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1. Základní identifikační a popisné údaje
1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN
Evidenční kód ZCHÚ:
Kategorie ochrany:
Název:
Kategorie IUCN:

1885
přírodní památka
Hostivické rybníky
řízená rezervace

1.2 Platný právní předpis o vyhlášení ZCHÚ
Nařízení č. 7 Okresního úřadu Praha – západ ze dne 14. 10. 1996 o zřízení přírodní památky
„Hostivické rybníky“
Vydal:
Okresní úřad Praha - západ
Číslo:
č. 7
Datum platnosti a účinnosti předpisu:
14. 10. 1996; 26. 10. 1996
Nařízení Středočeského kraje č. 1/2006 ze dne 1. 2. 2006, kterým se mění nařízení č. 7
Okresního úřadu Praha – západ ze dne 14. 10. 1996 o zřízení přírodní památky Hostivické
rybníky
Vydal:
Rada Středočeského kraje
Číslo:
1/2006
1. 2. 2006; 8. 4. 2006
Datum platnosti a účinnosti předpisu:
1.3 Územně-správní členění, překryv s jinými chráněnými územími a příslušnost
k soustavě Natura 2000
kraj:
okres:
obec s rozšířenou působností třetího stupně:
obec:
katastrální území:

- Středočeský kraj
- Praha - západ
- Černošice
- Hostivice
- Litovice, 645842

národní park:
chráněná krajinná oblast:
jiný typ chráněného území:

- ne
- ne
- ne

Natura 2000
ptačí oblast:
evropsky významná lokalita:

- ne
- ne

-3-

1.4 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí
Zvláště chráněné území
Katastrální území: (645842, Litovice)
Číslo
parcely
podle
KN

Číslo
parcely
podle
PK nebo
jiných
evidencí

Druh pozemku podle
KN

Způsob využití
pozemku podle KN

Číslo listu
vlastnictví

Výměra
parcely
celková
podle
2
KN (m )

Výměra
parcely
v ZCHÚ
2
(m )

56/2

lesní pozemek

857

11 943

11 943

56/3
56/4
61
81/1
81/2
81/3
81/4
96
98
103
104/1
104/2
108

lesní pozemek
ostatní plocha
ostatní plocha
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
trvalý travní porost
lesní pozemek
lesní pozemek
ostatní plocha
trvalý travní porost
ostatní plocha

857

8 518
320
3 494
17 600
4 273
5 297
30 013
2 987
34 795
6 134
3 432
25
2 485

8 518
320
3 494
57 183

2 987
34 795
6 134
3 432
25
2 561

109/1
110
112/1
114
121

ostatní plocha
ostatní plocha
zahrada
zahrada
lesní pozemek

1 678
1 419
448
623
16 757

1 678
1 419
448
623
16 757

lesní pozemek

2086
2086
1049
1049
857 (10002
dle PK)
857

11 083

11 083

lesní pozemek
lesní pozemek
lesní pozemek
ostatní plocha
vodní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
vodní plocha
lesní pozemek
lesní pozemek
lesní pozemek
vodní plocha
lesní pozemek
lesní pozemek
lesní pozemek

1126
1831
1592
10002
2086
2086
2086
2086
2086
857
857
857
857
2086
857
857
857

79
6
253
696
208 045
186
562
666
27 299
34 814
22 729
31 121
81 996
150 142
342
85 228
45 692

79
6
253
696
208 045
186
562
666
27 299
34 814
22 729
31 121
81 996
150 142
342
85 228
45 692

122/1
122/2
122/3
122/4
124
134/1
134/7
134/8
134/9
134/10
134/12
134/13
134/14
138
141
142
143
164/3

120/1,
121
122,
123
122, 123
122, 123
122, 123

ostatní komunikace
1567
1682
3094
2075

manipulační plocha
sportoviště a rekreační
plocha
neplodná půda
neplodná půda

manipulační plocha
rybník
manipulační plocha
manipulační plocha
manipulační plocha
jiná plocha
zamokřená plocha

rybník
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857
60000
2086
1364
10001

166
176/1
214/1
214/2

ostatní plocha
lesní pozemek
vodní plocha
lesní pozemek

neplodná půda

ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha

248

ostatní plocha

249
250
251
255/1
255/2
258/6
428
432

ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
vodní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

sportoviště a rekreační
plocha
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
vodní nádrž umělá
jiná plocha
ostatní komunikace
ostatní komunikace

434
435
436
438/1
439/1
440

ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

442/1
442/3
447/1
447/2
449

217
218
231/1
233/1
235/1
236/1
238/1
239/1
246

214/2,
231/2,
233/2,
234,
235,236/
2, 238/2,
239/2,
242/2,
243/2,
244/2 a
část 246

246,
242/1,
243/1,
244/1

2230
857
2086
857

367
8 930
97 699
23 761

367
8 930
98 264
23 761

10001
800
562
800
1563
2206
1680
1563
1636

4 172
15 613
4 353
5 660
443
2 360
2 240
1 625
4 891

4 172
15 613
4 353
5 660
443
2 360
2 240
1 625
4 891

550

550

1741
942
800
1563
1563
1563
1563
10001

5 107
3 974
4 442
27 879
6 793
12 158
1 888
6 015

ostatní komunikace
silnice
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace

10001
10001
2086
10001
10001
10001

1 536
243
791
5 429
1 380
378

ostatní plocha

ostatní komunikace

10001

980

ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace

10001
10001
10001
10001

10
4 301
2 576
619

5 107
3 974
4 442
27 879
6 793
12 158
1 888
část
parcely
v OP
1 536
243
791
5 429
1 380
část
parcely
část
parcely
10
4 301
2 576
619

rybník
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479/1

vodní plocha

479/3
482

ostatní plocha
vodní plocha

483

vodní plocha

665
669
670
671

lesní pozemek
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

44

zastavěná plocha a
nádvoří
zastavěná plocha a
nádvoří
zastavěná plocha a
nádvoří

106
107

koryto vodního toku
přirozené nebo
upravené
jiná plocha
koryto vodního toku
přirozené nebo
upravené
koryto vodního toku
přirozené nebo
upravené
ostatní komunikace
ostatní komunikace
silnice
Stavební parcely

1563

2 611

2 600

1563
857

355
604

355
604

1563

1 097

1 097

857
10001
10001
10001

13 804
378
1 280
243

13 804
378
1 280
243

1049

1 004

1 004

1175

1 751

1 751

857

58

58

Číslo listu
vlastnictví

Výměra
parcely
celková
podle KN
2
(m )

Výměra
parcely
v OP
2
(m )

2202

22 045

22 045

2230

564

564

2075
3008
857
2677
10001
1322

6 443
7 223
7 573
129 950
8 040
5 875

6 443
7 223
221
129 950
8 040
5 875

871
1759
2443
10001
10001
800
10001
857
1100

15 747
2 828
740
1 587
1 559
3 496
974
19 198
2 892

15 747
2 828
740
1 587
1 559
3 496
974
19 198
2 892

Ochranné pásmo
Katastrální území: (645842, Litovice)
Číslo
parcely
podle
KN

Číslo
parcely
podle
PK
nebo
jiných
evidencí

Druh pozemku podle
KN

56/1

orná půda

56/6

vodní plocha

63/1
68/4
128/1
164/1
164/2
164/5

trvalý travní porost
orná půda
lesní pozemek
orná půda
ostatní plocha
vodní plocha

164/9
164/11
164/12
164/13
164/14
164/18
165
216/1
216/6

orná půda
orná půda
ostatní plocha
orná půda
orná půda
orná půda
ostatní plocha
lesní pozemek
ostatní plocha

Způsob využití
pozemku podle KN

koryto vodního toku
umělé

dobývací prostor
koryto vodního toku
přirozené nebo
upravené

dobývací prostor

neplodná půda
jiná plocha
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254/1
254/2
432
433
442/1
666/1
666/2
666/3
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
607
608
609
610
611
612
613

ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
lesní pozemek
lesní pozemek
lesní pozemek
Stavební parcely
zastavěná plocha a
nádvoří
zastavěná plocha a
nádvoří
zastavěná plocha a
nádvoří
zastavěná plocha a
nádvoří
zastavěná plocha a
nádvoří
zastavěná plocha a
nádvoří
zastavěná plocha a
nádvoří
zastavěná plocha a
nádvoří
zastavěná plocha a
nádvoří
zastavěná plocha a
nádvoří
zastavěná plocha a
nádvoří
zastavěná plocha a
nádvoří
zastavěná plocha a
nádvoří
zastavěná plocha a
nádvoří
zastavěná plocha a
nádvoří
zastavěná plocha a
nádvoří
zastavěná plocha a
nádvoří
zastavěná plocha a
nádvoří
zastavěná plocha a
nádvoří
zastavěná plocha a
nádvoří
zastavěná plocha a
nádvoří
zastavěná plocha a
nádvoří
zastavěná plocha a
nádvoří
zastavěná plocha a

jiná plocha
jiná plocha
ostatní komunikace
silnice
ostatní komunikace
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1629
1160
10001
10001
10001
1518
1518
857

2 093
2 744
6 015
9 889
980
28 080
579
1 116

2 093
2 744
6 015
9 889
980
28 080
579
1 116

857

152

152

857

254

254

857

371

371

857

12

12

857

12

12

857

13

13

857

12

12

857

12

12

857

12

12

857

13

13

857

12

12

857

12

12

857

12

12

857

13

13

857

12

12

857

12

12

857

12

12

857

12

12

857

12

12

857

12

12

857

13

13

857

12

12

857

13

13

857

13

13

nádvoří
zastavěná plocha a
nádvoří
zastavěná plocha a
nádvoří
zastavěná plocha a
nádvoří

614
721
1056

857

12

12

1768

85

85

10001

3 210

3 210

Přehled vlastníků pozemků na území ZCHÚ
Číslo
parcely
podle
KN

Číslo
parcely
podle
PK
nebo
jiných
evidencí

Vlastník

Adresa vlastníka

56/2

Česká republika

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 501 68

56/3

Česká republika

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 501 68

56/4
61
81/1

TANDEM 2000, spol. s
r.o.
Ing. Miloš Balák
Ing. Miloslav Ječný
Marina Marešová

81/2
81/3
81/4
96
98

Česká republika

103

Česká republika

není zapsána v LV
není zapsána v LV
Karlštejnská 9, Jinočany, 252 25
Na Hrázi 81, Úhonice, Úhonice, 252 18
Zahradní 62, Valdice, Valdice, 507 11
Čepirohy 84, Most, 434 01
není zapsána v LV
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 501 68

112/1

Markéta Beranová (1/2),
Věra Beranová (1/2)

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, Nové Město, 128
00
U Mlékárny 717/8, Mariánské Lázně, Úšovice, 353
01
Litovická 662, Hostivice, Hostivice, 253 01
Husovo nám. 13, Hostivice, 253 80
U Mlékárny 717/8, Mariánské Lázně, Úšovice, 353
01
U Mlékárny 717/8, Mariánské Lázně, Úšovice, 353
01
Na Hrázi 343, Hostivice, 253 01; Tererova 1354/15,
Praha, Chodov, 149 00

114

Markéta Beranová (1/2),
Věra Beranová (1/2)

Na Hrázi 343, Hostivice, 253 01; Tererova 1354/15,
Praha, Chodov, 149 00

120/1

Česká republika

Pozemkový fond České republiky, Husinecká
1024/11a, Praha, Žižkov, 130 00

121

Česká republika

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 501 68

122/1

Česká republika

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 501 69

122/2

Ludmila Havelková

Na Chobotě 1346/14, Praha, Řepy, 163 00

104/1

České rybářství s.r.o.

104/2
108
109/1

Ivanka Vejražková
Město Hostivice
České rybářství s.r.o.

110

České rybářství s.r.o.
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122/3
122/4

Blanka Roubalová
TAV EXPORT IMPORT,
spol. s.r.o

Vondroušova 1191/43, Praha 6, Řepy, 163 00
Tejnorova 1358, Hostivice 253 01

Česká republika

Pozemkový fond České republiky, Husinecká
1024/11a, Praha, Žižkov, 130 00

134/1

České rybářství s.r.o.

134/7

České rybářství s.r.o.

134/8

České rybářství s.r.o.

134/9

České rybářství s.r.o.

134/10

České rybářství s.r.o.

134/12

Česká republika

U Mlékárny 717/8, Mariánské Lázně, Úšovice, 353
01
U Mlékárny 717/8, Mariánské Lázně, Úšovice, 353
01
U Mlékárny 717/8, Mariánské Lázně, Úšovice, 353
01
U Mlékárny 717/8, Mariánské Lázně, Úšovice, 353
01
U Mlékárny 717/8, Mariánské Lázně, Úšovice, 353
01
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 501 68

134/13

Česká republika

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 501 68

134/14

Česká republika

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 501 68

138

Česká republika

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 501 68

141

České rybářství s.r.o.

142

Česká republika

U Mlékárny 717/8, Mariánské Lázně, Úšovice, 353
01
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 501 68

143

Česká republika

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 501 68

164/3

Česká republika

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 501 68

166

Česká republika

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky,
Nuselská 236/39, Praha, Nusle, 140 00

176/1

Česká republika

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 501 68

214/1

České rybářství s.r.o.

