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1. Základní identifikační a popisné údaje
1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN
1395, přírodní památka, Ďáblík
číslo a název kategorie IUCN: IV – řízená rezervace (území pro management stanovišť/druhů:
chráněná území zřizovaná převážně pro účely ochrany, prováděné cestou managementových
zásahů).
1.2 Platný právní předpis o vyhlášení ZCHÚ
vydal:
číslo:
dne:

ONV České Budějovice
Vyhláška
24.9.1990

1.3 Územně-správní členění, překryv s jinými chráněnými územími a příslušnost k soustavě
Natura 2000
Kraj: Jihočeský
Obec s rozšířenou působností třetího stupně: Trhové Sviny
Obec: Slavče u Trhových Svinů
Katastrální území: Keblany
Národní park: Chráněná krajinná oblast: Jiný typ chráněného území: mokřad lokálního významu Keblanský potok a Ďáblík L.CB.04
Natura 2000
Ptačí oblast: Evropsky významná lokalita: Příloha I.
Orientační mapa ZCHÚ I.A – turistická mapa 1:50 000, 1:100 000
I.B - ZM 1:10 000
I.C – Ortofotomapa 1:2500
I.D – Historická mapa se stavem k r.1934
I.E - SMO 1:5 000

1.4 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí
Parcelní vymezení v následující tabulce je přizpůsobené nově navrhovanému vymezení hranice
památky, které využívá hranic jednotlivých parcel, které jsou v terénu v naprosté většině případů
jasně identifikovatelné (les/louka/vodní tok). K původnímu vymezení1 přírodní památky (p.č.
688/1, 688/2, 688/3, 701/1, 701/4) byly přičleněny sousední pozemky v potoční nivě a na
1

ve zřizovací vyhlášce jsou uvedeny parcely č. 688/2, 701/1, 701/2, současně platné parcelní položení je odlišné

1

přilehlých podmáčených loukách a pod lesními porosty (p.č. 687, 688/4, 701/3, 701/6, 701/8,
701/9).
K nesouladu dochází při porovnání lesnické porostní mapy s mapou KN u vedení jižní hranice
pozemku p.č. 687, kdy na lesnické mapě zasahuje část lesního porostu 472 Ar2/1 na zmíněný
pozemek, ve skutečnosti po ověření v terénu a na ortofotomapě je hranice lesního pozemku
totožná s parcelní hranicí.
Nové vymezení je přípravou pro přehlášení PP (po geometrickém zaměření). Jako základ je
použitý stav KN.
Tabulka parcelního vymezení území
Katastrální území: Keblany 749885
Číslo
parcely
podle KN

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

687
688/1
688/2
688/3
688/4
701/1
701/3
701/4
701/6
701/8
701/9

trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
lesní pozemek
trvalý travní porost
lesní pozemek
trvalý travní porost
ostatní plocha
neplodná půda
lesní pozemek
ostatní plocha
neplodná půda
Celkem

203
580
295
489
586
586
290
586
197
489
489

3258
9767
4762
4828
760
4371
20722
9910
4238
4448
4575

Výměra parcely
v ZCHÚ (m2)

3258
9767
4762
4828
760
4371
20722
9910
4238
4448
4575
71639

LV
203
580
295
489
586
290
197

SJM Ondrášek Josef a Ondrášková Růžena, Náměstí Hrdinů 12, č.p.725, Nusle, Praha, 14000
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Kališnická 4, č.p.970, Žižkov, Praha, 13000
Miloslav Bláha, Březinova 7, č.p.15, Cheb, 35002
Marie Steinbauerová, Puklicova 67a, č.p.906, České Budějovice 3, České Budějovice, 37004
Radek Zachař, Mlýnská , č.p.1019, Trhové Sviny, 37401
Iveta Roulová, Nové Město , č.p.10, Trhové Sviny, 37401
Zdeňka Petrová, č.p.36, Mohuřice, Slavče, 37321
Marie Wagnerová, Větrná 12, č.p.914, České Budějovice 2, 37011
Vlasta Trajerová, Míru , č.p.748, Kaplice, 38241
Milan Trajer, č.p.30, Slavče, 37321
Zdeněk Trajer, č.p.43, Čížkrajice, 37401

Příloha II.
Mapa KN se zákresem ZCHÚ
Parcelní vymezení ochranného pásma.
Ochranné pásmo není vyhlášeno zvláštním předpisem a je jím podle § 37 zákona č. 114/1992/Sb.
plocha podél obvodu PP do vzdálenosti 50 m od hranice chráněného území. Pro takto vymezené
ochranné pásmo nebyl zpracován parcelní přehled.
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1.5 Výměra území a jeho ochranného pásma
Druh pozemku
lesní pozemky

ZCHÚ
plocha v 0,0000 ha
2,5930

vodní plochy

-

Způsob využití
OP
plocha v 0,0000 ha
pozemku
Pro
OP
nebyl
zpracován parcelní
zamokřená plocha
přehled.
rybník nebo nádrž

ZCHÚ
plocha v 0,0000 ha
-

vodní tok

-

neplodná půda

0,8813

ostatní způsoby
využití

-

trvalé travní porosty 3,6896
orná půda

-

ostatní zemědělské
pozemky
ostatní plochy

-

zastavěné
plochy a nádvoří
plocha celkem

0,8813

7,1639

1.6 Hlavní předmět ochrany
1.6.1 Předmět ochrany podle zřizovacího předpisu
Ve vyhlášce Okresního národního výboru v Českých Budějovicích ze dne 24.9.1990 je ve článku
1: Vymezení chráněného přírodního výtvoru a jeho poslání charakterizována plocha současné
přírodní památky Ďáblík jako „ekosystém vodního a mokřadního společenstva s bohatou
populací ďáblíku bahenního (Calla palustris) a řady dalších chráněných a ohrožených druhů
flory“.
V publikaci Chráněná území ČR VIII. Českobudějovicko (2003) je PP charakterizována jako: „Vodní, mokřadní a
rašeliništní společenstva mělkého, zazemňujícího se rybníka s hojným ďáblíkem bahenním a dalšími chráněnými a
ohroženými rostlinnými druhy, s význačnou mokřadní entomofaunou a početnými populacemi obojživelníků.“

1.6.2 Hlavní předmět ochrany – současný stav
Kategorie vyhlášky MŽP a červeného seznamu je uvedena kódem u jednotlivých druhů.
Kategorie podle červeného seznamu: C1 = kriticky ohrožený, C2 = silně ohrožený, C3 =
ohrožený, C4a = vzácnější taxony vyžadující pozornost – méně ohrožené, C4b = vzácnější
taxony vyžadující pozornost – dosud nedostatečně prostudované. Kategorie podle vyhlášky
MŽP 395/1992 Sb.: §1 = kriticky ohrožený, §2 = silně ohrožený, §3 = ohrožený.
U rostlinných společenstev je použita stupnice ohrožení a vzácnosti dle Moravce (1995): 2 –
asociace lidskou činností bezprostředně ohrožená a v nebezpečí vymizení, 3 – asociace
ustupující v důsledku lidské činnosti, 4 – asociace bez ohrožení lidskou činností /a – vzácná, /b
– dostatečně hojná
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A. společenstva
název společenstva

podíl
stupeň
popis biotopu společenstva
plochy
v ohrožení podle
ZCHÚ (%) červeného
seznamu
rybník s volnou hladinou a tůně pod hrází,
společenstva plovoucích mírně
2,4
3-4/b
dílčí plochy č. 2a, 2b
ponořených
masožravých
rostlin
sv.
Utricularion
vulgaris (as. Utricularietum
australis)
rybník s volnou hladinou a tůně pod hrází,
společenstva
zakořeněných
2,4
dílčí plochy č.2a, 2c
rostlin s listy plovoucími na
hladině sv. Nymphaeion albae
(spol. s Potamogeton natans)
rybník s volnou hladinou a tůně pod hrází,
společenstva
ponořených
0,8
3/b
dílčí plochy č.2a, 2b
vodních rostlin s drobnými
niťovitými a čárkovitými listy
sv.
Parvopotamion
(as.
Potametum obtusifolii)
fragmenty při okrajích poloostrova, dílčí
sladkovodní
společenstva
0,8
3-4/b
plocha č.3a
rákosin stojatých vod sv.
Phragmition communis (as.
Typhetum latifoliae)
v nivě Keblanského potoka, dílčí plocha
říční rákosiny na recentních
1,4
3/b
č.1c2, 3g, 1f, 1l, 1c1, 1j
náplavech vodních toků, sv.
Phalaridion arundinaceae
(as.
Chaerophyllo
–
Phalaridetum arundinaceae)
u břehů rybníka, v tůních pod hrází, dílčí
společenstva
nezpevněných
7,0
2/a
plochy č. 2a, 2b, 2c, 3a
půd v akumulačním pásmu
stojatých vod sv. CariciRumicion hydrolapathi (as.
Calletum palustris)
u břehů rybníka, v tůních pod hrází, dílčí
společenstva vysokých ostřic
8,0
2/b
plochy č. 2a, 2b, 2c, 3a
v okolí pramenišť, v eulitorálu
podsv. Caricenion rostratae
(as. Caricetum rostratae)
fragmenty na podmáčených loukách a v nivě
společenstva vysokých ostřic
7,8
3/b
potoka, dílčí plochy č. 3b, 3g, 1c2, 3e, 3f
při pobřeží stojatých vod
podsv. Caricenion gracilis (as.
Phalaridetum arundinaceae,
Caricetum
vesicariae,
Calamagrostietum
canescentis)
maloplošná mozaika na podmáčené louce,
ostřicová
společenstva
+
3/b
dílčí plocha č. 3b
rašelinných luk sv. Caricion
fuscae
(as.
Caricetum
goodenowii)
zazemněná část rybníka, rašelinné bezlesí,
oligotrofní
6,2
2/a
dílčí plochy č. 3a, 3c, 3d
ostřicovorašeliníková
společenstva
přechodových
rašelinišť
podhorských
a
horských poloh sv. Sphagno
recurvi-Caricion canescentis
(as.
Carici
rostrataeSphagnetum apiculati)
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název společenstva

podíl
stupeň
popis biotopu společenstva
plochy
v ohrožení podle
ZCHÚ (%) červeného
seznamu
podmáčené louky při okraji PP, niva potoka,
eutrofní vysokostébelné a
10,3
3/b
dílčí plochy č. 3b, 3f, 3e, 1c2, 3g
vysokobylinné louky s trvale
zvýšenou vlhkostí sv. Calthion
(as. Scirpetum sylvatici, as.
Angelico-Cirsietum palustris,
Lysimachio
vulgarisFilipenduletum,
degradační
fáze s Carex brizoides)
podmáčené louky při okraji PP, dílčí plochy
nehnojené louky střídavě
9,0
3/b
č. 3b, 3f
vlhkých stanovišť sv. Molinion
(as.
Junco-Molinietum
caeruleae, přechody ke sv.
Caricion fuscae)
zazemněná část rybníka, dílčí plochy č. 1f,
bažinné
olšiny
na
16,2
3/b
1l, 1h, 1e, 1d
zamokřených
půdách
sv.
Alnion glutinosae (as. Carici
elongatae-Alnetum)
zazemněná část rybníka, dílčí plochy č. 1f,
bažinné vrbové křoviny na
9,5
3/a-b
1c1, 1l, 3a
rašelinných
půdách
sv.
Salicion cinereae
stromové porosty olše a vrby křehké na
4,7
3/b
lužní lesy údolních poloh a
březích Keblanského potoka, dílčí plochy č.
3/a
okolí
pramenišť
podsv.
1j, 1c1, 1f
Alnenion
glutinoso-incanae
(as.
Stellario-Alnetum),
v mozaice
s
vrbovými
křovinami
na
často
zaplavovaných březích toků
v nížinách a pahorkatinách sv.
Salicion
triandrae
(as.
Chaerophyllo
hirsutiSalicetum fragilis)

B. druhy
Kurzívou jsou uvedeny druhy uvedené v inventarizačním průzkumu vegetačního krytu (Vydrová,
1994 (V) nebo v mapování soustavy NATURA 2000 (N) a v současnosti neověřené,
pravděpodobně se vyskytující, ale v době mapování nepodchycené.
název druhu

leknín bělostný
Nymphaea candida
ďáblík bahenní
Calla palustris

aktuální
početnost stupeň ohrožení popis biotopu druhu (dílčí
nebo
vitalita podle vyhl.395/ plocha)
populace v ZCHÚ
červeného
seznamu
ČR
Procházka 2001/
Chán 1999
jednotlivě
mělká tůň pod hrází rybníka
§2/C1/C1
v nivě Keblanského potoka,
dílčí plocha č. 2b
velmi hojná populace §3/C3/C3
břehy rybníka, zazemněná část
rybníka, pod rybniční hrází
v tůních v nivě Keblanského
potoka, dílčí plochy č. 2a, 2b,
2c, 3a
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název druhu

vachta trojlistá
Menyanthes trifoliata
klikva bahenní
Oxycoccus palustris
vrbina kytkokvětá
Lysimachia thyrsiflora

prha arnika
Arnica montana
lýkovec jedovatý
Daphne mezereum
kozlík dvoudomý
Valeriana dioica
olše zelená
Alnus alnobetula
mochna bahenní
Potentilla palustris
ostřice odchylná
Carex appropinquata
ostřice stinná
Carex umbrosa
vrba rozmarýnolistá
Salix rosmarinifolia
rdest tupolistý
Potamogeton obtusifolius
bublinatka jižní
Utricularia australis
starček potoční
Tephroseris crispa
rozrazil štítkovitý
Veronica scutellata
prvosenka vyšší
Primula elatior

aktuální
početnost stupeň ohrožení
nebo
vitalita podle vyhl.395/
populace v ZCHÚ
červeného
seznamu
ČR
Procházka 2001/
Chán 1999
poměrně
hojná §3/C3/C3
populace

popis biotopu druhu (dílčí
plocha)

rašelinná luční enkláva ve
střední části PP, zazemněná
část rybníka, pod rybniční
hrází, dílčí plochy č. 3a, 3c, 3g
pomístně roztroušeně §3/ C3/C3
rašelinná luční enkláva ve
až jednotlivě
střední části PP, dílčí plocha č.
3c, 1f
roztroušeně, pomístně §2/C3/C3
rašelinná luční enkláva ve
hojně
střední části PP, břehy i
zazemněná část rybníka, pod
hrází
v nivě
Keblanského
potoka, dílčí plochy č. 2a, 3a,
1f, 3c, 3d, 1b, 1h, 1c2, 3g, 1l
§3/ C3/C3 (EU5) pravděpodobně v lesním okraji
mimo plochu PP (V).
ojediněle
niva Keblanského potoka, dílčí
-/C4a/C4
plocha č. 1l
hojně roztroušeně
rašelinná louka a podmáčené
-/C4a/C3
louky a bezlesí, dílčí plochy č.
3a, 3b, 3c, 3d, 3f
vtroušeně
jižní břeh Knížecího rybníka,
-/C2/C4
dílčí plocha č. 1m
hojně
rašelinné louky, břehy i
-/C4a/C3
zazemněná část rybníka, dílčí
plochy č. 2a, 3a, 3b, 3c, 3d, 1f
ojediněle (2 bulty)
severní okraj bývalého malého
-/C2/C2
rybníčku, dílčí plocha č. 2d
roztroušeně
moliniová loučka, dílčí plocha
-/C3/C3
č. 3b
ojediněle
-/C3/C3
moliniová loučka, dílčí plocha
č. 3b (N)
ojediněle
rybník, tůň pod hrází, dílčí
-/C3/C3
plochy č. 2a, 2b
roztroušeně až plošně -/C4a/C4
rybník, tůň pod hrází, dílčí
plocha č. 2a, 2b
hojně roztroušeně
podmáčené a rašelinné louky,
-/C4a/dílčí plochy č. 3a, 3b, 3c, 3d,
3e, 3f
roztroušeně
podmáčené a rašelinné louky,
-/C4a/C4
dílčí plochy č. 3a, 3b
jednotlivě
niva Keblanského potoka, dílčí
-/-/C4
plocha č. 1l, 1c1, 1e

