorus) - ○ 
puškvorec obecný (Acorus calamus) - ○ 

Historické záznamy: 
bahnička vejčitá (Eleocharis ovata) - C3; L. Čech (2007) in litt. 
blatěnka vodní (Limosella aquatica) - C3; L. Čech (2007) in litt. 
skřípina kořenující (Scirpus radicans) - C2; E. Hofhanzlová (2006) in MVJ 
úpor peprný (Elatine hydropiper) - C3; L. Čech (2007) in litt. 
úpor trojmužný (Elatine triandra) - C2; L.Čech (2007) in litt. et MVJ 
 

D) Avifauna  

Vedle mapování hnízdních okrsků v ranních hodinách bylo na lokalitě instalováno celkem 13 zvukových 

záznamníků (7 v roce 2009 a 6 v roce 2010), které dohromady nahrály během 15 dní v měsících dubnu až 

červenci celkem 188 hodin zvukového záznamu, který byl vyhodnocen. 

Tabulka shrnuje získané výsledky a uvádí maximální počet zjištěných párů (respektive zpívajících/volajících 

samců či maximální počet jednoho pohlaví) daného druhu na lokalitě v letech 2009 - 2010 a z toho vypočítanou 

průměrnou hnízdní hustotu párů na 1 ha lokality. Zároveň je zde u mokřadních a vzácnějších ptáků doplněn 
zjištěný hnízdní výskyt v letech 1991 - 1999 a 2000 - 2008. Symbolem "L" jsou označeny druhy využívající 

lokalitu pouze jako loviště a symbolem "O" druhy zjištěné pouze v bezprostředním okolí či na přeletech. 

Podrobná data a komentáře jsou uvedena u vybraných druhů v následujícím přehledu. 
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 POTÁPKY (PODICIPEDIFORMES)     

§,VU,!! Potápka malá (Tachybaptus ruficollis)   1 0,40 

 BRODIVÍ (CICONIIFORMES)     
NT,!! Volavka popelavá (Ardea cinerea)   L  

§,NT,!! Čáp bílý (Ciconia ciconia)   L  

 VRUBOZOBÍ (ANSERIFORMES)     
VU,!! Labuť velká (Cygnus olor)   1 0,40 
§,CR,!! Čírka obecná (Anas crecca)   1 0,40 

○,! Kachna divoká (Anas platyrhynchos)   2 0,80 
○,! Polák chocholačka (Aythya fuligula)   1 0,40 

 DRAVCI (ACCIPITRIFORMES)     

§,VU,!! Moták pochop (Circus aeruginosus)   1 0,40 

 KRÁTKOKŘÍDLÍ (GRUIFORMES)     
§§,VU,!! Chřástal vodní (Rallus aquaticus)   1 0,40 

NT,!! Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus)   1 0,40 
○,! Lyska černá (Fulica atra)   1 0,40 

 MĚKKOZOBÍ (COLUMBIFORMES)     
 Holub hřivnáč (Columba palumbus)   O  

 PĚVCI (PASSERIFORMES)     
§,LC Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)   L  
○,! Konipas horský (Motacilla cinerea)   1 0,40 

 Konipas bílý (Motacilla alba)   1 0,40 
 Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes)   1 0,40 
 Pěvuška modrá (Prunella modularis)   1 0,40 
 Kos černý (Turdus merula)   1 0,40 

 Drozd kvíčala (Turdus pilaris)   1 0,40 
 Drozd zpěvný (Turdus philomelos)   1 0,40 
 Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus)   1 0,40 
 Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)   1 0,40 

 Budníček menší (Phylloscopus collybita)   1 0,40 
§,LC Lejsek šedý (Muscicapa striata)   1 0,40 
 Sýkora modřinka (Parus caeruleus)   O  
 Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris)   1 0,40 

NT,! Vrána šedá (Corvus cornix)   L  
 Pěnkava obecná (Fringilla coelebs)   2 0,80 

 Celkem v hnízdní době včetně nejbližšího okolí a přeletů    28  
 Celkem hnízdící na lokalitě (možné až prokázané hnízdění)   22 9,60 

 

E) Významn ější druhy pták ů 

Přehled shrnuje data a komentáře k hnízdnímu výskytu vybraných druhů v letech 2009 a 2010. 
Hvězdička u počtu jedinců či data zjištění značí akustický záznam. 

 
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) - §,VU,!! 

