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 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 
1.1 Základní identifikační údaje  
 
evidenční číslo:      601 
kategorie ochrany:      přírodní památka 
název území:       Lipina 
druh právního předpisu, kterým bylo území vyhlášeno: výnos  
orgán, který předpis vydal:      Ministerstvo kultury České  
        socialistické republiky 
číslo předpisu:       3 602/74 
schválen dne:       22.2.1974 
datum platnosti předpisu:      
datum účinnosti předpisu:       
 

1.2 Údaje o lokalizaci území 
 
kraj: Jihočeský 
 
okres:  

okres překryv [m2] překryv [ha] 
Jindřichův Hradec 6949 0,69 
         
obec s rozšířenou působností (ORP):  

ORP překryv [m2] překryv [ha] 
Jindřichův Hradec 6949 0,69 
     
obec s pověřeným obecním úřadem (POU):   

POU překryv [m2] překryv [ha] 
Jindřichův Hradec 6949 0,69 
    
obec:  

obec překryv [m2] překryv [ha] 
Jarošov nad Nežárkou 6949 0,69 
         
katastrální území: 

katastrální území překryv [m2] překryv [ha] 
Hostějeves 6949 0,69 

        
rozdělení řešeného území do jednotlivých kategorií ochrany k 31.12. 2014: 
PP – přírodní památka, PR – přírodní rezervace, OP – ochranné pásmo, SO – smluvní ochrana dle § 39 ZOPK, 
ZO – ochrana dle § 45c odst. 2 ZOPK, tzv. „základní ochrana“. 

název kategorie navržena do 
EVL typ OP plocha části [ha] 

Lipina OP NE ze zákona - 
Lipina PR NE 0,69  0,69 
   CELKEM 0,69 
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Přílohy č. M1:  
Orientační mapy s vyznačením území 
 
 
příloha M1-a: Orientační mapa s vyznačením území – širší okolí 
podkladová mapa: ZM 50 © ČÚZK (Základní mapa České republiky 1:50 000 (ZM 50) je základním státním 
mapovým dílem středního měřítka a je koncipována jako přehledná obecně zeměpisná mapa.). 
 
příloha M1-b: Orientační mapa s vyznačením území - bezprostřední okolí 
podkladová mapa: ZM10 © ČÚZK (Základní mapa České republiky 1:10 000 (ZM 10) je základním státním ma-
povým dílem a je nejpodrobnější základní mapou středního měřítka. Zobrazuje území České republiky v souvis-
lém kladu mapových listů. Rozměry a označení mapových listů ZM 10 jsou odvozeny z mapového listu Základní 
mapy České republiky 1 : 50 000, rozděleného na 25 dílů.). 
 
příloha M1-c: Orientační mapa s vyznačením území – II. vojenské mapování 
podkladová mapa: II. vojenské mapování © CENIA (Kompletní soubor II. vojenského (Františkova) mapování z 
let 1836 - 1852, který byl získán v rámci projektu VaV/640/2/01 - Identifikace historické sítě prvků ekologické 
stability krajiny (řešen v letech 2001 - 2002). Geodetickým základem II. vojenského mapování byla vojenská tri-
angulace, takže se oproti I. vojenskému mapování vyznačuje zvýšenou mírou přesnosti. Podkladem byly mapy 
Stabilního katastru v měřítku 1 : 2 880, z výsledků tohoto mapování byly odvozeny mapy generální (1: 288 000) 
a speciální (1: 144 000). Digitalizace mapových podkladů byla provedena ve spolupráci CENIA, česká infor-
mační agentura životního prostředí a Laboratoře geoinformatiky Fakulty životního prostředí Univerzity 
J.E.Purkyně.). 
 
příloha M1-d: Orientační mapa s vyznačením území – III. vojenské mapování 
podkladová mapa: III. vojenské mapování © UJEP, CENIA, Ministerstvo životního prostředí (Ortorektifikované 
Speciální mapy III. vojenského mapování v měřítku 1:75 000. Původní mapování probíhalo v 80. letech 19. sto-
letí, následně však bylo provedeno několik aktualizací. Mapy v této datové sadě byly vydány v období těsně před 
nebo po druhé světové válce (1935 - 1938 a 1946 - 1947), ale zobrazují stav území nejčastěji z konce 20. a za-
čátku 30. let minulého století. Nejnovější mapové listy již obsahují dotisk kilometrové sítě souřadnic S-JTSK ne-
bo pro znázornění výškopisu kromě šrafování používají už i vrstevnice. Pro předkládaný Plán péče byly naske-
novány dotčené mapové listy bez následné ortorektifikace. 
 
příloha M1-e: Orientační mapa s vyznačením území – Historická ortofotomapa 
podkladová mapa:  
Historická ortofotomapa © CENIA 2010 a GEODIS BRNO, spol. s r.o. 2010; Podkladové letecké snímky poskytl 
VGHMÚř Dobruška, © MO ČR 2009 (V rámci metodické části (1. etapy) projektu Národní inventarizace konta-
minovaných míst (NIKM) byla vytvořena ortofotomapa České republiky z historických snímků prvního plošného 
celostátního leteckého snímkování z 50. let. Podklady – letecké měřické snímky poskytnuté Vojenským geografic-
kým a hydrometeorologickým úřadem (VGHMÚř) Dobruška - zpracovala a historické ortofoto dodala společ-
nost GEODIS BRNO, spol. s r.o.). 
 
