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1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ A POPISNÉ ÚDAJE O PTAČÍ 
OBLASTI 

 
 
Ptačí oblast (PO) Žehuňský rybník - Obora Kněžičky byla vymezena nařízením vlády 
č. 531/2004 ze dne 29. září 2004 Předmětem ochrany této PO jsou populace bukáčka 
malého (Ixobrychus minimus), chřástala kropenatého (Porzana porzana) a jejich biotopy. 
Cílem ochrany je zachování a obnova ekosystémů významných pro výše jmenované 
druhy ptáků v jejich přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování 
populací těchto druhů ptáků ve stavu příznivém z hlediska jejich ochrany. 
 
 
1.1 PTAČÍ OBLAST SE NALÉZÁ V KRAJÍCH: 

 
Středočeský kraj, Královohradecký kraj 
 
1.2 DOTČENÁ KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: 
 
Končice, Běrunice, Dlouhopolsko, Hradčany u Žehuně, Choťovice, Opočnice, Lovčice 
u Nového Bydžova, Žehuň, Kněžičky 

Zdroj údajů: ČÚZK, 2017 Území žádného kat. území není zcela pokryto PO.  

 
 
1.3 VÝČET OBCÍ 
 
Končice, Běrunice, Dlouhopolsko, Hradčany u Žehuně, Choťovice, Opočnice, Lovčice 
u Nového Bydžova, Žehuň, Kněžičky 

Zdroj údajů: ČÚZK, 2017 Území žádné obce není zcela pokryto PO.  

 
 
1.4 VÝMĚRA 
 

 
rozloha (ha) 

CELKOVÁ VÝMĚRA 1963,89 

1) výměra lesních pozemků 987,81 

2) výměra nelesních pozemků 976,08 

2a) zemědělské pozemky 677,64 

2b) vodní plochy, toky a mokřady 215,64 

2c) zastavěná plocha 12,61 

2d) ostatní plochy 70,19 

 
*Zdroj údajů: ČÚZK, 2017, ZABAGED 1:10 000 
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1.5 SUBJEKTY VÝZNAMNÉ Z HLEDISKA ZACHOVÁNÍ STAVU PO  
 
Rybníky: 
- Kinský dal Borgo, a.s.  
- Rybářství Chlumec nad Cidlinou, a.s.  
 
Zemědělsky obhospodařovaná půda v těsné blízkosti rybníků: 
- Galafruit, s.r.o. 
- fyzické osoby 

 
1.6 DOTČENÁ ZCHÚ 
 
PP Čihadelské rybníky, NPP Dlohopolsko, NPR Kněžičky, NPP Kopičácký rybník, PP 
Žehuňsko – Báň, NPP Žehuňský rybník 
 
1.7 JINÉ OCHRANNÉ REŽIMY V PO 
 
EVL Žehuňsko 
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2. ODBORNÉ A VĚCNÉ ZDŮVODNĚNÍ CÍLŮ A ZPŮSOBŮ PÉČE 
 
Souhrn doporučených opatření (SDO) slouží k naplnění cíle ochrany PO, tedy k zachování 
populací bukáčka malého (Ixobrychus minutus) a chřástala kropenatého (Porzana porzana) 
v příznivém stavu v dlouhodobém časovém horizontu. Za tímto účelem směřují opatření 
k zajištění kvalitních biotopů využívaných výše uvedenými druhy na dostatečně velkých 
plochách a dále upozorňují na další faktory, které by mohly mít negativní dopad na předmět 
ochrany této PO.  
 
PO Žehuňský rybník – Obora Kněžičky je rozsáhlé území ve středních Čechách mezi 
obcemi Hradčany, Žehuň a Lovčice. Jádrem ptačí oblasti je soubor šesti rybníků: 
Žehuňský rybník na řece Cidlině, jeden z deseti největších rybníků v ČR, založený 
v roce 1492, s rozsáhlými rákosinami a mokřadními společenstvy na podmáčených 
loukách v jeho okolí, zejména v severní zátoce a při přítoku Cidliny. Dále zde leží 
Dlouhopolský rybník se společenstvy slatinných luk a ostřicových porostů. V oboře 
Kněžičky se pak nachází Kopičácký rybník s rákosinami, ostřicovými porosty a 
vegetací bahnitých substrátů. A dále tři Čihadelské rybníky s rákosinami a 
ostřicovými porosty, zejména v případě nejjižněji ležícího mělkého rybníčku. Ptačí 
oblast zahrnuje i další typy stanovišť jako jsou dubohabrové lesy s význačnými 
porosty dubu šípáku a stepní stráně, které však předměty ochrany PO nevyužívají. 
 
2.1 ORNITOLOGICKÝ VÝZNAM 
Ptačí oblast je vyhlášena pro ochranu dvou celoevropsky významných druhů ptáků: 
bukáčka malého (Ixobrychus minutus) a chřástala kropenatého (Porzana porzana). Pro 
oba druhy je tato PO jednou z nejvýznamnějších lokalit v rámci celé ČR. Oba druhy 
využívají především rozsáhlé rákosiny s navazujícími mokřadními loukami 
severozápadní zátoky, v oblasti Choťovické vlakové zastávky v severní části a 
severovýchodní přítokové části Žehuňského rybníka. 
Nejpodstatnější částí PO je z ornitologického hlediska Žehuňský rybník s bohatě 
vyvinutým litorálem a s navazujícími podmáčenými loukami především v SZ části a 
SV části, kde je i několik ostrůvků. V rámci obory Kněžičky je ornitologicky 
nejvýznamnější lokalitou Kopičácký rybník s mokřadními loukami a rákosovými 
porosty. Poslední významnější ornitologickou oblastí PO je Dlouhopolsko, kde 
najdeme podobný biotop jako u dvou předešlých lokalit. 
Tyto mokřadní lokality v PO Žehuňský rybník – Obora Kněžičky jsou vedle předmětů 
ochrany velmi významným stanovištěm i pro celou řadu dalších mokřadních druhů 
ptáků. Z hnízdících druhů je to například bukač velký (Botaurus stellaris), chřástal malý 
(Porzana parva), chřástal vodní (Rallus aquaticus), orel mořský (Haliaeetus albicilla), 
moták pochop (Circus aeruginosus), slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica 
cyanecula).  
Další významné druhy ptáků jsou v PO Žehuňský rybník – Obora Kněžičky vázány 
na lesní, stepní a luční biotopy. V lesních biotopech, které jsou tvořeny zejména 
dubohabrovými lesy, pravidelně hnízdí včelojed lesní (Pernis apivorus), lejsek bělokrký 
(Ficedula albicollis), datel černý (Dryocopus martius) a strakapoud prostřední 
(Dendrocopos medius). Stepní biotopy hostí malou populaci pěnice vlašské (Sylvia 
nisoria) a ťuhýka obecného (Lanius collurio). Na loukách v ptačí oblasti se vyskytuje i 
chřástal polní (Crex crex). 
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Oblast je důležitým tahovým stanovištěm a zimovištěm především vodních a dravých 
druhů ptáků. Maximální počty jedinců v tomto období dosahují až 12 000 ptáků. Ze 
zajímavějších ptačích druhů můžeme zmínit např. potáplici malou (Gavia stellata), 
potáplici severní (Gavia arctica), husu běločelou (Anser albifrons), morčáka bílého 
(Mergellus albellus), orlovce říčního (Pandion haliaetus), motáka pilicha (Circus cyaneus) 
nebo bekasinu větší (Gallinago media). Pravidelně zde na tahu najdeme i rákosníka 
ostřicového (Acrocephalus paludicola), jednoho z nejvzácnějších pěvců Evropy. 
Opakovaně byl na tahu zaznamenán i rákosník tamaryškový (Acrocephalus 
melanopogon). Významné jsou počty zimujících orlů mořských (Haliaeetus albicilla) – až 
7 ex. Významným fenoménem je hromadné nocování některých druhů ptáků 
v rozsáhlých rákosinách Žehuňského rybníka, kdy počty nocujících vlaštovek 
obecných (Hirundo rustica), břehulí říčních (Riparia riparia) a špačků obecných (Sturnus 
vulgaris) dosahují ve vrcholné fázi tahu i přes 100 000 jedinců. Neobvyklé jsou v době 
tahu vysoké počty nocujících motáků pochopů (Circus aeruginosus) až 91 ex. a 
konipasů lučních (Motacila flava) – až 600 ex.  
 
Tabulka 1: Významné hnízdící druhy  
(Odhadované počty párů v letech 2010 - 2016. Tučně jsou označeny druhy, které jsou 
předměty ochrany PO Žehuňský rybník – Obora Kněžičky). 
  

