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Plán péče pro přírodní rezervaci Postřekovské rybníky
na období 2017 – 2026
1. Základní identifikační a popisné údaje
1.1. Evidenční kód ZCHÚ, kategorie IUCN: 1326, řízená rezervace
1.2. Platný právní předpis nebo rozhodnutí o vyhlášení ZCHÚ:
Vydal: Okresní národní výbor v Domažlicích
Dne: 25. 9. 1990 vyhlášení území za chráněný přírodní výtvor
dle zák. 114/92 Sb. převod do kategorie přírodní rezervace

1.3. Územně-správní členění, překryv s jinými chráněnými územími a příslušnost k soustavě Natura
2000
Kraj: Plzeňský
Obec s rozšířenou působností III. stupně: Domažlice
Obec: Postřekov
Katastrální území: Postřekov, Klenčí pod Čerchovem, Ždánov
Národní park: nenachází se
Chráněná krajinná oblast: nenachází se
Jiný typ chráněného území: nenachází se
Natura 2000
Ptačí oblast: nenachází se
Evropsky významná lokalita: nenachází se
Orientační a situační mapa: mapa 1.A, 1.B. v Příloze 2

1.4. Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí
Většina pozemků v přírodní rezervaci leží v katastrálním území Postřekov, další parcely v k.ú. Klenčí pod
Čerchovem a Ždánov
Parcelní vymezení zvláště chráněného území: tabulky 1, 2, 3 v Příloze 1
Seznam vlastníků parcel: tabulky 4a, 4b, 4c v Příloze 1
Pozn.: údaje převzaty z: http://www.cuzk.cz, http://mapy.kr-plzensky.cz/gis/katastr/
Mapa katastru nemovitostí: mapa 1.C, 1.D, 1.E v Příloze 2
1.5. Výměra území PR Postřekovské rybníky (2016)
Celková výměra: 146,39 ha
Výměra vlastní plochy ZCHÚ: 98,65 ha
Výměra ochranného pásma: 47,74 ha
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Souhrnné výměry v ZCHÚ:

Katastrální území: Klenčí pod Čerchovem, Postřekov a Ždánov
Druh pozemku

Plocha ZCHÚ Způsob využití
v ha
pozemku

lesní pozemek

vodní plocha

ca 33,12

trvalý travní
porost
orná půda
ostatní plocha

ca 6,15

zastavěná plocha
a nádvoří

Plocha ZCHÚ v ha

lesní pozemek
zamokřená plocha
rybník nebo umělá
nádrž
koryto vodního toku
umělé (nebo upravené)

0,9073
0,6820
29,5197

trvalé travní porosty

ca 57,05

2,9143

orná půda
neplodná půda
jiná plocha
ostatní komunikace

0,9892
4,4839
0,1929
1,4743

hráz ohrazující umělou
vodní nádrž

0,6360

plocha celkem

98,65

1.6. Hlavní předmět ochrany
1.6.1. Předmět ochrany podle zřizovacího předpisu
Ve vyhlášce Okresního národního výboru v Domažlicích ze dne 25. 9. 1990 je v článku 1 uvedeno:
„V okrese Domažlice se zřizuje přírodní výtvor Postřekovské rybníky k ochraně zbytku původní květeny s
vlhkými loukami a soustavou malých rybníčků extenzivně obhospodařovaných. Území je rovněž
významným hnízdištěm a tahovou lokalitou ptactva. Vyskytují se zde i vzácné a chráněné druhy rostlin.“
1.6.2. Hlavní předmět ochrany – současný stav
A. Vzácnější rostlinná společenstva

Procentuální zastoupení ochranářsky významných společenstev
v PR Postřekovské rybníky, stav k r. 2016
Název společenstva

Podíl plochy v PR
Výskyt a charakteristika
(%)

a) Travino-bylinná a ostřicová společenstva
Botanicky význačné porosty
nízkých ostřic a cenózy
zrašelinělých luk s ostřicí černou,
o. plstnatoplodou, o. zobánkatou,
vachtou trojlistou, zábělníkem
bahenním
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jižní část PR: ručně kosené porosty
(1× ročně) u Z okraje tzv. "velké
rákosiny" s pestrou druhovou
skladbou; fragmenty nízkoostřicových
porostů v kosených loukách (J1a, J1b)
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Mozaika druhově pestrých lučních
porostů z okruhu ovsíkových luk,
vlhkých pcháčových luk,
bezkolencových luk a podhorských
smilkových trávníků

Přechodná stadia travních porostů s
hojně zastoupenými elementy
ovsíkových a psárkových luk

20

jižní část PR: porosty 1–2× ročně
kosené mechanizací (dílčí plochy J1a,
J1b, J1c), nepravidelně
obhospodařované travní porosty (dílčí
plochy J1d, J2). Výskyt celé řady
význačných druhů rostlin včetně
Carex pulicaris, Dactylorhiza majalis,
Orchis morio, Pedicularis sylvatica,
Serratula tinctoria

1

severní část PR: porosty 2× ročně
kosené mechanizací ve vlhké louce,
která prošla minulosti rekultivací, nyní
je patrný návrat druhů typických pro
druhově pestré údolní louky (dílčí
plocha S5). Vitální populace
Thalictrum lucidum

1

severní část PR: ve střední a jižní části
(dílčí plocha S4)
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prostřední část PR: březoosikový
remíz (dílčí plocha P10); jižní část PR:
porosty s olší lepkavou, vrbou
křehkou, střemchou, krušinou olšovou
(dílčí plochy 6, 7)

b) Lesní společenstva
Lužní porosty s převahou olše
lepkavé
Vzrostlé porosty (remízy)
prostorově i věkově rozrůzněné,
vzniklé z přirozeného zmlazení

c) Společenstva vodních makrofytů, obnažených rybničních den a pramenišť
Společenstva mělkých tůněk s
Batrachium peltatum, Chara sp.,
Potamogeton crispus

0,01

prostřední část PR: uměle vyhloubené
mělké tůňky mezi rybníkem Obecní a
Okrouhlíkem (dílčí plocha P3)

1

prostřední část PR: litorální zóna v
Obecním rybníce (dílčí plocha P1)

2

prostřední část PR: při letnění rybníků
(Obecní r., Okrouhlík – dílčí plochy
P1, P4); jižní část PR: na dně
letněného ryb. na JZ straně (dílčí
plocha 8)

0,05

jižní část PR: podmáčené plochy na Z
straně (dílčí plocha 7)

2

jižní část PR: tzv. "velká rákosina" na
Z straně (dílčí plocha 3)

Fragmenty pramenišť s Cardamine
amara

0,01

severní část PR: v terénních
prohlubních u vodoteče v lužním lese
s převahou olše lepkavé (dílčí plocha
S4)

Botanicky cenná společenstva
celkem

ca 40

soustředěna do jádrové zóny v jižní
části přírodní rezervace

Litorální porosty s Typha
angustifolia
Efemerní vegetace obnažených
rybničních den s Eleocharis ovata,
Carex bohemica, Elatine hexandra
aj.
Mokřadní společenstva rákosin s
Acorus calamus, Equisetum
fluviatile
Souvislé porosty rákosu
(Phragmites australis), významné
pro avifaunu
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Pozn.: Lokalizace dílčích ploch – mapa 2.A, 2.B, 2.C, 2.D v Příloze 2.
B. Chráněné a vzácnější druhy

Přehled chráněných a vzácnějších rostlinných druhů v PR Postřekovské rybníky
v letech 2015–2016. Lokalizace vybraných taxonů: mapy 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 3.C (Příl. 2)
Název druhu

Aktuální početnost
Stupeň
Popis biotopu druhu a
nebo vitalita
ohrožení charakter výskytu
populace v ZCHÚ

Ostřice přioblá
(Carex diandra)

ojedinělý výskyt
fertilních ex.

nízká vitalita, častá
Ostřice rusá (Carex
hybridizace s C.
flava s.s.)
demissa

Ostřice
shluky až kolonie
Hartmanova (Carex
do několika m2
hartmanii)

Ostřice
plstnatoplodá
(Carex lasiocarpa)

populace o výměře
do 50 m2, vitalita
střední

Ostřice nedošáchor
1 vitální bohatě
(Carex
fertilnítrs
pseudocyperus)

Ostřice blešní
(Carex pulicaris)

rozptýlený výskyt,
jednotlivé ex.,
vitalita střední

Srovnání se
stavem v
minulosti

C2t

Dílčí plocha J4a: na JZ
okraji "velké rákosiny",
společně s Carex
lasiocarpa (VR3a)

Stav populace
podobný jako v r.
2006 (M 2006)

C4a

Dílčí plochy J1b, J2:
ojediněle v
nízkostébelných druhově
pestrých porostech
kosených luk

Stav populací
podobný jako v r.
2006 (M 2006)

C3

Dílčí plochy J1a, J1b:
roztroušeně až v menších
koloniích ve vlhkých
kosených porostech a na
přechodu mezi kosenými
a nekosenými porostem

Oproti
předchozímu
desetiletí tendence
mírného úbytku
populací (M
2006)

§2, C3

Dílčí plocha J4a: na JZ
Stav populace
okraji "velké rákosiny", v
podobný jako v r.
ručně kosené rašelinné
2006 (M 2006)
loučce (VR3a)

C4a

Dílčí plocha S1: na JJV
pobřeží rybníka

Druh zde zjištěn i
v r. 2015 (J.
Sladký)

§3, C2t

Dílčí plochy J1b, J2: ve
fragmentech druhově
pestrých smilkových
trávníků s přechodem do
bezkolencových porostů

