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1. Základní identifikační a popisné údaje 
 
1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN 
 
1402, přírodní památka, Zámek 
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:   OÚ České Budějovice 
číslo:   Vyhláška 
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: Trhové Sviny 
Obec: Trhové Sviny  
Katastrální území: Otěvěk, Rankov u Trhových Svinů 
Národní park: - 
Chráněná krajinná oblast: -  
Jiný typ chráněného území:  mokřad lokálního významu L.CB.13 Zámek 
 
Natura 2000 
Ptačí oblast: -  
Evropsky významná lokalita: - 
 
Příloha I.  
Orientační mapa ZCHÚ  I.A – turistická mapa 1:50 000 
                                        I.B  - ZM 1:10 000 
        I.C – Ortofotomapa 
        I.D – Historická mapa 
        I.E -  Lesnická porostní mapa 

     I.F -  SMO 1:5 000 
 
 
1.4 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí 
 
Parcelní vymezení v následujících tabulkách je přizpůsobené novému vymezení hranice 
památky, které v maximální možné míře využívá výrazných a v terénu identifikovatelných 
hranic (les/louka-rybník), často bez ohledu na hranice parcel. Vypuštěna byla jižní oddělená část 
památky (důvod ochrany pozbyl smyslu), naopak byly přičleněny části dvou parcel jako logické 
rozšíření současné památky. Nové vymezení je přípravou pro přehlášení PP (po geometrickém 
zaměření a upřesnění výměr). Jako základ je použitý stav KN, odkazy na parcely PK ve 
zjednodušené evidenci jsou spíše orientační, při superpozici obou mapových podkladů jsou 
patrné značné disproporce v průběhu parcelních hranic. Pro přehlášení budou rozhodující hranice 
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z mapy  KN s částí plochy (po zaměření) jednotlivých parcel, vlastnické poměry budou 
odpovídat spíše zjednodušené evidenci PK. 
 
Tabulky parcelního vymezení území 
 
Katastrální území: Otěvěk  780901 
Číslo 
parcely 
podle KN 

Číslo 
parcely 
podle ZE 
(PK) 

Druh pozemku podle 
KN 

Způsob využití pozemku 
podle KN 

Číslo listu 
vlastnictví
 

Výměra parcely 
celková podle KN 
(m2) 

Výměra parcely 
v ZCHÚ (m2) 

1561/3č. 2170č. 
2178 č.? 

lesní pozemek  192 96004 6291

2154 2153 
2154 
2152č. 

vodní plocha rybník 193 
193 
193 

2473 2473

2172/1č. 2150č., 
2152č. 
2172č. 
2175č. 
2177 č. 

trvalý travní porost  48 
193 
48 
193 
193 

15120 13346

2172/2 2152č. 
2172č. 

ostatní plocha neplodná půda 193 
48 

2706 2678

2172/3 2152č. 
2150č. 
2149 č. 

ostatní plocha jiná plocha 193 
48 
48 

2404 1572

Celkem  26360
 
LV  
48 Karel Bohuslav, Věra Bohuslavová, Dvouletky 247, č.p.2739, Praha 10-Strašnice, Praha, 10000 
193 Jan Klíma, Alena Klímová, č.p.4, Čeřejov, Trhové Sviny, 37401 
192 Roman Babouček, č.p.9, Čeřejov, Trhové Sviny, 37401 
 
 
Katastrální území: Rankov u Trhových Svinů  780910 
Číslo 
parcely 
podle KN 

Číslo 
parcely 
podle PK 
nebo jiných 
evidencí 

Druh pozemku podle 
KN 

Způsob využití pozemku 
podle KN 

Číslo listu 
vlastnictví
 

Výměra parcely 
celková podle KN 
(m2) 

Výměra parcely 
v ZCHÚ (m2) 

385 385 
?č. 

trvalý travní porost  230 3555 3555

Celkem  3555
 
LV 
230 Marie Pancířová, č.p.22, Rankov, Trhové Sviny, 37401 
               Marie Levá, č.p.22, Rankov, Trhové Sviny, 37401 
 
 
Katastrální území celkem: 
  

Otěvěk 780901 26360
Rankov u Trhových Svinů  780910 3555
    Celkem 29915
 
 
Dílčí plochy parcel byly zjištěny digitální planimetráží. Výměry jsou orientační, přesné výměry 
bude možné zjistit po geometrickém zaměření nových hranic památky. 
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Příloha II.  
Mapa KN,PK 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. 
 
1.5 Výměra území a jeho ochranného pásma  
 

Druh pozemku ZCHÚ  
plocha v 0,0000 ha 

OP 
plocha v 0,0000 ha 

Způsob využití 
pozemku 

ZCHÚ  
plocha v 0,0000 ha 

lesní  pozemky 0,6291  

zamokřená plocha - 

rybník nebo nádrž 0,2473 

vodní  plochy 0,2473 

vodní tok  - 

trvalé  travní porosty 1,6901 

orná půda - 

ostatní zemědělské  
pozemky 

- 

 

neplodná půda 0,2678 ostatní plochy 0,4250 

ostatní způsoby 
využití 

0,1572 

zastavěné 
plochy a nádvoří 

- 

plocha celkem  2,9915 

Pro OP nebyl 
zpracován parcelní 
přehled. 

 

 
 
1.6 Hlavní předmět ochrany 
 
1.6.1 Předmět ochrany podle zřizovacího předpisu 
 
Ve vyhlášce Okresního úřadu v Českých Budějovicích ze dne 30.12. 1991 je ve článku 1: Popis 
a vymezení CHPV charakterizována plocha současné přírodní památky Zámek jako „komplex 
cenologicky zajímavých vlhkých luk, místy zrašelinělých, s rybníčkem a přilehlým potůčkem, 
obklopený lesem, s řadou chráněných a vzácných rostlin (ve dvou oddělených lokalitách)“.  
V předchozím Plánu péče je hlavní motiv ochrany charakterizován jako: „Komplex podmáčených 
luk z okruhu společenstev svazu Molinion Koch 1926, s rybníčkem a přilehlým potůčkem.“  
Předmět ochrany by se dal v současné době upřesnit ve znění: Komplex podmáčených luk 
z okruhu společenstev svazu Molinion, Calthion, Caricion fuscae a Violion caninae v nivě 
Vrážského potoka, s malým rybníčkem s pestrou mozaikou mokřadních společenstev sv. 
Nymphaeion albae, Caricion rostratae, Caricion gracilis a Phragmition communis, s rašelinícím 
okrajem. Výskyt řady chráněných, ohrožených a regionálně významných rostlinných druhů (Salix 
rosmarinifolia, Dactylorhiza majalis, Carex umbrosa, Muscari comosum, Eriophorum 
angustifolium) a s pestrou faunou obojživelníků a plazů. 
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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 
 
 
Kurzívou jsou uvedena společenstva nevýrazně vyvinutá, přechodná nebo maloplošně a 
mozaikovitě zastoupená v plošně rozsáhlejších společenstvech (pod 1% plošného zastoupení) .  
 
 
A. společenstva 
 

název společenstva podíl  
plochy v 
ZCHÚ (%)

stupeň 
ohrožení podle 
červeného 
seznamu1

popis biotopu společenstva 

společenstva okřehkovitých 
rostlin ve stojatých a mírně 
tekoucích vodách sv. Lemnion 
minoris (as. Lemnetum 
minoris) 

1 3/b v rybníčku, v porostech rákosin a vysokých 
ostřic, méně na volné hladině 

společenstva zakořeněných 
rostlin s listy plovoucími na 
hladině stojatých vod sv. 
Nymphaeion albae (spol. 
Potamogeton natans) 

2 2/b v rybníčku, na volné hladině v centrální části

sladkovodní společenstva 
rákosin stojatých vod sv. 
Phragmition communis (as. 
Typhetum latifoliae, 
Equisetetum fluviatilis) 

2 2-3/b v rybníčku 

společenstva vysokých ostřic 
podsv. Caricenion rostratae, 
Caricenion gracilis (as. 
Caricetum rostratae, 
Caricetum gracilis,  
Caricetum vesicariae 

2 2-3/b v okrajových partiích rybníčku 

ostřicová společenstva 
rašelinných luk sv. Caricion 
fuscae 

5 3/b menší fragmenty ve střední a SZ části 
památky, výskyt Dactylorhiza majalis, 
Eriophorum angustifolium, Carex panicea, 
C. echinata, C. nigra, C. flava 

                                                 
1 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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název společenstva podíl  
plochy v 
ZCHÚ (%)

stupeň 
ohrožení podle 
červeného 
seznamu1

popis biotopu společenstva 

oligotrofní 
ostřicovorašeliníková 
společenstva přechodových 
rašelinišť sv. Sphagno recurvi-
Caricion canescentis (as. 
Carici rostratae-Sphagnetum 
apiculati?) 