U Mlékárny 717/8, Mariánské Lázně, Úšovice, 353
01
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 501 68

124

214/2

214/2

217
218
231/1
233/1

Česká republika

235/2

Město Hostivice
Ing. Alena Filípková CSc.
Stanislava Trousílková
Ing. Alena Filípková CSc.
Antonín Najman
LITOS, s.r.o.
Česká republika

Husovo nám. 13, Hostivice, 253 80
Sokolovská 145/66, Praha, Karlín, 186 00
Litovická 635, Hostivice, Hostivice, 253 01
Sokolovská 145/66, Praha, Karlín, 186 00
Oblouková 75, Chýně, Chýně, 253 01
U kostela 295 , Úhonice,
Pozemkový fond České republiky, Husinecká
1024/11a, Praha, Žižkov, 130 00

236/2

Božena Svatková
Česká republika

Mořina 25, Mořina, 267 17
Pozemkový fond České republiky, Husinecká
1024/11a, Praha, Žižkov, 130 00

234
235/1

236/1
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238/1

MUDr. Marie Čermáková
(1/2), Přemysl Hamerník
(1/2)

Domažlická 880/8, Liberec, Liberec III-Jeřáb, 460
10; Na Třebešíně 437/6, Praha, Strašnice, 108 00

MUDr. Marie Čermáková
(1/2), Přemysl Hamerník
(1/2)

Domažlická 880/8, Liberec, Liberec III-Jeřáb, 460
10; Na Třebešíně 437/6, Praha, Strašnice, 108 00

239/2

LITOS, s.r.o.
Česká republika

U kostela 295 , Úhonice
Pozemkový fond České republiky, Husinecká
1024/11a, Praha, Žižkov, 130 00

242/1
242/2
243/1

Radek Neužil
Radek Neužil
Česká republika

Janského 2506/107, Praha, Stodůlky, 155 00
Janského 2506/107, Praha, Stodůlky, 155 00
Pozemkový fond České republiky, Husinecká
1024/11a, Praha, Žižkov, 130 00

243/2

Česká republika

Pozemkový fond České republiky, Husinecká
1024/11a, Praha, Žižkov, 130 00

244/1
244/2
246

Antonín Najman
Antonín Najman
Ing. Petr Čermák

Oblouková 75, Chýně, Chýně, 253 01
Oblouková 75, Chýně, Chýně, 253 01
Litovická 1179, Hostivice, Hostivice, 253 01
není zapsána v LV
Valkkooglaan 99, 1705 An Heerhugowaard;
Gagarinova 507/22, Karlovy Vary, Drahovice, 360
01
Krohova 2258/13, Praha, Dejvice, 160 00

238/2

239/1

246
248
249
250

Irena Pokorná (1/2), Ota
Pokorný (1/2)

251
255/1
255/2
258/6
428
432
434
435
436

PLUS press agency,
s.r.o.
Ing. Alena Filípková CSc.
LITOS, s.r.o.
LITOS, s.r.o.
LITOS, s.r.o.
LITOS, s.r.o.
Město Hostivice
Město Hostivice
Město Hostivice
České rybářství s.r.o.

438/1
439/1
440
442/1
442/3
447/1
447/2
449
479/1
479/3
482

Město Hostivice
Město Hostivice
Město Hostivice
Město Hostivice
Město Hostivice
Město Hostivice
Město Hostivice
Město Hostivice
LITOS, s.r.o.
LITOS, s.r.o.
Česká republika

483
665

LITOS, s.r.o.
Česká republika

U kostela 295 , Úhonice
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 501 68

669
670

Město Hostivice
Město Hostivice

Husovo nám. 13, Hostivice, 253 80
Husovo nám. 13, Hostivice, 253 80

Sokolovská 145/66, Praha, Karlín, 186 00
U kostela 295 , Úhonice
U kostela 295 , Úhonice
U kostela 295 , Úhonice
U kostela 295 , Úhonice
Husovo nám. 13, Hostivice, 253 80
Husovo nám. 13, Hostivice, 253 80
Husovo nám. 13, Hostivice, 253 80
U Mlékárny 717/8, Mariánské Lázně, Úšovice, 353
01
Husovo nám. 13, Hostivice, 253 80
Husovo nám. 13, Hostivice, 253 80
Husovo nám. 13, Hostivice, 253 80
Husovo nám. 13, Hostivice, 253 80
Husovo nám. 13, Hostivice, 253 80
Husovo nám. 13, Hostivice, 253 80
Husovo nám. 13, Hostivice, 253 80
Husovo nám. 13, Hostivice, 253 80
U kostela 295 , Úhonice
U kostela 295 , Úhonice
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 501 68
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671

Město Hostivice

Husovo nám. 13, Hostivice, 253 80
Stavební parcely
Markéta Beranová (1/2),
Na Hrázi 343, Hostivice, 253 01; Tererova 1354/15,
Věra Beranová (1/2)
Praha, Chodov, 149 00
Libuše Nováková (1/2),
Pod hotelem 2429/4, Praha, Strašnice, 100 00;
SJM Smetka Petr Ing. a
Jungmannovo Náměstí 765/5, Praha, Nové Město,
Valentová Danuše (1/2)
110 00; Roškotova 1737/6, Praha, Braník, 147 00
Česká republika
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 501 68

44
106
107

Přehled vlastníků pozemků na území OP
Číslo
parcely
podle
KN

Číslo
parcely
podle
PK
nebo
jiných
evidencí

Vlastník

Adresa vlastníka

56/1

Ivan Dlouhý

Křivoklát 209, Křivoklát, 270 23

56/6

Česká republika

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky,
Nuselská 236/39, Praha, Nusle, 140 00

63/1
68/4
128/1

Marina Marešová
A.I.D.- Real Estate a.s.
Česká republika

164/1
164/2
164/5

YXIA a.s.
Město Hostivice
Česká republika

Čepirohy 84, Most, 434 01
Karlštejnská 9, Jinočany, 252 25
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 501 68
Radlická 663/28, Praha, Smíchov, 150 00
Husovo nám. 13, Hostivice, 253 80
Zemědělská vodohospodářská správa, Hlinky
60/144, Brno, Pisárky, 603 00

164/9

Jana Dlouhá (3/4), Karel
Dlouhý (1/4)
Rudolf Růžička
Sportovní areál Břve,
s.r.o.
Město Hostivice
Město Hostivice
Ing. Alena Filípková,
CSc.
Město Hostivice
Česká republika

164/11
164/12
164/13
164/14
168/18
165
216/1

Lesnická 1154/6, Praha 5, Smíchov. 150 00
Písecká 2221/21, Praha 3, Vinohrady 130 00
Hájecká 1290, Hostivice, Břve, 253 01
Husovo nám. 13, Hostivice, 253 80
Husovo nám. 13, Hostivice, 253 81
Sokolovská 145/66, Praha, Karlín, 186 00
Husovo nám. 13, Hostivice, 253 80
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 501 68

216/6
254/1

JUDr. Jan Kavalírek
Jaromír Křepela (1/2),
Zdeněk Křepela (1/2)

Milady Horákové 550/51, Praha, Holešovice, 170 00
Dědinova 1985/10, Praha, Chodov, 148 00;
Nechvílova 1841/9, Praha, Chodov, 148 00

254/2

Marie Horáková (1/8),
Milena Jedličková (3/4),
Michal Kokrda (1/24),
Václav Kokrda (1/24),
Monika Kokrdová (1/24)

69, Dolany, 533 45; Hájecká 1103, Hostivice, Břve,
253 01;

432
433
442/1

Město Hostivice
Město Hostivice
Město Hostivice

Husovo nám. 13, Hostivice, 253 80
Husovo nám. 13, Hostivice, 253 80
Husovo nám. 13, Hostivice, 253 80
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666/1
666/2
666/3

Ing. Josef Čermák
Ing. Josef Čermák
Česká republika

Ke Skalce 1040/6, Praha, Stodůlky, 155 00
Ke Skalce 1040/6, Praha, Stodůlky, 155 00
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 501 68
Stavební parcely
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 501 68

589

Česká republika

590

Česká republika

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 501 68

591

Česká republika

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 501 68

592

Česká republika

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 501 68

593

Česká republika

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 501 68

594

Česká republika

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 501 68

595

Česká republika

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 501 68

596

Česká republika

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 501 68

597

Česká republika

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 501 68

598

Česká republika

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 501 68

599

Česká republika

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 501 68

600

Česká republika

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 501 68

601

Česká republika

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 501 68

602

Česká republika

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 501 68

603

Česká republika

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 501 68

604

Česká republika

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 501 68

605

Česká republika

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 501 68

606

Česká republika

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 501 68

607

Česká republika

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 501 68

608

Česká republika

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 501 68

609

Česká republika

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 501 68

610

Česká republika

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 501 68

611

Česká republika

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 501 68
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612

Česká republika

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 501 68

613

Česká republika

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 501 68

614

Česká republika

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 501 68

Ing. Josef Čermák
Česká republika

Ke Skalce 1040/6, Praha, Stodůlky, 155 00
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 501 68

666/1
666/3

1.5 Výměra území a jeho ochranného pásma
Druh pozemku

ZCHÚ
plocha v 0,0000 ha

OP
plocha v 0,0000 ha

lesní pozemky

40,3171

4,9194

vodní plochy

50,2359

0,6439

trvalé travní porosty 0,3012

0,6443

orná půda

5,7183

18,4435

ostatní zemědělské
pozemky
ostatní plochy

0,1071

zastavěné
plochy a nádvoří
plocha celkem

15,9176

3,4367

0,2813

0,4342

112,8795

28,5220

Způsob využití
pozemku

ZCHÚ
plocha v 0,0000 ha

zamokřená plocha

3,4814

rybník nebo nádrž

46,3244

vodní tok

0,4301

neplodná půda

0,3464

ostatní způsoby
využití

15,5712

Poznámka: parcely, které jsou v ZCHÚ částí své plochy nejsou v této tabulce započítány (jedná se o plochu 0,1358 ha, parcela 432 je
celá zahrnuta v OP.

1.6 Hlavní předmět ochrany
1.6.1 Předmět ochrany podle zřizovacího předpisu
Ochrana dochovaných přírodních společenstev hostivické rybniční soustavy, včetně
přilehajících mokřadních a lesních celků a na tyto vázaných vzácných a ohrožených druhů
rostlin a živočichů. Lokalita je chráněna též jako významné místo hnízdění, zimování a tahu
ptactva.
1.6.2 Hlavní předmět ochrany – současný stav
Ekosystémy soustavy rybníků s přilehlými rákosinami, lesními porosty a mokřadními
společenstvy. Hnízdiště, zimoviště a shromaždiště ptactva. Místo rozmnožování a výskytu
obojživelníků. Systém ploch remízků, úhorů a křovin tvořící útočiště pro vzácnější druhy
zemědělské krajiny.
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A. společenstva
název biotopu (dle Katalogu biotopů podíl
plochy
ČR)
ZCHÚ (%)
M1.1 - rákosiny
5%
K1 - mokřadní vrbiny
5%
L1 - mokřadní olšiny

do 5 %

v popis biotopu společenstva
Břevská rákosina, rákosiny dalších rybníků
fragmenty v lokalitách Nekejcov, Sádky,
Chobot a jihozápadní okraj rybníku Kala
jižní břeh Břevského rybníku

B. druhy
název druhu

aktuální početnost
nebo
vitalita
populace v ZCHÚ
chřástal vodní (Rallus min. 1 pravidelně
aquaticus)
hnízdící pár
Žluva
hajní
(Oriolus hojná, běžně
oriolus)
hnízdící
Moták pochop (Circus 1 – 2 hnízdící páry
aeruginosus)
Potápka
černokrká několik hnízdících
(Podiceps nigricollis)
párů, ubývá
Potápka malá (Podiceps 4 – 6 hnízdících párů
ruficollis)
Potápka roháč (Podiceps 2 – 3 hnízdící páry
cristatus)
Strnad rákosní (Emberiza hnízdí
schoeniclus)
Kalichovka
půvabná ojedinělý
nález,
(Haasiella venustissima)
výskyt v současnosti
možný
Pečárka
bělovlnná ojedinělý
nález,
(Agaricus leucotrichus)
výskyt v současnosti
možný
Kornatec přejemný
ojedinělý
nález,
(Aleurodiscus delicatus)
výskyt v současnosti
možný
Krtičník stinný
desítky jedinců
(Scrophularia umbrosa)
Potočník
vzpřímený několik jedinců
(Berula erecta)
Ostřice trsnatá (Carex
caespitosa)
Ostřice latnatá (Carex
paniculata)
Ostřice nedošáchor (Carex
pseudocyperus)
Ostřice
říční
(Carex
riparia)

stupeň
ohrožení

popis biotopu druhu

SO

mokřad Chobot

SO

lesy PP

O

Břevská rákosina

O

Litovický rybník, Kala

O

rybníky v PP

O

rybníky v PP

-

Břevská rákosina

EX?

les poblíž rybníku Kala, nález 1970 -1971

-

mokřad Chobot 1999

-

na odumřelých listech velkých ostřic,
mokřad Chobot 1968, jediná lokalita v ČR

C3
C4a

okolí rybníčku v Břevské rákosině, olšina
v Břevské rákosině
olšina u Břevské rákosiny, mokřad Chobot

C4a

Břevská rákosina a přilehlá olšina

C4a

břehy rybníků

C4a

v celé PP

C4a

olšina u Břevského rybníka

Poznámka: vitalita dle stupnice Braun-Blanquet je u všech rostlin na stupni 1 a 2
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C. útvary neživé přírody
útvar

geologické podloží

popis výskytu útvaru

výchoz křídových pískovců pískovce cenomanského útvar se nachází v OP v těsné blízkosti hranice PP na
stáří, perucko-korycanské severozápadní straně vrchu Krahulov
souvrství

1.7 Dlouhodobý cíl péče
Dlouhodobým cílem péče o přírodní památku a její ochranné pásmo je účelovým
managementem a hospodařením udržet a zlepšit podmínky pro výskyt organismů uvedených
jako předmět ochrany a trvalou péčí udržet rozsah a kvalitu jejich biotopů. Zároveň udržet,
popřípadě rozšířit rozsah a kvalitu stanovišť, která jsou předmětem ochrany.

