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Plán péče 
 
 

Přírodní památka Ohrazení 
 
 

Pro období: 2008 – 2017 
 
 
 
1. Základní identifikační a popisné údaje 
 
1.1. Evidenční kód ZCHÚ, kategorie IUCN : 1383, přírodní památka 
 
 
 
1.2. Platný právní předpis nebo rozhodnutí o vyhlášení ZCHÚ: 
 

Zřízeno: vyhláškou Okresního úřadu v Českých Budějovicích  
Dne: 30. 12. 1991 

 
 
 
1.3. Územně správní členění, překryv s jinými chráněnými územími a 

příslušnost k soustavě Natura 2000 
 
Kraj: Jihočeský 
Obec s rozšířenou působností třetího stupně: České Budějovice 
Obec: Ledenice 
Katastrální území: Ohrazení 
 
Národní park: nenachází se 
Chráněná krajinná oblast: nenachází se 
Jiný typ chráněného území: nenachází se 
 
Natura 2000 
Ptačí oblast: nenachází se 
Evropsky významná lokalita nenachází se 
 
 
Orientační mapa a vymezení zájmového území viz Přílohy č. 1 a 2. 
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1.4. Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí 
 
Vymezení hranic přírodní památky Ohrazení se ze tří stran drží hranic parcel KN. 
Severní strana však protíná hranice parcel, proto čtyři pozemky spadají do přírodní 
památky pouze svou částí. 
 
Zvláště chráněné území 
 
Mapky katastru nemovitostí a pozemkového katastru zájmového území byly 
poskytnuty Krajským úřadem. Informace o parcelách byly staženy z volně 
přístupných stránek katastrálního úřadu, které umožňují nahlížení do katastru 
nemovitostí. Podrobné informace (kopie katastrální mapy, kopie mapy pozemkového 
katastru a informace o parcelách KN a ZE) jsou Přílohami č. 3 a 4. 
 
Parcela 
č. dle 
KN 

Parcela 
č. dle 
PK 

 
Druh pozemku 

Způsob 
využití 

Výměra 
celková 

(m2) 

Výměra 
v ZCHÚ 

(m2) 

Čís. 
LV 

 
Vlastník 

Katastrální území: Ohrazení 
 
1124/2 

1166 
1132 
1133 
1134 
1167 
1669/1 
1204/0/1 
 
1204/0/2 
1210/0/1 
1210/0/2 

 
Lesní pozemek 

   
44 908 

 
cca  
21 043 

494 
464 
149 
149 
494 
1 
476 
 
321 
483 
321 

Agro-Hochstaffl, Č. Budějov. 
p. Kubata, Nová Ves 
manž. Hronkovi, Ohrazení 
manž. Hronkovi, Ohrazení 
Agro-Hochstaffl, Č. Budějovice 
obec Ledenice 
p. Vicek, Hluboká n.Vlt.,  
pí Hanzalová, Pelhřimov 
ZVS Brno 
7 soukromých vlastníků (viz P.4) 
ZVS Brno 

1124/4 1168 Lesní pozemek   6 570  6 570 473 pí Lacinová, Č. Budějovice 
 
1172 

1169 
1171/1 
1171/2 
1172 
1173 
1177 
1178 

 
Lesní pozemek 

  
 5 724 

 
cca 
 4 100 
 

 
156 

 
p. Šimek, Ohrazení 

1179 1179 
1180 

Lesní pozemek  1 203 cca 
 250 

469 pí Kučerová, Ohrazení 

1242/1 1210/0/1 
1210/0/2
1223 

Trvalý travní 
porost 

 13 117 cca  
 700 

483 
321 
515 

7 soukromých vlastníků (viz P.4) 
ZVS Brno 
p. Padrta, Hůry 

 
1242/3 

1223 
1210/0/1 
1210/0/2
1204/0/1 
 
1204/0/2 
1669/1 
1169 
1171/1 
1173 
1177 
1180 

 
Vodní plocha 

 
Koryto 
vodního 
toku 

 
 4 812 

 
cca 
 1 900 

515 
483 
321 
476 
 
321 
1 
156 
156 
156 
156 
469 

p. Padrta, Hůry 
7 soukromých vlastníků (viz P.4) 
ZVS Brno 
p. Vicek, Hluboká n.Vlt.,  
pí Hanzalová, Pelhřimov 
ZVS Brno 
Obec Ledenice 
p. Šimek, Ohrazení 
p. Šimek, Ohrazení 
p. Šimek, Ohrazení 
p. Šimek, Ohrazení 
pí Kučerová, Ohrazení 

 
1220/2 

1223 
1224 
1210/0/1 
1210/0/2 
1211 

 
Trvalý travní 
porost 

  
 3 453 

 
 3 453 

515 
515 
483 
321 
483 

p. Padrta, Hůry 
p. Padrta, Hůry 
7 soukromých vlastníků (viz P.4) 
ZVS Brno 
7 soukromých vlastníků (viz P.4) 
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1168/2 

1210/0/1 
1210/0/2
1211 
1204/0/1 
 
1204/0/2
1202 
1205 
 
1669/1 
1169 
1170 
1171/1 
1173 
1174 
1177 
1180 

 
Orná půda 

  
 3 015 

 
 3 015 

483 
321 
483 
476 
 
321 
469 
476 
 
1 
156 
156 
156 
156 
156 
156 
469 

7 soukromých vlastníků (viz P.4) 
ZVS Brno 
7 soukromých vlastníků (viz P.4) 
p. Vicek, Hluboká n.Vlt.,  
pí Hanzalová, Pelhřimov 
ZVS Brno 
pí Kučerová, Ohrazení 
p. Vicek, Hluboká n.Vlt.,  
pí Hanzalová, Pelhřimov 
obec Ledenice 
p. Šimek, Ohrazení 
p. Šimek, Ohrazení 
p. Šimek, Ohrazení 
p. Šimek, Ohrazení 
p. Šimek, Ohrazení 
p. Šimek, Ohrazení 
pí Kučerová, Ohrazení 

Celkem        41 031 m2, tj.4,1031 ha 
 
Úplné údaje o každém vlastníkovi (celé jméno včetně titulu, úplná adresa, podíl 
spoluvlastnictví, BPEJ pozemku a další údaje) jsou uvedeny v informacích o 
parcelách, které jsou Přílohou plánu péče č. 4.  
 
