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1. Základní identifikační a popisné údaje
1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie a název
evidenční číslo:
kategorie ochrany:
název území:
druh právního předpisu, kterým bylo území vyhlášeno:
orgán, který předpis vydal:
číslo předpisu:
datum platnosti předpisu:
datum účinnosti předpisu:

1209
přírodní památka
V pískovně
vyhláška
Národní výbor hl. m. Prahy
5/1988
4.7.1988
1.9.1988

1.2 Údaje o lokalizaci území
Hlavní město Praha
Hlavní město Praha
Hlavní město Praha
Hlavní město Praha
Hlavní město Praha
Dolní Počernice, Hostavice

kraj:
okres:
obec s rozšířenou působností:
obec s pověřeným obecním úřadem:
obec:
katastrální území:
Příloha č. M1:
Orientační mapa s vyznačením území
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1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí
Přírodní

rezervace

Katastrální území: 629952 Dolní Počernice
Číslo
parcely
podle KN

Číslo
Druh pozemku podle Způsob využití pozemku Číslo listu Výměra parcely
parcely
KN
podle KN
vlastnictví celková podle KN
podle
PK
(m2)
nebo jiných
evidencí

1360/1
1360/2

ostatní plocha
neplodná půda
zastavěná plocha a
nádvoří
ostatní plocha
jiná plocha
ostatní plocha
neplodná půda
ostatní plocha
jiná plocha

1359
1358
1357

Výměra parcely
v ZCHÚ (m2)

871
871

19269
19

19269
19

871
871
871

15553
5635
14848

14153
5635
9948
49024

Celkem

Katastrální území: 731722 Hostavice
Číslo
parcely
podle KN

Číslo
Druh pozemku podle Způsob využití pozemku Číslo listu Výměra parcely
parcely
KN
podle KN
vlastnictví celková podle KN
podle
PK
(m2)
nebo jiných
evidencí

918

ostatní plocha

dobývací prostor

Celkem

3

58

28735

Výměra parcely
v ZCHÚ (m2)

28735
28735

Ochranné pásmo
Katastrální území: 629952 Dolní Počernice
Číslo
parcely
podle KN

Číslo
Druh pozemku podle Způsob využití pozemku Číslo listu Výměra parcely
parcely
KN
podle KN
vlastnictví celková podle KN
podle
PK
(m2)
nebo jiných
evidencí

1355/1
1355/3
1356/1
1356/2
1356/3

trvalý travní porost
trvalý travní porost
ostatní plocha
ostatní plocha
zastavěná plocha a
nádvoří
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
zastavěná plocha a
nádvoří
trvalý travní porost
trvalý travní porost
ostatní plocha
vodní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
orná půda
vodní plocha

1356/4
1357
1359
1362/1
1362/2
1363/1
1363/2
1364
1436/1
1436/3
1436/4
1436/5
1436/6
1436/7
1436/8
1436/9
1436/10
1436/11
1640

neplodná půda
manipulační plocha

manipulační plocha
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha

jiná plocha
rybník
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
koryto vodního toku
přirozené nebo
upravené

Výměra parcely
v ZCHÚ (m2)

871
871
871
868
868

3435
29304
8455
2048
144

3435
29304
8455
2048
144

868
871
871
871
871

360
14848
15553
8985
21

360
4900
1400
8985
21

10002
871
871
871
871
871
871
871
871
871
871
871
871
není na
LV

512
1743
201
50056
1015
18
8
40
142
142
2020
30
1827
746

512
1743
201
50056
1015
18
8
40
142
142
2020
30
1827
746

Celkem

117552

Katastrální území: 731722 Hostavice
Číslo
parcely
podle KN

905/1
905/2
905/3
912
913
914
915
916
917
919
920/1
920/3

Číslo
Druh pozemku podle Způsob využití pozemku Číslo listu Výměra parcely
parcely
KN
podle KN
vlastnictví celková podle KN
podle
PK
(m2)
nebo jiných
evidencí

trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
ostatní plocha
jiná plocha
trvalý travní porost
ostatní plocha
jiná plocha
ostatní plocha
jiná plocha
orná půda
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost

4

490
10002
10002
490
10002
623
10002
10002
10002
621
738
490

58141
9030
1229
28986
1530
5231
2067
2153
5451
6129
36792
2840

Výměra parcely
v ZCHÚ (m2)

58141
9030
1229
28986
1530
5231
2067
2153
5451
6129
36792
2840

920/4
920/5
920/7
996
1000

trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
ostatní plocha
jiná plocha
vodní plocha
koryto vodního toku
přirozené nebo
upravené
vodní plocha
koryto vodního toku
přirozené nebo
upravené
vodní plocha
koryto vodního toku
přirozené nebo
upravené
vodní plocha
koryto vodního toku
přirozené nebo
upravené
vodní plocha
koryto vodního toku
přirozené nebo
upravené
trvalý travní porost

1001

1002

1003

1004

1013

490
490
738
571
571

310
72
2195
3553
1719

310
72
2195
1440
1719

571

735

735

58

10947

1094

571

4539

4539

490

13688

4860

571

639

639
177182

Celkem

Příloha č. M2:
Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma

1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma
Druh pozemku

ZCHÚ
plocha v ha

OP
plocha v ha

Způsob využití
pozemku

6,3749

zamokřená plocha

ZCHÚ
plocha v ha

lesní pozemky
vodní plochy

rybník nebo nádrž
vodní tok
trvalé travní porosty

18,6588

orná půda

0,7278

ostatní zemědělské
pozemky
ostatní plochy

zastavěné
plochy a nádvoří
plocha celkem

7,7740

3,6954

0,0019

0,0165

7,7759

29,4734

neplodná půda

2,4904

ostatní způsoby
využití

5,2855

1.5 Překryv území s jinými chráněnými územími
národní park:
chráněná krajinná oblast:

ne
ne
5

jiný typ chráněného území:

ne

Natura 2000
ptačí oblast:
evropsky významná lokalita:

ne
ne

Příloha č. M1:
Orientační mapa s vyznačením území

1.6 Kategorie IUCN
IV. - řízená rezervace
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1.7 Hlavní předmět ochrany
1.7.1 Předmět ochrany podle zřizovacího předpisu
Mokřadní společenstva v zatopené pískovně, údolní louky v povodí Rokytky, významné
hnízdiště ptactva.

1.7.2 Hlavní předmět ochrany – současný stav
Současný předmětem ochrany je shodný s předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu –
refugium mokřadní květeny a zvířeny v druhotně vzniklém biotopu zatopené pískovny včetně
okolních ekosystémů potoční nivy.

A. společenstva
název společenstva

podíl plochy v
ZCHÚ (%)
Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních 50
a mezotrofních stojatých vod bez
výskytu vzácnějších vodních druhů
Údolní jasano-olšové luhy
10
(Alnion incanae, podsvaz Alnenion
glutinoso-incanae)
Rákosiny eutrofních stojatých vod
10
(Phragmition communis)

popis biotopu společenstva
vodní hladina, vegetace ponořených nebo
na hladině plovoucích vodních rostlin
západní část chráněného území (resp.
ochranného pásma), mezi rybníkem a
povodím Rokytky
Hustě zapojené porosty tvořené rákosem
nebo orobincem, mělčí pobřeží rybníka

B. druhy
název druhu
Carex pseudocyperus
(ostřice nedošáchor)
Geranium molle (kakost
měkký)
Odontites vernus subsp.
serotinus (zdravínek jarní
pozdní)
Omphalodes scorpioides
(pupkovec poměnkový)

aktuální početnost nebo
vitalita populace v ZCHÚ
stabilní populace

stupeň
ohrožení
C4a

popis biotopu druhu

nalezen na konci 90. let 20.
století (Kubíková a kol. 1998)
stabilní populace, roztroušený
výskyt

C2

v ČR dosti vzácný druh písčin,
mezí, okrajů cest a úhorů
SZ část ochranného pásma

C2

nalezen na konci 90. let 20.
století (Kubíková a kol. 1998)

C4a

Populus nigra (topol černý)
Thalictrum lucidum
(žluťucha lesklá)
Veronica dillenii (rozrazil
Dilleniův)

aktuální výskyt
aktuální výskyt potvrzen
místním šetřením (rok 2010)
nalezen na konci 80. let 20.
století (Durdík in Skalický a
kol. 1992)

C2
C3

Carex otrubae (ostřice
Otrubova)

aktuální výskyt (rok 2005),
podél břehu (Farkač a kol.
2005b)
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C4a

C4a

břehy rybníka

obvykle vyhledává blízkost řek a
potoků, na stabilizovaných říčních
sedimentech, v pobřežních
křovinách a lužních lesích
břehy rybníka
vlhké louky v ochranném pásmu
obvyklými stanovišti jsou místa s
nezapojenou vegetací na skalních
stepích, výslunných stráních, na
písčinách či okrajích borových lesů
ochranné pásmo, rybník Martiňák

Berula erecta (potočník
vzpřímený)

Vertigo angustior (vrkoč
útlý)
Vertigo antivertigo (vrkoč
mnohozubý)
Aplexa hypnorum
(levotočka bažinná)
Anodonta cygnea (škeble
rybničná)
Gyraulus laevis (kružník
hladký)

aktuální výskyt (rok 2005),
několik trsů (Farkač a kol.
2005b)
nalezen R. Michálkovou v roce
1989, L. Juřičkovou v roce
1991 neověřen (Juřičková
1995)
nalezeny 2 ulity při průzkumu
v roce 1991 (Juřičková 1995)
nalezeny 4 ulity při průzkumu
v roce 1991 (Juřičková 1995)
nalezeno 5 ulit při průzkumu
v roce 1991 (Juřičková 1995)
v roce 2010 nalezeno několik
exemplářů
v minulosti, záměna dřívějšího
nálezu je pravděpodobná

Luperus xanthopoda
(bázlivec)

potvrzen v roce 2004 a 2005
(Farkač a kol. 2005b)