- 15 -

2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět
ochrany
2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů
Přírodní památka Hostivické rybníky se nachází u města Hostivice, v okrese Praha západ a Středočeském kraji. Území zahrnuje část hostivické rybniční soustavy – rybníky
Břevský, Kalu a Litovický, mokřad Chobot a přiléhající mokřady a převážně druhotné lesy.
Rovinaté území v nadmořské výšce 345 – 358 m n. m. tvoří oblast přírodě blízkých
ekosystémů uprostřed silně urbanizovaného a zemědělsky intenzivně využívaného prostředí.
Lokalita je významná z hlediska ornitologického jako hnízdiště, shromaždiště a zimoviště
ptáků. Cenné jsou také mokřadní biotopy a hodnotné je toto území i z mykologického
hlediska.
Geologie, geomorfologie a pedologie
Oblast Hostivických rybníků je součástí geomorfologické jednotky Pražská plošina
s reliéfem denudované paleogenní paroviny.
Pod častými kvartérními sedimenty, tvořenými převážně sprašemi, se poblíž Hostivice
nacházejí vrstvy ordoviku. Ty jsou tvořeny třenickým souvrstvím křemenných a drobových
pískovců. Jižně od Hostivice vystupují křídové sedimenty, kterou tvořeny peruckými a
korycanskými vrstvami (pískovci přecházejícími do prachovců až jílovců, střídající se
jílovitými a křemennými pískovci).
Na spraších se vyvinuly černozemě, v těsné blízkosti rybníků se nachází gleje. V širším
okolí jsou vyvinuty kambizemě a fluvizemě. V Břevské rákosině se nachází na slatiništích
organogenní půdy.
Hydrologické poměry
Soustava je napájena Litovickým potokem, který vzniká převážně v meliorovaných
polnostech nad obcí Chýně. Po vstupu do PP protéká mokřadní nivou a vtéká do Břevského
rybníka. V této nivě se nachází také menší vodní nádrž vzniklá po těžbě rašeliny, která je však
napájena především podzemní vodou. Břevský rybník má ještě jeden drobnější přítok
z jihovýchodu. Z rybníka může voda odtékat dvěma směry. Výpustní objekt umožňuje odtok
strouhou do Litovického rybníka, popřípadě do jeho pravostrannému obtoku. Druhou
možností je odtok přelivem ve východním okraji hráze širokým kanálem do rybníka Kaly.
Dělení běžných průtoků mezi výpustní objekt a přeliv se děje regulací výpustního objektu.
Vypouštění Břevského rybníku je možné do rybníku Litovického. Do rybníku Kala spadají
převážně přívalové průtoky.
Rybník Kala je kromě vody z Břevského rybníka napájen také několika pramennými
potůčky, odvodňující lesní pozemky na jeho jižním okraji. Většina rybníku není protékána.
Odtok z výpustního objektu a bezpečnostního přelivu se spojuje s odtokovou strouhou
z Břevského rybníka a směřuje k rozpadlému rozdělovacímu objektu umožňujícímu rozdělit
vodu do Litovického rybníka a obtokové strouhy, která však v součastné době není funkční.
Potrubní výpusť s jednoduchým stavítkem na pravé straně hráze rybníka Kaly umožňuje
odpouštět vodu také do mokřadu Chobot. Odtud voda povrchově přetéká do obtokové strouhy
kolem Litovického rybníka. Za průměrného průtoku vykazuje rybník Kala průtokový deficit
0,7 l/s, neboť rybník odpařuje z hladiny víc vody, než přitéká z jeho dílčího povodí. Znamená
to, že dlouhodobě závislý na přítoku z Břevského rybníka.
Litovický rybník vedle hlavního přítoku přijímá několik drobných přítoků směrem od
Litovic.
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Údaje o kvalitě vody uvádějí ve svých studiích Čihař (1992) a Hellebrandová (1996).
Aktuální údaje o kvalitě vody nejsou k dispozici a podmínky v území se významně změnily
(stavba kanalizace a čistírny odpadních vod v Chýni, obnova Strahovského rybníka těsně nad
hranicí PP, změna režimu rybářského hospodaření), takže současný stav nelze z dřívějších
údajů odvodit. Voda v rybnících je eutrofní, dochází k intenzivnímu rozvoji zelených řas a po
část roku se průhlednost vody snižuje na minimum. Tyto jevy dokládají vysoký přísun dusíku
a fosforu z vypouštěných odpadních vod, ze smyvů ze zemědělských pozemků, ale i
z rybářského hospodaření.
Roční úhrn srážek v oblasti činí 450 až 550 mm.
Botanika
O vzácnějších druzích se zde poprvé rozsáhleji zmiňují V. a A. Skaličtí (1971, 1972),
kteří zde nalezli některé vzácnější slatinné druhy v prostoru dnešní Břevské rákosiny – ostřice
Davallova (Carex davalliana), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), kuklík
potoční (Geum rivale), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), úpolín evropský (Trollius
europaeus). Jejich výskyt je ovšem už dávnou minulostí, neboť zdejší louky zarostly rákosem
díky absenci kosení a na jejich někdejší druhovou bohatost upozorňují jen některé druhy
vyskytující se po okraji rákosiny a v okolí rybníčku po těžbě slatiny (rdesno hadí kořen
(Bistorta major), krtičník stinný (Scrophularia umbrosa), ostřice latnatá (Carex paniculata) a
další).
K. Hellebrandová (1996) ve své diplomové práci uvádí fytocenologické snímky,
kterými zaznamenala výskyt některých významnějších druhů jako např. prstnatec májový
(Dactylorhiza majalis), vachta trojlistá, kozlík dvoudomý (Valeriana dioica).
V květnu 1999 vedla územím exkurse České botanické společnosti, kterou vedl P.
Špryňar, v rukopisném záznamu z této exkurse (Špryňar 1999) lze nalézt údaje o výskytu
bradáčku vejčitého (Listera ovata), kozlíku dvoudomého potočníku vzpřímeného (Berula
erecta) či krtičníku stinného.
Území bylo v minulosti odlesněno, proto druhový podrost současných lesních
společenstev je značně ochuzený (a tvořený převážně ruderálními druhy) a víceméně chybějí
typické hájové rostliny, s výjimkou ptačince velkokvětého (Stellaria holostea), čistce lesního
(Stachys sylvatica) a violky lesní (Viola reichenbachiana). Až na mokřadní olšiny v okolí
rybníků je v lesních společenstvech i nepřirozená skladba dřevin stromového patra, značný
podíl tvoří dřeviny geograficky (trnovník akát (Robinia pseudacacia), borovice černá (Pinus
nigra), dub červený (Quercus rubra), douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii)) či
stanovištně nepůvodní (smrk ztepilý (Picea abies)). Výše zmíněné se týká i druhového
složení keřového patra, výrazný podíl tvoří okrasné dřeviny, jako je svída výběžkatá (Cornus
sericea), šeřík obecný (Syringa vulgaris) či pámelník bílý (Symphoricarpos rivularis).
V minulosti se zde nacházela bohatá luční společenstva, ale ta doznala značných změn
vlivem absence hospodaření (kosení). Cennější druhy jsou tak vázány především na břehové
porosty rybníků, mokřady a na trvale zamokřené plochy v olšinách. Ze vzácnějších druhů
byly nalezeny především některé ostřice – ostřice latnatá (Carex paniculata), ostřice trsnatá
(C. caespitosa) a ostřice nedošáchor (C. pseudocyperus). Dále pak se podél toků a
v břehových porostech rybníků objevuje krtičník stinný, potočník vzpřímený a třezalka
čtyřkřídlá (Hypericum tetrapterum).
Za botanicky nejcennější části chráněného území lze považovat olšinu na jižním okraji
Břevského rybníka, okolí rybníčku na místě bývalé slatiny v západní části Břevské rákosiny a
mokřad Chobot (zejména zbytky mokřadní olšiny na jeho okrajích).
Ze vzácnějších druhů udávaných v nedávné minulosti nebyl naopak potvrzen výskyt
bradáčku vejčitého v mokřadu Chobot (Špryňar 1999, Kučera et al. 2006), vachty trojlisté
(Hellebrandová 1996) a prstnatce májového (Hellebrandová 1996). Také nebyl potvrzen
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výskyt nejvzácnějšího druhu, který byl z území kdy uváděn, lakušníku Baudotova
(Batrachium baudotii) (viz Čeřovský et al. 1999).
V současnosti tvoří značnou část složení flóry druhy ruderální, nepůvodní nebo invazní.
Je to dáno především blízkostí sídelní aglomerace a s tím souvisejícím využíváním území.
Potenciálním nebezpečím je výskyt některých invazních druhů – křídlatky japonské
(Reynoutria japonica), celíku kanadského (Solidago canadensis), celíku obrovského (S.
gigantea) a trnovníku akátu.
Mykologie
Oblast Hostivických rybníků je významná nálezy některých vzácných druhů hub, které
souhrnně uvádí Kotlaba (2003).
Kalichovka půvabná (Haasiella venustissima) rostla v letech 1970 a 1971 na mechatém
pařízku bezu černého u cesty poblíž bývalé hájovny u Kaly. Je to jedna ze dvou známých
českých lokalit této houby.
Jenom asi z osmi českých lokalit je známa pečárka bělovlnná (Agaricus leucotrichus),
která byla nalezena v listopadu 1999 na okraji mokřadu Chobot pod olší šedou a bezem
černým. Z vřeckovýtrusných hub roste u Chobotu pozdě na podzim vzácnější dřevní čihovitka
větší (Ascocoryne cylichnium).
Vzácné a méně časté choroše jsou zastoupeny čtyřmi druhy – je to outkovka bělavá
(Antrodia albida), z Čech známá asi z osmi lokalit, nalezená na vrbě jívě v mokřadu Chobot
v říjnu 1968, nehojná outkovka měkká (Datronia mollis), rostoucí v roce 2003 na odumřelé
vrbové větvi v Chobotu, a v okolí Prahy vzácné houby ohňovec škeblovitý (Phellinus
conchatus), který zde byl objeven v letech 1999 a 2001 na dvou místech na odumřelých
vrbách, a ohňovec tečkovaný (Phellinus punctatus), nalezený na suché větvi vrby popelavé
v Chobotu v září 2003.
Kromě dřevních druhů hub jsou zvláštní a pro tuto rybniční oblast význačnou skupinou
houby rostoucí na okrajích rybníků a v mokřadech, hlavně na odumřelých částech orobinců a
velkých ostřic.
Na okraji mokřadu Chobot byla opakovaně od roku 1953 až po současnost nalézána
drobná šupinovka ověšená (Pholiota conissans). Na orobincích a ostřicích zde roste i nehojný
kornatec orobincový (Epithele typhae). K velice vzácným druhům patří kornatec přejemný
(Aleurodiscus delicatus), nalezený v roce 1968 na odumřelých listech velkých ostřic
v mokřadu Chobot. Kornatec přejemný je znám v ČR pouze z této jediné lokality.
Křehutka orobincová (Psathyrella typhae) byla nalezena v roce 1958 u Břevského
rybníka. V září 1953 rostla na rákosu a jiných velkých travách při břehu Litovického rybníka
špička močálová (Marasmius limosus), v okolí Prahy patřící ke vzácnostem.
Jako zvláštnost můžeme zmínit houbu Rhinotrichella globulifera, která byla poprvé
v ČR zjištěna na starém choroši ohnivce obecného v olšince na konci Litovického rybníka
v prosinci 1999.
Zoologie
Lokalita je cenná především z hlediska ornitologického (30 zaznamenaných zvláště
chráněných druhů). Mozaikovitá struktura vodních ploch, lesů, úhorů, křovin a polí PP
Hostivické rybníky je pro ptactvo velmi atraktivní. Oblast Hostivických rybníků je
významným hnízdištěm pro mnoho druhů vodního ptactva, navíc v jarním a podzimním
období rybníky slouží jako důležitá tahová zastávka dalších ptačích druhů.
Mezi pravidelně hnízdící druhy patří potápka roháč (Podiceps cristatus), potápka
černokrká (Podiceps nigricollis) a potápka malá (Podiceps ruficollis), kachna divoká (Anas
platyrhynchos), polák chocholačka (Aythya fuligula) a polák velký (Aythya ferina), labuť
velká (Cygnus olor), lyska černá (Fulica atra) a slípka zelenonohá (Gallinula chloropus).
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Nepravidelně zde také hnízdí kopřivka obecná (Anas strepeta). Mezi další hnízdící druhy patří
i chřástal vodní (Rallus aquaticus). V rákosinách hnízdí moták pochop (Circus aeruginosus).
Dále v pobřežních porostech pravidelně hnízdí rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus),
rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) a strnad rákosní (Emberiza schoeniclus). Rovněž
zde bylo zaznamenáno hnízdění moudivláčka lužního (Remiz pendulinus).
Během jarního a podzimního tahu se na rybnících objevují další druhy vodních ptáků.
Mezi pravidelně protahující druhy patří lžičák pestrý (Anas clypeata), čírka obecná (Anas
crecca) a čírka modrá (Anas querquedula). Z ostatních druhů se zde také často objevuje
volavka popelavá (Ardea cinerea), volavka bílá (Egretta alba), kormorán velký
(Phalacrocorax carbo), ledňáček říční (Alcedo atthis) a racek chechtavý (Larus ridibundus),
který dříve hnízdil v malé kolonii v mokřadu Chobot u Litovického rybníka. Příležitostně sem
také zavítá hvízdák eurasijský (Anas penelope), kulík říční (Charadrius dubius), pisík obecný
(Actitis hypoleucos), vodouš kropenatý (Tringa ochropus) či orlovec říční (Pandion
haliaetus). V roce 2005 byl také během podzimního tahu zaznamenán výskyt kriticky
ohroženého druhu potápivé kachny poláka malého (Aythya nyroca).
Z dalších druhů ptáků se zde vyskytují jestřáb lesní (Accipiter gentilis), krahujec
obecný (Accipiter nisus), slavík obecný (Luscinia megarhynchos), lejsek šedý (Muscicapa
striata), vlaštovka obecná (Hirundo rustica), rorýs obecný (Apus apus), ťuhýk obecný
(Lanius collurio) a v okrajových lučních partiích a úhorech koroptev polní (Perdix
perdix). V lesích kolem Litovického rybníka byl rovněž zaznamenán výskyt lelka lesního
(Caprimulgus europaeus).
Ze savců je na území PP významný výskyt netopýrů. V posledních letech zde bylo
prokázáno deset druhů. Jsou to netopýr vodní (Myotis daubentoni), n. rezavý (Nyctalus
noctula), n. večerní (Eptesicus serotinus), n. ušatý (Plecotus auritus), n. dlouhouchý (Plecotus
austriacus), n. řasnatý (Myotis nattereri), n. hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus), n. vousatý
(Myotis mystacinus), n. velký (Myotis myotis) a n. parkový (Pipistrellus nathusii). Z území
Hostivických rybníků a nejbližšího okolí však není známé žádné zimoviště. Z hlodavců je
významný výskyt veverky obecné (Sciurus vulgaris) a nepůvodního druhu ondatry pižmové
(Ondatra zibethicus).
Vlivem vysokého rekreačního tlaku je výskyt větších obratlovců omezen, vyskytuje se
zde v několika kusech liška obecná (Vulpes vulpes), zajíc polní (Lepus europaeus), srnec
obecný (Capreolus capreolus) a nepravidelně je z okolních polí území navštěvováno prasetem
divokým (Sus scrofa). Hojnější je kuna skalní (Martes foina).
Z obojživelníků žije u Hostivických rybníků ropucha obecná (Bufo bufo) a ropucha
zelená (Bufo viridis), skokan hnědý (Rana temporaria) a skokan zelený (Rana esculenta).
Plazi jsou zastoupeni ještěrkou obecnou (Lacetra agilis) a užovkou obojkovou (Natrix natrix),
která je na území přírodní památky velmi hojná.
Z bezobratlých jsou významné nálezy měkkýšů trojzubky stepní (Chondrula tridens) na
suchých úhorech a loukách v ochranném pásmu u Litovického rybníka a škeble rybničné
(Anodonta cygnea) v Břevském rybníku. Z velkých korýšů se zde vyskytuje rak bahenní
(Astacus leptodactylus). Bioindikačně zajímavým druhem je nosatec Brachysomus echinatus.
Z chráněných druhů motýlů byl na zaznamenán batolec duhový (Apatura iris).
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Přehled zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
název druhu

