Příloha č. T3: Podrobný výčet zásahů a činností v ZCHÚ/OP
označení
plochy nebo
objektu

PP1

PP2

PP3

PP4

OP1

výměra
(ha)

3,3

8,53

stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče

Podmáčené vrbiny v jihovýchodní části území. Vzrostlý
porost vrb (Salix sp.), topolů (Populus sp.) a olše lepkavé
(Alnus glutinosa). Podrost je z velké části tvořen rákosem
(Phragmites australis), zblochanem vodním (Glyceria
maxima) a několika druhy ostřic (Carex sp.).

Rozsáhlé rákosiny v centrální části s vodními tůněmi s
převahou rákosu (Phragmites australis), ostřic (Carex sp.),
zblochanem vodním (Glyceria maxima) a chrasticí
rákosovitou (Phalaris arundinacea).

1,69

Vzrostlý porost vrb (Salix sp.) a olše lepkavé (Alnus
glutinosa) ve východní části území. V podrostu dominují
především ostřice (Carex sp.) a zblochan vodní (Glyceria
maxima).

3,94

Mokřadní porosty v severní části území. Podmáčené
porosty ostřic (Carex sp.), chrastice rákosovité (Phalaris
arundinacea) s několika solitérními vrbami (vrba bílá, vrba
popelavá).

0,56

doporučený zásah

naléhavost

termín
provedení

interval provádění

Jednorázový výřez dřevin na 50% plochy, s odstraněním
podrostu a stařiny

2

X - III

Jednorázově

V pravidelném 2-3 letém intervalu odstranit 70-80 %
rákosových porostů v cca 10 metrů širokém prstenci kolem
vodních tůní. Zbylých 20-30 % ponechat rozptýlené v celém
prstenci (mozaikovité kosení). Získanou hmotu odebrat a
vhodně zlikvidovat mimo území ZCHÚ.
Vysekávání rákosových porostů kolem vodních tůní doplnit o
několik náhodně rozmístěných ploch o velikosti řádově v
desítkách metrů čtverečných. (max 10-20% z celkové plochy),
kde bude rákos také odstraněn. Smyslem zásahu je vytvoření
pestřejší mozaiky porostů.

1

IX - III

Pravidelně v
intervalu 1x za
2-3 roky.

Obnova vodních tůní pomocí těžké techniky. Postupovat dle
3.1.1 c)

1

X - III

Nepravidelně,

2

X - III

Jednorázově

Pravidelné kosení pomocí lištové sekačky nebo křovinořezu.
Získanou hmotu odstranit mimo ZCHÚ nebo ponechat na
hromadách.

1

VIII - III

Pravidelně
1x ročně

Obnova vodních tůní pomocí těžké techniky. Postupovat dle
3.1.1 c)

1

VIII - III

Nepravidelně

2

V-X

Pravidelně, 1x
ročně

Jednorázový výřez dřevin na 50% plochy, s odstraněním
podrostu a stařiny

Jedná se o luční enklávu mezi silnicí a polem v jihovýchodní
Pravidelné kosení pomocí lištové sekačky nebo traktoru.
části území. Plocha pravidelně kosená, bez významnějších
Získanou hmotu odstranit mimo ZCHÚ.
druhů rostlin.

označení
plochy nebo
objektu

výměra
(ha)

stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče

doporučený zásah

naléhavost

termín
provedení

interval provádění

Pravidelné kosení ruderálních porostů. V prvních třech letech
by měla být pokosena celá plocha i dvakrát ročně. V
následujících letech kosit plochu mozaikovitě, vždy ponechat
1/3 nepokosenou. Ke kosení používat lištovou sekačku a
křovinořez. Získanou hmotu odstranit mimo ZCHÚ.

2

V-X

Pravidelně
1x ročně

OP2

0,66

Porost ruderálních bylin v jihozápadní části území vzniklých
na neobdělávaném poli, částečně podmáčené. Převaha
ruderálních druhů bylin.

OP3

1,69

Stromová výsadba v jižní části území. Výsadba dubů
(Quercus sp.) a lip (Tilia sp.) s podrostem křovin, bez
významnějších druhů rostlin.

Bez zásahu

-

-

-

OP 4

0,77

Menší plocha v J části lokality. Plochu tvoří louka jižně od
odvodňovacího kanálu 01 k silnici.

Pravidelné kosení pomocí lištové sekačky. Vzniklá hmota může
být deponována na hromady v okrajových částech břehových
porostů nebo odvezena mimo lokalitu.

1

V-X

Pravidelně
1x ročně

OP 5

Plocha mokřadu navazující na EVL z východní strany. Porost Pravidelné kosení průseků a vybrané části OP pomocí lištové
11,73 je tvořen rákosinami a travními porosty. V porostu je 6
sekačky nebo křovinořezu. Vzniklá hmota může být
paprskovitě vedených průseků. Ze západu a z jihu je plocha deponována na hromady v okrajových částech plochy.
vymezen odvodňovacím kanálem 02.

1

VIII - X

Pravidelně
1x ročně

OP6

Jedná se o pole v západní třetině území. Polní pozemky
využívané k pěstování kukuřice a obilnin. Bez
10,52 významnějších plevelů, pouze východní okraj plochy silně
zaplevelen kamyšníkem přímořským (Bolboschoenus
maritimus).

1

V-X

Pravidelně
1x ročně

Pravidelné kosení vybrané části OP pomocí lištové sekačky.
Vzniklá hmota může být deponována na hromady v okrajových
částech břehových porostů nebo odvezena mimo lokalitu