EN

Altica palustris (dřepčík)

potvrzen v roce 2004 a 2005
(Farkač a kol. 2005b)

EN

Bruchidius varius
(zrnokaz)
Oxystoma pomonae
(nosatčík)
Bagous subcarinatus
(nosatec)

potvrzen v roce 2005 (Farkač a EN
kol. 2005b)
potvrzen v roce 2004 (Farkač a VU
kol. 2005b)
potvrzen v roce 2004 a 2005
NT
(Farkač a kol. 2005b)

Pelenomus waltoni
(nosatec)

potvrzen v roce 2004 a 2005
(Farkač a kol. 2005b)

Marmaropus besseri
(nosatec)
Ampedus elegantulus
(kovařík)

potvrzen v roce 2004 (Farkač a NT
kol. 2005b)
uveden v práci Kubíková a kol. EN
2005

Bembidion lunulatum
(střevlík)

nalezen na konci 80. let 20.
století , hojně (Strejček 2001)

Vallonia enniensis
(údolníček rýhovaný)

Bufo bufo (ropucha obecná) nehojná
Psedepidalea viridis, syn.
nehojná
Bufo viridis (ropucha
zelená)

C4a

ochranné pásmo, rybník Martiňák
– v blízkosti výpustě

EN

nivní louky

VU

luční (mokřadní) společenstva

VU

luční (mokřadní) společenstva

VU

v mokřadu, společenstvo stojatých
vod
rybník V pískovně

SO, VU
NT

NT

NT

O, LC
O, NT
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uváděn jak z rybníka V pískovně,
tak i z rybníka Martiňák
v ochranném pásmu
břehy rybníka, mokřady, olšina,
okraj území a pole, dále s. okraje
území: listnatý les a okraje
sousedícího pole, pobřeží rybníka,
lesní tůně, mokřad
břehy rybníka, mokřady, olšina,
okraj území a pole, dále s. okraje
území: listnatý les a okraje
sousedícího pole, pobřeží rybníka,
lesní tůně, mokřad
j. okraje území: okraje rybníka a
pastvina
břehy rybníka, mokřady, olšina,
okraj území a pole
prosev detritu pod bylinami a u pat
stromů u rybníka a tůní, dále s.
okraje území: listnatý les a okraje
sousedícího pole, pobřeží rybníka,
lesní tůně, mokřad, j. okraje území:
pobřeží rybníka, Alnetum,
mokřady, okraj sousedícího pole
břehy rybníka, mokřady, olšina,
okraj území a pole, z prosevu
detritu pod bylinami a u pat stromů
u rybníka a tůní, dále s. okraje
území: listnatý les a okraje
sousedícího pole, pobřeží rybníka,
lesní tůně, mokřad
z plošných smyků na louce i
v lužním lese
svůj vývoj prodělává převážně ve
starých trouchnivějících jívách a
topolech
podmáčené dno pískovny
vystupující z rybníka včetně
terénního zlomu po těžbě písku
mokřadní části rybníka, reprodukce
mokřadní části rybníka, reprodukce

Rana dalmatina (skokan
štíhlý)

hojní, několik snůšek, aktuální
výskyt potvrzen místním
šetřením (rok 2009)
Pelophylax esculentus, syn. hojní, několik desítek jedinců
Rana esculenta synkl.
(skokan zelený)
Lissotriton vulgaris, syn.
potvrzený výskyt
Triturus vulgaris (čolek
obecný)
Anguis fragilis (slepýš
potvrzený výskyt
křehký)
Natrix natrix (užovka
opakovaně pozorována, několik
obojková)
jedinců
Luscinia svecica svecica
aktuální výskyt nepotvrzen,
(slavík modráček tundrový) viděn na tahu
Ixobrychus minutus
aktuálně nepotvrzen, prokázané
(bukáček malý)
hnízdění v roce 2003
Ardea purpurea (volavka
aktuální výskyt nepotvrzen,
červená)
viděna na tahu
Luscinia svecica cvanecula aktuální výskyt nepotvrzen
(slavík modráček
středoevropský)
Nycticorax nycticorax
dvě samice, pozorovány v roce
(kvakoš noční)
2008
Tringa ochropus (vodouš
nehnízdí
kropenatý)
Charadrius dubius (kulík
pravděpodobné hnízdění, 1-2
říční)
páry
Porzana porzana (chřástal aktuální výskyt nepotvrzen
kropenatý)

SO, NT

mokřadní části rybníka, reprodukce

SO, NT

mokřadní části rybníka, reprodukce

SO, NT

v mělkých částech rybníka, kde se i
rozmnožuje

SO, LC

křoviny, louky v ZCHÚ

O, LC

zarostlé břehy rybníka a ve vodě

KO, CR
KO, CR

u nás hnízdí na rašeliništích, znám
z Krkonoš a Hrubého Jeseníku
rybník Martiňák

KO, CR

hnízdí v rákosinách

SO, EN

SO, EN

hnízdí především v porostech
rákosu, orobince a ostřic na
okrajích rybníků
plocha rybníka v hranicích ZCHÚ

SO, EN

potravní zálety, rybník Martiňák

EN

rybník Martiňák

SO, EN

Circus aeruginosus (moták
pochop)

aktuální výskyt nepotvrzen

O, VU

Miliaria calandra (strnad
luční)
Accipter nisus (krahujec
obecný)
Alcedo athis (ledňáček
říční)
Rallus aquaticus (chřástal
vodní)
Podiceps cristatus (potápka
roháč)

aktuální výskyt nepotvrzen

KO, VU

žije velmi skrytě v bažinách
zarostlých ostřicí, zblochanem či
řídkým rákosem
preferují otevřenou krajinu, pro
hnízdění si vybírají rákosové
porosty, nebo polní kultury; hnízdí
vždy v blízkosti vody
v otevřené zemědělské krajině

0-1 hnízdící pár (hnízdění
možné)
0-1 hnízdící pár (hnízdění
možné)
pravidelně hnízdí

SO, VU

potravní zálety

SO, VU

vázán na vodní plochu

SO, VU

prokázáno hnízdění (2003),
pozorován 2005

O, VU

pozorováno několik jedinců
v roce 2007
1 až 2 juvenilní exempláře, 0-1
hnízdící pár, hnízdění velmi
pravděpodobné, minimálně
v blízkém okolí
aktuální výskyt nepotvrzen

O, VU

orobincové porosty rybníka
v hranicích ZCHÚ
plocha rybníka v hranicích ZCHÚ.,
i v ochranném pásmu (rybník
Martiňák)
plocha rybníka v hranicích ZCHÚ

nehnízdí

NT

Tachybaptus ruficollis
(potápka malá)
Vanellus vanellus (čejka
chocholatá)

Riparia riparia (břehule
říční)
Ardea cinerea (volavka
popelavá)
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VU

na dně rybníka Martiňák v OP
ZCHÚ

O, NT

obývá místa s vysokými hlinitými
břehy nebo podobné stěny,
například v pískovnách
potravní zálety, vodní plochu
využívá jako odpočívadlo a ke
sběru potravy

Delichon urbica (jiřička
obecná)
Galinula chloropus (slípka
zelenonohá)
Remiz pendulinus
(moudivláček lužní)

Saxicola rubetra
(bramborníček hnědý)
Luscinia megarhynchos
(slavík obecný)
Oriolus oriolus (žluva
hajní)
Apus apus (rorýs obecný)
Hirundo rustica (vlaštovka
obecná)

nehnízdí

NT

potravní zálety

2-3 hnízdící páry

NT

vázána na vodní plochu

aktuální výskyt nepotvrzen

O, NT

aktuální výskyt nepotvrzen

O, LC

aktuální výskyt nepotvrzen

O, LC

obývá rašeliniště a vlhké listnaté
lesy v blízkosti vodních toků,
bažin, rybníků a jezer s dostatečně
zarostlými břehy
hnízdí na úhorech, obvykle ve
vlhkých oblastech
hnízdí zejména v lesích, křovinách
a parcích
ve stromovém patru CHÚ

0-1 hnízdící pár, hnízdění velmi SO
pravděpodobné
nehnízdí
O
nehnízdí
O

potravní zálety
potravní zálety

Vysvětlivky a použité zkratky:
C1 – kriticky ohrožený taxon Červeného seznamu cévnatých rostlin (Procházka 2001)
C2 – silně ohrožený taxon Červeného seznamu cévnatých rostlin (Procházka 2001)
C3 – ohrožený taxon Červeného seznamu cévnatých rostlin (Procházka 2001)
C4 – vzácnější taxon Červeného seznamu cévnatých rostlin (Procházka 2001), který vyžaduje další pozornost
(C4a – méně ohrožené taxony)
CR – kriticky ohrožený druh Červeného seznamu ohrožených druhů ČR (Plesník & al. 2003, Farkač & al.
2005a)
EN – ohrožený druh Červeného seznamu ohrožených druhů ČR (Plesník & al. 2003, Farkač & al. 2005a)
VU - zranitelný druh Červeného seznamu ohrožených druhů ČR (Plesník & al. 2003, Farkač & al. 2005a)
LR/nt; NT - téměř ohrožený druh Červeném seznamu ohrožených druhů ČR (Plesník & al. 2003, Farkač & al.
2005a)
LC – málo dotčený druh Červeném seznamu ohrožených druhů ČR (Plesník & al. 2003)

KO – kriticky ohrožený chráněný druh se zvláštní ochranou podle zákona č. 114/1992 Sb. a vyhlášky 395/1992
Sb.
SO – silně ohrožený chráněný druh se zvláštní ochranou podle zákona č. 114/1992 Sb. a vyhlášky 395/1992 Sb.
O - ohrožený chráněný druh se zvláštní ochranou podle zákona č. 114/1992 Sb. a vyhlášky 395/1992 Sb.