aktuální početnost kategorie
popis
biotopu
druhu
/
nebo
vitalita podle vyhlášky poznámka
populace v ZCHÚ
č. 395/1992 Sb.
Lakušník Baudotův (Batrachium
terénním
průzkumem
2008
KO
baudotii)
nepotvrzen
Prstnatec májový (Dactylorhiza 1 jedinec
Břevská
rákosina,
terénním
O
majalis)
průzkumem 2008 nepotvrzen
Vachta trojlistá (Menyanthes
Břevská
rákosina,
terénním
O
trifoliata)
průzkumem 2008 nepotvrzena
Škeble rybničná (Anodonta
cygnea)
Batolec duhový (Apatura iris)

SO

Břevský rybník

O
hojný

O

les severně od rybníku Kala,
okolí Litovického rybníka
rybníky v PP

hojná
hojný
hojná
hojná

SO
SO
SO
O
O

Břevská rákosina
celá PP
rybníky v PP
celá PP
celá PP

Netopýr velký (Myotis myotis)

KO

Netopýr dlouhouchý (Plecotus
austriacus)
Netopýr hvízdavý (Pipistrellus
pipistrellus)
Netopýr parkový (Pipistrellus
nathusii)
Netopýr rezavý (Nyctalus
noctula)
Netopýr řasnatý (Myotis
nattereri)
Netopýr večerní (Eptesicus
serotinus)
Netopýr vodní (Myotis
daubentoni)
Netopýr vousatý (Myotis
mystacinus)
Netopýr ušatý (Plecotus auritus)
Veverka obecná (Sciurus
vulgaris)

SO

mezi Litovickým rybníkem a
rybníkem Kala
nad Litovickým rybníkem

SO

nad Litovickým rybníkem

SO

nad rybníkem Kala

SO

nad Litovickým rybníkem

SO

nad Litovickým rybníkem

SO

nad Litovickým rybníkem

SO

nad Litovickým rybníkem a
rybníkem Kala
mezi Litovickým rybníkem a
rybníkem Kala
nad Litovickým rybníkem
lesy PP

Rak bahenní (Astatus
leptodactylus)
Ještěrka obecná (Lacerta agilis)
Ropucha zelená (Bufo viridis)
Skokan zelený (Rana esculenta)
Ropucha obecná (Bufo bufo)
Užovka obojková (Natrix natrix)

hojný

hojný

SO
SO
O

hojná

Chřástal malý (Porzana parva)
Orlovec říční (Pandion
haliaetus)
Polák malý (Aythya nyroca)

KO
KO

Čírka modrá (Anas querquedula) hojná v období tahu
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 1 hnízdící pár
Kavka obecná (Corvus
monedula)

SO
SO
SO

KO
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zaznamenán v období tahu
nepravidelně pozorován v období
tahu
zaznamenán opakovaně v období
tahu
mokřad Chobot
hnízdí

Krahujec obecný (Accipiter
nisus)
Ledňáček říční (Alcedo atthis)

SO

hnízdí

SO

objevuje se v období tahu, dříve
hnízdil
zaznamenán v roce 1998, jeho
výskyt opakovaně nepotvrzen
v období tahu
nepravidelně pozorováno několik
exemplářů během tahu
zaznamenáván nepravidelně v
období tahu
objevuje se nepravidelně v
období tahu
hojná

Lelek lesní (Caprimulgus
europaeus)
Lžičák pestrý (Anas clypeata)
3-4 páry
Pisík obecný (Actitis hypoleucos)

SO

Vodouš kropenatý (Tringa
ochropus)
Volavka bílá (Ergetta alba)

SO

Žluva hajní (Oriolus oriolus)
Čírka obecná (Anas crecca)
hojná v období tahu
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis)
Kopřivka obecná (Anas strepeta) 1 – 2 páry
Kormorán velký (Phalacrocoras
carbo)
Koroptev polní (Perdix perdix)
hojná
Moudivláček lužní (Remiz
pendulinus)

SO
O
O
O
O

Potápka černokrká (Podiceps
nigricollis)

několik párů

O

Potápka malá (Podiceps
ruficollis)
Potápka roháč (Podiceps
cristatus)
Rorýs obecný (Apus apus)
Slavík obecný (Luscinia
megarhynchos)
Strakapoud prostřední
(Dendrocopus medius)
Ťuhýk obecný (Lanius colurio)

4-6 hnízdících párů

O

hojná
v období
tahu,
hnízdění
zaznamenáno v roce 2002 (Dr. J.
Formánek )
pravidelně hnízdí (v roce 2003
zaznamenáno 12 hnízdících párů
na Litovickém rybníce)
pravidelně hnízdí

2-3 hnízdící páry

O

pravidelně hnízdí

hojný

O
O

hnízdí

O

hnízdí

O

hnízdí

Vlaštovka obecná (Hirundo
rustica)

SO
SO

SO

O
O

hnízdí
v období tahu
objevuje se v období tahu

O

hojná

2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti
v minulosti
a) ochrana přírody
První námět na ochranu Hostivických rybníků pochází z roku 1975, přírodní památka
byla vyhlášena v roce 1996.
Kolem roku 1990 byl vybudován drátěný plot kolem části Břevské rákosiny, který si vyžádal
orgán ochrany přírody OkÚ Praha západ jako podmínku k omezenému provozování letního
dětského tábora (kempu) u Břevského rybníka. Plot již zanikl a všechny jeho části byly
odstraněny. Oplocení mělo zamezit vstupu do prostoru rákosiny a chránit tak hnízdiště
ptactva, pro ochranu území však není potřebné.
Od vyhlášení PP nebyly v území prováděny žádné cílené zásahy ve prospěch konkrétních
druhů či biotopů, pouze jednou byl v podzimním období posekán jeden pozemek v Břevské
rákosině s podporou z Programu péče o krajinu. Tento jednorázový zásah nevyvolal žádné
změny v druhovém složení porostu.
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b) lesní hospodářství
Území Hostivických rybníků i širšího okolí bylo ještě v 18. století odlesněno. Tento
historický vývoj způsobil absenci většiny typických lesních bylin v podrostu. Výskyt
některých reliktních lesních organismů může být vysvětlen pouze existencí velmi malých
lesních ploch v katastrálních územích Hostivice a Litovice, které jsou doloženy např.
v mapách stabilního katastru z roku 1840.
První les v území Hostivických rybníků založila správa tachlovického panství kolem poloviny
19. století na dřívějších polích a pastvinách kolem rybníka Kaly a zřídila zde bažantnici.
Rozsáhlejší mýtní těžby proběhly v tomto lese v 70. letech 20. století.
Lesy kolem Litovického rybníka, tzv. Stromečky, byly založeny při obnově tohoto rybníka ve
20. letech 20. století jako lesopark. Použity byly i exotické dřeviny jako douglaska tisolistá.
Charakter lesoparku byl změněn především dosadbami topolů v 50. letech 20. století.
Některé části lesa, např. pruh olšin za Břevským rybníkem, byly vysázeny až v 50. letech
minulého století.
c) zemědělské hospodaření
Hostivické rybníky se nacházejí v intenzivně obhospodařované krajině. Většinu
výměry hostivického a litovického katastru tvořila v historii orná půda, pouze vlhká místa
kolem rybníků a potoků sloužila jako louky a minimální část pozemků byla využívána jako
pastviny.
Břevská rákosina se vyvinula na místě bývalých luk od 60. let 20. století, po zániku tradičních
způsobů obhospodařování. Ještě v 70. až 80. letech zde byla uváděna vachta trojlistá, upolín
evropský a další druhy rostlin. Některé vlhkomilné luční rostliny dnes přežívají spíše v olšině
u Břevského rybníka než ve vlastní rákosině. Z botanického hlediska znamenala změna luk na
rákosinu znehodnocení, z ornitologického pohledu však má území stále vysokou hodnotu.
d) rybníkářství
Rybníky na území nynější PP mají středověký původ, konkrétní doklady o jejich
vzniku však nejsou k dispozici. V 16. století, za císaře Rudolfa II., se rybníky staly zdrojovou
oblastí pražského hradního vodovodu a režim hospodaření byl upraven podle potřeby
užitkové vody na Pražském hradě. Ve druhé polovině 18. století rybniční soustava ztratila na
významu a rybníky Nekejcov a Litovický byly zrušeny. Plocha bývalého rybníka Nekejcov
byla ve 20. století zalesněna. V lese jihovýchodně od rybníka Kala existoval drobný rybník,
snad zvaný Slaník, po jehož bývalé hrázi dnes vede lesní cesta. V ploše bývalého rybníka se
vyvinula vlhkomilná společenstva, která jsou závislá na vývoji množství podzemní vody.
Sádkové rybníčky se nacházely za Litovickým rybníkem v místě zvaném V sádkách, které má
dosud mokřadní charakter. Zanikly i některé další rybníky mimo území PP.
Obnovy se celá soustava dočkala ve 20. a 30. letech 20. století, kdy byl obnoven Litovický
rybník a opraveny rybníky Břevský a Kala. Z této doby pocházejí typické kamenné stavby
výpustních objektů (tzv. kaberny) i bezpečnostní přelivy.
Odbahňování rybníků je doloženo kolem roku 1875, kdy byla odtěženým bahnem
zúrodňována okolní pole.
Při odbahňování rybníků na přelomu 70. a 80. let 20. století byl významně zredukován rozsah
rákosin a litorálních porostů vůbec. Bahno z Litovického rybníka bylo uloženo do břehu
směrem k mokřadu Chobot, kde postupně zarostlo vrbovými nálety. Tento zásah dodnes
nepříznivě ovlivňuje území, protože zde vznikl strmý břeh lemovaný pouze úzkým pruhem
rákosin.
e) myslivost
Les kolem Kaly sloužil od druhé poloviny 19. století jako panská bažantnice a tomuto
účelu bylo uzpůsobeno veškeré hospodaření. Společně s vrchem Krahulov u Břevského
rybníka se bažantnice později stala diplomatickou honitbou. Les kolem Kaly byl oplocen až
do konce 70. let 20. století, kdy byla diplomatická honitba zrušena. Území nebylo přístupné