Stav populací
podobný jako v r.
2006 (M 2006),
na loučce v dílčí
ploše J2 druh
mírně na vzestupu
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§3, C3

Dílčí plochy J1a, J1b: v
druhově pestrých
kosených porostech. Dílčí
plocha J2: dříve kosená
vlhká loučka. Dílčí
plocha VR3a: roztroušeně
v ručně koseném
ostřicovém porostu.
Roztroušeně v
neobhospodařovaných
plochách J a SZ od "velké
rákosiny" – dílčí pl. J6

Oproti
předchozímu
desetiletí (M
2006) došlo k
určitému snížení
početnosti
populací, i v
důsledku kosení
vlhkých luk
těžkou
mechanizací

C2t

Dílčí plocha P4: vitální
populace na obnaženém
dně rybníka Okrouhlík. V
předchozích letech také
na Obecním rybníce (dílčí
plocha P1), v průběhu
letnění (J. Sladký)

Druh zde zjištěn
také při
flóristickém kurzu
v Domažlicích (Z.
Kaplan, 2010)

§2, C3

Dílčí plochy J1d, 1b: v
okrajích vlhkých porostů
bezkolencových luk

Stav populace
prakticky stejný
jako v r. 2006 (M
2006)

kolonie o výměře do
Tajnička rýžolistá
několika m2, vitalita C3
(Leersia oryzoides)
dobrá

Dílčí plocha P4: na
obnaženém dně ryb.
Okrouhlík. Dílčí plocha
J8: v okrajích intenzivně
využívaných rybníků v
jádrové zóně, s
přechodem do J6

V místě dílčí
plochy J8 druh
zjištěn na
podobných
místech, i jako
vitální liniový
porost, v r. 2015
(J. Sladký)

Vachta trojlistá
(Menyanthes
trifoliata)

malé kolonie do
několika m2,
snížená vitalita

§3, C3

Menší kolonie v ručně
kosených ostřicových
loučkách na Z až SZ
okraji "velké rákosiny"
(dílčí plochy VR1, VR2).
Drobné populace v olšině
J od "velké rákosiny" a v
podmáčené ploše v
jádrové zóně u kos.
porostu J1b

Oproti
předchozímu
desetiletí (M
2006) pokles
vitality populací,
zejména v
důsledku
zvýšeného útlaku
rákosem

Vstavač kukačka
(Orchis morio)

dva výskyty o
několika ex., slabé
populace

§2, C1b

Ve dvou nízkostébelných
kosených porostech s
pestřejší druhovou
skladbou, v severní části
(dílčí plochy J1a, J2)

Stav populací
prakticky stejný
jako v r. 2006 (M
2006)

Prstnatec májový
(Dactylorhiza
majalis)

stovky fertilních
exemplářů,
jednotlivě i ve
shlucích

Úpor šestimužný
(Elatine hexandra)

jednotlivé ex. až
menší kolonie

Kosatec sibiřský
(Iris sibirica)

2 vitální bohatě
fertilní trsy
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Všivec lesní
(Pedicularis
sylvatica)

Mochna bahenní
(Potentilla
palustris)

vitální kolonie,
exempláře
rozptýleně či ve
shlucích

většinou střední
vitalita, shluky ex.
nebo kolonie, do
několika m2,
vzácněji až do 20
m2

§2, C2t

V nízkostébelných
druhově pestrých a
pravidelně kosených
porostech smilkových
trávníků s přechodem k
cenózám bezkolencových
luk (dílčí plochy J1a, J1b,
J2)

C4a

V 90. letech 20.
stol. druh velmi
hojně, hlavně v J
Vitální kolonie v
ostřicovém porostu na SZ části PR (N-Sf
okraji velké rákosiny, v
1995). V dalším
zamokřených místech na desetiletí úbytek
přechodu mezi koseným a populací (M
nekoseným porostem.
2006) v důsledku
zarůstání ploch
Oproti předchozímu
desetiletí tendence úbytku náletem dřevin
populací
nebo expanzivní
bylinnou vegetací
včetně rákosu

Stav populací
zhruba stejný jako
v r. 2006 (M
2006)

Prvosenka vyšší
(Primula elatior)

desítky exemplářů

VD

Dílčí plochy J1a, J1b:
roztroušeně v kosených
druhově pestřejších
porostech. Rozptýleně na
světlejších místech v
remízech s převahou olše
(dílčí plochy J6, J7)

Hrušeň polnička
(Pyrus pyraster)

ojedinělý výskyt,
mladé ex., vitalita
dobrá

C4a

Druh zjistil na
V porostech náletových
území PR také J.
dřevin: dílčí plochy P2, J6
Sladký (2015)

Šípatka střelolistá
(Sagittaria
sagittifolia)

shluky vitálních ex.

VD

Součást litorální vegetace Záznamy o
v rybníce Okrouhlík (dílčí výskytu druhu i z
plocha P4)
r. 2011 (J. Sladký)

§3, C2b

Dílčí plochy J1b a J1a: na
Tyto populace
kontaktu mezi kosenými a
evidovány i v r.
nekosenými porosty, J a
2006 (M 2006)
V od "velké rákosiny"

C3

Výskyt soustředěn do
kosených travních
porostů: hojně v
nízkostébelných
porostech smilkových
trávníků a
bezkolencových luk (dílčí
plocha J1b, 2).
Roztroušeně v
produkčnějších typech
travních porostů (dílčí
plocha J1a)

2 vitální kolonie do
Vrba plazivá (Salix 2 m2, částečně
repens)
redukovány při
strojových sečích

Hadí mord nízký
(Scorzonera
humilis)

bohaté populace,
vitalita převážně
dobrá

Stav populací
zhruba stejný jako
v r. 2006 (M
2006)

Stav populací
zhruba stejný jako
v r. 2006 (M
2006)
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Srpice barvířská
(Serratula
tinctoria)

Žluťucha lesklá
(Thalictrum
lucidum)

Kozlík dvoudomý
(Valeriana dioica)

Rozrazil štítkovitý
(Veronica
scutellata)

C3

Oproti
předchozím
Výskyt soustředěn do
dvěma desetiletím
druhově pestrých
druh na některých
kosených bezkolencových
místech na
luk (dílčí plocha J1b).
vzestupu, na
Roztroušeně v
jiných
přechodových stadiích
zaznamenán
směřujícím k vlhkým
pokles
pcháčovým loukám (dílčí
(NESVADBOVÁ
plocha J1a)
et SOFRON 1995,
M 2006)

C3

Dílčí plocha S3: Z
pobřeží obnoveného ryb.
na JZ straně (jediný ex.).
Dílčí plocha S5: na
kontaktu mezi vlhkou
kosenou loukou a lužním
porostem v dílčí ploše S4
a v J části pl. S5; díky
přirozené "revitalizaci"
této zkulturněné louky
jsou tu příznivé podmínky
pro další rozvoj populace
žluťuchy

Na podobných
místech (díl. pl.
S5) druh zjištěn v
r. 2015 (J.
Sladký). V r. 2006
druh nalezen
mimo území PR
na kosené louce
mezi Obecním
rybníkem a
listnatým
remízem (dílčí pl.
P10), M 2006

C4a

Na mnoha místech v jižní
části PR. Vlhké kosené i
některé nekosené druhově
bohatší travní porosty
(dílčí plochy J1a, J1b, J2,
4a). V podrostu olšin,
keřových vrbin nebo na
plochách postupně
zarůstajících náletovými
dřevinami (dílčí plochy
J6, J7)

Oproti
předchozímu
desetiletí (M
2006) mírná
redukce populací
v důsledku
expanze vzrůstné
bylinné vegetace a
dřevinného náletu,
zejména keřových
vrb

jednotlivé ex., místy
C4a
i drobné shluky ex.

Více zamokřená místa v
kosených porostech,
zvláště na plochách s
méně zapojeným travním
drnem (dílčí plocha J1b).
V podmáčeném porostu
vlhké pcháčkové louky v
dílčí ploše J1d)

Několik nálezů na
podmáčených
místech, hlavně
ve strouhách a
kolejích po
traktoru (N-Sf
1995)

Stovky exemplářů,
vitalita dobrá

přibližně tři desítky
ex., vitalita dobrá

vitální kolonie,
bohatě fertilní

Pozn.1.: Ve sloupci Stupeň ohrožení se uvádí zařazení druhu dle těchto dokumentů: 1) Vyhláška 395/1992 k
zákonu ČNR č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny (§2 – druhy silně ohrožené, §3 – druhy ohrožené); 2)
Aktualizovaný seznam cévnatých rostlin ČR – DANIHELKA et al. 2012, GRULICH 2012 (C2t – druhy
ohrožené s tendencí dalšího úbytku; C2b – druhy ohrožené, vzácné, tendence dalšího úbytku; C3 – druhy
ohrožené, citlivé; C4a – vzácnější méně ohrožené taxony). VD = významnější druh pro území PR. Údaje o
výskytu druhů (terénní průzkumy): J. Sladký 2015, L. Pivoňková 2010–2015, MATĚJKOVÁ 2006 (M 2006),
vlastní průzkum v r. 2016 (M 2016). Podrobně zpracovaná flóra ZCHÚ: publikovaná studie NESVADBOVÁ et
SOFRON 1995 (N-Sf 1995).
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Přehled chráněných a vzácnějších živočichů v PR Postřekovské rybníky
A. Ptáci

Název druhu

Aktuální
početnost nebo
vitalita
populace v
ZCHÚ

Stupeň
ohrožení

Popis biotopu druhu a
charakter výskytu

Potápka malá (Tachybaptus
ruficollis)

1 pár

ohrožený

Obecní rybník

Kopřivka obecná (Anas
strepera)

1 pár

ohrožený

Hnízdění na Obecním rybníce

Luňák červený (Milvus
milvus)

1 pár

kriticky
ohrožený

Pravidelně zalétává z nejbližšího
okolí

Moták pochop (Circus
aeruginosus)

1 pár

ohrožený

Hnízdění zpravidla neúspěšné,
staří ptáci pravděpodobně
ilegálně likvidováni

Krahujec obecný (Accipiter
nisus)

1 pár

silně
ohrožený

Pravidelně zalétává lovit

Chřástal vodní (Rallus
aquaticus)

1 pár

silně
ohrožený

Mokřadní prostředí. V
předchozích letech početnější
(např. v roce 1993: 6 párů)

Bekasina otavní (Gallinago
gallinago)

1 pár

silně
ohrožený

Problematické posuzování
výskytů v hnízdní době.