Druh Kategorie 
ohrožení* 

Početnost 
(páry) 

Biotop 

Husa velká  
(Anser anser) 

 - 10 Rybníky s rákosinami 

Kopřivka obecná  
(Anas strepera) 

O 5 Rybníky  

Potápka černokrká  
(Podiceps nigricollis) 

O 2 Rybníky  

Bukač velký  
(Botaurus stellaris) 

KO 1 - 2 Rybníky s rákosinami 

Bukáček malý  
(Ixobrychus minutus) 

KO 2 - 3 Rybníky s rákosinami 

Včelojed lesní  
(Pernis apivorus) 

SO 2 Lesní porosty s okolními loukami 

Moták lužní  
(Circus pigargus) 

SO 2 Pole a mokřadní louky 

Moták pochop  
(Circus aeruginosus) 

O 2 Porosty rákosu 

Chřástal vodní  
(Rallus aquaticus) 

SO 8 Rákosiny s mokřadními loukami 

Luňák červený  
(Milvus milvus) 

KO 4 Lesy v blízkosti vodních ploch  
s loukami 

Orel mořský  
(Haliaeetus albicilla) 

KO 1 Staré lesní porosty 

Chřástal polní  
(Crex crex) 

SO 3 Otevřená krajina polí a luk 

Chřástal malý  
(Porzana parva) 

KO 2 Mokřady s rákosinami 

Chřástal kropenatý (Porzana 
porzana) 

SO 1 Rákosiny s mokřadními loukami 

Jeřáb popelavý  
(Grus grus) 

KO 2 Rákosiny v okolí rybníků 
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Druh Kategorie 
ohrožení* 

Početnost 
(páry) 

Biotop 

Sluka lesní  
(Scolopax rusticola) 

O 2 Vlhké listnaté a smíšené lesy 

Ledňáček říční  
(Alcedo atthis) 

SO 2 Mokřady, břehy vodních toků 

Dudek chocholatý 
(Upupa epops) 

SO 2 Staré sady 

Krutihlav obecný  
(Jynx torquilla) 

SO 3 Staré ovocné sady 

Strakapoud prostřední 
(Dendrocopos medius) 

SO 3 Staré doubravy 

Ťuhýk obecný  
(Lanius collurio) 

O 15 Křoviny, rozptýlená zeleň 

Ťuhýk šedý  
(Lanius excubitor) 

O 4 Křoviny, okraje lesů 

Žluva hajní  
(Oriolus oriolus) 

SO 2 Listnaté porosty 

Moudivláček lužní  
(Remiz pendulinus) 

O 6 Okolí rybníků 

Sýkořice vousatá  
(Panurus biarmicus) 

SO 8 Rákosiny rybníků 

Rákosník velký (Acrocephalus 
arundinaceus) 

SO 17 Rozlehlé porosty rákosu nebo orobince 
s trvalou vodní hladinou 

Pěnice vlašská  
(Sylvia nisoria) 

KO 23 Křoviny 

Slavík obecný  
(Luscinia megarhynchos) 

O 10 Listnaté lesy a pruhy křovin s podrostem 

Bramborníček hnědý (Saxicola 
rubetra) 

O 3 Louky s křovinami 

Bramborníček černohlavý 
(Saxicola rubicola) 

O 2 Louky s křovinami 

Konipas luční  
(Motacilla flava) 

SO 3 Nižší polohy mokřadních luk 

Strnad luční  
(Emberiza calandra) 

KO 2 Otevřené rovinaté plochy 
s roztroušenými stromy a keři 

* Kategorie zvláštní ochrany podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů: KO – 
kriticky ohrožený, SO – silně ohrožený, O – ohrožený 
 

 
Tabulka 2: Významné druhy mimo hnízdní období  
(Odhadované počty jedinců v letech 2010–2016. Tučně jsou označeny druhy, které jsou 
předměty ochrany PO Žehuňský rybník – Obora Kněžičky.) 
 

Druh Kategorie 
ohrožení* 

Početnost 
(Jedinci) 

Biotop 

Husa velká  
(Anser anser) 

- desítky rybníky, pravidelně na tahu 

Husa polní  
(Anser fabalis) 

 - desítky Rybníky, pravidelně na tahu 

Husa běločelá  
(Anser albifrons) 

 - desítky Rybníky, pravidelně na tahu  

Lžičák pestrý  
(Anas clypeata) 

SO desítky Rybníky, pravidelně na tahu  
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Druh Kategorie 
ohrožení* 

Početnost 
(Jedinci) 

Biotop 

Čírka modrá  
(Anas querquedula) 

SO desítky Rybníky, pravidelně na tahu  

Čírka obecná  
(Anas crecca) 

O desítky Rybníky, pravidelně na tahu  

Morčák velký  
(Mergus merganser) 

KO desítky Rybníky, pravidelně na tahu  

Volavka bílá  
(Ardea alba) 

SO desítky Rybníky a jejich okolí, pravidelně na 
tahu 

Orel mořský  
(Haliaeetus albicilla) 

KO 3 Okolí rybníků, vč. Lesních porostů a 
luk 

Kulík říční  
(Charadrius dubius) 

 - 8 Přítoková část rybníků s obnaženým 
dnem, pravidelně na tahu 

Koliha velká  
(Numenius arquata) 

KO 4 Bahnité mělké vody, pravidelně na 
tahu 

Racek malý  
(Hydrocoleus minutus) 

 - desítky Pravidelně na tahu na rybnících 

Rybák černý  
(Chlidonias niger) 

KO 6 Pravidelně na tahu na rybnících 

Kavka obecná  
(Coloeus monedula) 

SO desítky Zalesněná step, kulturní krajina, les 

Břehule říční  
(Riparia riparia) 

O desítky Nocoviště v rákosinách 

Vlaštovka obecná  
(Hirundo rustica) 

O stovky Nocoviště v rákosinách 

Brkoslav severní  
(Bombycilla garrulus) 

O desítky Na tahu, zimoviště 

* Kategorie zvláštní ochrany podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů: KO – 
kriticky ohrožený, SO – silně ohrožený, O – ohrožený 

 
 

2.2 PŘEDMĚT OCHRANY 

 
Předmětem ochrany PO jsou dva druhy přílohy I směrnice o ptácích. Následující podkapitoly 
přinášejí popis biologie a obecných biotopových nároků těchto druhů. V kapitole 2.3 jsou 
v analogickém členění popsány specifické nároky druhů v PO a stav PO z hlediska jejich 
ochrany. Kapitola 3.2 pak shrnuje požadavky těchto druhů k zajištění jejich ochrany.  
 
 
2.2.1 Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 
 
Tažný druh se zimovištěm v subsaharské Africe, kam odlétá v srpnu a září. Na 
hnízdiště se vrací v dubnu až květnu. 
 
Žije skrytě v hustých porostech rákosin rybníků, nádrží, mrtvých ramen řek nebo 
bažin. V našich podmínkách hnízdí převážně v níže položených rybničních oblastech.  
 
Hnízdí jednou ročně v květnu až červenci, kdy si staví ze suchých větviček a stébel 
hnízdo v trsu rákosu nebo vrboví. Samička do něj snáší 4–6 bílých vajíček. Na inkubaci, 
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trvající necelé tři týdny, a péči o mláďata se podílejí oba rodiče. Mláďata jsou velmi 
hbitá. Hnízdo opouštějí od 10. dne (již po týdnu však při vyrušení unikají do okolních 
porostů) a před dosažením vzletnosti obratně šplhají po rákosu v okolí hnízda. Většina 
bukáčků začíná hnízdit ve věku 2 let. 
 
Bukáčci se živí převážně vodním hmyzem, drobnými rybkami, pulci a tuto potravu 

také přinášejí do hnízda mláďatům a často ji již natrávenou vyvrhují na okraj hnízda. 

Při lovu potravy stojí v mělké vodě nebo na porostu u hladiny. 

2.2.2 Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 
 
Tažný druh, který zimuje Africe jižně od Sahary, kam odlétá v srpnu až září. Na svá 
hnízdiště se vrací v dubnu. 
 
Chřástal kropenatý je tichý a nenápadný pták velikosti kosa žijící na zarostlých 
okrajích rybníků a v bažinatém prostředí s trsy ostřic a dalších nižších a hustě 
rostoucích vodních rostlin. Pohybuje se nejčastěji po zemi a i při vyrušení většinou jen 
rychlým během zmizí v porostu ostřic. Jen v době hnízdění se samečci za soumraku a 
v noci ozývají ostrým hvízdavým zvukem. Hnízdí od května do července. Hnízdo si 
splétá ze stébel v trsu ostřice obklopené vodou a samička do něj snáší 8-12 vajec, která 
zahřívá necelé 3 týdny. Mláďata opouštějí hnízdo velmi záhy po vylíhnutí posledního 
mláděte (po 8 až 12 hodinách). Následně se pohybují v doprovodu rodičů v okolních 
porostech. Pohlavní dospělosti chřástal dosahuje v druhém kalendářním roce po 
vylíhnutí. 
 
Živí se drobným hmyzem, plži, červy a pavouky. 
 
 
2.3. STAV PTAČÍ OBLASTI Z HLEDISKA PŘEDMĚTU OCHRANY 
 
Tato kapitola podává přehled o stavu PO z hlediska jednotlivých druhů a naplnění jejich 
biologických nároků. Svým členěním kapitola navazuje na předchozí kapitolu, která podává 
popis obecných nároků jednotlivých druhů.  
 

 
2.3.1 Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 
 
Současný stav populace v PO má stagnující až klesající trend, a to i přes celkovou 
rozkolísanost početnosti druhu. V roce 2015 a 2016 byly patronátní skupinou ČSO 
v PO zaznamenány 3 páry tohoto druhu. V roce 2017 potom 2–3páry. Podrobnější 
přehled je uveden v tabulce 3.  
 