Poznámka: Vyznačení území na podkladu aktuální Ortofotomapy (2010 – 2011) je součástí 
přílohy M2 - Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma 
 

1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí 
 
Aktualizace parcelního vymezení byla prováděna nad vrstvami platnými ke dni 31.10. 2015.  
Původ parcelního vymezení: 
DKM - digitální katastrální mapa vzniklá obnovou operátu novým mapováním, případně přepracováním dosa-
vadních map KN v měřítku 1:1000 a 1:2000 v souřadnicovém systému S-JTSK, je součástí ISKN - Informační 
systém katastru nemovitostí. (Vzniká digitalizací map v měřítku 1:1000 a 1:2000.)  
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Zvláště chráněné území: 
 
Katastrální území: Hostějeves (645621)  

Číslo Původ       Výměra Dotčená  
parcely parcelního Druh pozemku  Způsob využití pozemku  Číslo   celková  část 
podle 
KN vymezení podle KN podle KN LV podle KN 

(m2) parc. (m2) 

106 DKM lesní pozemek  78 7587 6949 

   CELKEM     6949 
 
LV 78 – Lesy České republiky a.s. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500008 Hradec Králové 
 
 
Ochranné pásmo: 
 
Ochranné pásmo není vyhlášené, je jím tedy dle § 37 zákona č. 114/1992 Sb. pás do vzdále-
nosti 50 m od hranice ZCHÚ. 
 
 
Příloha č. M2:  
Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma 
 
podkladová mapa: Ortofotomapa 2010-2011 © ČÚZK, hranice katastrů - Data registru územní identifikace, ad-
res a nemovitostí v Jihočeském kraji © ČÚZK; parcely DKM, KM-D © ČÚZK - Hranice parcel v území pokry-
tém oficiální digitalizací ČUZK, digitální katastrální mapou (DKM) nebo katastrální mapou digitalizovanou 
(KM-D), aktualizováno 4x ročně; parcely ÚKM © Jihočeský kraj (prvotní pořízení dat v roce 2012 firma Gefos, 
aktualizace 1-3/2013 2013 firma Georeál, od 1.11.2013 aktualizováno katastrálním úřadem). 

 
 
 



 4

 

1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma  
 

 
Plocha je ve všech tabulkách (v tomto plánu péče) uvedena podle nově zdigitalizované hrani-
ce PP nad mapou KN (cuzk). Plocha uváděná v Ústředním seznamu ochrany přírody (ÚSOP,  
www.drusop.nature.cz) činí 7213 m2, plocha z digitální vrstvy GIS dodané zadavatelem činí 
7328 m2, zákres hranic PP v této vrstvě je posazen mimo parcelní položení z KN (a potažmo i 
mimo vegetační hranice na ortofotu), tento nepřesný (severním směrem posunutý) zákres od-
povídá vrstvě s porostní mapou (les_det_2010).  V předešlém plánu péče byla uváděna plocha 
7213 m2. V platném LHP je uváděna skutečnému stavu odpovídající plocha 0,69 ha. 
 
 

1.5 Překryv území s jinými chráněnými územími nebo významnými jevy ÚAP Jihočes-
kého kraje 
 
Přílohy č. M7: mapy se zákresem situace v řešeném území 
 
Ochrana přírody a krajiny (příloha M7-a-1): 
podkladová mapa: Ortofotomapa 2010-2011 © ČÚZK 
 
národní park:        NENÍ 
chráněná krajinná oblast:      NENÍ 
Zdroj dat: Vrstva hranic velkoplošných zvláště chráněných území České republiky vyhlášených podle § 14 zákona č. 
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny jak vyplývá z pozdějších změn; © AOPK ČR 
 
jiné zvláště chráněné území a jeho ochranné pásmo:  NENÍ 
Zdroj dat:  Vrstva hranic maloplošných zvláště chráněných území v České republice vyhlášených podle § 14 zákona č. 
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny jak vyplývá z pozdějších změn. © AOPK ČR 
 

Druh pozemku 
ZCHÚ 

plocha v 
ha 

OP 
plocha v 

ha 

ZCHÚ ná-
vrh  

plocha v ha 
Způsob využití pozemku 

ZCHÚ a 
nZCHÚ 

plocha v ha 
lesní  pozemky 0,69  0,0000  

vodní  plochy -  0,0000 

zamokřená plocha  

rybník nebo nádrž  

vodní tok   

trvalé  travní porosty -  0,0000 

 orná půda -  0,0000 

ostatní zemědělské  
pozemky 

-  0,0000 

ostatní plochy -  0,0000 
neplodná půda  

ostatní způsoby využití  

zastavěné 
plochy a nádvoří 

-  0,0000 
 

Plocha celkem  0,69  0,0000 

http://www.drusop.nature.cz
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přírodní park:        NENÍ   
     