Pozn.: Podle KN mapy je prakticky celá plocha přírodní památky lesním pozemkem. 
Podle mapy PK je většina plochy travním porostem, lesní pozemek zasahuje jen 
v úzkém pruhu podél severní strany památky. Reálný stav lesního porostu odpovídá 
mapě PK. Louka, která představuje nejcennější a nejrozlehlejší část přírodní 
památky, není a pravděpodobně nikdy nebyla lesem, jedná se tedy o mylnou 
informaci. Před procesem přehlášení rezervace je nutno na základě místního šetření 
příslušného úřadu a rozhodnutí pochybnosti tohoto úřadu vystavit písemný doklad 
pro Katastrální úřad, který zapíše změnu do katastru nemovitostí. Pruh při severní 
hranici přírodní památky, který je pozemkem určeným k funkci lesa (PUPFL), bude 
při přehlášení z plochy přírodní památky vypuštěn. 
 
 
 
Ochranné pásmo 
 
Ochranné pásmo není specielně vyhlášeno. Podle ustanovení § 37 odst. 1 zákona 
ČNR č. 114/92 Sb. je jím území do vzdálenosti 50 m od hranic zvláště chráněného 
území. V následujícím výčtu jsou uvedeny parcely, které spadají do tohoto 
ochranného pásma ze zákona, ať již celé, nebo jejich část. 
 
Katastrální území Ohrazení: 
 
Parcely: 1242/3; 1242/4; 1242/5; 1055; 1124/2; 1165; 1156/2; 1156/11172; 1179; 

1184; 1182 
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1.5. Výměra ZCHÚ podle parcelního vymezení 
 
 
Současný stav: 
 
Výměra všech lesních pozemků (PUPFL) podle parcelního vymezení 3,1963 ha 
Výměra všech zemědělských pozemků (ZPF) podle parcelního vymezení 0,7168 ha 
Výměra všech vodních ploch a toků podle parcelního vymezení 0,1900 ha 
Výměra všech zastavěných ploch včetně komunikací podle parcelního vymezení 0 
Výměra všech ostatních ploch podle parcelního vymezení 0 
Celková výměra ZCHÚ 4,1031 ha 
 
 
Výhledový stav: 
 
Plánováno je nové zaměření hranic přírodní památky a její přehlášení. Při tomto 
procesu bude z plochy přírodní památky vypuštěna parcela KN p.č. 1242/1. Dále 
bude vypuštěna část parcely KN 1124/2, a sice ta část, která odpovídá parcelám PK 
p.č. 1166, 1171/2; 1172; 1178; 1179 (lesní pozemky). Ostatní lesní parcely, které 
jsou vedeny jako les omylem, budou převedeny na jinou kulturu, odpovídající 
reálnému stavu. Po přehlášení nebude přírodní památka obsahovat žádný lesní 
pozemek. 
 
 
 
 
1.6. Hlavní předmět ochrany 
 
1.6.1. Předmět ochrany podle zřizovacího předpisu 
 
Ve vyhlášce Okresního úřadu v Českých Budějovicích ze dne 30. prosince 1991 je 
ve článku 1: Popis a vymezení chráněných přírodních výtvorů za předmět ochrany 
označena „Vyjímečně botanicky a entomologicky cenná lokalita s řadou chráněných 
a kriticky ohrožených druhů“.  
 
1.6.2. Hlavní předmět ochrany – současný stav 
 
A. společenstva 
 

Název společenstva Podíl plochy 
v ZCHÚ 

Popis biotopu společenstva 

Střídavě vlhká louka sv. 
Molinion s hořcem 

cca 10 % Druhově bohatý luční porost odpovídajícího spektra 
s početnou populací Gentiana pneumonathe. 

Vlhká až střídavě vlhká louka, 
mozaika Calthenion a Molinion, 
drobná oka Violion caninae 

 
cca 30% 

Druhově bohatý luční porost s prvky moliniových a 
mokrých luk, lokálně sušší krátkostébelná oka. Početná 
populace Pedicularis sylvatica a dalších druhů. 
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B. druhy 
 
Rostliny: 
 

Název druhu  Aktuální početnost 
nebo vitalita 
populace v ZCHÚ 

Stupeň ohrožení  Popis biotopu druhu Zdroj údajů 

Hořec hořepník 
Gentiana pneumonanthe 

Cca 100 kvetoucích 
jedinců v roce 2007 
Vitální populace 

Silně ohrožený dle 
zákona 
Silně ohrožený dle ČK 

Moliniová louka 
s hořcem západně a 
severně borového 
lesíka  

Vlastní 
průzkum 2007 

Všivec lesní 
Pedicularis sylvatica 

Stovky rostlin 
Vitální populace 

Silně ohrožený dle 
zákona 
Ohrožený dle ČK 

Moliniová louka s oky 
Violion caninae  
jižně borového lesíka 

Vlastní 
průzkum 2007 

Prstnatec májový 
Dactylorhiza majalis 

Desítky rostlin 
Vitální populace 

Ohrožený dle zákona 
Ohrožený dle ČK 

Moliniová louka 
s prvky Calthenionu 
jižně borového lesíka 

Vlastní 
průzkum 2007 

Vrba plazivá rozmarýnolistá 
Salix repens ssp. 
rozmarinifolia 

Několik desítek 
Vitální populace 

Ohrožený dle zákona 
Ohrožený dle ČK 

Moliniové louky jižně, 
západně a severně 
borového lesíka 

Vlastní 
průzkum 2007 

Tolie bahenní 
Parnasia palustris 

Nehojná Ohrožený dle zákona 
Silně ohrožený dle ČK 

Moliniová louka 
severovýchodně 
borového lesíka 

Albrechtová 
1995 

Vstavač kukačka 
Orchis morio 

Mizející 
možná vyhynulá 

Silně ohrožený dle 
zákona 
Silně ohrožený dle ČK 

Moliniová louka Lepš 1991 

Ostřice blešní 
Carex pulicaris 

Nehojná Silně ohrožený dle ČK Moliniová louka Albrechtová 
1995 

Ostřice Hartmanova 
Carex hartmanii 

Hojná 
Vitální populace 

Ohrožený dle ČK Moliniové louky PP Vlastní 
průzkum 2007 

Ostřice stinná 
Carex umbrosa 

Méně početná 
populace 

Ohrožený dle ČK Moliniová louka Vlastní 
průzkum 2007 

Hadí mord nízký 
Scorzonera humilis 

Méně početná 
populace 

Ohrožený dle ČK Moliniová louka s oky 
Violion caninae  
jižně borového lesíka 

Vlastní 
průzkum 2007 

Kozlík dvoudomý 
Valeriana dioica 

Hojná 
Vitální populace 

Ohrožený dle ČK Moliniové louky PP Vlastní 
průzkum 2007 

Svízel severní 
Galium boreale 

Hojná 
Vitální populace 

Vzácnější dle ČK Moliniové louky PP Vlastní 
průzkum 2007 

Srpice barvířská 
Serratula tinctoria 

Místy 
Vitální populace 

Vzácnější dle ČK Moliniové louky PP Vlastní 
průzkum 2007 

 
Ve sloupci stupeň ohrožení je uvedeno zařazení druhu do jedné ze tří kategorií dle vyhlášky č. 
395/1992 k zákonu ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a zařazení do jedné ze čtyř 
kategorií dle červené knihy  - publikace Komentovaný červený seznam květeny jižní části Čech (Chán 
a kol. AOPK 1999). 
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Živočichové: 
 