+ 3/b rašelinící J a V břeh rybníčku 

eutrofní vysokostébelné a 
vysokobylinné louky s trvale 
zvýšenou vlhkostí sv. Calthion 
(as. Scirpetum sylvatici, 
Lysimachio-Filipenduletum)  

48 3/b plošně nejvýznamnější společenstva, hlavně 
podél potoka v J, stř. a SZ části památky 

nehnojené louky střídavě 
vlhkých stanovišť se silně 
kolísající podzemní vodou sv. 
Molinion (as. Junco-
Molinietum?, spol. s Molinia 
caerulea) 

34 3/b S-SV část památky, hojně Salix 
rosmarinifolia v několika oddělených 
plochách 

druhotné krátkostébelné 
smilkové louky sv. Violion 
caninae 

+ 3/b maloplošné fragmenty v mozaice s ostatními 
lučními společenstvy a při lesních okrajích, 
mimo degradovaná stádia při JZ okraji 
památky 

bažinné olšiny sv. Alnion 
glutinosae (as. Carici 
elongatae-Alnetum) 

+ 3/b sukcesní stádium při J břehu rybníčku a pod 
jeho hrází, pouze maloplošné fragmenty 

lužní lesy údolních poloh a okolí 
pramenišť podsv. Alnenion 
glutinoso-incanae (as. Stellario-
Alnetum) 

+ 3/b pouze liniově podél potoka ve střední části 
památky, maloplošně ředina v J části 
památky 

 
 
 
B. druhy 
 
Kurzívou jsou uvedeny druhy uvedené v předchozích průzkumech (Lepš 1985 - L, Wimmer 1994 -
W, Albrechtová 1998 - A) a v současnosti neověřené.  
 

název druhu  aktuální početnost 
nebo vitalita 
populace v ZCHÚ 

stupeň ohrožení 
podle vyhl.395/ 
červeného 
seznamu ČR 
Procházka 2001/ 
Chán 1999  

popis biotopu druhu (dílčí 
plocha) 

vrba rozmarýnolistá 
Salix rosmarinifolia 

poměrně hojně, 
největší souvislá 
plocha zhruba 4x2 m, 
ostatní 1-2m2,  
ojediněle i jednotlivé 
polykormony 

§3/C3/C3  moliniové louky v S-SV části 
památky (dílčí plocha 1a) 
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název druhu  aktuální početnost 
nebo vitalita 
populace v ZCHÚ 

stupeň ohrožení 
podle vyhl.395/ 
červeného 
seznamu ČR 
Procházka 2001/ 
Chán 1999  

popis biotopu druhu (dílčí 
plocha) 

prstnatec májový 
Dactylorhiza majalis 

na třech oddělených 
plochách celkem 21 
kvetoucí a 2 sterilní 
jedinci 

§3 /C3/C3 tři oddělené dílčí plochy ve 
střední až SZ části pam., 
Molinion-Caricion fuscae (dílčí 
plocha 1a) 

vemeník dvoulistý2

Platanthera bifolia 
jednotlivě vzácně §3/C3/C3   L,W,A. 2 ex. při okraji lesního 

porostu v JV části pam. (1994). 
V současnosti na části plocha 
po vyklizeném polomu a na 
části expandující třtina 
křovištní (dílčí plocha 1a) 

prha arnika 
Arnica montana 

ojedinělé sterilní 
exempláře 

§3/ C3/C3 L,W. Ve střední části pam., 
v lesních okrajích mimo 
památku (dílčí plocha 1a) 

tolije bahenní 3
Parnassia palustris 

? §3/C2/C2  L. 

všivec lesní 
Pedicularis sylvatica 

ojediněle, vzácně §2/C3/C3 ve fragmentech Violionu (dílčí 
plocha 1a) 

hadí mord nízký 
Scorzonera humilis 

roztroušeně -/C3/C3 porůznu ve vlhkých lučních 
porostech v S části pam. a při 
lesních okrajích (Molinion, 
Violion caninae) (dílčí plocha 
1a, 3c) 

ostřice stinná 
Carex umbrosa 

roztroušeně až hojně -/C3/C3 ve vlhkých lučních porostech 
v S části pam. (Molinion), 
(dílčí plocha 1a, 3b) 

kozlík dvoudomý 
Valeriana dioica 

roztroušeně až hojně -/C3/C3 v nejvlhčích lučních porostech 
ve střední a  S části pam. 
(Caricion fuscae, Molinion), 
(dílčí plocha 1a) 

modřenec chocholatý 
Muscari comosum 

5 ex. -/C3/C1 v porostu třtiny křovištní při 
lesním okraji v JZ části pam. 
(dílčí plocha 1a) 

prstnatec Fuchsův4

Dactylorhiza fuchsii 
? §3 /C3/C3 L. 

 
 
1.7 Dlouhodobý cíl péče 
 
Dlouhodobým cílem péče o PP Zámek je zachování komplexu společenstev podmáčených luk, 
zejména ochrana a trvalá péče o genofond ohrožených  a významných druhů jako je vrba 
rozmarýnolistá, prstnatec májový, ostřice stinná, suchopýr úzkolistý a modřenec chocholatý. 
Managementové zásahy se týkají na lučních porostech extenzivními zásahy (kosení 1x ročně až 
1x za 2-3 roky) při současné redukci nežádoucích dřevinných nárostů a náletů. V nárostech a 
výsadbách lesních dřevin pouze nezbytné zásahy v případě polomů (vývraty, zlomy) a ořez 
spodních pater větví u solitérních jedinců borovice, ponechaných na lučních plochách. Rybníček 
jednorázovým zásahem zbavit sedimentu, potom dlouhodobě ponechat přirozenému vývoji. 

                                                 
2 V současnosti přes opakované hledání nenalezen, výskyt v dalších letech není vyloučen 
3 Přes opakované návštěvy nenalezena 
4 uváděn Lepšem 1985, v současnosti neověřen 
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Předkládaný Plán péče navazuje na předchozí Plán péče s platností 1998-2007 o jeden rok dříve 
vzhledem k potřebě přehlášení PP na novou výměru (změna hranic v S části a vyloučení J části 
z předmětu ochrany).  
 
 
 
 
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 luční enklávě podél Vrážského potoka uprostřed menšího lesního 
komplexu zhruba ve středu rovnostranného trojúhelníka s vrcholy v obcích Ostrolovský Újezd, 
Čeřejov a Rankov u Trhových Svinů (zhruba 1 km od středů obcí). Sklon území je od jihu 
k severozápadu. Přístup pro vozidla je od silnice II. třídy II-156 České Budějovice - Nové Hrady 
po lesní cestě odbočující ze silnice severním směrem zhruba v polovině úseku mezi odbočkami 
na Rankov a Čeřejov. Lesním komplexem prochází v blízkosti památky turistická trasa (modrá 
značka) mezi obcemi Ostrolovský Újezd a Čeřejov. Střed chráněného území je přibližně určen 
zeměpisnými souřadnicemi: šířka 48o52´22´´  délka 14o36´18´´ (WGS-84),  Y  747934    X  
1178736 (S-JTSK). 

Vrážský potok vytéká ze dvou malých rybníčků těsně pod rozvodím vedoucím mezi samotou 
Vráž a Čeřejovem, protéká od počátku lesním porostem, kratší úsek úzkou podmáčenou nivní 
loukou (J část památky bez přírodovědného významu), prochází pod lesní cestou a dál pokračuje 
širší luční enklávou (S část památky), na jejímž SZ cípu vstupuje opět do lesa a zužujícím se 
údolím pokračuje směrem k říčce Stropnici, do které se vlévá u Ostrolovského Újezda pod 
zaniklým raně středověkým hradištěm Zámek. V luční enklávě je malý rybníček 
sycený hypodermickým přítokem. Na lučních plochách a na hrázi rybníčku jsou liniové a plošné 
nárosty a výsadby lesních dřevin.  

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 vrchovina. Nejvyšší bod v území se nachází při J okraji památky (473 m n.m., u 
potoka), nejnižší bod je pak opět v nivě Vrážského potoka (459 m n.m.). 