6–8 párů

silně
ohrožený

Hnízdění se omezuje hlavně na
okraje Velké rákosiny, 1 pár u r.
Zadní. Jinak se běžně vyskytuje
na průtahu, především jarním

1 ex.

ohrožený

Výskyt prokázán pouze
odchytem na rozhraní hnízdního
a tahového období

Žluva hajní (Oriolus oriolus)

2 páry

silně
ohrožený

Jeden pár (rovněž v r. 2014 a
2015) na okraji "Velké rákosiny"
(směrem na Klenčí), druhý pár
pod ryb. Okrouhlík

Ťuhýk obecný (Lanius
collurio)

2 páry

ohrožený

Jeden pár mezi r. Okrouhlík a
Obecní, druhý nad "Velkou
rákosinou"

Slavík modráček
středoevropský (Luscinia
svecica cyanecula)

Lejsek šedý (Muscicapa
striata)
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Ťuhýk šedý (Lanius
excubitor)

1 pár

Hýl rudý (Carpodacus
erythrinus)

1 pár

ohrožený

Ve dnech 1. a 8. 7. 2014
odchycen samec na okraji „Velké
rákosiny“. Zřejmě zálet z
hnízdiště na hrázi r. Klenečský

ohrožený

Zjištěn 1 zpívající samec při
okraji Velké rákosiny. Chybí
porosty blatouchů, jejichž plody
v "mléčné" zralosti používá ke
krmení mláďat

Pozn. 1: autorem pozorování je převážně Jaroslav ŠKOPEK, podle potřeby doplněno výsledky
odchytů prováděných Václavem BOŠKEM v rámci projektu "CES" (odchyty za standardních
podmínek v průběhu hnízdního období). Aktualizovaný celkový přehled avifauny na území
rezervace: tab. 5; druhy hnízdící v minulosti: tab. 6, druhy zachycené při přeletech: tab. 7. Vše v
Příloze 1.
Pozn. 2: Ve sloupci Stupeň ohrožení se uvádí zařazení druhu dle vyhlášky 395/1992 k zákonu
ČNR č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

B. Ostatní druhy živočichů

Název druhu

Aktuální
početnost
nebo vitalita
populace v
ZCHÚ

Stupeň
ohrožení

Popis biotopu druhu a
charakter výskytu

Srovnání se
stavem v minulosti

Vážka
hnědoskvrnná
(Orthetrum
brunneum)

minimálně 10
ex.

ohrožený
druh podle
Červeného
seznamu

Druh zjištěn na poli
nedaleko území
rezervace (J. Černý,
červen 2014)

Nejsou údaje

Mandelinka
Chrysolina
brunsvicensis

příležitostný
nález

Epaphius rivularis

předpokládán
přetrvávající
výskyt

Pterostichus
gracilis gracilis

předpokládán
přetrvávající
výskyt

Druh zjištěn i v r.
2006 v rámci
V jádrové zóně PR (J
v rámci ČR
entomologického
část), na třezalce
průzkumu
vzácný druh
čtyřkřídlé, 2016
(CIHLÁŘ et
DOLEŽAL 2006)
Druh zjištěn v
rámci
entomologického
pro ČR
Nalezen pod silnou
průzkumu (TĚŤÁL
vzácný
vrstvou vlhkého detritu u
2004); zmínka o
střevlíkovitý Obecního rybníka;
nálezu druhu
brouk
eurosibiřský druh
koncem 20. stol.
(CIHLÁŘ et
DOLEŽAL 2006)
vzácný
nález pro
ČR

Nalezen 1 ex. na velmi
vlhkém stanovišti v
porostu orobince u
Obecního rybníka;
palearktický druh

Druh zjištěn v
rámci
entomologického
průzkumu (TĚŤÁL
2004)
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Další významné nálezy střevlíkovitých brouků v rámci entomologického průzkumu PR
Postřekovské rybníky (TĚŤÁL 2004): Leistus terminatus, Blethisa multipunctata multipunctata,
Trechus rubens, Agonum afrum, Agonum duftschmidi, Amara concinna, Amara majuscula. Zhruba
60% z celkového množství zjištěných druhů patří k ohroženým a vzácnějším taxonům s vazbou na
přirozené a přírodě blízké ekosystémy.
Další významné entomologické nálezy v rámci inventarizačního průzkumu PR Postřekovské
rybníky (CIHLÁŘ et DOLEŽAL 2006):
A. Brouci (Coleoptera): Philorhizus crucifer, Philorhizus sigma, Stenus kiesenwetteri, Staphylinus
dimidiaticornis, Aphodius niger, Necrobia violacea, Hydrothassa glabra, Phrathora vulgatissima,
Chaetocnema aerosa, Cassida hemisphaerica, Deporaus mannerheimi, Notaris aethiops, Ellescus
bipunctatus, Lepyrus capucinus, Nanophyes globulus, Rhynchaenus testaceus.
B. Motýli (Lepidoptera): Tingis pilosa, Papilio machaon, Pontia daplidice, Apatura iris, Lycaena
alciphron, Cupido minimus, Maculinea nausithous, Mormo maura, Euthrix potatoria, Catocala
nupta, Plusia plutnami, Lithopane consocia, Mythimna turca, Proserpinus proserpina.

V listopadu 2016 při
výlovu Obecního rybníka
evidováno 150 ks škeble
rybničné a několik ks
škeble říční (Anodonta
cygnea); na levobřežním
přítoku Klenečského
potoka: J. Černý 2012

V r. 2006 evidován
výskyt druhu i v
některých
soukromých
rybnících v PR, v
dalších letech na
Obecním rybníce
(údaje od AOPK
ČR)

druh
význačný
pro území
rezervace

V okrajích listnatých
remízů, v okolí struh,
2016

Druh rovněž
evidován v r. 2006
v průběhu terénních
průzkumů

silně
ohrožený

Na neobhospodařovaných místech (remízy,
ladovité plochy se
stařinou) v prostřední a J
části PR, 2016

V r. 2004 druh
evidován v jádrové
zóně PR (jižní
část): ROZÍNEK
(2004)

silně
ohrožený

Viděna v jádru rezervace
(jižní část s rybníky): zde
evidováno v r. 2004
celkem 15 snůšek
(ROZÍNEK 2004)

Další údaje:
jádrová zóna PR –
V. Bošek 1995; J.
Vlček

silně
ohrožený

V jádru rezervace v
mělké tůňce poblíž
intenzivně využívaných
rybníků (ROZÍNEK
2004)

Další údaje: rovněž
pozorování v
jádrové zóně PR
(průzkum v r.
2006)

Škeble rybničná
(Anodonta cygnea)

v rámci PR
silně
spíše ojedinělý
ohrožený
výskyt

Užovka obojková
(Natrix natrix)

příležitostné
pozorování

Slepýš křehký
(Anguis fragilis)

příležitostné
pozorování

Rosnička zelená
(Hyla arborea)

předpokládá
se, že druh se
v PR stále
vyskytuje

Skokan zelený
(Rana esculenta)

spíše údaje z
dřívějšího
desetiletí
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Vydra říční (Lutra
lutra)

zranitelný
stopy po
druh (dle
činnosti tohoto
Červeného
druhu
seznamu)

Evidovány pobytové
stopy – skluzy, trus,
vychozené pěšinky
porůznu v PR

Při společném
průzkumu s J.
Vlčkem a J.
Sladkým, červenec
2016

Bobr evropský
(Castor fiber)

aktivní
populace,
tvorba hrází

Výskyt především v
prostřední části PR
kolem Obecního ryb. a
rybníka Okrouhlík

Druh se rozšířil
během posledního
desetiletí

silně
ohrožený

Pozn.: Ve sloupci Stupeň ohrožení se uvádí zařazení druhu dle vyhlášky 395/1992 k zákonu ČNR
č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Kromě vlastních terénních pozorování jsou uvedeny
údaje o výskytu vzácnějších druhů od J. Vlčka a dalších pozorovatelů (AOPK ČR), rovněž byla
využita data z herpetologického průzkumu firmy NaturaServis (ROZÍNEK 2004). Data z
entomologických průzkumů: (TĚŤÁL 2004, CIHLÁŘ et DOLEŽAL 2006).