 
Název druhu  

Aktuální 
početnost nebo 
vitalita populace 
v ZCHÚ 

 
Stupeň ohrožení  

 
Popis biotopu 
druhu 

 
Zdroj údajů 

 
Modrásek hořcový 
Maculinea alcon  

Nakladená vajíčka 
na desítkách ks 
hořce 

kriticky ohrožený dle 
zákona, 
kriticky ohrožený dle 
Č. seznamu 

 
Moliniové louky PP 

 
Vlastní 
průzkum 2007 

Modrásek očkovaný 
Maculinea teleius  

Několik dospělců silně ohrožený dle 
zákona, 
zranitelný dle  
Č. seznamu 

Moliniové louky PP Vlastní 
průzkum 2007 

Modrásek bahenní 
Maculinea nausithous  

Několik dospělců silně ohrožený dle 
zákona, 
téměř ohrožený dle 
Č. seznamu 

Moliniové louky PP 
a okolní louky 

Fric 2005 

Střevlík 
Carabus arcensis 
arcensis 

 
Dva dospělci  

ohrožený dle zákona  
Moliniové louky PP 

Vlastní 
průzkum 2007 

Zmije obecná 
Vipera berus 

 kriticky ohrožený dle 
zákona, 
zranitelný dle  
Č. seznamu 

 
Moliniové louky PP 

 
Šobotník, Putz 
1995 

Ještěrka živorodá 
Lacerta vivipara 

 silně ohrožený dle 
zákona, 
téměř ohrožený dle 
Č. seznamu 

 
Moliniové louky PP 

 
Šobotník, Putz 
1995 

 
Ve sloupci stupeň ohrožení je uvedeno zařazení druhu do jedné ze tří kategorií dle vyhlášky č. 
395/1992 k zákonu ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů 
(konkrétně novely vyhlášky č. 175/2006, kterou se změnila vyhláška č. 395/1992 Sb.) a zařazení dle 
Červeného seznamu ohrožených druhů České republiky (Plesník a kol. , 2003) 
 
 
Podrobný rozbor flóry a fauny bezobratlých je obsažen v Botanickém 
inventarizačním průzkumu a Entomologickém průzkumu, které byly v roce 2007 
zpracovány. 
 
 
 
 
1.7 Dlouhodobý cíl péče 
 
Území přírodní památky Ohrazení je územím, kde dlouhodobým cílem je zachování 
hodnotného ekosystému druhotného bezlesí s výskytem zvláště chráněných druhů 
rostlin a živočichů a druhů Červeného seznamu. Zachování tohoto ekosystému je 
možné pouze prostřednictvím trvalé péče. 
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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 
 
Přírodní památka Ohrazení se nachází zhruba 1 km severovýchodně od obce 
Ohrazení a zhruba 10 km VJV od centra Českých Budějovic. Rozkládá se na 
katastrálním území Ohrazení, které správně spadá pod obec Ledenice. Jedná se o 
vlhkou louku kolem bezejmenného pravostranného přítoku Spolského potoka. 
 
Dle geomorfologického členění patří území do soustavy Českomoravské, 
geomorfologického celku Třeboňská pánev, podcelku Lišovský práh. Nadmořská 
výška území se pohybuje v rozmezí cca 498 - 510 m n.m. Expozice je nepatrná, 
převažuje mírný úklon k jihovýchodu.  
 
Podloží tvoří biotitická pararula moldanubika v jihozápadní části překrytá terciérními 
jíly a písky lednického souvrství. Tyto uloženiny jsou dále překryty hlinitopísčitými 
deluviálními sedimenty pleistocénního stáří, podél potoka písčitými hlínami 
holocenního stáří. Půdním typem je v níže položených částech glej typický, výše pak 
přechází v pseudogleje a kambizem glejovou. 
 
Přírodní památka se nachází v povodí 1-07-02-039 Prostřední stoka nad Spolským 
potokem (Příloha č. 5). Klimaticky spadá území přírodní památky do mírně vlhkého 
vrchovinového okrsku mírně teplé oblasti, suma srážek cca 650 mm, průměrná roční 
teplota cca 7°C. 
 
Vegetace je popsána v kapitole 2.5. Současný stav ZCHÚ a přehled dílčích ploch. 
Popis vychází z Botanického inventarizačního průzkumu, který byl v souvislosti 
s vypracováním plánu péče v lokalitě v roce 2007 zpracován a odevzdán. 
Předmětem ochrany je vlhká louka, která pro četné zastoupení silně a kriticky 
ohrožených druhů rostlin a živočichů představuje výjimečně cennou lokalitu.  
 
Přírodní památka je pozoruhodným refugiem nejen rostlinných, ale i živočišných 
druhů v krajině. Zaznamenány byly vzácné druhy bezobratlých živočichů, zejména 
populace vzácných modrásků (viz souběžně zpracovaný Entomologický průzkum). 
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Přehled zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů doložených z lokality: 
 

 
Název druhu  

 
Aktuální početnost nebo 
vitalita populace v ZCHÚ  

Kategorie podle 
vyhlášky č. 
395/1992 Sb. 

 
Poznámka 
 

Hořec hořepník 
Gentiana pneumonanthe 

Cca 100 kvetoucích jedinců 
v roce 2007, vitální populace 

Silně ohrožený  Vlastní průzkum 2007 

Všivec lesní 
Pedicularis sylvatica 

Stovky rostlin 
Vitální populace 

Silně ohrožený  Vlastní průzkum 2007 

Prstnatec májový 
Dactylorhiza majalis 

Desítky rostlin 
Vitální populace 

Ohrožený  Vlastní průzkum 2007 

Vrba plazivá rozmarýnolistá 
Salix repens ssp. rozmarinifolia 

Několik desítek 
Vitální populace 

Ohrožený  Vlastní průzkum 2007 

Tolie bahenní 
Parnasia palustris 

Nehojná Ohrožený  Albrechtová 1995 

Vstavač kukačka 
Orchis morio 

Mizející 
možná vyhynulá 

Silně ohrožený  Lepš 1991 

Modrásek hořcový 
Maculinea alcon  

Nakladená vajíčka na 
desítkách ks hořce 

Kriticky ohrožený Vlastní průzkum 2007 

Modrásek očkovaný 
Maculinea teleius  

Několik dospělců Silně ohrožený  Vlastní průzkum 2007 

Modrásek bahenní 
Maculinea nausithous  

Několik dospělců Silně ohrožený  Fric 2005 

Střevlík 
Carabus arcensis arcensis 

Dva dospělci  Ohrožený Vlastní průzkum 2007 

Zmije obecná 
Vipera berus 

 Kriticky ohrožený Šobotník, Putz 1995 

Ještěrka živorodá 
Lacerta vivipara 

 Silně ohrožený  Šobotník, Putz 1995 

 
 
2.2. Historie využívání území a zásadní pozitivní a negativní vlivy lidské 

činnosti v minulosti 
 
Podle mapy pozemkového katastru byly na území dnešní přírodní památky Ohrazení 
louky. Pouze severní hranice, která se nedrží hranic parcel, částečně řeže lesní 
parcely. Jednalo se tedy především o louky, a to vlhké a střídavě vlhké louky, které 
byly částečně sečeny a přepásány. Dlouhodobým obhospodařováním se vytříbilo 
odpovídající společenstvo rostlin, druhově velice bohaté. 
 
