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1. Základní identifikační a popisné údaje 
 
1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN 
 
Evidenční kód ZCH:1102 
Kategorie:                  přírodní památka 
Název:                        Lítožnice 
kategorie IUCN :       III. – přírodní památka 
 
 
1.2 Platný právní předpis o vyhlášení ZCHÚ 
 

vydal:   NVHLM Praha 
číslo:   5/1988 Sb. NVP 
dne:   4. 7. 1988 

Novelizace : Nařízení, kterým se mění vyhláška č. 5/1988 Sb. NVP, kterou se určují chráněné 
přírodní výtvory v hlavním městě Praze ve znění vyhlášky č. 23/1991 Sb. hl. m. Prahy 

Datum vydání: 21.3.2006    Datum účinnosti 1.5.2006 

 
1.3 Územně-správní členění, překryv s jinými chráněnými územími a příslušnost 
k soustavě Natura 2000 
 
kraj:       Praha 
obec s rozšířenou působností třetího stupně:  - 
obec:       Praha 
katastrální území:     Dubeč 
 
národní park:      - 
chráněná krajinná oblast:    - 
jiný typ chráněného území:    součást přírodního parku Říčanka  (Vyhl. 
                                                                                   č. 3/1984 Sb. NVP) 
 
Natura 2000 
ptačí oblast:      - 
evropsky významná lokalita:    - 
 
 
Přílohy:  
Příl. 1 – Orientační mapa s vyznačením lokalizace PP Lítožnice 1 : 50 000 
Příl. 2 – Lokalizace PP Lítožnice s vyznačením hranic chráněného území a ochranného pásma  
    1 : 6500 
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1.4 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí 
 
Přílohy:  
Příl. 3 – Katastrální mapa s vyznačením hranic chráněného území a ochranného pásma  
             1 : 6500 
Příl. 4 – Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí – tabulky parcel 
 
 
 
1.5 Výměra území a jeho ochranného pásma  
 

Druh pozemku ZCHÚ   
plocha v 0,0000 ha 

OP 
plocha v 0,0000 ha 

Způsob využití 
pozemku 

ZCHÚ   
plocha v 0,0000 ha 

lesní  pozemky 15,4975   

zamokřená plocha 1,5933 

rybník nebo nádrž 7,2155 

vodní  plochy 10,9161  

vodní tok  2,1073 

trvalé  travní porosty 0,2712  

orná půda   

ostatní zemědělské  
pozemky 

0,3168  

 

neplodná půda 1,2950 ostatní plochy 1,5512  

ostatní způsoby 
využití 

0,2562 

zastavěné 
plochy a nádvoří 

  

plocha celkem  28,5528 28,8966  

 

 
Poznámka: Ochranné pásmo není zaměřeno, podle zákona zaujímá 50 m široký pruh lemující 
hranice ZCHÚ. Údaje o ploše jednotlivých parcel v OP nejsou k dispozici, celková plocha OP 
byla vypočtena v GIS. 
    
 
 
 
1.6 Hlavní předmět ochrany 
 
1.6.1 Předmět ochrany podle zřizovacího předpisu 
 
Soustava rybníků a přilehlých luk, svahy údolí Říčanského potoka, hnízdiště ptactva, 
významný krajinářský prvek. 
 
 
 
 
 
1.6.2 Hlavní předmět ochrany – současný stav 
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A. společenstva 
 

název společenstva podíl  plochy v 
ZCHÚ (%) 

popis biotopu společenstva 

M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod 12 porosty s dominantním rákosem (Phragmites 
australis) lemující břehy nádrží, plošně nejlépe 
vyvinuté v litorálu mokřadu jižně od rybníků a 
v zátoce rybníka V Mýtě 

M1.7 Vegetace vysokých ostřic 5 (+ochranné 
pásmo) 

porosty s dominantní Carex acuta a C. 
acutiformis jsou vyvinuty fragmentárně při 
okraji rákosiny v mokřadu jižně od rybníků, 
původní Caricetum gracilis vyvinuté na ploše 
tohoto mokřadu je v současné době přerostlé 
rákosem; rozsáhlý  porost Phalaridetum 
arundinaceae zarůstá mokrou louku v nivě pod 
rybníkem V Mýtě (ochranné pásmo) 

M7 Bylinné lemy nížinných řek 2 maloplošně, ale typicky vyvinuté společenstvo 
s chmelem (Humulus lupulus), ostružiníkem 
(Rubus caesius) i dalšími druhy lemuje břehy 
Říčanského potoka zejména v jižní, nátokové 
části 

T1.5 Vlhké pcháčové louky ochranné pásmo mokrá louka v nivě pod hrází rybníka V. Mýtě s 
 Cirsium canum a C. palustre (ochranné 
pásmo); v současné době zachováno zejména 
v rýhách ve střední části,  jinde je přerostlé 
rákosem a chrasticí rákosovou  

T1.6 Vlhká tužebníková lada 3 (+ ochranné 
pásmo) 

druhově bohatý vysokobylinný porost v nivě 
pod hrází rybníka Nový (ochranné pásmo) na 
podmáčeném stanovišti; podobný, ale 
degradovaný porost s dominantní kopřivou 
vznikl na místě dřívější mokré louky v jižní 
nátokové  části mokřadu jižně od rybníků 

L1 Mokřadní olšiny 1 maloplošně vytvořená olšina pod hrází rybníka 
č. 1 s podrostem ostřic (Carex acutiformis) a 
příměsí dalších druhů jako je Phalaris 
arundinacea nebo Urtica dioica představuje 
přirozený biotop charakteristický pro zbahnělé 
okraje rybníků 

L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 8 les v nivě potoka přitékajícího od jihovýchodu, 
s převahou jasanu (Fraxinus excelsior)  a olše 
(Alnus glutinosa), dále javorů (Acer 
pseudoplatanus, A. platanoides) na podmáčené 
a dočasně zaplavované půdě  

L3.1 Hercynské dubohabřiny  40 les na svazích jižně a východně od rybníků, 
tvořený mozaikou dubohabřin a doubrav 
s příměsí lípy (Tilia cordata) a javorů; 
heterogennost porostů je dána různorodostí  
stanovišť (sklon, expozice); místy výsadba 
nepůvodních dřevin 

X13 Nelesní stromové výsadby mimo 
sídla 

3 bývalé sady na svahu ve východní části ZCHÚ; 
menší plocha ve středu (samovolnou sukcesí 
zarostla dřevinami) a větší s travnatým 
podrostem v proluce lesa v severní části 

 
Pozn.: Názvy společenstev rostlin jsou uvedeny podle Katalogu biotopů ČR (Chytrý et al. 
2001).  



 5 
 

Společenstva, která se zde vyskytují, nejsou sama o sobě vzácná, vesměs jsou druhotná, 
ovlivněná činností člověka; jako komplex však představují hodnotný biotop pro ptactvo i další 
druhy živočichů (viz následující tabulka). Značnou část plochy ZCHÚ zabírá volná vodní 
hladina rybníků. Makrofytní vegetace se v současné době v rybnících nevyskytuje, její 
obnova by však byla žádoucí a tím se řídí i navrhovaný management. Les je druhotný a je 
zahrnut do ZCHÚ spíše z důvodu arondace, představuje však rovněž důležitý biotop pro 
obratlovce i hmyz. 
 
 
B. druhy 
 

název druhu  aktuální 
početnost nebo 
vitalita populace 
v ZCHÚ 

stupeň ohrožení  popis biotopu druhu 

ptáci:    
potápka malá 1 pár VU, ohrožený druh  

(vyhl. 395/1992 Sb.) 
rybník V Mýtě 

potápka roháč 2 páry VU, ohrožený druh  
(vyhl. 395/1992 Sb.) 

rybník Nový 

kormorán velký 1 exemplář VU, ohrožený druh  
(vyhl. 395/1992 Sb.) 

náhodný zálet 

volavka bílá  jedinec VU, silně ohrožený druh 
(vyhl. 395/1992 Sb.) 

zaletuje 

volavka popelavá několik 
exemplářů 

NT zaletují 

pisík obecný  VU, silně ohrožený druh 
(vyhl. 395/1992 Sb.) 

pravidelný výskyt, břehy rybníků 

lžičák pestrý  VU, silně ohrožený druh 
(vyhl. 395/1992 Sb.) 

rybníky, zaletuje  

morčák velký  VU, kriticky ohrožený 
druh (vyhl. 395/1992 
Sb.) 

rybníky, zaletuje 

hohol severní  silně ohrožený druh 
(vyhl. 395/1992 Sb.) 

rybníky, zaletuje 

čírka obecná  VU, ohrožený druh  
(vyhl. 395/1992 Sb.) 

rybníky, občasný výskyt 

čírka modrá  silně ohrožený druh 
(vyhl. 395/1992 Sb.) 

rybníky, občasný výskyt 

kopřivka obecná  VU, ohrožený druh  
(vyhl. 395/1992 Sb.) 

rybníky, občasný výskyt 

moták pochop 2 páry  VU, ohrožený druh 
(vyhl. 395/1992 Sb.) 

mokřad, pravidelně hnízdí v  
rákosině (rákosina rybníku 
V Mýtě) 

krahujec obecný zřejmě 1 pár VU, silně ohrožený druh 
(vyhl. 395/1992 Sb.) 

lesní druh 

lyska černá min. 3 páry  2 páry na Novém a 1 na 
Mysliveckém rybníku 

racek chechtavý  VU zálet 
ledňáček říční 1 pár VU, silně ohrožený druh 

(vyhl. 395/1992 Sb.) 
zaletuje lovit, hnízdí v blízkosti 
PP 
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strakapoud velký ca 5 párů  lesní druh 
cvrčilka říční 2 M  rybníky Nový, Myslivecký 
rákosník proužkovaný 2-3 páry  mezi Novým a V Mýtě 
rákosník zpěvný max. 5 párů  v rákosinách a kopřivách 
rákosník obecný 5-10 párů  v rákosinách 
rákosník velký 3 M VU, silně ohrožený druh 

(vyhl. 395/1992 Sb.) 
v rákosinách, rybník Nový 

lejsek šedý 1 pár LC, ohrožený druh  
(vyhl. 395/1992 Sb.) 

okraj lesa 

moudivláček lužní 1 pár VU, ohrožený druh 
(vyhl. 395/1992 Sb.) 

v keřích a rákosinách mezi 
rybníky Nový a V Mýtě  

strnad rákosní 2 páry  mezi rybníky Nový a V Mýtě, 
pravidelně hnízdí 

obojživelníci:    
skokan štíhlý (Rana 
dalmatina) 

několik desítek 
jedinců 

silně ohrožený druh 
(vyhl. 395/1992 Sb.) 

limózní rákosiny, v jižní části 3. 
nádrže 

ropucha obecná (Bufo 
bufo)  

populace početná 
pouze v období 
páření, od první 
dekády dubna 

ohrožený druh  (vyhl. 
395/1992 Sb.) 

podél hrází a otevřenějších břehů, 
sev. část 1. nádrže, záp. břeh 2. 
nádrže, migrace řečištěm potoka 

ropucha zelená (Bufo 
viridis)  

slabá populace 
(do 20 
exemplářů) 

silně ohrožený druh 
(vyhl. 395/1992 Sb.) 

podél otevřenějších partií břehů se 
společenstvy trav a rákosu; levý 
břeh 2. nádrže  
 

skupina zelených skokanů 
Pelophylax esculenta 
synkl. (Rana kl. esculenta, 
ridibunda) 

populace stabilní 
(nižší stovky) 

silně až kriticky 
ohrožený druh (vyhl. 
395/1992 Sb.) 

limózní rákosinová společenstva 
na pravém břehu 1. nádrže a v 
celé jižní polovině 3. nádrže, 
zčásti i západní břeh 2. nádrže   

skokan hnědý (Rana 
temporaria) 

malá populace 
(25–35 jedinců) 

není chráněn dle zákona 
č.114/1992 Sb. 

v litorálu rákosin, v jižní části 3. 
nádrže a v zavodněné části 
močálu před hrází 1. nádrže 

čolek obecný (Triturus 
vulgaris) 

řádově vyšší 
desítky 

silně ohrožený druh 
(vyhl. 395/1992 Sb.) 