1.7. Dlouhodobý cíl péče
Území je význačné z faunistického i botanického hlediska. Dlouhodobým cílem péče o lokalitu je sladění
všech ochranářských zájmů a aplikace fundovaného managementu pro zachování přírodovědeckých i
krajinoekologických hodnot území.
2. Rozbor stavu ZCHÚ s ohledem na předmět ochrany
2.1. Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů
Přírodní rezervace Postřekovské rybníky se nachází asi 2 km východně od obce Postřekov. Tvoří ji soustava
více než dvaceti menších obhospodařovaných rybníků, která byla založena na přívodu vody z Klenečského
potoka, pramenícího na severovýchodním úbočí Sádkové skály v Haltravském hřbetu. Rezervace je dále
napájena přívodovou strouhou z Mlýnského potoka (mapa s vyznačením vodních poměrů v ZCHÚ: mapa
1.F. v Příloze 2). Plošně největší část rezervace leží v jižní části území. Rybníky, soustředěné především do
centra této rozměrné plochy, obklopuje mozaika vlhkých kosených luk, mokřadních lad, křovin a olšin. V
okrajových partiích se rozkládají větší plochy kulturních a zkulturněných luk. Solitérní vzrostlé stromy
rozptýlené v lukách a na březích rybníků dotvářejí estetický vzhled krajiny. Na severní straně tohoto jádra
rezervace se nachází oválný výběžek s malým rybníkem Okrouhlík a velkým Obecním rybníkem. Směrem k
severovýchodu se plocha chráněného území zužuje v úzký pás tvořený kosenou nivní loukou, který se táhne
podél napřímeného koryta Klenečského potoka. Před soutokem Černého a Klenečského potoka se území
rezervace rozšiřuje do podoby polygonu. Z východní strany jej ohraničuje pokračující pás s nivními lučními
porosty, na který navazují lužní lesy s upravenými vodními toky. V centrální, jihozápadní a západní části
polygonu se nacházejí dva obnovené rybníky v podobě eutrofizovaných nádrží. Jsou obklopené travními
plochami a uměle vyhloubenými tůňkami. Ochranné pásmo rezervace plní svou funkci prakticky jen v
místech, kde do něj spadají travní porosty, mimolesní zeleň nebo přirozeně se vyvíjející vegetace na březích
toků. V ostatních případech se v ochranném pásmu nachází intenzivně obhospodařovaná orná půda
narušující ochranu přírodních procesů.
Dle geomorfologického členění patří území do Šumavské soustavy, geomorfologického celku
Podčeskoleská pahorkatina, podcelku Chodská pahorkatina, okrsku Poběžovická kotlina. Terén území je
převážně rovinatý s nadmořskou výškou od 415 (U Hamrového dvora) po 435 m (v jihozápadní části území).
Pokles terénu tedy probíhá od jihozápadu k severovýchodu, po směru toku Klenečského potoka.
Podloží v jižní části území tvoří pararuly, v severní části také žíly trondhjemitového aplitu a amfibolický
diorit. Nad nimi leží mocné kvartérní proluviální sedimenty v podobě písčitých jílů a jílovitých písků. V
celém území převažují těžké, kyselé, dvouhorizontové, hydromorfní půdy glejového typu (pravé gleje,
pseudogleje, rašelinné gleje). Ojediněle, mimo dosah podzemní vody, se vyskytují oligotrofní hnědozemě.
Přírodní rezervace leží v povodí Radbuzy. Klimaticky spadá území do mírně teplé oblasti (MT 5) a leží v
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deštném stínu Čerchovského lesa. Suma srážek činí ca 600 mm a průměrná roční teplota ca 7 C.
Podle rekonstrukční geobotanické mapy by se v daném území vyskytovaly bikové nebo jedlové doubravy
(Luzulo albidae-Quercetum petraeae, Abieti-Quercetum).
Stávající vegetační kryt:
A. Severní část ZCHÚ
Mozaika přírodě blízkých biotopů v kombinaci s antropicky více ovlivněnými plochami. Přírodní typy
biotopů: přirozeně se vyvíjející lesní porosty z okruhu údolních jasanovo-olšových luhů s fragmenty
pramenišť, kosená nivní louka s hojným zastoupením psárky luční, uměle hloubené tůňky s přirozenou
vegetací makrofytů, mimolesní zeleň. Antropicky ovlivněné plochy: obnovené vodní nádrže zachycující
odpadní vody z ČOV a travnaté pobřežní zóny s převahou vzrůstných jednoděložných druhů včetně chrastice
rákosovité, srhy říznačky aj., místy zruderalizované.
B. Střední část ZCHÚ
Na západní straně jsou předmětem ochrany dva extenzivně obhospodařované rybníky: Obecní rybník a
rybník Okrouhlík. Přítomnost litorální vegetace s orobincem úzkolistým, při letnění rozvoj efemerní
vegetace obnažených rybničních den s některými vzácnějšími vlhkomilnými druhy. Pobřežní zóny: z větší
části zarostlé náletem stromů a keřů s hojným uplatněním olše lepkavé, osiky, vrby jívy, břízy a keřových
vrb (vrba ušatá a popelavá). Na pobřeží Okrouhlíku a v přechodové zóně mezi tímto a Obecním rybníkem
narušen vývoj pobřežních biotopů i vodní režim činností bobrů. V jižní části kosená druhově středně bohatá
louka.
Na východní straně (oddělené od Z strany plošnou zkulturněnou loukou) se nacházejí vlhké luční biotopy,
pravidelně kosené mechanizací. Mezi nimi leží remíz tvořený březoosikovými a olšovými porosty.
C. Jižní část ZCHÚ
Jádrová zóna rezervace s výskytem celé řady význačných druhů rostlin. Vysoká koncentrace biotopů
příhodných pro hnízdění různých druhů ptactva. Mozaika rybníků, kosených travino-bylinných porostů a
ladovitých ploch s mokřadní vegetací včetně rákosiny, bohaté zastoupení mimolesní zeleně tvořené
listnatými remízy nebo liniovými pásy stromů a keřů, místy také rozptýlenými vzrostlými stromy. Rybníky
kvůli intenzivnímu využívání většinou bez vodních makrofytů, na některých omezeně vyvinuta litorální
vegetace: rákos obecný, kyprej vrbice, sítina rozkladitá, orobince, vzácněji také kosatec žlutý, puškvorec
nebo tajnička rýžolistá. Luční porosty: převážně strojově kosené, druhově pestré až druhově chudší, s
výskytem význačných druhů rostlin, v podobě přechodových stadií mezi ovsíkovými, bezkolencovými,
ostřicovými a vlhkými pcháčovými loukami, místy přechod do cenóz psárkových luk. Na sušších místech
vyvinuty fragmenty podhorských smilkových trávníků. V západní části jádrové zóny botanicky zvláště
význačné zrašelinělé loučky, ručně kosené. Ladovité plochy: druhově chudší porosty s hojným zastoupením
chrastice rákosovité, ostřice štíhlé, sítiny rozkladité, skřípiny lesní, ostřice třeslicovité, tužebníku jilmového.
Mají podobu přechodových stadií mezi vegetací pcháčových luk a vegetací vysokých ostřic. V západní části
souvislý porost rákosu ("velká rákosina") atraktivní pro avifaunu. Mimolesní zeleň: porosty s olší lepkavou,
vrbou křehkou, osikou, břízou, místy plošně cenózy keřových vrb. Na celé řadě míst v okolí rybníků
vyvinuty přechodné biotopy tvořené vzrůstnou bylinnou vegetací v mozaice s náletovými dřevinami. Liniové
pásy dřevin převážně na březích vodotečí nebo odvodňovacích struh.
Další informace: kap. 2.5. „Současný stav ZCHÚ a přehled dílčích ploch“.