Se změnou vlastnických vztahů a se změnou tradičního obhospodařování vlhkých 
luk nastaly problémy. Lokalita nebyla naštěstí odvodněna, jen potok byl napřímen. 
V roce 1991 bylo území vyhlášeno zvláště chráněným a bylo periodicky koseno. 
Doklady provedeného managementu se zachovaly v rezervační knize, uložené na 
Krajském úřadě Jihočeského kraje. Provedené zásahy, které je z dokladů možno 
vyčíst, jsou shrnuty v kapitole 2.6. Zhodnocení výsledků předchozí péče a 
dosavadních zásahů do ZCHÚ a závěry pro další postup.  
 
Důsledkem značné a dlouhodobé péče o přírodní památku Ohrazení dochází 
k pomalému zlepšování stavu lokality, alespoň co se týče vegetace. Ve srovnání 
s průzkumem starým 12 let (Albrechtová 1995) ubylo nepříznivých vlivů na lokalitu. 
V citovaném průzkumu je uváděna silná ruderalizace okrajů přírodní památky ze 
sousedních polí, které s ní sousedí z jihu a západu. V současné době je na jižním 
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poli louka, na západním poli koňská pastvina. V jižní části plochy přírodní památky 
udává průzkum, že je porost dlouhodobě nekosený a zarůstá třtinou křovištní. Oka 
třtiny byla dokonce tak velká, že jsou v mapce vynesena. Za současných poměrů je 
tato plocha za potokem několik let kosena a třtina byla potlačena, netvoří souvislé 
porosty a přežívají jen rozvolněná stébla.  
 
Naopak z hlediska entomologického není vývoj zcela jednoznačný. Populace 
vzácných modrásků vykazují značné výkyvy a nelze jednoznačně říci, nakolik je vývoj 
jejich populací ohrožen. 
 
 
2.3. Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy 
 
Přírodní památka Ohrazení zahrnuje podle KN mapy lesní pozemky, na něž by se 
měl vztahovat LHP.  
 
V příštím roce je plánováno nové zaměření hranic přírodní památky a její přehlášení. 
Při tomto procesu bude z plochy přírodní památky vypuštěna část parcely KN 1124/2 
(lesní pozemek), a sice ta část, která odpovídá parcelám PK p.č. 1166, 1171/2; 
1172; 1178; 1179 (lesní pozemky). Ostatní PK parcely jsou vedeny jako les omylem 
a budou převedeny na jinou kulturu, odpovídající reálnému stavu. Po přehlášení 
nebude přírodní památka obsahovat žádný lesní pozemek. Z tohoto důvodu není 
LHP uváděn. Podrobnější informace viz kapitoly 1.4. Vymezení území podle 
současného stavu katastru nemovitostí a 1.5. Výměra ZCHÚ podle parcelního 
vymezení.  
 
 
2.4. Škodlivé vlivy a ohrožení území v současnosti 
 
Je příznivé konstatovat, že škodlivé vlivy ovlivňující přírodní památku Ohrazení ve 
srovnání s průzkumem starým 12 let (Albrechtová 1995) spíše ubyly, alespoň co se 
týče vegetace. V citovaném průzkumu je uváděna silná ruderalizace okrajů přírodní 
památky ze sousedních polí, které s ní sousedí z jihu a západu. V současné době je 
na jižním poli louka, na západním poli koňská pastvina. V jižní části plochy přírodní 
památky udává průzkum, že je porost dlouhodobě nekosený a zarůstá třtinou 
křovištní. Oka třtiny byla dokonce tak velká, že jsou v mapce vynesena. Za dobu, kdy 
je tato plocha pravidelně kosena, třtina již netvoří souvislé porosty a přežívají jen 
rozvolněná stébla.  
 
Nepříznivý je ale dle entomologů vývoj populací vzácných modrásků. Fric (2005) 
udává z tohoto roku, že ve srovnání s lety 1996 – 2001, kdy se fauně motýlů 
v lokalitě věnoval, prakticky zmizela populace modráska očkovaného (Maculinea 
teleius), naopak objevil se modrásek bahenní (Maculinea nausithous). Příčinu 
spatřuje v managementu. 
 
Méně závažným, nicméně také nepříznivým vlivem, je eutrofizace kolem potoka. 
Obec Ohrazení nemá žádnou čističku a odpadní vody více či méně jsou odváděny 
tímto potokem, což se odráží na porostu kolem koryta. Při potoku je částečně 
skládkována hmota vyhrabaná po posečení. Jedná se ale spíše o estetický problém. 
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2.5. Současný stav ZCHÚ a přehled dílčích ploch 
 
Na základě nového zaměření a terénního průzkumu provedeného během vegetační 
sezóny roku 2007 bylo zájmové území rozděleno na následující plochy:  
 

1. Moliniová louka s hořcem hořepníkem 
2. Moliniová louka s prvky svazů Calthion a Violion caninae 

   2a: Druhově bohatší 
   2b: Druhově chudší 

3. Uniformní porosty skřípiny lesní  
4. Ochuzené a ruderalizované travobylinné porosty 

   4a: Na pravém břehu potoka 
   4b: Na levém břehu potoka 

5. Porosty dřevin 
   5a: Borový lesík 
   5b: Lesní porost 
 
V následujícím textu jsou jednotlivé typy ploch stručně charakterizovány.  
 
Plocha č. 1:  
 

Horní část území luk přírodní památky je charakteru střídavě vlhkých 
bezkolencových luk svazu Molinion. Významně je zastoupeno spektrum druhů 
typických pro moliniové louky, jako: bezkolenec modrý, bukvice lékařská, svízel 
severní, čertkus luční, řebříček bertrám, olešník kmínolistý, srpice barvířská, 
krvavec toten (Molinia caerulea, Betonica officinalis, Galium boreale, Succisa 
pratensis, Achillea ptarmica, Selinum carvifolia, Serratula tinctoria, Sanguisorba 
officinalis).  
 