- 22 -

veřejnosti a rozsáhlé rákosiny v rybníce umožňovaly hnízdění i takových druhů jako bukáček
menší.
Pro potřebu honů byl vybudován na návrší u Kaly zřejmě v 50. letech 20. století altán
v novogotickém stylu místně zvaný gloriet. Šlo o významnou dominantu poblíž rybníka,
původně navíc s dálkovými průhledy do lesa. Koncem 80. let 19. století byl gloriet zbořen a
zůstaly po něm jen základy.
Poblíž hráze rybníka Kala se nachází myslivecká chata, sloužící v poslední době i jako
klubovna mysliveckého sdružení. Dlouhodobě jsou na území PP udržovány myslivecké
zásypy a další zařízení umožňující péči o zvěř.
f) rybářství
Rybníky Litovický, Břevský a Kala jsou dlouhodobě intenzivně rybářsky využívány.
Režim hospodaření na počátku 90. let 20. století je popsán ve zprávě Čihaře a kol. (1992).
Na mokřadu Chobot se nikdy rybářsky nehospodařilo.
g) rekreace a sport
Ve 30. letech 20. století byl Břevský rybník přebudován jako koupaliště („lidové
lázně“), které využívaly v letní sezóně až tisíce návštěvníků denně. Později, se zhoršující se
kvalitou vody a zvýšenými nároky na vybavenost koupališť, rekreační význam Břevského
rybníka poklesl. V současnosti je využíván ke koupání pouze výjimečně. Po nedokončené
přestavbě šaten a dalšího zázemí koupaliště v 80. letech zůstaly na břehu Břevského rybníka
v ochranném pásmu PP rozpadající se torza staveb bez jasného vlastníka (zaniklý SSM).
Kolem roku 1988 zřídilo u Břevského rybníka JZD ČSSP Chýně letní dětský tábor, který leží
v ochranném pásmu PP a svými bývalými sportovišti zasahuje i na území PP. Legalizován byl
až dodatečně k provozu po dobu pouze tří měsíců v roce, s řadou doplňujících podmínek
stanovených orgány ochrany přírody. Od počátku však fungoval celoročně jako kemp. Později
přestal být využíván a ubytovaly se v něm nepřizpůsobivé osoby. Chatičky a další budovy již
prakticky zanikly, ale areál i jeho okolí je znečištěn velkým množstvím odpadu.
h) těžba nerostných surovin
Na území PP se těžila v prvních desetiletích 20. století rašelina v Břevské rákosině.
Jediným pozůstatkem této těžby je rybníček v těchto místech, používaný v současnosti ke
sportovnímu rybolovu.
Bývalá pískovna v PP v lese poblíž Břvů byla využita jako skládka stavebního odpadu a
v roce 1999 byla rekultivována a zalesněna. V současnosti již skládka nepředstavuje zátěž pro
území PP.
Další pískovna se nacházela v ochranném pásmu PP v místech, kde nyní stojí Sportovní areál
Břve (a před výstavbou areálu zde rovněž bývala dočasně skládka).
Historická těžba cihlářských hlín na Břvích neovlivnila území PP ani ochranného pásma,
cihelna se nacházela v nynějším zastavěném území.
i) jiné způsoby využívání
Na území PP se nacházejí i některé obytné stavby.
Bývalý mlýn na hrázi Litovického rybníka byl před rokem 2000 rekonstruován a je využíván
k bydlení.
Bývalá hájovna na okraji Bažantnice v roce 1990 vyhořela a od té doby se postupně rozpadá i
bývalá hospodářská budova. Pozůstatky rozpadlých staveb představují významnou zátěž
přímo ve středu zvláště chráněného území.
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2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy
Lesy na území PP jsou zařazeny mezi lesy zvláštního určení z důvodu ochrany
přírody.
Část území PP se překrývá s ochranným památkovým pásmem litovické tvrze, které zahrnuje
i Litovický rybník a navazující porosty. Tato ochrana není v konfliktu s ochranou přírody, má
zajistit zachování dálkových pohledů na areál litovické tvrze a historickou zástavbu starých
Litovic.
Ochranné pásmo vodních zdrojů se nachází jižně od Hostivických rybníků mimo území PP i
ochranného pásma. Zdroj není v současné době využíván kvůli nevyhovující kvalitě vody.
Na Břevskou rákosinu navazují z jihu pozemky určené pro obranu státu (vojenský areál),
který nemá vlivy na předmět ochrany. K zabezpečení provozu areálu je pouze nutné využívat
stávající asfaltovou cestu, která vede ze Břvů územím PP.
V území PP se nachází vedení inženýrských sítí (zejména vedení vysokého napětí 22 kV
napříč územím a plynovod, vodovodní řad a kanalizační řad z Litovic na Břve), která mají svá
zákonná ochranná pásma.
Územní plán města Hostivice byl schválen v červnu 2005 s návrhovým obdobím do
roku 2015. Obsahuje vymezení PP i ochranného pásma a plochy v tomto území vymezuje
většinou jako vodní plochy, zeleň přírodní lesní a zeleň přírodní mimolesní. Významná část
navazujících pozemků byla vymezena jako zeleň rekreační. Územní plán předpokládá
zalesnění zemědělských pozemků na území PP západně od Litovického rybníka, které má
přispět k lepšímu odclonění rybníka od rušivých vlivů z okolí. Zvýšenou zátěž pro území by
mohlo znamenat případné schválení změny územního plánu, která by umožnila výstavbu na
pozemcích navazujících na PP nebo dokonce přímo v ochranném pásmu.
Lesní hospodářský plán LHC Nižbor je zpracován na období 2008–2017. K návrhu
byl vydán dosud nepravomocný souhlas orgánu ochrany přírody (Krajského úřadu
Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství). Na území PP je návrh LHP
zpracován v souladu se zájmy ochrany přírody. Drobní vlastníci lesa (jižně od Břevského
rybníka a v ochranném pásmu) hospodaří na základě lesní hospodářské osnovy schválené na
období 2008 – 2017.
Vodoprávní rozhodnutí, kterými bylo povoleno nakládání s vodami (akumulace
povrchových vod v rybnících a užívání těchto vod pro chov ryb za účelem podnikání) a
kterým byly schváleny manipulační řády, se u příslušného vodoprávního úřadu (Městský úřad
Černošice, odbor životního prostředí) nenacházejí a nebyla získána ani od vlastníka rybníků.
2.4 Škodlivé vlivy a ohrožení území v současnosti
a) lesní hospodářství
Současné lesní hospodářství na území PP není v rozporu se zájmy ochrany přírody.
V dalším období je třeba redukovat druhově nepůvodní porosty dubu červeného, trnovníku
akátu a dalších dřevin.
Z estetického hlediska a z pohledu rekreačního využívání představuje jistý problém intenzivní
zmlazování porostů kolem cest, které snižuje jejich průchodnost.
b) zemědělské hospodaření
Zemědělské hospodaření v ochranném pásmu a na pozemcích navazujících na PP
nemá významný dopad na předmět ochrany. Přenos živin ze zemědělských pozemků jižně od
Břevské rákosiny zřejmě přispívá ke změnám složení rákosiny při hranici PP (rozvoj kopřiv
na úkor rákosiny).
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c) rybníkářství
Hráze rybníků na území PP jsou ve vyhovujícím technickém stavu. Dílčí opravy
vyžadují výpustní objekty i bezpečnostní přelivy. Zejména u Litovického rybníka představuje
významný problém množství usazeného bahna, které vyžaduje odbahnění. Bahno z prostoru
výpustního objektu rybníka Kaly bylo v roce 2007 odvezeno do plochy rybníka, tento způsob
přesouvání bahna je nežádoucí.
Havarijní stav nebo absence stavítek a dalšího vybavení na spojovacích a obtokových
strouhách ztěžuje řádné hospodaření na rybnících.
Na území PP se nepředpokládá obnova ani rušení žádného z rybníků.
d) myslivost
V území probíhají pouze hony na kachny. Pro zajištění klidného hnízdění je
oplocením zamezen přístup veřejnosti na ostrůvek v rybníce Kala. Vzhledem k nízkému počtu
lovců a malému počtu honů současný způsob mysliveckého hospodaření nepředstavuje
významnější problém z hlediska ochrany přírody.
e) rybářství
Režim rybářského hospodaření rozhodujícím způsobem ovlivňuje výskyt a hnízdění
vodních ptáků i dalších živočichů.
Zásadní dopad má krmení ryb, které mění kvalitu vody (společně s přísunem živin
z území mimo PP). V minulých letech bylo pozorováno hnízdění většího počtu párů potápky
černokrké na Litovickém rybníce. V roce 2008 se však významně zhoršila kvalita vody,
k nadměrnému rozvoji zelených řas došlo již na jaře a rybník ztratil význam jako hnízdiště
tohoto i dalších druhů vodních ptáků.
Jedním z ohrožení vodního ptactva je botulismus, který způsobuje bakterie
Clostridium botulinum. Tyto bakterie jsou přítomné v rybničním bahně, kde za vhodných
podmínek (nedostatek kyslíku, dlouhodobé období teplot přes 20 °C, nízká hladina vody, atd.)
produkují botulotoxin. Jed se prostřednictvím vodních bezobratlých živočichů, které k němu
nejsou citlivé, dostává do vodních ptáků, u nichž způsobí smrtelné onemocnění. Poslední
případ úhynu kachen v PP byl roku 2008, k masivním úhynům došlo v roce 1999.
Nedostatek vody v soustavě způsobuje problémy s napouštěním rybníků. Nejvíce
ohrožená je z tohoto hlediska Kala, protože je plněna pouze přepadem z Břevského rybníka.
Pokud je vypuštěn Břevský rybník do Litovického rybníka dříve, než se Kala naplní, je
obtížné ji doplnit na běžnou hladinu.
f) rekreace a sport
Rekreační využívání Hostivických rybníků stále vzrůstá se zvětšující se velikostí
města Hostivice. Území je využíváno k vycházkám a venčení psů i k dalším aktivitám.
Nadměrný tlak vede k vytváření stále nových cestiček v lesních porostech a potřebný klid je
obtížné zajistit i v rákosinách. Tento škodlivý vliv je však neodstranitelný. Na nežádoucím
rozptylu návštěvníků v území se podílí i absence lávky přes přítok do Kaly (obnovena byla
naposledy v roce 1994, v posledních letech se zcela rozpadla).
Do současnosti přetrvává zátěž rozpadajících se staveb bývalého koupaliště a letního
tábora (kempu) u Břevského rybníka.
Vysoká návštěvnost způsobuje i zátěž území rozptýleným odpadem, který je třeba
průběžně odstraňovat. Situaci příliš nezlepšilo ani rozmístění odpadkových košů na vybraná
místa, jejichž vyvážení zajišťuje město Hostivice.
g) těžba nerostných surovin
V současnosti žádná těžba nerostných surovin na území PP a ochranného pásma ani
v okolí neprobíhá a není plánována.
h) jiné způsoby využívání
Významné riziko pro území PP představuje urbanizační tlak. Opakovaně jsou
předkládány náměty na vymezení zastavitelných území v těsném sousedství PP nebo dokonce
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v ochranném pásmu. Již v současnosti na nemalou část hranic PP navazuje zastavěné území a
další urbanizace by mohla způsobit izolaci PP od okolní volné krajiny. Další zástavba by
navíc vyvolala další zvýšení návštěvnosti území.
Významným nepříznivým vlivem je vypouštění odpadních vod z Chýně do
Litovického potoka nad územím PP. Vybudováním kanalizace a čistírny se dopad na kvalitu
vody nejspíše nezlepšil, protože odpadní voda je na rozdíl od předchozího stavu soustředěně
vypouštěna do jednoho místa. Tento škodlivý vliv je neodstranitelný, zvýšeným
odstraňováním dusíku a fosforu v čistírně lze zátěž pouze snížit.
V současnosti je vydáno územní rozhodnutí umožňující vypouštění odpadních vod
z rozvojové lokality Hostivice-jih (cca 1500 obyvatel) do Litovického potoka těsně nad
hranicí PP. Dopad tohoto vypouštění bude o to větší, že na rozdíl od odpadních vod z Chýně
nedojde k dočišťování vod v žádném rybníku nad územím PP. Tento potenciální škodlivý vliv
je odstranitelný pouze napojením rozvojové lokality na ČOV Chýně nebo Hostivice, přičemž
ve druhém případě by kanalizační řad musel být veden po pozemcích cest, které tvoří součást
PP.
2.5 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch
2.5.1 Základní údaje o lesích
Přírodní lesní oblast
Lesní hospodářský celek /
zařizovací obvod
Výměra LHC v ZCHÚ (ha)
Období platnosti LHP
Organizace lesního hospodářství *
Nižší organizační jednotka **

9, Rakovnicko – kladenská pahorkatina
112000 / Nižbor

Přírodní lesní oblast
Lesní hospodářský celek
Výměra LHC v ZCHÚ (ha)
Období platnosti LHO

9, Rakovnicko – kladenská pahorkatina
112803
1,04
1. 1. 2008 – 31. 12. 2017

39,51
1. 1. 2008 – 31. 12. 2017
Lesy ČR, s. p., LS Nižbor
Revír Ptice

Přehled výměr a zastoupení souborů lesních typů
Přírodní lesní oblast:
Soubor lesních
typů (SLT)
1G
1L
2B
2V
Celkem

Název SLT
vrbová olšina
jilmový luh

bohatá buková doubrava
vlhká buková doubrava

Přirozená dřevinná skladba SLT
(Průša 2001)
OL 6 – 10; VR + - 3; TP 1; OS, JS +;
DB 4; JL 2; JS 2; HB 1; LP (JV) 1;
keře
DB 6; BK 3; HB 1; BRK; JV; LP
DB 5; JD 2; JS 1; BK 1; JV 1; JL +
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Výměra
(ha)
3,34
8,69

Podíl (%)