Hnízdním biotopem jsou především rákosové porosty navazující na volnou vodní 
hladinu. Stěžejní lokalitou hnízdění v PO je Žehuňský rybník - severozápadní zátoka 
Žehuňského rybníka (husté široké pásy rákosových porostů) a přítoková část nedaleko 
Choťovic. Ostatní rybníky v PO druh dlouhodobě prakticky nevyužívá, ojediněle se 
vyskytuje pouze na Dlouhopolském rybníce.  
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Stav hnízdních biotopů je dlouhodobě nepříznivý. Rozsah litorálních porostů je 
v dlouhodobém měřítku sice stabilní, avšak svou kvalitou neodpovídají hnízdním 
nárokům tohoto druhu (převažují husté přestárlé monokultury rákosu s množstvím 
stařiny, které jsou nevhodné pro předmět ochrany). Úbytek vhodných biotopů je 
způsoben i terestrizací litorálních porostů a mokřadních luk především rozšiřujícím se 
porostem rákosu v okrajových částech. Nepříznivě může bukáčka ovlivnit i kolísání 
hladiny.  
 
Jako další potenciálně vhodné hnízdní biotopy se jeví jak další lokality s 
rozvinutým litorálním porostem v rámci Žehuňského rybníka (viz příloha 5.2), tak 
téměř všechny zbývající rybníky v PO (vyjma Čihadelských rybníčků, kde chybí 
vhodné potravní i hnízdní biotopy pro předměty ochrany). Hlavními podmínkami je 
vhodná výška vodní hladiny bez výraznějšího kolísání v hnízdním období a rozvinuté 
litorální pásmo s rákosovými porosty vhodné struktury. Tyto podmínky by mohl 
v případě vhodných managementových zásahů (sečení rákosu, vytvoření průseků a 
tůní) splňovat Dlouhopolský rybník (NPP Dlouhopolsko, nezahrnuje však vlastní 
rybník) a Kopičácký rybník (NPP).  
 
Litorální rákosové porosty jsou vedle hnízdění využívány též jako potravní stanoviště. 
Vedle nepříznivé kvality těchto porostů (viz výše) jsou potravní stanoviště 
ovlivňována především rybářským hospodařením. Žehuňský rybník, kde je druh 
dlouhodobě nejčastěji zaznamenáván, je polointenzivně rybářsky obhospodařován. 
Velikost a skladba rybí obsádky (zejm. kapr), spolu s některými dalšími vnějšími 
faktory (zejm. splachy z Cidliny), značně ovlivňují průhlednost vody a rozvoj 
bezobratlých, zdroje potravy bukáčka. Dále i kvůli nedostatečnému managementu 
terestrických rákosin, které neustále expandují do mokřadních luk, jsou na rozhraní 
litorálního pásma a mokřadních luk potravní stanoviště pro tento druh v nepříznivém 
stavu. Prakticky totéž lze konstatovat v případě Dlouhopolského rybníka, kde je 
polointenzivní rybářské obhospodařování negativním faktorem ovlivňujícím potravní 
nabídku bukáčka. Z výše uvedeného vyplývá dlouhodobě nepříznivý stav potravních 
stanovišť v PO.  
 
Tabulka 3: Dlouhodobý vývoj početnosti bukáčka malého na Žehuňském rybníce 

Zdroj dat: Jelínek M., 2017 (nepubl.) 
 

Rok 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

párů 6 6 6 6 6 11–12 7 8 3–4 7 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

párů 8 7 5 6 5 5–6 5 3 3 2–3 
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2.3.2 Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 

 
Současný stav populace tohoto druhu je v PO silně klesající. V roce 2015 zaznamenala 
patronátní skupina ČSO 2 páry, v roce 2016 již pouze 1 pár a pro rok 2017 nebyl tento 
druh zaznamenán vůbec. Podrobnější přehled je uveden v tabulce 4.  
 
Pro hnízdění ptáci vyhledávají mělké druhově bohatší litorální porosty (zejména 
nižší porosty ostřice, zblochanu, skřípince a rákosu) se stálou hladinou vody, které 
navazují na podmáčené a částečně zavodněné louky. Důležitá je stálá zavodněnost 
těchto biotopů (velký vliv na obsazení hnízdních okrsků má i kolísání vodní hladiny 
v období hnízdění). Hnízdí nejen přímo v bohatých litorálních porostech, ale i na jejich 
rozhraní s podmáčenými loukami v blízkosti vodních ploch. 
 
Stěžejní hnízdní lokalitou v PO je i v případě tohoto druhu Žehuňský rybník. 
V minulosti byl zaznamenán v oblasti přítoku rybníka, v posledních letech je však 
pravidelně zaznamenáván pouze v severozápadní zátoce v oblasti hustých 
rákosových porostů navazujících na mokřadní louky. Vzhledem k velmi hustému a až 
120 m širokému pásu rákosové monokultury, spolu se zarůstáním navazujících 
mokřadních luk terestrickým rákosem, je stav hnízdních stanovišť nevyhovující. 
Kolísání početnosti chřástala kropenatého je na některých lokalitách časté a je 
pravděpodobné, že při zajištění vhodných podmínek rychle dojde k obsazení 
vhodných lokalit. 
 
Obdobně jako u bukáčka, lze vzhledem k hnízdním potřebám druhu jako potenciální 
vhodné hnízdní biotopy považovat při uplatnění vhodných managementových 
zásahů (sečení rákosu, vytvoření průseků a tůní) další lokality na Žehuňském rybníce, 
rákosiny Kopičáckého rybníka (NPP) s přilehlými podmáčenými loukami a rákosiny 
s přilehlými loukami v jihozápadní části Dlouhopolského rybníka (NPP).  
 
Preferovanými potravními stanovišti jsou mělké okraje rybníků, bažiny, zaplavované 
a mokřadní louky, kde vyhledává drobné měkkýše, korýše, různé červy, hmyz a jeho 
larvy. Těmto podmínkám částečně odpovídá právě severozápadní zátoka a oblast 
přítoku Žehuňského rybníka (stejně tak Dlouhopolský a Kopičácký rybník, i když není 
v současnosti chřástalem obsazen). V posledních letech je hlavním nevyhovujícím 
faktorem zarůstání mokřadních luk terestrickým rákosem, který tvoří husté pásy šířky 
až 120 m a částečně i tlak rybí obsádky, která může negativně působit na potravní 
zdroje chřástala (vodní hmyz, měkkýše apod.). V současné době je stav potravních 
biotopů pro tento druh nevyhovující. 
 
Tabulka 4: Dlouhodobý vývoj početnosti chřástala kropenatého na Žehuňském 
rybníce 
Zdroj dat: Jelínek M., 2017 (nepubl.) 
 

rok 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

párů 6 5 6 6 6 6 0 2 2 1–2 

rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

párů 2 1 2 0 3 3 2–3 2 1 0 
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2.4 OPTIMÁLNÍ ZPŮSOBY VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ PTAČÍ OBLASTI   
 
2.4.1 Vhodné způsoby využívání PO ve vztahu ke kvalitě biotopů  
 
Oba druhy, pro jejichž ochranu je PO vyhlášena, vyžadují pro hnízdění mokřadní 
biotopy, které jsou zároveň i zdrojem jejich potravy. V rámci PO jsou to rozsáhlé 
rákosové porosty s přilehlými mokřadními loukami především na Žehuňském 
rybníce. Ve výrazně menší míře i na dalších rybnících v PO, především na 
Dlouhopolském a Kopičáckém rybníce, kde je ovšem výskyt předmětných druhů 
v současné době ojedinělý.  
 
Za optimální využívání PO lze považovat aktivity vedoucí k zachování rákosových 
porostů v současném rozsahu spolu s jejich diverzifikací a celkovou změnou 
struktury. Důležitá je kvalitativně i kvantitativně vyvážená rybí obsádka a udržení 
stabilní hladiny vody rybníků v hnízdním období. Stejně tak je zapotřebí udržet stálou 
vodní hladinu v přilehlých mokřadních biotopech komunikujících s hladinou rybníka.  
 
Rybníky by měly být optimálně obhospodařovány extenzivně s ohledem na vlastní 
úživnost, bez zbytečného přikrmování a přihnojování, s vyrovnanou rybí obsádkou 
vhodného složení (Žehuňský rybník - max. násada 97 % K2, K3 a min. 3 % dravých 
ryb, Dlouhopolský rybník -  K0, K1 a K2 do 97 % a min. 3 % dravých ryb, Kopičácký 
rybník - ideálně pouze násada plůdku), bez nepůvodních druhů ryb jako jsou 
tolstolobik, amur a další. Způsob rybničního hospodaření by měl umožňovat rozvoj 
hrubého a středního zooplanktonu jako základu přirozené potravy jak ryb, tak i ptáků, 
kteří si obstarávají potravu ve vodě. V ideálním stavu by neměly být ryby nuceny 
přerývat dno (odstraní se jedna z významných příčin zákalu) a došlo by tak ke zlepšení 
podmínek pro vodní makrofyta, která jsou důležitá pro předměty ochrany PO. 
Zároveň by způsob rybářského hospodaření měl umožňovat zachování stávající 
rozlohy litorálních porostů.  Mělo by být tedy zavedeno kontinuální a dlouhodobé 
sledování stavu litorálních porostů (např. zda nedochází k jejich úbytku nebo 
rozpadu), dostupné potravy pro předměty ochrany (bezobratlí) a samotného stavu 
populací předmětů ochrany. V případě negativních zjištění by mělo být přistoupeno 
k protiopatření (např. snížení rybí obsádky, změna druhového, případně 
hmotnostního složení nasazovaných ryb apod.). 
 