Nejpozoruhodnějším prvkem květeny této části přírodní památky je poměrně 
početná populace hořce hořepníku (Gentiana pneumonanthe) čítající v roce 2007 
kolem stovky kvetoucích jedinců. Dále jsou zde zastoupena oka vrby 
rozmarýnolisté (Salix rozmarinifolia). 

 
 
Plocha č.2:  
 

Spodní část louky se od výše popsané horní části vegetačním pokryvem poněkud 
odlišuje. Kromě prvků svazu Molinion jsou četněji zastoupeny i prvky vlhkých luk 
svazu Calthion, konkrétně podvazu Calthenion. Ve spektru se uplatňuje blatouch 
bahenní, děhel lesní, metlice trsnatá, přeslička bahenní, hrachor luční, kohoutek 
luční, pryskyřník prudký apod. (Caltha palustris, Angelica sylvestris, Deschamsia 
caespitosa, Equisetum palustre, Lathyrus pratensis, Lychnis flos-cuculi, 
Ranunculus acris). Místy se vyskytují oka krátkostébelné vegetace svazu Violion 
caninae.  
 
V této popsané spodní části luk již hořce nerostou, nicméně květena je rovněž 
velice bohatá a zajímavá, a to zejména v nejspodnější části (část 2a). Cenná je 
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početná populace prstnatce májového (Dactylorhiza majalis) čítající několik 
desítek jedinců a rovněž početná populace všivce lesního (Pedicularis sylvatica) 
tvořící místy až růžově kvetoucí porosty. Rovněž se zde udržují polykormony vrby 
rozmarýnolisté (Salix rozmarinifolia). V části druhově chudší chybí všivec a 
prstnatce jsou méně časté, místy dominuje psárka, druhová pestrost moliniové 
louky je snížena (část 2b). 

 
 
Plocha č. 3:  
 

Z centrální části přírodní památky směrem k východu se táhne pás uniformní 
vlhkomilné vegetace, v níž dominuje skřípina lesní (Scirpus sylvaticus). V malé 
míře se prosadí i jiné vysoké vlhkomilné druhy, např. tužebník jilmový, vrbina 
obecná, ostřice měchýřkatá (Filipendula ulmaria, Lysimachia vulgaris, Carex 
vesicaria), v jednom oku i suchopýr úzkolistý (Eriphorum angustifolium). Středem 
formace se táhne stružka, v roce 2007 ručně obnovená. 

 
 
Plocha č.4: 
 

Jmenovaná formace se nachází zejména na pravém břehu potoka (část 4a). 
Jedná se o úzký pruh mezi terénní mezí a potokem. Kosený travobylinný porost, 
který zde roste, je druhově chudý, dominuje psárka (Alopecurus pratensis). 
Nicméně pravděpodobně důsledkem prováděného kosení se již i v této části 
objevují oka pestřejší skladby: se sasankou, kozlíkem dvoudomým, dokonce 
s ostřicí Hartmanovou (Anemone nemorosa, Valeriana dioica, Carex hartmanii). 
Na levém břehu potoka je proužek, který není kosen (část 4b) a je vysloveně 
ruderální s porostem třídy Galio - Urticetea. Z hlediska ochrany přírody je zcela 
bezcenný a při přehlášení přírodní památky nebude do ní zahrnut. 

 
 
Plocha č. 5:  
 

Téměř uprostřed přírodní památky se nachází nevelký borový lesík (část 5a). 
Z botanického hlediska se jedná o formaci prakticky bezcennou, neboť v podrostu 
nerostou žádné cenné botanické taxony, nicméně z hlediska zoologického může 
být vnímána spíše pozitivně (hnízdní příležitost ptáků, úkryt drobných savců). 
Podrost lesíka byl v roce 2007 vysekán, čímž byly potlačeny některé agresivní 
druhy, které se odtud rozrůstají (např. ostružiníky – r. Rubus). V severní části 
plochy přírodní památky do ní zasahuje lesní okraj (část 5b). Jedná se o smíšený 
les s podrostem přibližně odpovídající chudé kyselé doubravě. Les není 
předmětem ochrany přírodní památky Ohrazení a při přehlášení přírodní památky 
bude z její výměry vyřazen. 

 
 
Rozbor současného stavu ZCHÚ podle dílčích ploch (mapka) je Přílohou č. 6 plánu 
péče. Tabulka doporučených zásahů podle dílčích ploch je obsahem kapitoly 3.1. 
Výčet, popis a lokalizace plánovaných zásahů ve ZCHÚ. 
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2.6. Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů do ZCHÚ a 

závěry pro další postup 
 
Historický vývoj plochy přírodní památky je popsán v kapitole 2.2. Historie využívání 
území a zásadní pozitivní a negativní vlivy lidské činnosti v minulosti. Od roku 1991, 
kdy území bylo prohlášeno za chráněné, zde byla prováděna více méně pravidelná 
údržba spočívající v kosení plochy. Evidence zásahů je částečně zachována 
v rezervační knize, kterou spravuje Krajský úřad. 
 
Ve zmíněné rezervační knize jsou jednak zápisy z kontrol a jednak vyúčtování firem, 
které zásah provedly. Vyúčtování je zpravidla přehledné, ale velmi stručné, většinou 
je uváděna jen rozloha, na níž byl účtovaný zásah proveden, a mapka kde byl 
proveden není přiložena. Naopak zápisy z kontrol jsou velmi podrobné a pečlivé, 
bohužel ručně psané, nečitelné, plné heslovitých poznámek, zkratek a značek.  
 
Celkově se ze zachovaných záznamů nechá vyčíst, že prvních pět let do roku 1996 
bylo kosení prováděno asi jen nárazově a hmota nebyla pravidelně odklízena. 
Fotografie z jara 1996 zobrazují tlející seno v louce. V roce 1996 byl vypracován 
první plán péče pro dané ZCHÚ dr. Albrechtovou z AOPK středisko Č. Budějovice. 
Horní louka s hořci byla rozdělena na 6 ploch, dolní louka se všivcem na 4 plochy, 
které se měly v kosení pravidelně střídat. Střídání ploch ke kosení bylo dobře 
promyšlené, nicméně poměrně složité pro realizaci. Kosily se střídavě sudé a liché 
plošky ob rok a to střídavě v termínu podzimním a jarním. Management se snažil 
podmínky dodržovat, nicméně občas se nevyhnul omylům. Poslední roky se plochy, 
na nichž není hořec, kosily jednorázově v létě (červenec, srpen), plochy s hořcem 
byly dosečeny v říjnu. Hmota je z větší části odvážena, z menší části skládkována 
v dolní části u potoka.  
 