2.2. Historie využívání území a zásadní pozitivní a negativní vlivy lidské činnosti v minulosti
První údaje o existenci rybníků na území přírodní rezervace pocházejí z 2. poloviny 16. století. V katastrální
mapě z roku 1838 je zakresleno celkem 49 rybníků včetně dnešního Obecního rybníka. Dle historické
dokumentace bylo v území dnešní přírodní rezervace a jejím okolí v období od roku 1838 po současnost 65
rybníků, včetně devíti malých sádkových rybníčků v severní části rezervace. Počet rybníků se zřejmě v
prvních deseti letech 20. století snižoval. Dle historických zápisů a fotografií byly rybníky nepravidelně
vybahňovány a jejich bezprostřední okolí intenzivně obhospodařováno, a proto v území prakticky scházela
stromová a keřová zeleň. Podobný stav zachycují i letecké snímky z let 1947 a 1950. Kromě travních porostů
zde byla i drobná políčka. Četné mokřady zakreslené v mapě z roku 1908 byly postupně odvodněny a
převedeny na sušší (mezofilní) kulturní louky. Pokud je známo, neprobíhalo zde pasení dobytka.
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V průběhu posledních ca 40 let se v území uplatňovaly zhruba čtyři způsoby hospodaření na zemědělské
půdě: (1) tradiční ruční kosení luk včetně hrází (na poměrně malé ploše), (2) běžné sečení sekačkou a
sklízení sena (byť s častým jeho ukládáním do blízkých keřových porostů), (3) drastické odvodnění a
přeorání luk východně a severovýchodně od Obecního rybníka, jež byly hnízdištěm kolihy velké, a jejich
přeměna na pole a na luční monokultury se srhou říznačkou, (4) zcela neobhospodařované, zvláště
podmáčené zemědělské pozemky. Posledně zmíněné ladovité plochy vznikly v důsledku přechodu od
ručního kosení ke strojnímu sekání trávy (zprvu sekačky na koňský potah, později boční lišty na traktoru a
nakonec dosud užívané rotační sekačky tažené traktorem). Tento proces redukce obhospodařovaných
travních ploch pokračuje i nyní, přičemž většinu opuštěných míst rychle kolonizují náletové dřeviny. Velký
vliv na zarůstání dřevinami měla i skutečnost, že stoky mezi rybníky byly kontrolovány a pečlivě udržovány
pouze některými majiteli rybníků. Vrby a některé další dřeviny se pak rozšiřovaly všude tam, kam nemohl
zajet traktor z důvodu rizika zaboření do bahna.
Změnilo se také využití rybníků: od průběžně obhospodařovaného Obecního rybníka s intenzivním
hnojením, po zcela opuštěné, zarůstající, příp. až stromovou a keřovou zelení zarostlé zazemněné rybníčky v
jižní polovině přírodní rezervace, nebo zase zcela nově vyhrnuté rybníky s obnaženými hrázemi. Plošné
zásahy do vodního režimu prováděné v 60. letech 20. století postihly nejen většinu luk, ale negativně se
podepsaly i na stavu Klenečského potoka lemujícího jihovýchodní a východní okraj dnešní přírodní
rezervace. Přirozeně a bohatě meandrující koryto toku bylo necitlivě zahloubeno, napřímeno a dno i část
břehů vydlážděny tvárnicemi a kameny. Voda vtékající do rybníků byla původně odváděna stružkami k
východu, tedy ve směru většího přirozeného sklonu území zpět do Klenečského potoka. Nové kanály, které
rybníky vodou napájejí a vodu z nich rovněž odvádějí, byly zbudovány a nadále jsou vedeny přímočaře, od
jihu k severu ve směru jen zcela zanedbatelného sklonu, s vyústěním do levobřežního přítoku Klenečského
potoka, který protéká pod Obecním rybníkem ve směru od západu k východu.
2.3. Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a správní předpisy
Přírodní rezervace Postřekovské rybníky je regionálním biocentrem č. 369.
2.4. Škodlivé vlivy a ohrožení území v současnosti
Způsoby obhospodařování v minulosti podstatným způsobem ovlivnily současný stav biodiverzity v daném
území. Rozoráním velkého množství luk a jejich přeměnou na polní kultury se území dnešní přírodní
rezervace stalo malým a izolovaným přírodním ostrovem uprostřed kulturní, intenzivně obhospodařované
krajiny. Tím došlo k úbytku příznivých biotopů pro celou řadu rostlinných i živočišných druhů a zejména u
rostlin se zvýšilo riziko degenerace jejich populací postižených nepřirozenou izolovaností od okolí.
Intenzifikace zemědělství způsobila vymizení velmi vzácné kolihy velké (Numenius arquata) z daného
území.
Intenzivní zemědělství má za následek zvýšení eutrofizace krajiny, které se negativně promítá do celkové
diverzity rostlinných druhů a podporuje rozvoj expanzivních ruderálních druhů a vysokovzrůstných travních
společenstev na úkor nízkostébelných ostřicových a travních cenóz. Okrajové partie lokality jsou vystaveny
náporu ruderálních druhů v důsledku zvýšené eutrofizace krajiny. Na některých místech rezervace bylo v
předchozím desetiletí nutné přistoupit k likvidaci malých ohnisek invazního bolševníku velkolepého
(Heracleum mantegazzianum) a je zapotřebí neustále monitorovat výskyt tohoto druhu (viz severní část PR,
kolonie bolševníku v dílčí ploše S4, zákres mapa 2.A v Příl. 2).
Souhra různých negativních faktorů, v nichž hraje význačnou roli intenzivní zemědělství a rybníkářství, se
odrazila také v poklesu početnosti u ornitofauny (viz tab. 5 v Příl. 1).
V severní části ZCHÚ byly v r. 2010 obnoveny dva soukromé rybníky, které slouží jako sedimentační nádrže
jímající vodu z přepadu nedaleké ČOV. Pobřežní zóny rybníků jsou koseny mechanizačními prostředky,
pokosená hmota však zůstává ležet na plochách k zetlení, což podporuje rozvoj nitrofilních ruderálních
druhů včetně polních plevelů, např. pcháče osetu (Cirsium arvense).
V prostřední části ZCHÚ byla naplánována revitalizace rybníka Okrouhlík, neboť došlo k narušení vodního
režimu v nádrži i na okolních plochách činností bobra evropského (Castor fiber). V důsledku výstavby
bobřích hrází došlo k omezení až ucpání přítoku do sousedního Obecního rybníka a voda z rozdělovací
šachty odtékala pryč bočním příkopem vedoucím po západním okraji rezervace. V rámci revitalizace s
termínem provedení v nastávajícím období vegetačního klidu je nutné provést v pobřežní zóně mezi oběma
rybníky plošné vykácení náletových dřevin.
V jižní části ZCHÚ (jádrová zóna PR) je hlavním cílem péče udržení pestré mozaiky přírodě blízkých
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biotopů (rybníky s litorální vegetací, botanicky významné luční porosty, mokřadní plochy zarůstající
dřevinným náletem, rákosina, remízy, drobné vodoteče apod.). Je potřeba vypořádat se s těmito problémy:
1. Intenzivně využívané soukromé rybníky bez litorální vegetace: dlouhodobějším problémem je přerybnění
vodních nádrží s výrazně negativním dopadem na biodiverzitu vodní flóry i fauny včetně obojživelníků.
Mechanicky vyhrnuté hráze působí v krajině rušivým vlivem a brání rozvoji litorální vegetace, která
představuje příhodný biotop pro rozmanitou avifaunu. Pozvolný přechod mezi suchozemskými a vodními
biotopy prostřednictvím pásů litorální vegetace vyhledávají např. strnad rákosní (Emberiza schoeniclus),
rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) nebo budníček větší (Phylloscopus trochilus).
Rozvolněné porosty v okolí rybníků jsou příhodné také pro zvláště chráněného slavíka modráčka
středoevropského (Luscinia svecica cyanecula). Přítomnost litorální vegetace dále zvyšuje estetiku krajiny a
podporuje přirozené čištění půdy a vody.
2. Luční biotopy kosené těžkou mechanizací: v důsledku takto prováděného managementu dochází na
vlhčích místech k nadměrnému poškozování travního drnu, k vyjíždění kolejí po traktorech a k ponechávání
pokosené hmoty v porostech k zetlení. Tento způsob obhospodařování ohrožuje populace některých
vzácnějších druhů rostlin citlivých na zvýšené utužování půdy včetně prstnatce májového (Dactylorhiza
majalis). Při kosení těžkou mechanizací dochází k tomu, že zvláště ve vlhčích letech nejsou pozemky
vykoseny až k samotným okrajům kvůli zabořování kol od traktorů. Nevykosené okraje bývají poměrně
rychle kolonizovány náletovými dřevinami, zejména expanzivními keřovými vrbami. Tím dochází k úbytku
ploch vhodných pro uplatnění celé řady význačných druhů rostlin včetně srpice barvířské (Serratula
tinctoria), všivce lesního (Pedicularis sylvatica), ostřice blešní (Carex pulicaris), prstnatce májového
(Dactylorhiza majalis) apod.
3. Zarůstání botanicky cenných rašelinných louček rákosem a keřovými vrbami: jedná se o západní část
jádrové zóny, v místě tzv. "velké rákosiny". Na západním okraji rákosiny se nacházejí botanicky význačné
porosty s ostřicí plstnatoplodou (Carex lasiocarpa), vachtou trojlistou (Menyanthes trifoliata), mochnou
bahenní (Potentilla palustris) apod., jejichž existence je přímo závislá na každoročním ručním kosení s
pečlivým odstraněním pokosené hmoty. Travní drn je na různých místech narušován černou zvěří, proto je
žádoucí průběžně provádět její regulaci.
4. Nadměrná expanze vlhkomilných náletových dřevin: v některých částech lokality se vyšší pokryvnost
dřevin stává překážkou pro volné nalétávání ptactva do krajiny, zvláště v místech sloužících jako tzv.
migrační koridory. Z území jsou tak nežádoucím způsobem vytlačovány některé významné druhy vyžadující
více rozvolněnou krajinu včetně bramborníčka hnědého (Saxicola rubetra), lindušky luční (Anthus
pratensis), cvrčilky zelené (Locustella naevia) a konipasa lučního (Motacilla flava).
5. Nadměrné zazemňování drobných vodotečí: problémové jsou především úseky na kontaktu s kosenými
lučními porosty, kdy dochází k nežádoucímu rozlivu vody do okolí s následnými komplikacemi při
senosečích.
6. Nepovolené zásahy v rozporu se zájmy ochrany přírody: úřední cestou jsou řešeny případy nepovoleného
umisťování různých staveb včetně přístřešků apod. v okolí soukromých rybníků, dále byla řešena nepovolená
likvidace litorálních porostů, opevňování a dláždění rybničních břehů, mýcení náletových dřevin apod.
2.5. Současný stav ZCHÚ a přehled dílčích ploch
Na základě aktualizovaného terénního průzkumu, který probíhal v roce 2016, bylo území rezervace
rozčleněno na severní, prostřední a jižní část. V každé z těchto částí pak byly vymezeny dílčí plochy se
speciálním označením. Severní část: dílčí plochy S1–S7; prostřední část: dílčí plochy P1–P10; jižní část:
dílčí plochy J1–J9 plus blíže nevymezená dílčí plocha zahrnující drobná vodní díla pro regulaci vodního
režimu (strouhy, stružky, odvodňovací kanály, příkopy a koryta vodotečí na kontaktu s vymezenými dílčími
plochami). V místě "velké rákosiny" v jižní části rezervace bylo kvůli speciálnímu managementu vymezeno
ještě dalších 7 dílčích ploch VR1–VR7 (podrobnosti viz kap. 3.1.1. Rámcová směrnice péče).
Přehled dílčích ploch vymezených v PR Postřekovské rybníky (2016)
Dílčí plochy pro severní, prostřední a jižní část ZCHÚ v příl. 1, tab. 8a, 8b, 8c.
Parametry rybničních nádrží v prostřední části přírodní rezervace jsou uvedeny v následujících tabulkách.
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Obecní rybník (dílčí plocha P1):
Název rybníka (nádrže)
Katastrální plocha
Využitelná vodní plocha
Plocha litorálu
Průměrná hloubka
Maximální hloubka
Mocnost sedimentů
Kóta normální hladiny
Manipulační řád **
Hospodářsko provozní řád **
Způsob hospodaření