Pozn. EU – taxony uvedené ve Směrnicích Rady evropských společenství č.92/43/EEC/1992, číslo je číslo přílohy

1.7 Dlouhodobý cíl péče
Dlouhodobým cílem péče o PP Ďáblík je zachování komplexu společenstev mokřadních a
rašelinných biotopů, zejména ochrana a trvalá péče o genofond ohrožených a významných
druhů rostlin jako je ďáblík bahenní, vachta trojlistá, klikva bahenní, rdest tupolistý, leknín
bělostný, vrbina kytkokvětá, z živočichů pak ochrana populací skokana zeleného, ropuchy
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obecné, čolka obecného a biotopů zajišťujících existenci významných druhů entomofauny
(majka fialová, svižníci, vážka jasnoskvrnná).
Managementové zásahy se týkají pravidelného vyřezávání nežádoucích dřevinných nárostů na
rašelinných a podmáčených stanovištích, na lučních plochách pravidelného sečení, speciálním
managementem je vytvoření nových tůní v zazemněné části rybníka.
Předkládaný Plán péče navazuje na předchozí Plán péče s platností od 1.1.1998 do 31.12.2007 o
jeden rok dříve vzhledem k potřebě přehlášení PP na novou výměru (změna vymezení hranic
PP).

2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět
ochrany
2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů
Území je vymezeno v nivě Keblanského potoka, v místě dnes již silně zazemněného a
dlouhodobě hospodářsky nevyužívaného Knížecího rybníka (v KN veden jako trvalý travní
porost) a na přilehlých podmáčených až rašelinných loukách, zčásti porostlých lesními porosty.
Knížecí rybník (původní rozloha 2,9 ha) je napájen vodou z Keblanského potoka a částečně i
z podsvahových pramenišť při J okraji rybníka. Pod hrází je několik tůněk (podle výšky vodní
hladiny), které jsou zásobovány infiltrovanou vodou z rybníka, v případě vysoké hladiny i trubní
propustí zabudovanou v tělese hráze a při vysokých stavech v potoce i záplavovou vodou.
Památka leží zhruba uprostřed trojúhelníku, s vrcholy tvořenými obcemi Něchov – Keblany Lniště (zhruba 1,5 severně od Keblan), v širších souvislostech zhruba 3,2 km ZJZ od Trhových
Svinů.
Nadmořská výška území je 458-463 m n.m., niva potoka prochází ve směru Z-V, s velmi
mírným sklonem k východu až severovýchodu.
Přístup pro vozidla je od silnice II. třídy (157) Trhové Sviny – Besednice, po odbočce do Keblan
polní cestou a dále po louce (v době nepříznivých klimatických podmínek sjízdné pouze pro
terénní vozidla) k lesnímu komplexu, nebo po silnici III. třídy Trhové Sviny - Ločenice, v lesním
komplexu mezi Něchovem a Trajerovým mlýnem odbočkou na lesní cestu směrem k JV a dále
po lesní cestě až ke Keblanskému potoku. Přibližný střed chráněného území je určen
zeměpisnými souřadnicemi: šířka 48o49´43´´ délka 14o35´42´´ (WGS-84), Y 749350
X
1183550 (S-JTSK).
Přirozenou hranici přírodní památky tvoří koryto Keblanského potoka na severu a východě, jižní
hranici tvoří okraj kompaktních lesních porostů. Část hranice vede lesními porosty po hranici
dílců a porostních skupin.
Z hlediska Regionálního členění reliéfu ČSSR (B.Balatka-J.Sládek, 1980) patří řešené území
provincii Česká vysočina (I), podprovincii Šumavské (I1), oblasti Šumavské hornatiny (I1B), do
celku Novohradské podhůří (I1B-4), podcelku Stropnická pahorkatina (I1B-4B), okrsku
Strážkovická pahorkatina.
Nejvyšší bod v území se na okraji lesního porostu při J hranici území (463 m n.m.), nejnižší bod
pak v nivě Keblanského potoka v SV cípu památky (458 m n.m.).
Na geologické stavbě řešeného území se podílí jednotvárná série moldanubika, která tvoří skalní
základ a útvary platformní - terciér (neogén) a kvartér (holocén/recent). Moldanubikum je
zastoupeno středně zrnitou až drobnozrnnou muskovit-biotitickou žulou mrákotínského typu.
Terciér tvoří neogenní korosecké písčité štěrky, kvartér je zastoupen fluviálními holocénními
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hlínami a písky a recentními sedimenty umělých vodních nádrží. Půdní pokryv tvoří gleje
(typický, organozemní), na části organozem (rašelinný anmoor), pod lesními porosty pseudogleje
až oglejené kambizemě.
Pro širší okolí chráněného území je charakteristický pahorkatinný reliéf, s mírnými vrcholy a
hřbety, se středními až místy prudkými svahy modelovanými zahloubeným Keblanským
potokem s meandrujícím korytem.
Krajinný ráz je charakteristický rovnoměrným zastoupením rozsáhlých lesních komplexů a
zemědělské půdy. Celé území se vyznačuje poměrně vysokým stupněm ekologické stabilitya
v nivě vodních toků i zachovalostí přírodních ekosystémů.
Podle klimatické klasifikace E. Quitta z r. 1971 náleží celé území do mírně teplé klimatické
oblasti a v rámci ní k jednotce MT 4. Území odvodňuje Keblanský potok (č.h.p. 1-06-02-066),
pramenící ve Slepičích horách, v lesním komplexu nad obcí Besednice, zhruba 1,5 km SZ pod
vrcholem Kohouta (870 m n.m.). Keblanský potok je levostranným přítokem Svinenského
potoka, do kterého ústí nad osadou Březí zhruba 2,4 km západně od trhových Svinů. Plocha
povodí je 29,7 km2, délka toku 11 km, průměrný průtok u ústí je 0,19 m3/s. Z hlediska
fytogeografického členění ČSR (Dostál 1957) lze řešené území zařadit do oblasti A - oblast
středoevropské lesní květeny - Hercynicum, podoblasti A3 - podoblast přechodné květeny
hercynské - Subhercynicum, obvodu c – Boreo-hercynicum. Podle regionálně fytogeografického
členění ČR (Květena ČR) patří území do fytogeografické oblasti mezofytikum, obvodu
Českomoravské mezofytikum, do okrsku 37p – Novohradské podhůří. Dle přírodních lesních
oblastí (Plíva, Žlábek 1986) území patří do PLO 12 – Předhoří Šumavy a Novohradských hor.
Území rezervace spadá do Českokrumlovského bioregionu 1.43. Z hlediska rekonstrukčně
geobotanického (Mikyška 1968) jsou na lokalitě mapovány luhy a olšiny (Alno-Padion, Alnetea
glutinosae, Salicetea purpureae). Podle nového zpracování potenciální vegetace (Neuhäuslová a
kol., 1998) patří širší okolí památky do jednotky potenciální vegetace: 36 – biková a/nebo
jedlová doubrava (Luzulo albidae-Quercetum petraeae, Abieti-Quercetum), z rámce sv. Genisto
germanicae-Quercion. Z hlediska faunistického členění ČR (Zelený 1972, cf. Fuka 1994) náleží
PP Ďáblík do provincie D – Varijská pohoří, do faunistického obvodu XVI Šumava,
faunistického okresu č. 20 – Novohradské hory, podhůří Novohradských hor. Faunistický kód
lokality je 7153 (Novák 1989, cf. Fuka 1994).
Vegetace je podrobně popsána v kapitole 2.5. Současný stav ZCHÚ…
Přehled zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
název druhu (český)
název druhu (vědecký)
Rostliny
leknín bělostný
Nymphaea candida

aktuální
početnost stupeň ohrožení popis biotopu druhu (dílčí
populace v ZCHÚ
podle vyhlášky plocha)
č. 395/1992 Sb.
jednotlivě

§2/C1/C1

ďáblík bahenní
Calla palustris

velmi hojná populace

§3/C3/C3

vachta trojlistá
Menyanthes trifoliata

poměrně hojná populace

§3/C3/C3

mělká tůň pod hrází rybníka
v nivě Keblanského potoka,
dílčí plocha č. 2b
břehy rybníka, zazemněná část
rybníka, pod rybniční hrází
v tůních v nivě Keblanského
potoka, dílčí plochy č. 2a, 2b,
2c, 3a
r rašelinná luční enkláva ve
střední části PP, zazemněná
část rybníka, pod rybniční
hrází, dílčí plochy č. 3a, 3c, 3g
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název druhu (český)
název druhu (vědecký)
klikva bahenní
Oxycoccus palustris
vrbina kytkokvětá
Lysimachia thyrsiflora

prha arnika
Arnica montana
Živočichové
ropucha obecná
Bufo bufo
skokan zelený
Rana kl. esculenta
kuňka ohnivá
Bombina bombina
ještěrka živorodá
Lacerta vivipara
slepýš křehký
Anguis fragilis
užovka obojková
Natrix natrix
čolek obecný
Triturus vulgaris
ťuhýk obecný
Lanius collurio
veverka obecná
Sciurus vulgaris
majka fialová
Meloe violaceus
svižník
Cicindela campestris
svižník
Cicindela sylvicola

aktuální
početnost stupeň ohrožení
populace v ZCHÚ
podle vyhlášky
č. 395/1992 Sb.
pomístně roztroušeně až §3/ C3/C3
jednotlivě
roztroušeně, pomístně hojně

v době toku 150 samců

popis biotopu druhu (dílčí
plocha)

rašelinná luční enkláva ve
střední části PP, dílčí plocha č.
3c, 1f
rašelinná luční enkláva ve
§2/C3/C3
střední části PP, břehy i
zazemněná část rybníka, dílčí
plochy č. 2a, 3a, 1f, 3c, 3d, 1b,
1h, 1c2, 3g, 1l
§3/ C3/C3 (EU5) pravděpodobně v lesním okraji
mimo plochu PP (V).
§3

rybník, hráz a okraje

v době toku stovky (500) §2
samců
ojediněle
§3

rybník, okraje

jednotlivě

§2

horní louka

ojediněle

§2

lesní okraj

jednotlivě

§3

rybník, hráz, vodní plocha

několik jedinců

§2

rybník, při hrázi

jednotlivě

§3

lesní porosty

jednotlivě

§3

lesní porosty

jednotlivě

§3

borový les, 1 km V od PP

jednotlivě až hojně (1-40 ex.) §3
méně hojně (10 ex.)

§3

rybník a přilehlé mokřady

borový les, 1 km V od PP, lesní
cesta 800 m SZ od hranice PP
lesní cesta 800 m SZ od
hranice PP

Kromě výše uvedených druhů byl na území ZCHÚ zaznamenán výskyt dalších, regionálně
významných druhů rostlin, uvedeny jsou v kap. 1.6.2, stupeň jejich ohrožení je uveden dle
Komentovaného červeného seznamu květeny jižní části Čech (Chán V. ed., Praha 1999).
Významným druhem odonatofauny je vážka jasnoskvrnná -Leucorrhinia pectoralis (Červená
kniha, kategorie E- taxon ohrožený).
2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti
a) ochrana přírody
Vyhláškou Okresního národního výboru v Českých Budějovicích dne 24.9.1990 byla lokalita
vyhlášena za chráněný přírodní výtvor. Vyhláškou Ministerstva životního prostředí České
republiky ze dne 13.8.1992 (k zákonu č.114/1992 Sb.) bylo území převedeno do kategorie
přírodní památka.
Po vyhlášení území byly v 90. letech provedeny inventarizační průzkumy zaměřené na
obratlovce (Vlček, 1990), vegetační kryt (Vydrová, 1994), vybrané skupiny brouků (Fuka, 19949

1995), obojživelníky (Pykal, 1997) a vážky (Flíček, 1998). V r. 1996 byly zpracována studie
rybářského hospodaření PP Ďáblík.
b) lesní hospodářství
Necelá polovina plochy ZCHÚ (zhruba 42%) je vymezena na pozemcích určených k plnění
funkce lesa, jedná se o část lesního porostu 472 B (a3, a8) a 472 C (a5, b7, c7, c501), LHO
208802 Nové Hrady, ORP Trhové Sviny, platnost 1.1.2004-31.12.2013. Lesní porosty v nivě
potoka mají jednak přírodní charakter (ředinaté nárosty a výsadby? olše lepkavé a vrby křehké),
jednak se jedná o kulturní výsadby s převahou borovice. Lesní porosty v rašelinné a zazemněné
výtopě bývalého rybníka mají spíše sukcesní charakter a jsou místy vyplněny formacemi
bažinných křovitých vrbin a menšími plochami bezlesí s mokřadní a rašelinnou vegetací.
Prakticky všechny lesní porosty vznikly spontánní sukcesí a částečně i výsadbami na opuštěných
extenzivních loukách a mokřadech v původně bezlesé nivě, což je patrné z mapového podkladu
1:75000 vydaném Vojenským zeměpisným ústavem v Praze se stavem k r. 1934 (viz příloha
I.D). Lesnické hospodaření je extenzivní, vzhledem k obtížné dostupnosti a neúnosnému terénu
jsou prováděny pouze asanační zásahy při sušším JZ okraji.
c) zemědělské hospodaření
V minulosti byly bývalé luční plochy pravděpodobně využívány jako extenzivní pravidelně
sečené louky.
d) rybníkářství
Část plochy ZCHÚ (max. 3,9 ha – viz mapka) byla v minulosti využívána jako rybník, v jeho
horní části je patrná napájecí stoka a soustava hrázek oddělují okolní lesní porosty a menší
nadřazenou nádrž, která je zarostlá vysokými ostřicemi a prakticky bez vody (vodní sloupec 5-10
cm, u výpusti 0,5 m). Po provalení hráze došlo v minulosti k silnému poklesu vodní hladiny a
následnému vysychání okrajů a zazemňování výtopy rybníka, k rozvoji mokřadní a rašelinné
vegetace a dřevinné sukcesi. Po opravě hráze a výpusti (1998) se vodní hladina opět zvedla a
část dřevinných nárostů vlivem zatopení odumřela. V současnosti plní rybník retenční funkci a je
významným biotopem pro početné populace obojživelníků a vodní entomofauny.