V roce 2006 byla obnovena stružka v centrální části ZCHÚ v porostech skřípiny. 
První pokus o obnovení stružky byl učiněn v červnu, letní deště ji však znovu 
zanesly. Proto v prosinci byla stoka obnovena znovu, a to ručně, ale poměrně 
důkladně, bahno bylo prostřeno na břehu a během vegetace 2007 zarostlo. V zimě 
2006/2007 byla plocha přírodní památky rovněž velmi důkladně vyčištěna od 
polomů, vývratů, náletů, v centrálním lesíku byly ořezány borovice, aby se dalo kosit i 
pod nimi, dříví bylo vyrovnáno do hranic. 
 
Pro rok 2007 byla do režimu kosení vnesena jiná strategie. Do plochy louky přírodní 
památky bylo umístěno zhruba 25 kůlů, kolem nichž zůstaly kruhové plochy o 
poloměru 5 metrů nepokosené při kosení okolní plochy. Základní rozdělení na část 
s hořci a bez hořců zůstalo zachováno, většina plochy byla vysečena na přelomu 
července a srpna, část s hořci v říjnu. 
 
Z hlediska podpoření populací modrásků a ostatních motýlů se entomologové zcela 
neshodují, ale většinou doporučují jarní kosení do poloviny června (Fric 2005), 
někteří jen do poloviny května (Jaroš 1993). Někteří připouštějí i podzimní seč po 
polovině září (Jaroš 1993), dle jiného názoru je podzimní seč nepřípustná (Fric 
2005). 
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Z důvodu výskytu vzácných modrásků a ostatních motýlů, pro něž je kosení na 
přelomu července a srpna nevhodné, budou v následujících letech moliniové louky 
PP koseny na třikrát. Relativně nejméně cenná část bude pokosena ve druhé 
polovině května (část 2b), část s prstnatci a všivcem bude pokosena v první polovině 
září (část 2a) a část s hořci ve druhé polovině října (část 1). Kruhové plochy kolem 
kůlů nebudou sečeny vůbec. Ušetřena zůstanou pokud možno luční mraveniště. 
V následujícím roce budou kůly opět rozmístěny do plochy přírodní památky zase do 
jiných míst, opět náhodně. Popsaná nová strategie je užívána při údržbě obdobných 
ploch v zahraničí a je možné, že i v našich podmínkách se osvědčí. V roce 2007 byly 
načisto vysečeny i plochy pod borovým lesíkem, porost skřípiny a ruderalizovaná 
louka na pravém břehu potoka, což lze i nadále jen doporučit. Rovněž je možno 
doporučit převláčení luk branami v intervalu několika let, což by mohlo částečně 
suplovat narušení travního drnu zvířaty při pastvě. 
 
 
 
 
2.7. Stanovení prioritních zájmů ochrany přírody v případě možné kolize 
 
Prioritní zájmy ochrany území se odvíjí od předmětu ochrany stanoveného 
vyhláškou. Předmětem ochrany je dle vyhlášky Okresního úřadu v Českých 
Budějovicích „Výjimečně botanicky a entomologicky cenná lokalita s řadou 
chráněných a kriticky ohrožených druhů“. Prioritním zájmem je tedy ochrana biotopu 
druhově cenné louky, která je předmětem ochrany. 
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3. Plán zásahů a opatření 
 
3.1. Výčet, popis a lokalizace plánovaných zásahů ve ZCHÚ 
 
V následujících dvou kapitolách jsou popsány jednotlivé navrhované zásahy. 
V kapitole 3.1.1. Rámcová směrnice péče jsou zásahy popsány obecně pro celé 
území, v kapitole 3.1.2. Zásahy a opatření na pozemcích mimo lesní porosty jsou 
tabulkovou formou rozepsány konkrétní zásahy pro jednotlivé dílčí plochy uvnitř 
přírodní památky. 
 
 
3.1.1. Rámcová směrnice péče 
 
Péče o travobylinné porosty: 
 
Typ managementu Kosení, shrabání a odvoz hmoty, popř. převláčení 
 
Vhodný interval 

Moliniové louky (plochy 1; 2a; 2b) 1x ročně 
Porosty skřípiny, podrost borového lesíka (plochy 3, 5a) 1x ročně 
Ochuzené a ruderalizované luční porosty (plocha 4a) 2x ročně 

 
Minimální interval 

Moliniové louky (plochy 1; 2a; 2b) 1x ročně 
Ochuzené a ruderalizované luční porosty (plocha 4a) 1x ročně 
Porosty skřípiny, podrost borového lesíka (plochy 3, 5a) 1x za dva roky 

Pracovní nástroj Lehká mechanizace a ruční nástroje 
 
Kalendář pro 
management 

Moliniová louka s hořci (plocha 1): 2. ½ října 
Moliniová louka bez hořců bohatší (plocha 2a): 1. ½ září 
Moliniová louka bez hořců chudší (plocha 2b): 2. ½ května 
Porosty skřípiny (plocha 3): 1. ½ září 
Ochuzené a ruderalizované luční porosty (plocha 4a): 2. ½ května a 1. ½ září 
Podrost borového lesíka (plocha 5a): 1. ½ září 

Upřesňující podmínky Viz kapitola 3.1.2. Zásahy a opatření na pozemcích mimo lesní porosty  
 
Péče o rostliny: 
 
Péče o rostliny je realizována údržbou jejich biotopu. Plocha s hořcem hořepníkem 
bude kosena až po jeho odkvětu a vysemenění, tedy v říjnu. Plocha moliniové louky 
s prstnatci a všivci bude kosena v září, dřívější kosení není možné z důvodu výskytu 
vzácných modrásků. Relativně chudší část této plochy bude kosena už v květnu, 
rovněž z důvodu výskytu modrásků. Plochy neobsahující žádné vzácné rostliny 
budou koseny 1x – 2x ročně.  
 
 
Péče o živočichy: 
 
Z důvodu výskytu vzácných modrásků a ostatních motýlů, pro něž je kosení na 
přelomu července a srpna nevhodné, budou v následujících letech moliniové louky 
koseny na třikrát. Relativně nejméně cenná část bude pokosena ve druhé polovině 
května, část s prstnatci a všivcem bude pokosena v první polovině září a část s hořci 
ve druhé polovině října. Kruhové plochy kolem kůlů nebudou sečeny vůbec. 
Ušetřena zůstanou pokud možno luční mraveniště. V následujícím roce budou kůly 
opět rozmístěny do plochy přírodní památky zase do jiných míst, opět náhodně. 
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3.1.2. Zásahy a opatření na pozemcích mimo lesní porosty  
 
 
Ozna
-čení 

Výměra 
cca (ha) 