Obecní rybník
8,03 ha
8,03 ha
ca 0,8 ha
1,2 m
2,55 m
0,1–0,4 m
422,35 m n. m.
ano (TÄGL 2014)
ano (TÄGL 2014)
přirozený vývoj pro účely ochrany přírody, pouze extenzivní
chov původních druhů ryb
Intenzita hospodaření
velmi extenzivní
Výjimka k aplikaci látek
možný pouze postřik hladiny rozpuštěným superfosfátem v
znečišťujících vodu (krmiva, hnojiva) max. dávce 2 kg/ha k prevenci kyslíkového deficitu, možná
**
dezinfekce chlorovým vápnem (na doporučení veterináře),
přikrmování rostlinnými krmivy možné pouze po písemné
dohodě s propachtovatelem
Uživatel
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1,
Praha 11 – Chodov, 148 00
není
Rybářský revír **
není
Zarybňovací plán **
rybník neprůtočný – doba prázdnění 12 dní
Průtočnost – doba prázdnění
Rybník Okrouhlík (dílčí plocha P4):
Název rybníka (nádrže)
Katastrální plocha
Využitelná vodní plocha
Plocha litorálu
Průměrná hloubka
Maximální hloubka
Mocnost sedimentů
Kóta normální hladiny
Manipulační řád **
Hospodářsko provozní řád **
Způsob hospodaření

Okrouhlík
1,15 ha
1,1 ha
vzhledem k malé hloubce ryb. prakticky 100%
0,6 m
1,4 m
0,3 m
423,80 m n. m.
ano (TÄGL 2014)
ano (TÄGL 2014)
přirozený vývoj pro účely ochrany přírody, pouze extenzivní
chov původních druhů ryb
velmi extenzivní