Mapka č.1. Maximální možná výtopa Knížecího rybníka a malého rybníčku v minulosti. Vyznačeny jsou hráze a valy
oddělující výtopy od okolních lesních porostů.
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e) myslivost
Provoz myslivosti v minulosti byl zanedbatelný a neměl na stav společenstev v ZCHÚ negativní
vliv.
2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy
LHO 208802 Nové Hrady, ORP Trhové Sviny, platnost 1.1.2004-31.12.2013.
2.4 Škodlivé vlivy a ohrožení území v současnosti
V současné době je hlavní předmět ochrany ohrožen postupujícím zazemňováním rybníka a
vysycháním okrajových podmáčených částí, částečně i nežádoucí sukcesí a nálety a nárosty
dřevin. Řešením je udržování vyšší hladiny vody v rybníce v kombinaci se speciálním
managementem v zazemněné části (vystřelování nových tůní) a periodické vyřezávání
nevhodných dřevinných nárostů a náletů.
Vzhledem k relativní odlehlosti a špatné dopravní dostupnosti není území přírodní rezervace
ohroženo intenzivní turistikou a rekreačním využitím (stavba rekreačních objektů apod.).

2.5 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch
Přehled biotopů
kód
biotopu
V1F
M1.1
M1.4

název biotopu
makrofytní vegetace
přirozeně eutrofních a
mezotrofních vod
rákosiny eutrofních
stojatých vod
říční rákosiny

Výměra
(ha)
0,40

Podíl (%)

popis charakteru výskytu biotopu

5,6

rybník s volnou hladinou a tůně pod hrází,
dílčí plochy č. 2a, 2b, 2c

0,06

0,8

0,10

1,4

fragmenty při okraji poloostrova, dílčí
plocha 3a
břehové porosty v nivě Keblanského
potoka, dílčí plocha č. 1c2, 3g, 1f, 1l, 1c1,
1j
břehy rybníka a jeho zazemněná mokřadní
část, tůně pod hrází, dílčí plochy č. 2a, 2b,
2c, 3a
břehy rybníka a jeho zazemněná mokřadní
část, niva Keblanského potoka, horní louka,
malý rybníček, dílčí plochy č. 2a, 3b, 1c2,
3g, 2d, 3f
maloplošná mozaika na podmáčené louce,
dílčí plocha č. 3b
zazemněná část rybníka, rašelinné bezlesí,
dílčí plocha č. 3a, 3c, 3d
podmáčené louky při okraji PP, niva
potoka, dílčí plochy č. 3b, 3f, 3e, 1c2, 3g
podmáčené louky při okraji PP, niva
potoka, dílčí plochy č. 3b, 3e
podmáčené louky při okraji PP, dílčí plochy
č. 3b, 3f

M1.6

mezotrofní vegetace
bahnitých substrátů

0,50

7,0

M1.7

vegetace vysokých ostřic

1,13

15,8

R2.2

0,01

+

R2.3

nevápnitá mechová
slatiniště
přechodová rašeliniště

0,44

6,2

T1.5

vlhké pcháčové louky

0,59

8,3

T1.6

tužebníková lada

0,14

2,0

T1.9

střídavě vlhké
bezkolencové louky

0,64

9,0

11

kód
biotopu
K1
K2.1
L1
L2.2
X9A
X12
Celkem

název biotopu
mokřadní vrbiny
vrbové křoviny hlinitých a
písčitých náplavů
mokřadní olšiny
údolní
jasanovo-olšové
luhy
lesní
kultury
s nepůvodními
jehličnatými dřevinami
nálety pionýrských dřevin
-----

Výměra
(ha)
0,68

Podíl (%)

popis charakteru výskytu biotopu

9,5

0,10

1,4

1,16

16,2

0,24

3,3

0,64

8,9

zazemněná část rybníka, dílčí plocha č. 1f,
1c1, 1l, 3a
fragmenty
v břehových
porostech
Keblanského potoka, dílčí plocha č. 1c1, 1f
zazemněná část rybníka, dílčí plocha č. 1f,
1l, 1h, 1e, 1d
břehové porosty v nivě Keblanského
potoka, dílčí plocha č. 1j, 1c1
lesní porosty na PUPFL, dílčí plochy č. 1a,
1b, 1e

0,33

4,6

7,16

100 %

jednotlivé až skupinovité nárosty na
loukách a zazemněné části rybníka, dílčí
plochy č. 1f, 1g, 1i, 1k, 1m
-----

Současný vegetační kryt
A. Dřevinné porosty (dílčí plochy 1a-1m)
A1. Lesní porosty na PUPFL (dílčí plochy 1a-1f)
Předmýtné porosty dvou typů, při JZ hranici PP (pod nízkou hrázkou mimo historickou výtopu
Knížecího rybníka) a při SZ hranici (pod hrázkou horního rybníčku) jsou zastoupeny kulturní
porosty s převahou borovice lesní (Pinus sylvestris) a smrku ztepilého (Picea abies). V podrostu
na sušších stanovištích převažuje acidofilní lesní vegetace, brusnice borůvka (Vaccinium
myrtillus) s metličkou křivolakou (Avenella flexuosa), vtroušeně brusnice brusinka (Vaccinium
vitis-idaea), mléčka zední (Mycelis muralis), jestřábník zední (Hieracium murorum), bika
chlupatá (Luzula pilosa), travník Schereberův (Pleurozium schreberi), dvouhrotec chvostnatý
(Dicranum scoparium), v podmáčených sníženinách je významně zastoupen rašeliník
(Sphagnum sp.), ploník obecný (Polytrichum commune), měřík (Mnium sp.), spolu s mokřadní
vegetací – vrbina kytkokvětá (Lysimachia thyrsiflora), sítina rozkladitá (Juncus effusus), ostřice
měchýřkatá (Carex vesicaria), metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa), vrbina obecná
(Lysimachia vulgaris), psineček psí (Agrostis canina), bezkolenec modrý (Molinia caerulea),
kapraď osténkatá (Dryopteris carthusiana). Podobný mokřadní typ je vytvořen na druhé straně
hrázky, v bývalé výtopě rybníka, kde převažuje borovice lesní, vtroušeně se objevuje bříza
bělokorá, ve spodní etáži smrk ztepilý a v keřovém patru vrba popelavá (Salix cinerea) a krušina
olšová (Frangula alnus). V severní části u potoka je borová kmenovina, v podrostu ostřice
třeslicovitá (Carex brizoides), metlice trsnatá, chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea),
ostružiník (Rubus sp.), ptačinec hajní (Stellaria nemorum), ojediněle prvosenka vyšší (Primula
veris). Při S hranici PP, pod hrází Knížecího rybníka jsou v potoční nivě ředinaté porosty
s převahou vrby křehké (Salix fragilis) a olše lepkavé (Alnus glutinosa). V podrostu převažují
vysokobylinná společenstva sv. Phalaridion arundinaceae a podsv. Caricenion gracilis (as.
Phalaridetum arundinaceae).
Kulturní lesní porosty na stanovištích acidofilních jedlin sv. Luzulo-Fagion (as. Luzulo pilosaeAbietetum), v nivě potoka na stanovišti podsv. Alnenion glutinoso-incanae (as. StellarioAlnetum).
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A2. Lesní porosty mimo PUPFL (dílčí plochy 1f-1m)
Plošně nejrozsáhlejší náletové lesní porosty jsou tvořeny v zazemněné výtopě Knížecího
rybníka poměrně rozsáhlou olšinou, směrem k jihu přecházející do rozvolněných porostů
s borovicí lesní, pod kterou jsou v keřovém patru kompaktní porosty vrby popelavé a
krušiny olšové, při okrajích místy vrba ušatá (Salix aurita). Polykormony křovitých vrb
lemují celou skupinu při okrajích a místy vybíhají do sousedních rašelinných lučních
porostů. Podrost pod olší je tvořen mokřadní vegetací, zastoupeny jsou blatouch bahenní
(Caltha palustris), ostřice prodloužená (Carex elongata), skřípina lesí (Scirpus
sylvaticus), chrastice rákosovitá, netýkavka nedůtklivá (Imaptiens noli-tangere), kapraď
osténkatá, pomněnka bahenní (Myosotis palustris), ostřice třeslicovitá, metlice trsnatá,
kyprej vrbice (Lythrum salicaria), pcháč bahenní (Cirsium palustre), ostřice měchýřkatá,
vtroušeně violka bahenní (Viola palustris), svízel bahenní (Galium palustris), sítina
rozkladitá, lipnice bahenní (Poa palustris), vrbina kytkokvětá, lilek potměchuť (Solanum
dulcamara), při okraji ze sousedních ploch proniká vachta trojlistá (Menyanthes
trifoliata) a ostřice zobánkatá (Carex rostrata). Malý fragment mokřadní olšiny je
vytvořen při JV okraji horní louky okolo stočky. Hojná je ostřice prodloužená, metlice
trsnatá, vrbina kytkokvětá.
Dalším typem silně je proředěná mokřadní olšina pod hrází rybníka, tvořená olší
lepkavou (Alnus glutinosa) a vrbou křehkou (Salix fragilis), v podrostu a v ředinách
převažuje chrastic rákosovitá, kopřiva dvoudomá, skřípina lesní, ostřice třeslicovitá,
pomístně přeslička lesní (Equisetum sylvaticum), konopice dvouklanná (Galeopsis
bifida), vrbina obecná (Lysimachia vulgaris), okolo tůně pod výpustí ostřice prodloužená,
ostřice zobánkatá, ďáblík bahenní (Calla palustris), kapraď osténkatá, lilek potměchuť.
Liniový porost vrby křehké a olše lepkavé podél břehu Keblanského potoka, na několika
místech vybíhající do nivy. V západní části jsou přimíšeny bříza bělokorá (Betula
pendula), dub letní (Quercus robur), smrk ztepilý, topol osika (Populus tremula),
v keřovém patru líska obecná (Corylus avellana), střemcha obecná (Prunus padus),
krušina olšová. V podrostu dominuje ostřice třeslicovitá, místy chrastice rákosovitá,
ostružiník (Rubus sp.), bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), krabilice chlupatá
(Chaerophyllum hirsutum)., svízel přítula (Galiu aparine), ojediněle papratka samice
(Athyrium filix-femina), devětsil bílý (Petasites albus), ojediněle prvosenka vyšší
(Primula elatior).
Dřevinné nárosty podíl jižního břehu rybníka tvořené sporadickými nárosty borovice
lesní a břízy bělokoré, keřové patro je tvořeno krušinou olšovou, vrbou popelavou a olší
zelenou (Alnus alnobetula), v podrostu druhy rašelinícího břehu rybníka – rašeliník
(Sphagnum sp.), ostřice zobánkatá, sítina rozkladitá, psineček obecný, brusnice borůvka,
brusnice brusinka, vřes obecný (Calluna vulgaris). Směrem na západ podél bývalého
břehu a při okraji lesního porostu přecházejí do náletů s převahou borovice lesní.
s příměsí vrby křehké a olše lepkavé.
Posledním, výrazně odlišným typem jsou nárosty a výsadby (?) na hrázi Knížecího
rybníka, v kterých převažuje olše lepkavá a borovice lesní, příměs tvoří smrk ztepilý, dub
letní, bříza bělokorá, topol osika, vrba křehká, lípa srdčitá (Tilia cordata), keřové patro
tvoří líska obecná, vrba popelavá a vrba ušatá, krušina olšová , ojediněle růže (Rosa sp.).
Podrost je tvořen lesními druhy acidofilních doubrav, jestřábníkem hladkým (Hieracium
laevigatum), j. zedním (Hieracium murorum), bikou bělavou (Luzula luzuloides),
metličkou křivolakou, lipnicí hajní (Poa nemoralis), kostřavou ovčí (Festuca ovina),
vtroušeně zvonek broskvolistý (Campanula persicifolia), zvonek okrouhlolistý
(Campanula rotundifolia), brusnice borůvka, kručinka barvířská (Genista germanica), na
vlhkém okraji přeslička lesní, ostřice třeslicovitá.
Malý fragment bez většího významu je na horní louce, převažuje borovice lesní,
vtroušeně olše lepkavá, smrk ztepilý, bříza bělokorá, při Z okraji křovité vrby. Po ploše
louky jednotlivě olše lepkavá, borovice lesní
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B. Luční porosty (dílčí plochy 3a-3g)
B1. Podmáčené až rašelinné louky (dílčí plochy 3a, 3c, 3d)
Komplex podmáčených až rašelinných luk v zazemněné výtopě Knížecího rybníka. Nejcennější
plochy lučního rašeliniště jsou tvořeny ostřicovomechovými porosty z rámce sv. Sphagno
recurvi-Caricion canescentis (as. Carici rostratae-Sphagnetum apiculati) s převahou ostřic ostřice zobánkaté (Carex rostrata), o. obecné (C. nigra), o. ježaté (C. echinata), o. prosové (C.
panicea), hojný je suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium) a mochna bahenní (Potentilla
palustris), pomístně vrbina kytkokvětá (Lysimachia thyrsiflora), z dalších významných druhů se
vyskytuje klikva bahenní (Oxycoccus palustris), vachta třílistá, silně je vyvinuto mechové patro
s rašeliníky (Sphagnum sp.), vtroušeně se vyskytuje ostřice šedavá (Carex canescens), sítina
niťovitá (Juncus filiformis), přeslička bahenní (Equisetum palustris). Směrem k vodní hladině
porosty s rašeliníky přecházejí do mokřadních ploch s převahou ostřice zobánkaté bez rašeliníků
– spol. podsv. Caricenion rostratae (as. Caricetum rostratae).
B2. Podmáčené pcháčové louky (dílčí plochy 3b, 3e, 3f)
Luční porosty při okrajích na podsvahových prameništích a pod hrází rybníka, plošně na horní
louce a nad malým rybníčkem. Všechny porosty patří k as. Scirpetum sylvatici, dominuje
skřípina lesní, z dalších druhů přistupují blatouch bahenní, pcháč bahenní (Cirsium palustre),
vrbina obecná, kyprej vrbice, svízel bahenní, netýkavka nedůtklivá, konopice dvouklanná,
ostřice měchýřkatá, sítina rozkladitá, metlice trsnatá. Mechové patro je velmi slabě vyvinuto
nebo chybí. Menší plochy zaujímají společenstva blízká as. Angelico-Cirsietum palustris.
B3. Podmáčená tužebníková lada (dílčí plochy 3b, 3e)
Vysokobylinná lada s převahou tužebníku jilmového (Filipendula ulmaria), ostatní druhy se
fyziognomicky uplatňují velmi slabě – pcháč bahenní, vrbina obecná, violka bahenní, sítina
rozkladitá, netýkavka nedůtklivá, šišák vroubkovaný (Scutellaria galericulata), blatouch
bahenní, vrbovka bahenní (Epilobium palustre), ostřice měchýřkatá.
Společenstva patří do podsv. Filipendulenion, nejvíce odpovídají as. Lysimachio vulgarisFilipenduletum.
B3. Podmáčené bezkolencové louky (dílčí plochy 3b, 3e, 3f)
Nejvýrazněji jsou vyvinuty v J části spodní louky, kde tvoří podél lesa poměrně kompaktní
plochu a dále navazují na ostřicovomechová společenstva v zazemněné části rybníka, kde tvoří
přechodný typ ke spol. sv. Caricion fuscae. V porostech je dominantní bezkolenec modrý,
příměs tvoří vrbina obecná, violka bahenní, vrbovka bahenní, mochna nátržník (Potentilla
erecta), psineček výběžkatý (Agrostis stolonifera), medyněk měkký (Holcus mollis), olešník
kmínolistý (Selinum carvifolia), metlice trsnatá, bika mnohokvětá (Luzula multiflora), sítina
rozkladitá, bukvice lékařská (Betonica officinalis), konopice dvouklanná, vzácně ostřice stinná
(Carex umbrosa), vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia). Mechové patro slabě vyvinuto
nebo chybí. Společenstva patří do sv. Molinion, patrně as. Junco-Molinietum caeruleae
s přechody ke spol. sv. Caricion fuscae.
Při J okraji loučky p.č.687 je vytvořen úzký lem smilkového trávníku se smilkou tuhou (Nardus
stricta), ostřicí kulkonosnou (Carex pilulifera), psinečkem obecným (Agrostis capillaris),
kostrbatcem zeleným (Rhytiadelphus squarrosus).
Při lesním okraji na p.č.701/4 degradované trávníky nejasného postavení, s druhy sv. Calthion,
Molinion. Hojně metlice trsnatá, medyněk měkký, psineček obecný, psineček výběžkatý, sítina
rozkladitá, bezkolenec modrý, kostřava červená (Festuca rubra), ostřice třeslicovitá.
C. Mokřady (dílčí plochy 2a-2d)
Mokřadní společenstva vázaná na zbylou vodní plochu představují natantní porosty rdestu
vzplývavého (Potamogeton natans), vzácně leknínu bělostného (Nymphaea candida) v tůni pod
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hrází rybníka, nepříliš hojně okřehek menší (Lemna minor), submerzní společenstva rdestu
tupolistého (Potamogeton obtusifolius) a bublinatky jižní (Utricularia australis). Eulitorální a
epilitorální porosty tvoří ostřice zobánkatá, ojediněle ostřice štíhlá (Carex acuta), okolo břehů
poloostrova orobinec širolistý (Typha latifolia), u břehů rybníka i v tůních pod hrází je velmi
početná populace ďáblíku bahenního, tvořícího ostrůvkovité porosty, a který se šíří i do okolních
ploch. Z dalších druhů jsou přítomny mochna bahenní, vrbina kytkokvětá, sítina rozkladitá,
ostřice prodloužená (olšina), ostřice zobánkatá. Horní malý rybníček je v současnosti prakticky
bez vody, u výpusti roste vzplývavá forma zblochanu vzplývavého (Glyceria fluitans), dno je
zarostlé ostřicí zobánkatou se suchopýrem úzkolistým, při okrajích ostřice štíhlá, ostřice
měchýřkatá, ostřice odchylná (Carex appropinquata), třtina šedavá (Calamagrostis canescens) a
chrastice rákosovitá. V prohlubních v nivě Keblanského potoka pod hrází rybníka jsou vytvořena
mokřadní společenstva s vysokými ostřicemi a chrasticí rákosovitou, ve sníženinách a tůních
ďáblík bahenní, vachta trojlistá, vrbina kytkokvětá.
Společenstva patří do sv. Nymphaeion albae (Potamogeton natans spol.), sv. Parvopotamion (as.
Potametum obtusifolii), sv. Utricularion vulgaris (as. Utricularietum australis), sv. Carici –
Rumicion hydrolapathi (as. Calletum palustris), sv. Phragmition communis (nevýrazné
fragmenty as. Typhetum latifoliae), podsv, Caricenion rostratae (as. Caricetum rostratae),
podsv. Caricenion gracilis (as. Phalaridetum arundinaceae).
V ochranném pásmu PP Ďáblík je v Keblanském potoce hojná pramenička obecná (Fontinalis
antipyretica) a hvězdoš (Callitriche sp.).