Zdroj dat: Hranice přírodních parků podle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů. © Jihočeský kraj 
 
regionální a nadregionální ÚSES:     NENÍ   
  
Zdroje dat: 1. Aktualizace ZÚR JČK vydaná usnesením Jihočeského kraje č. 293/2011/ZK-26 ze dne 13.9.2011 - ÚSES. Jed-
ná se o závazné vymezení prvků územního systému ekologické stability na úrovni územně plánovací dokumentace kraje (RBK, 
RBC, NRBK, NRBC). © Jihočeský kraj 
 
migračně významná území:      NENÍ 
Dálkové migrační koridory jsou základní jednotkou pro zachování dlouhodobě udržitelné průchodnosti krajiny pro velké sav-
ce. Jsou to liniové krajinné struktury délky desítek kilometrů a šířky v průměru 500 m, které propojují oblasti významné pro 
trvalý a přechodný výskyt velkých savců. Jejich základním cílem je zajištění alespoň minimální, ale dlouhodobě udržitelné 
konektivity krajiny i pro ostatní druhy, které jsou vázány na lesní prostředí. Základní pracovní mapové měřítko je 1:50 000. 
© AOPK ČR 
 
lokalita zvláště chráněných druhů nadregionálního významu: NENÍ 
Zdroj dat: Datová sada lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem © AOPK ČR 
 
 
Natura 2000 (příloha M7-a-2): 
ptačí oblast:     NENÍ 
evropsky významná lokalita:   NENÍ 
Zdroj dat: Natura 2000 - evropsky významné lokality; Natura 2000 – ptačí oblasti, © AOPK ČR; návrh změny hranic EVL © 
Jihočeský kraj, Sdružení Jižní Čechy NATURA 2000; podkladová mapa: Ortofotomapa 2010-2011 © ČÚZK 
 
 
 
Vybrané skupiny jevů u územně analytických podkladů Jihočeského kraje: 
podkladová mapa: ZM10 © ČÚZK 
Dle metodiky pro zpracování plánů péče a na základě jednání s krajským úřadem, jako pří-
slušným orgánem ochrany přírody, byly vybrány následující skupiny jevů a vrstvy jednotli-
vých jevů, které mohou mít v řešeném území vliv na realizaci managementových opatření, 
popř. mohou nějakým způsobem lokalitu ovlivnit. V případě nutnosti zásahu v ploše, která se 
kryje s některou z níže uvedených vrstev jevů je nutné záměr předem konzultovat s příslušným 
orgánem nebo organizací. Uvedené jevy jsou zpracovány pouze jako mapová příloha pro jed-
notlivé skupiny a to včetně zákresu okolí lokality. Podrobný popis jednotlivých jevů je 
k dispozici na příslušných odborech krajského úřad, popř. u poskytovatele dat. 
 

A. Ochrana památek (příloha M7-b) 
Poskytovatelem dat je v rámci územního plánování NPÚ. Ochrana památek má vliv zejména na realiza-
ci managementových opatření, zvláště je-li toto spojeno se zásahem do terénu, nebo se změnou krajinné 
charakteristiky. Jakékoli zásahy v oblastech překrývajících se s některou z níže uvedených vrstev je nut-
no zásah předem konzultovat s příslušným pracovištěm NPÚ (popř. s pracovníky příslušného regionál-
ního muzea). Toto se týká i relativně „drobných“ zásahů, jako je např. umisťování hraničníků nebo in-
formačních tabulí. Ke střetu může dojít i při hospodaření na pozemcích, zejména v archeologických lo-
kalitách – např. meliorace zemědělských pozemků, odstraňování pařezů na lesních pozemcích apod., 
proto i obdobné zásahy je vhodné předem konzultovat a dále postupovat dle pokynů NPÚ. Podkladem 
jsou ÚAP Jihočeského kraje. 

− Národní kulturní památka 
− Památková zóna 
− Památková zóna - ochranné pásmo 
− Území archeologických nálezů 
− Válečné hroby 
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B. Ochrana podzemních a povrchových vodních zdrojů (příloha M7-c) 
Výskyt níže uvedených jevů v řešeném území nebo jeho okolí může mít vliv zejména na realizaci 
opatření, která mohou ovlivnit kvalitu vod. Takové záměry je nutno konzultovat předem 
s příslušným vodoprávním úřadem, popř. s Ministerstvem zdravotnictví. Poskytovatelem údajů 
o území je DIBAVOD, HEIS VU 

− Ochranná pásma vodních zdrojů 
− Ochranné pásmo přírodního léčivého zdroje I. stupně 
− Ochranné pásmo přírodního léčivého zdroje II. stupně 
− Chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) 

CHOPAV jsou stanoveny na základě nařízení vlády.  
 

C. Zásobování vodou a vypouštění odpadních vod (příloha M7-d) 
− Hlavní vodovodní řad včetně ochranného pásma 
− Hlavní kanalizační sběrač včetně ochranného pásma 
− Čistírna odpadních vod včetně ochranného pásma 
− Vodoměrná stanice 
− Čerpací stanice 
− Úpravna vody 
− Poskytovatelem údajů o území je DIBAVOD 

 
 

D. Ochrana nerostných surovin a ochrana před nepříznivými geologickými vlivy 
(příloha M7-e) 
Existence níže uvedených jevů má přímý dopad zejména na realizaci managementových opatření, (např. 
pracovníci provádějící zásah v dobývacím prostoru musí být proškoleni). Existence jevů v místě nebo 
okolí může mít i přímý vliv na vývoj dotčené lokality. Podkladem jsou ÚAP Jihočeského kraje. 

− Dobývací prostory 
− Ložiska nerostných surovin 
− Poddolované území  

 
E. Znečištění životního prostředí (příloha M7-f) 

Existence níže uvedených jevů v dotčené lokalitě nebo v jejím okolí může mít přímý (zejména negativní) 
vliv na stav lokality a její další vývoj. Podkladem jsou ÚAP Jihočeského kraje. 