- 1 vol. ad.* 22.4.2010 
- hnízdo staví na vodní hladině v litorálech; na lokalitě možné hnízdění 

Volavka popelavá (Ardea cinerea) - NT,!! 
- 1 ex. 20.7.2009, vol. ad.* 6.5.2010, 1 ex. 15.5.2010, 1 ex. 25.6.2010 
- hnízdí zejména na stromech, méně často v rákosinách; na lokalitě nehnízdí, jedná se o loviště 
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Čáp bílý (Ciconia ciconia) - §,NT,!! 
- 1 ex. (přelet) 15.5.2010 
- hnízdí převážně na lidských stavbách; na lokalitě nehnízdí, jedná se o potencionální loviště  

Labuť velká (Cygnus olor) - VU,!! 
- 1 p. 8.5.2010 
- hnízdí v litorálech; na lokalitě možné hnízdění 

Čírka obecná (Anas crecca) - §,CR,!! 
- 1 p. 1.4.2009 
- hnízdí na loukách a v břehové vegetaci; na lokalitě možné hnízdění 

Polák chocholačka (Aythya fuligula) - ○,! 
- 1 p. 15.6.2009 
- hnízdí na zemi v břehové vegetaci; na lokalitě možné hnízdění 

Moták pochop (Circus aeruginosus) - §,VU,!! 
- vol. ad.* 23.4.2010, 1 M 23.4.2010, 1 M 24.6.2010, 1 M 25.6.2010 
- hnízdí převážně v litorálech; na lokalitě pravděpodobné hnízdění 

Chřástal vodní (Rallus aquaticus) - §§,VU,!! 
- 1 vol. M 15.6.2009 
- hnízdí v litorálech; na lokalitě možné hnízdění 

Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) - NT,!! 
- 1 vol. M 27.5.2009, 1 vol. M* 22.4.2010, 1 vol. M 23.4.2010 
- hnízdí v litorálech; na lokalitě pravděpodobné hnízdění 

Lyska černá (Fulica atra) - ○,! 
- vol. ad.* 22.4.2010, vol. ad.* 6.5.2010, 1 hn. p. (8 vaj.) 15.5.2010 
- hnízdo staví na vodní hladině v litorálech; na lokalitě prokázané hnízdění 

Lejsek šedý (Muscicapa striata) - §,LC 
- 1 zp. M 15.5.2010 
- druh hnízdící převážně v polodutinách, preferuje staré listnaté porosty; na lokalitě možné hnízdění 

Vrána (Corvus sp.) - NT,! 
- ad.* 24.6.2010, ad.* 25.6.2010 
- hnízdo si staví na stromě; na lokalitě nehnízdí, potenciální loviště 
 

F) Péče o lokalitu  
 

Z hlediska ptáků je žádoucí péči o lokalitu směrovat tak, aby zde byl dostatek potravy, zejména bezobratlých, 

což významně ovlivňuje hnízdní hustotu ptáků. 

Druhové složení a početnost vodních ptáků je závislá na způsobu rybářského hospodaření na rybníce. 

Z ornitologického hlediska by bylo optimální ponechání rybníka bez rybářského hospodaření, což je 

pravděpodobně nereálné. Ideální by bylo zavedení velmi šetrného rybářského hospodaření s využitím přirozené 

produkce a zachováním ekologických funkcí rybníka pro široké spektrum vodních organismů při zajišění 

maximální průhlednosti vodního sloupce, minimálně 50 cm alespoň do konce června. 

Obecně by bylo žádoucí nemanipulovat s vodní hladinou v době rozmnožování vodních ptáků. Částečné letnění 

rybníka je možné jednou za více let, které zároveň poslouží k rozvoji případné vzácnější vegetace obnažených 

den. V takovém případě však nazačít napouštět rybník dokud nevyhnízdí druhy obnažených den, neboť by došlo 

jak k vyplavení jejich hnízd, tak i hnízd založených v suchých litorálech. V případě odbahňování rybníka 

nezasahovat do litorálů, vytvářet mělčiny a směrem k litorálům velmi pozvolný sklon dna. Chov polodivokých 

kachen je nežádoucí. 

Na rybnících bez rybářského hospodaření je zapotřebí sledovat vývoj místních rybích populací, aby nedocházelo 

k přemnožení nežádoucích druhů ryb, jejichž nadměrný vyžírací tlak by se projevil úbytkem žádoucí struktury 
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zooplanktonu, bentosu a likvidací vývojových stádií obojživelníků, případně zakalením vody, a tím pádem i 

nedostatkem a nedostupností potravy pro vodní ptáky. 