žije zde velmi skrytým způsobem 
v poměrně nepřehledném 
prostředí rákosin s keřovými 
prvky (litorál před hrází 1. nádrže, 
JV cíp 2. nádrže). 

plazi:     
ještěrka obecná (Lacerta 
agilis) 

není hojná, 
občasné nálezy 

silně ohrožený druh 
(vyhl. 395/1992 Sb.) 

v porostech s hustým bylinným 
krytem, svah bývalého sadu 

slepýš křehký (Anguis 
fragilis) 

není hojný, 
ojedinělé nálezy 

silně ohrožený druh 
(vyhl. 395/1992 Sb.) 

ekotonový biotop na rozhraní 
rybníků a lesního porostu 

užovka obojková (Natrix 
natrix) 

na lokalitě 
perspektivní 
populace 

ohrožený druh (vyhl. 
395/1992 Sb.) 

terestrické rákosiny, v litorálu a 
břehových porostech nátokové 
plochy nádrží 

hmyz:    
Acupalpus dubius  nejsou údaje VU – zranitelný 

(Červený seznam 
bezobratlých ČR, 
Farkač et al., 2005) 

břehy tůní porostlé mechy 

Nanophyes (s.str.) brevis 
Boh. 

nejsou údaje  vázaný na pobřežní rostlinu 
Lythrum salicaria 

Pelenomus  olssoni 
Israelson   

nejsou údaje  vázaný na mokřadní rostlinu 
Peplis portula (obnažená dna) 

Ethelcus denticulatus 
(Schrnk.) 

nejsou údaje  vzácný a lokální druh teplých 
oblastí, spíše na polních 
ruderálech 
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Mecinus heydeni Wenck. nejsou údaje  nalézán vzácně a ojediněle, vyvíjí 
se ve stoncích lnice (Linaria 
vulgaris) 

otakárek ovocný 
(Iphiclides podalirius) 

 ohrožený druh (vyhl. 
395/1992 Sb.) 

otevřené luční biotopy 

batolec duhový (Apatura 
iris) 

 ohrožený druh (vyhl. 
395/1992 Sb.) 

zamokřené polní cesty v okolí 
rybníků 

měkkýši:     
Vertigo angustior Jffr. nejsou údaje druh Natury 2000, 

vzácný druh 
heliofilní prvek otevřených 
stanovišť; zbytky nivních 
mokřadů 

Clausilia pumila C.Pfr. nejsou údaje zde na jednom 
z posledních refugií v 
Praze 

potoční luhy, zde výskyt na dně 
údolíčka 

Oxyloma elegans Risso jednotlivé nálezy mizející druh na březích vod 
    
houby:     
muchomůrka slámožlutá 
(Amanita gemmata) 

nejsou údaje velmi řídký výskyt na písčitém podkladu terasy 
potoka v místě vysázeného boru 

muchomůrka šiškovitá 
(Amanita strobiliformis) 

nejsou údaje  vzácná vázaná na teplé polohy, zejména 
na oblasti jižní Moravy 

bedla vyniklá (Lepiota 
mastoidea) 

nejsou údaje velmi vzácná vázaná na teplé polohy státu 

cévnaté rostliny:    
krtičník křídlatý 
(Scrophularia umbrosa 
Dum.)   

jednotlivé 
exempláře  

ohrožený druh C3 
(Černý a červený 
seznam cévnatých rostlin 
ČR, Procházka ed., 
2001) 

otevřená místa na březích (hráz 
rybníka č. 1, břeh potoka, 
narušená podmáčená místa v nivě 
č. 5) 

kosatec žlutý (Iris 
pseudacorus  L.) 

roztroušené 
exempláře 

 v pobřežních  porostech rákosin a 
vysokých ostřic 

dymnivka dutá (Corydalis 
cava (L.) Schweigger et 
Koerte) 

ojedinělé 
exempláře 

 vlhká místa v lesním podrostu, 
navazující na olšinu 

brčál menší (Vinca minor 
L.) 

1 malá kolonie  lesní podrost při kraji 
dubohabřiny 

 
*  U druhů, které jsou uvedeny na „Červeném seznamu  ptáků České republiky“, je příslušnost k tomuto seznamu 
uvedena zkratkou. 
Vysvětlení zkratek:  
VU – VULNERABLE – ZRANITELNÝ 
NT –  NEAR THREATENED – TÉMĚŘ OHROŽENÝ 
LC – LEAST CONCERN – MÁLO DOTČENÝ 
SO – SILNĚ OHROŽENÝ  
M – samčí jedinec 
 
 
1.7 Dlouhodobý cíl péče 
 
Udržení příznivých podmínek pro ornitofaunu a batrachofaunu. Zachování  
vlhkomilných rostlinných společenstev, udržení a popřípadě vytvoření odpovídajících 
podmínek pro rozvoj populací významných rostlinných druhů. 
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2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět 
ochrany 
 
2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů 
 
PP Lítožnice představuje významný krajinný prvek. Krajinný reliéf tvoří mělce zaříznuté 
údolí Říčanského potoka situované od jihu k severu, v jehož centru je soustava tří rybníků, 
napájených tímto potokem. Všechny nádrže jsou obtočné. Na východní straně je údolí 
ohraničeno strmějším svahem, pokrytým lesem, který je rovněž součástí ZCHÚ. Na západní 
straně je lokalita lemovaná zemědělskými pozemky. 
PP Lítožnice leží v nadm. výšce 236–260 m. Z hlediska biogeografie je území součástí 
Českobrodského bioregionu a zaujímá východní výběžek Pražské plošiny s mírně teplomilnou 
biotou 2. bukovo-dubového vegetačního stupně. Geologická struktura je tvořena ordovickým 
souvrstvím paleozoika s břidlicemi, křemenci a pískovci. Rekonstrukčně sem patří vegetace 
střemchové jaseniny (rybníky v údolí i niva Říčanského potoka), černýšová dubohabřina 
biková (zalesněný svah i porost podél pravého břehu Říčanského potoka od Dubče); okolní 
pole včetně přítoku na jihovýchodě za lesem by zabírala lipová doubrava.  
Současná vegetace zahrnuje zejména typická litorální a mokřadní společenstva, která mají 
význam jako biotop ptactva i dalších živočichů, zejména obojživelníků. Jsou to společenstva 
rákosin a vysokých ostřic, mokrých luk a vysokobylinná společenstva nivy, křoviny 
zarůstající hráze a zčásti i břehy rybníků a lemující koryto Říčanského potoka spolu s vrbami i 
dalšími dřevinami typickými pro údolní luhy. Fragmentárně je zastoupen lužní les lemující 
potok, který přitéká od jihovýchodu, a olšina při zátoce rybníka. Les na svahu nad rybníky je 
druhotného charakteru, prolínají se v něm prvky dubohabřin s nepůvodními dřevinami (smrk, 
borovice, dub červený) a pozůstatky ovocných sadů (třešně, hrušně). 
PP Lítožnice je především ornitologickou lokalitou. Její význam spočívá v tom, že 
představuje jednak hnízdiště, jednak velmi významné refugium  ptáků při podzimních a 
jarních migracích. Obě funkce území jsou pro současnou pražskou aglomeraci nezastupitelné. 
Zároveň představuje důležitý biotop pro řadu dalších živočichů jako bohatá lokalita 
obojživelníků i pro výskyt vzácnějších druhů hmyzu a měkkýšů: Hnízdí zde např. moták 
pochop, strnad rákosní, potápka malá, potápka roháč, moudivláček lužní, doložen je výskyt 
vzácnějších druhů na tahu a přechodně (např. volavka bílá, lžičák pestrý, morčák velký, 
kopřivka obecná, hohol severní, vzácné druhy bahňáků). Z obojživelníků se zde vyskytují 
skokani (zelený, hnědý i vzácný štíhlý), dva druhy ropuch a čolek obecný.  
 
 
Přehled zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 
 
název druhu aktuální početnost 

nebo vitalita 
populace v ZCHÚ 

kategorie  
podle vyhlášky č. 
395/1992 Sb. 

popis biotopu druhu  

ptáci*:    
potápka malá 1 pár ohrožený druh  (vyhl. 

395/1992 Sb.) 
rybník „V Mýtě“ 

potápka roháč 2 páry ohrožený druh  (vyhl. 
395/1992 Sb.) 

rybník „Nový“ 

moták pochop 1 pár ohrožený druh  (vyhl. 
395/1992 Sb.) 

mokřad, rákosiny rybníku „V 
Mýtě“ 

krahujec obecný 1 pár silně ohrožený druh 
(vyhl. 395/1992 Sb.) 

lesní druh 
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ledňáček říční 1 pár silně ohrožený druh 
(vyhl. 395/1992 Sb.) 

hnízdí v blízkosti PP 

rákosník velký 3 M silně ohrožený druh 
(vyhl. 395/1992 Sb.) 

rybník „Nový“- pobřežní 
porosty 

lejsek šedý 1 pár ohrožený druh  (vyhl. 
395/1992 Sb.) 

jižní okraj lesa 

moudivláček lužní 1 pár VU, ohrožený druh 
(vyhl. 395/1992 Sb.) 

v keřích a rákosinách mezi 
rybníky Nový a V Mýtě  

obojživelníci:    
skokan štíhlý (Rana dalmatina) několik desítek 

jedinců 
silně ohrožený druh 
(vyhl. 395/1992 Sb.) 

limózní rákosiny, v jižní části 
3. nádrže 

ropucha zelená (Bufo viridis)  slabá populace (do 
20 exemplářů) 

silně ohrožený druh 
(vyhl. 395/1992 Sb.) 

podél otevřenějších partií břehů 
se společenstvy trav a rákosu; 
levý břeh 2. nádrže  
 

skupina zelených skokanů 
Pelophylax esculenta synkl. 
(Rana kl. esculenta, ridibunda) 

populace stabilní 
(nižší stovky) 

silně až kriticky 
ohrožený druh (vyhl. 
395/1992 Sb.) 

limózní rákosinová 
společenstva na pravém břehu 
1. nádrže a v celé jižní 
polovině 3. nádrže, zčásti i 
západní břeh 2. nádrže   

čolek obecný (Triturus 
vulgaris) 

řádově vyšší 
desítky 

silně ohrožený druh 
(vyhl. 395/1992 Sb.) 

žije zde velmi skrytým 
způsobem v poměrně 
nepřehledném prostředí rákosin 
s keřovými prvky (litorál před 
hrází 1. nádrže, JV cíp 2. 
nádrže). 

ropucha obecná (Bufo bufo)  populace početná 
pouze v období 
páření, od první 
dekády dubna 

ohrožený druh  (vyhl. 
395/1992 Sb.) 

podél hrází a otevřenějších 
břehů, sev. část 1. nádrže, záp. 
břeh 2. nádrže, migrace 
řečištěm potoka 

hmyz:    
otakárek ovocný (Iphiclides 
podalirius) 

 ohrožený druh  (vyhl. 
395/1992 Sb.) 

otevřené luční biotopy 

batolec duhový (Apatura iris)  ohrožený druh  (vyhl. 
395/1992 Sb.) 

zmokřené polní cesty v okolí 
rybníků 

*jsou uvedeny pouze druhy s prokázaným nebo předpokládaným hnízděním.  
 
 
 
2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti 
v minulosti 
 
Území, na němž se PP Lítožnice rozkládá, bylo odedávna ovlivněno činností člověka: Ve 
středověku (od 13. do 15. století) byla v místech severně od nynějších rybníků tvrz a ves 
Lítožnice (podle ní je PP pojmenována), v okolí se rozkládaly sady a vinice. Ves zpustla 
pravděpodobně po r. 1489 a posléze zcela zanikla; okolní svahy zarostly lesem, nepodařilo se 
nalézt místo bývalé vinice (Jaroš 1992). V 19. století zde byla bažantnice (zrušena v r. 1868).  
Rybníky v současné podobě byly vybudovány na místě původního rybníka v 50. letech 20. 
století. Tento zásah se ukázal být prospěšným zejména pro avifaunu – rybníky se staly 
vhodným místem pro zastávky vodního ptactva při tazích, některé druhy zde zahnízdily. Niva 
byla ovšem z velké části při výstavbě rybníků porušena, což vedlo k její podstatné 
ruderalizaci a ztrátě přirozeného rázu (Ložek 2007). Nicméně s dalším rozvojem pobřežní a 
okolní luční vegetace a zarůstáním bývalých sadů vznikla mozaika různorodých biotopů (od 
mokřadních po xerotermní), vhodných pro nejrůznější druhy živočichů. Vzniklo tak poměrně 
rozsáhlé refugium řady menších živočichů i některých rostlin uprostřed okolní převážně 
zemědělské krajiny, přičemž vliv hospodaření na rybnících a v okolních porostech byl až po 
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80. léta 20. století spíše příznivý. Vzhledem ke kvalitě nově utvářených biotopů byla proto 
Lítožnice vyhlášena v r. 1988 přírodní památkou. Počátkem 90. let 20. století počaly porosty 
pcháčových luk a vysokých ostřic ustupovat a byly nahrazovány chrasticí (louky) a rákosem 
(břehy rybníků); zároveň bylo pozorováno šíření nitrofilních druhů, pravděpodobně jako 
důsledek eutrofizace prostředí. V té době se také rozrůstala mladá mokřadní olšina u rybníka 
„V Mýt ě“. Ze dvou ploch osázených ovocnými stromy („třešňovky“) je až do současné doby 
zachována severní, kde je kosením udržován travnatý podrost, staré stromy nejsou 
odstraňovány. Tento způsob údržby je z hlediska fauny i xerotermní vegetace pozitivní. 
Druhý zbytek sadu, tvořící pruh ve střední části lesa nebyl již udržován a je začleněn do 
lesních porostů. Rovněž zachování starých stromů a neodstraňování padlých velkých stromů 
v bývalém sadu i v okolním lese má pozitivní dopad zejména na entomofaunu. Současné lesní 
porosty byly zčásti vysazeny v r. 1914, dosadba provedena v r. 1940. Výsadby stanovištně 
nepůvodních dřevin (smrk, borovice lesní a černá, modřín) nebyly pro toto území přínosem a 
přispěly k ochuzení bylinného podrostu a tím i celého biotopu. Nicméně v současnosti 
existující stromy nepůvodních dřevin přispívají ke stanovištní různorodosti z hlediska 
avifauny a entomofauny a nemají další negativní dopad. 
Extenzivní až polointenzivní hospodaření na rybnících bylo až dosud z hlediska zachování 
kvality biotopů únosné, pokud zde nebyly chovány kachny. Pravidelné kosení rákosových 
porostů v litorálu rybníků i mokřadu v nátokové části území přispívá ke zlepšení stavu 
populace rákosu (odstraněním suché hmoty se nádrže zbytečně nezazemňují, vrstva 
nerozloženého detritu by bránila klíčení semen rostlin).  
 
 
2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy 
 
LHP pro lesy v majetku Magistrátu hl. m. Prahy, platnost 1. 1. 2004–31. 12. 2013. 
Předchozí plán péče s platností r. 2000-2009 
Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí z 12. 1. 2005 ve věci zákazu činnosti – 
vypouštění a odchovu kachny divoké a jejich kříženců ve zvláště chráněném území, přírodní 
památce Lítožnice. 
 