− Skladové hospodářství 
− Území ekologických rizik 

 
F. Zemědělské hospodaření – evidence zemědělské půdy LPIS (příloha M7-g) 

Ministerstvo zemědělství poskytuje bezplatný přístup ke svým vybraným geografickým datům registru 
půdy (LPIS) prostřednictvím WMS (Web Map Service) a WFS (Web Feature Service) dle standardu 
OGC. Data jsou poskytována za území celé České republiky. 
Pro potřeby opatření v předmětné lokalitě je rozhodující vymezení jednotlivých půdních bloků a stano-
vený typ hospodaření. 

 
G. Lesnické hospodaření – lesní půda (příloha M7-h) 

Orientační přehled lesní půdy v jednotlivých lokalitách a jejich okolí. Podkladem jsou ÚAP Jihočeského 
kraje. 

 
 

1.6 Kategorie IUCN 
IV. - řízená rezervace 
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1.7 Předmět ochrany ZCHÚ 

1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu 
 
Předmět ochrany přírodní památky dle Výnosu MK ČSR č.j. 3 602/74 ze dne 22. 2. 1974, o 
vyhlášení Státní přírodní rezervace a stanovení jejích bližších ochranných podmínek: 
 
Předmětem ochrany přírodní památky (pův. SPR) jsou původní lipové doubravy, typické pro 
teplejší polohy Českomoravské vrchoviny. 

 
  

1.7.2 Hlavní předmět ochrany ZCHÚ – současný stav 
 
 
A. ekosystémy 
 
Hlavním předmětem ochrany jsou následující společenstva (uvedena tučně a podbarvena), ja-
ko doplňující jsou uvedena ostatní zjištěná společenstva, která nejsou předmětem ochrany 
(uvedena kurzívou). 
 
  

název ekosystému1 

podíl  plo-
chy v 

ZCHÚ 
(%)2 

stupeň vzác-
nosti/ ohrožení 

3 
popis biotopu ekosystému 

Svaz LBB Carpinion betuli 
Dubohabrové háje (L3.1 Her-
cynské dubohabřiny/9170 
Dubohabřiny asociace Galio-
Capinetum) 

97,1 3/a 
  

krátký příkrý svah jihovýchodní orientace 
nad pravým břehem říčky Žirovnice, na sva-
hu četné skalní výchozy 

Svaz SAC Štěrbinová vegetace 
kyselých skal (S1.2 Štěrbinová 
vegetace silikátových skal a dro-
lin) 

2,9 3/b v ochuzených fragmentech na skalních vý-
chozech 

 
 
Název společenstva je uveden podle díla Vegetace České republiky 1-4 (Chytrý ed. 2007-
2013) včetně kódu, v závorce pak označení přírodního biotopu dle Katalogu biotopů České 
republiky (Chytrý a kol. 2010). 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 
 
 
 
B. druhy 
  
Předmětem ochrany nejsou žádné druhy rostlin ani živočichů. 
 
 

                                                         
1 kód a název syntaxonu dle Vegetace ČR 1-4 (Chytrý et al 2007-2014)/ kód a název biotopu dle Katalogu bioto-
pů ČR (Chytrý et al. 2010)/kód a název typu přírodního stanoviště v soustavě Natura 2000 
2 plochy stanoveny z terénního šetření (Wimmer, 2015-16) 
3 Rostlinná společenstva České republiky a jejich ohrožení (Moravec 1995) 
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1.8 Předmět ochrany EVL anebo PO, s kterými je ZCHÚ v překryvu 
 
Přírodní památka není v překryvu s žádnou Evropsky významnou lokalitou ani s Ptačí oblastí. 
 
 
 

1.9 Cíl ochrany 
 
Dlouhodobým cílem péče o přírodní památku Lipina je zachování a zlepšování podmínek ne-
zbytných pro trvalou existenci stanovišť, které jsou předmětem ochrany v přírodní rezervaci a 
zároveň zachování a ochrana dalších přírodních biotopů včetně populací ohrožených a regio-
nálně významných druhů rostlin a živočichů. 
Cílem ochrany v celé PP je udržet současný stav zachovalých lesních společenstev regionální 
varianty dubohabřin a na ně vázaných populací typických druhů rostlin a živočichů a zároveň 
cílenými zásahy zajistit úpravu neodpovídající dřevinné skladby. Návrh managementu je za-
měřený na vytvoření nástupní generace lesního porostu a na doplnění lesního porostu vý-
sadbami geograficky původních dřevin do světlin a mezer v případě nedostatečné přirozené 
obnovy. Perspektivním záměrem je ponechat lesní porost samovolnému vývoji s uplatněním 
přírodních procesů, s ponecháním padlé hmoty v porostu.  
 
 

2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět a 
cíl ochrany 
2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů  
 

Území PP Lipina je vymezeno v malém lesním porostu porůstajícím strmý JV svah nad pra-
vým břehem říčky Žirovnice. Pomyslný střed lokality (49012´11,2´´N, 15005´26,3´´E) je 
vzdálen zhruba 750 m JJZ od osady Hostějeves, 2,5 km SV od obce Jarošov nad Nežárkou. 
Nadmořská výška se pohybuje mezi 482 a 498 m n.m. Přirozenou hranici území tvoří hranice 
prostorového rozdělení lesa.  