Rybník bez navazujících mokrých luk je sevřen okolními dřevinnými porosty, což snižuje druhovou pestrost 

lokality. Ornitologicky nejcennější jsou zaplavené plochy litorálů (chřástal vodní). 

 

G) Shrnutí  
 

Tab.: Celkové počty všech druhů ptáků zaznamenaných na sledované lokalitě v hnízdním období. 

2009-2010 1991-2010 
Hnízdiště 
i loviště 

Hnízdiště Hnízdiště 
i loviště 

Hnízdiště 
 

počet 
druhů 

počet 
druhů 

počet 
párů/ha 

počet 
druhů 

počet 
druhů 

Nůzov 28 22 9,6 28 22 

 

Tab.: Souhrnný přehled počtu chráněných a ohrožených druhů ptáků, kteří využívali lokalitu jako svá hnízdiště 

i loviště, zaznamenaných v hnízdním období v letech 2009-2010. 

 §§§ §§ § ∑(§§§-§) CR EN VU NT ∑(CR-NT) !!! !! ! ∑(!!!-!) 
Nůzov 0 1 6 7 1 0 4 4 9 0 8 5 13 
 

Tab.: Souhrnný přehled počtu chráněných a ohrožených druhů ptáků, kteří využívali lokalitu jako svá hnízdiště 

i loviště, zaznamenaných v hnízdním období v posledních 20 letech (1991-2010). 

 §§§ §§ § ∑(§§§-§) CR EN VU NT ∑(CR-NT) !!! !! ! ∑(!!!-!) 
Nůzov 0 1 6 7 1 0 4 4 9 0 8 5 13 
 

Tab.: Souhrnný přehled počtu chráněných a ohrožených druhů ptáků, kteří využívali lokalitu jako svá hnízdiště, 

zaznamenaných v hnízdním období v letech 2009-2010. 

 §§§ §§ § ∑(§§§-§) CR EN VU NT ∑(CR-NT) !!! !! ! ∑(!!!-!) 
Nůzov 0 1 4 5 1 0 4 1 6 0 6 4 10 
 

Tab.: Souhrnný přehled počtu chráněných a ohrožených druhů ptáků, kteří využívali lokalitu jako svá hnízdiště, 

zaznamenaných v hnízdním období v posledních 20 letech (1991-2010). 

 §§§ §§ § ∑(§§§-§) CR EN VU NT ∑(CR-NT) !!! !! ! ∑(!!!-!) 
Nůzov 0 1 4 5 1 0 4 1 6 0 6 4 10 
 

Nůzov je ornitologicky průměrnou mokřadní lokalitou. Po roce 1990 bylo na lokalitě a v jejím bezprostředním 

okolí zaznamenáno v hnízdním období 28 druhů ptáků. V hnízdním období v letech 2009 a 2010 zde bylo 

zaznamenáno 28 druhů ptáků, přičemž 22 druhů využívalo lokalitu jako své hnízdiště (možné až prokázané 

hnízdění) a hnízdní hustota dosahovala 9,6 párů na hektar lokality. Nejvýznamnějšími druhy, u nichž byl výskyt 

klasifikován minimálně jako možné hnízdění, byly aktuálně zjištěny čírka obecná (Anas crecca) a chřástal vodní 

(Rallus aquaticus). 
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H) Fotodokumentace 

 
Pohledy z hráze do litorálů 
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Bohatě vyvinuté litorály rybníka představují mozaiku 
vysokých ostřic, zblochanu, puškvorce, orobince a v okraji rákosu 
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V popředí mladý trs kosatce žlutého (Iris pseudacorus) 
 

 
 
 

Plocha s dominantním orobincem širolistým (Typha latifolia) 
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       Puškvorec obecný (Acorus calamus)                Ostřice měchýřkatá (Carex vesicaria) 
 

     
 
 

Uprostřed rybníka jsou ostrůvky orobince lemované ostřicemi 
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                           Přítok rybníka                                     Hnízdo lysky černé (Fulica atra) 
 

       
 
 
 

Severní okraj lokality u přítoku 
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Zlatohlávek skvrnitý (Oxythyrea funesta) na kosatci žlutém (Iris pseudacorus) 
 

 
 
 
 

Olšina navazující na lokalitu na severovýchodní straně 
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Příloha 6: Biotopy a ptáci rybníka Rákosník (k. ú. Ct ibo ř u Častrova) 
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A) Popis lokality  