 
2.4 Škodlivé vlivy a ohrožení území v současnosti 
 
Přímo v rámci ZCHÚ se projevuje, nebo projevovalo  několik negativních vlivů na rybníky:  
1. Chov kachen pro účely myslivosti , další intenzifikace chovu ryb je rovněž nežádoucí. 
Chov kachen likviduje vodní vegetaci, přispívá k hypertrofii nádrže a nadměrnému zákalu 
vody, potravní konkurence omezuje divoce žijící ptactvo. Při intenzivním chovu ryb rovněž 
stoupá trofie prostředí, mizí submersní vegetace a snižuje se potravní nabídka pro ptactvo. 
Zejména chov býložravých ryb (tolstolobik, amur) je nežádoucí. 
2. Rovněž lov divokých kachen v území, které je chráněno jako biotop vodního ptactva, je 
nežádoucí.  
3. Sportovní rybářství se neprojevuje samo o sobě negativně, měl by však být šetrnější přístup 
jak k vegetaci na vymezených využívaných plochách (na březích vegetace místy zcela 
zmizela), tak k živočichům, zejména ptactvu (rušení jakýmkoliv hlukem). Doporučuje se 
vyčlenit při příjezdové cestě u pole parkovací plochu pro auta, neparkovat s nimi po celé 
délce západního břehu rybníka č. 2 (Nový). 
4. Splachy ze zemědělských pozemků v okolní krajině zvyšují obsah živin v Říčanském 
potoce a přispívají k nežádoucí hypertrofii některých nádrží – tento vliv je neodstranitelný, 
závisí na hospodaření v širším území.  
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5. Negativní vliv má rozjíždění louky pod hrází rybníku V Mýtě a přilehlého sadu terénními 
motorkami a čtyřkolkami. Dochází k narušení porostů, zvýšené půdní erozi na svahu a tím i 
poškozování biotopu plazů a hmyzu, hluk ruší ptactvo i ostatní živočichy. 
6. Potencielní ohrožení vyvstává z plánované stavby dálničního obchvatu, který bude uzavírat 
ZCHÚ od okolní krajiny v těsné blízkosti od západu i severu; zejména hrozí 
nekontrolovatelné znečištění vody v Říčanském potoce. To připadá v úvahu zejména při 
přívalových deštích; běžný odtok z dálnice by měl být zachycen v nádržích, zejména pokud 
by voda byla dočišťována systémem kořenového čištění.  
 
Příloha:  
Příl. 5 – Mapa plánovaného dálničního obchvatu  
 
 
2.5 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch 
 
2.5.1 Základní údaje o lesích  
 
Lesní porosty zahrnuté do PP Lítožnice jsou druhotného charakteru, vzniklé na místě 
dřívějších pastvin, sadů a vinic, a jsou zahrnuty do chráněného území spíše z důvodu 
arondace, jako součást krajinného prvku (viz kap. 1.6.1). V současné době jsou významné 
jako biotop hmyzu, ptactva i dalších živočichů, k čemuž přispívá co největší pestrost druhové 
skladby dřevin. Proto se optimální druhové složení dřevin z biologického hlediska nemusí 
shodovat s cílem výchovné těžby z hlediska lesnického (uvedeno u konkrétních porostů – viz 
tab. v příl. 6). Podrobnější popis lesních porostů i doporučeného managementu je v příl. 10.  
 
Poznámka:  Údaje o hospodaření v lesích (LHP) jsou v současné době k dispozici pouze u 
části lesních porostů, které jsou v majetku Hl. m. Prahy (viz mapa v příl. 7), další údaje od 
Lesů ČR a soukromých vlastníků nejsou dostupné. Proto údaje v následujících  tabulkách 
vycházejí jen z těchto dostupných údajů a není možno je vyplnit pro celou lesní plochu. 
Nicméně tento soubor porostních skupin zahrnuje všechny hlavní lesní typy, které se v ZCHÚ 
vyskytují, a podává reprezentativní obraz o dřevinné skladbě a zastoupení přirozených dřevin 
v celém lesním celku. 
 
 
 
Přírodní lesní oblast Polabí 
Lesní hospodářský celek / 
zařizovací obvod 

1 

Výměra LHC v ZCHÚ (ha) 100 % 
Období platnosti LHP (LHO) 1. 1. 2004–31. 12. 2013 
Organizace lesního hospodářství * Les. úřad 1100- 
Nižší organizační jednotka **  
* u LČR na úrovni lesní správy nebo lesního závodu, u ostatních na úrovni majetku 
** u LČR revíry (polesí), u ostatních jen pokud mají 
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Přehled výměr a zastoupení souborů lesních typů 
 
Přírodní lesní oblast: Polabí 
Soubor lesních 

typů (SLT) 
Název SLT Přirozená dřevinná skladba SLT Výměra 

(ha) 
Podíl (%) 

1S (Habrová) doubrava na 
píscích 

db8, hb1, bo1, bř, lp 3,93 40,5 

2L Potoční luh db5, js3, jl1, jv1, ol0,25 0,67   7 
1H Sprašová habrová doubrava db8, hb2, lp, břek, keře 2,38 24 
2D Obohacená buková doubrava db6, bk1, lp1, jv1, hb1, jl (slabé keře) 2,75 28,5 
1C Suchá habrová doubrava db8, hb1, lp1, břek výměra neudána, zahrnuto do 

předchozích typů 

2V Vlhká buková doubrava db5, jd2, js1, jv1, bk1, jl dtto 
Celkem  9,9 (9,73) 100 % 

 
 
 
 
Porovnání přirozené a současné skladby lesa 
 
Zkrat-

ka 
Název dřeviny Současné 

zastoupení (ha)* 
Současné 

zastoupení (%)** 
Přirozené *** 

zastoupení (ha) 
Přirozené 

zastoupení (%) 
Jehličnany 

BO borovice lesní 8,20 15,6 3,07 10,63 
MD modřín 5,48 15,0 0 0 
SM smrk ztepilý 5,13 2,5 0 0 

Listnáče 
LP lípa  2,97 9,5 2,97 9,5 

DBZ dub zimní 9,06 30,4 9,06 30,4 
OS osika 0,61 5,0 0 0 
TR třešeň ptačí 0,61 2,5 0 0 

TPC topol černý 2,54 11,4 0 0 
JS jasan 0,67 1,3 0,67 1,3 
HB habr 7,0 2,4 7,0 2,4 
BR bříza 4,25 1,2 1,87 0,5 
KL klen 1,87 0,4 0 0 

DBC dub červený 4,25 0,9 0 0 
JV javor 5,13 1,5 2,75 0,25 

Celkem  100 % ----- ----- 

* jsou uvedeny součty ploch porostních skupin, v nichž se daná dřevina vyskytuje  
** vypočteno průměrné procentuelní zastoupení dané dřeviny ve všech porostních skupinách 
*** jsou uvedeny součty ploch porostních skupin, v nichž se daná dřevina vyskytuje jako 
přirozený druh; přirozená skladba lesních typů byla stanovena podle příručky Plíva K. (1991): 
Funkčně integrované lesní hospodářství 1. Přírodní podmínky v lesním plánování. – ÚHÚL 
Brandýs nad Labem.  
 
přirozené zastoupení celkem = 54,98 %, což by znamenalo zařazení lesa do kategorie „les 
přírodě vzdálený“ 
 
Přílohy:  
Příl.  6 (Příloha I, tab. A) – Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich 
Příl. 7 – Lesnická mapa typologická chráněného území s vyznačením ploch zahrnutých 
         v tabulce v příl. 6
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2.5.2. Základní údaje o rybnících, vodních nádržích a tocích  

 
Podrobný popis stavu jednotlivých vodních ploch, jejich dosavadního i navrhovaného 
managementu je v příl. č. 11 

 
Název rybníka (nádrže) Dubeč 1, Myslivecký – rybník č. 1 
Katastrální plocha 1,4360 ha 
Využitelná vodní plocha  
Plocha litorálu  
Průměrná hloubka  
Maximální hloubka  
Postavení v soustavě * horní na nátokové straně 
Manipulační řád **  
Hospodářsko provozní řád **  
Způsob hospodaření chov ryb pro účely sportovního rybolovu  
Intenzita hospodaření extenzivní, bez hnojení a přikrmování ryb, bez 

pravidelných výlovů a vypouštění rybníka 
Výjimka k aplikaci látek 
znečišťujících vodu (krmiva, 
hnojiva) ** 

 

Parametry zvláštních povodní (u 
rybníků III. kategorie) ** 

 

Uživatel Český rybářský svaz, Uhříněves 
Rybářský revír **  
Zarybňovací plán **  
Průtočnost – doba zdržení ***  
 
Název rybníka (nádrže) Dubeč 2, Nový – rybník č. 2 
Katastrální plocha 3,1763 ha 
Využitelná vodní plocha  
Plocha litorálu  
Průměrná hloubka  
Maximální hloubka  
Postavení v soustavě * druhý, souběžně s rybníkem č. 3 
Manipulační řád **  
Hospodářsko provozní řád **  
Způsob hospodaření chov ryb pro účely sportovního rybolovu  
Intenzita hospodaření extenzivní, bez hnojení a přikrmování ryb, bez 

pravidelných výlovů a vypouštění rybníka 
Výjimka k aplikaci látek 
znečišťujících vodu (krmiva, 
hnojiva) ** 

 

Parametry zvláštních povodní (u 
rybníků III. kategorie) ** 

 

Uživatel Český rybářský svaz, Uhříněves 
Rybářský revír **  
Zarybňovací plán **  
Průtočnost – doba zdržení ***  
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Název rybníka (nádrže) V Mýtě, Mýto – rybník č. 3 
Katastrální plocha 3,1927 ha 
Využitelná vodní plocha  
Plocha litorálu  
Průměrná hloubka  
Maximální hloubka  
Postavení v soustavě * druhý, souběžně s rybníkem č. 2 
Manipulační řád **  
Hospodářsko provozní řád **  
Způsob hospodaření chov ryb 
Intenzita hospodaření extenzivní, bez hnojení a přikrmování ryb 
Výjimka k aplikaci látek 
znečišťujících vodu (krmiva, 
hnojiva) ** 

 

Parametry zvláštních povodní (u 
rybníků III. kategorie) ** 

 

Uživatel nájemce – fyzická osoba 
Rybářský revír **  
Zarybňovací plán **  
Průtočnost – doba zdržení ***  
* uvádí se jen u rybníků, které jsou součástí rybniční soustavy 
**pokud tyto dokumenty existují, uvede se jejich číslo a datum jejich schválení rozhodnutím 
příslušného úřadu a doba jejich platnosti.  
*** uvádí se jen u průtočných rybníků. 
Název rybníka (nádrže) plocha č. 4 – močál  
Katastrální plocha 1,5933 ha 
Využitelná vodní plocha  
Plocha litorálu  
Průměrná hloubka  
Maximální hloubka  
Postavení v soustavě * před rybníkem č. 1 na návodní straně 
Manipulační řád **  
Hospodářsko provozní řád **  
Způsob hospodaření bez využití 
Intenzita hospodaření není pravidelně obhospodařován, pouze ochranný 

management 
Výjimka k aplikaci látek 
znečišťujících vodu (krmiva, 
hnojiva) ** 

 

Parametry zvláštních povodní (u 
rybníků III. kategorie) ** 

 

Uživatel  
Rybářský revír **  
Zarybňovací plán **  
Průtočnost – doba zdržení ***  
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Název vodního toku Říčanský potok 
Číslo hydrologického pořadí* 137780000100 
Úsek dotčený ochranou  
(řkm od – do) 

1,6 km po proudu od okraje zástavby na východním kraji 
Dubče 

Charakter toku** kaprové vody 
Příčné objekty na toku splav, brod 
Manipulační řád ***  
Správce toku Zemědělská vodohospodářská správa Praha 
Správce rybářského revíru  
Rybářský revír ***  
Zarybňovací plán ***  
 
Příloha:  
Příl. 8 – Mapa dílčích ploch PP Lítožnice 1 : 5 000 
Příl. 10 (Příloha I, tab. B) – Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet 
        plánovaných zásahů v nich 
Příl. 11. Podrobný popis dílčích ploch, jejich dosavadního i navrhovaného managementu 
 
 
2.5.4 Základní údaje o nelesních pozemcích 
 

Nelesní pozemky mimo vodní plochy zahrnují travinné porosty, ať už kosené louky (dílčí 
plohy č. 6, 9), kosenou plochu starého sadu (dílčí plocha č. 7) nebo podmáčené nivní porosty 
(dílčí plocha č. 8). Plochy č. 8 a 9 leží v ochranném pásmu ZCHÚ. Podrobný popis 
současného stavu dílčích ploch na nelesních pozemcích i jejich managementu je v příl. 11. 
 
