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Plán péče 
 

Přírodní památka D ěkanec 
 
 

Pro období: 2018 - 2027 
 
 
 
1. Základní údaje o zvlášt ě chrán ěném území  
 
 
1.1. Základní identifika ční údaje 
 

Evidenční číslo:  1394 
Kategorie ochrany:  přírodní památka 
Název území:  Děkanec 
 
Druh právního předpisu, kterým bylo území vyhlášeno: Vyhláška 
Orgán, který předpis vydal: Okresní národní výbor v Českých Budějovicích 
Datum platnosti předpisu: 24.9.1990 
Datum účinnosti předpisu: 1.10.1990 

 
 
 
 
1.2. Údaje o lokalizaci území 
 
Kraj: Jihočeský 
Okres:  České Budějovice 
Obec s rozšířenou působností třetího stupně: České Budějovice 
Obec s pověřeným obecním úřadem: České Budějovice 
Obec: Kamenný Újezd 
Katastrální území: Krasejovka 
 
 
Orientační mapa a vymezení zájmového území viz Přílohy č. 1 a 2. 
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1.4. Vymezení území podle sou časného stavu katastru nemovitostí: 
 
Hranice přírodní památky jsou promítnuty nad katastrální mapou, která je volně 
přístupná na internetu. Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného 
pásma je Přílohou č. 7. Informace o parcelách jsou rovněž získány z volně 
přístupných internetových stránek Nahlížení do katastru nemovitostí. Plochy částí 
parcel, které spadají do PP, byly odměřeny pomocí programu Autocad LT2006.  
 
Zvláště chráněné území 
 

Parcela 
č. dle 
KN 

 
Druh pozemku 

Způsob využití 
pozemku 

Výměra 
parcely (m2) 

Výměra 
v ZCHÚ cca 

(m2) 

Číslo 
listu 

vlastnictví 
Katastrální území: Krasejovka  
809/2 Vodní plocha Zamokřená plocha 10 297  6 500 284 
809/3 Vodní plocha Zamokřená plocha 3 981  1 460 260 
805/2 Ostatní plocha Jiná plocha 2 046  1 420 214 
809/4 Vodní plocha Koryto vodního toku 

umělé 
1 731  320 268 

807 Vodní plocha Rybník 31 807  415 284 
Celkem:  10 115 m2, tj. 1,0115 ha  

 
 
Ochranné pásmo 
 
Ochranné pásmo není vyhlášené, je jím tedy dle § 37 zákona č. 114/1992 Sb. pás 
do vzdálenosti 50 m od hranice ZCHÚ.   
 
 
 
1.4. Výměra ZCHÚ a jeho ochranného pásma 
 

Druh pozemku ZCHÚ  
plocha v 

ha 

Způsob využití pozemku ZCHÚ  
plocha v ha 

Lesní pozemky    
Zamokřená plocha 0,8 
Rybník nebo nádrž 0,04 

 
Vodní plochy 

 
0,87 

Vodní tok 0,03 
Trvalé travní porosty  
Orná půda  
Ostatní zemědělské pozemky  

 

Neplodná půda   
Ostatní plochy 

0,14 
Ostatní způsoby využití 0,14 

Zastavěné plochy a nádvoří  
Plocha celkem 1,01 
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1.5. Překryv ZCHÚ s jinými chrán ěnými územími 
 
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 
 
 
 
1.6. Kategorie IUCN 
 
IV. – řízená rezervace 
 
 
 
 
 
1.7. Předměty ochrany ZCHÚ 
 
1.7.1. Předmět ochrany ZCHÚ podle z řizovacího p ředpisu 
 
Ve vyhlášce Okresního národního výboru v Českých Budějovicích ze dne 24. 9. 1990 
je ve článku 1: Vymezení chráněného přírodního výtvoru a jeho poslání 
charakterizována plocha současné přírodní památky Děkanec jako „ekosystém 
lučního společenstva slatinné louky s řadou chráněných a ohrožených druhů flóry, 
např.: hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe), kosatec sibiřský (Iris sibirica), 
tučnice obecná (Pinguicula vulgaris), vstavač májový (Dactylorhiza majalis“). 
 
1.7.2. Hlavní p ředmět ochrany – sou časný stav 
 
A. ekosystémy 
 

 
Název spole čenstva 

Podíl 
plochy 
v ZCHÚ 

 
Popis biotopu spole čenstva 

Vlhké louky svazu Molinion s přechody 
k ostřicovým porostům svazu Caricion 
fuscae  

 
cca 50 % 

Vegetačně pestré kosené louky 
s výskytem zvláště chráněných druhů 
rostlin. Od okrajů tlak třtiny křovištní, od 
jihu nálet dřevin. 
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B. druhy 
 
Rostliny:  
 

 
Název druhu  

Aktuální 
početnost nebo 
vitalita populace 
v ZCHÚ 

 
Stupeň 
ohrožení  

 
Popis biotopu druhu  

 
Zdroj údaj ů 

Prstnatec májový 
Dactylorhiza majalis 

r. 2016 cca 300 
kvetoucích rostlin  
Vitální populace  

Ohrožený 
dle zákona 

Moliniové louky  
Zejména plochy 1a, 
1b 

Vlastní průzkum 
2016 

Kosatec sibiřský 
Iris sibirica 

Desítky trsů 
Vitální populace 

Ohrožený 
dle zákona 

Moliniové louky, 
plocha 1b 

Vlastní průzkum 
2016 

Vrba plazivá rozmarýnolistá 
Salix repens ssp. 
rozmarinifolia 

Porosty 
Vitální populace 

Ohrožený 
dle zákona 

Moliniové louky, 
zejména S část plochy 
1b 

Vlastní průzkum 
2016 

Ostřice Davallova 
Carex davalliana 

Desítky trsů 
Vitální populace 

Ohrožený 
dle zákona 

Moliniové louky, 
zejména v pruhu 
podél Z hranice 
plochy 1b 

Vlastní průzkum 
2016 

Ostřice blešní 
Carex pulicaris 

Desítky 
Vitální populace 

Ohrožený 
dle zákona 

Moliniové louky, 
zejména v pruhu 
podél Z hranice 
plochy 1b 

Vlastní průzkum 
2016 

Kruštík bahenní 
Epipactis palustris 

3 kvetoucí a 39 
sterilních v r. 2003 
r.2009 1 fertilní 
r. 2010 2 fertilní 
+ do 15 sterilních 

Silně 
ohrožený 
dle zákona 

Nejjižnější část 
moliniové louky, 
plocha 1c 

Rezervační kniha, 
údaj z roku 2003 
Inventarizační 
průzkum  
Janáková 2010 

Hořec hořepník 
Gentiana pneumonanthe 

Desítky ex. r. 1991 
30 ex. v r. 1993 
7 ex. v r. 1999 
r. 2009 1 fertilní 
r.2010 0 fertilních 

Silně 
ohrožený 
dle zákona 

Nejjižnější část 
moliniové louky, 
plocha 1c 

Rezervač kniha 
Inventarizační 
průzkum  
Janáková 2010  

Prha arnika 
Arnica montana 

Ojedinělý výskyt  Ohrožený 
dle zákona 

V jižní části  Inventarizační 
průzkum  
Janáková 2010 

Vemeník dvoulistý 
Platanthera bifolia 

10 ex. v roce 2003 
Později neověřena 

Ohrožený 
dle zákona 

Moliniové louky v J 
části PP 

Rezervační kniha, 
údaj z roku 2003 

Tučnice obecná 
Pinguicula vulgaris 

r. 1985 Vzácně 
od r. 2000 
neověřena 

Silně 
ohrožený 
dle zákona 

 Podklady návrhu 
ZCHÚ, Lepš 1985; 
AOPK 2000 – dopl. 