Na geologické stavbě řešeného území se podílí jednotvárná série moldanubika, která tvoří skalní 
základ a v nivě potoka útvary platformní  - kvartér (holocén). Moldanubikum je zastoupeno 
svorovými rulami a biotitickými pararulami paleozoického stáří. Kvartér je zastoupen 
holocénními  fluviálními a deluviofluviálními  písčitohlinitými sedimenty. Půdní pokryv tvoří 
převážně glejové půdy, místy pseudogleje. 

Pro širší okolí chráněného území je charakteristický pahorkatinný reliéf, s mírnými hřbety a 
středními i prudkými svahy modelovanými místy hluboce zaříznutými vodními toky (Stropnice).  

Krajinný ráz je charakteristický vyrovnaným střídáním menších lesních komplexů a poměrně 
rozsáhlých ploch zemědělské půdy, na které převažuje orná, louky jsou zastoupeny maloplošně 
v okolí menšími sídelních útvarů (vsi, samoty, hájovna), okolo Stropnice jsou chatové osady a 
rekreační objekty (Šírků mlýn, Želízků mlýn, Borovanský mlýn). Osu krajiny tvoří zaříznuté a 
úzké údolí říčky Stropnice, s mozaikou podmáčených luk, lučních lad a dřevinných nárostů 
okolo břehů. 

Podle klimatické klasifikace E. Quitta z r. 1970 náleží celé  území k mírně teplé klimatické 
oblasti a v rámci ní k jednotce  MT 5. Území odvodňuje Stropnice, která tvoří dílčí povodí 
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Vltavy. 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 - obvod  rybniční a pískovcové 
květeny hercynské Boreo-hercynicum. Podle regionálně fytogeografického členění ČR (Květena 
ČR)  patří území do fytogeografické oblasti mezofytikum, obvodu Českomoravské 
mezofytikum, do 37p Šumavsko-novohradské podhůří – Novohradské podhůří. Dle přírodních 
lesních oblastí (Plíva, Žlábek 1986) území patří do  PLO 12 – Předhoří Šumavy a 
Novohradských hor. Území památky spadá do Českokrumlovského bioregionu 1.43. Podle 
nového zpracování potenciální vegetace (Neuhäuslová a kol., 1998) patří širší okolí lokality do 
jednotky potenciální vegetace: 36 – biková a/nebo jedlová doubrava (Luzulo albidae-Quercetum 
petreae, Abieti-Quercetum). 
 
Vegetace je podrobně popsána v kapitole 2.5. Současný stav ZCHÚ…  
 
 
 
Přehled zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 
 
Kurzívou jsou uvedeny druhy uvedené v předchozích průzkumech (Lepš 1985 - L, Wimmer 1994 -
W, Albrechtová 1998 - A) a v současnosti neověřené.  
 
název druhu (český) 
název druhu 
(vědecký) 

aktuální početnost populace 
v ZCHÚ 

stupeň ohrožení 
podle vyhlášky 
č. 395/1992 Sb. 

popis biotopu druhu (dílčí 
plocha) 

Rostliny 
vrba rozmarýnolistá 
Salix rosmarinifolia 

poměrně hojně, největší souvislá 
plocha zhruba 4x2 m, ostatní 1-
2m2,     ojediněle i jednotlivé 
polykormony 

§3 ohrožený  moliniové louky v S-SV části 
památky (dílčí plocha 1a) 

prstnatec májový 
Dactylorhiza majalis 

na třech oddělených plochách 
celkem 21 kvetoucí a 2 sterilní 
jedinci 

§3 ohrožený tři oddělené dílčí plochy ve 
střední až SZ části pam., 
Molinion-Caricion fuscae , 
(dílčí plocha 1a) 

vemeník dvoulistý 
Platanthera bifolia 

jednotlivě vzácně, v současnosti 
neověřen 

§3 ohrožený  L,W,A. 2 ex. při okraji lesního 
porostu v JV části pam. (1994). 
V současnosti na části plocha 
po vyklizeném polomu a na 
části expandující třtina křovištn 
(dílčí plocha 1a)í 

prha arnika 
Arnica montana 

ojedinělé sterilní exempláře §3 ohrožený L,W. Ve střední části pam., 
v lesních okrajích mimo 
památku (dílčí plocha 1a, 3c) 

tolije bahenní  
Parnassia palustris 

v současnosti neověřena §3 ohrožený L. 

všivec lesní 
Pedicularis sylvatica 

ojediněle, vzácně §2 silně 
ohrožený 

L., ve fragmentech Violionu, 
(dílčí plocha 1a) 

prstnatec Fuchsův 
Dactylorhiza fuchsii 

v současnosti neověřen §3 ohrožený L. 

Živočichové – obratlovci 
zmije obecná 
Vipera berus 

 §1 kriticky  
ohrožený 

 

skokan ostronosý 
Rana arvalis 

 §2 silně  
ohrožený 

rybníček 

ropucha obecná 
Bufo bufo 

 §3  ohrožený rybníček 

užovka obojková 
Natrix natrix 

 §3  ohrožený rybníček, louka 
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název druhu (český) 
název druhu 
(vědecký) 

aktuální početnost populace 
v ZCHÚ 

stupeň ohrožení 
podle vyhlášky 
č. 395/1992 Sb. 

popis biotopu druhu (dílčí 
plocha) 

ještěrka živorodá 
Lacerta vivipara 

 §2 silně  
ohrožený 

 

slepýš křehký 
Anguis fragilis 

 §2 silně  
ohrožený 

 

čírka modrá 
Anas querquedulla 

 §2 silně  
ohrožený 

rybníček 

krahujec obecný 
Accipiter nisus 

 §2 silně  
ohrožený 

okolní lesní porosty 

žluva hajní 
Oriolus oriolus 

 §2 silně  
ohrožený 

okolní lesní porosty 

veverka obecná 
Sciurus vulgaris 

 §3  ohrožený okolní lesní porosty 

 
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).  
 
 
 
2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti 
 
a) ochrana přírody 
Vyhlášení PP předcházel orientační floristický a fytocenologický průzkum (Lepš 1985), který 
upozornil na výjimečné vlastnosti lokality, zaznamenány byly tři fytocenologické snímky, 
součástí je seznam zjištěných druhů. 
Vyhláškou Okresního úřadu v Českých Budějovicích ze dne 30.12.1991 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. 
V r.1994 byl zpracován inventarizační průzkum (Wimmer). 
Plán péče na období 1998-2007 zpracovala A. Albrechtová, AOPK ČR, středisko České 
Budějovice. 
 
b) lesní hospodářství 
V ZCHÚ jsou pozemky určené k plnění funkce lesa, jedná se o bezlesí č. 501 odd. 419Bd 
(v části navrhované k rozšíření), č. 502 odd. 419Be LHO Nové Hrady – ORP Trhové Sviny, 
platnost 2004-2013. 
 
c) zemědělské hospodaření 
V minulosti byly obě plochy využívány jako louky a pravděpodobně alespoň jedenkrát ročně 
sečeny. Menší podlouhlá parcela (v návrhové části) při JZ okraji lesního porostu (k.ú. Rankov u 
Trhových Svinů, p.č. KN 385 č., PK 386/2?), mohla být v minulosti obhospodařována jako 
extenzivní políčko nebo úhor, svědčí o tom stav vegetace, ve které převažuje medyněk měkký a 
psineček obecný, v porostu třtiny křovištní se vyskytuje modřenec chocholatý, který se dříve 
vyskytoval jako plevel na polích a mezích, okolo cest a na křovinatých stráních a v současnosti 
je na území jižních Čech velice vzácný (cf. Chán 1999, p.114). 
 
e) myslivost  
Provoz myslivosti v minulosti byl zřejmě zanedbatelný a neměl na stav společenstev v památce 
negativní vliv. 
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f) rybníkářství  
Malý rybníček mohl být v minulosti využíván k extenzivnímu chovu ryb, v současnosti je téměř 
zazemněný, bez rybí obsádky. 
 