15,14
13,38
40,55

37,5
33
100 %

8
21,5

Porovnání přirozené a současné skladby lesa
Zkrat- Název dřeviny
ka
Jehličnany
smrk ztepilý
SM
douglaska
tisolistá
DG
modřín opadavý
MD
borovice černá
BOC
smrk pichlavý
SMP
jedle bělokorá
JD
Listnáče
topol kanadský
TP
javor klen
KL
dub letní, zimní
DB
olše lepkavá
OL
jasan ztepilý
JS
dub červený
DBC
bříza bělokorá
BR
vrba
VR
trnovník akát
AK
lípa
LP
javor mléč
JV
jírovec maďal
KS
buk lesní
BK
topol černý
TPC
jilm vaz, jilm
JL
drsnolistý
javor babyka
BB
habr obecný
HB
jeřáb ptačí
JR
javor jasanolistý
JVJ
olše šedá
OLS
topol osika
OS
třešeň ptačí
TR
Celkem

Současné
zastoupení (ha)

Současné
zastoupení (%)

Přirozené
zastoupení (ha)

Přirozené
zastoupení (%)

1,2
0,45
0,3
0,1
+
0

2,94
1,1
0,74
0,25
0
0

0
0
0
0
0
2,8

0
0
0
0
0
7

10,4
6,8
6,7
4,5
3,2
1,8
1,6
1,4
0,8
0,5
0,4
0,2
0,15
0,03
0,02

25,65
16,76
16,52
11,1
7,89
4,44
3,95
3,45
1,97
1,23
0,99
0,5
0,37
0,07
0,05

0
+
19,4
3,4
3,2
0
+
+ (0,5)
0
1
1,4
0
6
+
+

0
+
48
8
8
0
+
(1)
0
3
3
0
15
+
+

+
+
+
+
+
+
+
40,55

0
0
0
0
0
0
0
100 %

+
1,6
0
0
+
40,55

+
4
0
0
+
100 %

(Přirozená dřevinná skladba dle Průša 2001)
Popis dílčích lesních ploch
Plocha č. 1 Stromečky
Plocha se nachází na výsadbách dřívějšího lesoparku. V porostu se nachází velké množství
geograficky i stanovištně nepůvodních druhů stromů (MD, SM, DG, BOC). Plocha se nachází
v JPRL 24C s výjimkou porostní skupiny 3. V severovýchodním cípu skupiny 24C6 roste
javor klen navržený na památný strom. Při hodnocení přirozenosti lesních porostů byla plocha
vyhodnocena jako porosty nepůvodní.
Plocha č. 2
Plocha se nachází v okolí Litovického rybníků. Na PUPFL se nachází 3 cenné mokřady –
Chobot, V Sádkách a Nekejcov. Mokřad Chobot je v LHP uváděn jako bezlesí, mokřady
Sádkách a Nekejcov jsou zahrnuty do porostů. Tyto plochy jsou uváděny jako samostatná
plocha v rámci nelesních pozemků. V porostech se vyskytuje vysoký podíl topolu
kanadského, téměř 50 %, a dalších nepůvodních dřevin jírovec maďal. Plocha je významná
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z hlediska výskytu fytofágních brouků vázaných na topoly, jako ochranná clona mokřadu
Chobot a Litovického rybníků od zástavby i tlaku návštěvníků a místo výskytu vzácných
druhů hub, plocha zahrnuje JPRL – 24B, 24D, 24E, 24C3, 24H5 a část 24H7. Při hodnocení
přirozenosti lesních porostů byla plocha vyhodnocena jako porosty nepůvodní.
Plocha č. 3
Plocha se nachází v okolí rybníku Kala. V porostech je vysoký podíl stanovištně i geograficky
nepůvodních druhů (DBC, SM, AK) i včetně nepůvodních keřů. V porostech se však nachází
i množství cenných dřevin (mohutný jilm vaz u hráze rybníku Kala, duby a jasany na hrázi a
podél cest). V porostech hojně zmlazuje JS a KL. Plocha je významná jako ochranná clona
rybníku Kala i z hlediska výskytu lesních druhů ptáků. Plocha zahrnuje JPRL – 24F a 24G.
Při hodnocení přirozenosti lesních porostů byla plocha vyhodnocena jako porosty kulturní.
Plocha č. 4
Plocha se nachází jižně od Břevského rybníku. V porostech se vyskytuje nepůvodní topol
kanadský, ale zároveň se zde ostrůvkovitě vyskytují cenné olšové porosty. Na ploše se
vyskytují rostliny původní vlhkých luk vytlačené do těchto míst rákosem z volných ploch.
Plocha zahrnuje JPRL – 24H6, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e a 7. Při hodnocení přirozenosti lesních
porostů byla plocha vyhodnocena jako porosty kulturní.
2.5.2 Základní údaje o rybnících, vodních nádržích a tocích
Název rybníka (nádrže)
Katastrální plocha
Využitelná vodní plocha
Průměrná hloubka
Maximální hloubka
Postavení v soustavě
Manipulační řád
Hospodářsko provozní řád
Způsob hospodaření
Výjimka k aplikaci látek
znečišťujících vodu (krmiva,
hnojiva)
Uživatel
Rybářský revír
Rybí obsádka
Průtočnost – doba zdržení

Litovický rybník
208 045 m2
20,8 ha
1,6 m
4,7 m
je napájen vodami z Břevského rybníka (výpust) a
rybníka Kaly, může být obtokován, voda odtéká
Litovickým potokem mimo území PP
nebyl získán od vodoprávního úřadu ani od vlastníka,
pravděpodobně neexistuje
nebyl získán od vodoprávního úřadu ani od vlastníka,
pravděpodobně neexistuje
jednoroční cyklus
nebyla získána od vodoprávního úřadu ani od vlastníka,
pravděpodobně neexistuje, ryby jsou však krmeny
České rybářství s.r.o.
600 kg/ha, kapr
137 dní (teoreticky za průměrných průtoků)
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Název rybníka (nádrže)
Katastrální plocha
Využitelná vodní plocha
Průměrná hloubka
Maximální hloubka
Postavení v soustavě
Manipulační řád
Hospodářsko provozní řád
Způsob hospodaření
Výjimka k aplikaci látek
znečišťujících vodu (krmiva,
hnojiva)
Uživatel
Rybářský revír
Rybí obsádka
Průtočnost – doba zdržení
Název rybníka (nádrže)
Katastrální plocha
Využitelná vodní plocha
Průměrná hloubka
Maximální hloubka
Postavení v soustavě
Manipulační řád
Hospodářsko provozní řád
Způsob hospodaření
Výjimka k aplikaci látek
znečišťujících vodu (krmiva,
hnojiva)
Uživatel
Rybářský revír
Rybí obsádka
Průtočnost – doba zdržení

rybník Kala
150 142 m2
10,4 ha
1,2 m
3,2 m
je napájen vodami z Břevského rybníka (pouze přepadem
při běžné hladině), voda odtéká do Litovického rybníka
nebyl získán od vodoprávního úřadu ani od vlastníka,
pravděpodobně neexistuje
nebyl získán od vodoprávního úřadu ani od vlastníka,
pravděpodobně neexistuje
jednoroční cyklus
nebyla získána od vodoprávního úřadu ani od vlastníka,
pravděpodobně neexistuje, ryby jsou však krmeny
České rybářství s.r.o.
600 kg/ha, kapr
56 dní (teoreticky za průměrných průtoků)
Břevský rybník
97 699 m2
8,8
ha
1,4 m
3,2 m
je napájen vodami Litovického potoka z výše položeného
Strahovského rybníka (mimo PP), voda odtéká přepadem
do rybníka Kaly a výpustí do Litovického rybníka
nebyl získán od vodoprávního úřadu ani od vlastníka,
pravděpodobně neexistuje
nebyl získán od vodoprávního úřadu ani od vlastníka,
pravděpodobně neexistuje
jednoroční cyklus, vypouštěn na jaře, využíván jako
komorový rybník
nebyla získána od vodoprávního úřadu ani od vlastníka,
pravděpodobně neexistuje, ryby jsou však krmeny
České rybářství s.r.o.
600 kg/ha, kapr
56 dní (teoreticky za průměrných průtoků)
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Název vodního toku
Číslo hydrologického pořadí
Charakter toku
Příčné objekty na toku
Správce toku

Litovický potok
1 – 12 – 02 – 002
kaprová voda podle nařízení vlády č. 71/2003 Sb. je
vyhlášena až ve spodní části toku, mimo území PP
hráze rybníků
ZVHS Kladno po hráz Břevského rybníku, Lesy hlavního
města Prahy (pod Litovickým rybníkem)

2.5.3 Základní údaje o útvarech neživé přírody
Plocha č. 10 – odkryv výchozu pískovců cenomanského stáří, perucko – korycanského
souvrství. Plocha se nachází v OP.
2.5.4 Základní údaje o nelesních pozemcích
Plocha č.7 - u asfaltové cesty na severovýchodním břehu Litovického rybníka na
hranici chráněného území se vyskytují četné plevele (archeofyty) s výskytem zajímavých
brouků. Na hostitelské rostlině Malva neglecta se zde vyskytuje zejména nosatec Apion
malvae a také Apion radiolus, dále zde roste Polygonum aviculare (s nosatcem Amalus
scortillum), Ballota nigra (s dřepčíkem Longitarsus ballotae) a další druhy.
Plocha č. 8 – lokalita výskytu vzácnějších druhů rostlin, hnízdiště motáka pochopa,
strnada rákosního, pěvušky modré. V lokalitě se nachází jezírko po těžbě rašeliny, které je
významné pro rozmnožování obojživelníků.
Dále viz. příloha
2.6 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů do území a závěry pro
další postup
Pro území PP neexistuje od jejího vyhlášení v roce 1996 plán péče. Návrh zpracovaný
v roce 1997 orgány ochrany přírody neprojednaly s vlastníky a nemohl tak být schválen.
Pravidelně dvakrát ročně zajišťuje ČSOP Hostivice s podporou města Hostivice úklid odpadu
z území PP. Tato činnost udržuje území na přijatelné úrovni znečištění, při každé akci je
odstraněno několik m3 odpadu, a je v ní třeba pokračovat.
V PP je vyvěšeno asi 50 ptačích budek, které jsou obsazeny většinou sýkorami a pravidelně
též brhlíkem lesním. Toto množství budek je zřejmě plně vyhovující, nemělo by být
snižováno ani zvyšováno.
Jednorázové kosení části Břevské rákosiny podpořené z Programu péče o krajinu nemělo
žádný dopad na posílení druhů dřívějších vlhkých luk.
2.7 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize
Zejména v prostoru Břevské rákosiny dochází ke kolizi mezi zájmem ochrany rákosin
jako významné ornitologické lokality a zájmem dosáhnout kosením obnovy aspoň části dříve
druhově bohatých vlhkých luk a posílit tak zanikající populace některých druhů rostlin.
Prioritním zájmem je zde zachování podmínek pro hnízdění ptactva.
Dále může v území dojít ke kolizi v případě péče o lesní porosty a odstranění porostů topolu
kanadského jako nepůvodního druhu s ochranou druhů fytofágních druhů hmyzu vázaných na
topoly. Těmto druhům tyto nepůvodní topoly zastupují živnou rostlinu. Proto je nutné
zachovat v porostech cca 5 % podíl topolů, v ideálním případě topolu černého. V případě, že
druhy původní nebude provozně či ekonomicky možné zajistit, provést výsadbu a udržení
porostů i z nepůvodních druhů.
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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 lesy
Rámcová směrnice péče o les podle souborů lesních typů
Číslo směrnice
1

Kategorie lesa
Soubory lesních typů
les
zvláštního 1L, 1G
určení

Cílová druhová skladba dřevin při obnově lesa
SLT základní dřeviny
meliorační a zpevňující dřeviny
1L
DB 4, KL 2, JS 1, TP 1, HB JL, LP, JV, HB, BRK, DB
1, LP (JV) 1

ostatní dřeviny
JS, OS, VR

1G

JS, OS

OLL 10

A) Porostní typ
TP
Základní rozhodnutí
Obmýtí
Obnovní doba
60
10 – 20

OLL, VR
B) Porostní typ
OL

Obmýtí
80

Obnovní doba
20

Hospodářský způsob

Hospodářský způsob

holosečný, násečný

násečný, (holosečný)

Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty
Porost blížící se cílové skladbě,
Porost blížící se cílové skladbě se
s podílem topolu černého se
zastoupením všech dřevin
zastoupením všech dřevin
z přirozené dřevinné skladby
z přirozené dřevinné skladby
Způsob obnovy a obnovní postup
pH, (N)
pN, (přípustná je i úzká holoseč)
obnova umělá sadebním mateiálem umělá obnova sadebním
místní
provenience,
přirozená materiálem místní provenience
obnova na vhodných lokalitách
Péče o nálety, nárosty a kultury
Ochrana proti buřeni, podle potřeby plecí sečí upravit druhovou skladbu.
Výchova porostů
Úprava druhové skladby ve prospěch CDS s podporou pestré druhové
skladby vtroušených dřevin, přednostní odstraňování nepůvodních druhů
s výjimkou topolu. Podporovat i podúrovňové jedince.
Opatření ochrany lesa
obnovované porosty jsou ohroženy půda je ohrožena zamokřením a
buření a duby mohou být ohroženy obnovované porosty buření
tracheomykózou
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Obmýtí

Obnovní doba

Hospodářský způsob

Doporučené technologie
Těžbu provádět při zámrazu, k přibližování využít technologie s nízkým tlakem na půdu (popř. kůň či lanové
dopravní zařízení).
Poznámka
Zachování zastoupení topolu v porostech v rozsahu minimálně 5 %, a to především na místech předchozích
topolových porostů.
Ponechání doupných stromů v porostu.
Ponechání alespoň části mrtvé dřevní hmoty v porostu.
Číslo směrnice
2