Přílohy:  
Příl. 8 – Mapa dílčích ploch PP Lítožnice 1 : 5 000 
Příl. 10 (Příloha I, tab. B) – Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet 
        plánovaných zásahů v nich 
Příl. 11. Podrobný popis dílčích ploch, jejich dosavadního i navrhovaného managementu 
 
 
2.6 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů do území a závěry pro 
další postup 
 
Z výsledků recentních průzkumů (Jaroš 2007, Kerouš 2007, Ložek 2007, Strejček 2007, 
Veselý 2007, Ziegler 2007) je vidět, že se nadále daří udržovat vitální populace živočichů. 
kteří jsou hlavním předmětem ochrany v tomto chráněném území, a i když výskyt druhů a 
početnost populací zejména u ptactva přirozeně kolísá v závislosti na migraci, je nutno 
dosavadní péči o chráněné území hodnotit kladně. Určitá degradace vegetace probíhá již 
v dlouhodobém časovém horizontu, nicméně hlavní typy biotopů zůstávají zachovány. 
Z hlediska druhové diverzity rostlin i živočichů je ovšem vidět rozdíl mezi rybníky a 
ostatními plochami, lesními i nelesními: Samotné vodní plochy rybníků jsou v současné době 
chudé jak vegetačně, tak i výskytem živočišných druhů ve srovnání se sousedícími plochami. 
Výskyt chráněných a ohrožených druhů, který je v chráněném území zaznamenáván, se 
koncentruje spíše v okolních mokřadech a lučních plochách, případně v rákosinách a 
křovinách na hrázích a březích rybníků. Kladně se projevují výsledky ochranářského 
managementu navrhovaného už v předchozím Plánu péče na období 2000–2009: kosení 
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rákosin v zimě na ledu, kosení luk (dvoufázově s ponecháním nepokosené části),  kosení 
podrostu v bývalém sadu (střídavě po částech), prohloubení vodního příkopu při kraji nivní 
louky, vybudování líhniště pro plazy. V těchto osvědčených činnostech je dobré pokračovat, 
případně je i rozšířit na další plochy. Rovněž dohoda s Rybářským svazem ČR Uhříněves o 
využívání vymezených částí břehů ke sportovnímu rybolovu a ochrana rákosin a křovitých 
partií při březích je přínosem. Na rozdíl od předchozích doporučení se jeví přínosem (zejména 
pro entomofaunu) ponechání starých ovocných stromů (i mrtvých) na místě i neodstraňování 
padlých mrtvých stromů.  
Stav nádrží je možno indikovat pomocí průhlednosti vody, provázené významným výskytem 
submersní makrovegetace, a výskytu hrubého zooplanktonu (Faina et Přikryl 1996). 
Zooplankton v letošním roce stanoven nebyl, ale silný zákal vody v letních měsících (od 
června) a absence jakékoliv submersní makrovegetace byly pozorovány zejména na rybnících 
č. 3 (V Mýtě) a 1 (Myslivecký), což indikuje hypertrofní stav v nádržích. Na ne zrovna 
optimální stav vodního prostředí v rybnících ukazuje i výskyt dospělých skokanů v kalužích 
mimo nádrže (pozorováno K. Keroušem a Z. Hroudovou v terénu). Tento stav je evidentně 
důsledkem chovu polodivokých kachen pro účely myslivosti, který byl v r. 2008 přes zákaz 
(viz rozhodnutí MŽP z r. 2005) opět založen na rybníce V Mýtě, a může zde souviset i s rybí 
obsádkou). I když rybářským hospodařením v tomto území není možno docílit výrazného 
snížení trofie rybníků (Faina et Přikryl 1996), je nutné alespoň potlačit projevy hypertrofie. 
Z ostatních vodních ploch je naopak v příznivém stavu mokřad (č. 4) na návodní straně 
rybníka č. 1 (Mysliveckého), kde hnízdí vodní ptactvo a je biotopem obojživelníků. U 
ostatních ploch (lesních i nelesních) není viditelný žádný negativní dopad hospodaření a lze 
pokračovat stejným způsobem. Z návrhů minulého Plánu péče nebyla doposud realizována 
dosadba pobřežní linie křovitých dřevin, která by oddělovala západní břehy rybníků od polí. 
Tento záměr lze doporučit k realizaci v následujícím období (vysadit kromě keřů i stromy). 
Závěr: V návaznosti na dosavadní Plán péče pokračovat v navržených opatřeních (viz přílohy 
6, 10, 11). Za současného stavu vodních nádrží je akceptovatelné pouze extenzivní 
hospodaření na rybnících, v žádném případě není přijatelný chov kachen.  
 
2.7 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize 
 
Kolize zájmů může nastat v případě záměru odbahnění rybníka 3 - V Mýtě. Prioritním 
zájmem je nesnížit kvalitu biotopu ptáků a obojživelníků. Pokud se ukáže nutnost skutečně 
odbahnění provést, je nutno trvat na kvalitním projektu, a teprve po jeho posouzení a 
schválení přistoupit k odbahnění. Podrobnější podmínky jsou uvedeny v kap. 3.1.1. a příloze 
11.  
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3. Plán zásahů a opatření  
 
3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ 
 
Jak dosavadní, tak navrhovaný management jsou uvedeny spolu s popisem jednotlivých 
dílčích ploch v příl. 11.  
 
 
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 Kategorie lesa Soubory lesních typů 
1 32c 1S, 2L, 1H, 2D, 1C, 2V 

Cílová druhová skladba dřevin (%) při obnově lesa 
SLT  základní dřeviny meliorační a zpevňující dřeviny ostatní dřeviny 
1S, 1H, 
1C 
2D, 2V  
 
2L 

db 5-7, hb 1-2, lp2-3, bo 
1-2, bk 0-2, jv 0-1 
dbl5-7, bk+-1, js+-2, jv+-
1,  
js 1-3, jv 1-2, jl 1-3, oll +-
1, dbl 1-3 

lp, hb, jl, db, bk 
 
db, lp, hb, bk, jv 
 
jv, js, jl 
 

 

A) Porostní typ  B) Porostní typ  C) Porostní typ  
1S (habrová) doubrava na píscích 
1H sprašová habrová doubrava 
1C suchá habrová doubrava 

2D obohacená buková doubrava 
2V vlhká buková doubrava 

2L potoční luh (v dané lokalitě má 
porost spíš  charakter jasanové 
olšiny) 

Základní rozhodnutí 
Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba 

160 40 130 30 90 20 

Hospodářský způsob Hospodářský způsob Hospodářský způsob 
Hospodaření se řídí platným LHP, 
při respektování specifických 
potřeb ochranářského managementu 

Hospodaření se řídí platným LHP, 
při respektování specifických potřeb 
ochranářského managementu 

Porost není příliš využitelný 
produkčně, má význam pro 
zpevnění břehů  

Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty 
Vytvoření porostů s druhovou 
skladbou bližší přirozeným 
habrovým doubravám, při 
zachování rozmanitosti biotopů  

Dvouetážové porosty blížící se 
druhovou skladbou přirozeným 
doubravám na stinných vlhkých 
stanovištích 

Zachování přirozeného charakteru 
lužního porostu v nivě potoka se 
specifickými biotopy, ale ponechat 
tpc (entomofauna) 

Způsob obnovy a obnovní postup 
N, (p)N  N, (p)N N, (p)N 

 
 
 
 
Péče o nálety, nárosty a kultury 
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obsekávání semenných dubů,  
likvidace křovin v kultuře a 
uvolňování nárostů   

uvolňování semenných stromů od 
nárůstu křovin, podpora 
spontánního zmlazení 

obsekáváním semenných stromů 
při hustém keřovém patře, probírka 
zmlazujícího podrostu 

Výchova porostů 
eliminace sm, akátu, dbc eliminace sm, akátu  

Opatření ochrany lesa  
   

Provádění nahodilých těžeb 
   

Doporučené technologie 
technologie přibližování – UKT se standardním vybavením (mimo potoční luh) 

Poznámka 
Jako biotop entomofauny i ptactva je nutno udržovat různověkou strukturu lesních porostů s částečným 
prosvětlením, ponechat staré doupné stromy, rovněž nechat odumřelé stromy nastojatě a neodstraňovat 
odumřelé padlé stromy. Zachovat druhovou rozmanitost dřevin, ponechat i staré ovocné dřeviny . 

 
 
Přílohy:  
7. Lesnická mapa typologická chráněného území s vyznačením ploch zahrnutých v tabulce 
    v příl. 6 
 
b) péče o rybníky (nádrže) a vodní toky 
 
Rámcová směrnice péče o rybníky 
 
Název rybníka (nádrže) 1. – Dubeč 1, Myslivecký 
Způsob hospodaření chov ryb pro účely sportovního rybaření 
Intenzita hospodaření extenzivní  
Manipulace s vodní hladinou pravidelně se nevypouští; je třeba umístit ke stavidlu 

vodočet s vyznačením standardní vodní hladiny 
(povinnost vlastníka) a tuto hladinu nepřekračovat 

Způsob letnění nebo zimování 1 x za tři roky částečné letnění  
Způsob odbahňování momentálně není třeba; možné jedině při vyvezení 

sedimentu mimo ZCHÚ a vytvoření pozvolnějších břehů 
Způsoby hnojení bez hnojení a vápnění 
Způsoby regulačního přikrmování bez přikrmování 
Způsoby použití chemických látek bez chemických látek 
Rybí obsádky 100-200 (až 300) ks kapra (K3)/ha ročně, doplňkově lín, 

candát, štika aj., bez amura a tolstolobika 
 
Název rybníka (nádrže) 2. – Dubeč 2, Nový 
Způsob hospodaření chov ryb pro účely sportovního rybaření 
Intenzita hospodaření extenzivní  
Manipulace s vodní hladinou pravidelně se nevypouští; je třeba umístit ke stavidlu 

vodočet s vyznačením standardní vodní hladiny 
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(povinnost vlastníka) a tuto hladinu nepřekračovat 
Způsob letnění nebo zimování 1 x za tři roky částečné letnění  
Způsob odbahňování není třeba; další prohlubování u příkrých břehů není 

žádoucí 
Způsoby hnojení bez hnojení a vápnění 
Způsoby regulačního přikrmování bez přikrmování 
Způsoby použití chemických látek bez chemických látek 
Rybí obsádky 100-200 (až 300) ks kapra (K3)/ha ročně, doplňkově lín, 

candát, štika aj., bez amura a tolstolobika 
 
Název rybníka (nádrže) 3. – V Mýtě, Mýto 
Způsob hospodaření chov ryb  
Intenzita hospodaření extenzivní  
Manipulace s vodní hladinou je třeba umístit ke stavidlu vodočet s vyznačením 

standardní vodní hladiny (povinnost vlastníka) a tuto 
hladinu nepřekračovat; výlovy na podzim, nevypouštět na 
jaře 

Způsob letnění nebo zimování 1 x za tři roky částečné letnění,   
Způsob odbahňování Pouze na základě projektu, ponechat v zátoce pozvolný 

břeh s rákosinou zaujímající ca. ¼ vodní plochy 
Způsoby hnojení bez hnojení a vápnění  
Způsoby regulačního přikrmování bez přikrmování 
Způsoby použití chemických látek bez chemických látek 
Rybí obsádky do 15 kg a zároveň max. 500 ks K1 nebo do 40 kg a 

zároveň max. 160 ks K2 na 1 ha vodní plochy při 
dvouhorkovém cyklu, bez amura a tolstolobika 

 
Pro všechny rybníky platí: aspoň jeden z nich vždy na nižší vodě (částečné letnění) tak, 
aby se podél břehů obnažil pás dna ca. 1-5 m široký. Kontrola kvality vody: v první 
polovině vegetační sezóny (do 30. 6.) průhlednost vyšší než 50 cm, přítomnost hrubého 
zooplanktonu a přítomnost submersní makrovegetace, jejíž rozsah by měl dosáhnout ca. 
10–25 % vodní plochy. Pokud by se někde přespříliš rozrůstal rákos (což momentálně 
nehrozí), lze ho omezit částečným kosením pod vodou (po hnízdní době ptactva); nelze 
ho likvidovat nasazením amura či jiných býložravých ryb (ty by především zlikvidovaly 
submersní a jinou užitečnou měkkou vegetaci, ale ne rákos). Amur je nežádoucí do 
obnovy submersní a natantní makrovegetace. Při přílišném nárůstu makrovegetace 
(přes 25 % plochy) je možné přisazení amura v následujícím roce v množství 5–20 
kg/ha, ale je to podmíněno souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody.  
Přesné stanovení optimálních obsádek je obtížné bez současných údajů a delšího  
sledování, vhodnou výši je potřeba vyzkoušet, stejně jako rozsah poklesu hladiny při 
částečném letnění. U rybníků obhospodařovaných Českým rybářským svazem 
doporučujeme jednou za tři roky v rybníku se sníženou vodní hladinou zároveň snížit 
rybí obsádku (max. 100 ks K3/ha), a umožnit tím regeneraci pobřežní a submersní 
vegetace. I když z nasazené obsádky bývá většina ryb do 1 měsíce vylovena, kryje se to 
s obdobím, kdy by právě mělo dojít k rozvoji vegetace (pro rdesty i jiné vodní druhy je 
rozhodující období  růstu  od konce dubna do poloviny července), a proto pro 
nastartování obnovy vegetace je snížení obsádky nutné. Pokud dojde k rozvoji 
submersní makrovegetace v požadovaném rozsahu (ca. 10-25 % vodní plochy), bylo by 
možno v dalších dvou letech zvýšit rybí obsádku až na  300ks K3/ha. 
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Pro všechny rybníky je potřeba vytvořit provozní a manipulační řád. 
 
 
Péče o vodní tok: 
 
Říčanský potok:  
Na úseku od Dubče před vtokem do soustavy rybníků zachovat hluboce zahloubené 
kaňonovité koryto, neregulovat. Padlé stromy přes potok jsou dostatečně vysoko, takže 
nebrání průtoku vody a není třeba je odstraňovat. Při zajišťování průtočnosti potoka – čištění 
koryta, protékajícího soustavou rybníků  zachovat rákosiny podél břehů. Rovněž v navazující 
části toku v nivě pod hrázemi rybníků zachovat doprovodné dřeviny na březích. 
 
 
c) péče o nelesní pozemky 
 
Rámcová směrnice péče o nelesní pozemky 
 
Typ managementu kosení rákosin, kosení luk 
Vhodný interval louky 1-2 x ročně po částech, rákosiny 1 x ročně v zimě 

rovněž po částech 
Minimální interval 2-3 měsíce u dvojsečné louky 
Prac. nástroj/hosp. zvíře sekačka, ruční nebo motorová kosa (podle typu stanoviště) 
Kalendář pro management červen-červenec první seč na loukách, srpen-září druhá seč, 

září-říjen starý sad (část), rákosiny v zimě na ledu 
Upřesňující podmínky uvedeny konkrétně u jednotlivých dílčích ploch (příl. 11) 
 
 
e) péče o živočichy  
 
1. vybudování dalšího líhniště pro plazy při hrázi rybníka č. 1 u louky na východním kraji;   
2. prohloubení louže v nivě pod hrází ryb. č. 2 (v dílčí ploše 8), kde vznikne tůňka pro 

obojživelníky; 
3. udržení současné rozlohy volné vodní hladiny na severním konci mokřadu (plocha č. 4) – 

případné zarůstání rákosem zastavit obsekáním kraje rákosiny v létě pod vodou; 
4. na rybnících nenasazovat kachny, dočasně snížit rybí obsádku dokud nedojde alespoň 

zčásti k regeneraci submersní a natantní vegetace a pročištění vody, nenasazovat 
býložravé ryby (amur, tolstolobik);  

5. lov na kachny v území, které je chráněno jako biotop vodního ptactva, není do budoucna 
možný na území chráněného území, má-li být předmět ochrany zachován. 