1.8 Předmět ochrany EVL anebo PO, s kterými je ZCHÚ v překryvu
Chráněné území není v překryvu s evropsky významnou lokalitou či ptačí oblastí.
1.9 Cíl ochrany
Dlouhodobým cílem ochrany o přírodní rezervaci (včetně jejího vyhlášeného
ochranného pásma) je zachování stávajícího charakteru lokality – zatopené pískovny,
účelovým hospodařením na rybnících a cílenou péčí o ostatní biotopy udržet, případně zlepšit
podmínky pro výskyt a rozmnožování živočišných druhů – zejména bezobratlých,
obojživelníků, plazů a ptáků a dále zachování nebo zlepšení stavu stávajících břehových
porostů s mokřadní květenou a okolních ekosystémů potoční nivy.
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2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět
ochrany
2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů
Popis, obecná charakteristika
Přírodní rezervace V pískovně se nachází v povodí potoka Rokytky na rozhraní
kakastrů Dolní Počernice a Hostavice, resp. mezi Rokytkou a Svépravickým potokem, 350 m
jihovýchodně od jejich soutoku, severně od Dolních Počernic.
Celková rozloha chráněného území je 7,7 ha, součástí ochranného pásma je rybník
Martiňák (na východě) a louky a rákosiny v povodí Svépravického potoka (na severozápadě).
Geomorfologicky je území zahrnuto do provincie Česká Vysočina, České tabule, celku
Středolabská tabule, podcelku Českobrodská tabule a zde do okrsku 6b-3e-b Čakovická
tabule. Morfologicky jednotvárné území vzniklo po ústupu druhohorního moře a je tvořeno
opukami a pískovci. Nadmořská výška se pohybuje přibližně mezi 221-227 m n.m. Těžbu
písku dokládá řada lůmků, někde jsou patrné výchozy pískovcových bloků narušených erozí.
Dle dochovaných zpráv zde těžba písku začala ve větší míře na přelomu 19. a 20. století, na
konci 50. let přestala být pískovna k těžbě postupně využívána.
Klimaticky (E. Quitt in KUBÍKOVÁ & al. 2005) je studovaná plocha řazena do teplé
oblasti. Úhrny srážek naměřené na pražských stanicích se pohybují zpravidla v rozmezí od
350 do 400 mm ve vegetačním období a 200-300 mm v zimním období.
Fytogeograficky se území nachází v Českém termofytiku, ve fytogeografickém okresu
10. Pražská plošina, podokresu 10b. Pražská kotlina.

Historický snímek z let 1836-52 (© www.mapy.cz) – v té době ještě neexistoval jak rybník V pískovně, tak ani
rybník Martiňák.
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Geologie, pedologie
Geologickým podkladem jsou písčité štěrky údolní terasy v nadloží břidlic a
prachovců ordoviku. Půdy jeví velkou rozmanitost – jsou zde fluvizemě, glejové fluvizemě,
gleje i organozemě (Kříž in Kubíková & kol. 2005), substrát dna bývalé pískovny je tvořen
štěrkem a pískem.
V okolí pískovny se nacházejí většinou plochy s jílovitohlinitou půdou, v některých
místech s polohami štěrkopísků s valouny. Obsah jílovitých částic je tu značný a kolísá podle
jednotlivých poloh. Půda je ovlivněna dlouholetým obhospodařováním těžkou mechanizací,
která způsobuje její ulehlost. Nalezneme zde i plochy s pH 4,8 i přes 7.

Potenciální přirozená vegetace území
Potenciální přirozená vegetace znamená vegetaci, která by pokrývala území v případě,
že by nebylo ovlivněno činností člověka. Mapovaná skladba vegetace je optimálním cílovým
stavem, který je v rovnováze s abiotickými podmínkami prostředí, proto jde o výchozí data
např. pro návrh druhové skladby dřevin pro přírodě blízké lesní porosty.
Rekonstrukci přirozené vegetace na území Hlavního města Prahy provedli Moravec,
Neuhäusl & al. (1991). Podle ní by se v hranicích současné přírodní rezervace nacházela
střemchová jasenina (Pruno-Fraxinetum – PF). Zpravidla se jedná o jasanový nebo olšovojasanový luh širokých rovinatých niv menších řek a potoků vázaný na glejové půdy s pomalu
proudící podzemní vodou v pahorkatinném, zřídka až podhorském stupni. Střemchová
jasenina by byla už mimo hranice chráněného území obklopena lipovou doubravou (TilioBetuletum – TB).

©Moravec, Neuhäusl a kol. 1991
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Současná vegetace a flóra chráněného území
V zatopené pískovně se vyskytují rozsáhlé litorální porosty s dominantním orobincem
širolistým (Typha latifolia). Z vodní hladiny ční odumírající kmeny olše lepkavé (Alnus
glutinosa), které tvoří nápadnou složku lokality. V pobřežních porostech převládají mokřadní
druhy bylin – kosatec žlutý (Iris pseudacorus), ostřice nedošáchor (Carex pseudocyperus),
šťovík přímořský (Rumex maritimus), sítina rozkladitá (Juncus effusus), skřípina lesní
(Scirpus sylvaticus), dvojzubec trojdílný (Bidens tripartita), šťovík klubkatý (Rumex
conglomeratus), karbinec evropský (Lycopus europaeus), opletník plotní (Calystegia sepium),
kyprej obecný (Lythrum salicaria) a další.
Další typy vegetace leží v ochranném pásmu v nivě Rokytky, kde se nacházejí
nekosené zbytky vlhkých psárkových luk (Alopecurion pratensis), z nichž se místy vyvíjejí
vrbové luhy a bažinné olšiny. Z dřevin je nejhojnější olše lepkavá (Alnus glutinosa) a vrba
křehká (Salix fragilis), a dále pak jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). V bylinném patře se
vyskytují převážně rákos obecný (Phragmites australis) a kopřiva dvoudomá (Urtica dioica),
dále ze zajímavějších druhů kostival lékařský (Symphytum officinale), přeslička bahenní
(Equisetum palustre), chmel otáčivý (Humulus lupulus), žluťucha lesklá (Thalictrum lucidum)
a kosatec žlutý (Iris pseudacorus). Část luk ochranného pásma je silně ruderalizovaná a
zarostlá pcháčem rolním (Cirsium arvense), což je důsledek pokusu o zornění, který zde
v minulosti proběhl (Kubíková & kol. 2005).
Fauna chráněného území
Z bezobralých zde žije řada mokřadních druhů, např. v Praze vzácní vodní plži
Gyraulus laevis a Aplexa hypnorum. Luční společenstva hostí citlivé plže Vertigo angustior,
V. antivertigo, a především vzácného údolníčka rýhovaného (Vallonia enniensis), mizející
druh nivních luk. Z fytofágních brouků byly zaznamenány jen typické mokřadní druhy, např.
mandelinkovití Chrysolina polita, Plagiodera versicolorea, Chrysomela vigintipunctata,
Linaeidea aenea, Galerucella lineola, G. pusilla, Agelastica alni, Aphthona pallida,
Longitarsus nasturtii, Altica lythri, A. helianthemi, Epithrix pubescens, Chaetocnema
manerheimi, Psylliodes picina, P. dulcamarae, Cassida viridis, z luskokazovitých Bruchus
loti, z nosatcovitých Apion meieri, Nanophyes marmoratus, Tanysphyrus lemnae, Notaris
scirpi, Grypus equiseti, Hypera diversipunctata, Mononychus punctumalbum, Pelenomus
quadrituberculatus, Zacladus geranii, Parethelcus pollinarius, Datonychus melanostictus,
Rhynchaenus salicis, reliktní Pelenomus waltoni a Marmaropus besseri. Ve starých vrbách
žije kovařík Ampedus elegantulus (Kubíková & kol. 2005).
Území je díky strukturované ploše rybníka místem rozmnožování několika druhů
obojživelníků, a to zelených skokanů (Pelophylax esculenta synkl.), skokana hnědého (Rana
temporaria), ropuchy obecné (Bufo bufo) a ropuchy zelené (Pseudepidalea viridis), na
mělčiny je vázán výskyt čolka obecného (Triturus vulgaris).
Přírodní rezervace je hnízdištěm a tahovou zastávkou vodních a rákosinových druhů
ptáků. Aktuální ornitologický průzkum prokázal výskyt 6 druhů zařazených mezi zvláště
chráněné, z toho 4 jako silně ohrožené: krahujec obecný (Accipiter nisus), ledňáček říční
(Alcedo atthis), vodouš kropenatý (Tringa ochropus) a žluva hajní (Oriolus oriolus). Zbylé
dva druhy jsou zařazeny mezi druhy ohrožené: rorýs obecný (Apus apus), vlaštovka obecná
(Hirundo rustica).
Na vodní plochu je vázán hnízdní výskyt několika nejběžnějších druhů vodních ptáků:
lyska černá (Fulica atra), slípka zelenonohá (Gallinula chloropus), kachna divoká (Anas
platyrhynchos). Kromě toho ji využívána jako odpočívadlo a k sběru potravy: polák
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chocholačka (Aythya fuligula), volavka popelavá (Ardea cinerea). Za pozornost stojí
pozorování ledňáčka říčního (pozorován vždy 1 exemplář).
Stromovým patrem porostlé části přírodní památky obývá společenstvo většinou
běžných druhů lesních ptáků. Mezi nejpočetnější druhy patří pěnice černohlavá (Sylvia
atricapilla), budníček menší (Phyloscopus collybita), kos černý (Turdus merula) a špaček
obecný (Sturnus vulgaris). Za zmínku stojí výskyt žluvy hajní, žluny zelené (Picus viridis), či
kukačky obecné (Cuculus canorus; M. Sládeček, hoc loco)
Ze savců zde nacházejí dobré podmínky především hmyzožravci a hlodavci. Průzkum
(Šimek 1987 in Skála 2000, Skála 2000) odhalil výskyt celkem 18 druhů, přičemž větší druhy
se zde nerozmnožují. Jedná se celkem o tyto druhy: hryzec vodní (Arvicola terrestris; vodní a
pobřežní biotop), ondatra pižmová (Ondatra zibethicus; vodní a pobřežní biotop), ježek
západní (Erinaceus europaeus; vodní a pobřežní biotop, luční biotop), rejsek obecný (Sorex
araneus; vodní a pobřežní biotop, mokřad, luční biotop), rejsec vodní (Neomys fodiens; vodní
a pobřežní biotop), norník rudý (Clethrionomys glareolus; vodní a pobřežní biotop, mokřad),
hraboš polní (Microtus arvalis; vodní a pobřežní biotop, luční biotop), myška drobná
(Micromis minutus; vodní a pobřežní biotop, mokřad), myšice křovinná (Apodemus
sylvaticus; vodní a pobřežní biotop), lasice hranostaj (Mustela erminea; vodní a pobřežní
biotop, mokřad, luční biotop), liška obecná (Vulpes vulpes; mokřad), bělozubka šedá
(Crocidura suaveolens; luční biotop), krtek obecný (Talpa europaea; luční biotop), myš
domácí (Mus musculus; luční biotop), zajíc polní (Lepus europaeus; luční biotop), srnec
obecný (Capreolus capreolus; luční biotop), prase divoké (Sus scrofa; luční biotop) a potkan
obecný (Rattus norvegicus; luční biotop).