 
2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy 
LHO Nové Hrady – ORP Trhové Sviny, platnost 2004-2013 
 
 
2.4 Škodlivé vlivy a ohrožení území v současnosti 
 
V současné době zřejmě největší ohrožení ve vztahu k hlavnímu předmětu ochrany představuje 
nežádoucí sukcese dřevinných nárostů, rozšiřování maloplošných porostů s dominancí třtiny 
křovištní. Určité ohrožení, byť není akutní, představuje pokračující zazemňování rybníčku. 
K degradaci lučních porostů s populacemi vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů by 
mohlo dojít upuštěním od pravidelného managementu sečení nebo pastvy. V současné době je 
management pravidelný, luční porosty v centrální a jižní části jsou koseny 1x ročně podle stavu 
vegetace. Podle potřeby je prováděn ořez větví solitérních borovic. 
Dlouhodobým nesečením mohou být ohroženy maloplošné fragmenty ostřicových a 
bezkolencových luk s výskytem prstnatce májového, které se vyskytují v mozaice s porosty 
skřípiny lesní a tužebníku jilmového v SZ části území. 
 
 
2.5 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch 
 
Přehled biotopů 
 
Plošné zastoupení biotopů je uvedeno jako doplňující orientační údaj o stavu v době zpracování 
plánu péče, jednotlivé plochy vykazují během několika posledních let výkyvy podle vláhových 
poměrů a doby a četnosti sečení v jednotlivých letech. 
 
kód 
biotopu 

název biotopu Výměra 
(ha) 

Podíl (%) popis charakteru výskytu biotopu 

V1F makrofytní vegetace 
přirozeně eutrofních a 
mezotrofních stojatých 

vod 

0,08 2,7 v rybníčku na volné hladině okřehek menší 
a rdest vzplývavý 

M1.1 rákosiny eutrofních 
stojatých vod 

0,05 1,7 porosty orobince širolistého a přesličky 
poříční, vtroušeně zevar vzpřímený 

M1.7 vegetace vysokých ostřic 0,05 1,7 porosty vysokých ostřic (zobánkatá, 
měchýřkatá, štíhlá) v litorálu rybníčka, na 
vlhčích stanovištích menší facie třtiny 
šedavé 

R2.2 nevápnitá mechová 
slatiniště 

0,16 5,3 menší plochy na nejpodmáčenějších 
stanovištích, převaha nízkých ostřic 
(prosová, ježatá, rusá, obecná), hojně 
suchopýr úzkolistý, prstnatec májový 

R2.3 přechodová rašeliniště 0,02 0,7 v maloplošném fragmentu při J a V okraji 
rybníčku (Carex rostrata, Sphagnum sp.) 

T1.5 vlhké pcháčové louky 0,88 29,4 podmáčené louky v J, centrální a V části 
památky 

T1.6 vlhká tužebníková lada 0,36 12,0 podmáčené louky v J, centrální a V části 
památkye 
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kód 
biotopu 

název biotopu Výměra 
(ha) 

Podíl (%) popis charakteru výskytu biotopu 

T1.9 střídavě vlhké 
bezkolencové louky 

0,84 28,1 podmáčené a vlhké louky v S a SV části 
památky, hojně vrba rozmarýnolistá, ostřice 
stinná 

T2.3 podhorské a horské 
smilkové trávníky 

+ + maloplošně v mozaice s bezkolencovými 
loukami, při lesních okrajích, na části 
degradované 

L1 mokřadní olšiny + + fragmenty u J břehu a pod hrází rybníčku 
L2.2A údolní jasanovo-olšové 

luhy 
+ + nevýrazně vyvinuté liniové fragmenty podél 

potoka 
X7 ruderální bylinná 

vegetace mimo sídla 
0,10 3,3 menší fragmenty při okrajích památky 

X12 nálety pionýrských dřevin 0,45 15,1 plošné různověké nárosty s převahou 
borovice lesní, vtroušeně smrk ztepilý, 
topol osika, bříza bělokorá, dub letní, 
střemcha obecná 

Celkem ----- 2,99 100 % ----- 
 
 
Současný vegetační kryt  
A. Luční porosty 
V současném vegetačním krytu převládají luční porosty, které jsou v nivě potoka a pod hrází 
rybníčku tvořeny společenstvy podsv. Calthenion a Filipendulenion, které se místy prolínají 
v maloplošné mozaice, často jsou poměrně zřetelně odděleny. Tvoří je téměř čisté, druhově 
chudé porosty skřípiny lesní (Scirpus sylvaticus) -as. Scirpetum sylvatici, která se jako druh 
s vysokou stálostí objevuje jako příměs i v porostech s převahou tužebníku jilmového 
(Filipendula ulmaria) - as. Lysimachio vulgaris – Filipenduletum. Vždy přítomna je vrbina 
obecná (Lysimachia vulgaris), vtroušeně se místy, zvláště v blízkosti vodního toku objevuje 
kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), krabilice chlupatá (Chaerophyllum hirsutum), hojný je 
blatouch bahenní (Caltha palustris), pcháč bahenní (Cirsium palustre), svízel slatinný (Galium 
uliginosum), svízel bahenní (Galium palustre), jednotlivě přistupuje děhel lesní (Angelica 
sylvestris), sítina rozkladitá (Juncus effusus), v tužebníkových porostech je hojná sítina klubkatá 
(Juncus conglomaratus), přecházející do porostů ze sousedního molinionu, z dalších 
přimíšených druhů je častá metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa), karbinec evropský (Lycopus 
europaeus), pomněnka hajní (Myosotis nemorosa), šišák vroubkovaný (Scutellaria galericulata), 
psárka luční (Alopecurus pratensis), přeslička lesní (Equisetum sylvaticum), olešník kmínolistý 
(Selinum carvifolia). Menší facii tvoří třtina šedavá (Calamagrostis canescens), které se objevuje 
i mezi břehem rybníčka a lesním porostem. Časté je plošné degradační stádium s převahou 
ostřice třeslicovité (Carex brizoides), s vtroušenou netýkavkou nedůtklivou (Impatiens noli-
tangere), kopřivou dvoudomou, psárkou luční a dalšími druhy sousedních ploch. 
V severní části památky mimo potoční nivu jsou vyvinuty bezkolencové louky, druhově 
nejbohatší jsou  severně od olšiny pod hrází, kde je nejbohatší porost vrby rozmarýnolisté (Salix 
rosmarinifolia), která se hojně vyskytuje i na užší, druhově chudší luční enklávě mezi 
dřevinnými nárosty západním směrem. Dominantním druhem je bezkolenec modrý (Molinia 
cearulea), přimíšeny jsou ostřice prosová (Carex panicea), o. obecná (C. nigra), o. ježatá (C. 
echinata), o. bledavá (C. pallescens), o. stinná (C. umbrosa), mochna nátržník (Potentilla 
erecta), vrbina obecná, bika mnohokvětá (Luzula multiflora), krvavec toten (Sanguisorba 
officinalis), kostřava červená (Festuca rubra), kostřava ovčí (F. ovina), violka bahenní (Viola 
palustris), medyněk vlnatý (Holcus lanatus), psineček obecný (Agrostis capillaris), řebříček 
bertrám (Achillea ptarmica), sítina klubkatá (Juncus conglomeratus), starček potoční 
(Tephroseris crispa), pomněnka hajní, tomka vonná (Anthoxanthum odoratum), vrbovka bahenní 
(Epilobium palustre), bukvice lékařská (Betonica officinalis), čertkus luční (Succisa pratensis), 
třeslice prostřední (Carex brizoides), hadí mord nízký (Scorzonera humilis), smilka tuhá (Nardus 
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stricta), olešník kmínolistý,  svízel slatinný, sítina nitkovitá (Juncus filiformis), kozlík dvoudomý 
(Valeriana dioica), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium). Směrem k SV (bezlesí 
navrhované k rozšíření památky) je molinion trochu druhově chudší, chybí nízké ostřice, povrch 
je silně bultovitý od trsů bezkolence modrého, na ploše je menší populace pcháče různolistého 
(Cirsium heterophyllum), časté jsou různověké nálety borovice, smrku a nárosty krušiny olšové. 
Degradovaný molinion je při severní hranici památky (kraj lesního porostu), kde jsou místy 
v mozaice maloplošné fragmenty smilkových luk sv. Violion caninae, kde roste smilka tuhá 
(Nardus stricta), violka psí (Viola canina), ostřice kulkonosná (Carex pilulifera), hadí mord 
nízký, psineček obecný. Po ploše se objevují jednotlivé, ale i plošné různověké nárosty a nálety 
dřevin s převahou borovice lesní (Pinus sylvestris), smrku ztepilého (Picea abies), vtroušeně 
bříza bělokorá (Betula pendula), olše lepkavá (Alnus glutinosa), v nově navrhované části krušina 
olšová (Frangula alnus). Viz C. Dřevinné nárosty. 
Při okrajích památky jsou místy vyvinuty facie s dominantní třtinou křovištní (Calamagrostis 
epigeios), bez významnější příměsi dalších druhů, pouze v segmentu při JZ okraji chráněného 
území se vyskytuje významný, v jižních Čechách kriticky ohrožený a ustupující druh modřenec 
chocholatý (Muscari comosum). 
  