Rybník Rákosník se nachází v Žirovnické pahorkatině asi 4 km severně od Počátek a asi 600 m severně 

od Ctiboře u Častrova. Celková rozhloha studované lokality je 3,3 ha a leží v nadmořské výšce 611 - 618 m 

v mapovacím kvadrátu 6657. Fytogeograficky spadá do oblasti Českomoravské vrchoviny. V celé ploše vodní 

hladiny je dobře vyvinuta vegetace makrofyt se silně ohroženým rdestem alpským (Potamogeton alpinus), 

2/3 plochy jsou tvořeny tvrdým litorálem s dominantním rákosem obecným (Phragmites australis), ten prorůstá 

na souš a tvoří dominantní podrost dřevin v okolí. Okolní podmáčené louky jsou značně druhově pestré se 

vzácnějšími druhy. Rybník je schován v zápoji vzrostlých dřevin, kde převládají olše, keřové i stromové vrby. 

 

Obr.: Poloha zájmové lokality. 
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B) Vegeta ční charakteristika  

Obr.: Vymezení jednotlivých typů biotopů. 

 

1) Biotop V1 (Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod): dominantní je lakušník 

vodní (Batrachium aquatile) s rdesty, r. vzplývavý (Potamogeton natans), r. alpský (Potamogeton alpinus) 

[§§,C2], r. kadeřavý (Potamogeton crispus), dále závitka mnohokořenná (Spirodela polyrhiza). 

2) Biotop L1 (Mokřadní olšiny): dominantní dřevinou je olše lepkavá (Alnus glutinosa), kterou doplňují střemcha 

obecná (Prunus padus), topol osika (Populus tremula), bříza bělokorá (Betula pendula), kalina tušalaj (Viburnum 

lantana) [C4]. Bylinné patro tvoří krabilice chlupatá (Chaerophyllum hirsutum), řeřišnice hořká (Cardamine 



 111 

amara), škarda bahenní (Crepis paludosa) [○], tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), netýkavka nedůtklivá 

(Impatiens noli-tangere), lilek potměchuť (Solanum dulcamara), blatouch bahenní (Caltha palustris). Podstatná 
část je zarostlá nitrofilními druhy, jako jsou kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) a kerblík lesní (Anthriscus 

sylvestris). 

3) Biotop M1.1 (Rákosiny eutrofních stojatých vod): dominantní je rákos obecný (Phragmites australis). 

3a) Rákosina zarůstající vodní hladinu, jiné druhy se nevyskytují. 

3b) Rákosina zarůstající volné plochy mezi vzrostlými dřevinami, v těsné blízkosti rybníka. Při okrajích zjištěna 

invazní křídlatka japonská (Reynoutria japonica). 

3c) Rákosina tvořící podrost rozvolněnému porostu vrb, v. popelavá (Salix cinerea) a v. jíva (Salix caprea). Při 

okrajích, kde již podrost rákosu vyznívá, zjištěna početná populace hadího mordu nízkého (Scorzonera humilis) [C3]. 

4) Biotop T1.9 (Střídavě vlhké bezkolencové louky) mozaikovitě se prolíná s biotopem T1.5 (Vlhké pcháčové 

louky): druhově pestrá louka s výskytem ohrožených druhů. Dominantními (lokálně) druhy jsou kostřava 

červená (Festuca rubra) a kostřava luční (Festuca pratensis). K dalším druhům patří zejména bika mnohokvětá 

(Luzula multiflora), krvavec toten (Sanguisorba officinalis), ostřice obecná (Carex nigra), ostřice prosová (Carex 

panicea), medyněk vlnatý (Holcus lanatus), třeslice prostřední (Briza media). Ve vlhčích okrajových částech 
nalezeny vzácnější druhy: jedinec prstnatce májového (Dactylorhiza majalis) [§,C3], několik jedinců hadího 

mordu nízkého (Scorzonera humilis) [C3], početná populace starčku potočního (Tephroseris crispa) [C4]. 

Z dalších druhů přeslička bahenní (Equisetum palustre) [○], pryskyřník plamének (Ranunculus flamula), ostřice 

skloněná (Carex demissa) [○], svízel bahenní (Galium palustre). Ve vlhčích částech se stanoviště blíží biotopu 
T1.5 (Vlhké pcháčové louky) zastoupeným tužebníkem jilmovým (Filipendula ulmaria), děhelem lesním 
(Angelica sylvestris), violkou bahenní (Viola palustris) [○], ostřicí šedou (Carex canescens). 