Tolie bahenní 
Parnasia palustris 

r. 1985 Vzácně 
později neověřena 

Ohrožený 
dle zákona 

 Podklady návrhu 
ZCHÚ, Lepš 1985 

Mochna bahenní 
Potentilla palustris 

Porosty 
Vitální populace 

Ohrožený 
dle ČS 

Z okraje ZCHÚ 
okraje rybníka 

Vlastní průzkum 
2016 

Srpice barvířská 
Serratula tinctoria 

Porosty 
Vitální populace 

Vzácnější 
dle ČS 

Moliniové louky, 
zejména plocha 1b 

Vlastní průzkum 
2016 

Kozlík dvoudomý 
Valeriana dioica 

Desítky exemplářů 
Vitální populace 

Ohrožený 
dle ČS 

Moliniové louky, 
zejména plocha 1b 

Vlastní průzkum 
2016 

Ostřice Hartmanova 
Carex hartmanii 

Desítky exemplářů 
Vitální populace 

Ohrožený 
dle ČS 

Moliniové louky Vlastní průzkum 
2016 

Ostřice stinná 
Carex umbrosa 

Roztroušeně Ohrožený 
dle ČS 

Moliniové louky Vlastní průzkum 
2016 

Hadí mord nízký 
Scorzonera humilis 

Několik exemplářů 
Slabá populace 

Ohrožený 
dle ČS 

Moliniové louky v J 
části a porosty dřevin  

Vlastní průzkum 
2016 
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Svízel severní 
Galium boreale 

Desítky exemplářů 
Vitální populace 

Vzácnější 
dle ČS 

Moliniové louky Vlastní průzkum 
2016 

Ostřice vyvýšená 
Carex elata 

Roztroušeně Ohrožený 
dle ČS 

V litorálu rybníka v OP Inventarizační 
průzkum  
Janáková 2010 

 
 
Živočichové:  

 
Název druhu  

Aktuální 
početnost nebo 
vitalita populace 
v ZCHÚ 

 
Stupeň 
ohrožení  

 
Zdroj údaj ů 

Střevlík  
Leistus terminatus 

Pravděpodobně  
životaschopná 

Významný druh Inventarizační průzkum 
Boháč 2005 

Střevlík  
Europhilus fuliginosus 

Pravděpodobně  
životaschopná 

Významný druh Inventarizační průzkum 
Boháč 2005 

Střevlík  
Demetrias monostigma 

Pravděpodobně  
životaschopná 

Významný druh Inventarizační průzkum 
Boháč 2005 

Drabčík  
Stenus pallitarsis 

Pravděpodobně  
životaschopná 

Významný druh Inventarizační průzkum 
Boháč 2005 

Drabčík  
Philonthus rotundicollis 

Pravděpodobně  
životaschopná 

Významný druh Inventarizační průzkum 
Boháč 2005 

Drabčík  
Gabrius trossulus 

Pravděpodobně  
životaschopná 

Významný druh Inventarizační průzkum 
Boháč 2005 

Drabčík  
Hygronoma dimidiata 

Pravděpodobně  
životaschopná 

Významný druh Inventarizační průzkum 
Boháč 2005 

Drabčík  
Dasygnypeta velata 

Pravděpodobně  
životaschopná 

Významný druh Inventarizační průzkum 
Boháč 2005 

Drabčík  
Philhygra elongatula 

Pravděpodobně  
životaschopná 

Významný druh Inventarizační průzkum 
Boháč 2005 

Drabčík  
Philhygra palustris 

Pravděpodobně  
životaschopná 

Významný druh Inventarizační průzkum 
Boháč 2005 

Drabčík  
Aloconota gregaria 

Pravděpodobně  
životaschopná 

Významný druh Inventarizační průzkum 
Boháč 2005 

Drabčík  
Parocyusa rubicunda 

Pravděpodobně  
životaschopná 

Významný druh Inventarizační průzkum 
Boháč 2005 

Modrásek bahenní 
Maculinea nausithous 

Malá populace  Silně ohrožený 
dle zákona 

Inventarizační průzkum  
Janák, Hanč 2009 

Modrásek očkovaný 
Maculinea telejus 

Malá populace  Silně ohrožený 
dle zákona 

Inventarizační průzkum  
Janák, Hanč 2009 

Otakárek fenyklový 
Papilio machaon 

Malá populace  Ohrožený dle 
zákona 

Inventarizační průzkum  
Janák, Hanč 2009 

Perleťovec kopřivový 
Brenthis ino 

Malá populace  Regionálně 
významný 

Inventarizační průzkum  
Janák, Hanč 2009 

Moták pochop  
Circus aeruginosus 

PP je součástí 
domovského okrsku 

Ohrožený dle 
zákona 

Inventarizační průzkum 
Přibylová 2005 

 
 
 
1.8. Cíl ochrany 
 
Území přírodní památky Děkanec je územím, kde dlouhodobým cílem je zachování 
hodnotného ekosystému druhotného bezlesí, který je současně biotopem řady 
zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Zachování tohoto ekosystému je 
možné pouze prostřednictvím trvalé péče. 
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2. Rozbor stavu zvlášt ě chrán ěného území s ohledem na p ředmět ochrany  
 
2.1. Stručný popis území a charakteristika jeho p řírodních pom ěrů 
 
Přírodní památka Děkanec se nachází zhruba mezi obcemi Milíkovice a Krasejovka 
na východním břehu stejnojmenného rybníka. Jedná se o vlhké a střídavě vlhké 
louky a mokřiny na břehu rybníka se vzácnou flórou a entomofaunou.  
 
Dle geomorfologického členění patří území do soustavy Českomoravské, 
geomorfologického celku Novohradské podhůří, do okrsku Velešínská pahorkatina. 
Nadmořská výška území se pohybuje v rozmezí cca 517 - 520 m n.m. Expozice je 
nepatrná, převažuje mírný úklon k jihozápadu (k rybníku Děkanec).  
 
Geologickým podkladem zájmového území je rula, překryta je písčitými štěrky a 
holocenními deluviofluviálními sedimenty. Půdním typem jsou rašelinné půdy a gleje. 
 
Přírodní památka se nachází v povodí 1-06-01-212 Svinecký potok. Klimaticky spadá 
území rezervace do vlhkého vrchovinového okrsku mírně teplé oblasti, suma srážek 
cca 650 mm, průměrná roční teplota cca 7°C. 
 