Přehled zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
Viz tabulka v bodě 1.6.2
2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti
v minulosti
a) ochrana přírody
Na místě dnešní zahrádkářské kolonie (která vznikla v roce 1981), mezi rybníkem
Martiňák (Čeněk) a dnešní pískovnou, se nacházela louka zmiňovaná jako významná
botanická lokalita.

b) lesní hospodářství
Součástí chráněného území nejsou lesní pozemky (vedené v katastru nemovitostí). Lesní
porost je dílem náletového původu, dílem výsledkem výsadeb. Jeho součástí jsou také
nepůvodní dřeviny (např. dub červený), pro předmět ochrany to není ohrožující.
c) zemědělské hospodaření
V minulosti byly vodní i pedologické poměry významně ovlivňovány intenzivní
zemědělskou výrobou, včetně zahradnické (pěstování zeleniny). To přinášelo aplikaci
umělých hnojiv a pesticidů, časté pojíždění těžké techniky. Negativní vliv intenzivního
zemědělského hospodaření byl v průběhu let zmírněn zatravněním části okolních ploch.
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d) rybníkářství, úpravy souvisejících vodních toků a jejich znečištění
Rybník V Pískovně: V roce 2010 byla provedena částečná oprava hráze, vytvoření zcela
nového vypouštěcího objektu (požerák) a bezpečnostního přelivu. Do té doby nebylo možné
rybník vypustit. 2/3 sedimentu byly odtěženy, především z míst, kde nezůstávaly zatopené
stromy a jejich torza. V severním břehu byla na několika místech upravena pískovcová stěna.
Vznikl tak vhodný biotop k vytvoření nor např. pro ledňáčka říčního.
Rybník Martiňák byl obnoven v 50. letech 20. století (na potoce Chvalka se vyskytovala
v 18. století soustava šesti nádrží, které však byly v 19. století zrušeny). V roce 1987 byla
provedena jeho rekonstrukce, při které byl zřízen pomocný bezpečnostní přeliv na levém
břehu. V roce 1990 byl rybník odbahněn. Další odbahnění proběhlo v roce 2009 a zároveň
s ním došlo opět k celkové rekonstrukci. Odtěženo bylo 5000 m3 sedimentu. Hráz rybníka,
která byla místy poškozena, byla znovu dotěsněna a opevněna kamennou dlažbou. Původní
požerák (stavidlo) a starý kašnový přeliv byly zbourány a vystavěny znovu. U přelivu bylo
navíc vybudováno loviště pro výlov rybníka.
Od roku 2010 je rybník Martiňák rybářským revírem.
Vodní poměry byly v minulosti negativně ovlivněny tvrdými zásahy do víceméně
přirozených koryt toků zahloubením, odlážděním a vytvářením širokých koryt toků (1988),
často bez jakékoliv vegetace. (V roce 2011 by však mělo dojít k revitalizaci vodotečí, které se
nacházejí v ochranném pásmu.)
e) myslivost
Myslivost pravděpodobně měla v minulosti určitý negativní vliv plašením vodních ptáků.
Přesnější informace o vlivu myslivosti v minulosti však chybějí.
f) rybářství
V minulosti rybáři lovili ve všech částech vodní nádrže a to včetně ostrůvků uprostřed
vodní plochy, což silně rušilo hnízdění různých druhů ptáků a bylo jedním ze zásadních
problémů ZCHÚ.

g) rekreace a sport
Území neprospěl vznik zahrádkářské kolonie v roce 1981 mezi rybníkem Martiňák
(Čeněk) a dnešní pískovnou. Vznikla zde i provozovna občerstvení s rozsáhlým záborem
okolního pozemku, s lavičkami a stoly, hojně využívaná za dobrého počasí i obyvateli
sousedních sídlišť. Pořádaly se zde i vystoupení různých skupin, kdy se zde shromažďovaly
až stovky návštěvníků. Výsledkem takového využívání území byly mimo hluku i časté
odpadky v okolí. V roce 2010 byla provozovna občerstvení vytěsněna z ochranného pásma
ZCHÚ. Hnízdiště nejvýznamnějších druhů ledňáčka říčního (Alcedo atthis) a moudivláčka
lužního (Remiz pendulinus) byla poškozena při rozšiřování zahrádkářské kolonie.

h) těžba nerostných surovin
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Těžba písku zde začala pravděpodobně někdy na přelomu 19. a 20. století. Využívána
přestala být na konci 50. let 20. století. V době skončení těžby písku bylo dno opuštěné
pískovny asi 2-3 metry pod okolním terénem a postupně začalo docházet k sukcesi dřevin.
Voda se v bývalé pískovně začala objevovat postupně. Nejprve byla zatopena západní část
pískovny a později se voda rozšířila i do její východní části. Průsaky se objevily zejména
v souvislosti se zvýšením hladiny blízkého rybníka Martiňák.
Později byla provedena úprava koryta Rokytky a Svépravického potoka (napřímení,
zahloubení a odláždění), byl zřízen i přítok se stavidlem do území pískovny, což vedlo
k dalšímu zvýšení hladiny vody v pískovně.
Zatopením pískovny došlo i k zatopení řady stromů v pískovně, z nichž většina odumřela,
padla do vody nebo z nich zůstaly pouze vyčnívající pařezy.
V minulosti docházelo k časté těžbě písku zahrádkáři.

i) jiné způsoby využívání (skládka)
V části bývalé pískovny přilehlé k místnímu hřbitovu sloužila do roku 2005 legálnímu i
nelegálnímu skládkování, která měla negativní vliv na celé ZCHÚ. Legálně do těchto míst
byly naváženy např. zbytky domů ze starého Žižkova. Počátkem devadesátých let 20. století
tento prostor využívala MČ Dolní Počernice k mezideponiím zeminy a stavebního materiálu
pro stavby inženýrských sítí, zejména kanalizace. I po několikerém urovnání docházelo i
nadále k černému skládkování. V roce 2005 byla iniciována přeměna skládky na parkovou
plochu, kterou je dodnes. Nosným motivem při vytvoření nové parkové plochy bylo vytvoření
zatravněných vyvýšenin evokující písečné duny.

2.4 Škodlivé vlivy a ohrožení území v současnosti
a) lesní hospodářství
Součástí chráněného území nejsou lesní pozemky (vedené v katastru nemovitostí). Lesní
porost je dílem náletového původu, dílem výsledkem výsadeb.
Bylo by vhodné eliminovat přítomnost nepůvodních dřevin (dub červený, ...).
b) zemědělské hospodaření
Pole navazuje na jihovýchodní hranici chráněného území. Je třeba podporovat pouze
extenzivní zemědělské využívání okolních pozemků (např. jako pastviny, louky) k zamezení
negativního vlivu intenzivního zemědělství.
c) rybníkářství, úpravy souvisejících vodních toků a jejich znečištění
Negativním činitelem je přítok znečištěné vody ze Svépravického potoka, způsobující značný
přívod živin a nerozpuštěných látek do území PR, což vede k eutrofizaci vody i k
zazemňování vodní plochy PR. To sice je dobré pro úživnost rybníka, nikoliv však pro
přírodní prostředí.
d) myslivost
Nebyly zaznamenány nežádoucí jevy spojené s myslivostí, v území se vyskytuje několik
mysliveckých zařízení.