5) Biotop X7 (Ruderální bylinná vegetace mimo sídla): dominantní je kopřiva dvoudomá (Urtica dioica). 

 

C) Významn ější druhy rostlin  

Druhy zvláště chráněné: 
rdest alpský (Potamogeton alpinus) - §§,C2 
prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) - §,C3  

Další druhy z červeného seznamu: 
hadí modr nízký (Scorzonera humilis) - C3 
kalina tušalaj (Viburnum lantana) - C4a 
starček potoční (Tephroseris crispa) - C4a 

Ostatní lokálně významné druhy: 
ostřice skloněná (Carex demissa) - ○ 
přeslička bahenní (Equisetum palustre) - ○ 
škarda bahenní (Crepis paludosa) - ○ 

 violka bahenní (Viola palustris) - ○ 
Historické záznamy: 

rdest alpský (Potamogeton alpinus) - §§,C2; L. Čech (2008) in litt. 
rdest tupolistý (Potamogeton obtusifolius) - C3; L. Čech (2008) in litt. 
violka bahenní (Viola palustris) - ○; L. Čech (2008) in litt.  
vrba pětimužná (Salix pentandra) - ○; L. Čech (2008) in litt. 
 

D) Avifauna  

Vedle mapování hnízdních okrsků v ranních hodinách bylo na lokalitě instalováno celkem 12 zvukových 

záznamníků (6 v roce 2009 a 6 v roce 2010), které dohromady nahrály během 14 dní v měsících dubnu až 

červenci celkem 181 hodin zvukového záznamu, který byl vyhodnocen. 
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Tabulka shrnuje získané výsledky a uvádí maximální počet zjištěných párů (respektive zpívajících/volajících 

samců či maximální počet jednoho pohlaví) daného druhu na lokalitě v letech 2009 - 2010 a z toho vypočítanou 

průměrnou hnízdní hustotu párů na 1 ha lokality. Zároveň je zde u mokřadních a vzácnějších ptáků doplněn 

zjištěný hnízdní výskyt v letech 1991 - 1999 a 2000 - 2008. Symbolem "L" jsou označeny druhy využívající 

lokalitu pouze jako loviště a symbolem "O" druhy zjištěné pouze v bezprostředním okolí či na přeletech. 

Podrobná data a komentáře jsou uvedena u vybraných druhů v následujícím přehledu. 
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 POTÁPKY (PODICIPEDIFORMES)     

§,VU,!! Potápka malá (Tachybaptus ruficollis)  x   

 BRODIVÍ (CICONIIFORMES)     
NT,!! Volavka popelavá (Ardea cinerea)   L  

 VRUBOZOBÍ (ANSERIFORMES)     
○,! Kachna divoká (Anas platyrhynchos)   4 1,21 
○,! Polák chocholačka (Aythya fuligula)   3 0,91 

 DRAVCI (ACCIPITRIFORMES)     
§,VU,!! Moták pochop (Circus aeruginosus)  x 1 0,30 

 HRABAVÍ (GALLIFORMES)     

§§,NT,! Křepelka polní (Coturnix coturnix)   1 0,30 

 KRÁTKOKŘÍDLÍ (GRUIFORMES)     
§§,VU,!! Chřástal vodní (Rallus aquaticus)  x 2 0,61 

NT,!! Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus)  x 1 0,30 

 DLOUHOKŘÍDLÍ (CHARADRIIFORMES)     
VU,!! Čejka chocholatá (Vanellus vanellus)   1 0,30 

 MĚKKOZOBÍ (COLUMBIFORMES)     
 Holub hřivnáč (Columba palumbus)   1 0,30 

○ Hrdlička divoká (Streptopelia turtur)   1 0,30 

 ŠPLHAVCI (PICIFORMES)     

LC,!! Datel černý (Dryocopus martius)   O  
 Strakapoud velký (Dendrocopos major)   1 0,30 

 PĚVCI (PASSERIFORMES)     

§,LC Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)   L  
NT Jiřička obecná (Delichon urbica)   L  

○ Linduška lesní (Anthus trivialis)   1 0,30 

 Červenka obecná (Erithacus rubecula)   1 0,30 
§§,EN,!!! Slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula)  x   
 Kos černý (Turdus merula)   1 0,30 
 Drozd kvíčala (Turdus pilaris)   1 0,30 