B. Rybník 
Malý, mělký,v současnosti již značně zazemněný rybník. Volná hladina je pokryta rdestem 
vzplývavým (Potamogeton natans), tvořícím spol. s Potamogeton natans z rámce sv. 
Nymphaeion albae, souvislý porost tvoří přeslička poříční (Equisetum fluviatile) – as.   ze sv. 
Phragmition communis, do téhož svazu lze přiřadit fragment spol. as. Typhetum latifoliae  
s orobincem širolistým (Typha latifolia). Výplň na vodní hladině tvoří spol. sv. Lemnion minoris 
(as. Lemnetum minoris) s okřehkem menším (Lemna minor). U břehů jsou vytvořeny porosty 
vysokých ostřic podsv. Caricenion gracilis a posv. Caricenion rostratae5 s ostřicí měchýřkatou 
(Carex vesicaria), o. štíhlou (C. acuta) a ostřicí zobánkatou (C. rostrata), která přechází i na 
rašelinící břeh, kde roste společně s o. šedavou (C. canescens), o. obecnou (C. nigra), psinečkem 
psím (Agrostis canina), rašeliníkem (Sphagnum sp.) a ploníkem ztenčeným (polytrichum 
formosum) ve fragmentech spol. sv. Sphagno recurvi - Caricion canescentis (as. Carici rostratae 
– Sphagnetum apiculati). Mimo rašelinící břeh se vyskytuje ještě ostřice prodloužená (C. 
elongata), která spolu s olší lepkavou indikuje iniciální stádia spol. z rámce sv. Alnion glutinosae 
(as. Carici elongatae - Alntum). Do porostů ostřic u břehu proniká menší populace suchopýru 
úzkolistého (Eriophorum angustifolium), z dalších druhů jsou zastoupeny zblochan vzplývavý 
(Gylceria fluitans), sítina rozkladitá (Juncus effusus), šišák vroubkovaný (Scutellaria 
galericulata), bahnička bahenní (Eleocharis palustris), kyprej vrbice (Lythrum salicaria), violka 
bahenní (Viola palustris), zevar vzpřímený (Sparganium erectum), žabník jitrocelový (Alisma 
plantago-aquatica), u břehu třtina šedavá (Calamagrostis canescens).  
 
C. Dřevinné nárosty 
Dřevinné nárosty jsou sukcesního původu, vznikly nálety a nárosty lesních dřevin a křovin na 
neobhospodařovaných lučních plochách. Na podmáčených stanovištích okolo potoka a pod hrází 
rybníka převažuje olše lepkavá, vtroušeně bříza bělokorá, dub letní, borovice lesní, která spolu se 
smrkem ztepilým tvoří i plošné a liniové nárosty. z dalších vtroušených dřevin se ojediněle 
vyskytuje střemcha obecná (Prunus padus), v keřovém patru krušina olšová (Frangul alnus), 
jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) a vrba ušatá (Salix aurita). V podrostu olšin převažuje ostřice 
třeslicovitá (Carex brizoides), metlica trsnatá (Deschampsia cespitosa), kapraď osténkatá 
(Dryopteris carthusiana), na sušších stanovištích druhy sousedních lučních a lesních porostů. 
 
Podrobný popis vegetačních poměrů v ZCHÚ je uveden v Botanickém inventarizačním 
průzkumu (WV Projection Service s.r.o., 2006). 

                                                 
5 sv. Magnocaricion elatae, dříve sv. Caricion gracilis 
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2.5.1 Základní údaje o lesích  
 
Přírodní lesní oblast 12 Předhoří Šumavy a Novohradských hor 
Lesní hospodářský celek / 
zařizovací obvod 

Čkyně 

Výměra LHC v ZCHÚ (ha) 15,07 
Období platnosti LHP (LHO) 1997-2006 
Organizace lesního hospodářství  Lesy České republiky a.s. Hradec Králové 
Nižší organizační jednotka  LHC Čkyně 
 
V území jsou na PUPFL zastoupeny pouze plochy bezlesí (luční porosty), porostní půda do 
území nezasahuje. Bezlesí 501 (419 Bd) je navrženo k rozšíření památky a je vedeno jako lesní 
pozemek (KN 1561/3, PK 2170), bezlesí 502 (419 Be) je v LHO vedeno jako lesní pozemek, což 
neodpovídá stavu v KN (2172/1 č.), kde je pozemek veden  jako trvalý travní porost. 
 
2.5.2 Základní údaje o nelesních pozemcích 
 

Příloha III.   
III.A –Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných 

zásahů v nich 
III.B – Mapy dílčích ploch a objektů   

 
2.6 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů do území a závěry pro další 
postup 
 
V minulosti byly obě plochy využívány jako louky a pravidelně alespoň jedenkrát ročně sečeny. 
První sečení je podle záznamů OkÚ ČB evidováno v r.1996, pravidelně se opakovalo do r. 2001, 
uváděno je sečení 1x ročně s vynáškou a s uskladněním na deponii (pod hrází rybníka), v r.2001 
plochy s třtinou křovištní 2x ročně, v r.2000 postřik hromad Roundapem. V r. 2001 byl v únoru 
proveden ořez větví. V r. 2006 byla větší část plochy lučních porostů vysečena a vyhrabány dvě 
mělké a úzké stružky pro odvedení vody ze silně podmáčených částí. 
 
 
2.7 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize 
 
Na ploše přírodní památky 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. 
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3.1.1 Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání 
 
a) péče o nelesní pozemky 
Rámcová směrnice péče o nelesní pozemky 
 
a  louky 
b rybník 
d dřevinné nárosty mimo PUPFL 
 
 
 
Typ managementu a) ruční a mechanizované kosení, odstranění pokosené 

hmoty z plochy, mechanické odstraňování náletů dřevin 
b) odbahňování 
c) mechanické prořezávání (redukce až likvidace), 

vyvětvování, odklizení vyřezané hmoty mimo plochu a 
spálení 

Vhodný interval a) 1x za 1-2 roky  
b) 50 roků 
c) razantní zásah 1x za 10 roků, udržovací podle potřeby 
 

Minimální interval a)  1x za 2-3 roky 
b)  1x za 50 roků 
c)  1x za 10-15 roků 
 

Prac. nástroj/hosp. zvíře a) ruční nástroje - křovinořez, motorová kosa, hrábě, vidle 
b) ruční nástroje 
c) motorová pila, ruční nářadí 

 
Kalendář pro management a) seč VIII, odstraňování dřevin X-II 

b) IX-XI 
c) X-II 

 
Upřesňující podmínky a) v případě mechanického odstraňování náletu použít 

ruční nástroje (pila, křovinořez), v termínu X-II nebo 
během kosení, v případě potřeby kosit porosty třtiny 
křovištní 2x ročně (s ohledem na modřenec
chocholatý), pokosenou hmotu odstranit 

b) odbahňování provést ručně, veškerý sediment odvézt 
mimo ZCHÚ až po zámrzu, aby nedošlo k porušení 
povrchu louky. Při odbahňování je nutno zachovat 
břehové linie a alespoň 30% stávajících litorálních 
porostů. V souvislosti s odbahněním pročistit a upravit 
odpadovou stoku a výpustní zařízení včetně poškozené 
hráze. 

c) při zásahu upravovat dřevinnou skladbu, šetřit příměs 
vtroušených dřevin, zdravotní zásahy 

Další zásahy na jednotlivých konkrétních plochách jsou 
upřesněny v tabulce dílčích ploch a plánovaných zásazích na 
nich 
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c) péče o rostliny  
Základní péče o nejvýznamnější druhy rostlin spočívá v blokování sukcese na nelesních 
plochách (vyřezávání dřevinných nárostů, pravidelné sečení). 
 
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. 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) nelesní pozemky 
Příloha III.   

III.A –Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných 
zásahů v nich 

III.B – Mapy dílčích ploch a objektů   
Příloha IV.  

           IV. - Mapa navržených zásahů a opatření 
 
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, pouze v nepatrném 
rozsahu orná půda. V lesních porostech hospodaření podle platných LHO. 
 