2.5.1 Základní údaje o lesích

Přírodní lesní oblast
12 Předhoří Šumavy a Novohradských hor
Lesní hospodářský celek / Nové Hrady/ ORP Trhové Sviny
zařizovací obvod
Výměra LHC v ZCHÚ (ha)
porostní půda 1,30 / bezlesí v LHO neuvedeno
Období platnosti LHP (LHO)
1.1.2004-31.12.2013
Organizace lesního hospodářství
Nižší organizační jednotka

Přehled výměr a zastoupení souborů lesních typů (podle typologické mapy)
Přírodní lesní oblast: 14. Novohradské hory
Soubor lesních
Název SLT
Přirozená dřevinná skladba SLT
typů
2L
potoční luh pahorkatinný
dbl 6, js 2, jl 1, oll 1, lp +, jv +, vrk +,
keře
4P
kyselá dubová jedlina
jd 3, db 3, bk 1, bo 2, sm 1, (bř, os) +
5T
podmáčená chudá jedlina
sm 1, jd 3, bo 3, db 2, bř 1, (ol, os) +
4I
uléhavá kyselá bučina
bk 6, jd 2, bo 1, db 1, (lp, bř, sm)+
Celkem

Výměra
(ha)
0,47

Podíl (%)

0,43
0,32
0,08
1,30

33,0
24,6
6,2
100 %

36,2
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Porovnání přirozené a současné skladby lesa (podle LHO)
Zkrat- Název dřeviny
ka
Jehličnany
borovice
bo
jedle
jd
smrk
sm
Listnáče
buk
bk
olše
oll
dub
dbl
bříza
br
jasan
js
jilm
jl
vrba
vr
Celkem

Současné
zastoupení (ha)

Současné
zastoupení (%)

Přirozené
zastoupení (ha)

Přirozené
zastoupení (%)

0,76
0,00
0,16

58,5
0,0
12,3

0,19
0,24
0,08

14,6
18,6
6,2

0,00
0,23
0,00
0,08
0,00
0,00
0,07
1,30

0,0
17,6
0,0
6,2
0,0
0,0
5,4
100 %

0,09
0,05
0,48
0,03
0,09
0,05
+
1,30

6,9
3,8
36,9
2,3
6,9
3,8
+
100 %

Plochy SLT byly zjištěny digitální planimetráží nad rastrem typologické lesnické mapy a
vyrovnány na celkovou výměru lesních porostů (podle nového vymezení hranic ZCHÚ.
V tabulce Porovnání přirozené a současné skladby lesa bylo využito plošné zastoupení dřevin
z LHO, přestože neodpovídá aktuálnímu stavu (viz Příloha III.A).
Přirozená dřevinná skladba byla převzata z publikací Péče o chráněná území II. Lesní
společenstva (I.Míchal, V.Petříček a kol, AOPK ČR Praha1999) a Pravidla hospodaření pro typy
lesních přírodních stanovišť v evropsky významných lokalitách soustavy NATURA 2000 (Praha
2006), rozpětí zastoupení u vůdčích dřevin bylo upraveno s ohledem na místní poměry.

Diskuse
Předcházející tabulky (včetně mapové přílohy se stupni přirozenosti lesních porostů) byly
zpracovány na základě platných lesnických podkladů, typologické mapy a taxačních údajů
v LHO. Po podrobném venkovním průzkumu vegetace na PUPFL lze zpochybnit jak údaje o
zastoupení dřevin, tak vylišené lesní typy.
Typologie
V typologické mapě jsou vymapovány následující skupiny lesních typů (dále SLT), u každého je
uvedena stručná charakteristika dle Průši 2001 (kráceno):
2L - potoční luh pahorkatinný
užší rovinaté nivy podél říček a větších potoků, nadm. výška 250-450 m, dominantní dřevinou je dub,
přirozená skladba je DB 5, JS 3, JL 1, JV 1, LP, OL.
V podrostu převládají druhy: Aegopodium podagraria, Impatiens noli-tangere, Lamium maculatum,
Mercurialis perennis, Oxalis acetosella, Stachys sylvatica, Petasites albus, Geranium robertianum,
Urtica dioica, Stellaria holostea, Poa nemoralis, Brachypodium sylvaticum, Dactylis glomerata, Rubus
fruticosus.
5T - podmáčená chudá jedlina
výše položené pánve a pahorkatiny a ploché části vrchovin, nadm. výška 450-600 m, dominantními
dřevinami jsou jedle a bříza, přirozená skladba je JD 5, BR 2, DB 1, SM 1, BO 1, OS.
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V podrostu převládají druhy: Molinia caerulea, Vaccinium myrtillus, Avenella flexuosa, Calamagrostis
villosa, Pleurozium schreberi, Polytrichum commune, Sphagnum sp., jednotlivě Calluna vulgaris, Ledum
palustre, Vaccinium uliginosum.
4P – kyselá dubová jedlina
vyšší části pahorkatin a pánve, nadm. výška 400-550 m, dominantní dřevinou jsou jedle a dub, přirozená
skladba je JD 4, DB 4, BK 2, OS.
V podrostu převládají druhy: Carex brizoides, Luzula pilosa, Equisetum sylvaticum, Molinia caerulea,
Oxalis acetosella, , Galium scabrum, Sanicula europaea.
4I – uléhavá kyselá bučina
vyšší polohy pahorkatin, plošiny a plochá úpatí svahů, nadm. v. 450-600 m, dominantní je buk
s významnou příměsí jedle, přirozená skladba je BK 7, JD 2, DB 1, LP, BO.
V podrostu převládají druhy: Luzula luzuloides, Carex pilulifera, Maianthemum bifolium, Vaccinium
myrtillus, Leucobryum glaucum, Galium scabrum, Oxalis acetosella,Luzula pilosa.

V území však aktuální vegetace více odpovídá:
v nivě potoka SLT:
3L – jasanová olšina
úzké údolní nivy podél potoků a říček v pahorkatině a vrchovině, nadm. výška 250-600 m,
dominantní dřevinou je olše s jasanem, přirozená skladba je OL 7, JS 3, SM, JV, JL, DB.
V podrostu převládají druhy: Chaerophyllum hirsutum, Carex remota, Deschampsia cespitosa, Stellaria
nemorum, Urtica dioca, Impatiens noli-tangere, Stachys sylvatica, Ranunculus repens, Myosotis
palustris. Chybí nebo je omezena účast lužních druhů jako Mercurialis perennis, Lamium maculatum,
Athyrium filix-femina.
1G – vrbová olšina (mokřadní)
pahorkatiny a ploché vrchoviny, mělké poklesliny se ztíženými odtokovými poměry, nejčastěji v údolních
dnech poblíž vodních toků nebo vodních nádrží (pod hrázemi rybníků), nadm. výška 300-650 m,
dominantní dřevinou je olše lepkavá, přirozená skladba je OL 10, JS, OS, VR. V nižších polohách OL 6,
VR 3, TP 1, OS.
V podrostu převládají druhy: Solanum dulcamara, Lycopus europaeus, Scutellaria galericulata, Carex
acutiformis, Carex elongata, Caltha palustris, Phalaris arundinacea, Phragmites australis, Iris
pseudacorus, Lysimachia vulgaris.
v zazemněné části rybníka SLT:
1T – březová olšina
v pokleslinách rovin, v nížinách a ve sníženinách na plošinách a v plochých údolích v pahorkatině, nadm.
výška zhruba 500 m, dominantní dřevinou je olše, přirozená skladba je OL 8, BR 1, SM 1, OS, JR, VR,
z keřů krušina, kalina.
V podrostu převládají druhy: Molinia sp., Carex brizoides, Carex acutiformis, Iris pseudacorus,
Lysimachia vulgaris, Carex elongata, Carex acuta, Equisetum sylvaticum, Galium palustre, Scirpus
sylvaticus, Deschampsia cespitosa, Aegopodium podagraria, Caltha palustris, Oxycoccus palustris,
Sphagnum sp.
Z uvedeného rozboru vyplývá potřeba upravit typologickou mapu na SLT více odpovídající aktuálnímu
stavu lesních společenstev. Schématický návrh revize typologické mapy je uveden níže.
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Mapka č.2. Návrh revize typologické mapy pro PUPFL v PP Ďáblík.