Stručný popis Doporučený 
zásah 

Naléha
vost 

Interval 
provádění 

Termín 
provedení 

 
1 

 
0,4 

 
Moliniová louka  
s hořcem hořepníkem 

Kosení, shrabání, 
odvoz, ponechat 
plochy kolem kůlů 
o r=5m 

 
1 

 
1x ročně 

 
2. ½ října 

 
2a 

 
0,5 

Moliniová louka  
bez hořce hořepníku 
se všivci a prstnatci, 
bohatá 

Kosení, shrabání, 
odvoz, ponechat 
plochy kolem kůlů 
o r=5m 

 
1 

 
1x ročně 

 
1. ½ září 

 
2b 

 
0,4 

Moliniová louka  
bez hořce hořepníku, 
bez všivce, prstnatce 
ojediněle, chudší 

Kosení, shrabání, 
odvoz, ponechat 
plochy kolem kůlů 
o r=5m 

 
1 

 
1x ročně 

 
2. ½ května 

1 
2a 
2b 
4a 

0,2 Plochy kolem kůlů 
25 ks kruhových 
ploch o r=5m 

Ponechat bez 
kosení 
V následujícím 
roce přemístit kůly 

 
1 

 
1x ročně 

 
jarní období 

1 
2a 
2b 

 
1,5 

 
Moliniové louky 

Převláčení 
branami 

 
2 

 
1x za 5 let 

 
předjaří 

3 0,3 Porosty skřípiny lesní Kosení, shrabání, 
odvoz 

2 1x ročně 1. ½ září 

 
4a 

 
0,8 

Ochuzené a 
ruderalizované 
travobylinné porosty 

Kosení, shrabání, 
odvoz, ponechat 
plochy kolem kůlů 
o r=5m 

 
2 
1 

 
2x ročně 
1x ročně  

2. ½ května a  
        1. ½ září 
1. ½ září 

5a 0,5 Borový lesík Kosení, shrabání, 
odvoz 

2 1x ročně 1. ½ září 

 
 
Stupně naléhavosti: 1. stupeň: zásah naléhavý, nezbytný pro zachování předmětu ochrany 
   2. stupeň: zásah vhodný, doporučený 
   3. stupeň: zásah odložitelný 
 
Pokud jsou v tabulce uvedeny dva stupně naléhavosti, je chápán zásah s nižším 
stupněm jako vhodný, zásah s vyšším stupněm jako nezbytný pro zachování 
předmětu ochrany (př.: Kosení 2x ročně je vhodné, nicméně lze jej omezit na kosení 
1x ročně, to však je již nezbytné). 
 
 
Pozn.:  
Plochy 4b (ochuzené a ruderalizované travobylinné porosty na levém břehu potoka) 
a 5b (lesní porost) budou při zaměření a přehlášení přírodní památky, které je 
plánováno na příští kalendářní rok, z výměry vypuštěny. Z tohoto důvodu nejsou pro 
ně navrhována žádná opatření. 
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3.2. Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně 

návrhu zásahů a přehledu činností 
 
Ochranné pásmo vyplývá ze zákona č. 114/1992 Sb. V ochranném pásmu se 
nacházejí za současného stavu les, louka a pastvina koní. 
 
Pro travní porosty nelze připustit hnojení kejdou, použití umělých hnojiv a pesticidů. 
Na loukách je maximálně možné připustit rozmetání hnoje do dávky 35 t/ha, ale i při 
použití tohoto druhu statkového hnojiva je nutno vynechat ochranné pásmo přírodní 
památky. Nevhodný je návrat k opětovnému rozorání a polaření. Nelze připustit 
úpravu vodního režimu pro tyto louky (melioraci). Při obhospodařování pozemků 
ochranného pásma je nutno dbát na obecné zásady, jako je nevjíždění na plochu 
přírodní památky mechanizací, nepoškození travního drnu těžkou technikou, ohněm 
apod. 
 
 
 
3.3. Zaměření a vyznačení ZCHÚ v terénu 
 
Přírodní památka je v terénu vyznačena po obvodu čtyřmi tabulemi s malým státním 
znakem. Tři z tabulí jsou v dobrém stavu, jedna je spadlá. 
 
Po zaměření hranic přírodní památky, které je předpokládáno v roce 2008, budou 
nové hranice, které budou odpovídat reálnému stavu, nově označeny hraničními kůly 
a tabulemi. Bylo by vhodné umístit k přírodní památce aspoň jednu tabuli 
s informačním textem. 
 
 
 
3.4. Návrhy potřebných administrativně – správních opatření v území 
 
Plánováno je nové zaměření hranic přírodní památky a její přehlášení. Při tomto 
procesu bude z plochy přírodní památky vypuštěna parcela KN p.č. 1242/1. Dále 
bude vypuštěna část parcely KN 1124/2, a sice ta část, která odpovídá parcelám PK 
p.č. 1166, 1171/2; 1172; 1178; 1179 (lesní pozemky). Ostatní lesní parcely, které 
jsou vedeny jako les omylem, budou převedeny na jinou kulturu, odpovídající 
reálnému stavu. Po přehlášení nebude přírodní památka obsahovat žádný lesní 
pozemek. 
 
Vysvětlení výše uvedeného tvrzení o mylném určení kultury a navržené opatření: 
Podle KN mapy je prakticky celá plocha přírodní památky lesním pozemkem. Podle 
mapy PK je většina plochy travním porostem, lesní pozemek zasahuje jen v úzkém 
pruhu podél severní strany památky. Reálný stav území odpovídá mapě PK. Louka, 
která představuje nejcennější a nejrozlehlejší část přírodní památky, není a 
pravděpodobně nikdy nebyla lesem, jedná se tedy o mylnou informaci. Před 
procesem přehlášení rezervace je nutno na základě místního šetření příslušného 
úřadu a rozhodnutí pochybnosti tohoto úřadu vystavit písemný doklad pro Katastrální 
úřad, který zapíše změnu kultury pozemku do katastru nemovitostí.  
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3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností 
 
Plocha přírodní památky není využívána pro rekreaci a sport. 
 
 
 
3.6. Návrhy na vzdělávací využití ZCHÚ 
 
Části plochy jsou dlouhodobě využívány Jihočeskou univerzitou pro terénní pokusy 
studentů v rámci diplomových a doktorských prací. Orgány ochrany přírody musí být 
o jejich činnosti informovány. 
 
Využití ke vzdělání je možné např. formou odborné exkurze (pro vícečlenné skupiny) 
nebo formou dlouhodobé studie na určité téma (pro jednotlivce) za předpokladu 
souhlasu orgánu ochrany přírody. 
 
Na okraji přírodní památky je nutné umístit tabuli s informačním textem. 
 