 Drozd zpěvný (Turdus philomelos)   1 0,30 
○,! Cvrčilka zelená (Locustella naevia)   1 0,30 
 Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus)  x   
○,! Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus)   2 0,61 

§§,VU,!! Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus)   1 0,30 
 Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis)   2 0,61 
 Pěnice slavíková (Sylvia borin)   1 0,30 
 Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)   3 0,91 

 Budníček menší (Phylloscopus collybita)   3 0,91 
 Budníček větší (Phylloscopus trochilus)   1 0,30 
 Sýkora lužní (Parus montanus)   1 0,30 
 Sýkora modřinka (Parus caeruleus)   3 0,91 
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 Sýkora koňadra (Parus major)   1 0,30 

 Špaček obecný (Sturnus vulgaris)   1 0,30 
 Pěnkava obecná (Fringilla coelebs)   3 0,91 
 Strnad obecný (Emberiza citrinella)   3 0,91 
 Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus)  x 1 0,30 

 Celkem v hnízdní době včetně nejbližšího okolí a přeletů    34  
 Celkem hnízdící na lokalitě (možné až prokázané hnízdění)   30 14,5 

 

E) Významn ější druhy pták ů 

Přehled shrnuje data a komentáře k hnízdnímu výskytu vybraných druhů v letech 2009 a 2010. 
Hvězdička u počtu jedinců či data zjištění značí akustický záznam. 

 
Volavka popelavá (Ardea cinerea) - NT,!! 

- 1 ex. 20.7.2009, vol. ad.* 21.7.2009, vol. ad.* 25.6.2010 
- hnízdí zejména na stromech, méně často v rákosinách; na lokalitě nehnízdí, jedná se o loviště 

Polák chocholačka (Aythya fuligula) - ○,! 
- 2 p. + 1 M 15.6.2009, 2 F vodí 6 a 2 ml. + 1 F 20.7.2009, 1 p. 25.6.2010 
- hnízdí na zemi v břehové vegetaci; na lokalitě prokázané hnízdění 

Moták pochop (Circus aeruginosus) - §,VU,!! 
- 1 M 15.6.2009, 1 M, 1 F 20.7.2009, 1 M, 1 F 23.4.2010, 1 M, 1 F 15.5.2010 
- hnízdí převážně v litorálech; na lokalitě pravděpodobné hnízdění 

Křepelka polní (Coturnix coturnix) - §§,NT,! 
- vol. M* 22.7.2009, vol. M* 23.7.2009 
- stepní a lesostepní druh hnízdící u nás nejčastěji v zemědělských kulturách; možné hnízdění 

Chřástal vodní (Rallus aquaticus) - §§,VU,!! 
- 2 vol. M 8.5.2010, 1 vol. M 15.5.2010, 1 vol. M 24.6.2010 
- hnízdí v litorálech; na lokalitě pravděpodobné hnízdění 

Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) - NT,!! 
- 1 p. vodí ml. 20.7.2009, 1 vol. M* 22.7.2009, 1 vol. M* 23.4.2010, 1 vol. M* 24.6.2010, 

1 vol. M* 25.6.2010 
- hnízdí v litorálech; na lokalitě prokázané hnízdění 

Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) - VU,!! 
- 1 vol. ex. 23.4.2010 
- hnízdní na obnažených dnech či polích a loukách; na lokalitě možné hnízdění 

Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) - ○ 
- 1 vol. M* 21.7.2009, 1 vol. M* 22.7.2009, 1 vol. M* 24.6.2010, 1 vol. M* 25.6.2010 

- s oblibou vyhledává drobné lesíky, liniové pásy dřevin či okraje lesů; na lokalitě pravděpodobné 
hnízdění 

Datel černý (Dryocopus martius) - LC,!! 
- 1 vol. M* 22.7.2009 
- dutinový druh, který si umí dutinu vydlabat sám; možné hnízdění v okolí lokality 

Linduška lesní (Anthus trivialis) - ○ 
- 1 zp. M 25.6.2010 
- pro hnízdění vyhledává prosvětlené lesy, lesní okraje, paseky a lesostepní stanoviště; na lokalitě 

možné hnízdění 

Cvrčilka zelená (Locustella naevia) - ○,! 
- 1 zp. M 15.5.2010, zp. M* 24.6.2010 
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- typickým biotopem jsou vlhké louky s vysokým bylinným pokryvem a roztroušenými keři, při 
souvislejším zarůstání ploch dřevinami z nich mizí, hnízdo staví při zemi v husté rostlinné spleti nebo 
uvnitř keře; na lokalitě pravděpodobné hnízdění 

Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) - §§,VU,!! 
- 1 zp. M 20.7.2009 
- hnízdo si splétá na stonky rákosu; na lokalitě možné hnízdění 
 
 

Nejvýznamnější údaje z let 1991 - 2008 (I.Kunstmüller) 
 

Slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula) [§§,EN,!!!] - 1 M 29.3.2008 
 

 

F) Péče o lokalitu  
 

Z hlediska ptáků je žádoucí péči o lokalitu směrovat tak, aby zde byl dostatek potravy, zejména bezobratlých, 

a to jak ve vodě, tak na vlhkých loukách, což významně ovlivňuje hnízdní hustotu ptáků. 

Druhové složení a početnost vodních ptáků je závislá na způsobu rybářského hospodaření na rybníce. 

Z ornitologického hlediska by bylo optimální ponechání rybníka bez rybářského hospodaření, což je 
pravděpodobně nereálné. Ideální by bylo zavedení velmi šetrného rybářského hospodaření s využitím přirozené 

produkce a zachováním ekologických funkcí rybníka pro široké spektrum vodních organismů při zajišění 

maximální průhlednosti vodního sloupce, minimálně 50 cm alespoň do konce června. Stávající hospodaření 

na rybníce je vyhovující, neboť zde zůstává průzračná voda až do léta. 

Vzhledem k absenci obdobné náhradní lokality v okolí je nežádoucí častější vypouštění rybníka v době 

rozmnožování vodních ptáků. Částečné letnění rybníka je možné jednou za více let, které zároveň poslouží 

k rozvoji případné vzácnější vegetace obnažených den. V takovém případě však nazačít napouštět rybník dokud 
nevyhnízdí druhy obnažených den, neboť by došlo jak k vyplavení jejich hnízd, tak i hnízd založených v suchých 

litorálech. Obecně by bylo žádoucí nemanipulovat s vodní hladinou v době rozmnožování vodních ptáků. 

V případě odbahňování rybníka nezasahovat do litorálů, vytvářet mělčiny a směrem k litorálům velmi pozvolný 

sklon dna. Chov polodivokých kachen je nežádoucí. 

Na rybnících bez rybářského hospodaření je zapotřebí sledovat vývoj místních rybích populací, aby nedocházelo 

k přemnožení nežádoucích druhů ryb, jejichž nadměrný vyžírací tlak by se projevil úbytkem žádoucí struktury 

zooplanktonu, bentosu a likvidací vývojových stádií obojživelníků, případně zakalením vody, a tím pádem 

i nedostatkem a nedostupností potravy pro vodní ptáky. 

Lokalitě by prospělo co největší prosvětlení odstraňováním vzrostlých a náletových dřevin na stanovišti 3c. 
Zarůstajících ploch je v okolí dostatek, tudíž druhy vázané na dřevinné porosty zde mají bohaté příležitosti 

k hnízdění. I řada druhů hnízdících na stromech využívá otevřené plochy jako svá loviště. Dřevinami nezarostlé 

mokřady jsou dnes čím dál tím vzácnější. Proto by se měly v porostech navazujících na rybník upřednostnit 

prosvětlené plochy se solitérními keři oproti souvislému dřevinnému zápoji. Žádoucí je odstranění invazní 

křídlatky japonské. 

Nesečené plochy jsou pro ptáky atraktivnější než plochy intenzivně sečené, ideální je však mozaika 

neobhospodařovaných a sečených či pasených plošek. Rozhodně by se neměly kosit všechny travnaté porosty 
zároveň v jednom termínu. I v případě kosení je žádoucí ponechávání částí travních porostů nesečených a 

nepasených, což lze v jednotlivých letech obměňovat. V olšině by bylo vhodné ponechávat staré stromy 

na dožití a odumřelou dřevní hmotu na ploše. 

Ornitologicky nejcennější jsou plochy litorálů (chřástal vodní, rákosník velký). Při jakýchkoliv zásazích je nutné 

věnovat zvláštní pozornost botanicky cenným plochám s výskytem prstnatce májového a hadího mordu 

nízkého. 
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G) Shrnutí  
 

Tab.: Celkové počty všech druhů ptáků zaznamenaných na sledované lokalitě v hnízdním období. 