V rámci mokřadních biotopů vyžívaných předmětnými druhy by měla být vyloučena 
aplikace biocidů, která by vedla k likvidaci bezobratlých živočichů a na ně dále 
vázaných druhů, což by mělo za následek úbytek potravní nabídky nejen předmětu 
ochrany v PO (bukáčka malého a chřástala kropenatého), ale i dalších významných 
druhů ptáků hledajících potravu v litorálních porostech a jejich okolí. Pro celkové 
zlepšení biotopu předmětných druhů by bylo vhodné přistoupit k citlivému 
odbahnění Žehuňského rybníka, který je eutrofní až hypertrofní (což je dáno i jeho 
průtočností).  
 
V rybnících by měla být udržována v době příletu a během hnízdního období, tj. od 1. 
3. do 31. 7, stabilní hladina vody, a to v takové výši, aby zajišťovala dostatečné 
zavodnění hnízdních biotopů předmětných druhů. K 1. 3. by ideální hospodářská 
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hladina Žehuňského rybníka měla být v rozmezí 202,52 – 202,67 m n. m. U 
Dlouhopolského ani Kopičáckého rybníka, které nemají platný manipulační řád, by 
hladina k 1. 3. měla zajišťovat dostatečné zavodnění hnízdních a potravních biotopů a 
nemělo by s ní být až do konce hnízdního období manipulováno (jedná se o dosavadní 
stav).  
 
Pro zajištění vhodných hnízdních a potravních biotopů pro předměty ochrany by mělo 
být na všech uvedených rybnících přistoupeno k rozčlenění monokultury rákosových 
porostů, a to nejlépe vytvořením a udržováním sítí mělkých průseků spojujících 
mokřadní louky s volnou hladinou rybníků, pomístním sečením rákosu.  Na 
vhodných místech v porostech rákosu by měly být vytvořeny mělké tůňky bez spojení 
s volnou hladinou rybníka. Pravidelným sečením mokřadních luk navazujících na 
rákosové porosty by mělo být zabraňováno rozrůstání terestrických rákosin do 
mokřadních luk.  
 
Uvedená doporučená opatření by měla být realizována mimo hnízdní období obou 
předmětů ochrany. Na mokřadní louky a pole navazující na rákosové porosty by 
neměly být aplikovány biocidy ani hnojiva.  
 
 

2.4.2 Vhodné způsoby využívání PO s přímým vlivem na jedince druhů, jež jsou 
předmětem ochrany PO 
 
Zajištění klidového režimu v hnízdním období na Žehuňském rybníce, který je v rámci 
PO návštěvnicky nejvíce exponován, zejména v části severozápadní zátoky a 
přítokové části rybníka. Zejména by mělo být zamezeno případnému vstupu do 
rákosových porostů a jejich okolí na rybnících v PO v hnízdním období, vyjma 
pravidelných ornitologických průzkumů a odchytů. 
Načasování potlačování terestrických rákosin a jiného aktivně prováděného 
managementu optimálně mimo hnízdní období. V případě nutnosti sekání v období 
hnízdění by mělo být zajištěno rychlé sekání, případně by mělo sečení probíhat na 
etapy tak, aby nedocházelo k opakovanému dlouhotrvajícímu rušení předmětu 
ochrany. Veškeré další nezbytné činnosti (opravy stávajících posedů, stavby nových 
posedů, ostatní zemědělská činnost) by měly být směřovány do mimohnízdního 
období, případně by rušivé činnosti měly být zkráceny na minimum. 
 
Mělo by být zpřísněno potírání pytláctví na rybnících, kdy pytláci svojí činností a 
přítomností ruší předměty ochrany v litorálních porostech.  
 
V hnízdních lokalitách předmětů ochrany by mělo být přistoupeno k snížení počtů 
černé zvěře. Zejména v oblasti severozápadní zátoky a přítokové části Žehuňského 
rybníka by bylo vhodné omezit predaci černou zvěří, která v hustém porostu rákosí 
hledá nejen úkryt, ale i potravu a činí tak značné škody na hnízdech. Vnadiště a 
krmeliště by neměly být umisťovány přímo do biotopů předmětů ochrany.  Zároveň 
by mělo být přistoupeno i k razantnímu omezení rozšiřujícího se psíka mývalovitého 
a v případě potřeby i k omezení stavů lišky obecné.  
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2.5 AKTUÁLNÍ STAV VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ PTAČÍ OBLASTI 
 
 
2.5.1 Aktuální stav využívání PO ve vztahu ke kvalitě biotopů  
 
V současné době je v rámci PO nejintenzivněji hospodářsky využíván Žehuňský 
rybník a navazující pozemky. Žehuňský rybník, obhospodařovaný rybářstvím 
Chlumec nad Cidlinou, je jednohorkový s výlovem v cca půlce října, polointenzivně 
využívaný pro chov především kapra (přes 99 %, násada kolem 80 000 kg K2, 3) a 
doplňkově lína, štiky, candáta a sumce (méně než 1 %). Hnojení není prováděno, ale 
přikrmuje se, je přípustné použití chlorového a páleného vápna. Vysoká rybí obsádka 
nevhodného složení vytváří velký tlak na porosty rákosu a vodních makrofyt, 
způsobuje vysoký zákal a omezuje rozvoj širšího spektra bezobratlých, kteří jsou 
hlavní potravou obou předmětů ochrany. Průtočnost rybníka způsobuje i přítomnost 
většího množství ryb mimo hospodářskou obsádku rybníka, které se přidává k tlaku 
obsádky na bezobratlé a zvyšující se zákal.  
Rozdíl mezi letní a zimní hladinou rybníka je v současné době 35 cm (dle platného 
manipulačního řádu z r. 1996 je hospodářská hladina rybníka v letním období 
stanovena od 1. 4. do 31. 10. na 202,67 m n. m. a v zimním období od 1. 12. do 15. 3. na 
202,32 m n. m.). V období příletu předmětů ochrany na hnízdiště hladina kolísá, což 
může mít pro oba předměty ochrany negativní následky. Během hnízdění se může 
letní hladina měnit o 5–15 cm, což způsobuje v hnízdním období opouštění snůšek i 
mláďat na hnízdě.  
Kvalita vody je do značné míry ovlivněna také samotnou řekou Cidlinou, která je 
značně rozkolísaná a přináší nadbytek živin z okolních polí a sedimentů do již tak 
eutrofizovaného průtočného Žehuňského rybníka a také množství ryb mimo vlastní 
obsádku rybníka. 
Z hlediska rozlohy jsou litorální porosty v dlouhodobém měřítku sice stabilní, ale pro 
předměty ochrany vhodně strukturované, heterogenní a druhově bohaté litorální 
porosty mizí a chybí. Rákosové porosty, u nichž je prozatím prováděn management 
pouze v omezené míře, jsou v současnosti silně homogenní, přestárlé a přehuštěné, 
s nízkou druhovou diverzitou a na velké části území, kde neprobíhá pravidelný 
management a není stabilní zavodnění, přechází do terestrických rákosových porostů 
expandujících do mokřadních luk. 
 
Mokřadní louky navazující na rákosové porosty jsou smluvně obhospodařovány 
sekáním místními zemědělci, často celoplošně a strojově s negativním vlivem na 
bezobratlé. Expandující terestrické rákosové porosty nejsou sečeny vůbec, nebo jen 
omezeně, což je dáno i ztíženým terénem (podmáčení, vysoký podíl stařiny rákosu, 
problematické odklizení biomasy). Avšak i přesto jsou zde oboustranné snahy o 
nápravu aktuálního stavu a zajištění co nejvhodnějšího managementu ve spolupráci 
s AOPK ČR.  
 Stěžejní lokalita z pohledu předmětů ochrany PO leží v NPP Žehuňský rybník, kde je 
nastavena péče pro celý komplex předmětů ochrany NPP (rostliny, bezobratlí a ptáci 
včetně bukáčka malého a chřástala kropenatého). Celkově navrhovaná péče pro NPP 
je vhodně nebo neutrálně nastavena s ohledem na předměty ochrany ptačí oblasti 
kromě kolísaní vodní hladiny, především pak v letním období (viz výše), která může 
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mít na hnízdění předmětů ochrany PO negativní vliv. Otázkou zůstává i nastavení 
obsádky v navrhovaném managementu, která může mít vliv na předměty ochrany PO 
(množství a složení rybí obsádky lze považovat jako kompromisní s ohledem na 
hospodářské zájmy).  
 