 
3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu 
V současné době je obvod památky částečně označen pruhovým značením dle §13, odst.4 vyhl. 
č.395/1992 Sb. na hraničních stromech a tabulemi s malým znakem České republiky dle §13, 
odst.1b. Značení je potřeba obnovit a a případně doplnit.  
Vzhledem k novému vymezení hranic památky je nutné provést geodetické zaměření lomových 
bodů hranice památky s jejich fixací v terénu.  
 
3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území 
Po provedeném geodetickém zaměření přehlásit památku na novou výměru.  
 
3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností 
Památka leží stranou turistických tras, regulace není nutná. 
 
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. 
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4. Závěrečné údaje 
 
4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle 
jednotlivých zásahů (druhů prací)  
 
Druh zásahu (práce) a odhad množství (např. 
plochy)  
  

Orientační náklady 
za rok (Kč) 

Orientační náklady 
za období platnosti 
plánu péče (Kč) 

Jednorázové a časově omezené zásahy 
obnova červeného pásového značení na stromech 
v délce 1140 m (400,-Kč/100 m) – 2x za 10 roků 

---------- 9.120,- 

obnova tabulového značení (hraničníky) 1 ks 3.000,-
Kč, celkem 2x6=12 ks (obnova 2x během 10 roků) 

---------- 36.000,- 

zaměření hranic PP pro její přehlášení  v délce 1140 m 
cca 11,5 měrných jednotek á 4.000,-Kč/100 m  
v ceně zahrnuta stabilizace lomových bodů hranice PP 
v počtu cca 26 ks á 150,-Kč 

---------- 49.900,- 

jednorázové vyřezání dřevin: 
razantní zásah 1x za 10 roků – dílčí plocha 1b (¼ 
plochy) = 0,25 ha, dílčí plocha 3c (1/2 plochy) = 0,07 
ha  
celkem 0,25 + 0,07 = 0,32 ha á 30.000,- 

---------- 9.600,- 

odbahnění rybníka: dílčí plocha 2 
do hloubky 50 cm na 2/3 plochy (0,18 ha) tj. 600 m3 
sedimentu 
odtěžení a naložení á 250,- Kč/m3 = 150.000,-Kč 
odvoz a další nakládání se sedimentem (aplikace na 
zemědělskou půdu) á 150,- Kč/m3 = 90.000,-Kč 
oprava hráze a technického zařízení = 20.000,-Kč 

 260.000,- 

C e l k e m (Kč) ---------- 364.620,- 
Opakované zásahy 
ruční kosení, případně kosení lehkou mechanizací 
s následným odklizením posečené hmoty – dílčí plochy  
1a, 1b = 2,30 ha á 15.000,-Kč/ha 

34.500 345.000,- 

vyřezávání keřů, likvidace a redukce dřevinných 
nárostů a náletů, zdravotní zásahy v dřevinných 
nárostech:  
 mírnější údržbové zásahy 3x za 10 roků – dílčí 

plochy 1a, 1b, 3a-3c (zhruba na ¼ plochy) = 
0,69 ha x 3 = 2,07 ha á 25.000,-Kč/ha 

5.200,- 52.000,- 

C e l k e m (Kč) 39.700,- 397.000,- 
 
 
4.2 Použité podklady a zdroje informací 
Albrecht J. a kol. (2003): Českobudějovicko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná 
území ČR- sv.VIII.  
Chábera a kol.(ed.) (1985): Jihočeská vlastivěda – neživá příroda, Jihočeské nakladatelství 
Chán V. (ed.) (1999): Komentovaný Červený seznam květeny jižní části Čech. – Příroda, Praha 
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Chytil J., Hakrová P., Hudec K., Husák Š., Jandová J., Pellantová J.(eds.), 1999: Mokřady České 
republiky – přehled vodních a mokřadních lokalit ČR. – Český ramsarský výbor, Mikulov. 
Chytrý M., Kučera T.& Kočí M. (eds.) (2001): Katalog biotopů České republiky, AOPK ČR, 
Praha 
Culek M. (ed.) a kol. (1996): Biogeografické členění České republiky, Enigma Praha 
Háková A., Klaudisová A., Sádlo J. (eds.) 2004: Zásady péče o nelesní biotopy v rámci soustavy 
Natura 2000. Planeta XII, 3/2004 – druhá část. Ministerstvo životního prostředí, Praha. 
Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J. & Štěpánek J. (eds.) (2002): Klíč ke 
květeně České republiky, Academia, Praha 
Lepš (1985?): Louka u Otěvěka (floristický a fytocenologický průzkum) 
Moravec J. a kolektiv (1995): Rostlinná společenstva České republiky a jejich ohrožení 2. 
vydání, Severočeskou přírodou, Litoměřice 
Moravec J. (red.) (2000): Přehled vegetace České republiky, sv. 2 – Hygrofilní, mezofilní a 
xerofilní opadavé lesy, Akademia Praha 
Moravec J. (red.) (2002): Přehled vegetace České republiky, sv. 3 – Jehličnaté lesy, Akademia 
Praha 
Neuhäslová Z. a kol. (1998): Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky (textová a 
mapová část), Academia Praha 
Osnova plánů péče o národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, 
přírodní památky a jejich ochranná pásma, Praha, IX. 2004. 
Albrechtová A. (1998):  Plán péče na období 1998-2007, AOPK ČR, středisko České Budějovice 
Procházka F. (ed.) (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav 
v roce 2000). – Příroda, Praha. 
V. Petříček (ed.) et al (1999): Péče o chráněná území I., Praha 
Wimmer J. (1994): Přírodní památka Zámek – Inventarizační průzkum vegetačního krytu 
Zákon č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny + Vyhl. č.395/1992 Sb. 
 
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: V.S. V, 33-15, V.S. V, 33-14 

b) Státní mapa 1:5000 – odvozená 
číslo mapového listu: Třeboň 9-9 

c) Základní mapa České republiky 1:10000 
číslo mapového listu: České Budějovice 32-22-25 

 
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 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 
as. asociace 
CHKO Chráněná krajinná oblast 
KN katastr nemovitostí 
LHC  lesní hospodářský celek 
LHO lesní hospodářské osnovy 
LHP lesní hospodářský plán 
LT lesní typ 
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LV list vlastnictví 
lvs lesní vegetační stupeň 
OP ochranné pásmo 
PK pozemkový katastr 
por.sk. porostní skupina 
PP přírodní památka 
PUPFL pozemky určené k plnění funkce lesa 
S, Z, J, V, SZ… sever, západ, jih, východ, severozápad … 
SLT soubor lesních typů 
SMO státní mapa odvozená 
sv.  svaz 
ÚHÚL Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 
ZCHÚ zvláště chráněné území 
ZM 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 – Turistická mapa 1:50 000 
  I.B – ZM 1:10 000 
  I.C – Ortofotomapa  
  I.D – Historická mapa se stavem k r. 1934 
  I.E – Lesnická porostní mapa 
  I.F -  SMO 1:5 000 
 
Příloha II. Zákres hranic PP v mapě KN 1:2000 (ZE)
 
Příloha III. Základní údaje o nelesních pozemcích

III.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) 

III.B - Mapy dílčích ploch a objektů   
Přehledová mapa dílčích ploch 
Mapy KN se zákresem dílčích ploch 
Lesnická mapa porostní 

 
Příloha IV. Mapa navržených zásahů a opatření
                         
Příloha V. Fotografická dokumentace 
 
Příloha VI. Výpisy z KN pro parcely v PP 
 
Příloha VII. 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 VIII. Protokol o způsobu vypořádání připomínek, kterým se zároveň plán péče 
schvaluje 
 
 

 
 

 19



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přílohy a tabulky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. I.A 
 

Přírodní památka ZÁMEK 
 

orientační mapa území 
měřítko 1:50 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
  Legenda: 

          
 ZCHÚ                                        hlavní přístupové komunikace 

 
 



Příloha č. I.B 
 

 
Přírodní památka  ZÁMEK 

 
orientační mapa území 

 
měřítko 1:10 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
  Legenda: 

             současné vymezení  ZCHÚ 
              
 
 
               návrh na rozšíření ZCHÚ 
 
 
 
               návrh na zrušení části ZCHÚ 



Příloha č. I.C 
Přírodní památka ZÁMEK 

ortofotomapa území 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legenda 
 
   původní hranice ZCHÚ 
 
   nová hranice ZCHÚ 
 



Příloha č. I.D 
 

 
Přírodní památka ZÁMEK 

 
 

historická mapa se stavem k r. 1934 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
  Legenda: 

             hranice PR   



Příloha č. I.E 
 

 
Přírodní památka  ZÁMEK 

 
lesnická porostní mapa 

 
měřítko 1:10 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
  Legenda: 

             navrhované vymezení  ZCHÚ 
              
 
 