Druhým nedostatkem platných podkladů jsou taxační údaje v LHO, respektive zastoupení dřevin
v porostních skupinách (cf. příloha III.A). Pokud použijeme revidovanou typologickou mapu
(změna přirozené skladby) a aktuální šetření provedené v lesních porostech (změna současného
zastoupení dřevin), získáme tabulky s naprosto odlišnými údaji a následně i odlišnou mapu se
stupni přirozenost lesních porostů.
Přehled výměr a zastoupení souborů lesních typů (podle návrhu revize typologické mapy)
Přírodní lesní oblast: 14. Novohradské hory
Soubor lesních
Název SLT
Přirozená dřevinná skladba SLT
typů
1G
vrbová olšina (mokřadní)
oll 9, vr 1, (br, jl, js) +
1T
březová olšina
ol 8, bř 1, sm 1, (bo, os, vr, jř, db, kr) +
3L
jasanová olšina (potoční)
oll 7, sm 1, js 1, vr 1, (jv, jl, dbl) +
4I
uléhavá kyselá bučina
bk 6, jd 2, bo 1, db 1, (lp, bř, sm)+
4P
kyselá dubová jedlina
jd 3, db 3, bk 1, bo 2, sm 1, (bř, os) +
Celkem

Výměra
(ha)
0,30
0,37
0,14
0,08
0,41
1,30

Podíl (%)
23,1
28,5
10,7
6,2
31,5
100 %

Porovnání přirozené a současné skladby lesa (aktualizované přirozené i současné
zastoupení dřevin)
Zkrat- Název dřeviny
ka
Jehličnany
borovice
bo
jedle
jd
smrk
sm
Listnáče
buk
bk
olše
oll
dub
dbl
bříza
br
jasan
js
vrba
vr
Celkem

Současné
zastoupení (ha)

Současné
zastoupení (%)

Přirozené
zastoupení (ha)

Přirozené
zastoupení (%)

0,51
0,00
0,23

39,2
0,0
17,7

0,09
0,14
0,09

6,9
10,8
6,9

0,00
0,28
0,00
0,02
0,00
0,26
1,30

0,0
21,5
0,0
1,5
0,0
20,0
100 %

0,09
0,66
0,13
0,04
0,01
0,05
1,30

6,9
50,8
10,0
3,1
0,8
3,8
100 %
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Mapa se stupni přirozenosti lesních porostů (příloha III.B) i Rámcové směrnice péče o les
podle souboru lesních typů (příloha V.) jsou zpracovány podle revidované typologické
mapy a podle aktualizovaných taxačních údajů.
Příloha III.
III.A tabulka „Popis lesních porostů“
III.B mapa „Stupně přirozenosti lesních porostů“
III.C lesnická mapa typologická 1:5 000
III.D lesnická mapa porostní 1:10 000
Popis porostů je převzatý z platných LHO (2004-2013). V poznámce je uvedeno upřesnění
aktuálního stavu podle venkovního šetření.
Mapa přirozenosti lesních porostů vznikla na podkladě lesnického návrhu revidované
typologické mapy a porovnání aktuální dřevinné skladby. Použita byla stupňovitost uvedená
v osnově plánů péče (2004).
Lesy původní (stupeň 1.) jsou tvořeny nálety a nárosty v nivě Keblanského pootka (pod
hrází Knížecího rybníka) a v zazemněné výtopě v podobě mokřadní olšiny s příměsí
borovice a vtroušenou břízou.
Lesy přírodní a Lesy přírodě blízké (stupně 2. a 3.) nejsou na PUPFL, které jsou
předmětem popisu v LHO, zastoupeny.
Část lesních porostů mimo zazemněnou výtopu Knížecího rybníka je zařazena do stupně
4. Lesy přírodě vzdálené, jedná se o borové monokultury s příměsí smrku a jednotlivě
vtroušenou břízou.
Lesy nepůvodní (stupeň 5.) nebyly v PP vymezeny.
V lesních porostech (na PUPFL) nebyly v rámci jednotlivých porostních skupin vylišovány dílčí
plochy kromě dílčí plochy 1c (472C a5), která je rozdělena na dvě vegetačně odlišné podplochy,
v ostatních případech je dílčí plocha vždy vztažena k celé porostní skupině.
Doporučení: při zpracování nových LHO doporučuji přehodnotit plošné vymezení porostní půdy a
bezlesí v rámci pozemku p.č. 701/3 (PUPFL) ve smyslu zařadit část plochy bezlesí 472C c501 do
porostní půdy (porost 472C c), charakter dřevinných nárostů to již umožňuje a jedná se o jednu
majetkovou parcelu. Do plochy nově navrhované porostní skupiny jsou přičleněny i plošné nárosty
křovitých vrb, které plynule přecházejí do kompaktnějších částí stromového porostu. V ploše bezlesí by
zůstaly dvě menší rašelinné luční enklávy a malý bývalý rybníček s přilehlými podmáčenými lučními
porosty v SZ části bezlesí 501. Naopak v porostní skupině 472C a5 by bylo vhodné dvě kompaktní luční
enklávy převést z porostní půdy do bezlesí, neboť v současné situaci by měly být považovány za holiny a
jako takové by měly být zalesněny. V obou porostních skupinách doporučuji vzhledem k většímu
věkovému rozpětí snížit průměrný věk o 5-10 roků (týká se i por. sk. b7). Ostatní porostní skupiny na
území PP by zůstaly beze změny.

Mapka č.3. Návrh nového vymezení porostních skupin a bezlesí na pozemku p.č..701/3. Vlevo současně platný
stav(červeně hranice dotčené parcely), vpravo návrh nového plošného rozdělení.
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2.5.2 Základní údaje o nelesních pozemcích
Příloha IV.
IV.A –Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných
zásahů v nich (Tabulka k bodu 2.5.2 a 3.1.2)
IV.B - Mapy dílčích ploch a objektů (1:2500)
1. Přehledová mapa dílčích ploch
2. Přehledová mapa dílčích ploch na podkladu mapy KN
3. Přehledová mapy dílčích ploch na podkladu ortofotomapy
2.6 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů do území a závěry pro další
postup
V minulosti byly prováděny zásahy zaměřené na likvidaci dřevinných náletů a nárostů, kosení
lučních porostů a vyklízení a pálení klestu. Dále jsou chronologicky uvedeny zásahy
zdokumentované ref. ŽP bývalého Okresního úřadu (p.Heřmanský):
- květen 1998 oprava protržené hráze nad tůní
- září 1998 kosení spodní louky (části p.č. 701/4, 688/3) s obnovou odvodňovacích stružek
a kosení horní louky (p.č. 701/6, 701/9)
- srpen 1999 pálení klestu na p.č. 687
Další zásahy byly provedeny v r. 2005 (ústní sdělení J. Marek), v době zpracování plánu péče
byly sečeny obě louky (polovina července), vyřezání dřevinných nárostů na horní louce
(podzim).
Pro zachování a zvýšení druhové diverzity je vhodné luční porosty kromě lučního rašeliniště a
mokřadů s populací ďáblíku bahenního pravidelně extenzivně sekat. Luční rašeliniště
v zazemněné části bývalého rybníka udržovat nesečené, v případě potřeby vyřezávat nálety a
nárosty dřevin, zejména na rašelinných lučních enklávách v nově přičleněné části (p.č.701/3)
blokovat sukcesi křovitých vrb. Vysokobylinné luční enklávy v nivě potoka ponechat bez
zásahu.
Pro zazemněnou část rybníka navazující na volnou vodní hladinu je navrhován speciální
management vytvoření nových tůní vystřelováním.
2.7 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize
Na ploše přírodní rezervace se v době platnosti plánu péče nepředpokládá žádná kolize zájmů
ochrany přírody.

3. Plán zásahů a opatření
3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ
Všechny hospodářské zásahy a opatření směřují ke splnění krátkodobých i dlouhodobých cílů.
Základní ochranné podmínky stanovuje §34 zákona č.114/1992 Sb, doplněné o zákazy
vyplývající z §20 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích.
Ochranné pásmo není vyhlášeno zvláštním předpisem a je jím podle § 37 zákona č. 114/1992/Sb.
plocha podél obvodu PP do vzdálenosti 50 m od hranice chráněného území, kromě úseku
popsaného v kap. 1.4 na str.3.
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3.1.1 Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání
a) péče o lesy
Příloha V.
Rámcové směrnice péče o les podle souborů lesních typů
b) péče o nelesní pozemky
Rámcová směrnice péče o nelesní pozemky
a

b

c

dřevinné nálety mimo PUPFL
aa
mokřadní olšiny (Carici elongatae-Alnetum)
ab
mokřadní vrbiny (Salici-Franguletum)
ac
vrboolšový luh (Stellario-Alnetum, Chaerophyllo hirsuti-Salicetum fragilis)
ad
vzrostlé nálety borovice a smrku
ae
mladé nálety lesních dřevin, křovitých vrb a krušiny na lučních a mokřadních
plochách
louky
ba
mokřadní až rašelinné (Sphagno recurvi-Caricion canescentis, Caricion fuscae,
Phalaridetum arundinaceae, Caricetum rostratae, Caricetum vesicariae)
bb
vlhké až podmáčené (Calthenion)
bc
podmáčené (Filipendulenion)
bd
mezofilní bezkolencové (Molinion)
mokřady (Potametum obtusifolii, Potamogeton natans spol., Utricularietum australis,
Calletum palustris)

Typ managementu

Vhodný interval

Minimální interval

a) mechanické prořezávání (postupná redukce až částečná
likvidace zejména u ab), odklizení vyřezané hmoty mimo
plochu a spálení
b) ruční a mechanizované kosení, odstranění pokosené hmoty
z plochy, případně bez zásahu, mechanické odstraňování náletů
dřevin
c) manipulace s vodní hladinou, speciální management
aa) zásahy obdobné jako na PUPFL, rámcová směrnice 2
ab) 5 roků, v případě ohrožování sousedních ploch s cennými
typy společenstev a druhů možno zkrátit na 1 rok
ac) 1x za 10 roků
ad) ae) 2x za 10 roků
ba) bez zásahu nebo mechanické odstraňování náletu 2x za 10
roků
bb) 1x za 1-2 roky
bc) 1x za 3-5 let
bd) 1-2x za rok
c) průběžně, speciální management podle potřeby
aa) zásahy obdobné jako na PUPFL, rámcová směrnice 2
ab) 20 roků
ac) 1x za 20 roků
ad) ae) 1x za 10 roků
ba) bez zásahu nebo1x za 10 roků
bb) 1x za 2 roky
bc) 1x za 10 roků
bd) 1x za 2-3 roky
c) průběžně, speciální management podle potřeby
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Prac. nástroj/hosp. zvíře
Kalendář pro management

Upřesňující podmínky

a) motorová pila, ruční nářadí
b) ruční nástroje - křovinořez, motorová kosa, hrábě, vidle
c) výbušnina, ruční nářadí
a) X-III nebo při sečení
ba) odstraňování náletu X-III
bb) VII-VIII
bc) VII-VIII, odstraňování náletu při sečení
bd) VIII-VIII
c) speciální management mimo vegetační období, nejlépe XXII (před hlubším zámrzem)
aa) zásahy obdobné jako na PUPFL, rámcová směrnice 2
ab) vyklízení nekromasy a prořeďování v případě pronikání
cenných druhů (Naumburgia, Calla, Menyanthes, Oxycoccus)
do okrajových partií
ac) pouze zdravotní zásahy v případě potřeby, v případě
absence přirozeného zmlazení, doplnit odrostky olše a řízky
vrby křehké
ad) ponechat bez zásahu, v případě vývratů a sněhových
polomů vyklidit
ae) pravidelná likvidace, v případě mechanického odstraňování
náletu použít ruční nástroje (pila, křovinořez), v termínu X-III
nebo během kosení (slabší nálety)
ba) bez sečení, v případě potřeby pouze vyřezání nežádoucích
dřevinných náletů
bb-bc) pravidelné sečení, na méně často sečených plochách
vyřezávání nežádoucích dřevinných náletů
c) k výrazné manipulaci s vodní hladinou nejsou vytvořeny
vhodné technické podmínky, proto postačí udržovat výšku
vodní hladiny v současném stavu a nedopustit její výrazné
snížení (s ohledem na množství atmosférických srážek a
vodu z podsvahových lučních pramenišť), nutná je údržba
či oprava poškozených hrází, v případě postupujícího
vysychání rybníka zajistit přívod vody z Keblanského
potoka. Speciálním managentem je vystřelování nových
tůní výbušninou v zazemněných částech na kontaktu
s vodní plochou, popř. v tůních pod hrází rybníka,
s následným ručním vysvahováním okrajů odstřelové jámy.
Obecné: Vzhledem k obtížné dopravní dostupnosti a podmáčenému
terénu není možné posečenou a vyřezanou biomasu vyvážet mimo
rezervaci, deponie lze založit v okrajových částech sousedících
lesních porostů nebo na vhodných místech v dřevinných nárostech
bez významného podrostu.
Další zásahy na jednotlivých konkrétních plochách jsou upřesněny
v tabulce dílčích ploch a plánovaných zásazích na nich

c) péče o rostliny
Základní péče o nejvýznamnější druhy rostlin spočívá v blokování sukcese na nelesních
plochách (vyřezávání dřevinných nárostů, pravidelné sečení), udržování vyšší hladiny vody
v rybníce spolu s vytvořením nových tůní. Péče, spočívající v pravidelném sečení luk a
udržování lesních porostů je současně i péčí o tyto významné druhy rostlin.
d) péče o živočichy
Celková péče o chráněné území, tak jak je uvedena v tabulce dílčích ploch a plánovaných zásahů
v nich je v souladu s péčí o živočichy, kteří žijí na území PP. Hlavní důraz je kladen na
zachování populací zástupců malakofauny a vodní entomofauny.
22

Výkon mysliveckého práva není omezen, s výjimkou zákazu výstavby krmných zařízení a
posedů.
3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území
a) lesy
Příloha VI.
mapa navržených zásahů a opatření (výčet plánovaných zásahů je uveden společně
s popisem lesních porostů v příloze III.A.
b) nelesní pozemky
Příloha IV.
IV.A –Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů
v nich
3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů
a přehledu činností
V ochranném pásmu 50 m od hranic PP jsou zastoupeny:
- lesní porosty na PUPFL (J,Z a větší část.hranice památky): zajistit zastoupení
zpevňujících a melioračních dřevin podle odpovídajícího hospodářského souboru..
- vodní tok s břehovými porosty (Z, S a V hranice památky): ponechat víceméně bez
zásahu, v případě potřeby vyčištění koryta (napadaná dřevní hmota).
- vysokobylinná nesečená luční lada v nivě potoků (SV-V hranice památky): bez zásahu,
v dřevinných nárostech v případě potřeby zdravotní zásahy a odklízení padlé hmoty.
3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu
V současné době je obvod rezervace označen pruhovým značením dle §13, odst.4 vyhl.
č.395/1992 Sb. na hraničních stromech a je opatřen čtyřmi tabulemi s malým znakem České
republiky dle §13, odst.1b. Je potřeba provést nové vyznačení hranic památky a osazení dalších
tabulí.