Dlouhopolský rybník, také obhospodařovaný rybářstvím Chlumec nad Cidlinou, je 
jednohorkový a dvouhorkový, polointenzivně využívaný pro chov především kapra 
(přes 99 %), a doplňkově lína, štiky, candáta, amura a tolstolobika (méně jak 1 %). 
Vysoká rybí obsádka nevhodného složení (např. v roce 2016 byla násada K2 5400 kg, 
K3 18000 kg), přikrmování (47,5 t obilovin), používání páleného a chlorového vápna 
(500 kg), způsobuje degradaci porostů rákosu, zamezuje rozvoji vodních makrofyt a 
způsobuje velmi vysoký zákal. Výsledkem je značné omezení rozvoje širšího spektra 
bezobratlých, hlavní potravy obou předmětů ochrany.  
Rozsáhlé homogenní přehuštěné a přestárlé porosty rákosí v některých oblastech 
přecházející do mokřadních luk nepodléhají cílenému managementu, neboť vlastní 
prostor rybníka včetně rákosin na vodě rybníka (nejvhodnější biotop z pohledu 
bukáčka) není součástí NPP. 
Navazující mokřadní louky a další mokřadní biotopy (součást NPP) jsou 
managementově udržovány především z botanického hlediska a hlediska udržení 
biotopu, na některých lokalitách může potenciálně dojít ke kolizi s předměty ochrany 
PO, ale v případě jejich zjištění se přistupuje k posunu termínu seče (mokřadní louky) 
nebo je již management nastaven mimo období hnízdění (rákosiny) dle současného 
plánu péče 
Kopičácký rybník je, po dohodě s AOPK ČR, extenzivně obhospodařován rybářstvím 
Chlumec nad Cidlinou k odchovu plůdku lína a to bez přikrmování a hnojení. 
Porosty rákosu a vodních makrofyt jsou v zachovalejším stavu než u předešlých 
rybníků z důvodu nižšího tlaku ryb a kosení části litorálních porostů. I přes extenzivní 
hospodaření není stav kvality vody (silný zákal, nízká průhlednost) vlivem nepříznivé 
skladby podloží zcela vyhovující. 
Na navazujících mokřadních loukách a dalších mokřadních biotopech probíhají 
managementové zásahy především pro botanické účely s možnou kolizí s předměty 
ochrany PO (v případě zjištěné kolize se přistupuje k posunu termínu seče). Celkově 
lze shrnout, že navrhovaný management pro NPP Kopičácký rybník (národní přírodní 
památka pokrývá vhodné biotopy z hlediska předmětů ochrany PO) vyhovuje i 
předmětům ochrany PO při striktní podmínce přesunu managementu mimo hnízdní 
období při zjištění přítomnosti předmětů ochrany PO na konkrétních plochách. 
 

 
2.5.2 Aktuální stav využívání PO – činnosti s přímým vlivem na jedince druhů, jež 
jsou předmětem ochrany PO 
 
V současnosti dochází k rušení předmětů ochrany návštěvníky v hnízdním období 
především na Žehuňském rybníce, konkrétně v severozápadní a přítokové části 
rybníka, které jsou nejvíce návštěvnicky exponovanými oblastmi. Dalším rušivým 
vlivem může být činnost pytláků ryb vstupujících do litorálních porostů a jejich okolí. 
Současným přímým vlivem na předměty ochrany může být rušení předmětů ochrany 
při sečení přilehlých mokřadních luk a terestrického rákosu v hnízdním období 
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v severozápadní zátoce Žehuňského rybníka v případě nedodržení přesunu 
managementu mimo hnízdní období.  
 
Velkým problémem je predace černou zvěří. Vlivem až 120 m širokých hustých 
porostů rákosů v severozápadní zátoce, které silně expandují do mokřadních luk, jsou 
tyto porosty vhodným úkrytem zejména pro zmíněnou černou zvěř, která zde úspěšně 
preduje hnízda. Vnadiště jsou vhodně v současnosti umístěna především na loukách 
v jihovýchodní části Žehuňského rybníka u Koreckého dvora. Další negativní predační 
tlak vytváří populace lišky obecné a vzrůstající populace nepůvodního psíka 
mývalovitého. Regulace uvedených druhů je vzhledem k náročnosti a nepřehlednosti 
terénu značně obtížná.  
 
 
 
2.6 ČINNOSTI, AKTIVITY A JEVY VYŽADUJÍCÍ REALIZACI OCHRANNÝCH 
OPATŘENÍ 
 
 
Tabulka 5: Jednotlivé negativní faktory 
 

Činnost, jev, aktivita Ovlivněný druh Časová 
specifikace 

Prostorová 
specifikace 

Významnost
*  

2.6.1.  
Nevhodná rybí obsádka 

Bukáček malý, 
chřástal kropenatý 

Celoročně Žehuňský 
rybník,  
Dlouhopolský 
rybník 

Kriticky 
významný 
faktor 

2.6.2  
Úbytek kvalitních litorálních 
porostů 

Bukáček malý, 
chřástal kropenatý 

Celoročně Žehuňský 
rybník, 
Dlouhopolský 
rybník, částečně 
Kopičácký 
rybník 

Kriticky 
významný 
faktor 

2.6.3.  
Nevhodná manipulace 
s vodní hladinou  

Bukáček malý, 
chřástal kropenatý 

Po celé období 
výskytu 
předmětu 
ochrany 

Žehuňský, 
(potenciálně 
Dlouhopolský a 
Kopičácký 
rybník) 

Kriticky 
významný 
faktor 

2.6.4.  
Expanze terestrického 
rákosu do mokřadních luk  

Bukáček malý, 
chřástal kropenatý 

Celoročně Žehuňský, 
Dlouhopolský a 
(v případě 
absence 
managementu i 
Kopičácký 
rybník –) 

Kriticky 
významný 
faktor 

2.6.5  
Predace černou zvěří, 
psíkem mývalovitým a 
liškou obecnou 

Chřástal 
kropenatý, 
částečně bukáček 
malý 

Po celé období 
výskytu druhu 

Žehuňský 
rybník, 
Dlouhopolský 
rybník a 
Kopičácký 
rybník 

Středně až 
vysoce 
významný 
faktor 
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Činnost, jev, aktivita Ovlivněný druh Časová 
specifikace 

Prostorová 
specifikace 

Významnost
*  

2.6.6  
Aplikace biocidů 

Bukáček malý, 
chřástal kropenatý 

Celoročně Žehuňský 
rybník, 
Dlouhopolský 
rybník 

Potenciálně 
významný 
faktor 

2.6.7. 
Eutrofie – hypertrofie 
rybníků 

Bukáček malý, 
chřástal kropenatý 

Celoročně Žehuňský 
rybník, 
Dlouhopolský 
rybník 

Vysoce 
významný 
faktor 

2.6.8. Rušení Bukáček malý, 
chřástal kropenatý 

Hnízdní období Žehuňský rybník Středně až 
vysoce 
významný 
faktor 

 
 
2.6.1 Nevhodná rybí obsádka 
 
Mimo Čihadelské rybníky (nevhodné pro výskyt předmětů ochrany) a Kopičácký 
rybník, jsou rybníky v PO polointenzivně rybářsky využívány, což sebou přináší 
zásadní negativa pro oba předměty ochrany. Vyšší rybí obsádka nevhodného složení, 
vytváří vysoký tlak na litorální (rákosové i měkké) porosty, které jsou hlavním 
biotopem pro bukáčka malého a chřástala kropenatého. Dalším negativem je zhoršená 
průhlednost vody vlivem přerývání dna při hledání potravy rybami. A nakonec i 
potravní konkurence a snížení diverzity potravy pro oba předměty ochrany. Zhoršená 
průhlednost vody ztěžuje lov potravy bukáčka malého. Tyto negativní jevy můžeme 
sledovat především na Žehuňském a Dlouhopolském rybníce.  
 
2.6.2 Úbytek kvalitních litorálních porostů 
 
Většina litorálních porostů představujících biotop předmětů ochrany (Žehuňský 
rybník a Dlouhopolský rybník) je ve stavu nevyhovujícím předmětu ochrany. Velmi 
husté přestárlé monokultury rákosu s množstvím stařiny nejsou ideálními potravními 
ani hnízdními biotopy obou druhů. Chybí diverzifikace, vhodná věková struktura a 
výrazně vyšší druhová diverzita v zastoupení makrofyt a také dochází vlivem 
zanášení Žehuňského rybníka k zazemňování litorálu. Litorální porosty Kopičáckého 
rybníka jsou díky dlouholetému managementu a vhodnějšímu rybářskému 
hospodaření v posledních letech v lepším stavu. 
 
2.6.3 Nevhodná manipulace s vodní hladinou 
 
Manipulace s vodní hladinou na rybnících má zcela zásadní vliv na populaci 
předmětů ochrany. Oba druhy vyžadují stabilní hladinu vody, a to od příletu na 
hnízdiště, po celou dobu hnízdění až po vyvedení mláďat. Aktuálně je problematické 
kolísání vodní hladiny na Žehuňském rybníce, kde je v době příletu ptáků na 
stanoviště hladina vody nestabilní, neboť v období mezi 15. březnem a 1. dubnem 
dochází k přechodu ze zimní na letní hladinu (mezi vyšší letní hladinou a nižší zimní 
hladinou je rozdíl až 35 cm). Samotná letní hladina rybníka může dle manipulačního 
řádu kolísat o 5–15 cm, což je pro oba předměty ochrany zcela nevhodné. 



17 

 

  
2.6.4 Expanze terestrického rákosu do mokřadních luk 
 
Expanze terestrického rákosu do navazujících mokřadních luk je problematikou 
především Žehuňského rybníka. Nejvíce lze tento trend sledovat v případě SZ zátoky 
Žehuňského rybníka, kde tvoří rákosové porosty pás široký místy až 120 m. Expanze 
terestrického rákosu nevyhovuje oběma předmětům ochrany, mizí vhodný přechod 
mezi dvěma mokřadními biotopy, snižuje se druhová pestrost a neméně důležitá je 
výrazně nižší druhová potravní nabídka pro oba předměty ochrany. V menší míře lze 
expanzi terestrického rákosu sledovat i v případě Dlouhopolského rybníka. 
 