Z hlediska Regionálního členění reliéfu dle Zeměpisného lexikonu ČR (DEMEK & MAC-
KOVČIN 2006) patří řešené území soustavě Česko-moravské, podsoustavě Českomoravská 
vrchovina, celku Křemešnická pahorkatina, podcelku Jindřichohradecká pahorkatina, okrsku 
Jindřichohradecká kotlina – IIC-1A-2.  

Na geologické stavbě řešeného území se podílí jednotvárná série moldanubika, která tvoří 
skalní základ. Moldanubický pluton je zastoupen hrubě zrnitou biotitickou a silimanit-
biotitickou migmatitizovanou pararulou, pomístně s vložkami cordieritu. Na území PP jsou 
místy vytvořeny menší skalní výstupy. V JZ části památky je malá rokle s periodickou vodo-
tečí, vtékající do Žirovnice. Malá suchá rokle tvoří i SV hranici památky. Spodní části svahů a 
dna roklinek jsou vyplněny kvartérními nezpevněnými sedimenty pleistocénního až holocén-
ního stáří, místy s vyšší příměsí úlomků hornin, v nivě jsou holocénní  nivní písčito-hlinité 
nezpevněné sedimenty. Půdní pokryv na zvětralinách tvoří typická kambizem kyselá, v hor-
ních částech svahů a v okolí skalních výchozů mělká a vysýchavá, s vyšším podílem skeletu.  

Reliéf je tvořen krátkým a prudkým svahem nad širokou nivou Žirovnice, místy přerušovaný 
mělkými roklemi, s maximálním převýšením 10-15 m.  

Celé území PP je odvodňováno dílčím povodím Žirovnice a jejím bezejmenným pravostran-
ným přítokem (č. povodí 1-07-03-0240).  
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Krajinný ráz je charakteristický relativně vyváženým zastoupením lesních porostů, soustředě-
ných jednak do několika větších komplexů a jednak do menších lesních celků a remízů podél 
říčky Žirovnice a jejích přítoků. Na zemědělské půdě převládá orná nad trvalými travními po-
rosty. Vodní nádrže jsou sporadické a maloplošné, častější jsou malé lesní rybníčky.  

Podle klimatické klasifikace (QUITT 1970) náleží celé území k mírně teplé klimatické oblasti 
a v rámci ní k okrsku MT 9. Okrsek MT 9 je charakterizován dlouhým, teplým, suchým až 
mírně suchým létem a krátkou, mírnou a suchou zimou s krátce trvající sněhovou pokrývkou.  

Z hlediska fytogeografického členění ČSR (DOSTÁL 1957) lze řešené území zařadit do ob-
lasti A - oblast středoevropské lesní květeny - Hercynicum, podoblasti přechodné květeny 
hercynské A-3, obvodu b - Hercynicum submontanum. Podle regionálně fytogeografického 
členění ČR (SKALICKÝ 1988) patří území do fytogeografické oblasti mezofytikum, obvodu 
Českomoravské mezofytikum, do okresu 67 Českomoravská vrchovina. Dle přírodních les-
ních oblastí (PLÍVA, ŽLÁBEK 1986, OPRL ÚHÚL 2015) celé území patří do PLO 16. Čes-
komoravská vrchovina.  

Celé území PP spadá do biochory -4RS Plošiny na metamorfitech v suché oblasti 4. v.s., vy-
mezené v okrajové části bioregionu 1.31 Třeboňského na kontaktu s bioregionem 1.46 Pe-
lhřimovským  v podprovincii hercynské. 

Podle Geobotanické mapy ČSSR (MIKYŠKA a kol. 1968) jsou na území Jindřichohradecké 
pahorkatiny z hlediska rekonstruované vegetace mapovány acidofilní doubravy sv. Quercion 
robori-petraeae (Qa), podél Žirovnice pak pruh údolních olšin sv. Alno-Ulmion (AU). Podle 
mapy potenciální vegetace (Neuhäuslová a kol., 1998) patří celá lokalita do jednotky potenci-
ální vegetace 36 – Biková a/nebo jedlová doubrava (Luzulo albidae-Quercetum petraeae, 
Abieti-Quercetum) 

Převedeno na syntaxony jsou tak potenciálně zastoupena společenstva z rámce sv. Quercion 
roboris. Při bližším pohledu však lze současná lesní společenstva na území PP Lipina  přiřadit  
k regionální variantě dubohabřin sv. Carpinion  betuli, s přechody k suťovému lesu z rámce 
sv. Tilio platyphylli-Acerion. 
 
 
Přehled zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 
 
Cévnaté rostliny 
 
Při inventarizačním botanickém a lesnickém průzkumu vegetačního krytu (Albrecht, Urban, 
1985) i v předchozím Plánu péče (Šiška 2004) nebyly na území SPR/PP Lipina zjištěny žádné 
zvláště chráněné druhy dle Vyhl. 395/1992 Sb., byly zaznamenány 2 druhy uvedené 
v Červeném seznamu (Grulich, 2012) a 3 druhy uvedené v Červené knize jižní části Čech 
(Lepší P. et al). Při venkovním šetření na jaře 2016 byl zaznamenán roztroušený výskyt dym-
nivky bobovité (Corydalis intermedia) při horní hraně svahu a ojediněle v dolní části svahu.  
 