16

e) rybářství
Při návštěvách ZCHÚ byly rybáři využívány pouze břehy v Z a SZ části rybníka. Negativním
vlivem by bylo, kdyby se rybářské využívání odehrávalo i v severní a východní části rybníka,
kde hnízdí ptáci. V roce 2011 bude podána žádost na vynětí Pískovny z rybářského revíru.
V severním břehu je možné hnízdiště ledňáčka říčního.

f) rekreace a sport
Nepříznivě působí na chráněné území vliv zahrádkářské kolonie a velká návštěvnost. V
blízkém dosahu je většinou individuální výstavba Dolních Počernic a paneláková hustá
zástavba sídliště blízkých Hostavic na druhé straně. To vede ke koncentraci obyvatel v
atraktivním prostředí PR ať již z důvodu koupání, rybaření, návštěvy zdejšího občerstvení
nebo pobytu ve zdejší zahrádkářské osadě. S tím souvisí i značně velký počet parkujících
vozidel zahrádkářů, rybářů a návštěvníků zdejšího občerstvení.
Situaci by do budoucna řešilo vytvoření parkových ploch pro obyvatele zdejších sídlišť a
tím umožnění jejich rozptylu před příchodem k ZCHÚ. Nyní je v podstatě cesta mezi
Počernicemi a Hostavicemi procházející mezi Martiňákem a vlastní PR jedna z mála
možných vyžití v přírodě, procházek se psem, atp.
Jako jedno z možných řešení konfliktů s dopadem na předmět ochrany se zdá být zrušení
části zahrádkářské kolonie přiléhající k rybníku v PR či jiné řešení, jež by pohyb osob
omezilo či usměrnilo.
Potenciálním nebezpečím je situování další výstavby do okolí PR.
Zakázat volný pohyb psů v pobřežním pásu a ve vodě v celém reprodukčním období.

h) jiné způsoby využívání
Negativní vliv na území mají odpady porůznu se objevující zejména na okrajích území.
Většina pochází zřejmě od návštěvníků zdejšího občerstvení, které ale bylo v roce 2010
vytlačeno mimo ochranné pásmo PP, a od zahrádkářů.
Jako negativní činitel abiotický připadají v úvahu i imise z Prahy a také z okolní zástavby.
Situace se však výrazně zlepšila po plynofikaci. Vzhledem k současné politice v oblasti
životního prostředí nelze předpokládat zhoršení. Škody větrem vzhledem ke skladbě dřevin
nepřipadají příliš v úvahu (až na vrby), podobně je to i u případných škod sněhem.
V porostech stromů se vyskytuje pomístně tracheomykóza.
Pokud možno omezit další výstavbě v dosahu území PR.
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2.5 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch
2.5.2 Základní údaje o rybnících, vodních nádržích a tocích
Název rybníka (nádrže)
Katastrální plocha

Využitelná vodní plocha
Plocha litorálu
Průměrná hloubka
Maximální hloubka
Postavení v soustavě *
Manipulační řád **
Hospodářsko provozní řád **
Způsob hospodaření
Intenzita hospodaření
Výjimka k aplikaci látek
znečišťujících vodu (krmiva,
hnojiva) **
Uživatel
Rybářský revír **

V pískovně
Katastrálně není rybník vymezen jako rybník.
Podle katastru nemovitostí je součástí pozemků vedených
jako ostatní plocha, se způsobem využití jiná plocha,
neplodná půda a dobývací prostor.
39 000 m2
Přibližně 5 000 m2
Přibližně 1,5 m
Původně 2-3 m, dnes je vesměs menší, zejména u přítoku
Průtočný, mezi Svépravickým potokem a Rokytkou
Bez manipulačního řádu
Bez hospodářsko provozního řádu
Nezjištěno
Extenzivní
ne

Český rybářský svaz, ústřední svaz hl.m. Prahy
Plánuje se zrušení revíru

V roce 2010 bylo provedeno odbahnění rybníka. Rybí obsádka nebyla instalována a
v současné době se ve vodě nachází pouze plevelné ryby malých rozměrů.
V roce 2010 byla provedena částečná oprava hráze, vytvoření zcela nového vypouštěcího
objektu (požerák) a bezpečnostního přelivu (směr do Rokytky). V roce 2011 bude vytvořen
nový boční přeliv, kterým bude přepadat voda do Svépravického potoka. Vypouštěcí objekt
pak bude používán pouze pro případné vypuštění rybníka. Veškerá voda se tak za běžného
režimu bude vracet zpět do Svépravického potoka. (Doposud odtékala do Rokytky).
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2.5.4 Základní údaje o nelesních pozemcích

PLOCHA 1 – chráněné území
Volná vodní plocha v jihozápadní, západní a severozápadní části rybníka. Proměnlivá
hloubka, od 2 m u požeráku po 0,8 m u přítoku.

PLOCHA 2 – chráněné území
Vodní plocha s ostrůvky
Z vodní hladiny ční odumírající kmeny, pařezy, torza stromů převážně olše lepkavé (Alnus
glutinosa). Do této plochy byla zahrnuta i samostatná tůň východně od rybníka obklopená
více druhy vrb (Salix sp. div.).
Tato část je z hlediska výskytu obojživelníků nejcennější a zde také povětšinou prodělávají
své reprodukční období. V jižní části tvoří plochu rozsáhlé litorální porosty s orobincem
širolistým (Typha latifolia), při lovu zde byl pozorován ledňáček (Alcedo athis).
Na břehu je vyvinut pěkný břehový porost s ostřicí nedošáchor (Carex pseudocyperus),
karbincem evropským (Lycopus europaeus), sítinou rozkladitou (Juncus effusus), okřehkem
menším (Lemna minor), dvouzubcem trojdílným (Bidens tripartita), kosatcem žlutým (Iris
pseudacorus), opletníkem plotním (Calystegia sepium), ale také chrasticí rákosovitou
(Phalaris arundinacea) a třtinou křovištní (Calamagrostis epigejos).
V roce 2010 byl v rámci odbahnění vytvořen z místního materiálu písečný ostrov.

PLOCHA 3 – chráněné území
komplex luk, křovin a vzrostlých dřevin
Plocha je tvořená větším množstvím keřů, zjištěny byly zejména třešně (Prunus avium),
růže (Rosa canina), bez černý (Sambucus nigra), kalina obecná (Viburnum opulus), krušina
olšová (Frangula alnus), nepůvodní netvařec křovitý (Amorpha fruticosa) a vzrostlé javory
babyky (Acer campestre). Z dřevin zde roste dub letní (Quercus robur), na břehu se vzrostlé
olše (Alnus glutinosa), dále akáty (Robinia pseudoacacia), břízy (Betula pendula), ale také
olše šedá (Alnus incana) se špičatými listy, charakteristická spíše pro horské oblasti, odkud
sestupuje hluboko do nižších poloh.
Z bylin lze jmenovat např. Rubus fruticosus agg., Knautia arvensis, Potentilla reptans,
Epilobium ciliatum, Festuca gigantea nebo Heracleum sphondylium. Uprostřed plochy se
nachází větší louka s dominantní kopřivou (Urtica dioica), částečně také s kakostem lučním
(Geranium pratense).

PLOCHA 4 – chráněné území
porost lesního typu při jihovýchodním okraji přírodní rezervace
Porost lesního typu při jihovýchodním okraji přírodní rezervace tvořený výsadbami dubu
červeného (Quercus rubra), dubu letního (Quercus robur), jasanu (Fraxinus excelsior), méně
javoru mléče (Acer platanoides) a javoru klenu (Acer pseudoplatanus), lípy (Tilia cordata),
topolu osiky (Populus tremula) a habru (Carpinus betulus), na břehu rostou olše lepkavé
(Alnus glutinosa).
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V keřovém patru mladé exempláře jasanu (Fraxinus excelsior), javorů (A. platanoides, A.
pseudoplatanus), svída (Cornus sanguinea), bez černý (Sambucus nigra), lípa (Tilia cordata),
habr (Carpinus betulus), třešeň (Prunus avium) a také pámelník bílý (Symphoricarpos albus).
V bylinném patře se mimo semenáčků dřevin uplatňuje např. Geum urbanum, Urtica
dioica, Hypericum perforatum, Galeopsis sp. nebo Torilis japonica.

PLOCHA 5 – chráněné území
louka s keři částečně zasahující do lesního porostu. Z invazních druhů zde byla zaznamenána
křídlatka japonská (Reynoutria japonica).

PLOCHA 6 – chráněné území
břeh rybníka a navazující křovinný porost
Břehové porosty rybníka, v severní části zahrnující i křovinný porost u zahrádkářské
kolonie. Stromové patro je tvořeno olší lepkavou (Alnus glutinosa), jasany (Fraxinus
excelsior), duby (Quercus robur), případně topoly (Populus nigra, P. tremula). Z keřů jsou
zastoupeny růže (Rosa canina), trnky (Prunus spinosa), třešně (Prunus avium), bezy
(Sambucus nigra) a nepůvodní severoamerický netvařec křovitý (Amorpha fruticosa).
Z dalších druhů byly mj. zaznamenány Urtica dioica, Convolvulus arvensis, Trifolium
repens, Torilis japonica, Ballota nigra, Chelidonium majus, Pimpella major, Geum urbanum,
Aegopodium podagraria, Scutellaria galericulata, Chenopodium polyspermum, Carex
pseudocyperus, Ballota nigra, Myosoton aquaticum, Calystegia sepium, Potentilla anserina,
Deschamsia cespitosa, Lycopus europaeus, Lythrum salicaria nebo Phalaris arundinacea.
Místy jsou u břehového porostu vytvořeny zatopením mělké louže (v jihozápadní části
rybníka) hojně využívané obojživelníky.
V rámci odbahnění v roce 2010 byly v severním břehu upraveny, resp. nově vytvořeny
stěny jako biotop pro hnízdní nory např. ledňáčka říčního.

PLOCHA 7 – ochranné pásmo
nekosená vlhká louka v povodí Rokytky
Úzký pruh louky tvořený jednou ročně kosenými zbytky vlhkých psárkových luk v nivě
Rokytky (sv. Alopecurion pratensis), částečně s trvale zvýšenou vlhkostí ve svrchní části
profilu zařaditelná i mezi vysokobylinná společenstva s tužebníkem jilmovým (Calthion,.
podsv. Filipendulenion).
Ze zaznamenaných druhů lze jmenovat Epilobium hirsutum, Lythrum salicaria,
Filipendula ulmaria, Juncus effusus, Geranium palustre, Sanguisorba officinalis, Lathyrus
pratensis, Potentilla reptans, Deschampsia cespitosa, Symphytum officinale.