2.6.5 Predace černou zvěří, psíkem mývalovitým a liškou obecnou 
 
Rákosové porosty v celé PO poskytují divokým prasatům vhodný úkryt i potravu. 
Jejich vysoké stavy vytváří poměrně velký predační tlak na snůšky i mláďata bukáčka 
malého i chřástala kropenatého, ale i dalších druhů ptáků. Predaci usnadňuje 
zazemňování litorálových porostů a dále nevhodné umisťování krmelišť pro černou 
zvěř, které může vést ke stahování černé zvěře do oblastí s výskytem předmětů 
ochrany. Kromě divokých prasat se na predaci významnou měrou podílí nepůvodní 
psík mývalovitý, jehož početnost je poslední roky na vzestupu. V menší míře se na 
predaci podílí i liška obecná. 
 
2.6.6 Aplikace biocidů 
 
Vzhledem k výskytu zemědělsky obhospodařovaných ploch na území PO, lze 
předpokládat využívání biocidů na okolních polích. V případě aplikace biocidů na 
polích a loukách v blízkosti Žehuňského a Dlouhopolského rybníka, může dojít 
k negativnímu dopadu na potravní nabídku zejména chřástala kropenatého. A to 
snížením druhové diverzity i početnosti bezobratlých. 
 
2.6.7 Eutrofie – hypertrofie rybníků 
 
Celková eutrofie rybníků je komplexní problematikou. Eutrofně až hypertrofně se 
projevuje Žehuňský rybník. V tomto případě je na vině jednak vysoká průtočnost 
značně rozkolísané řeky Cidliny, jež sama o sobě přináší do rybníka vysoké množství 
živin v podobě splachů z okolních polí a přečištěných odpadních vod z přilehlých obcí 
a měst. Dalším významným vlivem je polointenzivní chov ryb s přikrmováním. 
Nasazován je poměrně těžký kapr (K2 – K3). Mocná vrstva sedimentu rybničního dna 
za přispění jeho aktivního přerývání rybí obsádkou celý stav kvality vody dále 
zhoršuje. Za eutrofní je považován také Dlouhopolský rybník, kde také probíhá 
polointenzivní chov ryb. Vysoká eutrofizace obou rybníků spolu s dalšími faktory, 
negativně ovlivňuje potravní nabídku především bukáčka malého a podporuje 
zazemňování litorálních porostů a jejich nevhodnou strukturu. 
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2.6.8. Rušení 
 
Oba předměty ochrany jsou citlivé na jakékoli rušení, především v hnízdním období. 
K rušení dochází především v oblasti severozápadní zátoky a přítokové části 
Žehuňského rybníka, které jsou návštěvnicky nejvíce exponovány. Další rušivou 
činnost představuje vstup pytláků ryb do litorálních porostů, zakládání krmelišť a 
vnadišť myslivci pro černou zvěř v biotopech předmětů ochrany a provádění 
managementových zásahů v období hnízdění a vyvádění mláďat obou druhů.  
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3. PLÁN OPATŘENÍ   
 
3.1 DLOUHODOBÝ PLÁN OPATŘENÍ        
 
Realizace níže uvedených opatření je nezbytná pro zachování jedinců a populací a zachování a 
obnovu ekosystémů významných pro ptačí druhy, které jsou předmětem ochrany PO. Souhrn 
doporučených opatření slouží jako podkladový materiál pro zajišťování péče o PO a výkon státní 
správy příslušných orgánů ochrany přírody na území PO. 
 
3.2 ZAJIŠTĚNÍ POŽADAVKŮ DRUHŮ, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM OCHRANY 
PO 
 
3.1.1 Vhodná rybí obsádka 
 
Týká se především Žehuňského rybníka a Dlouhopolského rybníka. Ideálně by měla 
být velikost rybí obsádky adekvátní vlastní úživnosti rybníka, s minimálním 
přikrmováním, tak aby se snížil vyžírací tlak nasazených ryb, případně zákal 
způsobený přerýváním dna, a vyloučeným hnojením. Druhová skladba by měla být 
bez nepůvodních druhů ryb, jako jsou tolstolobik, amur atp., a naopak by měla 
zahrnovat více dravců (minimálně 3 %), a dalších doplňkových druhů ryb. Vyloučena 
by měla být těžká obsádka ryb, zejména kapra (násada max. K3).  Rozmanitější a nižší 
rybí obsádka by měla částečně pomoci zajistit co nejvyšší průhlednost vody alespoň 
50 cm v jarním období, rozvoj středního a hrubého zooplanktonu, a také vyšší 
druhovou i početní diverzitu bezobratlých, a nakonec i vhodný rozvoj litorálních 
měkkých porostů.  Dlouhodobě by měl být sledován stav, rozloha a kvalita potravních 
a hnízdních biotopů předmětů ochrany (tedy litorálních porostů a mokřadních 
biotopů) i vedlejších faktorů, které mohou ukazovat na špatný stav biotopů předmětů 
ochrany (zejm. stav zooplanktonu, dále např. početnost a druhová skladba dalších 
ptačích druhů vyskytujících se v litorálních porostech, populace vodního hmyzu a 
ploštic) a to v souvislosti s aktuální rybí obsádkou a fyzikálními a chemickými 
parametry vody. V případě nevyhovujícího nebo zhoršujícího stavu biotopů 
předmětů ochrany je potom nutné přijmout nezbytná opatření, např. snížit obsádku či 
změnit druhovou či hmotnostní skladbu nasazovaných ryb, tak aby se negativní trend 
zastavil nebo došlo ke zlepšení. 
 
3.1.2 Zajištění dostatečné rozlohy kvalitních a diverzifikovaných litorálních porostů 
 
Litorální porosty jsou hnízdním i potravním biotopem obou předmětů ochrany. 
Zejména v případě Žehuňského a Dlouhopolského rybníka je třeba zajistit 
dostatečnou rozlohu kvalitních litorálních porostů vhodným složením rybí obsádky 
(viz 3.1.1) a dobře naplánovaným managementem. V managementu litorálních 
porostů je vhodné pokračovat i na Kopičáckém rybníce za účelem možnosti využívání 
tohoto rybníka předměty ochrany v budoucnosti.   
 

1) Pro chřástala kropenatého i bukáčka malého je potřeba zlepšit celkovou 
strukturu a prořídnutí litorálních rákosových porostů vhodným kosením. 
Kosení by mělo probíhat 1x ročně. V místech s vyšší hladinou vody je vhodné 
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kosení provádět v době zámrzu vodní hladiny. Posekaná biomasa musí být 
vždy odklizena mimo rákosové porosty a mokřadní louky. 

2) Pro oba předmětné druhy je vhodné vytvářet systémy průseků propojujících 
volnou hladinu rybníka s mokřadními loukami. Průseky by měly být šíře 3 m, 
průměrné hloubky 30 cm. 

3) Zejména pro bukáčka malého je žádoucí v porostech rákosu vytvářet vhodná 
stanoviště k lovu, v podobě uzavřených tůněk bez ryb a přímé návaznosti na 
volnou vodní hladinu.  
Vrbové porosty v  sousedství rákosin by měly být udržovány v rozvolněném 
stavu, neboť jsou oblíbeným stanovištěm pro lov bukáčka malého.   

 
Veškeré managementové zásahy by měly probíhat mimo hnízdní období, tj. mimo 
období od 1. 3. do 31. 8. (v případě managementových zásahů, kdy dochází 
k rozsáhlým zásahům do hnízdních biotopů, je období prodlouženo až na konec 
srpna), v krajních případech lze management provádět v pozdní fázi hnízdního 
období, tj. od 15. 7., kdy je již riziko opuštění mláďat rodiči výrazně nižší). 
 
Podrobně plánovaný management rákosových porostů viz kap. 3.4 a příloha č. 5.2. 
Na ortofotech v příloze 5.2. je také vidět rozsah litorálních porostů z roku 2017, který 
by do budoucna neměl být snižován. 
 
3.1.3 Vhodná manipulace s vodní hladinou 
 
Vodní hladina Žehuňského rybníku by měla být bezpodmínečně stabilní v období od 
příletu předmětů ochrany na stanoviště do vyvedení mláďat, tj. od 1. 3. do 31. 7. Pak 
se hnízdní biotopy pro bukáčka malého i chřástala kropenatého stanou výrazně 
atraktivnějšími a vhodnějšími pro zahnízdění. Letní hladina by měla být na letním 
preferovaném vodočtu 202,67 m n. m. ještě před příletem obou druhů na stanoviště. 
Ideálně tedy od 1. 3. a neměla by kolísat, přičemž hloubka vody v rákosových 
porostech a navazujících mokřadních biotopech by měla být min 30 cm, což je při 
preferovaném letním vodočtu splněno. Udržování hladiny by však nemělo mít vliv na 
rozdělování vody na jezu ve Zbrani mezi Žehuňský rybník a obtokový náhon, dle 
poměrů uvedených v manipulačním řádu. Stejně tak by měla vodní hladina v tomto 
období být stabilní i na Dlouhopolském a Kopičáckém rybníce a zajišťovat dostatečné 
zamokření hnízdních a potravních biotopů předmětů ochrany. 
 