 
 
                



 
Příloha č. I.F 

Přírodní památka ZÁMEK 
SMO 1:5000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Příloha č. II 
 

Přírodní památka ZÁMEK 
 

Zákres hranic PP v mapě KN (PK) 
 

měřítko 1:2000 
 
 
1. zákres hranic na podkladu KN 
 
2. zákres hranic na podkladu KN+PK 
 
 





 



Příloha III.A 
 
Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich (tabulka k bodům 2.5.2  a  3.1.2) 
 

označení 
plochy nebo 

objektu 

název výmě
ra 

(ha) 

stručný popis charakteru plochy nebo objektu a 
dlouhodobý cíl péče 

doporučený zásah naléhav
ost 

termín 
provedení 

interval 
provádění 

1a    1,67 luční porosty se společenstvy sv. Calthion a Molinion, 
v mozaice maloplošně sv. Caricion fuscae a Violion 
caninae. V severní části  polykormony Salix 
rosmarinifolia, hojně Carex umbrosa, ve střední a SZ 
části menší plochy s Dactylorhiza  majalis, Eriophorum 
angustifolium  Carex flava, C,. panicea, C. echinata, C. 
nigra, Tephroseris crispa,Viola palustris. Při JZ okraji 
výskyt Muscaro comosum  v menší ploše třtiny 
křovištní., která tvoří souvislejší plošný porost i při 
protějším (JV) okraji rezervace. Menší porost tvoří 
spolu s Calamagrostis canescens v SZ cípu rezervace. 
Větší část dílčí plochy (1,33 ha) je pravidelně 1x ročně 
sečena, SZ úzká část plochy (0,34 ha) je dlouhodobě bez 
zásahu. 
Pravidelným sečením udržovat přírodě blízká luční 
společenstva se zastoupením  významných rostlinných 
druhů. 

Kosení, v případě potřeby vyřezávání náletů dřevin. 
Menší plochy s třtinou křovištní redukovat sečením 2x ročně (1. seč 
květen,, 2. seč srpen)– kromě plochy s modřencem chocholatým, tu 
kosit až v srpnu. Při kosení nepoškodit polykormony vrby 
rozmarýnolisté – nutno zajistit odborný dohled. 
Veškerou pokosenou hmoty odstranit mimo rezervaci. 
 

 
1 

srpen
1(-2)x 
ročně 

1b    0,63 Nesečená louka se společenstva z rámce sv. Molinion. 
Bez zvláště chráněných či ohrožených druhů, ale 
v přírodě blízkém stavu. Po ploše a při lesním okraji 
plošné a jednotlivé nárosty lesních dřevin (borovice, 
smrk, bříza, olše) a krušiny. 
Udržení druhové diverzity porostu. 

Kosení, vyřezávání náletů dřevin. Dřeviny na ploše zlikvidovat, 
ponechat pouze několik solitér. 
Veškerou pokosenou hmoty odstranit mimo rezervaci. 

 
2 

srpen
1x ročně 

vyřezávání 
nárostů 

jednorázově 
před první 

sečí, 
v dalších 

letech podle 
potřeby 



2 V Třebelíně 0,25 Malý rybník s pestrou mozaikou mokřadní vegetace 
z rámce sv. Phragmition communis, Magnocaricion 
elatae (Caricenion gracilis, Caricenion rostratae), 
Sphagno – Caricion canescentis, Lemnion minoris, 
Nymphaeion albae. Ve společenstvech se významněji 
uplatňují druhy Potamogeton natans, Equisetum 
fluviatile, Eriophorum angustifolium, Carex rostrata, C. 
acuta, C. elongata, C. vesicaria, Txpha latifolia, 
Sparganium erectum.  V rašelinícím břehu Sphagnum 
sp., Polytrichum formosum, Carex nigra, C. canescens, 
C. rostrata, Agrostis canina. 
Zachovat pestrou mozaiku mokřadních společenstev, 
rybník udržovat na vodě. 
 

Rybník odbahnit, odbahňování provést ručně, veškerý sediment 
odvézt mimo ZCHÚ až po zámrzu, aby nedošlo k porušení povrchu 
louky. Při odbahňování je nutno zachovat břehové linie a alespoň 
30% stávajících litorálních porostů. V souvislosti s odbahněním 
pročistit a upravit odpadovou stoku a výpustní zařízení včetně 
poškozené hráze. 

3 zemní práce 
provést po 
ukončení 
vegetační 
sezóny v září 
až říjnu, 
odvoz 
sedimentu po 
zámrzu 
v listopadu 

 
1x za 50 

roků 

3a  0,23 Různověké liniové i plošné dřevinné nárosty s převahou 
olše lepkavé, místy příměs borovice, břízy. Rozvolněné, 
v podrostu Scirpus sylvaticus, Carex brizoides, 
Deschampsia cespitosa, Caltha palustris, 
Chaerophyllum hirsutum, Dryopteris carthusiana. 
Udržovat v současném stavu. 

Ponechat bez zásahu, pouze v případě potřeby zdravotní zásahy. 
Veškerou hmotu odvézt mimo rezervaci 

 
- 

 
- 

 
dle potřeby 

3b  0,07 Různověké dřevinné nárosty na hrázi rybníčku a po jeho 
obvodu. Převažuje olše lepkavá, příměs tvoří střemcha 
obecná, dub letní, krušina olšová, vrba ušatá, bříza 
bělokorá. V podrostu Carex brizoides, Equisetum 
sylvaticum, Molinia caerulea, Carex umbrosa, 
Lysimachia vulgaris, Rubus sp.div., Scirpus sylvaticus, 
Vaccinium myrtillus, Dryopteris carthusiana, Athyrium 
filix-femina. 
Udržovat v současném stavu. 

Ponechat bez zásahu, pouze v případě potřeby zdravotní zásahy. 
Veškerou hmotu odvézt mimo rezervaci 

 
- 

 
- 

 
dle potřeby 

3c    0,14 Různověké liniové a plošné dřevinné nárosty s převahou 
borovice, místy příměs smrku a břízy. Rozvolněné, 
v podrostu Molinia caerulea, Mycelis muralis, Oxalis 
acetosella, Rubus spe. div., Avenella flexuosa, 
Dryopteris carthusiana, Polytrichum formosum, 
Atrichum undulatum.. 
Postupně redukovat. 

V liniových nárostech vyvětvit borovici do výšky alespoň 2,5 m, 
smrk bez zásahu. V plošných nárostech snížit jednorázově 
zakmenění na 0,3-0,4. 

1 XI-II jednorázově 

 
 stupně naléhavosti jednotlivých zásahů: 

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

 
 



Příloha III.B 
 

Přírodní památka ZÁMEK 
 

Mapy dílčích ploch a objektů 
(v měřítku 1:2000) 

 
1. Přehledová mapa dílčích ploch 
 
Legenda 
 
  1a z větší části sečená pcháčová a bezkolencová louka 
 
 
  1b nesečená bezkolencová louka 
 
 
  2 rybník 
 
 
  3a dřevinné nárosty s převahou OL 
 
 
  2c dřevinné nárosty na hrázi a po obvodu rybníka 
 
 
  2d dřevinné nárosty s převahou BO 
 
 
 
    hranice ZCHÚ 
 
 
 
 
2. Přehledová mapa dílčích ploch na podkladu KN 
 
Legenda 
 
    hranice ZCHÚ 
 
          2154           hranice a označení parcel podle KN 
 
                              hranice dílčích ploch 
 
 
 
3. Lesnická mapa porostní 
 
Legenda 
 
 
    hranice ZCHÚ 
 
                              hranice dílčích ploch 
 
 







 



 
Příloha č. IV. 