 
 
g) zásady jiných způsobů využívání území 
 
3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území 
 
a) lesy 
 
V lesních porostech LHP, přičemž se mnohdy něco liší zejména ve výchovné těžbě: nechává 
se aspoň trochu tpc(topol černý), (v potočním luhu), zachovávají se i staré ovocné dřeviny. 
Zpracováno pro část lesů ve vlastnictví Hl. m. Prahy jako příklad pro ostatní části území. 
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Většinou nejde tak o přímé zásahy, jako o změny v cílové skladbě dřevin, což může vycházet 
i z odlišnosti skutečného podílu jednotlivých dřevin od podílu uváděného v LHP.  
 
Příloha:  
Příl. 6 (Příloha I, tab. A) – Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich 
 
 
b) rybníky (nádrže) 
 
Snad ani nejsou plánovány konkrétní zásahy (kromě instalace vodočtů, což by měli udělat 
vlastníci). Bylo by žádoucí někde vytvořit pozvolnější břeh (navrhováno v několika studiích), 
ale jen těžko se bude hledat vhodné místo. U rybníků bude podstatné jednání s uživateli o výši 
obsádky i celkovém využívání nádrží (zejména v případě rybníka č. 3 – V Mýtě). 
 
Příloha:  
Příl. 10 (Příloha I, tab. B) – Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet 
     plánovaných zásahů v nich 
 
d) nelesní pozemky 
 
Jedná se o louky, nivní bylinné porosty a mokřad na návodní straně rybníků a starý sad ve 
svahu: zásahy spočívají v kosení rákosin, kosení luk a travních porostů v mokřadech i 
v podrostu bývalého sadu. Výčet těchto zásahů i jejich podrobný popis v jednotlivých dílčích 
plochách je v přílohách 10 a 11. 
 
Přílohy:  
Příl. 10 - výčet plánovaných zásahů (tabulka)  
Příl. 11 – Podrobný popis dílčích ploch, jejich dosavadního i navrhovaného managementu 
 
 
3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu 
zásahů a přehledu činností 
 
Ochranné pásmo tvoří z velké většiny zemědělská půda, dále drobné parcely (zahrady), 
remízky, zanedbaný bývalý zdroj vody v porostu zplanělých ovocných dřevin a v nepatrné 
míře zastavěná plocha. Toto využití a obhospodařování je v současné době vyhovující. Pokud 
jsou okolní pole obhospodařována běžným způsobem, neznamená to pro chráněné území 
ohrožení. Na poli svažujícím se k rybniční soustavě od západu by bylo vhodné používat 
takovou agrotechniku, která by nedovolila velké splachy (nejsou vhodné širokořádkové 
plodiny). Stejně jako již bylo navrženo v předchozím plánu péče, je vhodné dosadit podél 
západního břehu rybníka č. 2 (Nový) pás dřevin ca 3 m široký, který by clonil břeh rybníka ve 
směru od plánovaného dálničního obchvatu a snižoval nebezpečí splachu z polí. Složení by 
zhruba mělo odpovídat přirozeným dřevinám lemujícím tok potoka (dub letní, jasan, vrba 
křehká, křovité vrby (Salix viminalis, S. triandra) apod. Doporučuje se rovněž  vymezení 
zpevněné plochy při kraji pole při příjezdové cestě od Dubče pro parkování automobilů 
rybářů. Specifický management se provádí na nivní louce pod hrází rybníka V Mýtě (plocha 
č. 9), a částečně by byl vhodný i na druhé ploše (č. 8) pod hrází rybníka Nový. Tyto dvě 
plochy představují velmi hodnotný biotop a neměly by být nijak poškozeny. 
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3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu 
 
Zaměřit severní hranici plochy nivní louky (č. 9) pod hrází rybníka V Mýtě, která by měla být 
zahrnuta do vlastního chráněného území. Plocha kopíruje hranice parcely katastru č. 1571/1. 
Zaměřit ohraničení plochy nivní louky (č. 8) pod hrází rybníka Nový, která by měla být 
rovněž zahrnuta do vlastního chráněného území. Hranice kopíruje okraj mokřadního porostu, 
sousedícího s polem. Plocha je součástí parcely katastru č. 1600/4. 
Bylo by vhodné obnovit značení hranic chráněného území na kůlech a úředními tabulemi. 
 
 
3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území 
 
Návrh změny hranic ZCHÚ: Dvě hodnotné nivní louky pod hrázemi rybníků (dílčí  plochy 8 a 
9), které jsou dosud součástí ochranného pásma, navrhuji zahrnout do vlastního chráněného 
území z těchto důvodů:  

1) louka na pravém břehu Říčanského potoka (dílčí plocha 9) představuje sama o sobě 
hodnotný vegetační celek (T1.5 Vlhké pcháčové louky podle Katalogu biotopů Chytrý 
et al. 2001), kde původní druhově bohatý porost byl invadován rákosem a chrasticí 
rákosovou, šířícími se od hráze rybníka. Současný ochranářský management směřuje 
k omezení rákosu a chrastice a návratu k druhově různorodějšímu společenstvu jako 
vhodnému biotopu zejména pro entomofaunu. Louka je ze tří stran ohraničena 
chráněným územím a je s ním propojena i funkčně (při kraji je vodní příkop, líhniště 
pro plazy). Propojení jeho hranic i na čtvrté – severní straně by vytvořilo logický 
celek. 

2) nivní porost na levém břehu Říčanského potoka představuje vegetačně rozmanitý a 
druhově bohatý celek, kde vegetační mozaika odpovídá terénním nerovnostem, 
s nejvíce podmáčenou spodní částí u cesty pod hrází rybníka. Porost odpovídá biotopu 
T1.6 Vlhká tužebníková lada a vyznačuje se druhovou bohatostí rostlin (zjištění Z. 
Hroudová) a představuje důležitý biotop pro entomofaunu s výskytem vzácných druhů 
brouků (os. sdělení J. Strejček). Ve spodní zaplavované části nacházejí útočiště 
obojživelníci. Porost není v současnosti obhospodařován ani jinak využíván. Hranici 
chráněného území navrhuji vést po okraji tohoto mokřadního porostu, kde bude 
navazovat na louku na pravém břehu Říčanského potoka. 

 
 
3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností 
 
Doporučuje se vyčlenit při příjezdové cestě od Dubče u pole parkovací plochu pro auta 
rybářů, neparkovat s nimi po celé délce západního břehu rybníka č. 2 (Nový) – v tomto 
smyslu by bylo nutno jednat s Rybářským svazem ČR Uhříněves.  
 
3.6 Návrhy na vzdělávací využití území 
 
Chráněné území je malé, vhodné pro zájmové exkurze menších skupin lidí (specializované 
ornitologické či jiné kroužky mládeže, skauti, exkurze studentů apod. pod odborným 
vedením). Území není vhodné pro masovou turistiku ani pro horská kola a čtyřkolky. 
Informační tabule tam je, mohla by se inovovat, případně uvážit umístění další tabule při jiné 
přístupové cestě (od Běchovic - shora od silnice ke Kolodějím)  
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3.7 Návrhy na průzkum či výzkum území a monitoring 
 
Nutný monitoring aspoň po 5 letech v mokřadních biotopech – doba 12 let platnosti plánu 
péče je dlouhá, mokřadní ekosystémy se mění rychle. Zahrnoval by inventarizační průzkum 
biotopů, průzkum avifauny, batrachofauny a herpetofauny, podle možnosti i ichtyologický a 
entomologický průzkum (viz doporučení pro monitoring Farkač a Král 2000). Kromě toho je 
vhodné dále pokračovat ve spolupráci s R. Fainou a I. Přikrylem na opakovaném hodnocení 
stavu vodního prostředí v rybnících a podle toho průběžně upravovat hospodaření na 
rybnících. 
 

 
4. Závěrečné údaje 
 
4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle 
jednotlivých zásahů (druhů prací)  
 
Druh zásahu (práce) a odhad množství (např. 
plochy)  
  

Orientační 
náklady za rok 
(Kč) 

Orientační 
náklady za období 
platnosti plánu 
péče (Kč) 

Jednorázové a časově omezené zásahy 
prohloubení jámy pro obojživelníky ---------- 5 000 
vybudování líhniště pro plazy ---------- 10 000 
údržba značení a vysvětlující tabule ---------- 15 000 
zaměření navrhované změny hranic ZCHÚ  30 000 
dosadby břehových porostů vč. sadebního 
materiálu (podél ryb. Nový) 

 80 000 

C e l k e m (Kč) ---------- 140 000 

Opakované zásahy 
kosení vlhkých luk (na plochách 4, 6, 8, 9) 25 000  
kosení sadu  18 000  
kosení rákosin (plocha 3, 4) 10 000  
odstraňování nežádoucích dřevin (keřů, náletu a 
ruderálních druhů) 

8 000  

C e l k e m (Kč) 61 000  
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4.2 Použité podklady a zdroje informací 
 

Faina R., Přikryl I. (1996): Studie rybářského hospodaření PP Lítožnice. – MS., uloženo 
v archivu AOPK Praha 3, Kališnická ul. 

Farkač J., Král D. (2000): Návrh na sledování organismů a managementu ve zvláště 
chráněných územích hlavního města Prahy. – Ms., uloženo na OOP Magistrátu hl. m. 
Prahy. 

Chytrý M., Kučera T. & Kočí M. (eds) (2001): Katalog biotopů České republiky. – AOPK, 
Praha. 

Jaroš V. (1992): Vegetace chráněných území v okolí Dubče. – Natura Pragensis 8: 131–162. 
Jaroš V. (2007): Výzkum květeny a ochrana přírody ZCHÚ Lítožnice v Praze-Dubči na 

jihovýchodním okraji hl. města. Ms., uloženo na OOP Magistrátu hl. m. Prahy. 
Kerouš K. (2007):  Soustava rybníků Lítožnice, Praha 10 – Dubeč. Vyhodnocení průzkumu 

obojživelníků a plazů 2007. – Ms., uloženo na OOP Magistrátu hl. m. Prahy. 
Ložek V. (2007): Biologický průzkum PP  Lítožnice. Měkkýši (MOLLUSCA). – Ms., 

uloženo na OOP Magistrátu hl. m. Prahy. 
Míchal I., Petříček V. a kol.(1999): Péče o chráněná území II. Lesní společenstva. – AOPK, 

Praha. 
Moravec J., Neuhäusl R. a kol. (1991): Přirozená vegetace území hlavního města Prahy a její 

rekonstrukční mapa. – Academia, Praha. 
Plíva K. (1991): Funkčně integrované lesní hospodářství 1. Přírodní podmínky v lesním 

plánování. – ÚHUL, Brandýs nad Labem. 
Strejček J. (2007): Zpráva o výsledku jednosezonního systémového faunistického průzkumu 

fytofágních brouků čeledí CHRYSOMELIDAE (mandelinkovití), BRUCHIDAE, 
ANTHRIBIDAE a CURCULIONIDAE(nosatcovití) provedeném v chráněném 
přírodním území "Lítožnice" v Praze - Dubči v r. 2007. – Ms., uloženo na OOP 
Magistrátu hl. m. Prahy. 

Veselý P. (2007): Výsledky průzkumu střevlíkovitých brouků lokality Lítožnice (Coleoptera - 
Carabidae). Rok 2007. – Ms., uloženo na OOP Magistrátu hl. m. Prahy. 

Ziegler V. (2007): Mykologický výzkum přírodní památky Lítožnice – rok 2007. – Ms., 
uloženo na OOP Magistrátu hl. m. Prahy. 

 
Plány péče pro PP Lítožnice, uložené v archivu AOPK Praha 3, Kališnická ul. 
Rezervační kniha PP Lítožnice, uložená tamtéž 
Vlastní terénní šetření v roce 2008, spolupracovníci: Z. Hroudová, K. Kerouš, J. Škopek, ústní 
sdělení – konzultace stavu biotopů a managementu z hlediska entomofauny J. Strejček 
 
 
4.3 Seznam mapových listů 

 
a) katastrální mapa (měřítko) 
číslo mapového listu: PRAHA, 1-2/33; 1-2/34; 1-3/11; 1-3/13; 1-3/31; 1-3/32; 1-
3/33; 1-3/34; 2-3/41; 2-3/42; 2-3/43; 2-3/44 

 
b) Státní mapa 1:5000 – odvozená 
číslo mapového listu: 060722 PRAHA 2-2, 060723 Praha 2-3 

 
c) Základní mapa České republiky 1:10000 
číslo mapového listu: 12-24-25 
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4.4 Seznam používaných zkratek 
 
 
 

 
4.5 Plán péče zpracoval :  RNDr. Petr Petřík, Ph.D. 
                                            U Louky 485/1, 149 00 Praha 4, IČO: 725 98 719 
                                            27. 11. 2008      
 
Zpracováno podle vyhlášky o plánech péče č. 60/2008 Sb.  a  „Osnovy plánů péče o národní 
přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky a jejich 
ochranná pásma“  vydané Ministerstvem životního prostředí. 
 
 
 

Součástí plánu péče jsou dále tyto přílohy a tabulky  
 
 
Příloha I:  Tabulka A - Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich  

(Tabulka k bodu 2.5.1 a k bodu 3.1.2, viz vzor.). 
 
 Tabulka B - Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet 

plánovaných zásahů v nich  
(Tabulka k bodům 2.5.2, 2.5.3 a 2.5.4 a k bodu 3.1.2, viz vzor.). 

 
Příloha II: Zápisy z projednání plánu péče s vlastníky, nájemci, s orgány veřejné správy, 

obcemi, kraji a s dalšími dotčenými subjekty a zápisy o provedené oponentuře. 
 