Mapka č.4. Návrh nového osazení tabulemi s malým znakem ČR (zeleně je vyznačeno současné osazení, červeně pak
nově navrhované, včetně vypuštění současného).
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3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území
Na základě nově provedeného geodetického zaměření přehlásit památku na novou výměru.
3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností
Pohyb veřejnosti v ZCHÚ není žádoucí.
3.6 Návrhy na vzdělávací využití území
Osvětové využití není navrhováno.
3.7 Návrhy na průzkum či výzkum území a monitoring
Celá památka je vhodným vědeckým objektem pro průběžné sledování vývoje jednotlivých
rostlinných formací v souvislosti s prováděnými asanačními zásahy.

4. Závěrečné údaje
4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle
jednotlivých zásahů (druhů prací)
Druh zásahu (práce) a odhad množství (např. Orientační náklady Orientační náklady
plochy)
za rok (Kč)
za období platnosti
plánu péče (Kč)
Jednorázové a časově omezené zásahy
červené pásové značení na stromech v délce 1500 m
---------6.000,(400,-Kč/100 m)
tabulové značení (hraničníky) 1 ks 3.000,-Kč, celkem
---------30.000,2x5=10 ks
zaměření hranic PP pro její přehlášení v délce 1500 m
66.800,15 měrných jednotek á 4.000,-Kč/100 m
v ceně zahrnuta stabilizace lomových bodů hranice PP
v počtu cca 45 ks á 150,-Kč
speciální management: vystřelování nových tůní a
---------100.000,následné terénní úpravy, oprava hrázky u horního
rybníčku
C e l k e m (Kč)
---------202.800,Opakované zásahy
ruční kosení, případně kosení lehkou mechanizací
36.800,s následným odklizením posečené hmoty – dílčí plochy (podle rozložení sečí
3b, 3f = 0,71+0,71=1,42 ha 10x za 10 r. (=14,2 ha),
v jednotlivých
dílčí plocha 3e = 0,25 ha 2x za 10 r. (=0,50 ha)
letech 35,5- 41,8
celkem (za 10 r.):
tis.)
14,2+0,5=14,7 ha á 25.000,-Kč/ha
prořezávání vzrostlých dřevinných náletů a nárostů
11.300,mimo PUPFL, likvidace napadaných kmenů (polomy) (různé podle potřeby
– průběžně, počítáno minimálně 2x za 10 roků, dílčí pl.
0-50 tis.)
1f – 1m (2,25 ha á 25.000,-Kč/ha)
vyřezání nežádoucích dřevinných nárostů a náletů min.
2.100,1x za 5 roků: dílčí pl. 3c-3e (0,42 ha á 25.000,-Kč/ha)
(0-10 tis.)
C e l k e m (Kč)
50.200,-

368.000,-

113.000,-

21.000,502.000,-
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Vlček M., (1990): Obratlovci navrženého chráněného naleziště Ďáblík
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Vydrová A. (1994): Inventarizační průzkum přírodní památka Ďáblík – vegetační kryt, České
Budějovice
Zákon č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny + Vyhl. č.395/1992 Sb.
Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích
Podklady uložené v archivu WV Projection Service s.r.o.
Vlastní terénní průzkumy prováděné během r. 2006. WV Projection Service s.r.o.,J.Wimmer
Podklady z Krajského úřadu Jihočeského kraje
4.3 Seznam mapových listů
a) katastrální mapa 1:2880
číslo mapového listu: SV.S. V, 8-1/7, 8-2/7
b) Státní mapa 1:5000 – odvozená
číslo mapového listu: Trhové Sviny 9-1
c) Základní mapa České republiky 1:10000
číslo mapového listu: (Trhové Sviny) 32-24-04,32-24-05
4.4 Seznam používaných zkratek
Zkratky dřevin (SM,BO,OL…) použité v textu a v tabulkách jsou uvedeny podle Přílohy č.4
k vyhlášce č.84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování
AOPK ČR
as.
CHKO
KN
LHC
LHO
LHP
LT
LV
lvs
OP
PK
por.sk.
PP
PUPFL
S, Z, J, V, SZ…
SLT
SMO
sv.
ÚHÚL
ZCHÚ
ZM

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
asociace
Chráněná krajinná oblast
katastr nemovitostí
lesní hospodářský celek
lesní hospodářské osnovy
lesní hospodářský plán
lesní typ
list vlastnictví
lesní vegetační stupeň
ochranné pásmo
pozemkový katastr
porostní skupina
přírodní památka
pozemky určené k plnění funkce lesa
sever, západ, jih, východ, severozápad …
soubor lesních typů
státní mapa odvozená
svaz
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
zvláště chráněné území
základní mapa

4.5 Plán péče zpracoval
WV Projection Service s.r.o., Ing. Jiří Wimmer, Bezdrevská 9, 370 11 České Budějovice, 2006.
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Součástí plánu péče jsou dále tyto přílohy a tabulky
Příloha I.

Orientační mapa území
I.A – Orientační mapa – turistická mapa 1:50 000, 1:100 000
I.B – Orientační mapa ZM 1:10 000
I.C – Ortofotomapa
I.D – Historická mapa se stavem k r. 1934
I.E – SMO 1:5000

Příloha II.

Zákres hranic PP v mapě KN ( v měřítku 1:2500)

Příloha III

Popis lesních porostů
III.A – Popis porostů (Tabulka k bodu 2.5.1)
III.B – Mapa „Stupně přirozenosti lesních porostů“
III.C – Lesnická mapa typologická 1:10000
III.D – Lesnická mapa porostní 1:10000

Příloha IV.

Základní údaje o nelesních pozemcích
IV.A –Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných
zásahů v nich (Tabulka k bodu 2.5.2 a 3.1.2)
IV.B - Mapy dílčích ploch a objektů (1:2500)
1. Přehledová mapa dílčích ploch
2. Přehledová mapa dílčích ploch na podkladu mapy KN
3. Přehledová mapy dílčích ploch na podkladu ortofotomapy

Příloha V.

Rámcové směrnice péče o les podle souborů lesních typů (Tabulky k bodu
3.1.1)

Příloha VI.

Mapa navržených zásahů a opatření

Příloha VII.

Fotografická dokumentace

Příloha VIII. Výpisy z KN pro parcely v PP
Příloha IX. 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 X.
schvaluje

Protokol o způsobu vypořádání připomínek, kterým se zároveň plán péče
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Přílohy a tabulky

Příloha č. I.A

Přírodní památka ĎÁBLÍK
orientační mapa území

Legenda:

hlavní přístupové komunikace

Příloha č. I.B

Přírodní památka ĎÁBLÍK
orientační mapa území
měřítko 1:10 000

Legenda:
vymezení ZCHÚ

Příloha č. I.C

Přírodní památka ĎÁBLÍK
ortofotomapa území měřítko 1:2500
původní hranice PP

nová hranice PP

hranice parcel KN

Příloha č. I.D

Přírodní památka ĎÁBLÍK
historická mapa se stavem k r. 1934

Legenda:
hranice PP

Příloha č. I.E

Přírodní památka ĎÁBLÍK
SMO 1:5000

Příloha č. II

Přírodní památka ĎÁBLÍK
Zákres hranic PP v mapě KN

Legenda

688/2

hranice ZCHÚ
hranice a označení parcel podle KN

měřítko 1:2500

Příloha III.A
Popis porostů podle LHP
věk aktualizován k 1.1. 2007 (+3 r.)
označe dílčí
ní
ploch
JPRL
a

SLT1

472B
a3

1a

výměra
dílčí
plochy/čás
ti (ha)
0,11

472B
a8

1b

0,31

4P

100

1

SM
BO

60
40

76

472C
a5

1c

0,37

2L

100

2

OL
VR
BO
BR

60
20
10
10

53

Bez zásahu.

-

472C
b7

1d

0,07

2L

100

2

BO
BR

90
10

73

Bez zásahu.

3

472C
c7

1e

0,44

2L
4P
5T

7
20
73

2

BO
BR
OL

90
8
2

73

Bez zásahu.

-

1,03

5T
2L

87
13

Bezlesí – bez zásahu

-

472C
c501

4P
4I

zasto
číslo
upení rámcové
SLT směrnice/p
(%) orostní typ
20
1
80

dřevi
ny

věk

doporučený zásah

naléhav
ost

poznámka
popis por. skup. z LHP/upřesnění aktuálního
stavu podle venkovního šetření

stupeň
přirozenosti

BO
SM

zastoup
ení
dřevin
(%)2
60
40
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Výchovná těžba – podle situace mírná probírka
koncem decenia (v současnosti proředěno sněhovým
polomem).
Mírná probírka v hustších částech (J okraj) koncem
decenia.

3

Tyčovina. /podle typologické mapy LT 4I1.
Vyklizené po sněhovém polomu, vrcholové
zlomy, zakm. 6
Kmenovina./ V S polovině pod hrázkou dvě
menší podmáčené sníženiny s mokřadní až
rašelinnou vegetací, bez stromového porostu. J
okraj suchý, s kulturním porostem SM.
Slabá kmenovina. Bez zásahu./Dílčí plocha rozdělena na dvě vegetačně odlišné
podplochy (3 segmenty), viz Příloha IV.A.
Zastoupení dřevin neodpovídá, aktuální stav
VR70, OL30, BO+, BR+.
Kmenovina./ Zastoupení dřevin neodpovídá,
aktuální stav OL90, BO10. Slabá, ředinatá
olšová kmenovina.

4

3

Kmenovina.
Bez
zásahu./V několika
segmentech, v S části u potoka BO 100, ve
střední části OL40, BO60 + křovité vrby, v JZ
části pod hrázkou BO90, BŘ10, mladší SM a
křovité vrby ve spodní etáži. Celkové
zastoupení dřevin nesouhlasí, aktuální stav
BO70,OL25, BR5, SM+
Viz popis v příloze IV.A (dílčí plochy 1f, 1h, 1j,
2d,3c-3e)

stupně naléhavosti jednotlivých zásahů: 1. stupeň - zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany), 2. stupeň - zásah vhodný, 3. stupeň - zásah odložitelný

1
2

Podle nerevidované typologické mapy
Zastoupení z LHO, neaktualizované (aktuální stav v poznámce)

4(-3)

2

4

4

Příloha č. III.B

Přírodní památka ĎÁBLÍK
mapa Stupně přirozenosti lesních porostů
měřítko 1: 5000

Legenda:
1. les původní
2. les přírodní
3. Les přírodě blízký

4. Les přírodě vzdálený
5. Les nepůvodní
bezlesí

2L1
4P4
5T1

potoční luh pahorkatinný na náplavech podél potoků
kyselá dubová jedlina na plošinách
podmáčená chudá jedlina bezkolencová v plochých sníženinách

Příloha č. III.C

Přírodní památka ĎÁBLÍK
lesnická mapa typologická
měřítko 1:5000

Příloha č. III.D

Přírodní památka ĎÁBLÍK
lesnická mapa porostní
měřítko 1:5 000

Legenda:
věk
1-20 r.

21-40 r.

41-60 r.

61-80 r.

81-100 r.

101-120 r.

121-140 r.
zakmenění

7-10

4-6

1-3

Příloha IV.A
Popis dílčích ploch a objektů na nelesních i lesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich (tabulka k bodům 2.5.2 a 3.1.2)
NA PUPFL jsou popsány pouze lesní porosty vzniklé na bezlesí a v dílčí ploše č.1c.
označení
plochy nebo
objektu
1c1

název

výmě
ra
(ha)
0,28

1c2

0,20

1f

1,49

1g

0,03

stručný popis charakteru plochy nebo objektu a
dlouhodobý cíl péče
Ředinatý porost s olší lepkavou a vrbou křehkou, při
okrajích polykormony vrby popelavé. V podrostu
převažuje chrastice rákosovitá, ostřice třeslicovitá,
skřípina lesní, krabilice chlupatá, kopřiva dvoudomá,
blatouch bahenní, pomněnka hajní, v jarním aspektu
vtroušeně prvosenka vyšší a vzácně lýkovec jedovatý.
Dlouhodobým cílem péče je uchování samovolně
vzniklého lesního porostu.
Bezlesé enklávy v nivě Keblanského potoka, mozaika
mokřadních vysokobylinných společenstev s převahou
chrastice rákosovité, skřípiny lesní, ostřice měchýřkaté,
ostřice třeslicovité, vtroušeně vrbina obecná, kyprej
vrbice, vrbina kytkokvětá, kopřiva dvoudomá,
pomněnka bahenní, ostřice zobánkatá.
Dlouhodobým cílem péče je uchování nivních porostů
v současném stavu.
Dřevinné nárosty a nálety v zazemněné výtopě
Knížecího rybníka. Ve stromovém patru převažuje olše
lepkavá a borovice lesní, vtroušeně se vyskytuje bříza
bělokorá. Keřové patro je tvořeno polykormony vrby
popelavé a v. ušaté, méně se uplatňuje krušina olšová.
V bylinném patru se vyskytuje blatouch bahenní,
skřípina lesní, metlice trsnatá, ostřice prodloužená,
ostřice třeslicovitá, netýkavka nedůtklivá, při okrajích
místy ďáblík bahenní a vachta trojlistá.
Podrobnější popis vegetace je uveden v kap. 2.5.
Dlouhodobým cílem péče je zachování přirozeně
vzniklého lesního porostu.
Malá kompaktní skupina vzrostlé borovice lesní,
jednotlivě vtroušená bříza bělokorá a smrk ztepilý, při
okrajích olše lepkavá a křovité vrby. Podrost bez většího
významu.
Dlouhodobým cílem péče je úprava dřevinné skladby.

doporučený zásah

naléhav termín
ost
provedení

interval
provádění

Bez zásahu.
-

-

-

Bez zásahu.