 
 
3.7. Návrhy na průzkum či výzkum ZCHÚ a monitoring 
 
Monitoring populace hořce hořepníku (Gentiana pneumonanthe). 
Periodická kontrola výskytu ostatních zvláště chráněných druhů rostlin. 
Pravidelný monitoring bezobratlých živočichů se zvláštním zřetelem zejména na 

motýly a jejich vazby v prostředí (alespoň dvakrát za trvání plánu péče a 
s vyhodnocením managementových zásahů). 
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4. Závěrečné údaje 
 
4.1. Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle 

jednotlivých zásahů (druhů prací) 
 
Jednorázové zásahy 
 
 
Druh zásahu 

 
Odhad 

plochy, délky 

 
Náklady na 

jednotku (Kč) 

Orientační 
náklady za 

provedený úkon 
(Kč cca ) 

Zaměření a vytýčení hranic související 
s přehlášením PP 

880 m 4 665 Kč/100 m  41 000 

Instalace geodetických mezníků 15 ks 184 Kč/mezník  2 760 
Instalace pásového značení podél severní a 
částečně jižní hranice na stávajících dřevinách 

500 m 300 Kč / 100 m  1 500 

Instalace pásového značení podél západní a 
částečně jižní hranice na kůlech 

300 m 700 Kč/100 metrů  2 100 

Nákup a instalace jedné tabule s informačním 
textem 

1 ks 14 500 Kč/tabuli  14 500 

Celkem    61 860 
 
 
Opakované zásahy  
(náklady na kosení v lehčím terénu 12 000 Kč/ha) – plochy č. 2a; 2b a 4a 
(náklady na kosení v těžším terénu 16 000 Kč/ha) – plochy ostatní 
 
 
Druh zásahu 

Odhad 
plochy 
(ha) 
jednotky 
(ks) 

 
Orientační náklady 
za rok (Kč) 

Orientační 
náklady za období 
10 let platnosti 
plánu péče (Kč) 

Plocha 1 (moliniová louka s hořcem): 
Kosení 1x ročně ve 2. ½ října kromě kruhových 
ploch kolem kůlů, shrabání, odvoz 

 
0,4 

 
 6 400 

 
 64 000 

Plocha 2a (moliniová louka bez hořce, bohatá): 
Kosení 1x ročně v 1. ½  září kromě kruhových 
ploch kolem kůlů, shrabání, odvoz 

 
0,5 

 
 6 000 

 
 60 000 

Plocha 2b (moliniová louka bez hořce, chudší): 
Kosení 1x ročně ve 2. ½ května kromě 
kruhových ploch kolem kůlů, shrabání, odvoz 

 
0,4 

 
 4 800 

 
 48 000 

Přemístění kůlů uvnitř ploch 1; 2a; 2b; 4a 25 kůlů  1 000  10 000 
Převláčení branami ploch 1; 2a; 2b 1,5 5 000 (1x za 5 let)  10 000 
Plocha 3 (skřípina): 

Kosení 1x ročně v 1. ½  září, shrabání, odvoz 
 
0,3 

 
 4 800 

 
 48 000 

Plocha 4a (ochuzené a ruderalizované louky): 
Kosení 2x ročně ve 2. ½ května a v 1. ½  září kromě 

kruhových ploch kolem kůlů, shrabání, odvoz 

 
0,8 

 
 19 200 

 
 192 000 

Plocha 5a (borový lesík): 
Kosení 1x ročně v 1. ½  září, shrabání, odvoz 

 
0,5 

 
 8 000 

 
 80 000 

 
Celkem 

  50 200 
   každoročně 
 55 200 
roky s vláčením 

 
 512 000 
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4.2. Použité podklady a zdroje informací 
 
Rezervační kniha přírodní památky Ohrazení 
Inventarizační průzkum přírodní památky Ohrazení, vegetační kryt, Albrechtová 1995 
Zpráva o zoologickém průzkumu lokality Ohrazení, Šobotník, Putz 1995 
Plán péče pro přírodní památku Ohrazení, AOPK 1996 
Chráněná území ČR, svazek VIII. – Českobudějovicko, AOPK 2003 
Botanický inventarizační průzkum, EIA SERVIS 2007 
Entomologický průzkum, Boháč 2007 
Jaroš: Poznámky k ochraně modrásků rodu Maculinea na lokalitě Ohrazení, 1993 
Fric Z.: Monitoring druhu Maculinea teleius na lokalitě PP Ohrazení, 2005 
Vlastní terénní průzkum květen - září 2007 
 
 
 
 
4.3. Seznam mapových listů 
 
V Přílohách plánu péče jsou obsaženy tyto mapy: 
 

Příloha č. 1: Turistická mapa 1 : 50 000 
Příloha č. 2: Základní mapa 1 : 10 000 
Příloha č. 3: Kopie katastrální mapy 1 : 2 000 
 Kopie mapy pozemkového katastru 1 : 2 880 

 
 
 
 
4.4. Vztah k jiným plánům péče pro ZCHÚ 
 
Tento plán péče pro PP Ohrazení navazuje na plán péče na období 1996 – 2004. 
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4.5. Plán péče zpracoval 
 
Zpracovatel: 
 
 EIA SERVIS s.r.o., U Malše 20, 370 01, České Budějovice 
 RNDr. Vojtěch Vyhnálek CSc. 
 
Zpracoval: 
 
 Ing. Alexandra Čurnová, EIA SERVIS s.r.o., U Malše 20, České Budějovice 
 autorizovaná osoba k provádění biologického hodnocení ve smyslu § 67 podle 

§ 45i zákona ČNR č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, autorizace 
č.j. OEKL/1284/05 ze dne 3.5.2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: 14. 11. 2007 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Podpis:   ______________________ 
 
 

 
 
 
 
 
4.6. Schválení orgánem ochrany přírody 
 
Potvrzení o schválení plánu péče pro přírodní památku Ohrazení na období 2008 – 
2017 vydáno pod číslem jednacím: 
        ________________ 
 
 
V   _______________________ 
 
 
Dne:  _____________________   Podpis:   __________________ 
 
               razítko 
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Přílohy plánu péče 
 
 

Příloha č. 1: Orientační mapa  
 Turistická mapa 1 : 50 000 
 
Příloha č. 2: Zájmové území 
 Základní mapa 1 : 10 000 
 
Příloha č. 3: Mapa parcelního vymezení 
 Kopie katastrální mapy 1 : 2 000 
 Kopie mapy pozemkového katastru 1 : 2 880 
 
Příloha č. 4: Informace o parcelách KN  
 Informace o parcelách ZE (PK) 
 Informace z internetových stránek katastrálního úřadu 
 
Příloha č. 5:  Vodohospodářská mapa 
 1 : 50 000 
 
Příloha č. 6: Rozbor současného stavu ZCHÚ podle dílčích ploch  
 1 : 2 000 
 
Příloha č. 7: Fotodokumentace 
 
Příloha č. 8: Letecký snímek 
 
Příloha č. 9: Zápisy z projednání plánu péče 
 
Příloha č. 10: Protokol o způsobu vypořádání připomínek, kterým se zároveň plán 

péče schvaluje 
 
 
 




