3.1.4 Potlačení terestrických rákosin a zlepšení stavu mokřadních luk 
 
Terestrické rákosiny a mokřadní louky by měly být koseny a tím by měly být 
obnoveny a udržovány mokřadní louky a další podmáčené biotopy ve vhodném stavu 
pro předměty ochrany a další ZCHD. Případně lze doporučit i pasení vhodnými 
býložravci, za předpokladu vyhodnocení vlivu na botanicky cenné druhy rostlin. 
Kosení by mělo probíhat ideálně 2x ročně a minimálně 1x ročně, a to mozaikovitě. 
Vždy mimo hnízdní období, tj. od 31. 8. (ve výjimečných odůvodněných případech od 
15. 7.) do 1. 3. 
 
Podrobně plánovaný management mokřadních luk viz kap. 3.4 a příloha č. 5.2. 
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3.1.5 Potlačení predace  
 
Je zásadní především v oblasti Žehuňského rybníka a úzce souvisí s vhodným 
managementem rákosových porostů a mokřadních luk. Úpravou struktury 
rákosových porostů a vytvořením sítí průseků v nich, by mělo dojít ke snížení 
atraktivity pro predátory. Zásadním předpokladem je ovšem dostatečná regulace 
aktuálně přemnožených divokých prasat, radikální lov nepůvodního psíka 
mývalovitého a omezení populace lišky obecné v této oblasti. Je proto žádoucí 
ponechání stávajících mysliveckých posedů v oblasti, případně umístění dalších 
mysliveckých posedů uživatelem honitby. I zde by však nemělo docházet 
k nadměrnému rušení předmětů ochrany v době hnízdění, tj. od 1. 3. do 31. 7. 
Případná vnadiště by neměla být lokalizována v biotopech předmětů ochrany. 
 
3.1.6 Omezení používání biocidů 
 
Potravou bukáčka malého i chřástala kropenatého, ale i mnoha dalších významných 
druhů vyskytujících se v PO, jsou především nejrůznější bezobratlí žijící v rákosinách, 
mokřadních loukách, případně ve vodě. Proto není vhodné používání biocidů na 
přilehlých loukách a polích, které přímo či nepřímo ovlivňují potravní nabídku 
předmětů ochrany.  Žádoucí je podpora obhospodařování uvedených pozemků bez 
biocidů, nejlépe v režimu ekologického zemědělství. 
 
3.1.7 Snížení eutrofie až hypertrofie 
 
Vysokou eutrofii můžeme sledovat především v případě Dlouhopolského rybníka, 
eutrofii až hypertrofii pak u Žehuňského rybníka. Vysokou eutrofii až hypertrofii 
způsobuje celý soubor faktorů, z nichž jen některé lze přímo ovlivnit. Hlavním 
ovlivnitelným faktorem je velikost a složení rybí obsádky. V případě obou rybníků je 
více než žádoucí snížení váhové kategorie, věkové struktury i úprava složení rybí 
obsádky (viz bod 3.1.1 Vhodná rybí obsádka). Dále vhodné šetrné zemědělské 
obhospodařování pozemků v blízkosti obou rybníků. Optimálně bez hnojení 
chemickými hnojivy a s vhodným složením a střídáním plodin, které zamezí velkým 
splachům při přívalových deštích. Ponechat současné trvalé trávní porosty v blízkosti 
rybníků, případně je vhodné nynější ornou půdu převést na trvalý trávní porost. 
V případě Žehuňského rybníka by bylo vhodné přistoupit k jeho odbahnění, které by 
stavu kvality vody mělo výrazně pomoci. Zároveň je třeba prosazovat opatření na 
zlepšení kvality vody v řece Cidlině (např. zvýšená intenzifikace přečištění odpadních 
vod z přilehlých obcí a měst, které jsou následně vypouštěny do řeky Cidliny, by mělo 
významnou měrou přispět ke snížení obsahu živin v řece, respektive Žehuňském 
rybníce).  
 
3.1.8. Minimalizování rušení 
 
Významným negativním faktorem v období hnízdění a vyvádění mláďat obou 
předmětů ochrany, tj. od 1. 3. do 31. 7., je rušení. Nejsilněji se tento faktor projevuje 
v oblasti Žehuňského rybníka, kde je vhodné omezit vstup návštěvníků do 
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severozápadní zátoky a přítokové oblasti Žehuňského rybníka v tomto období a též 
zamezit pytláctví ryb (informační cedule, domluva s hospodařícím subjektem). 
Vyvarovat se zakládání vnadišť pro černou zvěř v hnízdních a potravních biotopech 
předmětů ochrany. Rozsáhlejší managementové zásahy do rákosových porostů 
formou kosení je vhodné realizovat od 31. 8. do 1. 3. Managementové zásahy do 
mokřadních luk lze realizovat nejdříve od 15. 7. V nezbytných případech je možné 
další managementové zásahy, po zhodnocení jejich povahy a rozsahu, po konzultaci 
s OOP realizovat i v jiném termínu, za předpokladu jejich rychlé jednorázové 
realizace.  
 
 
3.3 OPATŘENÍ SPRÁVNÍHO CHARAKTERU 
 
Do plánů péče o jednotlivá MZCHÚ zapracovat návrhy z tohoto SDO (konkrétně NPP 
Žehuňský rybník, NPP Dlouhopolsko a NPP Kopičácký rybník.).  
V řízení o schválení manipulačního řádu, nebo v rámci řízení vodoprávního úřadu o 
povolení k nakládání s vodami, striktně uplatňovat podmínky na vhodnou 
manipulaci s vodní hladinou s ohledem na hnízdní podmínky obou předmětů 
ochrany. Konkrétně zachování stabilní hladiny vody v hnízdním období a stanovení 
vhodné úrovně hladiny maximálního nadržení.  
V případě řízení vodoprávního úřadu o povolení k nakládání s vodami uplatňovat 
podmínky k užívání závadných látek v souladu se zachováním vhodného potravního 
biotopu bukáčka malého a chřástala kropenatého. 
Při úbytku rozsahu litorálních porostů, nevhodné manipulace s vodní hladinou nebo 
jakékoli jiné činnosti s negativním dopadem na předměty ochrany PO, využívat 
nástroje ochrany přírody dle ZOPK (např. ochrana zvláště chráněných druhů 
živočichů dle § 50 ZOPK) k omezení těchto činností nebo k obnově původního stavu 
na lokalitě (včetně využití § 66 a § 86 ZOPK). 
V případě řízení OOP povolujících rekonstrukce či odbahňování rybníků, řešit 
zachování a tvorbu vhodných hnízdních i potravních biotopů předmětů ochrany.  
Zvýšenou regulaci, především černé zvěře, je třeba řešit v oblasti Žehuňského rybníka, 
a to zpracováním návrhu dle § 39 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v aktuálním 
znění, podle kterého OOP navrhne snížit stavy černé zvěře. Způsoby hospodaření na 
zemědělci využívaných pozemcích navazujících na Žehuňský rybník a Dlouhopolský 
rybník, lze do značné míry ovlivňovat přes AEKO, kde lze přizpůsobit termíny seče a 
stanovit podmínky celkového obhospodařování pozemků, které jsou významné 
z hlediska předmětu ochrany PO.  
 
 
 