-

-

-

Redukce nárostů bažinných vrbin na kontaktu s rašelinnými lučními
enklávami při západní hranici dílčí plochy.

2

IX-XI

2x za
roků-

Pouze zdravotní zásahy v případě polomu.
Vytěženou hmotu je nutno vyklidit mimo chráněné území.

-

-

v případě
potřeby

10

1h

0,04

1i

0,04

1j

0,11

1k

0,09

Ředinatá skupina s nárosty olše lepkavé a borovice
lesní, místy křovité vrby, v podrostu zbytky
vysokobylinných společenstev s převahou chrastice
rákosovité, skřípiny lesní, místy bezkolenec modrý,
tužebník jilmový. Okolo stočky fragment mokřadní
lšiny Carici elongatae-Alnetum, v podrostu ostřice
prodloužená, vrbina kytkokvětá, vrbina obecná, sítina
rozkladitá, chrastice rákososvitá, kapraď osténkatá,
psineček psí, bezkolenec modrý.
Dlouhodobým cílem péče je ponechání přirozenému
vývoji.
Dřevinné nárosty na bývalém bezlesí, převažuje
borovice lesní, , s příměsí olše lepkavé (80/20%),
jednotlivě vtroušený smrk ztepilý a bříza bělokorá.
Ředinatý porost (zakm. 4-5) ve věku 25-40 roků.
V podrostu bezkolenec modrý, metlička křivolaká,
metlice trsnatá, brusnice borůvka, kapraď osténkatá.
Dlouhodobým cílem péče je úprava dřevinné skladby.
Břehové dřevinné porosty podél pravého břehu
Keblanského potoka a na krátké hrázce malého
rybníčku. Převažuje olše lepkavá a vrby křehká, příměs
tvoří topol osika, bříza bělokorá, bříza pýřitá?, dub letní,
smrk ztepilý, brorovice lesní, v podrostu ojediněle líska
obecná, krušina olšová, střemcha obecná. V podrostu
převažuje ostřice třeslicovitá, skřípina lesní, chrastice
rákosovitá, krabilice chlupatá, ostružiník.
Dlouhodobým cílem péče je zachovat přirozený
dřevinný lem, zpevňující břeh potoka, v případě,
odstranění vývratů a polomů nahrazovat odrostky olše,
dubu a vrby křehké.
Dřevinné výsadby a nárosty na hlavní hrázi Knížecího
rybníka. Převažuje olše lepkavá a borovice lesní, příměs
tvoří smrk ztepilý, dub letní, bříza bělokorá, topol osika,
vrba křehká, lípa srdčitá, keřové patro tvoří líska
obecná, vrba popelavá a vrba ušatá, krušina olšová ,
ojediněle růže. Podrost je tvořen lesními druhy
acidofilních doubrav, jestřábníkem hladkým aj. zedním,
bikou bělavou, metličkou křivolakou, lipnicí hajní,
kostřavou ovčí, vtroušeně zvonek broskvolistý, zvonek
okrouhlolistý, brusnice borůvka, kručinka barvířská, na
vlhkém okraji přeslička lesní, ostřice třeslicovitá.
Dlouhodobým cílem péče je udržování porostu
v dobrém zdravotním stavu.

Bez zásahu.

-

-

-

Bez zásahu.

-

-

-

Pouze zdravotní zásahy v případě potřeby.

-

-

v případě
potřeby

Pouze zdravotní zásahy v případě potřeby.

-

-

v případě
potřeby

1l

0,30

1m

0,15

2a

0,55

2b

0,01

2c

0,03

Silně ředinatý porost s olší lepkavou a prolámanou
vrbou křehkou, vtroušeně odumírající bříza bělokorá.
V podrostu a v bezlesých enklávách převažuje
vysokobylinná vegetace s chrasticí rákosovitou,
skřípinou lesní, kopřivou dvoudomou, ostřicí
třeslicovitou, vtroušeně tužebník jilmový, krabilice
chlupatá, děhel lesní, ostružiník maliník, okolo tůňky
ostřice prodloužená a ďáblík bahenní.
Dlouhodobým cílem je ponechat plochu přirozenému
vývoji.
Dřevinné nárosty a nálety při J břehu rybníka a lesním
okraji, s převahou borovice lesní, s vtroušenou břízou
bělokorou, olší lepkavou a vrbou křehkou, vtroušeně
smrk a při J břehu rybníka pomístně olše zelená,
v keřovém patru vrba popelavá a krušina olová,
v podrostu ostřice zobánkatá, rašeliníky, brusnice
borůvka, b. brusinka, sítina rozkladitá, bika chlupatá,
vřes obecný, v Z části třtina křovištní a bezkolenec
modrý.
Dlouhodobým cílem péče je zachovat přirozený
dřevinný lem.
Vodní plocha Knížecího rybníka a litorální břehové
porosty. Na hladině rdest vzplývavý, submerzní vegetaci
tvoří rdest tupolistý a bublinatka jižní. U břehů a okolo
poloostrova porosty ďáblíku bahenního a ostřice
zobánkaté, jednotlivě vtroušena vrbina kytkokvětá.
Dlouhodobým cílem je udržovat plochu vodní hladiny
alespoň v současné rozloze.
Malá tůň pod výpustí, rdest tupolistý, bublinatka jižní,
ďáblík bahenní, po obvodu ostřice zobánkatá a ostřice
prodloužená.
Dlouhodobým cílem cílem péče je zachovat fragment
v současné rozloze a stavu.
Tůň pod hrází, sycená infiltrací vody z rybníka,
atmosférickými srážkami a periodicky přeplavením
potoční vodou. Velikost během roku kolísá. Na hladině
porosty rdestu vzplývavého, ojediněle leknín bělostný,
okraje a částečně i plocha zarostlé ďáblíkem bahenním a
ostřicí zobánkatou, při okraji vachta trojlistá a vrbina
kytkokvětá.
Dlouhodobým cílem cílem péče je zachovat fragment
alespoň v současné rozloze a stavu, optimální je
rozšíření a prohloubení.

Bez zásahu.

-

-

Pouze zdravotní zásahy v případě potřeby.

-

v případě
potřeby

Bez zásahu.

-

-

-

Bez zásahu.

-

-

-

Prohloubení a rozšíření tůně vystřelením menších ploch (5-10m2)
výbušninou s následnou úpravou břehů nové prohlubně.

3

IX-X

jednorázově
za
10-15
roků

2d

0,17

3a

0,89

3b

0,71

Bývalý rybníček, v současnosti bez vody, vodní hladina
pouze u prokopané výpusti. U hrázky zblochan
vzplývavý, plocha bývalého dna porostlá ostřicí
zobánkatou, při okraji ostřice měchýřkatá, skřípina lesní,
chrastice rákosovitá, třtina šedavá a dva bulty ostřice
odchylné.
Dlouhodobým cílem cílem péče je obnovit rybníček a
udržovat jej na vodě.
Plochy s mokřadními a rašelinnými společenstvy (as.
Caricetum rostratae, as. Carici rostratae-Sphagnetum
apiculati), převažuje ostřice zobánkatá, o. obecná, o.
prosová, hojně rašeliníky, z významných druhů hojný
ďáblík bahenní, vrbina kytkokvětá, vachta trojlistá,
suchopýr úzkolistý, mochna bahenní, rozrazil štítkovitý,
kozlík dvoudomý. Po ploše jsou hojné mladé nárosty
vrby popelavé. Podrobnější popis vegetace je uveden
v kap. 2.5.
Dlouhodobým cílem je udržovat porosty v současné
rozloze a stavu s důrazem na udržení populací zvláště
chráněných a významných druhů rostlin. Při okrajích
vhodné plochy pro vytvoření tůní. Blokování další
případné sukcese dřevinných náletů do plochy.
Komplex podmáčených až mokřadních luk z rámce sv.
Calthion, Molinion s přechody ke sv. Caricion fuscae.
Z významných druhů o. obecná, o. prosová, o. ježatá,
vrbina kytkokvětá, mochna bahenní, violka bahenní,
bezkolenec modrý, suchopýr úzkolistý,
kozlík
dvoudomý, sítina nitkovitá. V moliniové loučce ostřice
stinná a vrba rozmarýnolistá (A). Pcháčové louky se
skřípinou lesní a pcháčem bahenním, , tužebníková lada
s tužebníkem jilmovým a vrbinou obecnou. Místy
degradované plochy se sítinou rozkladitou, metlicí
trsnatou, psinečkem obecným a medyňkem měkkým.
V Z cípu u lesního okraje polštáře ploníku obecného.
U lesního okraje v JV části menší liniový fragment
smilkového trávníku se smilkou tuhou a psinečkem
obecným, příměs tvoří metlička křivolaká, ostřice
kulkonosná, kostrbatec zelený.
Dlouhodobým cílem je pravidelnou sečí udržovat louky
v současné rozloze..

Oprava hrázky.

1

IV

jednorázově

Odstranění náletových dřevin – vyklidit mimo plochu. (V době
zámrzu.)

1

XI-II

2x za
roků

2

IX-X

jednorázově

1

VII-VIII

1x ročně

Na vhodných místech navazujících na vodní plochu vytvořit nové
tůně vystřelením výbušninou, s následnou úpravou jejich okrajů.

Sečení, vyřezání dřevinných náletů.
Posečenou biomasu vyklidit mimo plochu PP.

10

3c

0,10

3d

0,07

3e

0,25

3f

0,71

3g

0,10

Malá luční enkláva s rašelinnou vegetací z rámce sv.
Sphagno recurvi-Caricion canescentis. Z významných
druhů klikva bahenní, vachta trojlistá, vrbina
kytkokvětá, ostřice zobánkatá, mochna bahenní, kozlík
dvoudomý, starček potoční, violka bahenní, rašeliníky.
Dlouhodobým cílem je udržovat porosty v současné
rozloze a stavu s důrazem na udržení populací zvláště
chráněných a významných druhů rostlin. Blokování
sukcese dřevinných náletů a nárostů do plochy.
Malá luční enkláva s rašelinnou a mokřadní vegetací
z rámce sv. Sphagno recurvi-Caricion canescentis a
Calthion. Z významných druhů vrbina kytkokvětá,
ostřice zobánkatá, mochna bahenní, kozlík dvoudomý,
starček potoční, violka bahenní, rašeliníky.
Dlouhodobým cílem je udržovat porosty v současné
rozloze a stavu. Blokování sukcese dřevinných náletů a
nárostů do plochy.
Podmáčená nesečená louka navazující na bývalý malý
rybníček. Mozaika společenstev (as. Scirpetum
sylvatici,
Lysimachio-Filipenduletum, Phalaridetum
arundinaceae, spol. s Molinia caerulea).
Dlouhodobým cílem je zabránit nežádoucí sukcesi
(invazní a expanzivní rostliny, dřevinné nálety a
nárosty).
Vlhká až podmáčená louka, mozaika společenstev
(Molinion,. Calthion, Caricion gracilis). Porosty tvořeny
faciemi skřípiny lesní, ostřice měchýřkaté, chrastice
rákosovité, ostřice třeslicovité, bezkolencem modrým.
Dlouhodobým cílem je udržovat porosty v současné
rozloze a stavu. Blokování sukcese pravidelnou sečí.
Bezlesé enklávy v nivě Keblanského potoka, mozaika
mokřadních vysokobylinných společenstev s převahou
chrastice rákosovité, skřípiny lesní, ostřice měchýřkaté,
ostřice třeslicovité, vtroušeně vrbina obecná, kyprej
vrbice, vrbina kytkokvětá, kopřiva dvoudomá,
pomněnka bahenní, ostřice zobánkatá.
Dlouhodobým cílem péče je uchování nivních porostů
v současném stavu.

Bez sečení, při okrajích vyřezat nárosty vrby popelavé a krušiny
olšové pronikající do plochy. Podle potřeby zásah opakovat.

2

XI-II

2x za
roků

10

Bez sečení, při okrajích vyřezat nárosty vrby popelavé a krušiny
olšové pronikající do plochy, včetně vyklizení polomové hmoty.
Podle potřeby zásah opakovat.

2

XI-II

2x za
roků

10

Vyřezávání dřevinných náletů a nárostů v případě potřeby.

3

XI-II

1x za
roků

10

Sečení velmi extenzivní.

3

VII-VIII

2x za
roků

10

Sečení s následným vyklizením hmoty mimo plochu, alternativně
sušení na ploše s vyklizením a spálením.

1

VII-VIII

1x ročně

Do plochy zasáhne rozšíření dílčí plochy 2c.