PLOCHA 8 – ochranné pásmo
kosená mezofilní louka
Pravidelně kosená mezofilní ovsíková louka s běžným zastoupením lučních druhů.
Zaznamenány byly např. Arrhenatherum elatius, Geranium pratense, Hypericum perforatum,
Lotus corniculatus, Vicia sepium, Achillea millefolium agg., Securigera varia.
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PLOCHA 9 – ochranné pásmo
komplex neudržovaných luk, křovin a rákosin
Tuto plochu tvoří komplex neudržovaných a degradovaných luk, křovin a rákosin.
Degradované ovsíkové louky z velké části zarůstající třtinou křovištní (Calamagrostis
epigejos), nepůvodními druhy (Solidago canadensis, Erigeron annuus) a druhy ruderálními
(např. Cirsium arvense, Arctium major, Arctium tomentosum, Echinops sphaerocephalus,
Tripleurospermum inodorum, Artemisia vulgaris, Taraxacum sect. Ruderalia). Mj. byl
zaznamenán výskyt těchto dalších druhů: Achillea millefolium agg., Hypericum perforatum,
Arrhenatherum elatius, Heracleum sphondylium, Dipsacus fullonum, Plantago lanceolata,
Plantago major, Linaria vulgaris, Melilotus officinalis, Hypericum perforatum, Cirsium
vulgare, Trifolium pratense, Potentilla argentea, Equisetum arvense, Geranium pratense,
Vicia villosa, Centaurea jacea, Lotus corniculatus, Phleum pratense, Trisetum flavescens,
Dactylis glomerata nebo Crepis biennis.
Z křovin se roztroušeně, výjimečně ve skupinách objevují hlohy (Crataegus sp.), hrušně
(Pyrus communis), růže (Rosa sp.), duby (Quercus robur), růže (Rosa canina), slivoň obecná
(Prunus institia).
Podstatnou část plochy zabírají souvislé porosty rákosu (Phragmites australis) doplněné
několika málo dalšími druhy, jako je Calystegia sepium, Cirsium canum, Lycopus europaeus,
Symphytum officinale, Galium aparine, Lythrum salicaria, Chaerophyllum aromaticum,
Myosoton aquaticum, Angelica sylvestris, Ranunculus repens, Lysimachia vulgaris, Phalaris
arundinacea, Urtica dioica nebo Lathyrus pratensis.
Z keřů a dřevin se uplatňují bezy (Sambucus nigra), olše (Alnus glutinosa), vrby (Salix sp.
div.), břízy (Betula pendula) nebo vysazený javor jasanolistý (Acer negundo).
Podél cesty a na cestě lze nalézt charakteristické druhy sešlapávaných stanovišť, jako
Polygonum aviculare agg., Lolium perenne nebo Trifolium repens.
V letech 2008 – 2009 byla provedena revitalizace vodních toků Rokytky a Svépravického
potoka. Vzniklo zde několik tůní různých rozměrů, včetně dvou větších, mělčích lagun.

PLOCHA 10 – ochranné pásmo
opuštěná pole na kraji Hostavic

PLOCHA 11 – ochranné pásmo
rekultivovaná skládka s pastvinou v nivě Rokytky
Plocha sanované skládky, využívané ještě počátkem devadesátých let minulého století k
mezideponiím zeminy a stavebního materiálu pro stavby inženýrských sítí, zejména
kanalizace. Sanace byla řešena od roku 2005, byl vytvořen výrazný reliéf jakýchsi písečných
dun - zatravněné vyvýšeniny různých rozměrů, které vystupují nad úroveň terénu. Na
západním svahu je zachován terén, spadající dolů k pastvině u Rokytky (která je také součástí
plochy) a na východní straně ke stávající louce a stezce pro koně. Součástí sanované skládky
je nová výsadba 310 nových stromů (dub, buk. lípa, javor) a 850 keřů.
Jsou zastoupeny běžné druhy sekaných trávníků (Prunella vulgaris, Trifolium repens,
Lotus corniculatus, Achillea millefolium agg., Trifolium pratense, Plantago lanceolata, ....).
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PLOCHA 12 – ochranné pásmo
zahrádkářská kolonie

PLOCHA 13 – ochranné pásmo
rybník Martiňák
Relativně zachovalý rybník s několika vzácnými druhy (Carex otrubae, Carex
pseudocyperus, Berula erecta) a rozsáhlými rákosinami lemované vrbovými porosty (Salix
viminalis, Salix triandra a Salix fragilis) a porosty olší (Alnus glutinosa). Hráz je silně
ruderalizovaná a zpevněná výsadbou vrby bílé (Salix alba cv. Tristis) a topolu černého
(Populus nigra cv. Italica).
Rákosové porosty poskytují vhodné podmínky pro hnízdění a úkryt ptactva.
Z ornitologického hlediska se jedná o jednu z nejcennějších lokalit v Praze. Pro potřebu plánu
péče byl v roce 2009 proveden aktuální ornitologický průzkum, který potvrdil významnost
této (t.č. vypuštěné) vodní nádrže. Pozorováno bylo několik druhů bahňáků. V počtu 1-2 párů
zde hnízdí kulík říční (Charadrius dubius), v blízkém okolí lokality pravděpodobně i čejka
chocholatá (Vanellus vanellus). Kromě těchto druhů byl na lokalitě zaznamenán vodouš
kropenatý (Tringa ochropus; 13.7., 2 ex..). Z dalších druhů konipas bílý (Motacilla alba) a
konipas horský (Motacilla cinerea), v obou případech se jednalo o rodiny s letošními
mláďaty. V suchých rákosinách byl zaznamenán především rákosník zpěvný (Acrocephalus
palustris).

PLOCHA 14 – ochranné pásmo
povodí Rokytky, tok lemován převážně olší lepkavou (Alnus glutinosa).

PLOCHA 15 – ochranné pásmo
vrbové luhy a bažinné olšiny
Svým charakterem se tato plocha (nacházející se mezi rybníkem v PR a povodím Rokytky)
nejvíce blíží vrbovým luhům a bažinným olšinám. Dominantními jsou vrby (Salix sp. div.),
zejména vrba křehká (Salix fragilis), dále olše lepkavá (Alnus glutinosa), méně osiky
(Populus tremula). V keřovém patru lze nalézt krušinu olšovou (Frangula alnus), bezy
(Sambucus nigra), mladé exempláře jasanu (Fraxinus excelsior), méně také třešně (Prunus
avium) a jabloně (Malus domestica).
V bylinném patru jsou v bažinatém terénu běžné porosty rákosin, mimo rákosu
(Phragmites australis) s často zastoupenou kopřivou dvoudomou (Urtica dioica). Z dalších
nalezených druhů lze jmenovat Geranium pratense, Epilobium hirsutum, Urtica dioica,
Stachys sylvatica, Chaerophyllum aromaticum, Glyceria notata, Festuca gigantea, Rubus
fruticosus agg., Rubus idaeus, Dactylis polygama nebo Myosoton aquaticum.
Mimo vyloženě zamokřelých částí se na ploše vyskytují loučky s Trifolium pratense,
Geranium pratense, Vicia tetrasperma, Phleum pratense, Dactylis glomerata, Melilotus
officinalis, Daucus carota, Potentilla reptans.

2.6 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů do území a závěry pro
další postup
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Oproti předchozímu plánu péče byla rekultivována skládka v jižním cípu chráněného území.
Byl revitalizován rybník Martiňák (rekonstrukce a odbahnění nádrže) a došlo k revitalizaci
rybníka ve vlastní PR a části jejího okolí. Počítá se se zrušením zahrádkářské osady mezi
rybníkem v PR a rybníkem Martiňák k redukci nežádoucích jevů, jako je rušení ptáků nebo
omezení migrace obojživelníků.
V těchto zásazích by se mělo pokračovat, resp. je dokončit s ohledem na zpracovaný plán
péče vycházející z aktuálních průzkumů a zpracované nebo připravované revitalizační
projekty.

2.7 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize
Prioritním zájmem je ochrana přírody na základě všech legislativních nástrojů.
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3. Plán zásahů a opatření
3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ
3.1.1 Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání
a) péče o rybníky (nádrže) a vodní toky
Rámcová směrnice péče o rybníky
Název rybníka (nádrže)
Způsob hospodaření
Intenzita hospodaření
Manipulace s vodní hladinou

V pískovně
sportovní rybolov
extenzivní
Mimo období reprodukce a zimování obojživelníků, tzn.
od konce srpna do 20.2.
Způsob odbahňování
Vypuštění
rybníka
mimo
období
reprodukce
obojživelníků, v části ponechat stálou vodní plochu
Způsoby hnojení
Ne
Způsoby regulačního přikrmování Ne
Způsoby použití chemických látek Není povoleno
Rybí obsádky
Nenasazovat dravé druhy a druhy introdukované

Ve vztahu k péči o rybníky doporučuji tato navazující opatření:
Vyjmout rybník z rybářského revíru. Pokud by to nebylo možné, pak vymezit pro rybářské
využití jen břehy vymezené na mapě v J a Z části, aby nedocházelo k rušení hnízdění i pobytu
ptactva s vyloučením vstupu do vody i použití loděk k lovu. Část břehů pro rybářské využití
zřetelně označit tabulemi a dát toto do popisu příslušného rybářského revíru Rokytka.
Při nasazování rybích obsádek se zaměřit především na kaprovité ryby (kapr obecný, karas
obecný, lín obecný), nenasazovat dravé druhy a druhy invazní. Vyloučit chov
introdukovaných druhů (amur bílý apod.), preferovat druhy autochtonní. Vyloučit
přikrmování rybí obsádky. Vyloučit chov kachen, jejich vysazování a lov.
V případě potřeby a dalšího zazemňování vodní plochy řešit odbahnění nejlépe na etapy a
s vytvořením litorálních zón. Vybagrovanou zeminu neponechávat na březích. Vhodné by
bylo plochu letnit, což by vedlo k redukci jak tvrdých makrofyt, tak k redukci bahenního
nánosu s vysokým obsahem organických hmot. Při vlastních pracích reflektovat na případné
migrační trasy obojživelníků (aby nevznikly bariéry zabraňující v tahu).
Krom toho nesmí být rybník vypouštěn (a s hladinou manipulováno) v období reprodukce
a zimování obojživelníků, tedy od 1.3. do 20.8. (odbahňování a manipulace s hladinou ideálně
od konce srpna do konce září, ale možné až do 20.2.) a při dlouhodobém odbahňování je
nutné zacházet šetrně tak, aby v části rybníku zůstala stálá vodní plocha (případně lze vytvořit
lagunu k rybníku přilehlou). Pokud budou při odbahňování přemodelovány břehy, je třeba
dbát, aby se nerozšiřovala nepřístupná část břehové linie, tj. taková, která má sklon větší než
45°.
Vytvořit na nátoku ze Svépravického potoka objekt, který bude umožňovat regulaci
množství napouštěné vody.
Zamezit přítoku znečištěné vody ze Svépravického potoka, způsobující značný přívod
živin a nerozpuštěných látek do území PR, což vede k eutrofizaci vody i k zazemňování vodní
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plochy PR a to tak, že by na přítoku byla zřízena sedimentační nádrž a pískový filtr , případně
kořenová čistírna.
Pro udržení optimální potravní nabídky zejména ledňáčka říčního i dalších druhů ptáků
usměrňovat hospodařením s rybí obsádkou tak, aby v rybníce byl zejména dostatečný počet
ryb o velikosti 7-8 cm a dobrá průhlednost vody.
b) péče o nelesní pozemky