Intenzita hospodaření
Výjimka k aplikaci látek
znečišťujících vodu (krmiva, hnojiva) není
**
Uživatel
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1,
Praha 11 – Chodov, 148 00
není
Rybářský revír **
Zarybňovací plán **
není
rybník neprůtočný – 31 hod
Průtočnost – doba prázdnění
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2.6. Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů do ZCHÚ a závěry pro další postup
Co se týče návrhů z předchozího plánu péče (MATĚJKOVÁ et ŠKOPEK 2006), na území přírodní rezervace
Postřekovské rybníky se v průběhu předchozího desetiletí (2007–2016) podařilo docílit výstavby mělkých
tůněk, které představují přírodě blízké biotopy a slouží k podpoře druhové pestrosti přirozené flóry a fauny
(dílčí plocha P3 v prostřední části ZCHÚ, rok vybudování: 2010). Také se daří praktikovat extenzivní režim
obhospodařování v kontaktních rybnících: Obecní rybník (průhlednost vody i v hloubce 1,5 m) a Okrouhlík.
Na pobřeží rybníků byly vymýceny mladé nevhodně vysázené monokultury smrku a náletové dřeviny v
kontaktních plochách za účelem prosvětlení biotopů a podpory druhové pestrosti. V severní části PR byly
vybudovány nádrže na filtraci vody z přepadu ČOV a vyhloubeny tůňky do podoby biotopů přírodního
charakteru. V jižní části rezervace se daří – alespoň rámcově – udržovat druhově pestrou vegetaci v
pravidelně kosených lučních biotopech. Díky soustavnému ručnímu kosení jsou zachovávány botanicky
cenné rašelinné loučky při západním okraji "velké rákosiny". V rákosině jsou udržovány průseky pro
soustavný monitoring ornitofauny. Na vytipovaných místech jsou prováděny řízené vyřezávky náletových
dřevin za účelem udržení rozvolněné krajiny a migračních koridorů pro ptactvo.
Z návrhů na zlepšení stavu území, které byly uvedeny v předchozím plánu péče (MATĚJKOVÁ et ŠKOPEK
2006), se nepodařilo zrealizovat následující:
a) zatravnění orné půdy v kontaktním ochranném pásmu
b) snížení intenzity obhospodařování v soukromých rybnících v jižní (jádrové) části PR a vytvoření
vhodných podmínek pro rozvoj litorální vegetace
c) kosení vlhkých druhově pestrých luk lehkou mechanizací namísto těžkých traktorů poškozujících tyto
biotopy včetně některých vzácnějších druhů
d) revitalizace na vybraném úseku Klenečského potoka
e) u různých vlastníků soukromých pozemků se zatím nepodařilo dosáhnout většího pochopení pro místní
ochranu přírody, že na území přírodní rezervace je zapotřebí přistupovat ke krajině citlivě a zohledňovat
její přírodní hodnoty.
Pro další desetiletí (2017–2026) byly navrženy následující postupy péče o ZCHÚ:
Severní část: v této části rezervace je důležité zachovat přirozený vývoj v porostech lužních lesů (dílčí
plocha S4). Dále je zapotřebí pravidelně obhospodařovat nivní louku s vitální populací žluťuchy lesklé
(pouze kosením) a udržovat boční umělé vyhloubené tůňky při SZ okraji rezervace, které mají charakter
přírodních biotopů. Rovněž je zapotřebí zachovat sedimentační tůň v dílčí ploše S2.
Prostřední část: zde je důležité pravidelně investovat do zachování uměle vyhloubených tůněk
(pročišťování, kosení buřeně na březích a vyřezávky náletových dřevin za účelem redukce listové hmoty
způsobující zanášení tůněk). Dále je důležité udržet extenzivní obhospodařování Obecního ryb. a rybníka
Okrouhlík. Opatření eliminující rušivou činnost bobrů na těchto rybnících a v přilehlých biotopech jsou
řešena prostřednictvím plánované revitalizace (KOVAŘÍKOVÁ 2015), kdy bude realizována hlavně oprava
havarijního stavu hráze i požeráku a provedena instalace funkčních zábran proti ucpávání výpustě. Cílem
revitalizačních opatření je udržení bobra v sousedních biotopech, kde nebude mít vliv na vodní režim obou
rybníků.
Za účelem omezování ruderalizace v pobřežních biotopech je žádoucí pokračovat v kosení buřeně a provádět
také pravidelné vyřezávky dřevin pro udržení migračních koridorů pro ptactvo. To se týká také ploch, kde
byl v letech 2009 a 2011 vykácen nálet mladých smrků a osik s cílem podpořit druhovou pestrost v území.
U Obecního rybníka by bylo vhodné v jeho jižní části vybudovat dva až tři menší ostrůvky zpevněné
kamením, např. z polí. Založením ostrůvků by vznikly nové hnízdní příležitosti pro ptactvo a zároveň nová
stanoviště pro celou řadu vlhkomilných druhů rostlin.
Jižní část (jádrová zóna PR): je žádoucí docílit toho, aby kosení vlhkých druhově pestrých luk probíhalo
lehkou mechanizací a docházelo k pečlivému odklizu pokosené hmoty. Dále je žádoucí praktikovat kosení
ručně vedenou sekačkou na několik let opuštěné vlhké louce v severní části jádrové zóny a na dvou loučkách
s vyšší koncentrací význačných druhů rostlin. Květnaté louky jsou význačné nejen z botanického, ale také z
entomologického hlediska (viz studii CIHLÁŘ et DOLEŽAL 2006). Rovněž je zapotřebí pokračovat v
udržování rašelinných louček u "velké rákosiny" ručním kosením. Pravidelnými sečemi v kombinaci s
vyřezávkami náletových dřevin zůstanou i nadále volné okraje „velké rákosiny“ a tudíž budou zachovány
významné hnízdní biotopy pro celou řadu ptačích druhů (např. rákosník obecný, rákosník proužkovaný,
rákosník zpěvný, strnad rákosní a v neposlední řadě slavík modráček středoevropský). Pokud jsou udržovány
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kolmé vstupy z ručně kosených porostů do vzrostlé rákosiny, vznikají příhodné podmínky pro sběr potravy
ptačím druhům, které ji vyhledávají především na zemi (hlavně slavík modráček středoevropský). Vzhledem
k nevhodným úpravám celé řady soukromých rybníků na rybochovné nádrže stoupá význam „velké
rákosiny“ a jejího nejbližšího okolí. Tyto biotopy se stávají útočištěm až „únikovým prostorem“ pro některé
druhy ptáků, neboť na jiných rybnících se příbřežní porosty vyskytují pouze sporadicky.
U rybničních biotopů je důležité podpořit tvorbu mělkých litorálů s mokřadní vegetací, snížit rybí obsádku,
omezit hnojení (dle platné Vyhlášky o zřízení ZCHÚ z r. 1990) a zdržet se umělého opevňování břehů.
Litorální porosty jsou význačné nejen pro avifaunu, ale také hostí četné druhy hmyzu včetně těch
vzácnějších (viz entomologický průzkum: CIHLÁŘ et DOLEŽAL 2006).
V současné době probíhá v JZ části jádrové zóny obnova rybníka, u něhož je počítáno s tvorbou mělkého
litorálu zarostlého přirozenou vegetací. Bližší podmínky jsou uvedeny v projektové dokumentaci
(Královcová M., pozemek p.č. 821/4 KN, k.ú. Postřekov). Obnova rybníka si vyžádala vykácení několik
desítek náletových dřevin, zejména olší, jednalo se však o porosty bez význačných rostlinných i živočišných
druhů.
Dalším pozitivem je zamýšlená revitalizace u soukromých rybníků v S až SV části jádrové zóny. Akce je
zatím ve fázi projednávání s cílem zvolit optimální postup v souladu s ochranou vodních biotopů v rezervaci.
Případná výstavba nebo obnova dalších rybníků je možná pouze v místech, kde nejsou botanicky ani
faunisticky atraktivní biotopy.
Na území jádrové zóny PR je zcela nežádoucí budovat jakékoliv další dřevěné přístřešky a vnášet do území
cizorodý materiál v souvislosti s údržbou rybníků (dláždění břehů apod.). Při sekání hrází a prostor mezi
rybníky je potřeba ponechat část travních porostů ladem, neboť ptačí druhy hnízdící na zemi vyžadují ke
hnízdění stařinu. Toto je nutno řešit přímo na místě, případ od případu. Zjednodušeně lze doporučit sekat
pouze plochy nezbytně nutné k procházení a k údržbě rybníka.
Řízené vyřezávky náletových dřevin prováděné v předchozím desetiletí prokazatelně přispěly ke zlepšení
hnízdních podmínek pro některé druhy ptáků. Vzhledem k této skutečnosti je v aktualizovaném plánu péče
počítáno s pokračováním těchto vyřezávek, přednostně na podobných plochách jako v období platnosti
předchozího plánu péče. Lokalizaci těchto porostů uvádí mapa 2.C v Příl. 1; jedná se především o liniové
pásy při vodotečích uvnitř rezervace (dílčí plocha J5). Další vyřezávky dřevin jsou plánovány v okolí „velké
rákosiny“ za účelem prosvětlení tamních biotopů a vytvoření přechodné zóny mezi ručně kosenými porosty a
vzrostlými souvislými cenózami rákosu. V případě potřeby je možné přistoupit k řízené prořezávce náletu
také v ostatních ladovitých plochách (dílčí plochy J6 a J7). Ovšem vyjma ochranářsky významných porostů
s vyšším zastoupením vzrostlých stromů včetně různých sukcesních stadií mokřadních olšin s výskytem
některých zvláště chráněných druhů hmyzu (CIHLÁŘ et DOLEŽAL 2006). Kromě podpory populací četné
avifauny jsou nálety dřevin uvolňovány také pro udržení průtočnosti koryt vodotečí a pro zachování
nelesních ploch s ochranářsky významnými rostlinnými společenstvy.
Při vyřezávkách dřevin je kladen důraz na ponechávání krušiny olšové, jejíž bobule poskytují potravu jak
místním populacím ptáků (především pěvcům z čeledí pěnicovitých a drozdovitých), tak i protahujícím
ptákům. Přírodní rezervace „Postřekovské rybníky“ pro ně představuje významnou tahovou zastávku, kde po
překonání lesnatých porostů doplňují energii před cestou do zimovišť. Mezi těmito ptáky je početně
významně zastoupena pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), která je v současné době objektem zvýšeného
výzkumného zájmu Kroužkovací stanice Národního muzea. Dalším druhem, který ve vyšší početnosti
vyhledává porosty krušiny olšové, je pěnice slavíková (Sylvia borin).
Letité stromy po celém území rezervace včetně solitérních vrb (Salix fragilis) kolem rybníků je zapotřebí
nadále ponechávat bez zásahu. Jsou nejen významným estetickým prvkem v krajině, ale zároveň poskytují
hnízdní i potravní příležitosti pro celou řadu ptačích druhů. Z těch vzácnějších jmenujme například žlunu
šedou (Picus canus) a lejska šedého (Muscicapa striata). V neposlední řadě jsou letité stromy významné i
z hlediska entomologického, neboť poskytují zázemí různým druhům xylofágního hmyzu.
V dlouhodobě neobhospodařované ploše u SV okraje „velké rákosiny“ (dílčí plocha J4b) bylo navrženo
speciální managementové opatření spočívající v likvidaci náletu keřových vrb a obnažení břehů dvou
menších vodotečí. Cílem je podpořit populace blatouchu bahenního (Caltha palustris), jehož plody tvoří ve
stadiu tzv. „mléčné zralosti“ klíčovou potravní základnu pro vzácného hýla rudého (Carpodacus erythrinus).
V aktualizovaném plánu péče je opět navržena revitalizace části koryta Klenečského potoka (lokalizace:
mapa 2.E v Příl. 2). Účelem této revitalizace je obnova přirozeně meandrujícího koryta vodního toku na
vytipovaném úseku s cílem podpořit druhovou pestrost přirozeně se vyskytující fauny na podhorských
tocích. Tuto revitalizaci je vhodné spojit s vybudováním mělké tůně (event. 2–3 tůní) pro podporu populací
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obojživelníků.
V rámci celé rezervace a bezprostředního okolí byl navržen každoroční pravidelný monitoring invazního
bolševníku velkolepého.
2.7. Stanovení prioritních zájmů ochrany přírody v případě možné kolize
V severní části území je prioritou ochrana přirozených procesů v lužních porostech.
V prostřední části území je prioritou extenzivní obhospodařování obou vodních nádrží (Obecní rybník a
rybník Okrouhlík) a udržení příznivého vodního režimu, což obnáší eliminaci rušivých vlivů bobra. Důležité
je i udržení uměle vyhloubených mělkých tůní, neboť představují velmi příhodné biotopy pro obojživelníky
aj. vodní faunu.
V jižní části (jádrové zóně) rezervace je prioritou zachování botanicky atraktivních travino-bylinných
biotopů a zrašelinělých louček u "velké rákosiny". S ohledem na tyto skutečnosti je důležité nadále zajistit
pravidelné obhospodařování těchto biotopů, optimálně ručním kosením s pečlivým odstraněním pokosené
hmoty (dílčí plochy J2 a J4a). Pro pravidelný monitoring ptactva je zásadní údržba průseků ve "velké
rákosině" (dílčí plocha 3). Klíčové je udržení migračních koridorů pro avifaunu spojené s pravidelnými
řízenými vyřezávkami náletových dřevin.
V rámci druhové ochrany je prioritou udržet příhodné podmínky pro hnízdění zvláště významných druhů
ptáků včetně slavíka modráčka středoevropského a rákosníka proužkovaného. Tyto druhy vyžadují
přítomnost rákosin, solitérních křovin a vysokostébelné břehové vegetace. Z botanického hlediska je
prioritou udržení biotopů s vysokou koncentrací chráněných a vzácnějších druhů rostlin (již zmíněné dílčí
plochy J2 a J4a, dále luční porosty obhospodařované strojovým kosením v dílčí ploše J1b).
3. Plán zásahů a opatření
3.1. Výčet, popis a lokalizace plánovaných zásahů ve ZCHÚ
3.1.1. Rámcová směrnice péče
Rámcová směrnice péče o dílčí plochy v severní, prostřední a jižní část ZCHÚ uvedena v Příl.1, tab. 9a, 9b,
9c; pro dílčí plochy VR1–VR7 ve "velké rákosině" v Příl. 1, tab. 9d.
3.1.2. Zásahy a opatření ve vymezených dílčích plochách
Výčty zásahů ve vymezených dílčích plochách v severní, prostřední a jižní části ZCHÚ uvedeny v Příl.1, tab.
10a, 10b, 10c, 10d.
3.2. Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů a
přehledu činností
Ochranné písmo vyplývá z § 37 zákona č. 114/1992 Sb. a je jím území do vzdálenosti 50 m od hranice
zvláště chráněného území. V ochranném pásmu PR Postřekovské rybníky se z větší části vyskytují
obdělávaná pole, menší plochu tvoří obhospodařované travní porosty. S ohledem na nežádoucí eutrofizaci
krajiny je žádoucí vytvořit kolem přírodní rezervace minimálně 50 m široký zatravněný pruh (biopás,
pufrační zóna) a udržovat jej pravidelným kosením.
3.3. Zaměření a vyznačení ZCHÚ v terénu
Území je po celém obvodu vyznačeno červenými hraničními pruhy a dále cedulí se státním znakem.
3.4. Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území
Nejsou.
3.5. Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností
Území přírodní rezervace není využíváno pro rekreaci ani pro sportovní činnosti vyjma zábavního bruslení
v zimní sezóně na Obecním rybníce (není v rozporu se zájmy ochrany přírody). Cesty kolem rezervace a
kulturní louky v ochranném pásmu je možné využívat k peší turistice nebo hippoturistice.
3.6. Návrhy na vzdělávací využití ZCHÚ
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Na severozápadním okraji Obecního rybníka se nachází informační tabule s popisem a fotografiemi přírodní
rezervace. Území je možné využít – po předchozí dohodě s orgány ochrany přírody a vlastníky pozemků – k
odborným exkurzím zaměřeným na poznávání místní flóry, vegetace a avifauny. Také je možné realizovat
odborné hydrobiologické exkurze do střední části území s extenzivně obhospodařovanými rybníky (Obecní
r., Okrouhlík) a tůňkami vyhloubenými za účelem podpory druhové pestrosti v ZCHÚ.
Co se týče ornitologických exkurzí, v hnízdní době (15. dubna–31. července) by byla nutná přítomnost
odborného průvodce. Bez znalostí ptačích hlasů by totiž účastníci mohli často být poměrně zklamáni, zvláště
v současné době, kdy se na rybnících vyskytuje velmi malé množství „hladinových“ vodních ptáků – jinak
vždy vděčných objektů pro podobné exkurze. Záleželo by též pochopitelně na počtech účastníků exkurzí.
Základní podmínkou by nutně musel být zákaz vstupu do porostů.
3.7. Návrhy na průzkum či výzkum ZCHÚ a monitoring
V území je zapotřebí provádět pravidelný monitoring zvláště chráněných a vzácnějších druhů rostlin, nejlépe
každoročně v průběhu vegetační sezóny. Rovněž je zapotřebí průběžně sledovat vegetační dynamiku lokality
a jednou za deset let provést podrobnou analýzu vegetace (fytocenologické snímky eventuelně i transekty).
Jako srovnávací materiál pro systematický monitoring flóry a studium vegetačních změn slouží podrobná
studie z 90. let minulého století „Přírodní rezervace Postřekovské rybníky, její flóra a vegetace“ (viz
NESVADBOVÁ et SOFRON 1995).
Co se týče monitoringu avifauny, ptactvo je soustavněji sledováno od roku 1980, kdy byla prokázána
přítomnost zákonem chráněného slavíka modráčka středoevropského v hnízdní době. Další podrobnosti jsou
uvedeny v předchozím plánu péče (MATĚJKOVÁ et ŠKOPEK 2006).
V roce 2004 se Kroužkovací stanice Národního muzea Praha zapojila do celoevropského projektu CES
(Constant Effort Sites). Mimo jiné lokality v ČR byla pro tuto akci vybrána i PR „Postřekovské rybníky“.
Tento projekt (v ČR v současné době probíhá na 19 místech) je založen na dlouhodobých odchytech každou
dekádu od začátku května do konce července za konstantních podmínek (stejná stanoviště, stejný počet sítí,
stejná denní doba, stálá délka jednotlivého odchytu /6 hodin/). Akci provádí V. Bošek, dříve za výpomoci J.
Formánka a J. Škopka. Akce není časově omezena, její průběh by mohl být ohrožen pouze nedostatkem
ornitologů.
Co se týče dalších zoologických průzkumů, je vhodné provést aktualizaci inventarizačního entomologického
průzkumu včetně vodní fauny (vážky apod.). Rovněž je vhodné aktualizovat herpetologický průzkum se
zaměřením na populační ekologii obojživelníků v uměle vyhloubených tůňkách (dílčí plocha P3 v prostřední
části ZCHÚ).