 

Latinský název Český název 395/1992 ČS ČK 
Abies alba jedle bělokorá - C4a C4 
Corydalis intermedia Dymnivka bobovitá - C4a C4 
Lathraea squamaria podbílek šupinatý - - C4 
Pyrus pyraster4 hrušeň polnička - C4a D2 

 
 

                                                         
4 sporný taxon, uveden v Šiška 2004, Albrecht 1985 uvádí pouze taxon Pyrus communis 
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Kategorie vyhlášky 395/1992 Sb., Červeného seznamu a Červené knihy jsou uvedeny kódem 
u jednotlivých druhů. Kategorie podle vyhlášky MŽP 395/1992 Sb.: KO = kriticky ohrožený, 
SO = silně ohrožený, O = ohrožený. Kategorie podle Červeného seznamu: C1 = kriticky 
ohrožený, C2 = silně ohrožený, C3 = ohrožený, C4a = vzácnější taxony vyžadující pozornost 
– blízké ohrožení, C4b = vzácnější taxony vyžadující pozornost – s chybějícími informacemi.  
Kategorie podle Červené knihy: C1 = kriticky ohrožený, C2 = silně ohrožený, C3 = ohrožený 
či zranitelný, C4 = vzácnější taxony vyžadující další pozornost, D2 = nedokonale známě ta-
xony. 
 
Z regionálně významnějších druhů, které nejsou zařazeny mezi zvláště chráněné či ohrožené 
druhy, byla na rozhraní JV cípu PP a jejího ochranného pásma u říčky Žirovnice zaznamená-
na Rosa pendulina. 
 
 
Živočichové 
 
Na území PP Lipina dosud nebyl prováděn žádný systematický inventarizační zoologický 
průzkum.  Následující text obsahuje údaje použité z předchozího plánu péče. 
 

Druh česky Druh vědecký ná-
zev 

Kategorie ochrany 
vyhláška MŽP 
395/1992 Sb. / červený 
seznam /  

Početnost / přibližná lo-
kalizace 
 

Savci 
Veverka obecná Sciurus vulgaris O / LC Hnízdo v koruně lípy (Šiš-

ka 2004) 
 
Použité zkratky: CR – kriticky ohrožený druh, EN – ohrožený, VU – zranitelný, NT – téměř 
ohrožený,  LC – málo dotčený; KO – kriticky ohrožený druh, SO – silně ohrožený, O – ohro-
žený.   
 
Při orientačním průzkumu bezobratlých byly zjištěny některé méně běžné druhy síťokřídlých, 
mimo jiné vodnářka Sisyra fuscata a dvoukřídlých, například vrtule Myoleja lucida, jejíž vý-
voj probíhá v plodech zimolezu, kopinatka Lonchaea sylvatica, bzučivka Protocalliphora 
azurea a jiné druhy fauny listnatých lesů. Zajímavý je nález kuklice Pseudoperichaeta nigro-
lineata, která patří k význačným stepním druhům. Zdroj: Albrecht a kol. 2003. 
 
 
 
 
Vegetační charakteristika  
 
Přírodní stanoviště soustavy Natura 200 
Při mapování soustavy NATURA 2000 byly v území vylišeny následující biotopy 
(www.nature.cz): L4 Suťové lesy a S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin. Po-
rosty biotopu L4 byly pro potřeby předkládaného Plánu péče překlasifikovány do biotopu 
L3.1 Hercynské dubohabřiny, aktualizováno při průzkumu aktuálního stavu. Stručný rozbor 
klasifikace společenstev je uveden v následujícím textu. Při mapování nebyly podchyceny 
maloplošné, nepřírodní biotopy světlin a výsadeb stanovištně a geograficky nepůvodních dře-
vin.  

 

http://www.nature.cz
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Stanoviště - přehled 
Celková rozloha lokality: 100% ha: 0,72 

Z toho prioritních naturových biotopů:  0 0 

Z toho neprioritních naturových biotopů:  100 0,69 

Z toho ostatních přírodních biotopů:  0 0 

Z toho X biotopů:  0 0 

 
 
Naturové biotopy 

 Stanoviště/Biotop5 Předmět 
ochrany 

Plocha6 
ha % 

8220 
Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých 

svahů/S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a 
drolin 

NE 0,02 2,9 

9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum/L3.1 
Hercynské dubohabřiny ANO 0,67 97,1 

 
 
 
Fytocenologická klasifikace 
V území lze vylišit následující syntaxony fytocenologického systému curyšsko-montpeliérské 
školy, uvedené v díle Vegetace ČR 4 (Chytrý a kol., 2013), doplňkové syntaxony dle Vegeta-
ce ČR 2 (Chytrý a kol. 2009). 

 
Mezofilní a vlhké opadavé listnaté lesy 
Třída LB. Carpino-Fagetea Jakucs ex Passarge 1968 
Svaz LBB. Carpinion betuli Issler 1931 
LBB01. Galio sylvatici-Carpinetum betuli Oberdorfer 1957 

Varianta Tilia cordata (LBB01g) 
 
na exponovaných stanovištích s výstupy skalek přechody ke společenstvům (maloplošná mo-
zaika) 
svazu LBF Tilio platyphylli-Acerion Klika 1955 
LBF01 Aceri-Tilietum Faber 1936 
 
Vegetace skal, zdí a stabilizovaných sutí 
Třída SA. Asplenietea trichomanis (Br.-Bl. in Meier et Br.-Bl. 1934) Oberdorfer 1977 
Svaz SAC. Asplenion septentrionalis Gams ex Oberdorfer 1938 
SAC03. Asplenio trichomanis-Polypodietum vulgaris Firbas 1924 
Velmi ochuzená společenstva bez bylin, pouze s mechorosty. 
 