Příloha III: Protokol o způsobu vypořádání připomínek, kterým se zároveň plán péče 

schvaluje 
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Seznam příloh: 
 
1. Orientační mapa s vyznačením lokalizace PP Lítožnice 1 : 50 000 
2. Lokalizace PP Lítožnice s vyznačením hranic chráněného území a ochranného pásma  
    1 : 6500 
3. Katastrální mapa s vyznačením hranic chráněného území a ochranného pásma 1 : 6500 
4. Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí – tabulky parcel 
5. Mapa plánovaného dálničního obchvatu  
6. (Příloha I, tab. A) Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich 
7. Lesnická mapa typologická chráněného území s vyznačením ploch zahrnutých v tabulce 
    v příl. 6 
8. Mapa dílčích ploch PP Lítožnice 1 : 5 000 
9. Ortofotomapa rybníků s vymezením úseků břehů vyhrazených sportovnímu rybaření 
10. (Příloha I, tab. B) Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet 
     plánovaných zásahů v nich 
11. Podrobný popis dílčích ploch, jejich dosavadního i navrhovaného managementu 
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                 Příloha 1 – Orientační mapa s vyznačením lokalizace PP Lítožnice 1 : 50 000 
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Příloha 4 – Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí 
         

Parcelní vymezení chráněného území: 
 
Katastrální území: 633330  Dubeč  
Číslo 
parcely 
podle KN 

Číslo 
parcely 
podle PK 
nebo jiných 
evidencí 

Druh pozemku 
podle KN 

Způsob využití 
pozemku podle 
KN 

Číslo listu vlastnictví/ vlastnické 
právo (podíl) / právo 
hospodaření s majetkem státu 
nebo svěřená správa 
nemovitostí;   
 

Výměra 
parcely 
celková podle 
KN 
(m2) 

Výměra 
parcely 
v ZCHÚ (m2) 

1552/1  lesní pozemek       -   7166   7166 
1552/2  lesní pozemek     647/ Fuchsová Ingrid , 

Litožická 316, 19011 Praha-
Běchovice (1/8); Ing. 
Grygarová Dana , U Prodejny 
1561/10, 10700 Praha-Dubeč 
(3/8); Paroubková Věra , Pod 
Školou 960/6, 15000 Praha-
Košíře (1/4); Svoboda Jaroslav , 
Hradešínská 2334/37, 10100 
Praha-Vinohrady (1/4) 

  1831   1831 

1552/3  lesní pozemek   1097/ Hlavní město Praha, 
Mariánské nám. 2/2, 11001 
Praha-Staré Město 

  2973   2973 

1552/4  lesní pozemek   1097/ Hlavní město Praha, 
Mariánské nám. 2/2, 11001 
Praha-Staré Město 

    440     440 

1553/1  ostatní plocha ostatní 
komunikace 

   805/ Česká republika/ Státní 
statek hl.m. Prahy "v likvidaci", 
Holečkova 3178/8, 15000 Praha-
Smíchov 

    465     465 

1553/2  ostatní plocha ostatní 
komunikace 

     83/ Majer Jaroslav , 
Vítkovská 144, 46331 Chrastava-
Dolní Chrastava (1/2); 
Mlchová Eva , Sportovní 823/14, 
10100 Praha-Vršovice (1/2) 

      70       70 

1554/1  lesní pozemek     805/ Česká republika/ Státní 
statek hl.m. Prahy "v likvidaci", 
Holečkova 3178/8, 15000 Praha-
Smíchov 

        7         7    

1554/2  lesní pozemek      -     265     265 
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1554/3  lesní pozemek   1097/ Hlavní město Praha, 
Mariánské nám. 2/2, 11001 
Praha-Staré Město 

  7921   7921 

1554/4  lesní pozemek   1097/ Hlavní město Praha, 
Mariánské nám. 2/2, 11001 
Praha-Staré Město 

10257 10257 

1554/5  lesní pozemek     805/ Česká republika/ Státní 
statek hl.m. Prahy "v likvidaci", 
Holečkova 3178/8, 15000 Praha-
Smíchov 

11499 11499 

1554/6  lesní pozemek   1097/ Hlavní město Praha, 
Mariánské nám. 2/2, 11001 
Praha-Staré Město 

    483     483 

1554/7  lesní pozemek   1097/ Hlavní město Praha, 
Mariánské nám. 2/2, 11001 
Praha-Staré Město 

      58       58 

1554/8  lesní pozemek   1097/ Hlavní město Praha, 
Mariánské nám. 2/2, 11001 
Praha-Staré Město 

    291     291 

1556/1  lesní pozemek   1097/ Hlavní město Praha, 
Mariánské nám. 2/2, 11001 
Praha-Staré Město 

    423     423 

1556/2  lesní pozemek   1097/ Hlavní město Praha, 
Mariánské nám. 2/2, 11001 
Praha-Staré Město 

10993 10993 

1557  lesní pozemek   1456/ XAVEROV, a.s., 
Lopatecká 223/13, 14700 Praha-
Podolí 

12917 12917 

1558/2  ostatní plocha ostatní 
komunikace 

 1097/ Hlavní město Praha, 
Mariánské nám. 2/2, 11001 
Praha-Staré Město 

    428     428 

1558/3  ostatní plocha  ostatní 
komunikace 

   333/ Barotek Martin , 
Šimůnkova 1594/10, 18200 
Praha-Kobylisy (1/4); Ing. 
Barotek Michal , Eledrova 
706/44, 18100 Praha-Bohnice 
(1/4); Kopáčová Jana , 19, 41187 
Libkovice pod Řípem-Libkovice 
pod Řípem (1/2) 

    234     234 

1558/4  ostatní plocha  ostatní 
komunikace 

 1097/ Hlavní město Praha, 
Mariánské nám. 2/2, 11001 
Praha-Staré Město 

    588     588 
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1558/5  ostatní plocha  ostatní 
komunikace 

   805/ Česká republika/ Státní 
statek hl.m. Prahy "v likvidaci", 
Holečkova 3178/8, 15000 Praha-
Smíchov 

        7         7 

1558/6  ostatní plocha  ostatní 
komunikace 

10002/ Česká republika/ 
Pozemkový fond České 
republiky, Husinecká 1024/11a, 
13000 Praha-Žižkov  

      31       31 

1558/10  ostatní plocha  ostatní 
komunikace 

10002/ Česká republika/ 
Pozemkový fond České 
republiky, Husinecká 1024/11a, 
13000 Praha-Žižkov 

      17       17 

1558/11  ostatní plocha  ostatní 
komunikace 

  1357/ Duplicitní zápis 
vlastnictví: Benešová Marcela , 
Josefa Němce 109, 19011 Praha-
Běchovice; 
Česká republika/ Státní statek 
hl.m. Prahy "v likvidaci", 
Holečkova 3178/8, 15000 Praha-
Smíchov   

      10       10 

1558/12  ostatní plocha  ostatní 
komunikace 

  1097/ Hlavní město Praha, 
Mariánské nám. 2/2, 11001 
Praha-Staré Město 

      12       12 

1558/13  ostatní plocha  ostatní 
komunikace 

  1097/ Hlavní město Praha, 
Mariánské nám. 2/2, 11001 
Praha-Staré Město 

      78       78 

1559  lesní pozemek     333/ Barotek Martin , 
Šimůnkova 1594/10, 18200 
Praha-Kobylisy (1/4); Ing. 
Barotek Michal , Eledrova 
706/44, 18100 Praha-Bohnice 
(1/4); Kopáčová Jana , 19, 41187 
Libkovice pod Řípem-Libkovice 
pod Řípem (1/2) 

21901 21901 

1561  trvalý travní 
porost 

      -     436     436 

1562/1  lesní pozemek       -     934     934 
1562/2  lesní pozemek     333/ Barotek Martin , 

Šimůnkova 1594/10, 18200 
Praha-Kobylisy (1/4); Ing. 
Barotek Michal , Eledrova 
706/44, 18100 Praha-Bohnice 
(1/4); Kopáčová Jana , 19, 41187 
Libkovice pod Řípem-Libkovice 
pod Řípem (1/2) 

      61       61 
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1563/1  lesní pozemek       -   1801   1801 
1563/2  lesní pozemek     333/ Barotek Martin , 

Šimůnkova 1594/10, 18200 
Praha-Kobylisy (1/4); Ing. 
Barotek Michal , Eledrova 
706/44, 18100 Praha-Bohnice 
(1/4); Kopáčová Jana , 19, 41187 
Libkovice pod Řípem-Libkovice 
pod Řípem (1/2) 

    356     356 

1564  zahrada     168/ Kopecký Vladimír , Ke 
Kolodějům 17, 19011 Praha-
Běchovice 

  1761   1761 

1565/1  zahrada     168/ Kopecký Vladimír , Ke 
Kolodějům 17, 19011 Praha-
Běchovice 

    595     595 

1565/2  zahrada   1097/ Hlavní město Praha, 
Mariánské nám. 2/2, 11001 
Praha-Staré Město 

      25       25 

1566/1  zahrada     168/ Kopecký Vladimír , Ke 
Kolodějům 17, 19011 Praha-
Běchovice 

    690     690 

1566/2  zahrada     168/ Kopecký Vladimír , Ke 
Kolodějům 17, 19011 Praha-
Běchovice 

      97       97 

1567  lesní pozemek   1097/ Hlavní město Praha, 
Mariánské nám. 2/2, 11001 
Praha-Staré Město 

    686     686 

1568  trvalý travní 
porost 

  1097/ Hlavní město Praha, 
Mariánské nám. 2/2, 11001 
Praha-Staré Město 

    529     528 

1569/1  trvalý travní 
porost 

    168/ Kopecký Vladimír , Ke 
Kolodějům 17, 19011 Praha-
Běchovice 

    159      159 

1569/2  trvalý travní 
porost 

  1097/ Hlavní město Praha, 
Mariánské nám. 2/2, 11001 
Praha-Staré Město 

  1561   1561 

1570/1  lesní pozemek   1097/ Hlavní město Praha, 
Mariánské nám. 2/2, 11001 
Praha-Staré Město 

10276 10276 

1570/2  lesní pozemek   1097/ Hlavní město Praha, 
Mariánské nám. 2/2, 11001 
Praha-Staré Město 

      51       51 
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1572/1  ostatní plocha neplodná 
půda 

 1138/ Hlavní město Praha, 
Mariánské nám. 2/2, 11001 
Praha-Staré Město/ Městská část 
Praha - Dubeč, Starodubečská 
/36, 10700 Praha-Dubeč 

  737    737 

1572/2  ostatní plocha neplodná 
půda 

   333/ Barotek Martin , 
Šimůnkova 1594/10, 18200 
Praha-Kobylisy (1/4); Ing. 
Barotek Michal , Eledrova 
706/44, 18100 Praha-Bohnice 
(1/4); Kopáčová Jana , 19, 41187 
Libkovice pod Řípem-Libkovice 
pod Řípem (1/2) 

      44       44 

1572/3  ostatní plocha neplodná 
půda 

 1097/ Hlavní město Praha, 
Mariánské nám. 2/2, 11001 
Praha-Staré Město 

    979     979 

1572/4  ostatní plocha neplodná 
půda 

 1097/ Hlavní město Praha, 
Mariánské nám. 2/2, 11001 
Praha-Staré Město 

       6         6 

1573/1  vodní plocha  rybník  1138/ Hlavní město Praha, 
Mariánské nám. 2/2, 11001 
Praha-Staré Město/ Městská část 
Praha - Dubeč, Starodubečská 
/36, 10700 Praha-Dubeč 

25377 25377 

1573/2  vodní plocha rybník    333/ Barotek Martin , 
Šimůnkova 1594/10, 18200 
Praha-Kobylisy (1/4); Ing. 
Barotek Michal , Eledrova 
706/44, 18100 Praha-Bohnice 
(1/4); Kopáčová Jana , 19, 41187 
Libkovice pod Řípem-Libkovice 
pod Řípem (1/2) 

    655     655 

1574  ostatní plocha  neplodná 
půda 

    -   6249   6249 

1575  vodní plocha rybník  1753/ XAVEROV, a.s., V 
Lužích 735/6, 14201 Praha-Libuš  

14360 14360 

1577  vodní plocha  zamokřená 
plocha 

 1097/ Hlavní město Praha, 
Mariánské nám. 2/2, 11001 
Praha-Staré Město 

15933 15933 

1578/1  lesní pozemek   1097/ Hlavní město Praha, 
Mariánské nám. 2/2, 11001 
Praha-Staré Město  

27539 27539 
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1578/2  lesní pozemek     333/ Barotek Martin , 
Šimůnkova 1594/10, 18200 
Praha-Kobylisy (1/4); Ing. 
Barotek Michal , Eledrova 
706/44, 18100 Praha-Bohnice 
(1/4); Kopáčová Jana , 19, 41187 
Libkovice pod Řípem-Libkovice 
pod Řípem (1/2) 

      73       73 

1579  ostatní plocha  ostatní 
komunikace 

 1097/ Hlavní město Praha, 
Mariánské nám. 2/2, 11001 
Praha-Staré Město 

    622     622 

1580  lesní pozemek   1097/ Hlavní město Praha, 
Mariánské nám. 2/2, 11001 
Praha-Staré Město 

23773 23733 

1597  vodní plocha rybník  1753/ XAVEROV, a.s., V 
Lužích 735/6, 14201 Praha-Libuš 

31763 31763 

1598  ostatní plocha neplodná 
půda 

    -   3105   3105 

1599  ostatní plocha  neplodná 
půda 

 1753/ XAVEROV, a.s., V 
Lužích 735/6, 14201 Praha-Libuš 

  1429   1429 

1872/1  vodní plocha koryto 
vodního toku 
přirozené 
nebo 
upravené 

   805/ Česká republika/ Státní 
statek hl.m. Prahy "v likvidaci", 
Holečkova 3178/8, 15000 Praha-
Smíchov 

17899 17899 

1872/2  vodní plocha     dtto  1080/ Vaňatová Eva , 
Bubenečská 351/17, 16000 Praha-
Bubeneč 

       2         2 

1872/4  vodní plocha     dtto  1097/ Hlavní město Praha, 
Mariánské nám. 2/2, 11001 
Praha-Staré Město 

     75       75 

1872/5  vodní plocha     dtto  1097/ Hlavní město Praha, 
Mariánské nám. 2/2, 11001 
Praha-Staré Město 