Kategorie lesa
Soubory lesních typů
les
zvláštního 2B, 2V
určení

Cílová druhová skladba dřevin při obnově lesa
SLT základní dřeviny
meliorační a zpevňující dřeviny ostatní dřeviny
2B
DB 6, BK (KL) 3, HB (LP) BK, PL, HB, JV, JS, JL, JD, TR, JV,JS TR, BRK, BB
1
BRK, BB, DB
2V

DB 5, KL 3, JS 1, JV 1

A) Porostní typ
DB běžná kvalita
Základní rozhodnutí
Obmýtí
Obnovní doba
160 – (f)
40 – (∞)
Hospodářský způsob
podrostní, výběrný

BK, PL, HB, JV, JS, JL, JD, TR, JL, OL, TP
BRK, BB, DB
B) Porostní typ
kulturní výsadby

Obmýtí
100

Obnovní doba
30

Hospodářský způsob
podrostní, (násešný, výběrný)

Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty
Porost blížící se cílové skladbě, s podílem topolu černého se zastoupením všech dřevin z přirozené dřevinné
skladby
Způsob obnovy a obnovní postup
nP (pN, V)
obnova pokud možno přirozená, při úpravě nevhodného druhového složení nutná obnova umělá sadebním
materiálem místní provenience, podpora přirozené obnovy formou výstavků po dobu jejich životnosti,
přeměny porostů druhově nevhodných dřevin formou náseků
Péče o nálety, nárosty a kultury
Ochrana proti buřeni, podporovat podle potřeby upravit druhovou skladbu. Potlačit výmladky akátu.
Výchova porostů
Úprava druhové skladby ve prospěch CDS s podporou pestré druhové skladby vtroušených dřevin, přednostní
odstraňování nepůvodních druhů s výjimkou topolu. Podporovat i podúrovňové jedince. V porostech
ponechávat výstavky na dožití a přirozený rozklad.
Opatření ochrany lesa
obnovované porosty jsou ohroženy buření a duby mohou být ohroženy tracheomykózou
Poznámka
Zachování zastoupení topolu v porostech , a to především na místech předchozích topolových porostů.
Ponechání doupných stromů v porostu.
Ponechání alespoň části mrtvé dřevní hmoty v porostu.
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Všeobecné zásady a specifika péče o lesní porosty v PP
-

z porostů v maximální míře odstraňovat akát a dub červený (krom starých esteticky
hodnotných jedinců, např. podél cest, na hrázích apod.)
podporovat keřové patro s výjimkou nepůvodních druhů, které postupně nahrazovat
domácími druhy
ponechat starý javor klen v porostu 24C6
v případě těžeb v okolí mokřadu Chobot, neotevřít zcela mokřad pohledům ze
zástavby, ponechat porostní clonu mezi zástavbou a mokřadem
jehličnany (především smrk), vzniklé přirozenou obnovou, je možno v porostech
ponechat jako zvýšení členitosti porostu zvyšující výskyt ptáků
v porostech ponechávat výstavky na dožití
částečně ponechat mrtvou dřevní hmotu v porostech
zachovat v porostech doupné stromy
s ohledem na hnízdění ptactva realizovat těžby a další rušivé činnosti přednostně
v podzimním a zimním období

b) péče o rybníky (nádrže) a vodní toky
Rámcová směrnice péče o rybníky
Břevský rybník
vícehorkové chovné cykly (2, lépe však 3 roky)
polointenzivní
nežádoucí v době hnízdění ptactva (březen – červenec),
nezbytné manipulace konzultovat s OOP, prostory stáleho
nadržení rybníku udržovat zaplněné vodou, především
v období letních přísušků (netýká se plánovaného
letnění).
Způsob letnění nebo zimování
Letnění je doporučeno min. 1x za 5 – 10 let, podmínky
realizace nutné konzultovat s OOP, především s ohledem
na pravděpodobný výskyt škeble rybničné
Způsob odbahňování
Provést průzkum zabahnění. Při zabahnění více než 30 %
prostoru stálého nadržení, provést odbahnění. Odbahnění
může být provedeno po projednání s OOP a podle jím
stanovených podmínek. OOP neopomene určit především
dobu provádění zásahu a rozsah příbřežních zón, které
nemají být narušeny. Není přípustné provádět odbahnění
vyhrnování či ukládat materiál na území PP.
Doporučenou technologií je sací bagr.
Způsoby hnojení
nehnojit
Způsoby regulačního přikrmování viz. níže
Způsoby použití chemických látek viz. níže
Rybí obsádky
400 - 500 kg/ha maximální hmotnosti rybí obsádky
Technický stav objektů
poškozená střecha výpustního objektu
Název rybníka (nádrže)
Způsob hospodaření
Intenzita hospodaření
Manipulace s vodní hladinou
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Rybník Kala
vícehorkové chovné cykly (2, lépe však 3 roky)
polointenzivní
nežádoucí v době hnízdění ptactva, nezbytné manipulace
v tomto období konzultovat s OOP
Způsob letnění nebo zimování
Letnění je doporučeno min. 1x za 5 – 10 let, podmínky
realizace nutné konzultovat s OOP
Způsob odbahňování
Provést průzkum zabahnění. Při zabahnění více než 30 %
prostoru stálého nadržení, provést odbahnění. Odbahnění
může být provedeno po projednání s OOP a podle jím
stanovených podmínek. OOP neopomene určit především
dobu provádění zásahu a rozsah příbřežních zón, které
nemají být narušeny. Není přípustné provádět odbahnění
vyhrnování či ukládat materiál na území PP.
Doporučenou technologií je sací bagr.
Způsoby hnojení
nehnojit
Způsoby regulačního přikrmování viz. níže
Způsoby použití chemických látek viz. níže
Rybí obsádky
do 400 kg/ha maximální hmotnosti rybí obsádky, kapra
doplnit jinými druhy ryb (línem, štikou, candátem),
násada (kapr K1) v případě vícehorkového cyklu nesmí
překročit 250 ks/ha
Technický stav objektů
revize, oprava a zabezpečení výpustních objektů, oprava
přelivu
Název rybníka (nádrže)
Způsob hospodaření
Intenzita hospodaření
Manipulace s vodní hladinou

Litovický rybník
vícehorkové chovné cykly (2, lépe však 3 roky)
polointenzivní
nežádoucí v době hnízdění ptactva, nutné manipulace
konzultovat s OOP
Způsob letnění nebo zimování
Letnění je doporučeno min. 1x za 5 – 10 let, podmínky
realizace nutné konzultovat s OOP
Způsob odbahňování
Provést průzkum zabahnění. Při zabahnění více než 30 %
prostoru stálehé nadržení, provést odbahnění. Odbahnění
může být provedeno po projednání s OOP a podle jím
stanovených podmínek. OOP neopomene určit především
dobu provádění zásahu a rozsah příbřežních zón, které
nemají být narušeny. Není přípustné provádět odbahnění
vyhrnování či ukládat materiál na území PP.
Doporučenou technologií je sací bagr.
Způsoby hnojení
nehnojit
Způsoby regulačního přikrmování viz. níže
Způsoby použití chemických látek viz. níže
Rybí obsádky
do 400 kg/ha maximální hmotnosti rybí obsádky, kapra
doplnit jinými druhy ryb (línem, štikou, candátem),
násada (kapr K1) v případě vícehorkového cyklu nesmí
překročit 250 ks/ha
Technický stav objektů
oprava netěsnícího bezpečnostního přelivu a odstranění
dřevin, které ho zarůstají
Název rybníka (nádrže)
Způsob hospodaření
Intenzita hospodaření
Manipulace s vodní hladinou
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Všeobecné zásady péče o rybníky
Používání látek škodlivých vodám pro rybářské účely, zejména přihnojování,
přikrmování a používání jiných chemických látek, je bude příslušný orgán povolovat
jednotlivě a s plnou kvantifikací povolených množství, způsobu a doby aplikace a pouze
tehdy, bude-li doloženo sledováním vody nepřekročení příslušných imisních stadardů
znečištění vody. Pro znečišťující látky, krom přikrmování, (např. hnojení) by měl subjekt
žádájící o povolení doložit potřebu vnosu těchto látek, tj. nedostatek těchto látek v rybnících.
Před vydáním povolení bude zvážen i vliv na předmět ochrany, především vodního ptactva.
Žádá-li správce rybníků o povolení k hnojení, přikrmování nebo aplikaci jiných látek
škodlivých vodám, je povinen sledováním kvality vody doložit, že nedojde k překročení
limitů stanovených příslušným právním předpisem, upravujícím kvalitu vody v tocích, nebo
náročnějších limitů stanovených příslušným orgánem. Pokud vodoprávní úřad bude moci na
základě takovýchto informací předpokládat, že nedojde k překročení stanovených limitů,
může požadovanou činnost povolit. Toto ustanovení by se mělo vztahovat i na výše položené
rybníky hostivické soustavy mimo ZCHÚ.
Rybníček v Břevské rákosině ponechat bez zásahu. Zamezit vysazování především
dravých ryb, protože rybníček slouží jako jedno z míst rozmnožování obojživelníků.
Koryto kanálu mezi Břevským rybníkem a Kalou je široké s velmi nízkým spádem. Je
zabahněno a místy zataraseno napadanými kmeny. Koryto vyžaduje odstranění napadných
kmenů s možností ponechání kmenů v PP. Vzhledem k malému sklonu by odbahnění mělo
pouze krátkodobý účinek.
Koryta kanálů mezi Břevským rybníkem a Litovickým a Litovickým rybníkem a
Kalou jsou mělká z velké části zabahněná. Před Litovickým rybníkem je nefunkční
rozdělovací objekt do obtokové strouhy, v současné době silně zabahněné a místy již zarostlé
keři. Oprava tohoto objektu je vhodná. Regulace příroku do Litovického rybníka navážkou
zeminy či jiného materiálu do vtokového koryta je nepřípustná. Odstranění zabahnění koryt je
možné ruční prací, s ohledem na nízký sklon pouze s krátkodobým efektem.
c) péče o nelesní pozemky
Plocha č. 6, břeh Litovického rybníku –pro tento prudce klesající břeh je vhodné
upravit odvozem materiálu vyhrnutého při odbahňování rybníku v 70. letech minulého století
a úpravou k pozvolnějšímu sklonu břehu. Pro realizaci tohoto kroku doporučujeme zpracovat
samostatnou projektovou dokumentaci.
Plocha č. 12 – pro úpravy břehu doporučujeme zpracovat samostatnou projektovou
dokumentaci.
Dále viz. příloha
d) péče o rostliny
V celém území ZCHÚ je nutná likvidace obou druhů křídlatky, která se zde vyskytuje
na 3 místech. S ohledem na velikost trsů rostlin a okolní bylinný porost doporučujeme použít
metodu aplikace injekce 15 % roztoku herbicidu Roundup - biaktiv do stvolu. Stvoly
křídlatky, které po 2 až 3 týdnech uschnou, budou pokoseny, odvezeny, popřípadě spáleny.
Druhou možnou metodou je aplikace herbicidu Roundup na posečené stvoly rostlin.
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Posečenou biomasu je nutné spálit. Důležité je zamezit šíření i částí rostliny v ZCHÚ. Zásah
je nutné podle potřeby opakovat a monitorovat druhy v rámci celého ZCHÚ.
e) péče o živočichy
Na území PP jsou vyvěšeny ptačí budky, vhodná je jejich revize, oprava a doplnění na
počet 40 – 50 kusů především typu malý a velký sýkorník, v omezené míře špačkovník a
několik kusů budek pro sovy. Dále je vhodné tyto budky doplnit o cca 15 budek pro netopýry.
Zároveň s péčí o budky se zmapují a označí doupné stromy. Z důvodu ochrany a podpory
ptactva v je důležité také podporovat pestré keřové patro, z důvodu možností hnízdění, úkrytu
a zdroje potravy pro vyskytující se druhy ptáků.
V PP se vyskytuje společenstvo druhů fytofágních brouků původně potravně vázaných
na domácí druhy topolů, zejména na topol černý (Populus nigra), ale i na topol osiku (P.
tremula), případně topol bílý (P. alba). Jako zástupná živná rostlina je v PP topol kanadský
(P. xcanadensis). Z brouků zaznamenaných při průzkumu v roce 2008 se jedná zejména o
druhy Cryptocephalus populi, Zeugophora scutellaris, Crepidodera aurea, Dorytomus
tremulae, D. longimanus, D. filirostris, D. ictor, D. nebulosus, Ellescus scanicus a další. Pro
jejich udržení v PP je nutný výskyt topolů na území.
S ohledem na výskyt chráněných druhů vodních ptáků se doporučuje při péči o
rybníky a využití látek znečišťujících (hnojiva, krmiva a další) sledovat průhledost vody,
která by měla být min. 50 cm. Toto dodržovat zejména na Litovickém rybníku a rybníku
Kala.
f) péče o útvary neživé přírody
V rámci péče o pískovcový profil vrchu Krahulov je vhodné provádět odstranění
náletu a keřů z odkryvu a v jeho bezprostřední blízkosti (viz. příloha).
g) zásady jiných způsobů využívání území
Rekreační využívání je vhodné usměrňovat údržbou cest, kde pohyb návštěvníků
neovlivňuje předmět ochrany. Vhodnými zásahy je sekání pruhu pozemků kolem cest a
údržba, resp. obnova lávek a mostků na nejdůležitějších cestách.
Ochranné podmínky PP neregulují pořádání hromadných sportovních a jiných akcí na území
PP. Pokud tyto akce probíhají s využitím stávajících cest, nemají nepříznivé dopady na
ochranu přírody. Vodácké akce na rybnících jsou nežádoucí v období hnízdění (v současné
době probíhají bez problémů na Litovickém rybníku v září).
Na území PP je nežádoucí jakákoliv nová výstavba. S ohledem na výsledek
projednávání návrhu na vyhlášení PP s vlastníky pozemků v roce 1996 je třeba připustit
obnovu budov na pozemku parc. č. st. 106 (vyhořelá hájovna u Kaly). Tento objekt by měl po
případné obnově sloužit k individuální rekreaci, případně jako informační středisko a zázemí
pro návštěvníky PP. Nepřípustné je využití jako hotel nebo jiná ubytovací kapacita či jiné
využití s rušivými vlivy na okolní pozemky.
Mysliveckou chatu u Kaly je třeba nadále považovat za dočasnou stavbu pro potřeby
myslivosti. Její přeměna na jiné využití není vhodná.
Případná obnova bývalého altánu, tzv. glorietu, na návrší u rybníka Kaly (pozemek parc. č. st.
107) není v rozporu se zájmy ochrany přírody, navíc by mohla vytvořit atraktivní
odpočinkové místo uvnitř PP.
Případné nové inženýrské sítě by na území PP měly být omezeny na minimum,
potřebné sítě je třeba ukládat do pozemků cest. Výhledové přeložení elektrického vedení do
kabelu v pozemku cesty by umožnilo zalesnit průsek oddělující lesy u rybníka Kaly od
porostů kolem Litovického rybníka a mokřadu Chobot.