PLOCHA 1 – chráněné území
volná vodní plocha v jihozápadní, západní a severozápadní části rybníka.
viz 3.1.1.a) Rámcové zásady péče o rybníky (nádrže) a vodní toky

PLOCHA 2 – chráněné území
vodní plocha s ostrůvky
Typ managementu
Vhodný interval
Minimální interval
Prac. nástroj/hosp. zvíře
Kalendář pro management
Upřesňující podmínky

Vytrhávání orobince
1x za 2-3 roky
1x za 5 let, příp. dle potřeby
Ručně (nebo mechanizovaně)
po 20. září, až do konce února, aby živočichové nebyly rušeni
v reprodukčním období
v okrajových partiích, zabránění rozrůstání

Redukovat plochy rybničních porostů (zejména orobince), pokud by docházelo k dalšímu
rozšiřování na pobřežní část v šíři cca 3-5 m. Tento zásah se nezdá být nezbytný (na orobinec
sedají ptáci při lovu, včetně ledňáčka). Možná by postačila pouze redukce při okrajích.
Důsledně ponechávat zde jak torza stromů tak ostrůvky vegetace i pařezy, jde o vhodné
prostředí pro vodní organismy i hnízdění ptáků. V případě dalšího zazemňování případně i
zde uvažovat s odbahněním (ale to spíše v krajním případě).

PLOCHA 3 – chráněné území
komplex luk, křovin a vzrostlých dřevin
Typ managementu
Vhodný interval
Minimální interval
Prac. nástroj/hosp. zvíře
Kalendář pro management
Upřesňující podmínky

kosení lučních porostů (s kopřivami)
1x ročně
1x za 2 roky
Ručně nebo mechanizovaně
červenec až srpen
biomasu možné neodstraňovat (úkryt plazů)

Typ managementu
Vhodný interval
Minimální interval
Prac. nástroj/hosp. zvíře
Kalendář pro management

prosvětlení dubů prořezávkou dřevin v jejich okolí
jednorázově
jednorázově
mechanizovaně
celoročně, ideálně září až únor
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Upřesňující podmínky
Součástí plochy je zbudované líhniště, udržovat jeho stav.

PLOCHA 4 – chráněné území
Porost lesního typu při jihovýchodním okraji přírodní rezervace
Bez zásahu
Obhospodařovat jako les zvláštního určení zdravotním a tvarovým výběrem, preferovat dub
letní nebo zimní, v pobřežní části olši lepkavou, příp. vrbu. Přednostně odstraňovat dub
červený. Nad rámec standardního obhospodařování dbát na nastolení a následné udržení
výrazně prosvětleného charakteru porostu.
Část porostu je možné obhospodařovat formou středního lesa. V takovém případě bude
v horní etáži především dub letní či zimní, případně jasan. Je možné uvolnit také třešeň. Ve
spodní etáži může být dub letní či zimní, lípa, javor, habr nebo olše.

PLOCHA 5 – chráněné území
Louka s keři částečně zasahující do lesního porostu.
Bez zásahu
Udržovat poměr keřů a lučních společenstev.

PLOCHA 6 – chráněné území
břeh rybníka a navazující křovinný porost
Bez zásahu
Při odbahnění v roce 2010 byly vytvořeny velkorysé stěny pro ledňáčka říčního. Ty je potřeba
udržovat bez vegetace.
Bylo by vhodné zcela zamezit přístupu k části severního břehu s vysokými stěnami. Například
krátkým oplocením mezi zahrádkářskou kolonií a břehovou hranou.

PLOCHA 7 – ochranné pásmo
kosená vlhká louka v povodí Rokytky
Typ managementu
Vhodný interval
Minimální interval
Prac. nástroj/hosp. zvíře
Kalendář pro management
Upřesňující podmínky

kosení lučních porostů
1x ročně
1x za 2 roky
Ručně nebo mechanizovaně
červenec až srpen
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PLOCHA 8 – chráněné území
kosená mezofilní louka
Typ managementu
Vhodný interval
Minimální interval
Prac. nástroj/hosp. zvíře
Kalendář pro management
Upřesňující podmínky

kosení lučních porostů
2x ročně
1x za 2 roky
Ručně nebo mechanizovaně
Květen, červenec až srpen

PLOCHA 9 – ochranné pásmo
komplex neudržovaných luk, křovin a rákosin
Jedná se o ornitologicky velmi cenné území. Základem ochranných opatření by mělo
být zachování biotopové skladby tohoto mokřadu, to znamená, zachovat části sušších i více
podmáčených rákosin, a podmáčenou louku.
Bylo by dobré zabránit přílišnému zarůstání některých částí mokřadu křovinami, jak se
tomu již místy děje.
Ideálním krokem by bylo vybudování mělké laguny v části podmáčené louky, což by
pravděpodobně zvýšilo atraktivnost lokality zejména v době tahu bahňáků (Charadridae) a
jiných vodních a mokřadních druhů ptáků. Navíc by to mohlo vytvořit i vhodné podmínky pro
hnízdění některých z nich, zejména čejky chocholaté, která na lokalitě pravděpodobně
hnízdila i v roce 2009.
Z důvodu ochrany hmyzu neodstraňovat staré stromy a ponechat je jejich přirozenému
vývoji.

PLOCHA 10 – ochranné pásmo
opuštěná pole na kraji Hostavic
Ponechat přirozenému vývoji a samoregulačním mechanizmům a tak zachovat tento biotop
pro řadu živočichů. Do budoucna by mohlo jít o mozaiku lučních společenstev a
roztroušených keřů (resp. mírnými zásahy usměrňovat vývoj tímto směrem).

PLOCHA 11 – ochranné pásmo
rekultivovaná skládka s pastvinou v nivě Rokytky
Nyní je pravidelně udržováno a sekáno jako parková plocha. Západní část je využívána jako
pastvina pro koně. Zachovat tento stav.

PLOCHA 12 – ochranné pásmo
zahrádkářská kolonie
Plánováno její zrušení.
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PLOCHA 13 – ochranné pásmo
rybník Martiňák
Důležité je zachování litorálního pásma rybníka Martiňák, zejména v jeho zadní části,
která poskytuje vodním ptákům velmi dobré podmínky pro hnízdění. Dostatečně velké zázemí
rybníka, které by jej izolovalo od okolní urbanizované krajiny, je vhodné i pro další skupiny
živočichů. Ideální by bylo dostatečně široké propojení rybníka Martiňák s blízkým rybníkem
V pískovně, budované lučními enklávami s doprovodnou dřevinnou vegetací.
Na kraji rybníka byl zjištěn kavkazský bolševník velkolepý. Jedná se o několik rostlin.
populaci je nutné zlikvidovat a monitorovat případný další výskyt
Při rybářském využívání by nemělo docházet k redukci dřevin v břehovém pásu.
Po napuštění rybníka zvážit změnu rybí obsádky omezením kapra ve prospěch lína.

PLOCHA 14 – ochranné pásmo
povodí Rokytky, tok lemován převážně olší lepkavou (Alnus glutinosa).
Bez zásahu

PLOCHA 15 – ochranné pásmo
vrbové luhy a bažinné olšiny
Bez zásahu

e) péče o živočichy
Přestárlé stromy neodstraňovat z důvodu možnosti výskytu bezobratlých živočichů
vázaných na trouchnivé dřevo. Realizovat případné prořezávky směřující k oslunění
vzrostlých dubů v území.
Z batrachologického hlediska představuje PR V pískovně velmi cennou lokalitu: žije
se zde osm druhů obojživelníků a plazů, sedm z toho zvláště chráněných ze zákona, a všichni
se zde rozmnožují. To klade zvláštní nároky na ochranu tohoto území. Je třeba zajistit, aby
voda nebyla znečišťována splachy, zejména biocidickými, z okolních polí. Vzhledem k tomu,
že zde žijí druhy zvláště citlivé na kvalitu vody (zejména čolek obecný), musí být dodržena
vzdálenost nejbližšího hnojení alespoň 100 metrů. Krom toho nesmí být rybník vypouštěn (a
s hladinou manipulováno) v období reprodukce a zimování obojživelníků, tedy od 1.3. do
20.8. (odbahňování a manipulace s hladinou ideálně od konce srpna do konce září, ale možné
až do 20.2.) a při dlouhodobém odbahňování je nutné zacházet šetrně tak, aby v části rybníku
zůstala stálá vodní plocha (případně lze vytvořit lagunu k rybníku přilehlou). Pokud budou při
odbahňování přemodelovány břehy, je třeba dbát, aby se nerozšiřovala nepřístupná část
břehové linie, tj. taková, která má sklon větší než 45°. Zachovat pobřežní porosty a případné
(podmáčené) louky v nejbližším okolí, především v bezprostředním okolí přítoku rybníka; při
výsadbách dřevin preferovat druhy autochtonní.
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Zejména z důvodu výskytu obojživelníků a jejich citlivosti na kvalitu vody podporovat
případné pouze extenzivní zemědělské využívání okolních pozemků (např. jako pastviny,
louky) k zamezení negativního vlivu na PR. Současně zamezit přítoku znečištěné vody ze
Svépravického potoka, způsobující značný přívod živin a nerozpuštěných látek do území PR,
což vede k eutrofizaci vody i k zazemňování vodní plochy PR. Možným návrhem je zřízení
sedimentační nádrže a pískového filtru na přítoku, alternativou by byla i kořenová čistírna,
která by daleko lépe do prostředí zapadala.
Udržovat vysoké břehové stěny na severním okraji rybníka bez vegetace.
3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu
zásahů a přehledu činností
Součástí přírodní rezervace je poměrně rozsáhlé ochranné pásmo. V jeho severozápadní části
proběhla v letech 2008 – 2010 částečná rekultivace – její dokončení je naplánováno na
nejbližší roky. Ve východní části ochranného pásma se nachází rybník Martiňák, ve kterém v
roce 2009 probíhalo odbahňování. Obě dvě části jsou významným hnízdištěm ptactva,
podobně jako ve vlastní PR. V rámci prací je třeba toto zohlednit, stejně jako při povolování
některých stavebních či jiných záměrů. Jinak pro hospodaření s rybníkem Martiňák platí
obdobná doporučení jako pro rybník V pískovně.