Vegetaci je podrobně věnován rozbor v kapitole 2.4. Současný stav ZCHÚ a přehled 
dílčích ploch. Převažují vlhké louky svazu Molinion s přechody k ostřicovým 
porostům svazu Caricion fuscae, floristicky bohaté, méně jsou zastoupeny druhově 
chudé porosty vlhkomilných druhů a dřevinné formace. 
 
Přehled zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů: 
 
Název druhu Aktuální početnost nebo 

vitalita populace v ZCHÚ 
Kategorie podle 
vyhlášky č. 
395/1992 Sb. 

Zdroj údajů  

Prstnatec májový 
Dactylorhiza majalis 

r. 2016 cca 300 kvetoucích 
rostlin, vitální populace  

Druhy ohrožené Vlastní průzkum 2016 

Kosatec sibiřský 
Iris sibirica 

Desítky trsů 
Vitální populace 

Druhy ohrožené Vlastní průzkum 2016 

Vrba plazivá rozmarýnolistá 
Salix repens ssp. rozmarinifolia 

Porosty 
Vitální populace 

Druhy ohrožené Vlastní průzkum 2016 

Ostřice Davallova 
Carex davalliana 

Desítky trsů 
Vitální populace 

Druhy ohrožené Vlastní průzkum 2016 

Ostřice blešní 
Carex pulicaris 

Desítky 
Vitální populace 

Druhy ohrožené Vlastní průzkum 2016 

Kruštík bahenní 
Epipactis palustris 

r. 2003: 3 fertilní a 39 
sterilních  
r.2009 1 fertilní 
r. 2010 2 fertilní 
+ do 15 sterilních 

Druhy silně 
ohrožené 

Rezervační kniha, údaj 
z roku 2003 
Inventarizační průzkum  
Janáková 2010 

Hořec hořepník 
Gentiana pneumonanthe 

Desítky ex. r. 1991 
30 ex. v r. 1993 
7 ex. v r. 1999 
r. 2009 1 fertilní 
r.2010 0 fertilních 

Druhy silně 
ohrožené 

Rezervační kniha  
 
 
Inventarizační průzkum  
Janáková 2010  

Prha arnika 
Arnica montana 

Ojedinělý výskyt  Druhy ohrožené Inventarizační průzkum  
Janáková 2010 
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Vemeník dvoulistý 
Platanthera bifolia 

10 ex. v roce 2003 
Později neověřena 

Druhy ohrožené Rezervační kniha, údaj 
z roku 2003 

Tučnice obecná 
Pinguicula vulgaris 

r. 1985 Vzácně 
od r. 2000 neověřena 

Druhy silně 
ohrožené 

Podklady návrhu ZCHÚ, 
Lepš 1985; 
AOPK 2000 – dopl. 

Tolie bahenní 
Parnasia palustris 

r. 1985 Vzácně 
později neověřena 

Druhy ohrožené Podklady návrhu ZCHÚ, 
Lepš 1985 

Modrásek bahenní  
Maculinea nausithous 

Malá populace Druhy silně 
ohrožené 

Inventarizační průzkum  
Janák, Hanč 2009 

Modrásek očkovaný  
Maculinea telejus 

Malá populace Druhy silně 
ohrožené 

Inventarizační průzkum  
Janák, Hanč 2009 

Otakárek fenyklový 
Papilio machaon 

Malá populace Druhy ohrožené Inventarizační průzkum  
Janák, Hanč 2009 

Moták pochop  
Circus aeruginosus 

PP je součástí 
domovského okrsku 

Druhy ohrožené Inventarizační průzkum 
Přibylová 2005 

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

činnosti v minulosti, sou časnosti a blízké budoucnosti 
 
V minulosti byly na celé ploše mokré louky, které byly pravidelně koseny nebo 
příležitostně přepásány a pomocí mělkých stružek částečně odvodňovány. Upuštění 
od pravidelného kosení v 70. a 80. letech a celková eutrofizace prostředí měly za 
následek částečnou degradaci lučních porostů a šíření některých nežádoucích a 
ruderálních druhů rostlin – zejména třtiny křovištní (Calamagrostis epigeios), kopřivy 
dvoudomé (Urtica dioica) a zblochanu vodního (Glyceria maxima). Současně mizela 
druhová pestrost a ustoupily některé význačné druhy rostlin. Poslední údaj o nálezu 
tučnice obecné (Pinguicula vulgaris) je z r. 2000, tolie bahenní (Parnasia palustris) 
z roku 1985, vemeníku dvoulistého (Platanthera bifolia) z roku 2003. Hořec hořepník 
(Gentiana pneumonanthe) je v inventarizačním průzkumu vycházejícím z vegetační 
sezóny roku 1991 udáván v desítkách kusů, z roku 1993 je udáváno 30 ks, z roku 
1999 je údaj v počtu 7 ks, z roku 2009 1 kvetoucí rostlina a v roce 2010 žádná. 
Neobhospodařované území začalo od jihu zarůstat dřevinným náletem a jižní část, 
kde bylo stanoviště hořců, byla obsazena dřevinami, které byly v nedávné době 
vyřezány. 
 
Shrnutím poznámek zanesených v rezervační knize a na základě terénních 
entomologických průzkumů lze usuzovat i na vývoj entomologických společenstev. 
Společenstva brouků byla inventarizována v letech 2000 a 2005, spektrum je 
obdobné a obsahuje pozoruhodné druhy střevlíků a drabčíků. Co se týče motýlů, 
z roku 1991 jsou udávány stovky jedinců druhu modrásek očkovaný, z roku 1992 jen 
20 dospělců, v roce 2005 žádný. V roce 2005 byl ověřen jen výskyt druhu modrásek 
bahenní, a to jen v počtu několika jedinců. V roce 2009 byly oba jmenované druhy 
modrásků ověřeny ve velmi slabé populaci. Je pravděpodobné, že prováděný 
management (viz následující odstavec) není pro tyto motýly optimální. 
 
Od vyhlášení přírodní památky na podzim roku 1990 byl na její ploše prováděn 
management za účelem podpoření předmětů ochrany. V rezervační knize CHÚ lze 
najít poznámky týkající se provedených zásahů. Do roku 2002 jsou poznámky kusé, 
neucelené, mnohdy nečitelné, psané ručně v terénu, z některých let jsou k dispozici 
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třeba jen fotografie, jinde jen vyúčtování prováděcí organizace ve smyslu rozlohy 
ošetřené plochy, nikoliv způsobu provedení. Plocha PP měla být ošetřována tak, tak 
bylo stanoveno plánem péče: tedy ob rok kosení čtvrtin horní i dolní plochy bezlesí a 
častější kosení ohnisek třtiny křovištní. Fotografie z některých let dokládají, že tak 
bylo pravděpodobně i postupováno, nicméně určitě ne vždy. Např. v entomologické 
zprávě z roku 1993 (Entomologický ústav ČSAV) je uvedeno, že celá plocha ZCHÚ 
byla pokosena naráz v srpnu 1991, a je tomu přičítán rapidní pokles populace 
modráska očkovaného. Zásah z roku 2003 není doložen, v roce 2004 byla pokosena 
celá plocha v červnu a červenci, v roce 2005 byla rovněž pokosena celá plocha 
jednorázově v červenci. Takový management není pro modrásky vhodný.  
 