Mezofilní a suché křoviny a akátiny 
Třída KB. Rhamno-Prunetea Rivas Goday et Borja Carbonell ex Tüxen 1962 
Svaz KBC. Sambuco-Salicion capreae Tüxen et Neumann ex Oberdorfer 1957 
KBC03. Senecioni fuchsii-Sambucetum racemosae Noirfalise ex Oberdorfer 1957 

                                                         
5 kód a název typu přírodního stanoviště v soustavě NATURA 2000/ název a kód biotopu dle Katalogu biotopů 
ČR (Chytrý et al. 2010)  
6 plochy stanoveny z mapování biotopů 
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Vlastní syntaxonomické zařazení lesních porostů je značně problematické a diskutabilní. 
Všeobecně přijímané a dlouhodobě uváděné je přiřazení do sv. Carpinion Issler 1931 em. 
Mayer 1937, v původní klasifikaci as. Stellario-Tiletum Moravec 1964, která je v současném 
pojetí (Chytrý 2013) začleněna do šířeji pojaté as. Galio sylvatici-Carpinetum betuli (varianta 
Tilia cordata, popř. varianta Mercurialis perennis). Albrecht (1985) porosty označuje jako 
přechodné mezi sv. Carpinion a Tilio-Acerion Klika 1955 em. Husová in Moravec et al. 1982 
(v současnosti Tilio platyphylli-Acerion Klika 1955 ), na části PP inklinující k as. Aceri-
Carpinetum betuli Klika 1941, subas. abietetosum (Mikyška 1952) Husová 1982 (v součas-
ném pojetí Aceri-Tilietum Faber 1936, cf. varianta Fagus sylvatica).  

Podle lesnické typologie lokalita stanovištně (4. lvs) odpovídá květnatým bučinám nižšího 
stupně z rámce sv. Fagion sylvaticae, při mapování biotopů NATURA 2000 byly porosty při-
řazeny k suťovým lesům s relativně vysokou reprezentativností (B).  

Přes výše uvedené rozpory se v tomto plánu péče přidržuji původního pojetí a zařazení spole-
čenstev k dubohabřinám extrazonálního charakteru s odkazem na jejich přechodný charakter k 
lesům suťovým. Obě vegetační jednotky nelze podle druhové skladby od sebe spolehlivě odli-
šit, někdy víceméně pouze kvantitativním zastoupením diagnostických druhů. Pro suťový les 
je však určující mechanický pohyb substrátu popř. půdotok s hromaděním materiálu na bázi 
svahu), nikoliv přítomnost drobných skalek vystupujících z nepříliš hluboké půdy, aniž by 
kameny byly volně odloučené od skalního podloží a mechanicky ovlivňovaly druhové složení 
stromového a bylinného patra (Grulich in Guth 2006). Na přechodná stanoviště inklinující k 
suťovým lesům naopak ukazuje hojný výskyt klenu, který se zde vyskytuje jednak ve formě 
jednotlivých stromů ze semenáčků (starší) a jednak zmlazuje výmladky (mnohokmeny i jed-
notlivé exempláře). Pro garnituru bylinného podrostu jsou typické druhy společné pro dubo-
habřiny i suťové lesy jako Tilia cordata, Corylus avellana, Lonicera xylosteum, Hepatica no-
bilis, Poa nemoralis, Campanula trachelium, Melica nutans, Asarum europaeum, některé 
společné druhy mají těžiště rozšíření spíše nebo pouze v suťových lesích Corydalis interme-
dia, Mercurialis perennis, Galeobdolon luteum s.l., Geranium robertianum, Impatiens noli-
tangere, Sambucus racemosa, Adoxa moschatelina, Actaea spicata, Rosa pendulina, Lathyrus 
vernus, Lathraea squamaria. Hojné jsou druhy diagnostické pouze pro dubohabřiny Con-
vallaria majalis, Stellaria holostea, Anemone nemorosa, Pulmonaria officinalis agg., Cam-
panula persicifolia, C. rapunculoides, Euphorbia dulcis a Viola riviniana.  

K aktuálně vymapovaným lesním typům nebylo pro jejich neodpovídající ekologické a stano-
vištní charakteristiky přihlédnuto zejména ve vztahu ke stanovení přirozené a cílové dřevinné 
skladby.  
 
 
 
Lesnická typologická klasifikace 
 

Podle lesnické typologické mapy (www.geoportal/uhul.cz) jsou na území PP Lipina mapová-

ny následující lesní typy: 

řada obohacená humusem (series acerosum) 
4A1 lipová bučina bažanková (Tilieto-Fagetum acerosum lapidosum - Mercurialis perennis) 
4D3 obohacená bučina bažanková (Fagetum acerosum deluvium - Mercurialis perennis) 
 