-

-

-

stupně naléhavosti jednotlivých zásahů:
1.
2.
3.

stupeň - zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany),
stupeň - zásah vhodný,
stupeň - zásah odložitelný

2a-2c vodní plochy
2d rybníček bez vody
3a ostřicovorašelinná společenstva
3b podmáčené louky

1a-1e dřevinné porosty na PUPFL

1f-11i,1m dřevin. porosty mimo PUPFL

1j1l dřevinné porosty v nivě

1k dřevinné nárosty na hrázi

3g luční lada v nivě potoka

3f sečená podmáčená louka

3e nesečené luční lado

3c-3d rašelinné enklávy

hranice ZCHÚ

Legenda

Příloha č. IV.B

Přírodní památka ĎÁBLÍK

Přehledová mapa dílčích ploch a objektů
měřítko 1:2500

Příloha č. IV.B

Přírodní památka ĎÁBLÍK
Přehledová mapa dílčích ploch a objektů na podkladu mapy KN

Legenda:

hranice ZCHÚ

hranice dílčích ploch

hranice parcel KN

měřítko 1:2500

Příloha č. IV.B

Přírodní památka ĎÁBLÍK
Přehledová mapa dílčích ploch a objektů na podkladu ortofotomapy

Legenda:

hranice ZCHÚ

hranice dílčích ploch

hranice parcel KN

měřítko 1:2500

Příloha V. Rámcové směrnice péče o les podle souborů lesních typů

Číslo
směrnice
1

Kategorie
lesa
32a – přírodní
rezervace
Výměra (ha) % rozlohy
0,49
37,7

Soubory lesních typů
4P, 4I
Rozšíření porostů
v JZ části při sušších okrajích

Cílová druhová skladba dřevin (%)
základní
meliorační a zpevňující
jd 3, db 2, bo 2, sm 1, bk 2
br +, lp+, os+

ostatní

A) Porostní typ
B) Porostní typ
C) Porostní typ
kulturní smíšený BOSM podmáčený ředinatý smíšený
porost při sušším okraji
SMBO porost na kontaktu
s rašelinnými společenstvy
ve výtopě rybníka a na
podmáčených sníženinách
pod hrázkou
Základní rozhodnutí
Obmýtí
Obnovní
doba
110
30
Hospodářský způsob
maloplošná holoseč

Obmýtí
140

Obnovní
doba
40

Obmýtí

Obnovní
doba

Hospodářský způsob
Hospodářský způsob
jednotlivý až skupinovitý
výběr

Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty
cílem
je
Dlouhodobým
cílem
je Dlouhodobým
změnit dřevinnou skladbu ve postupně vytvořit přírodě
prospěch jedle a dubu, smrk blízký lesní porost se
dřevin
s borovicí max. 30-40%. zastoupením
Z dubu vytvořit zpevňující přirozené skladby, věkově i
linii na kontaktu s kulturními prostorově
diferencovaný,
lesními porosty na JZ hranici. obnovovaný
výběrným
způsobem.
Způsob obnovy a obnovní postup
Maloplošná
holoseč, Clonnou sečí prosvětlit, do
v předstihu zavést jedli a při ředin podsadby jedle, po
okraji liniová výsadba dubu. zajištění postupně uvolnit.
Při umělé obnově používat
materiál místního původu.
obnovní postup – clonná seč,
jednotlivý až skupinovitý
výběr

Péče o nálety, nárosty a kultury
výsadby chránit proti škodám podsadby jedle chránit proti
zvěří (oplocenka pro jedli, škodám zvěří (individuální
ochrana)
dub - individuální ochrana)
Výchova porostů
udržovat
v rozvolněném porost
zápoji
v rozvolněném
horizontálně i
diferencovaný.

udržovat
tvaru,
vertikálně

Opatření ochrany lesa

Doporučené technologie
Při výchovných a obnovních zásazích používat šetrný způsob přibližování, vzhledem ke
špatné dostupnosti přibližování koňmi, od suššího okraje UKT se standardním vybavením.

Péče o zvěř (myslivost)
Vyloučení všech mysliveckých zařízení, jinak provozování myslivosti bez omezení,
udržovat přírodě blízké stavy zvěře.

Poznámka
Cílová porostní výstavba: horizontálně mírně uvolněná až mezernatá, vertikálně středně až
silně diferencovaná, etážovitá.
Lesní porosty na stanovištích jedlových bučin sv. Luzulo-Fagion (as. Luzulo pilosaeAbietetum).

Číslo směr- Kategorie lenice
sa
2
32a – přírodní
rezervace
Výměra (ha) % rozlohy
0,81
62,3

Soubory lesních typů
3L, 1G, 1T0
Rozšíření porostů
v zazemněné části Knížecího rybníka a v nivě Keblanského
potoka

Cílová druhová skladba dřevin (%)
základní
meliorační a zpevňující
ol 7, sm 1, bo +
br 1, vr 1, os+, jl+, js +, dbl +

ostatní
jr+, kr (keře – vrba, krušina)

A) Porostní typ
B) Porostní typ
C) Porostní typ
mokřadní olšina s příměsí bo- vrbová olšina v nivě Keblan- borový porost v nivě Keblanského potoka
rovice a s jednotlivě vtrouše- ského potoka
nou břízou
Základní rozhodnutí
Obmýtí
Obnovní doba
90
20

Obmýtí

Obnovní doba
20

Obmýtí

Obnovní doba
90
OL 90
20
DB 160
30
Hospodářský způsob
Hospodářský způsob
Hospodářský způsob
holosečný (násek) až pod- jednotlivý až skupinovitý maloplošná holoseč
rostní
výběr
Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty
Zajistit trvalou existenci po- Kontinuální existence břeho- Dlouhodobým cílem je změrostu s převahou olše lepkavé, vých porostů – zpevňovací nit dřevinnou skladbu ve
s vtroušenou břízou.
funkce proti vodní erozi.
prospěch olše a dubu, smrk
max. 10%.

Způsob obnovy a obnovní postup
v kompaktní skupině násek Jednotlivým až skupinovým Jednorázově maloplošná hokombinovaný
s clonnými výběrem vyjímat přestárlé loseč, olši podél potoka, dub
skupinami, u OL využívat jedince – okamžitá náhrada po ploše.
tvorbu výmladků (do 30 let odrostky (OL, DB) nebo řízvyjednotit), část dosadit, ně- ky (VR).
které skupinky OL ponechat Při umělé obnově používat
dožít, padlé kmeny ponechá- materiál místního původu.
vat jako vyvýšený podklad
pro nálet. V ředinách obnova
jednotlivým
výběrem,
v případě absence přirozené
obnovy dosadba odrostky
OL, VR (řízky).
Při umělé obnově používat
materiál místního původu.

Péče o nálety, nárosty a kultury
redukce nežádoucích dřevinných náletů a nárostů (krušina, křovité vrby), výsadby cenných
dřevin (DB) chránit proti škodám zvěří (individuální ochrana)
Výchova porostů
zásahy
udržovat úrovňové
porosty
udržovat porosty
v rozvolněném tvaru – prak- s pozitivním výběrem
v rozvolněném tvaru.
ticky bez výchovných zásahů
Opatření ochrany lesa
zajistit kontinuální existenci stromového a keřového patra, individuální ochrana výsadeb
cenných dřevin (DB) proti škodám zvěří
Doporučené technologie
Při výchovných a obnovních zásazích používat šetrný způsob přibližování, v porostu i od
okraje koňmi. V mokřadní olšině zásahy v době trvalého zámrzu – silně neúnosný terén

Péče o zvěř (myslivost)
Vyloučení všech mysliveckých zařízení, jinak provozování myslivosti bez omezení, udržovat přírodě blízké stavy zvěře až přírodě blízké hospodaření.
Poznámka
Cílová porostní výstavba: horizontálně uvolněná až mezernatá, vertikálně středně diferencovaná, nevýrazně etážovitá.
Lesní porosty sukcesního původu na stanovištích mokřadních olšin sv. Alnion glutinosea
(as. Carici elongatae-Alnetum), v nivě Keblanského potoka olšový luh podsv. Alnenion glutinoso-incanae (as. Stellario-Alnetum) v mozaice menší fragmenty vrbin sv. Salicion triandrae (as. Chaerophyllo hirsuti-Salicetum fragilis)

Legenda

3e nepravidelné sečení s vyřezáním náletů a nárostů

hranice dílčích ploch

1a, 1b lesnicko-technické zásahy (výchova)

2c, 3a, 3g speciální management – vystřelování nových tůní + vyřezávání dřevinných náletů a nárostů
2d speciální management – oprava hrázky

3c, 3d vyřezávání dřevinných náletů a nárostů

hranice ZCHÚ

3b, 3f sečení 1x ročně + vyřezávání náletů

Příloha č. VI

Přírodní památka ĎÁBLÍK

Mapa navržených zásahů a opatření
měřítko 1:2500

Příloha VII.

Fotografická dokumentace

1.olšina v nivě Keblanského potoka (dpl 1l)

4. podmáčená loučka (dpl 3b)

2.-3. pohled na rybník od východu (dpl 2a, 3a, 1k)

5. zazemněná část s ostřicovými porosty (dpl 3a)

6. tužebníkové lado (dpl 3b)

7. náletový porost s borovicí a křovitými vrbami (dpl 1f)

10.okraj dřevinných náletůs borovicí a křovitými vrbami (dpl1l)

8.-9. vysokobylinné luční porosty (dpl 3b)

11.tůň pod výpustí (dpl 2b)

12. periodická tůň a nivní lado pod hrází rybníka (dpl 2c, 3g)

13. tůň s leknínem bělostným pod hrází rybníka (dpl 2c)

14. dřevinné porosty v nivě potoka (dpl 1c1)

16. pohled na zazemněnou část rybníka z hráze (dpl 3a, 2a)

17. bývalý malý rybníček(dpl 2d)

15. bažinné olšiny v zazemněné části rybníka (dpl 1f)

18. horní louka (dpl 3f,3g, 1j)

Příloha VIII.
Výpisy z KN pro parcely v PP
Parcelní číslo:

687

Výměra:

3258 m2

Katastrální území:

Keblany 749885

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:

GUST2880,V.S.V-34-10

Druh pozemku:

trvalý travní porost

Číslo LV:

203

Ochrana:

zemědělský půdní fond

Vlastnické právo
Jméno
SJM

adresa

podíl

Ondrášek Josef a Ondrášková Růžena
Růžena Ondrášková

Náměstí Hrdinů 12, č.p.725, Nusle, Praha, 14000

Josef Ondrášek

Náměstí Hrdinů 12, č.p.725, Nusle, Praha, 14000

Parcelní číslo:

688/1

Výměra:

9767 m2

Katastrální území:

Keblany 749885

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:

GUST2880,V.S.V-34-10

Druh pozemku:

trvalý travní porost

Číslo LV:

580

Ochrana:

zemědělský půdní fond

Vlastnické právo
Jméno

adresa

podíl

Česká republika
Příslušnost hospodařit s majetkem státu
Jméno

adresa

AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY
ČESKÉ REPUBLIKY

Kališnická 4, č.p.970, Žižkov, Praha, 13000

Parcelní číslo:

688/2

Výměra:

4762 m2

podíl

Katastrální území:

Keblany 749885

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:

GUST2880,V.S.V-34-10

Druh pozemku:

trvalý travní porost

Číslo LV:

295

Ochrana:

zemědělský půdní fond

Vlastnické právo
Jméno

adresa

Miloslav Bláha

Březinova 7, č.p.15, Cheb, 35002

Parcelní číslo:

688/3

Výměra:

4828 m2

Katastrální území:

Keblany 749885

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:

GUST2880,V.S.V-34-10

Druh pozemku:

trvalý travní porost

Číslo LV:

489

Ochrana:

zemědělský půdní fond

podíl

Vlastnické právo
Jméno

adresa

Marie Steinbauerová

Puklicova 67a, č.p.906, České Budějovice 3, České Budějovice, 37004

Parcelní číslo:

688/4

Výměra:

760 m2

Katastrální území:

Keblany 749885

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:

GUST2880,V.S.V-34-10

Druh pozemku:

lesní pozemek

Číslo LV:

586

Ochrana:

pozemek určený k plnění funkcí lesa

podíl

Vlastnické právo
Jméno

adresa

Radek Zachař

Mlýnská , č.p.1019, Trhové Sviny, 37401

Parcelní číslo:

701/1

Výměra:

4371 m2

podíl

Katastrální území:

Keblany 749885

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:

GUST2880,V.S.V-34-06

Určení výměry:

Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku:

trvalý travní porost

Číslo LV:

586

Ochrana:

zemědělský půdní fond

Vlastnické právo
Jméno

adresa

Radek Zachař

Mlýnská , č.p.1019, Trhové Sviny, 37401

Parcelní číslo:

701/3

Výměra:

20722 m2

Katastrální území:

Keblany 749885

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:

GUST2880,V.S.V-34-10

Druh pozemku:

lesní pozemek

Číslo LV:

290

Ochrana:

pozemek určený k plnění funkcí lesa

podíl

Vlastnické právo
Jméno

adresa

Iveta Roulová

Nové Město , č.p.10, Trhové Sviny, 37401

Parcelní číslo:

701/4

Výměra:

9910 m2

Katastrální území:

Keblany 749885

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:

GUST2880,V.S.V-34-10

Druh pozemku:

trvalý travní porost

Číslo LV:

586

Ochrana:

zemědělský půdní fond

podíl

Vlastnické právo
Jméno

adresa

Radek Zachař

Mlýnská , č.p.1019, Trhové Sviny, 37401

Parcelní číslo:

701/6

podíl

Výměra:

4238 m2

Katastrální území:

Keblany 749885

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:

GUST2880,V.S.V-34-10

Využití pozemku:

neplodná půda

Druh pozemku:

ostatní plocha

Číslo LV:

197

Vlastnické právo
Jméno

adresa

Zdeňka Petrová

č.p.36, Mohuřice, Slavče, 37321

1/4

Marie Wagnerová

VĚTRNÁ 12, č.p.914, ČESKÉ BUDĚJOVICE 2, ČESKÉ
BUDĚJOVICE, 37011

1/4

Vlasta Trajerová

MÍRU , č.p.748, KAPLICE, 38241

1/4

Milan Trajer

č.p.30, SLAVČE, 37321

1/8

Zdeněk Trajer

č.p.43, ČÍŽKRAJICE, 37401

1/8

Parcelní číslo:

701/8

Výměra:

4448 m2

Katastrální území:

Keblany 749885

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:

GUST2880,V.S.V-34-10

Druh pozemku:

lesní pozemek

Číslo LV:

489

Ochrana:

pozemek určený k plnění funkcí lesa

podíl

Vlastnické právo
Jméno

adresa

Marie Steinbauerová

Puklicova 67a, č.p.906, České Budějovice 3, České
Budějovice, 37004

Parcelní číslo:

701/9

Výměra:

4575 m2

Katastrální území:

Keblany 749885

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:

GUST2880,V.S.V-34-10

Využití pozemku:

neplodná půda

Druh pozemku:

ostatní plocha

Číslo LV:

489

podíl

Vlastnické právo
Jméno

adresa

Marie Steinbauerová

Puklicova 67a, č.p.906, České Budějovice 3, České
Budějovice, 37004

podíl

Příloha IX. 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 X.

Protokol o způsobu vypořádání připomínek, kterým se zároveň plán péče
schvaluje