Řízené zásahy ochrany přírody, které byly na ploše ZCHÚ realizovány během 
posledních deseti let, jsou vypsány v kapitole 2.5. Zhodnocení výsledků předchozí 
péče a dosavadních zásahů do ZCHÚ a závěry pro další postup.  
 
 
 
2.3. Související plánovací dokumenty, správní rozho dnutí a právní p ředpisy 
 
Přírodní památka Děkanec nezahrnuje lesní pozemky, nevztahuje se na ni LHP. 
 
 
 
2.4. Současný stav ZCHÚ a p řehled díl čích ploch 
 
Na základě terénního průzkumu provedeného během vegetační sezóny roku 2016 
byla plocha přírodní památky rozdělena na čtyři základní typy vegetace:  
 

1. Vegetace travobylinná floristicky bohatá (moliniové a ostřicové louky) 
2. Vegetace travobylinná floristicky chudá 
3. Porosty náletových dřevin  
4. Mokřadní vrbiny na břehu rybníka 

 
V následujícím textu jsou jednotlivé typy ploch stručně charakterizovány.  
 
Plocha č. 1:  
 
Travobylinnou vegetaci druhově bohatou představují vlhké louky moliniové a 
ostřicové s pozoruhodnou květenou. Spektrum vegetace severní louky (plocha 1a) 
tvoří typické druhy moliniových luk jako bukvice lékařská, svízel severní, kosatec 
sibiřský, bezkolenec modrý, olešník kmínolistý, čertkus luční, krvavec toten, 
pryskyřník zlatožlutý, mochna nátržník, metlice trsnatá, třeslice prostřední (Betonica 
officinalis, Galium boreale, Iris sibirica, Molinia caerulea, Selinum carvifolia, Succisa 
pratensis, Sanguisorba officinalis, Ranunculus auricomus, Potentilla erecta, 
Deschampsia caespitosa, Briza media). Z ostřic je zastoupeno celé spektrum, jako 
jako Carex panicea, C. nigra, C. hartmanii, C. canescens, C. echinata. Lokálně se 
zde uchytily i ruderální prvky jako kopřiva a pcháč oset (Urtica dioica, Cirsium 
arvense).  
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Jižní louka, jakožto nejcennější jádro přírodní památky (plocha 1b), je od severní 
oddělená korytem potoka napájejícího rybník. Její spektrum je ještě bohatší a tvoří 
jej typické druhy moliniových luk, jako bukvice lékařská, svízel severní, kosatec 
sibiřský, bezkolenec modrý, olešník kmínolistý, srpice barvířská, čertkus luční, 
krvavec toten, pryskyřník zlatožlutý, kozlík dvoudomý, mochna nátržník (Betonica 
officinalis, Galium boreale, Iris sibirica, Molinia caerulea, Selinum carvifolia, Serratula 
tinctoria, Succisa pratensis, Sanguisorba officinalis, Ranunculus auricomus, 
Valeriana dioica, Potentilla erecta). Hojně se uplatňuje spektrum ostřic typických pro 
ostřicové louky, jako Carex panicea, C. nigra, C. hartmanii, C. canescens, C. 
echinata. V květnovém aspektu je nejnápadnější rostlinou prstnatec májový 
(Dactylorhiza majalis), s populací v roce 2016 čítající stovky kvetoucích jedinců. 
Z dalších zvláště chráněných druhů zde roste kosatec sibiřský (Iris sibirica) a vrba 
rozmarýnolistá (Salix repens ssp. rozmarinifolia).  
 

 
Jižní louka s početnou populací prstnatce májového 
fotografie z plochy přírodní památky dne 2.6. 2016 

 
V červencovém aspektu se dominantami porostu stanou bukvice lékařská a srpice 
barvířská (Betonica officinalis, Serratula tinctoria). Jejich rozkvetlé porosty hostí 
četné zástupce blanokřídlého hmyzu a motýlů.  
 

 
Jižní louka s dominantou rozkvetlé bukvice lékařské a srpice barvířské 

fotografie z plochy přírodní památky dne 13.7. 2016 
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Jižní louka po odkvětu bukvice lékařské a srpice barvířské 

fotografie z plochy přírodní památky dne 30.8. 2016 
 
Západní okraje jižní louky (plocha 1b), blíže k vodě jsou spíše krátkostébelného 
charakteru ostřicových luk s druhy jako Carex panicea, C. nigra, C. hartmanii, C. 
canescens, C. echinata. Při západním okraji plochy 1b se v jarním aspektu uplatňují 
dvě zvláště chráněné, nenápadné ostřice, a to ostřice Davallova a ostřice blešní 
(Carex davalliana, C. pulicaris). Západní okraj jižní louky směrem k okraji rybníka je 
mokřinou, v níž vegetuje početná populace mochny bahenní (Potentilla palustris). 
Dále zde roste blatouch bahenní, kyprej vrbice, šišák vroubkovaný (Caltha palustris 
agg., Lythrum salicaria, Scutellaria galericulata) a další.  
 
Při botanickém inventarizačním průzkumu v letech 2009 a 2010 byly v nejjižnější 
části louky nalezeny dvě zvláště chráněné rostliny, které jsou z lokality známy 
z minulosti a několik let nebyly ověřeny. Jedná se o druhy kruštík bahenní (Epipactis 
palustris) a hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) (Janáková J. (2010). Jejich 
populace jsou velice slabé a téměř sterilní (fertilní 0-2 ex.). Nicméně z důvodu jejich 
výskytu je plocha vyčleněna a je pro ni navržen jiný management – takový, který 
jejich populaci nezničí, ale posílí.  
 
Část popsaných floristicky bohatých luk, zejména kolem přívodního kanálu a podél 
okrajů chráněného zemí, trpí neustálým tlakem třtiny křovištní (Calamagrostis 
epigeios), která se sem plíživě od okrajů rozšiřuje (plocha 1d). Vlivem stálého a 
důkladného managementu se její porosty drží v přijatelných mezích, jsou poměrně 
řídké a neohrožují zvláště chráněné druhy rostlin. Nicméně představují stálou hrozbu 
pro konkurenčně slabé rostliny a druhým negativem je skutečnost, že management 
zaměřený na potlačení třtiny může poškozovat, nebo také poškozuje, jiné předměty 
ochrany. Kosení dočista v červenci není vhodné pro populace vzácných modrásků, 
které jsou z přírodní památky známy. 
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Plocha č. 2:  
 
Travobylinné druhově chudé porosty jsou takové porosty, které mají jednu nebo 
několik dominant, jsou obvykle vysoké, konkurenčně schopné, a (jak již bylo řečeno) 
druhově chudé. Na ploše přírodní památky se nacházejí zejména kolem 
napřímeného koryta potoka, který napájí rybník Děkanec, a pak se deltovitě rozšiřují 
směrem k okraji hladiny rybníka. Dominantou je zde zblochan vodní (Glyceria 
maxima) nebo chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea). 
 