3.4 VYMEZENÍ LOKALIT S PODROBNĚ PLÁNOVANÝM MANAGEMENTEM 

 
3.4.1 Lokality pro zlepšení struktury rákosových porostů a mokřadních luk 
 
Tyto lokality najdeme především v oblasti Žehuňského rybníka, Dlouhopolského 
rybníka a Kopičáckého rybníka (viz mapová příloha 5.2. a kap. 2.4.1).  
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V rámci celé PO je stěžejní oblastí pro výskyt chřástala kropenatého i bukáčka malého 
Žehuňský rybník. Lokalitami výskytu obou druhů jsou biotopy rákosových porostů a 
navazující části mokřadních luk v oblasti severozápadní zátoky, dále oblast 
Choťovické vlakové zastávky v severní části a konečně rozsáhlá lokalita východní 
části rybníka na jeho přítoku. Zejména severozápadní zátoka je opakovaně 
vyhledávanou lokalitou pro hnízdění obou druhů a zároveň zde rychle dochází 
k degradaci hnízdních i potravních biotopů předmětů ochrany. V případě 
Dlouhopolského rybníka byl zaznamenán nepravidelný výskyt bukáčka malého 
v jihovýchodní části rákosových porostů navazujících na mokřadní louky. Všechny 
uvedené lokality se potýkají se značnou hustotou rákosových porostů, a lokality 
v oblasti Žehuňského rybníka též s expanzí terestrického rákosí do mokřadních luk. 
Výskyt předmětů ochrany v rámci PO sice v lokalitě Kopičáckého rybníka nebyl 
zaznamenán, ale při vhodném managementu je pravděpodobné obsazení těchto 
biotopů jak bukáčkem malým, tak chřástalem kropenatým. V rámci uvedených lokalit 
(blíže viz mapové přílohy 5.2, mapy M1 – M10, konkrétně plochy „management 
litorálních porostů“) je doporučeno pravidelné sekání části rákosových porostů pro 
zlepšení jejich celkové struktury a to 1x za rok, striktně mimo hnízdní období (tj. 
nejdříve od 31. 8. do 1. 3.), s odklizením biomasy z území. Vždy by měla být sekána 
jen část jednotlivých celků (max. ¼ ročně) a další roky zbylé části. Je důležité zachovat 
různorodý charakter litorálních porostů. Některé části nemusí být sekány vůbec nebo 
jen sporadicky (1x za deset let).  V případě plošného zárůstu dotčených ploch 
dřevinami nebo křovinami přistoupit k jejich výřezu. Jednotlivé již vzrostlé stromy 
nebo keře ponechávat, tak aby na vhodných místech byla zachována heterogenita 
daného prostředí. Část vrbových porostů ponechat v rozvolněném stavu.  
Důležité je každoroční sekání (2x, minimálně 1x) terestrických rákosových porostů 
expandujících do přilehlých mokřadních luk na nejhodnotnějších plochách z hlediska 
předmětů ochrany PO (blíže viz mapové přílohy 5.2, mapy M1 – M10, konkrétně 
plochy „management mokřadních luk a terestrického rákosu“). I na těchto plochách je 
důležité potlačovat plošný růst dřevin nebo křovin. V návaznosti na litorální rákosové 
porosty je třeba udržovat přilehlé mokřadní louky sečením 1 – 2x za rok, a to též 
v maximální míře mimo hnízdní období (nejdříve od 15. 7. v případě dvou sečí). Jak 
v případě rákosových porostů, tak i mokřadních luk je vhodné sekání ruční nebo 
lehkou technikou (křovinořez). Po zhodnocení vlivu na botanicky cenné druhy rostlin, 
je možné zvolit i pastvu zohledňující období hnízdění (tj. zejména v případě využití 
velkých býložravců např. pást nejdříve od 15. 7., aby nedocházelo k rušení předmětů 
ochrany nebo destrukci snůšek, popř. zavést jiná protiopatření (např. ohrazení 
vypásaného prostoru nejblíže 5 m před rákosovými porosty).  
V případě omezeného množství finančních prostředků by měl management primárně 
směřovat na aktuálně odborně vymapované perspektivní celky z hlediska výskytu 
předmětů ochrany v dotčených polygonech na kterých by probíhal výše zmíněný 
management po několik po sobě jdoucích let pro zlepšení biotopů předmětů ochrany.  
 
3.4.2 Lokality vhodné k vytvoření systému průseků v rákosí 
 
V místech s hustým a zejména širokým rákosovým porostem litorálu je vhodné 
vytvářet a udržovat systém průseků, které mohou spojovat volnou vodní hladinu 
s přilehlými mokřadními loukami. Tyto průseky jsou prokazatelně využívány 
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chřástalem kropenatým i bukáčkem malým a mohou tak značně přispět ke zlepšení 
stavu populací těchto ptáků (viz kap. 2.4.1). 
Průseky by měly být cca 3 m široké, v místech s hloubkou vody cca 30 cm. Jejich 
obnovování je pak doporučeno 1x za 1–2 roky.  
Vhodnými lokalitami s přibližným zákresem míst pro tento zásah jsou severozápadní 
zátoka a jihovýchodní oblast přítokové části Žehuňského rybníka (viz mapové přílohy 
5. 2.; mapy M5, M7, M8, M9 a M10), kde je monitoringem prokázán pravidelný výskyt 
předmětů ochrany. V případě Dlouhopolského rybníka lze toto opatření doporučit 
v jihovýchodní části v oblasti rozsáhlých rákosových porostů (viz mapové přílohy 5. 
2.; mapa M2). Průseky jsou doporučovány i v rozsáhlých porostech rákosu ve 
východní části Kopičáckého rybníka. (viz mapové přílohy 5. 2.;  mapa M3).  
 
3.4.3 Lokality vhodné k vytváření samostatných tůněk 
 
Realizace mělkých tůněk je vhodná především pro podporu populace bukáčka malého 
(viz kap. 2.4.1), který tato místa s oblibou využívá pro lov kořisti. Ovšem 
nezanedbatelný význam mají i pro chřástala kropenatého. Neboť můžeme 
předpokládat nárůst biodiverzity preferované potravy obou druhů.  
Pro realizaci tůněk jsou v PO doporučovány oblasti „prioritních“ lokalit sečení 
rákosin, s dostatečným podmáčením. Zejména severozápadní zátoka a jihovýchodní 
přítoková část Žehuňského rybníka (mapové přílohy 5. 2.; mapy M5, M9 a M10) 
v místech s hustými rákosovými porosty v blízkosti mokřadních luk.  Podobně jsou 
vhodné lokality v jihovýchodní části Dlouhopolského rybníka (mapové přílohy 5. 2.; 
mapa M2). Ve východní části Kopičáckého rybníka (mapové přílohy 5. 2.; mapa M3) 
se jedná o lokalitu v blízkosti mokřadních luk. Tůňky by měly být miskovitého 
nepravidelného tvaru, o rozměrech přibližně 20 x 20 m, a max. hloubce 50 cm. Tůňky 
by měly být bez ryb, proto by neměly být jakkoli propojeny s volnou hladinou rybníka. 
Po realizaci těchto opatření je doporučeno tůňky ponechat přirozené sukcesi a vytvářet 
v těchto lokalitách tůňky nové, podobných či větších rozměrů. Případně podle potřeby 
a stavu mechanicky obnovit tůňky stávající. 
 
3.5 ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ S JINÝMI PŘEDMĚTY OCHRANY, POPŘ. 
VÝZNAMNÝMI DRUHY V ÚZEMÍ 
 
Případné střety s jinými předměty ochrany se týkají především bahenních pampelišek 
a vrkoče útlého v NPP Žehuňský rybník. Bahenní pampelišky stejně jako vrkoč útlý se 
vyskytují na zmíněném území v sousedních a částečně překrývajících se biotopech 
jako bukáček malý a chřástal kropenatý (viz kap. 2.3.1 a 2.3.2).  Přičemž jednotlivé 
druhy vyžadují pro svůj pozitivní rozvoj odlišné managementové zásahy. Pro bahenní 
pampelišky je vhodná seč mokřadních luk 2x ročně, ideálně právě v hnízdním období 
chřástala kropenatého, který může hnízdit i přímo v mokřadních loukách v blízkosti 
rákosí (viz. kap. 2.2.2). Pro vrkoče je naopak vhodná seč max. 1x ročně (nezahrnuje seč 
terestrických rákosových porostů). V obou případech se jedná o managementové 
zásahy v období hnízdění, což je nepřípustné na lokalitách s obsazenými teritorii 
chřástala kropenatého a bukáčka malého. Pro řešení konfliktu je důležitá především 
znalost aktuálního stavu populací obou druhů ptáků a zároveň i dalších předmětů 
ochrany NPP Žehuňský rybník a dle aktuálního stavu přizpůsobit management sekání 
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luk. V případě obsazených lokalit chřástalem kropenatým nebo bukáčkem malým by 
se mělo ke kosení v hnízdním období přistupovat opravdu jenom v nejkrajnějších 
případech a to rozdělením každé lokality s výskytem těchto druhů na více úseků, a seč 
provádět střídavě, s ohledem na aktuální stav předmětů ochrany. Ty části mokřadních 
luk, které jsou v těsné blízkosti rákosových porostů (přibližně do 50 m od hranice 
rákosových porostů) by měly být sekány buď nejdříve po 15. 7., nebo by měly být 
rozděleny tak, aby jejich seč trvala max. 1 hodinu a tím se omezilo rušení ptáků na 
hnízdech.   
Stejný management jako v případě konfliktů na lokalitách Žehuňského rybníka, je 
doporučen i v případě mokřadních luk rybníka Dlouhopolského a Kopičáckého, kde 
je předpoklad konfliktů s botanickým managementem. 
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4. ZÁVĚREČNÉ ÚDAJE 
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Kloubec B., Hora J., Šťastný K. a kol. (2015): Ptáci jižních Čech. Jihočeský kraj. 
Polášek Z., Kneblová I. a kol. (2018): Souhrn doporučených opatření pro PO 
Heřmanský stav – Odra – Poolší. [depon. in: AOPK ČR, Ústřední seznam ochrany 
přírody] 
Šťastný K., Bejček V., Hudec K. (2006): Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České 
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Urbánek L. (2013): Biotopové nároky chřástala kropenatého (Porzana porzana) v NPR 
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4.2 SDO ZPRACOVAL 
 

AOPK ČR, RP SCHKO Kokořínko – Máchův Kraj 

(na zpracování se podíleli Bc. Jana Frundl, Ing. Petr Lumpe, Mgr. Martin Fořt, Mgr. Irena 

Formanová a Ing. et. Mgr. Martin Klaudys, Ing. Vladimír Volf) 

 
 
4.3 SEZNAM ZKRATEK 
AOPK ČR = Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 
PO = ptačí oblast 
CHKO = chráněná krajinná oblast 
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EVL = evropsky významná lokalita 
MZCHÚ = maloplošné zvláště chráněné území 
NPP = národní přírodní památka 
PP = přírodní památka 
OOP = orgán ochrany přírody 
SDO = souhrn doporučených opatření 
ZOPK = zákon o ochraně přírody a krajiny 
AEKO = agroenvironmentální a klimatická opatření 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 

 

5. PŘÍLOHY 
 
5.1 ORIENTAČNÍ MAPA ŽEHUŇSKÝ RYBNÍK - OBORA KNĚŽIČKY 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 

 

5.2 GRAFICKÉ VYMEZENÍ LOKALIT S PODROBNĚ PLÁNOVANÝM  
MANAGEMENTEM 
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