2009-2010 1991-2010 
Hnízdiště 
i loviště 

Hnízdiště Hnízdiště 
i loviště 

Hnízdiště 
 

počet 
druhů 

počet 
druhů 

počet 
párů/ha 

počet 
druhů 

počet 
druhů 

Rákosník 34 30 14,5 37 33 

 

Tab.: Souhrnný přehled počtu chráněných a ohrožených druhů ptáků, kteří využívali lokalitu jako svá hnízdiště 

i loviště, zaznamenaných v hnízdním období v letech 2009-2010. 

 §§§ §§ § ∑(§§§-§) CR EN VU NT ∑(CR-NT) !!! !! ! ∑(!!!-!) 
Rákosník 0 3 2 5 0 0 4 4 8 0 7 5 12 
 

Tab.: Souhrnný přehled počtu chráněných a ohrožených druhů ptáků, kteří využívali lokalitu jako svá hnízdiště 

i loviště, zaznamenaných v hnízdním období v posledních 20 letech (1991-2010). 

 §§§ §§ § ∑(§§§-§) CR EN VU NT ∑(CR-NT) !!! !! ! ∑(!!!-!) 
Rákosník 0 4 3 7 0 1 5 4 10 1 8 5 14 
 

Tab.: Souhrnný přehled počtu chráněných a ohrožených druhů ptáků, kteří využívali lokalitu jako svá hnízdiště, 

zaznamenaných v hnízdním období v letech 2009-2010. 

 §§§ §§ § ∑(§§§-§) CR EN VU NT ∑(CR-NT) !!! !! ! ∑(!!!-!) 
Rákosník 0 3 1 4 0 0 4 2 6 0 5 5 10 
 

Tab.: Souhrnný přehled počtu chráněných a ohrožených druhů ptáků, kteří využívali lokalitu jako svá hnízdiště, 

zaznamenaných v hnízdním období v posledních 20 letech (1991-2010). 

 §§§ §§ § ∑(§§§-§) CR EN VU NT ∑(CR-NT) !!! !! ! ∑(!!!-!) 
Rákosník 0 4 2 6 0 1 5 2 8 1 6 5 12 
 

 

Rákosník je ornitologicky významnou mokřadní lokalitou, která má vzhledem ke své malé rozloze spíše lokální 

význam. Po roce 1990 bylo na lokalitě a v jejím bezprostředním okolí zaznamenáno v hnízdním období 

37 druhů ptáků. V hnízdním období v letech 2009 a 2010 zde bylo zaznamenáno 34 druhů ptáků, přičemž 

30 druhů využívalo lokalitu jako své hnízdiště (možné až prokázané hnízdění) a hnízdní hustota dosahovala 

vysokých 14,5 párů na hektar lokality. Nejvýznamnějšími druhy, u nichž byl výskyt klasifikován minimálně jako 

možné hnízdění, byly aktuálně zjištěny chřástal vodní (Rallus aquaticus) a rákosník velký (Acrocephalus 

arundinaceus). Na rybníce Rákosník byla ze všech sledovaných lokalit v rámci této studie zjištěna nejvyšší 

hnízdní hustota. Zároveň se jedná o významnou botanickou (minimálně 2 zvláště chráněně druhy rostlin a další 

4 z červeného seznamu) a batrachologickou lokalitu. 
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H) Fotodokumentace 

 
Neprostupný mokřad, jehož dominantu tvoří odumírající stromy 

 

     
 
 

Pahýly zarůstající rákosem obecným (Phragmites australis) 
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O nejpůsobivější dominantu rybník během posledních dvou let postupně přišel 
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Rákosina s množstvím padlého dřeva ve vodě 
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Rybník s průzračnou vodou s množstvím vodních makrofyt přechází v podmáčenou olšinu 
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Rdest vzplývavý (Potamogeton natans) 
 

 
 
 

Rdest alpský (Potamogeton alpinus) 
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Olšina v severozápadní části lokality s odumírajícími olšemi při okrajích rybníka 
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Nově prokácená a upravená hráz 
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Suchou rákosinou zarůstající plochy v jihozápadní části lokality 
 

 
 
 

Na jižním okraji vznikají skládky 
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Druhově pestré vlhké louky v jihovýchodní části lokality 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 125 

Invazní křídlatka japonská (Reynoutria japonica) 
 

 
 
 

Ostřice skloněná (Carex demissa), v pozadí ostřice prosová (Carex panicea) 
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      Hadí modr nízký (Scorzonera humilis)              Babočky bodlákové (Vanessa cardui) 
                                                                                                     na chrpách 
 

     
 

 
 

Prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) 
 

 