 
Přítok rybníka Děkanec s instalovaným hradítkem, kolem uniformní porosty zblochanu 

fotografie z plochy přírodní památky dne 4.5. 2017 
 
 
Plocha č.3:  
 
Třetím typem vegetace na ploše přírodní památky jsou porosty dřevin. Nástup 
dřevinných formací postupuje od jihu a expanzními dřevinami jsou zejména bříza a 
osika (Betula pendula, Populus tremula), dále je zastoupen smrk, borovice, dub 
(Picea abies, Pinus sylvestris, Quercus robur). V keřovém patru se uplatňuje 
střemcha hroznovitá a krušina olšová (Prunus racemosa, Frangula alnus). Podrost je 
převážně ruderální, dominují ostružiníky a netýkavka malokvětá (Rubus sp., 
Impatiens parviflora).  
 
 
Plocha č.4:  
 
Podél břehu rybníka se v jižní části PP táhne pás keřových vrb. Od hladiny rybníka je 
zde velmi mokro, místy stojí voda. Pod vrbami, kde je podrost zastíněn, není žádná 
pozoruhodnější vegetace, naopak směrem do louky, kde zastínění není tak velké, 
dominuje populace mochny bahenní (Potentilla palustris). Směrem do rybníka 
(v ochranném pásmu PP) roste trsnatá ostřice vyvýšená (Carex elata) a kolem 
celého rybníka vegetuje bohatá populace kamyšníku (Bolboschoenus sp.).  
 
 
Rozbor současného stavu ZCHÚ podle dílčích ploch (mapka) je Přílohou č. 17 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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2.5. Zhodnocení výsledk ů předchozí pé če a dosavadních ochraná řských 

zásahů do ZCHÚ a závěry pro další postup 
 
Od vyhlášení přírodní památky se údržba řídila zásahy navrženými v prvním plánu 
péče. Zásahy do roku 2002 jsou popsány v kapitole 2.2. Historie využívání území a 
zásadní pozitivní a negativní vlivy lidské činnosti v minulosti, současnosti a blízké 
budoucnosti.  
 
V letech 2002 a 2003 v souvislosti s koncem pravomocí okresních úřadů kosení 
nebylo realizováno a sukcese postoupila. Dva následující roky 2004 a 2005 byla 
pokosena celá plocha naráz v červenci, což populacím vzácných modrásků ani 
hořcům příliš neprospělo.  
 
V rezervační knize na Krajském úřadě lze dohledat následující objednané zásahy 
řízeného managementu. V roce 2006 byly louky pokoseny v srpnu, v roce 2007 
v červnu, v roce 2008 v květnu, v roce 2009 v září, v roce 2010 v květnu a v roce 
2011 byly louky pokoseny dvakrát, a to v květnu a v září. Byly vynechány kruhové 
plochy o průměru cca 10 m kolem zatlučených kůlů (pravděpodobně stejné plochy 
při obou sečích). Ponechány zůstaly trsy kosatce sibiřského a vrby rozmarýnolisté.  
 
V roce 2012 nebyl z organizačních důvodů žádný management proveden. 
Následující roky byly provedeny následující zásahy:  
 
2013: 
Mozaikovité kosení ve druhé polovině září, hmota byla odvezena mimo ZCHÚ a v 
plochách byla vynechána neposečená kruhová místa o průměru cca 10 m, 
vyznačená na středu barevně označenými kolíky.  
 
2014 
Ruční seč provedená v září, hmota byla odvezena mimo ZCHÚ a v plochách byla 
vynechána neposečená kruhová místa o průměru cca 10 m, vyznačená na středu 
barevně označenými kolíky. 
 
2015 
Mozaikovité kosení ve druhé polovině září, hmota byla odvezena mimo ZCHÚ a v 
plochách byla vynechána neposečená kruhová místa o průměru cca 10 m, 
vyznačená na středu barevně označenými kolíky.  
 
2016 
Vysečení celé plochy na přelomu září a října, odvoz hmoty.  
 
 
Zhodnocení prováděného managementu:  
 
Přírodní památka Děkanec je na údržbu velice složitá, neboť se zde vyskytují různé 
předměty ochrany, kterým vyhovuje různý typ managementu. Z vývoje lokality lze 
usuzovat, kterým předmětům ochrany prováděný management svědčí a prosperují a 
kterým nikoliv.  
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Stabilní anebo dokonce rostoucí populace vykazují ze zvláště chráněných druhů 
druhy prstnatec májový, kosatec sibiřský, vrba plazivá rozmarýnolistá, ostřice 
Davallova a ostřice blešní. Naopak slábnoucí populace na pokraji vyhynutí vykazují 
druhy hořec hořepník a kruštík bahenní, tučnice obecná, vemeník dvoulistý a tolie 
bahenní pravděpodobně z lokality vymizely. Velice slabé populace vykazují 
modrásek bahenní a modrásek očkovaný.  
 
 
Závěry pro další postup:  
 
Z uvedených údajů lze vyvodit závěry pro další postup. Prováděný management 
polovině předmětů ochrany nevyhovuje. Lokalitu nelze kosit celoplošně naráz a už 
vůbec ne v červnu nebo v červenci. Údržba bude muset probíhat mozaikovitě a bude 
organizačně složitější, než pro jiné obdobně velké lokality.  
 
Nutno vzít v úvahu, že přírodní památka je pozoruhodným refugiem nejen 
rostlinných, ale i živočišných druhů v krajině. Z hlediska podpoření populací 
modrásků by bylo nejvhodnější kosit plochy jen ob rok a to až v září. Z hlediska 
vzácných rostlin naopak je nutné kosení každoroční a to nejlépe uprostřed sezóny 
v červenci (kromě hořců a kruštíku, zde až v říjnu). Kosení až v září by prospělo již 
teď mohutné populaci srpice barvířské, která by mohla zarůst celou lokalitu a potlačit 
druhy konkurenčně slabší. Naopak kosení v červenci zahubí vzácné modrásky. 
Okraje prorostlé třtinou křovištní by bylo nejvhodnější kosit co nejčastěji, nejlépe 3x 
ročně, v pozdním jaru, vrcholném létě a na podzim. Uniformní plochy zblochanu a 
chrastice je rovněž vhodné pokosit alespoň jednou ročně. Vytyčit drobné plošky 
v porostu a na nich jednotlivě provádět management, který by splnil všechny tyto 
požadavky, by bylo složité a byl by nutný specielní dohled pracovníků ochrany 
přírody, což téměř nelze realizovat. Je tedy nutné zvolit kompromis.  
 