Přírodní památka Zámek 
mapa navržených zásahů a opatření 

měřítko 1:2 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda 
 
  1a+1b  sečení, vyřezávání nárostů lesních dřevin a krušiny 
 
  2  odbahnění 
 
  3a + 3b  pouze nezbytné zdravotní zásahy 
 
 

  3c  silná redukce 
 



Příloha V.    Fotografická dokumentace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Pohled na J část rezervace s potoční nivou          2. Liniové nárosty olše ve stř. části                        3. Podmáčená část louky se suchopýrem a           

nízkými ostřicemi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Vlhká louka s prstnatcem májovým                      5. Vlhká pcháčová louka v SZ části                          6. Mozaika pcháčových a bezkolenco-

vých luk ve střední části



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Rybníček - hladina                                             8. Rybníček – rašelinící břeh                                      9. Porost skřípiny pod hrází rybníčku  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Bezkolencové louky v S části                               11. Bezkolencová, druhově bohatá louka           12. Bezkolencová louka s dřevinnými nárosty  
                           



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Olšina pod hrází rybníčku                              14. Olšina pod hrází rybníčku  
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Olšina v J cípu rezervace                                  16. Nová odvodňovací stočka 
                                                                                      



Příloha VI. 
 
Výpisy z KN a ZE pro parcely v PP 
 
 
Výpisy z katastru nemovitostí 
 
 
k.ú. Otěvěk 
 
 

Parcelní číslo: 1561/3 

Výměra: 96004 m2  

Katastrální území: Otěvěk 780901 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: TREBON,9-9/2 

Druh pozemku: lesní pozemek 

Číslo LV: Parcela není zapsána na LV 

Ochrana: pozemek určený k plnění funkcí lesa 

 
 

Parcelní číslo: 2154 

Výměra: 2473 m2  

Katastrální území: Otěvěk 780901 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: TREBON,9-9/2 

Využití pozemku: rybník 

Druh pozemku: vodní plocha 

Číslo LV: Parcela není zapsána na LV 

Ochrana: menší chráněné území 

 přírodní rezervace nebo přírodní památka 

 
 

Parcelní číslo: 2172/1 

Výměra: 15120 m2  

Katastrální území: Otěvěk 780901 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: TREBON,9-9/2 

Druh pozemku: trvalý travní porost 

Číslo LV: Parcela není zapsána na LV 

Ochrana: zemědělský půdní fond 

 menší chráněné území 

 přírodní rezervace nebo přírodní památka 

 
 
 



 

Parcelní číslo: 2172/2 

Výměra: 2706 m2  

Katastrální území: Otěvěk 780901 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: TREBON,9-9/2 

Využití pozemku: neplodná půda 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Číslo LV: Parcela není zapsána na LV 

Ochrana: menší chráněné území 

 přírodní rezervace nebo přírodní památka 

 

Parcelní číslo: 2172/3 

Výměra: 2404 m2  

Katastrální území: Otěvěk 780901 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: TREBON,9-9/2 

Využití pozemku: jiná plocha 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Číslo LV: Parcela není zapsána na LV 

Ochrana: menší chráněné území 

 přírodní rezervace nebo přírodní památka 

 
 
 
 
 
k.ú. Rankov u Trhových Svinů 
 
 

Parcelní číslo: 385 

Výměra: 3555 m2  

Katastrální území: Rankov u Trhových Svinů 780910 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: TREBON,9-9/2 

Druh pozemku: trvalý travní porost 

Číslo LV: Parcela není zapsána na LV 

Ochrana: zemědělský půdní fond 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Výpisy parcel ze zjednodušené evidence pozemkového katastru 
 
 
k.ú. Otěvěk 
 
 
 

Parcelní číslo: 2149 

Výměra: 15232 m2  

Katastrální území: Otěvěk 780901 

Typ parcely: Parcela zjednodušené evidence 

Zdroj parcely ZE: Pozemkový katastr 

Číslo LV: 48 

Vlastnické právo 

Jméno adresa podíl 

Karel Bohuslav Dvouletky 247, č.p.2739, Praha 10-Strašnice, Praha, 10000 1/2 

Věra Bohuslavová Dvouletky 247, č.p.2739, Praha 10-Strašnice, Praha, 10000 1/2 

 
 

Parcelní číslo: 2150 

Výměra: 3003 m2  

Katastrální území: Otěvěk 780901 

Typ parcely: Parcela zjednodušené evidence 

Zdroj parcely ZE: Pozemkový katastr 

Číslo LV: 48 

Vlastnické právo 

Jméno adresa podíl 

Karel Bohuslav Dvouletky 247, č.p.2739, Praha 10-Strašnice, Praha, 10000 1/2 

Věra Bohuslavová Dvouletky 247, č.p.2739, Praha 10-Strašnice, Praha, 10000 1/2 

 
 

Parcelní číslo: 2152 

Výměra: 5341 m2  

Katastrální území: Otěvěk 780901 

Typ parcely: Parcela zjednodušené evidence 

Zdroj parcely ZE: Pozemkový katastr 

Číslo LV: 193 



Vlastnické právo 

Jméno adresa podíl 

Jan Klíma č.p.4, Čeřejov, Trhové Sviny, 37401 1/2 

Alena Klímová č.p.4, Čeřejov, Trhové Sviny, 37401 1/2 

 
 

Parcelní číslo: 2153 

Výměra: 414 m2  

Katastrální území: Otěvěk 780901 

Typ parcely: Parcela zjednodušené evidence 

Zdroj parcely ZE: Pozemkový katastr 

Číslo LV: 193 

Vlastnické právo 

Jméno adresa podíl 

Jan Klíma č.p.4, Čeřejov, Trhové Sviny, 37401 1/2 

Alena Klímová č.p.4, Čeřejov, Trhové Sviny, 37401 1/2 

 
 

Parcelní číslo: 2154 

Výměra: 2266 m2  

Katastrální území: Otěvěk 780901 

Typ parcely: Parcela zjednodušené evidence 

Zdroj parcely ZE: Pozemkový katastr 

Číslo LV: 193 

Vlastnické právo 

Jméno adresa podíl 

Jan Klíma č.p.4, Čeřejov, Trhové Sviny, 37401 1/2 

Alena Klímová č.p.4, Čeřejov, Trhové Sviny, 37401 1/2 

 
 

Parcelní číslo: 2170 

Výměra: 12048 m2  

Katastrální území: Otěvěk 780901 

Typ parcely: Parcela zjednodušené evidence 

Zdroj parcely ZE: Pozemkový katastr 

Číslo LV: 192 



Vlastnické právo 

Jméno adresa podíl 

Roman Babouček č.p.9, Čeřejov, Trhové Sviny, 37401  

 
 

Parcelní číslo: 2172 

Výměra: 8146 m2  

Katastrální území: Otěvěk 780901 

Typ parcely: Parcela zjednodušené evidence 

Zdroj parcely ZE: Pozemkový katastr 

Číslo LV: 48 

Vlastnické právo 

Jméno adresa podíl 

Karel Bohuslav Dvouletky 247, č.p.2739, Praha 10-Strašnice, Praha, 10000 1/2 

Věra Bohuslavová Dvouletky 247, č.p.2739, Praha 10-Strašnice, Praha, 10000 1/2 

 
 

Parcelní číslo: 2175 

Výměra: 3759 m2  

Katastrální území: Otěvěk 780901 

Typ parcely: Parcela zjednodušené evidence 

Zdroj parcely ZE: Pozemkový katastr 

Číslo LV: 193 

Vlastnické právo 

Jméno adresa podíl 

Jan Klíma č.p.4, Čeřejov, Trhové Sviny, 37401 1/2 

Alena Klímová č.p.4, Čeřejov, Trhové Sviny, 37401 1/2 

 
 
 

Parcelní číslo: 2177 

Výměra: 1978 m2  

Katastrální území: Otěvěk 780901 

Typ parcely: Parcela zjednodušené evidence 

Zdroj parcely ZE: Pozemkový katastr 

Číslo LV: 193 



Vlastnické právo 

Jméno adresa podíl 

Jan Klíma č.p.4, Čeřejov, Trhové Sviny, 37401 1/2 

Alena Klímová č.p.4, Čeřejov, Trhové Sviny, 37401 1/2 

 
 
 
 
 
k.ú. Rankov u Trhových Svinů 
 
 

Parcelní číslo: 385 

Výměra: 2715 m2  

Katastrální území: Rankov u Trhových Svinů 780910 

Typ parcely: Parcela zjednodušené evidence 

Zdroj parcely ZE: Pozemkový katastr 

Číslo LV: 230 

Vlastnické právo 

Jméno adresa podíl 

Marie Pancířová č.p.22, Rankov, Trhové Sviny, 37401 1/2 

Marie Levá č.p.22, Rankov, Trhové Sviny, 37401 1/2 

 



 
 
 
 
 
 
Příloha VII. 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 VIII. Protokol  o způsobu vypořádání připomínek, kterým se zároveň plán péče 

schvaluje 
 