     36       36 
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1872/6  vodní plocha     dtto  1510/ Duplicitní zápis 
vlastnictví: Dubitzká Zdeňka 
(1/4); Hodač Miloš , V Jezerách 
1984/31, 13000 Praha-Žižkov 
(1/6); Lehovcová Alena , Školní 
134, 25243 Průhonice (1/6); 
Riedel Jindřich , Na Košince 
2200/6, 18000 Praha-Libeň (1/3);  
Česká republika (13/12)/ Okresní 
úřad Praha-východ, nám. 
Republiky 1037/3, 11001 Praha-
Nové Město (1/12), Pozemkový 
fond České republiky, Husinecká 
1024/11a, 13000 Praha-Žižkov 
(12/12) 

    187     187 

1872/7  vodní plocha     dtto    640/ Čechová Adolfína , 
Kosárkovo Nábřeží 127/1, 11800 
Praha-Malá Strana 

    974     974 

1872/8  vodní plocha     dtto  1097/ Hlavní město Praha, 
Mariánské nám. 2/2, 11001 
Praha-Staré Město 

  1622   1622 

1872/9  vodní plocha     dtto  1533/ Duplicitní zápis 
vlastnictví: Ing. Čmelinská Marie, 
Ke kolodějskému zámku 22/3, 
10700 Praha-Dubeč; Česká 
republika/ Pozemkový fond 
České republiky, Husinecká 
1024/11a, 13000 Praha-Žižkov  

      95       95 

1872/10  vodní plocha     dtto  1533/ Duplicitní zápis 
vlastnictví: Ing. Čmelinská Marie, 
Ke kolodějskému zámku 22/3, 
10700 Praha-Dubeč; Česká 
republika/ Pozemkový fond 
České republiky, Husinecká 
1024/11a, 13000 Praha-Žižkov 

      93       93 

1872/11  vodní plocha     dtto  1533/ Duplicitní zápis 
vlastnictví: Ing. Čmelinská Marie, 
Ke kolodějskému zámku 22/3, 
10700 Praha-Dubeč; Česká 
republika/ Pozemkový fond 
České republiky, Husinecká 
1024/11a, 13000 Praha-Žižkov 

      90       90 

Celkem                                 28,5528  28,5528 

 
Parcelní vymezení ochranného pásma: 
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Katastrální území: 633330 Dubeč  
Číslo 
parcely 
podle KN 

Číslo 
parcely 
podle PK 
nebo jiných 
evidencí 

Druh pozemku 
podle KN 

Způsob využití 
pozemku podle 
KN 

Číslo listu vlastnictví/ vlastnické 
právo (podíl) / právo 
hospodaření s majetkem státu 
nebo svěřená správa 
nemovitostí   
 
 

Výměra 
parcely 
celková podle 
KN 
(m2) 

Výměra 
parcely 
v OP (m2) 

1005/1  ostatní plocha manipulační 
plocha 

1097/ Hlavní město Praha, 
Mariánské nám. 2/2, 11001 
Praha-Staré Město 

 23019  

1013  ostatní plocha jiná plocha 1097/ Hlavní město Praha, 
Mariánské nám. 2/2, 11001 
Praha-Staré Město 

       83  

1014  zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

   213/ Horký František , Nad 
Mlýnským Potokem 508/2, 10700 
Praha-Dubeč 

     986  

1015/1  zahrada    213/ Horký František , Nad 
Mlýnským Potokem 508/2, 10700 
Praha-Dubeč 

   1057  

1015/2  zahrada  1591/ Horká Nina , Netlucká 
24/3, 10700 Praha-Dubeč (1/2); 
Horký František , Nad Mlýnským 
Potokem 508/2, 10700 Praha-
Dubeč (1/2) 

       40  

1016/1  zahrada    213/ Horký František , Nad 
Mlýnským Potokem 508/2, 10700 
Praha-Dubeč 

     444  

1016/2  zahrada  1591/ Horká Nina , Netlucká 
24/3, 10700 Praha-Dubeč (1/2); 
Horký František , Nad Mlýnským 
Potokem 508/2, 10700 Praha-
Dubeč (1/2) 

       15  

1019  ostatní plocha  neplodná 
půda 

1080/ Vaňatová Eva , 
Bubenečská 351/17, 16000 Praha-
Bubeneč 

     329  

1020/1  vodní plocha koryto 
vodního toku 
přirozené 
nebo 
upravené 

1080/ Vaňatová Eva , 
Bubenečská 351/17, 16000 Praha-
Bubeneč 

     232  
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1020/2  vodní plocha koryto 
vodního toku 
přirozené 
nebo 
upravené 

1080/ Vaňatová Eva , 
Bubenečská 351/17, 16000 Praha-
Bubeneč 

       38  

1021  ostatní plocha jiná plocha 1097/ Hlavní město Praha, 
Mariánské nám. 2/2, 11001 
Praha-Staré Město 

  2861  

1022/1  vodní plocha koryto 
vodního toku 
umělé 

  805/ Česká republika/ Státní 
statek hl.m. Prahy "v likvidaci", 
Holečkova 3178/8, 15000 Praha-
Smíchov  

    891  

1023  ostatní plocha jiná plocha 1097/ Hlavní město Praha, 
Mariánské nám. 2/2, 11001 
Praha-Staré Město 

  2697  

1025/1  trvalý travní 
porost 

 1097/ Hlavní město Praha, 
Mariánské nám. 2/2, 11001 
Praha-Staré Město 

  6265  

1025/2  trvalý travní 
porost 

 1080/ Vaňatová Eva , 
Bubenečská 351/17, 16000 Praha-
Bubeneč 

        3  

1025/3  trvalý travní 
porost 

 1080/ Vaňatová Eva , 
Bubenečská 351/17, 16000 Praha-
Bubeneč 

      16  

1025/4  trvalý travní 
porost 

 1097/ Hlavní město Praha, 
Mariánské nám. 2/2, 11001 
Praha-Staré Město 

  1575  

1026/2  zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

 1080/ Vaňatová Eva , 
Bubenečská 351/17, 16000 Praha-
Bubeneč 

    930  

1027/1  zahrada  1138/ Hlavní město Praha, 
Mariánské nám. 2/2, 11001 
Praha-Staré Město/ Městská část 
Praha - Dubeč, Starodubečská 
/36, 10700 Praha-Dubeč 

        3  

1027/2  zahrada  1138/ Hlavní město Praha, 
Mariánské nám. 2/2, 11001 
Praha-Staré Město/ Městská část 
Praha - Dubeč, Starodubečská 
/36, 10700 Praha-Dubeč 

      10  

1027/3  zahrada  1080/ Vaňatová Eva , 
Bubenečská 351/17, 16000 Praha-
Bubeneč 

    987  



 37 
 

1027/4  zahrada  1080/ Vaňatová Eva , 
Bubenečská 351/17, 16000 Praha-
Bubeneč 

      74  

1027/5  zahrada  1080/ Vaňatová Eva , 
Bubenečská 351/17, 16000 Praha-
Bubeneč 

      34  

1027/6  zahrada  1080/ Vaňatová Eva , 
Bubenečská 351/17, 16000 Praha-
Bubeneč 

      25  

1030  zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

   649/ Ing. Čmelinská Marie , 
Ke kolodějskému zámku 22/3, 
10700 Praha-Dubeč  

  1851  

1033/9  parcela ve ZE 
(pozemkový 
katastr) 

   157/ Váša Otakar , 
Novgorodská 1038/6, 10100 
Praha-Vršovice 

    565  

1033/16  parcela ve ZE 
(pozemkový 
katastr) 

   645/ Ing. Dvořáková Jarmila , 
Starodubečská 7/1, 10700 Praha-
Dubeč 

    172  

1033  zahrada    649/ Ing. Čmelinská Marie , 
Ke kolodějskému zámku 22/3, 
10700 Praha-Dubeč 

  3939  

1543/1  orná půda     - 21735  
1543/2  ostatní plocha    647/ Fuchsová Ingrid , 

Litožická 316, 19011 Praha-
Běchovice (1/8); Ing. 
Grygarová Dana , U Prodejny 
1561/10, 10700 Praha-Dubeč 
(3/8); Paroubková Věra , Pod 
Školou 960/6, 15000 Praha-
Košíře (1/4); Svoboda Jaroslav , 
Hradešínská 2334/37, 10100 
Praha-Vinohrady (1/4) 

  9383  

1543/3  ostatní plocha jiná plocha 1097/ Hlavní město Praha, 
Mariánské nám. 2/2, 11001 
Praha-Staré Město 

  3293  

1543/4  ostatní plocha jiná plocha   805/ Česká republika/ Státní 
statek hl.m. Prahy "v likvidaci", 
Holečkova 3178/8, 15000 Praha-
Smíchov 

      12  

1543/5  orná půda jiná plocha 1097/ Hlavní město Praha, 
Mariánské nám. 2/2, 11001 
Praha-Staré Město 

18673  



 38 
 

1544  ostatní plocha ostatní 
komunikace 

1138/ Hlavní město Praha, 
Mariánské nám. 2/2, 11001 
Praha-Staré Město/ Městská část 
Praha - Dubeč, Starodubečská 
/36, 10700 Praha-Dubeč 

    587  

1546  ovocný sad    724/ Lassigová Lenka , 
Koberkova 1259, 19800 Praha-
Kyje (1/2); Novák Petr , 
Smetanova 815/7, 29301 Mladá 
Boleslav-Mladá  Boleslav III 
(1/2) 

  4889  

1547  zahrada    148/ Suchá Růžena , Mikova 
67/16, 10700 Praha 10-Dubeč 

  3053  

1550/1  orná půda      - 19746  
1550/2  orná půda    666/ Herstusová Alena , V 

Křížkách 495/14, 10700 Praha-
Dubeč (1/3); Urban Bohumil , K 
Železnici 320, 19011 Praha 9-
Běchovice (1/3); Urban Jiří , 
Březiněvská 84, 25064 
Hovorčovice (1/3) 

  6955  

1550/3  orná půda  1456/ XAVEROV, a.s., 
Lopatecká 223/13, 14700 Praha-
Podolí 

32746  

1550/4  orná půda    699/ Paroubková Věra , Pod 
Školou 960/6, 15000 Praha-
Košíře (1/2); Svoboda Jaroslav , 
Hradešínská 2334/37, 10100 
Praha-Vinohrady (1/2) 

  7725  

1550/5  orná půda  1097/ Hlavní město Praha, 
Mariánské nám. 2/2, 11001 
Praha-Staré Město 

    947  

1550/6  orná půda  1097/ Hlavní město Praha, 
Mariánské nám. 2/2, 11001 
Praha-Staré Město 

      11  

1550/12  orná půda      -   7819  
1550/13  orná půda    697/ Ing. Kroulík Václav , 

Včelařská 322/4, 18200 Praha-
Ďáblice (1/2); Lejnarová Libuše , 
Mladenovova 3237/6, 14300 
Praha-Modřany (1/2) 

  8226  
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1550/16  orná půda    818/ Hodač Martin , V 
Jezerách 1984/31, 13000 Praha-
Žižkov (1/12); Reymarová 
Monika , Bezručova 497, 27401 
Slaný-Slaný (1/12); Stein 
František (5/6) 

  8988  

1551  ostatní plocha jiná plocha 1097/ Hlavní město Praha, 
Mariánské nám. 2/2, 11001 
Praha-Staré Město 

    738  

1571/1  trvalý travní 
porost 

 1097/ Hlavní město Praha, 
Mariánské nám. 2/2, 11001 
Praha-Staré Město 

18776  

1571/2  trvalý travní 
porost 

   333/ Barotek Martin , 
Šimůnkova 1594/10, 18200 
Praha-Kobylisy (1/4); Ing. 
Barotek Michal , Eledrova 
706/44, 18100 Praha-Bohnice 
(1/4); Kopáčová Jana , 19, 41187 
Libkovice pod Řípem-Libkovice 
pod Řípem (1/2) 

    197  

1571/3  trvalý travní 
porost 

     -   1099  

1571/4  trvalý travní 
porost 

 1097/ Hlavní město Praha, 
Mariánské nám. 2/2, 11001 
Praha-Staré Město 

    974  

1571/5  trvalý travní 
porost 

 1097/ Hlavní město Praha, 
Mariánské nám. 2/2, 11001 
Praha-Staré Město 

    848  

1571/6  trvalý travní 
porost 

 1097/ Hlavní město Praha, 
Mariánské nám. 2/2, 11001 
Praha-Staré Město 

    371  

1581/1  orná půda      - 43667  
1581/2  orná půda    649/ Ing. Čmelinská Marie , 

Ke kolodějskému zámku 22/3, 
10700 Praha-Dubeč 

  4206  

1581/3  orná půda    333/ Barotek Martin , 
Šimůnkova 1594/10, 18200 
Praha-Kobylisy (1/4); Ing. 
Barotek Michal , Eledrova 
706/44, 18100 Praha-Bohnice 
(1/4); Kopáčová Jana , 19, 41187 
Libkovice pod Řípem-Libkovice 
pod Řípem (1/2) 

  3427  
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1581/4  orná půda    333/ Barotek Martin , 
Šimůnkova 1594/10, 18200 
Praha-Kobylisy (1/4); Ing. 
Barotek Michal , Eledrova 
706/44, 18100 Praha-Bohnice 
(1/4); Kopáčová Jana , 19, 41187 
Libkovice pod Řípem-Libkovice 
pod Řípem (1/2) 

  8196  

1581/5  orná půda  1097/ Hlavní město Praha, 
Mariánské nám. 2/2, 11001 
Praha-Staré Město 

24221  

1581/6  orná půda  1097/ Hlavní město Praha, 
Mariánské nám. 2/2, 11001 
Praha-Staré Město 

    366  

1581/7  orná půda  1097/ Hlavní město Praha, 
Mariánské nám. 2/2, 11001 
Praha-Staré Město 

    615  

1581/8  orná půda  1097/ Hlavní město Praha, 
Mariánské nám. 2/2, 11001 
Praha-Staré Město 