4. Závěrečné údaje
4.1. Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých zásahů
(druhů prací)

Předpokládané náklady na managementová opatření v PR Postřekovské rybníky za
období 2017–2026
Druh zásahu

Lokalizace zásahu

Odhad
plochy (ha)

Částka (Kč)

I. Průběžné zásahy
Řízené vyřezávky dřevin,
přednostně pro podporu
migračních koridorů ptactva, dále
pro revitalizaci rybníků a nutnou
údržbu břehů apod.

Prostřední část: dílčí plochy P2,
P3, P5, P6. Jižní část: dílčí
plochy J4a, J5, J6 (event. J7)

max. 5 ha
dotčených
ploch/10 let

100 000,-

Opakované ruční kosení buřeně po Prostřední část: dílčí plochy P3,
P5
vyřezávkách náletových dřevin

max. 1 ha
dotčených
ploch/10 let

25 000,-
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Opakovaná likvidace vzrostlé
litorální vegetace s odklizem
biomasy

Prostřední část: dílčí plochy P1,
P4

max. 5 ha
dotčených
ploch/10 let

150 000,-

Opatření na podporu avifauny:
opakovaná likvidace keřových vrb
včetně kořenů a obnažení břehů
vodotečí

Jižní část: dílčí plocha J4b

max. 0,3 ha
dotčených
ploch/10 let

25 000,-

Pročišťování a údržba tůní 1× za
10 let

Prostřední část: dílčí plocha P3

xxx

50 000,-

Běžná údržba hráze a pobřeží u
rybníků

Prostřední část: dílčí plochy P1,
P2, P4, P5, P6

xxx

40 000,-

Max. náklady celkem/10 let

390 000,-

Další průběžné zásahy: ruční kosení travních porostů nad rámec běžných opatření realizovaných z
dotačních titulů Ministerstva zemědělství
Ruční kosení mokřadních louček u Jižní část: dílčí plocha VR3a
"velké rákosiny" 1× ročně
(vymez. v rámci díl. pl. 4a)

max. 0,1 ha
dotčených
ploch/1 rok

2 500,-

Jižní část: dílčí plochy VR1,
Ruční kosení rákosin a kontaktních
VR2, VR3b, VR5 (vymez. v
mokřadních ploch u "velké
rámci díl. pl. 4a) a dílčí plocha
rákosiny" 2× ročně
VR7 (vymez. v rámci díl. pl. 3)

max. 0,2 ha
× 2 = 0,4
ha
dotčených
ploch/1 rok

12 000,-

Jižní část: dílčí plocha J1d
(obnova kosení), dílčí plocha 2
(údržba 2 květnatých louček)

max. 0,8 ha
dotčených
ploch/1 rok

13 000,-

max. 0,2 ha
dotčených
ploch/1 rok

5 000,-

Citlivé kosení travních porostů
ručně vedenou sekačkou 1× ročně

Další plánované ruční kosení u
Jižní část: dílčí plocha VR6
"velké rákosiny", s nižším stupněm
(vymez. v rámci díl. pl. 4a)
naléhavosti
Max. náklady celkem/1 rok

32 500,-

Max. náklady celkem/10 let

325 000,-

Další průběžné zásahy: citlivé vyřezávky náletových dřevin u "velké rákosiny" za účelem
zachování botanicky cenných mokřadních porostů
Vyřezávky dřevin v mokřadních
plochách u "velké rákosiny" 2× za
10 let

Jižní část: dílčí plochy VR4a,
VR4b (vymez. v rámci díl. pl. 4a)

Další plánované vyřezávky u
Jižní část: dílčí plocha VR6
"velké rákosiny", s nižším stupněm
(vymez. v rámci díl. pl. 4a)
naléhavosti, ca 1× za 10 let
Max. náklady celkem/10 let

max. 0,1 ha
× 2 = 0,2
ha /10 let

7 000,-

max. 0,2 ha
dotčených
ploch/10 let

5 500,-

12 500,-
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II. Speciální zásahy
Uvolnění průtočnosti koryt
vodotečí v povodí Klenečského
potoka nad rámec běžné údržby
orgány vodohospodářské správy

Jižní část PR, strouhy a kanály
porůznu v jádrové zóně ZCHÚ

Likvidace invazního bolševníku
velkolepého: mechanicky nebo
herbicidy

Severní část: dílčí plocha S4

Obnova pruhového značení hranic
PR
Obnova hraničníků a cedulí

dle potřeby

80 000,-

předpokl.
do 50 m2

10 000,-

Po obvodu PR

xxx

10 000,-

Okrajové partie PR

xxx

5 000,-

Max. náklady celkem za období
platnosti plánu péče (2017–2026)

832 500,-

III. Další navržené zásahy
Aktualizace inventarizačních
průzkumů se zaměřením na
entomofaunu (včetně vodního
hmyzu) a herpetofaunu (včetně
podrobného monitongu populací
obojživelníků s vazbou na tůňky v
dílčí ploše P3)

Celé území PR

předpokl.
do 0,4 ha

max. 15 000,na 1 průzkum

Tvorba hnízdních ostrůvků na
Obecním rybníce pro podporu
avifauny

Prostřední část: dílčí plocha P1

celková
výměra
max. 0,5 ha

dle případné
projektové
dokumentace
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Česká geologická služba – mapový server, URL: http://mapy.geology.cz
Mapové služby Plzeňského kraje – mapový server, URL: http://mapy.kr-plzensky.cz/gis/katastr/
Český úřad zeměměřický a katastrální – mapový server, URL: http://www.cuzk.cz/
http://geoportal.cuzk.cz
Pozn.: plán péče byl zpracován dle „Osnovy plánů péče...“ zveřejněné ve Věstníku MŽP ČR z roku 2004,
roč. XIV, částka 12, sdělení OZCHČP č. 22, dle vyhlášky č. 60/2008 Sb. a vyhlášky č. 64/2011 Sb.
4.3. Seznam mapových listů
V příloze 3 jsou obsaženy tyto mapy:
Mapa 1.A. Orientační mapa PR Postřekovské rybníky, podkladem je mapa měř. 1: 50 000
Mapa 1.B. Situační mapa PR Postřekovské rybníky, podkladem je mapa 1: 10 000
4.4. Vztah k jiným plánům péče pro ZCHÚ
Tento plán péče navazuje na plán péče zpracovaný v předchozím desetiletí (MATĚJKOVÁ et ŠKOPEK
2006).
4.5. Zpracovatelé plánu péče
Mgr. Ivona Matějková, Občanské sdružení Ořešák – spolek pro ochranu přírody, Plánice 302, 340 34
Plánice
odborná spolupráce: RNDr. Jaroslav Škopek, PhD., Na Dolinách 5/18, 147 00 Praha 4
Datum zpracování: listopad 2016