Pro biotop vlhkých luk (plocha 1), který je základním předmětem ochrany, navrhuji 
následující management:  
 
• Plocha 1a (severní louka - plocha nejcennější z hlediska motýlů s poměrně 

nízkým porostem, hojným zastoupení krvavce totenu a malým výskytem 
srpice): kosit ve 2. ½ srpna a vynechat plochy kolem kůlů v rozloze třetina až 
polovina rozlohy, tyto plochy dosekat v říjnu nebo začátkem května a kůly na 
další rok přemístit. Druhá možnost je kosit polovinu v 1. ½ května a druhou 
polovinu ve 2. ½ srpna a části střídat.  

• Plocha 1b (jižní louka - plocha nejcennější z hlediska vzácných rostlin a přitom 
ohrožená mohutnou populací srpice): každoroční kosení ve 2. ½ srpna a 
vynechat plochy kolem kůlů v rozloze max. třetina rozlohy, tyto plochy dosekat 
v říjnu a kůly na další rok přemístit.  

• Plocha 1c (nejjižnější část s hořcem a kruštíkem): každoroční kosení v říjnu 
• Plocha 1d (kolem koryta potoka a kolem hranic): kosení 2x ročně v červnu a 

srpnu, popř. 3x ročně (přelom května – června, červenec a září).  
 
Při kosení je vhodné vynechat ve všech plochách místa s kosatcem sibiřským a 
vrbou rozmarýnolistou, jak bylo ponecháváno i v minulosti. Kosení provádět na 
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vysoké strniště (20 cm), aby nebyla zničena luční mraveniště. Uniformní plochy 
zblochanu a chrastice (plocha č. 2) doporučuji také pokosit každoročně v červenci. 
Z hlediska entomologického je vhodnější posečenou hmotu nechat na místě, aby 
nebyla zlikvidována různá vývojová stádia rozmanitých druhů hmyzu, která tato 
hmota obsahuje. Z hlediska botaniků je ponechání hmoty v místě nejcennějších 
partií nepřijatelné. Kompromisem by mohlo být ponechání části hmoty v JV cípu 
přírodní památky (v lese pod břízami) 1-2 týdny a až poté odvézt. Vhodným 
zásahem, který by mohl podpořit populaci kosatce sibiřského, by bylo ruční olámání 
tobolek a rozházení vydrolených semen kosatce do travního drnu na konci 
vegetačního období. 
 
Druhým předpokladem je nepřipustit hnojení okolních pozemků, což jsou louky, 
kejdou, nebo zorání a polaření, použití umělých hnojiv nebo jakýchkoliv pesticidů. Na 
loukách je maximálně možné připustit rozmetání hnoje, ale i při použití tohoto druhu 
statkového hnojiva je nutno vynechat ochranné pásmo přírodní památky (ze zákona 
50 m od hranic PP). Nepřipustit jakoukoliv změnu vodního režimu v lokalitě. 
V případě nutnosti pročistit stoky uvnitř přírodní památky a materiál odvézt.  
 
Listnatý les v jižní části přírodní památky je sukcesního původu. Před 30 lety nejsou 
stromové porosty vůbec uváděny a v mapce jsou kresleny bezkolencové louky až 
k jižní hranici ZCHÚ. V posledních letech byly porosty alespoň pročištěny a částečně 
prokáceny, zejména okraje směřující do louky. Úplně zvrátit sukcesní vývoj 
vykácením lesa by bylo sice možné, ale náročné na ruční práci a tudíž velmi drahé. 
V podrostu lesa nebyly zaznamenány žádné větší populace vzácných rostlin. Za 
současného stavu bude pravděpodobně vhodnější ponechat les vlastnímu vývoji, ale 
nedopustit jeho další rozšiřování na úkor sousední mimořádně hodnotné louky. 
 
 
 
2.6. Stanovení prioritních zájm ů ochrany p řírody v p řípadě možné kolize 
 
Prioritní zájmy ochrany území se odvíjí od předmětu ochrany stanoveného 
vyhlašovacím předpisem. Předmětem ochrany dle vyhlášky je „ekosystém lučního 
společenstva slatinné louky s řadou chráněných a ohrožených druhů flóry, např.: 
hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe), kosatec sibiřský (Iris sibirica), tučnice 
obecná (Pinguicula vulgaris), vstavač májový (Dactylorhiza majalis“). 
 
Z lokality je dlouhodobě známa kolize mezi ochranou lučních porostů a zvláště 
chráněných druhů modrásků, z lokality dokládaných.  
 
Mezi předměty ochrany navrhuji přidat i druhy modrásek bahenní (Maculinea 
nausithous) a modrásek očkovaný (Maculinea telejus). Jedná se o silně ohrožené 
druhy dle naší legislativy a zároveň druhy požívající ochrany EU. Navrhuji dokonce 
předřadit jmenované dva druhy rostlinám, neboť jim akutněji hrozí vyhubení. 
Prioritním zájmem je tedy ochrana ekosystému vlhkých luk a jejich druhové 
bohatosti. Management je nutné podřídit v 1. řadě nárokům jmenovaných modrásků 
a ve 2. řadě nárokům zvláště chráněných rostlin.   
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3. Plán zásah ů a opat ření 
 
3.1. Výčet, popis a lokalizace plánovaných zásah ů 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. Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území 
jsou tabulkovou formou rozepsány konkrétní zásahy pro jednotlivé dílčí plochy uvnitř 
přírodní památky.  
 
 
3.1.1. Rámcová sm ěrnice pé če 
 
Péče o luční porosty: 
 

Typ managementu Kosení, shrabání a odvoz hmoty 
Vhodný interval Louka bohatá s modrásky (plocha 1a) 1x ročně 

Louka bohatá spektrem rostlin (plocha 1b) 1x ročně 
Louka s hořcem a kruštíkem (plocha 1c) 1x ročně 
Louka se třtinou (plocha 1d) 2x-3x ročně 
Chudé uniformní porosty (plocha 2) 1x ročně 
Porosty dřevin – (plochy 3 a 4) prořezávky 1x za 10 let 

Minimální interval Louka bohatá s modrásky (plocha 1a) 1x ročně 
Louka bohatá spektrem rostlin (plocha 1b) 1x ročně 
Louka s hořcem a kruštíkem (plocha 1c) 1x ročně 
Louka se třtinou (plocha 1d) 2x ročně 
Chudé uniformní porosty (plocha 2) 1x za několik let 
Porosty dřevin – (plochy 3 a 4) prořezávky 1x za 10 let 

Pracovní nástroj Lehká mechanizace a ruční nástroje 
Kalendář pro management Louka bohatá s modrásky (plocha 1a) 2. ½ srpna polovina až třetina 

rozlohy, zbytek dosekat v říjnu či v 1. ½ května následujícího roku 
Louka bohatá spektrem rostlin (plocha 1b) 2. ½ srpna většina 
rozlohy, ponechat kruhové plochy kolem kůlů a dosekat v říjnu 
Louka s hořcem a kruštíkem (plocha 1c) 2. ½ října 
Louka se třtinou (plocha 1d) 1. ½ června a 2. ½ srpna 
Chudé uniformní porosty (plocha 2) červen 
Porosty dřevin – (plochy 3 a 4) prořezávky podzim - zima 