3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu
ZCHÚ je v současnosti správně a viditelně označeno jak pruhovým značením, tak novými
tabulemi. V průběhu plánu péče je třeba při kontrolách asanačních zásahů každoročně
kontrolovat také označení ZCHÚ a provést případnou obnovu. Zaznamenané stojany
vymezující ZCHÚ jsou součástí mapových příloh.

3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území
Žádná opatření se nenavrhují.

3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností
Na uváženou je rozhodnutí o zrušení alespoň části zahrádkářské osady.
Průběžně odstraňovat odpadky vyskytující se v ZCHÚ a blízkém okolí (vč. ochranného
pásma).

3.6 Návrhy na vzdělávací využití území
Územím v současné době prochází naučná stezka Dolní Počernice (slavnostně otevřena v září
r. 2008), jedno ze zastavení je věnováno PR V pískovně, 1 zastavení se věnuje rekultivované
skládce při kraji PR.
Vzhledem k významu lokality jako rekreační území pro velký počet lidí bych by bylo vhodné
vybudování aktuálních naučných tabulí, s hlavním zaměřením na mokřadní biotopy, které se
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na území vyskytují v mnoha podobách. K popularizaci přírodních krás tohoto území by
přispěla například i instalace laviček například na místech s dobrým rozhledem na vodní
hladinu. Tato jsou doposud využívána pouze rybáři.

3.7 Návrhy na průzkum či výzkum území a monitoring
Průběžně monitorovat vliv asanančích zásahů na vývoj vegetace a přítomnost ohrožených
druhů. Podle možností opakovaně provádět inventarizační botanické a zoologické průzkumy.
Navrhuje se sledování kvality vody v PR a zvláště kvality vody na přítoku.
Navržený monitoring:
A. cévnaté rostliny,
B. měkkýši (Mollusca), korýši (Crustaceae), mnohonožky (Diplopoda), pavouci (Araneida),
sekáči (Opilionida), jepice (Ephemeroptera), vážky (Odonata), pošvatky (Plecoptera),
kobylky (Ensifera), sarančata (Caelifera), ploštice (Heteroptera), síťokřídlí (Neuroptera),
chrostíci (Trichoptera), motýli (Lepidoptera), dvoukřídlí (Diptera), blanokřídlí
(Hymenoptera), brouci (Coleoptera: Carabidae, Gyrinidae, Dytiscidae, Histeridae,
Hydrophilidae, Silphidae, Staphylinidae, Scarabaeidae, Buprestidae, Elateridae, Cantharidae,
Dermestidae, Nitidulidae, Coccinelidae, Mordellidae, Tenebrionidae, Cerambycidae,
Chrysomelidae, Curculionidae);
C. ryby (Pisces), obojživelníci (Amphibia), plazi (Reptilia), ptáci (Aves), savci (Mammalia)
Po odbahnění by byl zejména vhodný batrachologický průzkum a to buď nastávající rok nebo
za dva roky.
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4. Závěrečné údaje
4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle
jednotlivých zásahů (druhů prací)
Druh zásahu (práce) a odhad množství (např. Orientační
Orientační
plochy)
náklady za rok náklady za období
(Kč)
platnosti
plánu
péče (Kč)
Jednorázové a časově omezené zásahy
Vyřezávání dřevin – jednorázově
50.000,50.000,-

C e l k e m (Kč)

---------50.000,-

50.000,-

Opakované zásahy
Kosení – 1x ročně
Kosení – 1x za 2 roky
Postupné probírky lesního porostu – 1x za 2 roky
C e l k e m (Kč)

20.000,35.000,30.000,85.000,-

200.000,175.000,150.000,525.000,-
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VÁVRA, J., 2004: Klasifikace zvláště chráněných území Prahy na základě rozboru jejich
motýlí fauny. – Natura Pragensis, 16: 3-185 + CD ROM, Praha.
VESELÝ, P., 2002: Střevlíkovití brouci Prahy (Coleoptera: Carabidae). s.n., 167 s., Praha.

Další zdroje informací:
vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb. a 60/2008 Sb.
http://drusop.nature.cz
http://www.cuzk.cz
http://www.mapy.cz
http://geoportal.cenia.cz
http://www.praha-dolnipocernice.cz/
http://wgp.urhmp.cz

4.3 Seznam mapových listů
a) katastrální mapa (měřítko)
číslo mapového listu: PRAHA,2-1/33
b) Státní mapa 1:5000 – odvozená
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číslo mapového listu: Praha 2-1, Praha 3-1, Praha 2-2
c) Základní mapa České republiky 1:10000
číslo mapového listu: 12-24-19

4.4 Seznam používaných zkratek
uvedeno přímo v textu plánu péče

4.5 Plán péče zpracoval
Salvia o.s. – sdružení pro ochranu přírody, Míšovická 454/6, 155 21 Praha 5,
salvia.o.s@seznam.cz
Zpracováno podle vyhlášky o plánech péče č. 60/2008 Sb. a „Osnovy plánu péče o národní
přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky a jejich
ochranná pásma“ vydané Ministerstvem životního prostředí.
Poděkování
Je mou milou povinností poděkovat jmenovitě všem, kteří se ať už přímo podíleli na
zpracování plánu péče nebo alespoň přispěli radou, krátkým doplněním nebo podklady pro
zpracování. Konkrétně Martinovi Sládečkovi za pečlivé zpracování ornitologického
průzkumu a to jak ve vlastní přírodní památce, tak v ochranném pásmu. Za ochotu a obětavost
při zpracování návrhu péče o lesní plochy bych chtěl poděkovat Romanu Šimarovi.
Konzultacemi v případě výskytu brouků mi byl nápomocen RNDr. Vladimír Novák, který
doplnil můj přehled výskytu o některé historické údaje. Výskyt obojživelníků a plazů byl
připravován ve spolupráci se Zdeňkěm Máčátem. Neméně bych chtěl poděkovat také Ing.
Petru Slavíkovi za podkladový materiál k vytvoření mapových výstupů a Ing. Jiřímu Romovi
za rukopisné práce vztahující se k tomuto území. Děkuji.
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Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich
označení
plochy nebo
objektu

název

výměra
(ha)

1

PLOCHA 1, PR

3,2

2

PLOCHA 2, PR

1,5

3

PLOCHA 3, PR

1,7

stručný popis charakteru plochy nebo objektu
a dlouhodobý cíl péče

volná vodní plocha v jihozápadní,
západní a severozápadní části rybníka
vodní plocha s ostrůvky

doporučený zásah

Vytrhávání orobince

4

PLOCHA 4, PR

0,46

5

PLOCHA 5, PR

0,35

6

PLOCHA 6, PR

0,6

7

PLOCHA 7, OP
PR
PLOCHA 8, OP
PR
PLOCHA 9, OP
PR

0,4
0,25

kosená mezofilní louka

Kosení lučních porostů

10,7

komplex neudržovaných luk, křovin a
rákosin

4,2

opuštěná pole na kraji Hostavic

Kosení lučních porostůBez zásahu
(menší část s výskytem žluťuchy
lesklé)
Bez zásahu

3,8
2,4

rekultivovaná skládka s pastvinou v nivě Bez zásahu
Rokytky
zahrádkářská kolonie
Bez zásahu

5,7

rybník Martiňák

Bez zásahu

1

povodí Rokytky

Bez zásahu

1

vrbové luhy a bažinné olšiny

Bez zásahu

9

10
11
12
13
14
15

PLOCHA 10, OP
PR
PLOCHA 11, OP
PR
PLOCHA 12, OP
PR
PLOCHA 13, OP
PR
PLOCHA 14, OP
PR
PLOCHA 15, OP
PR

termín provedení

interval
provádění

zásah
odložitelný
zásah
vhodný
zásah
vhodný
zásah
vhodný
zásah
vhodný

Říjen až únor

1x za 2-3
roky
1x ročně

Bez zásahu

komplex luk, křovin a vzrostlých dřevin Kosení lučních porostů (s
kopřivami)
Prosvětlení dubů prořezávkou dřevin
v jejich okolí
lesní porost při jihovýchodním okraji
Bez zásahuProsvětlení (může být i
přírodní rezervace
radikální)
louka s keři částečně zasahující do
Bez zásahukosení
lesního porostu
břeh rybníka a navazující křovinný
Bez zásahu
porost
nekosená vlhká louka v povodí Rokytky Kosení lučních porostů

8

naléhavost*
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zásah
naléhavý
zásah
vhodný
zásah
vhodný

Červenec až srpen
Září až únor
Září až únor

jednorázo
vě
průběžně

Červenec až srpen

1 x za 2
roky

Červenec až srpen

1x ročně

Květen,
Červenec až srpen
Červenec až srpen

2x ročně
1x ročně
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