36

3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území
a) lesy
Viz. příloha.
b) rybníky (nádrže)
Zajistit, aby správce rybníků měl potřebné dokumenty a povolení (manipulační řád,
hospodářsko provozní řád, nakládáni s vodami za účelem chovu ryb, výjimky na aplikaci
znečišťujících látek).
Provést průzkum zabahnění rybníků Břevského a především Kaly a Litovického. Při
zabahnění více než 30 % prostoru stáleho nadržení, provést odbahnění.
c) útvary neživé přírody
Viz. příloha
d) nelesní pozemky
Plocha č. 4 – v mokřadu Nekejcov je vhodné přehradit odtokové koryto vzdouvacím
stupněm do výšky 0,5 m. Ověřovací stupeň je možné realizovat vytvořením prahu z kmene
stromu. K trvalejšímu opatření je možné přistoupit až pokud následné biologické hodnocení
shledá zásah vhodným pro mokřad. V každém případě je nutné zamezit dalšímu prohlubování
odtokové strouhy, případně záměrům tento mokřad jiným způsobem odvodnit.
Plocha č. 7 – pás podél cesty na tělese hráze Litovického rybníku. Jedná se o
společenstvo plevelů s výskytem vzácnějších brouků. Na hostitelské rostlině Malva neglecta
se zde vyskytuje zejména nosatec Apion malvae a také Apion radiolus, dále zde roste
Polygonum aviculare (s nosatcem Amalus scortillum), Ballota nigra (s dřepčíkem
Longitarsus ballotae) a další druhy. Porost může být ohrožen zarůstáním např. kopřivou
dvoudomou. Pro zachování porostu napomáhá sešlap návštěvníků a občasné narušování
povrchu. Vhodným zásahem je také kosení porostu několikrát ročně.
Plocha č. 8 – Břevská rákosina – jedná se o hnízdiště motáka pochopa a strnada
rákosního, tato lokalita je zároveň místem výskytu vzácnějších rostlin. Pro udržení vhodných
podmínek pro hnízdění ptáků je vhodné ponechat většinu plochy bez zásahu. Pro udržené
vzácnějších druhů rostlin, především ostřic, je nutné kosit pás cca 5 m. od břehu v okolí
rybníčku po těžbě rašeliny.
Vhodným zásahem je také kosení pásu cca 2 m v okolí cest a stezek v blízkosti toho
rybníčku a propojit tak kosené plochy s olšovým porostem v blízkosti. Tento zásah je třeba
sledovat z hlediska možných negativních dopadů zvýšeného pohybu návštěvníků PP.
e) celé území
Vzhledem k vysoké návštěvnosti je na území vhodné provádět úklid drobného odpadu
minimálně 1x ročně. V ideálním případě 3x až 4x ročně.
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3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu
zásahů a přehledu činností
Hospodaření na pozemcích určených k plnění funkcí lesa není nijak omezeno,
doporučeno je přednostní odstranění nepůvodních a invazních druhů (akát) z porostů.
Převod orné půdy na trvalé travní porosty je vhodný.
Povolování nové jakékoli zástavby v OP i v blízkosti ZCHÚ mimo OP je vzhledem
k vysokému urbanizačnímu tlaku nepřijatelné.
Další činnosti jsou popsány v rámci tabulky dílčích ploch (viz. příloha).
3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu
Území PP je vymezeno podle stávajících pozemků evidovaných v katastru
nemovitostí, zaměření hranic orgány ochrany přírody není potřebné. Případné upřesnění může
vzejít z vytyčování pozemků v rámci jiných akcí a pravděpodobné je zejména v prostoru
kolem Břvů, kde jsou zjišťovány odchylky mezi katastrální mapou a skutečným stavem
v terénu.
Hranice PP jsou vyznačeny tabulemi označujícími přírodní památku. Pokud nebude
nutné hranice přeznačit podle vyhlášky č. 60/2008 Sb. (oddělená tabule se státním znakem a
tabule s kategorií ZCHÚ), pak postačí průběžná obnova poškozených tabulí a údržba značení.
Pruhové značení by mělo být obnoveno dvakrát za dobu platnosti plánu péče.
3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území
V období platnosti tohoto plánu péče není navrhována žádná změna zřizovacího
předpisu.
V katastru nemovitostí není řádně zapsán způsob ochrany u všech pozemků ležících
v PP nebo ochranném pásmu. Chyby se týkají většinou částí pozemků nebo pozemků, které
byly vznikly rozdělením pozemku podléhajícího ochraně. Orgán ochrany přírody zajistí
opravu u všech pozemků, kterých se to týká.
Zápis chybí u pozemků v PP: parc. č. 81/4, 438/1 (část), 440 (část) a 442/1 (část).
V ochranném pásmu chybí zápis u pozemků parc. č. 164/9, 216/6 a st. 721. Zápis nebyl
zrušen u pozemků 66, 68/3 a 68/5 v ochranném pásmu, jejichž ochrana byla zrušena
nařízením Středočeského kraje č. 1/2006.
Orgán ochrany přírody by měl zajistit, aby v době platnosti plánu péče byla vydána
nebo aktualizována povolení vydaná pro majitele rybníků na území PP podle vodního zákona.
Zejména jde o povolení k užívání povrchových vod pro chov ryb za účelem podnikání podle
§ 8 odst. 1 písm. a) bodu 4, o schválení manipulačních řádů podle § 15 odst. 5 a o výjimku
k použití závadných látek ke krmení ryb podle § 39 odst. 7 písm. b) vodního zákona.
Ke kácení topolů na části hráze Litovického rybníka, případně i jinde na území PP na
nelesních pozemcích je třeba souhlas krajského úřadu podle zřizovacího předpisu a povolení
MÚ Hostivice ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 zákona o ochraně přírody a
krajiny.
Změna využití pozemků je navrhována na zemědělských pozemcích v PP západně od
Litovického rybníka, kde se předpokládá zalesnění.
3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností
S ohledem na množství návštěvníků z blízkých obytných území není reálné ani účelné
omezovat pohyb osob např. uzavřením části ZCHÚ. Větší dopad bude mít usměrnění pohybu
návštěvníků na udržované cesty. Z tohoto pohledu je vhodné zajistit sekání pozemků kolem
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cest a další průběžnou údržbu. Z důvodu koncentrace návštěvníků PP na jednu trasu okolo
rybníku Kala, jejich odklonění od břehových porostů rybníku a eliminace množství nově
vznikajících stezek a pěšinek je vhodné obnovení můstku přes přítokový kanál do rybníku
Kala jihozápadně od tohoto rybníku.
V území je vhodné vykonávat průběžně strážní službu, která může upozorňovat orgány
ochrany přírody na vznikající problémy a zároveň poskytovat návštěvníkům informace o
významu území.
3.6 Návrhy na vzdělávací využití území
V PP je vybudována naučná stezka Hostivické rybníky, která v současnosti obsahuje
pouze úvodní panely, vyznačení trasy a vyznačení čísel jednotlivých zastavení. Text průvodce
naučnou stezkou je zveřejněn na internetu, rozdávání tištěných průvodců na vybraných
místech již nefunguje. V období platnosti plánu péče se uvažuje o obnově plnohodnotné
naučné stezky ve stávající trase. Tuto obnovu není nutné hradit z prostředků orgánu ochrany
přírody, je však vhodné ji podpořit udělením potřebných povolení.
Informace o významu území s doplňující mapou jsou umístěny jako doplňková tabule na
vybraných sloupcích označujících hranice PP. Tyto tabule budou udržovány a podle potřeby
obměňovány, pokud dojde k jejich poškození. V případě požadavku Středočeského kraje na
jednotnou vizuální prezentaci je možné tabule nahradit jinými s předepsaným grafickým
zpracováním.
V PP pořádá ČSOP Hostivice ve spolupráci s ČSO pravidelné ornitologické akce pro
veřejnost – jarní vítání ptačího zpěvu a podzimní ptačí festivaly. Tyto akce kromě
vzdělávacího významu doplňují údaje o výskytu ptáků v území a je žádoucí v nich nadále
pokračovat.
3.7 Návrhy na průzkum či výzkum území a monitoring
Nezbytný je monitoring a hodnocení managementových ploch a ověření účelnosti prací
prováděných podle plánu péče.
Navrhováno je dále pravidelné sledování ptactva v PP. Tento výzkum je vhodné
koordinovat s celostátními sčítáními a dalšími akcemi České společnosti ornitologické. Dále
doporučujeme podrobnější zoologický průzkum zaměřený na plazy a především
obojživelníky.
Významný je i pravidelný monitoring hmyzích společenstev. Při průzkumu v roce 2008
byla zaznamenána početná populace invazního druhu Harmonia axyridis zejména v Břevské
rákosině (včetně nedospělých vývojových stádií). Ve zkoumaném území bylo zároveň
zachyceno i druhově pestré společenstvo brouků, mimo jiné i v rámci samotné čeledi
slunéčkovitých (kromě H. axyridis zde bylo zaznamenáno i 16 domácích druhů slunéček).
Tento průzkum zachycuje stav na začátku invaze. Opakování průzkumu umožní detekovat
případné změny ve složení hmyzího společenstva.
V rámci péče o rybníky je vhodné experimentovat s výší rybí obsádky v průběhu
několikaletého kolísání. Během těchto výkyvů se bude sledovat vliv na kvalitu vody,
plankton. Vhodné je sledovat i vliv na jiné organismy především ornitofaunu, ačkoli zde bude
obtížné odlišit jiné i faktory ovlivňující výskyt ptáků na rybnících. Tímto způsobem stanovit
nejvhodnější rybí obsádku pro kvalitu vody a její parametry odpovídající vhodným
podmínkám pro zachování předmětu ochrany PP. Sledování doporučujeme provádět na
Litovickém rybníku.
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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
vytvoření jednoduchého vzdouvacího stupně
---------8 000,v mokřadu Nekejcov
rozhrnutí a odvoz materiálu, úprava břehu
---------cca 550 000,Litovického rybníku (zpracování podrobnější
dokumentace) plocha č. 6
Odstranění odpadu z bývalého kempu, plocha 12
450 000,Odstranění betonových základů a koupaliště,
700 000,včetně úpravy břehu, plocha 12
Odstranění asfaltových hřišť a betonových
---------550 000,obrubníků, plocha 13
C e l k e m (Kč)
---------2 258 000,Opakované zásahy
sečení v dílčí ploše 7 (0,15 ha)
sečení v dílčí ploše 8 (0,2 ha)
sečení v dílčí ploše 9 (5,6 ha)
úklid drobného odpadu na území PP
obnova značení, údržba stojanů
odstranění náletu
C e l k e m (Kč)

4 000,4 500,28 000,3 000,16 000,2 000,57 500,-
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64 000,36 000,224 000,24 000,32 000,8 000,388 000,-
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4.3 Seznam mapových listů
Státní mapa 1:5000 – odvozená
číslo mapového listu: Beroun-1-1, Beroun-2-1
Základní mapa České republiky 1:10000
číslo mapového listu: 12-23-24, 12-23-25
4.4 Seznam používaných zkratek
AOPK – Agentura ochrany přírody a krajiny
C3 – taxony ohrožené
C4a – taxony vyžadující další pozornost
EX? – pravděpodobně vyhynulý
CHKO – chráněná krajinná oblast
J – jih, jižně
JPRL – jednotka prostorového rozdělení lesa
KN – katastr nemovitostí
KO – kriticky ohrožený druh
KÚ – katastrální území
LHC – lesní hospodářský celek
LHP – lesní hospodářský plán
LHO – lesní hospodářská osnova
LS – lesní správa
O – ohrožený druh
OP – ochranné pásmo
OOP – orgán ochrany přírody
PK – pozemkový katastr
PP – přírodní památka
PUPFL – pozemky určené k plnění funkcí lesa
S – sever, severně
SLT – soubor lesních typů
SO – silně ohrožený druh
V – východ, východně
Z – západ, západně
ZCHÚ – zvláště chráněné území
Dále jsou používány zkratky názvů dřevin a souborů lesních typů dle běžné lesnické praxe.
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Štefánek (botanický průzkum), Dagmar Říhová (malakologický průzkum);
ZO ČSOP 11/11 Zvoneček, Březovská 382, 252 46 Vrané nad Vltavou
30. 9. 2008
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