Upřesňující podmínky Viz kapitola 3.1.2. Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností 
v území  

 
 
Péče o rostliny: 
 
Péče o rostliny je realizována údržbou jejich biotopu. Většině zvláště chráněných 
rostlin (prstnatec májový, kosatec sibiřský, vrba plazivá rozmarýnolistá, ostřice 
Davallova a ostřice blešní) vyhovuje kosení 1x ročně ve 2. ½ srpna, vhodné je 
vynechat místa s kosatcem sibiřským a vrbou rozmarýnolistou. Vhodným zásahem, 
který by mohl podpořit populaci kosatce sibiřského, by bylo ruční olámání tobolek a 
rozházení vydrolených semen kosatce do travního drnu na konci vegetačního 
období. Plochu s výskytem druhů hořec hořepník a kruštík bahenní je doporučeno 
kosit až v říjnu, po odkvětu a vysemenění jmenovaných druhů.   
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Péče o živočichy: 
 
Nejvzácnějšími živočichy přírodní památky Děkanec jsou motýli modrásek bahenní 
(Maculinea nausithous) a modrásek očkovaný (Maculinea telejus). Jedná se o silně 
ohrožené druhy dle naší legislativy a zároveň druhy požívající ochrany EU. 
Management se musí přizpůsobit nárokům těchto druhů. Z tohoto důvodu je kosení 
luk navrhováno realizovat jako mozaikovité.   
 
• Plocha 1a (severní louka - plocha nejcennější z hlediska motýlů s poměrně 

nízkým porostem, hojným zastoupení krvavce totenu a malým výskytem 
srpice): kosit polovinu v 1. ½ května a druhou polovinu ve 2. ½ srpna nebo při 
srpnovém kosení vynechat plochy kolem kůlů v rozloze třetina až polovina 
rozlohy, tyto plochy dosekat začátkem května a kůly na další rok přemístit.  

• Plocha 1b (jižní louka - plocha nejcennější z hlediska vzácných rostlin a přitom 
ohrožená mohutnou populací srpice): každoroční kosení ve 2. ½ srpna a 
vynechat plochy kolem kůlů v rozloze max. třetina rozlohy, tyto plochy dosekat 
v říjnu a kůly na další rok přemístit.  

 
Kosení provádět na vysoké strniště (20 cm), aby nebyla zničena luční mraveniště. 
Z hlediska entomologického je vhodnější posečenou hmotu nechat na místě, aby 
nebyla zlikvidována různá vývojová stádia rozmanitých druhů hmyzu, která tato 
hmota obsahuje, což však vadí většině vzácných rostlin. Kompromisem by mohlo být 
ponechání části hmoty v JV cípu přírodní památky (v lese pod břízami) 1-2 týdny a 
až poté odvézt. 
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3.1.2. Podrobný vý čet navrhovaných zásah ů a činností v území 
 
Ozna-
čení 

Výměra 
cca (ha) 

Stručný popis Doporučený zásah Naléh
avost 

Interval 
provádění 

Termín provedení 

1a 0,15 Moliniová louka 
floristicky bohatá  
S část 

Kosení, shrabání, 
odvoz hmoty, 
nechání vrby 
rozmarýnolisté 
Ponechat plošky 
kolem kůlů 
Vysoké strniště 
(nezničit luční 
mraveniště) 

 
1 

 
1x ročně 

2. ½ srpna polovina 
až třetina rozlohy, 
zbytek dosekat 
v říjnu či v 1. ½ 
května dalšího roku 
 

 
1b 

 
0,30 

Moliniová až 
rašelinná louka 
floristicky bohatá  
J část 

Kosení, shrabání, 
odvoz hmoty, 
nechání vrby 
rozmarýnol. a 
kosatce sibiř. 
Vyšší strniště, 
vynechat plošky 
kolem kůlů 

 
1 

 
1x ročně 

2. ½ srpna většina 
rozlohy, ponechat 
kruhové plochy 
kolem kůlů a 
dosekat v říjnu 

1c 0,01 Část louky 
s hořcem a 
kruštíkem 

Kosení, shrabání, 
odvoz hmoty 

1  
1x ročně 

2. ½ října  
 

1d 0,15 Moliniová louka se 
třtinou křovištní 

Kosení, shrabání, 
odvoz hmoty 

1  
2x – 3x 
ročně  

Květen - červen 
Červenec, září 
Nebo: 
1. ½ června a  
2. ½ srpna 

2 0,1 Travobyl. vegetace 
floristicky chudá 

Kosení, shrabání, 
odvoz hmoty 

2 1x ročně  Červen, červenec 

3 0,2 Porosty náletových 
dřevin (les) 

Prořezat, vyčistit 
 

3 1x za 10 let Mimo vegetační 
období 

4 0,1 Mokřadní vrbiny na 
břehu rybníka 

Zamezit rozrůstání 
Pořezat okraje 

3 1x za 10 let Mimo vegetační 
období 

stoky 170 m Stoka podél 
východního okraje 
a stoka na ni kolmá 

Pročištění, odvoz 
materiálu 

2 1x za 10 let Kdykoliv 

 
Stupně naléhavosti: 1. stupeň: zásah naléhavý, nezbytný pro zachování předmětu ochrany 
   2. stupeň: zásah vhodný, doporučený 
   3. stupeň: zásah odložitelný 
 
 
Mapa ploch je přílohou č. 19. 
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3.2. Zásady hospodá řského nebo jiného využívání ochranného pásma v četně 

návrhu zásah ů a přehledu činností 
 
Ochranné pásmo vyplývá ze zákona č. 114/1992 Sb. V ochranném pásmu (ze 
zákona 50 m od hranic PP) převažují trvalé travní porosty a vodní plocha (rybník 
Děkanec), pod jižní hranicí les.  
 
Pro trvalé 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. Nelze připustit rozorání luk a polaření, ani dočasné. 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. 
 
Pro rybník Děkanec doporučuji následující limity využívání: 
 
• Krmení ryb krmivy rostlinného původu v období březen – červenec 

v maximální jednorázové dávce do 50 kg s tím, že bude dodržen relativní 
krmný koeficient do maximální hodnoty 2. 

• Medikovaná krmiva bez omezení pouze na doporučení veterinárního lékaře. 
• Využití páleného vápna v maximální jednorázové dávce do 100 kg/ha 

v maximální roční dávce do 500 kg/ha s tím, že nebude aplikováno do litorálu 
a blíže než 10 m od vodního okraje litorálu. 

• Využití chlorového vápna do maximální jednorázové dávky 30 kg/ha a 
maximální celkové dávky do 100 kg/ha za podmínky využití v lovišti nebo jeho 
těsné blízkosti. 

• Využití chlévské mrvy v maximální jednorázové dávce do 400 kg/ha/1 m a 
maximální roční dávce do 1000 kg/ha/1 m za podmínky aplikace mimo plochu 
ochranného pásma PP. 