  3776  

1581/10  orná půda    647/ Fuchsová Ingrid , 
Litožická 316, 19011 Praha-
Běchovice (1/8); Ing. 
Grygarová Dana , U Prodejny 
1561/10, 10700 Praha-Dubeč 
(3/8); Paroubková Věra , Pod 
Školou 960/6, 15000 Praha-
Košíře (1/4); Svoboda Jaroslav , 
Hradešínská 2334/37, 10100 
Praha-Vinohrady (1/4) 

  4992  

1581/12  orná půda    649/ Ing. Čmelinská Marie , 
Ke kolodějskému zámku 22/3, 
10700 Praha-Dubeč  

  4318  

1581/13  orná půda      - 14833  
1582/1  ostatní plocha ostatní 

komunikace 
1138/ Hlavní město Praha, 
Mariánské nám. 2/2, 11001 
Praha-Staré Město/ Městská část 
Praha - Dubeč, Starodubečská 
/36, 10700 Praha-Dubeč 

    511  

1582/2  ostatní plocha ostatní 
komunikace 

1138/ Hlavní město Praha, 
Mariánské nám. 2/2, 11001 
Praha-Staré Město/ Městská část 
Praha - Dubeč, Starodubečská 
/36, 10700 Praha-Dubeč 

    529  
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1582/4  ostatní plocha ostatní 
komunikace 

  333/ Barotek Martin , 
Šimůnkova 1594/10, 18200 
Praha-Kobylisy (1/4); Ing. 
Barotek Michal , Eledrova 
706/44, 18100 Praha-Bohnice 
(1/4); Kopáčová Jana , 19, 41187 
Libkovice pod Řípem-Libkovice 
pod Řípem (1/2) 

    194  

1582/5  ostatní plocha ostatní 
komunikace 

  333/ Barotek Martin , 
Šimůnkova 1594/10, 18200 
Praha-Kobylisy (1/4); Ing. 
Barotek Michal , Eledrova 
706/44, 18100 Praha-Bohnice 
(1/4); Kopáčová Jana , 19, 41187 
Libkovice pod Řípem-Libkovice 
pod Řípem (1/2) 

      37  

1583/1  ostatní plocha  neplodná 
půda 

1138/ Hlavní město Praha, 
Mariánské nám. 2/2, 11001 
Praha-Staré Město/ Městská část 
Praha - Dubeč, Starodubečská 
/36, 10700 Praha-Dubeč 

    854  

1583/2  ostatní plocha  neplodná 
půda 

1138/ Hlavní město Praha, 
Mariánské nám. 2/2, 11001 
Praha-Staré Město/ Městská část 
Praha - Dubeč, Starodubečská 
/36, 10700 Praha-Dubeč 

    209  

1584/1  orná půda      - 16375  
1584/2  orná půda    333/ Barotek Martin , 

Šimůnkova 1594/10, 18200 
Praha-Kobylisy (1/4); Ing. 
Barotek Michal , Eledrova 
706/44, 18100 Praha-Bohnice 
(1/4); Kopáčová Jana , 19, 41187 
Libkovice pod Řípem-Libkovice 
pod Řípem (1/2) 

  2029  

1584/4  lesní pozemek  1097/ Hlavní město Praha, 
Mariánské nám. 2/2, 11001 
Praha-Staré Město 

  8664  

1584/5  orná půda  1097/ Hlavní město Praha, 
Mariánské nám. 2/2, 11001 
Praha-Staré Město 

    155  

1584/6  orná půda      -   3606  
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1584/8  orná půda  1581/ Česká republika/ 
Pozemkový fond České 
republiky, Husinecká 1024/11a, 
13000 Praha-Žižkov (1/12); 
Dubitzká Zdeňka (1/4); 
Hodač Martin , V Jezerách 
1984/31, 13000 Praha-Žižkov 
(1/6); Reymarová Monika , 
Bezručova 497, 27401 Slaný-
Slaný (1/6); Riedel Jindřich , Na 
Košince 2200/6, 18000 Praha-
Libeň (1/3) 

  4710  

1584/9  orná půda      -   5265  
1585/1  vodní plocha koryto 

vodního toku 
umělé 

  793/ Mgr. Amlerová Ivana , 
B.Němcové 685, 25219 Rudná-
Rudná (1/4); MUDr. 
Londýnová Věra , Libkovská 
1070/10, 10200 Praha-Hostivař 
(1/4); Plechatá Věra , B.Němcové 
685, 25219 Rudná-Rudná (1/2) 

    432  

1585/2  vodní plocha koryto 
vodního toku 
umělé 

    -     394  

1586/1  orná půda      - 15169  
1586/2  orná půda    793/ Mgr. Amlerová Ivana , 

B.Němcové 685, 25219 Rudná-
Rudná (1/4); MUDr. 
Londýnová Věra , Libkovská 
1070/10, 10200 Praha-Hostivař 
(1/4); Plechatá Věra , B.Němcové 
685, 25219 Rudná-Rudná (1/2) 

  8351  

1586/3  orná půda    337/ Černá Jana , Malecí 852, 
54901 Nové Město Nad Metují-
Nové Město Nad Metují (1/6); 
Kobrle Jan , V Aleji 838, 54901 
Nové Město nad Metují-Nové 
Město nad Metují (1/6); 
Kobrle Josef , Přibyslavská 698, 
54901 Nové Město nad Metují-
Nové Město nad Metují (1/6); 
Kratochvílová Zdenka , 10, 47201 
Blíževedly-Skalka (1/4); 
Žáček Martin , Zimní 727, 46015 
Liberec-Liberec XV-Starý 
Harcov (1/4) 

  3888  
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1586/4  orná půda  1519/ Syruček Vladimír , 
Voskovcova 1075/49, 15200 
Praha-Hlubočepy 

  3568  

1586/7  orná půda  1580/ Hodač Martin , V 
Jezerách 1984/31, 13000 Praha-
Žižkov (1/12); Lıwy Jiří , 1, 
33035 Kunějovice-Kunějovice 
(1/4); Reymarová Monika , 
Bezručova 497, 27401 Slaný-
Slaný (1/12); Stein František 
(1/3); Uhlová Věra , Do Zámostí 
703/48, 32600 Plzeň-Černice 
(1/4) 

13935  

1586/8  orná půda  1580/ Hodač Martin , V 
Jezerách 1984/31, 13000 Praha-
Žižkov (1/12); Lıwy Jiří , 1, 
33035 Kunějovice-Kunějovice 
(1/4); Reymarová Monika , 
Bezručova 497, 27401 Slaný-
Slaný (1/12); Stein František 
(1/3); Uhlová Věra , Do Zámostí 
703/48, 32600 Plzeň-Černice 
(1/4) 

  4356  

1586/9  orná půda      -       32  
1586/10  orná půda  1301/ Ing. Kobelka Vladimír , 

Högerova 686/6, 15200 Praha-
Hlubočepy 

  3869  

1586/13  orná půda    649/ Ing. Čmelinská Marie , 
Ke kolodějskému zámku 22/3, 
10700 Praha-Dubeč 

  9481  

1588/1  trvalý travní 
porost 

     -   4308  

1588/2  trvalý travní 
porost 

 1097/ Hlavní město Praha, 
Mariánské nám. 2/2, 11001 
Praha-Staré Město 

    260  

1588/3  trvalý travní 
porost 

    -   1373  

1588/4  trvalý travní 
porost 

   649/ Ing. Čmelinská Marie , 
Ke kolodějskému zámku 22/3, 
10700 Praha-Dubeč 

  4199  

1588/5  trvalý travní 
porost 

   649/ Ing. Čmelinská Marie , 
Ke kolodějskému zámku 22/3, 
10700 Praha-Dubeč 

    879  
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1589/1  orná půda  1097/ Hlavní město Praha, 
Mariánské nám. 2/2, 11001 
Praha-Staré Město 

264026  

1589/3  ostatní plocha  jiná plocha 1097/ Hlavní město Praha, 
Mariánské nám. 2/2, 11001 
Praha-Staré Město 

  6442  

1589/4  ostatní plocha  jiná plocha 1097/ Hlavní město Praha, 
Mariánské nám. 2/2, 11001 
Praha-Staré Město 

      50  

1590  zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

zbořeniště 1097/ Hlavní město Praha, 
Mariánské nám. 2/2, 11001 
Praha-Staré Město 

    547  

1596  trvalý travní 
porost 

 1097/ Hlavní město Praha, 
Mariánské nám. 2/2, 11001 
Praha-Staré Město 

31248  

1600/4  orná půda  1097/ Hlavní město Praha, 
Mariánské nám. 2/2, 11001 
Praha-Staré Město 

114246  

1871  vodní plocha koryto 
vodního toku 
přirozené 
nebo 
upravené 

1138/ Hlavní město Praha, 
Mariánské nám. 2/2, 11001 
Praha-Staré Město/ Městská část 
Praha - Dubeč, Starodubečská 
/36, 10700 Praha-Dubeč 

  1261  

1873/1  vodní plocha koryto 
vodního toku 
přirozené 
nebo 
upravené 

1138/ Hlavní město Praha, 
Mariánské nám. 2/2, 11001 
Praha-Staré Město/ Městská část 
Praha - Dubeč, Starodubečská 
/36, 10700 Praha-Dubeč 

  4147  

1873/10  vodní plocha koryto 
vodního toku 
přirozené 
nebo 
upravené 

1080/ Vaňatová Eva , 
Bubenečská 351/17, 16000 Praha-
Bubeneč 

      13  

Celkem   
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Katastrální území: 601527 Běchovice 
Číslo 
parcely 
podle KN 

Číslo 
parcely 
podle PK 
nebo jiných 
evidencí 

Druh pozemku 
podle KN 

Způsob využití 
pozemku podle 
KN 

Číslo listu vlastnictví/ vlastnické 
právo (podíl) / právo 
hospodaření s majetkem státu 
nebo svěřená správa 
nemovitostí   
 
 

Výměra 
parcely 
celková podle 
KN 
(m2) 

Výměra 
parcely 
v OP (m2) 

1465/1  orná půda   590/ Hlavní město Praha, 
Mariánské nám. 2/2, 11001 
Praha-Staré Město 

441575  

1465/6  orná půda      -   22325  
1465/9  orná půda   590/ Hlavní město Praha, 

Mariánské nám. 2/2, 11001 
Praha-Staré Město 

        68  

1465/10  orná půda   590/ Hlavní město Praha, 
Mariánské nám. 2/2, 11001 
Praha-Staré Město 

      222  

1465/11  orná půda   590/ Hlavní město Praha, 
Mariánské nám. 2/2, 11001 
Praha-Staré Město 

        26  

1468  orná půda   590/ Hlavní město Praha, 
Mariánské nám. 2/2, 11001 
Praha-Staré Město 

    2084  

1469  orná půda   590/ Hlavní město Praha, 
Mariánské nám. 2/2, 11001 
Praha-Staré Město 

    3856  

1472/1  vodní plocha koryto 
vodního toku 
přirozené 
nebo 
upravené 

590/ Hlavní město Praha, 
Mariánské nám. 2/2, 11001 
Praha-Staré Město 

    3601  

1473  vodní plocha koryto 
vodního toku 
přirozené 
nebo 
upravené 

 587/ Hlavní město Praha, 
Mariánské nám. 2/2, 11001 
Praha-Staré Město/  Městská část 
Praha-Běchovice, Za Poštovskou 
zahradou 479, 19011 Praha-
Běchovice 

    1320  

Celkem   
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Příl. 6 (Příloha I, tab. A) – Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich 
 
Dílčí plochy odpovídají porostním skupinám 

označení 
JPRL 

dílčí 
plocha  

výměra dílčí 
plochy 

(0,00 ha) 

SLT zastoupení 
SLT 
(%) 

číslo rám. 
směrnice 

/  
porostní 

typ* 

dřeviny zastoupení 
dřevin ** 

(%) 

věk 
*** 

doporučený zásah ****  naléha-
vost 

***** 

poznámka stupeň 
přiroze-

nosti 

lp 50 
dbz 50 

163D 01 0,25 1S  1/A 

  

5 
5 

obsekání kultury, 
probírka keřového 
patra, 
 

1 při zalesnění ponechat volný prostor okolo 
mohutných soliterních stromů i podél 
lesního okraje (prosvětlení, slunný okraj) 

 

dbz 50 
lp 25 

 02 0,85 1S  1/A 

bo 25 

40     

os 40 
dbz 40 

 
 
 

03 
 
 

0,61 1S 
 
 

 1/A 
 

 tr 20 

  40   při změně kultury místo jd spíše listnáče 
(lp,  hb); 
ponechat „na dožití“ staré ovocné stromy 
bývalého sadu 

 

tpc 20 
js 50 
ol 20 

 04 0,67 2L  1/C 

kl 10 

48   při obnově kultury zachovat větší podíl js 
30, dále dbl 40, ol 10, tpc 10, jv 10; 
je třeba  zachovat tpc aspoň 10% (biotop 
entomofauny), neodstraňovat přestárlé a 
padlé stromy 

 

dbz 10 
md 80 

 05 0,35 1S  1/A 

bo 10 

53   postupně  zvýšit podíl dbz na úkor md, 
případně celý porost proředit 

 

bo 50 
dbz 35 
hb 4 
br 4 
kl 3 

dbc 2 
tpc 1 

 06 1,87 1S  1/A 

lp 1 

53   postupně redukovat dbc a tpc, jinak 
zachovat různorodost druhové skladby 
dřevin 

 

dbz 15 
bo 5 
sm 5 

 
 

07 2,38 1H  1/A 

md 5 

61   postupně redukovat sm, dbc a md, jinak 
zachovat různorodost druhové skladby 
dřevin, 
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jv 20 
kl 30 
hb 7 
dbc 8 
br 5 
md 30 
dbz 28 
bo 15 
hb 25 
sm 5 

 08 2,75 2D  1/B 

jv 2 

96   při obnovné těžbě ponechat některé  
mohutné doupné stromy md, dbz, bo, 
novou výsadbou docílit různověkosti 
porostu 
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