• Nebudou používána žádná anorganická hnojiva do rybníka.  
• Je zakázáno používat chemické přípravky, jako např. Roundup, Biaktiv, 

Diazinon 60 EC apod.  
 
 
3.3. Zaměření a vyzna čení ZCHÚ v terénu 
 
Přírodní památka je v terénu vyznačena hraničními pruhy po obvodu, a to buď na 
stávajících dřevinách (jižní část) nebo na kůlech (severní část).  
 
Po obvodu jsou v současné době umístěny čtyři tabule se státním znakem. Jedna 
uprostřed severní hranice, dvě u východní hranice (směrem do luk) a poslední 
v jihozápadním cípu.  
 
Informační tabule se zde žádná nenachází.  
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3.4. Návrhy pot řebných administrativn ě – správních opat ření v území 
 
Návrhy na změnu druhů pozemků, způsobů využívání, změny majetkových nebo 
nájemních vztahů, stejně jako návrhy na úpravu hranic území, přehlášení apod. 
nejsou předkládány. 
 
 
 
3.5 Návrhy na regulaci rekrea čního a sportovního využívání území ve řejností 
 
Plocha přírodní památky není využívána pro rekreaci a sport. 
Výkon práva myslivosti není na ploše přírodní památky omezen, myslivecké stavby 
sem ale nesmí být umisťovány bez souhlasu příslušného orgánu přírody. Na plochu 
přírodní památky není dovoleno umisťovat otrávené návnady, objekty intenzivních 
chovů a objekty na přikrmování zvěře.  
 
 
 
3.6. Návrhy na vzd ělávací využití ZCHÚ 
 
Na okraji přírodní památky bude umístěna tabule s informačním textem. 
 
 
 
3.7. Návrhy na pr ůzkum či výzkum ZCHÚ a monitoring 
 
Periodický botanický průzkum zaměřený na zvláště chráněné druhy ve smyslu 
zákona č. 114/1992 Sb. a druhy Červených seznamů provedený cca 1x za 10 let. 
 
Periodický průzkum zaměřený na modrásky rodu Maculinea provedený cca 1x za 5 
let. 
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4. Závěrečné údaje  
 
4.1. Předpokládané orienta ční náklady hrazené orgánem ochrany p řírody podle 

jednotlivých zásah ů (druh ů prací) 
 
 
Druh zásahu 

Odhad 
plochy 
(ha) 

Orientační 
náklady za 
rok (Kč) 

Orientační 
náklady za 
období platnosti 
plánu péče (Kč) 

Jednorázové zásahy    
Instalace tabule s informačním textem    10 000 
    
Opakované zásahy    
Plocha 1a: Mozaikovité kosení louky ve dvou termínech 
srpen a říjen (popř. květen) 1x ročně, shrabání, odvoz 

0,15  4 500  45 000 

Plocha 1b: Mozaikovité kosení louky ve dvou termínech 
srpen a říjen (menší část) 1x ročně, shrabání, odvoz 

0,30  9 000  90 000 

Plocha 1c: Kosení plošky s hořcem v říjnu 1x ročně, 
shrabání, odvoz 

0,01  300  3 000 

Plocha 1d: Kosení třtiny 2x ročně červen a srpen, 
shrabání, odvoz 

0,15  9 000  90 000 

Plocha 2: Kosení chudých porostů 1x ročně v červnu 
nebo červenci, vyhrabání, odvoz 

0,10  3 000  30 000 

Plocha 3: prořezávky porostů dřevin 1x za 10 let mimo 
vegetační období, odvoz větví 

0,20   6 000 

Plocha 4: Redukce rozrůstání vrb 1x za 10 let mimo 
vegetační období, odvoz větví 

0,10   3 000 

Stoka podél východního okraje a stoka na ni kolmá, 
čištění a odvoz materiálu, oprava hradítka 1x za 10 let 

170 m    170 000 

Celkem   25 800  437 000 

 
 
4.2. Použité podklady a zdroje informací 
 
Rezervační kniha přírodní památky Děkanec uložená na KÚ JČK 
Plán péče na období 1996 – 2005, Albrechtová 1996 
Inventarizační botanický průzkum vegetačního krytu Děkanec, Albrechtová 1991 
Plán péče pro období 2006 – 2015, EIA SERVIS s.r.o., 2005 
Biologický průzkum PP Děkanec, EIA SERVIS s.r.o., 2005 
Janák R., Hanč Z. (2009): Denní motýli a vřetenušky PP Děkanec, inventarizační 
průzkum  
Janáková J. (2010): Inventarizační průzkum přírodní památky Děkanec- vegetace a 
flóra. Msc. Depon. in: Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice, 11 pp. 
Chráněná území ČR, svazek VIII. – Českobudějovicko, AOPK 2003 
Seznam zvláště chráněných území ČR, AOPK 2003 
Odborná literatura 
Vlastní terénní průzkum během vegetační sezóny roku 2016 
Informace a podklady poskytnuté Krajským úřadem Jihočeského kraje, odbor ŽP 
(ing. Vlášek) 
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4.3. Seznam použitých zkratek 
 

KÚ JČK , odbor ŽP– Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí 
ZCHÚ – zvláště chráněné území 
PP – přírodní památka, OP – ochranné pásmo 
EU – Evropská unie, EVL – evropsky významná lokalita, PO – ptačí oblast 

 
 
 
4.4. Plán pé če zpracoval 
 

Zpracovatel: 
EIA SERVIS s.r.o. 
U Malše 20 
České Budějovice 
370 01 
 
Zpracoval: 
Ing. A. Čurnová 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis:   ______________________ 
 

 
5. Přílohy plánu pé če 
 

1. Orientační mapa s vyznačením území – širší okolí 
2. Orientační mapa s vyznačením území – bezprostřední okolí 
3. Orientační mapa s vyznačením území – II. vojenské mapování 
4. Orientační mapa s vyznačením území – III. vojenské mapování 
5. Orientační mapa s vyznačením území – historická ortofotomapa 
6. Orientační mapa s vyznačením území – územně správní členění 
7. Katastrální mapa 
8. Ochrana přírody a krajiny 
9. Natura 2000 – lokalita není EVL ani PO, není zastoupena 
10. Ochrana památek 
11. Ochrana podzemních a povrchových vodních zdrojů – jev není zastoupen 
12. Zásobování vodou a vypouštění odpadních vod – jev není zastoupen 
13. Ochrana nerostných surovin a ochrana před nepříznivými geologickými 

vlivy – jev není zastoupen 
14. Znečištění životního prostředí – jev není zastoupen 
15. Zemědělské hospodaření – evidence zemědělské půdy LPIS 
16. Lesnické hospodaření – lesní půda  
17. Mapa dílčích ploch 
18. Mapa předmětů ochrany 
19. Mapa managementových zásahů 
20. Mapa invazních, expanzních či jiných nežádoucích druhů 
21. Mapa rozmístění hraničníků a informačních tabulí 
22. Mapa navrhovaného vymezení ZCHÚ – nové hranice – nejsou navrhovány 

 
 


