V Inventarizačním botanickém a lesnickém průzkumu vegetačního krytu (Albrecht, Urban 
1985) je uváděn pouze LT 5K2 - kyselá jedlová bučina s ostřicí kulkonosnou na mírných vy-
výšeninách a svazích, což je naprosto neodpovídající typologické zařazení (nesprávný lesní 

http://www.geoportal/uhul.cz
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vegetační stupeň i ekologická/trofická řada - kyselá kategorie). V předešlém plánu péče (Šiš-
ka 2004) je uváděn LT 3D8 - obohacená dubová bučina s netýkavkou na plošinách a mírných 
svazích, které je vzhledem k morfologii terénu také neodpovídající, nicméně odpovídá lvs i 
trofická kategorie. Poslední typologické přemapování (Roubík 2012) uvádí LT 4A1 a 4D3. 
Edafickým a mezoklimatickým poměrům stanoviště odpovídají spíše LT 3A1 -  lipodubová 
bučina bažanková na vrcholech a svazích (popř. 3A3 - lipodubová bučina s pitulníkem na 
srázných svazích) a 3D6 - obohacená dubová bučina bažanková s pitulníkem na příkrých 
svazích (na bázích svahu 3D8 - obohacená dubová bučina netýkavková na plošinách a mír-
ných sklonech). Při posledním přemapování nebyl zohledněn extrazonální charakter lesního 
společenstva a zařazení do lvs bylo evidentně provedeno schématicky podle plošně převažu-
jícího lvs.  
Podle Průši (2001) jsou v mapovaných SLT 4. lesního vegetačního stupně kromě druhů spo-
lečných s dubohabřinami vždy přítomny i druhy bučin jak Fagus sylvatica, Dentaria ennea-
phyllos, D. bulbifera, Galium odoratum, Oxalis acetosella, Actaea spicata,  kapradiny Athy-
rium filix-femina, Dryopteris filix-mas, Senecio ovatus aj. Tato druhová garnitura není v loka-
litě zastoupena, typické bučinné druhy se zde prakticky nevyskytují nebo jsou společné i pro 
suťové lesy. V SLT 3. lesního vegetačního stupně je již vyšší zastoupení DB a LP a v podros-
tu převažují druhy jako Hepatica nobilis, Poa nemoralis, Lathyrus vernus, Geleobdolon mon-
tanum, Mercurialis perennis, Melica nutans, Campanula persicifolia, C. trachelium, Stellaria 
holostea, Asarum europaeum. Je zřejmé, že je nutné přemapovat lokalitu do 3. lvs. 
 
příloha M4: Lesnická mapa typologická 
podklad: Mapy OPRL: Mapa typologická (http://geoportal.uhul.cz/OprlMapNew/) 
 
 
Prakticky celou plochu PP Lipina porůstá věkově diferencovaný lesní porost s převahou lípy 
srdčité (Tilia cordata), významnou příměs tvoří dub letní (Quercus robur), Šiška (2004) uvádí 
i pravděpodobný výskyt dubu zimního (Quercus petraea) - nutno ověřit, jednotlivě je zastou-
pena jedle bělokorá (Abies alba), bříza bělokorá (Betula pendula), třešeň ptačí (Prunus avi-
um), borovice vejmutovka (Pinus strobus) a douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii). V 
podúrovni se hojně vyskytuje javor klen (Acer pseudoplatanus), tvořící místy vícekmenné 
výmladky. Při SV hranici je plášť tvořený linií smrku ztepilého (Picea abies). V keřovém pat-
ru naprosto převažuje líska obecná (Corylus avellana), časté jsou výmladky lípy a klenu, jed-
notlivou příměs tvoří brslen evropský (Euonymus europaea), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), 
střemcha obecná (Prunus padus), hrušeň obecná (Pyrus communis7), zimolez obecný (Lonice-
ra xylosteum), růže (Rosa sp.), třešeň ptačí (Prunus avium) a hloh jednosemenný (Crataegus 
monogyna). Ve světlinách na nitrofilních stanovištích roste bez červený (Sambucus racemo-
sa) a maliník (Rubus idaeus). 
V bylinném podrostu dominují bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), ptačinec velkokvětý 
(Stellaria holostea) a lipnice hajní (Poa nemoralis), které tvoří vyhraněné a ohraničené pod-
rostní facie. Z doprovodných druhů se na skladbě bylinného podrostu uplatňují strdivka nicí 
(Melica nutans), pitulník horský (Galeobdolon montanum), hrachor jarní (Lathyrus vernus), 
jaterník podléška (Hepatica nobilis), kopytník evropský (Asarum europaeum), pryšec sladký 
(Euphorbia dulcis), podbílek šupinatý (Lathraea squamaria), černýš hajní (Melampyrum ne-
morosum), klinopád obecný (Clinopodium vulgare), plicník tmavý (Pulmonaria obscura), 
zvonek broskvolistý (Campanula persicifolia), z. kopřivolistý (C. trachelium), kokořík mno-
hokvětý (Polygonatum multiflorum), orsej jarní hlíznatý (Ficaria verna subsp. bulbifera), kři-
vatec žlutý (Gagea lutea), kuklík městský (Geum urbanum), jahodník truskavec (Fragaria 
moschata), na obohacených stanovištích bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), netý-
kavka malokvětá (Impatiens parviflora), n. nedůtklivá (I. noli-tangere),. 
 
                                                         
7 nejasný taxon, Šiška 2004 uvádí Pyrus pyraster 

http://geoportal.uhul.cz/OprlMapNew/)
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Zastoupení příměsí v porostu dubu, lípy a klenu (stav 2016): 
Abies alba - 1 ex. v podúrovni (výška 7 m) 
Prunus avium - 1 starý exemplář v porostním plášti  
Larix decidua - neověřen 
Pseudotsuga menziesii - 3 velmi slabé a odumírající ex. v podúrovni 
Pinus strobus - 1 velmi silný a 1 slabší ex. v nadúrovni na horní hraně svahu 
Picea abies - několik ex. při SV hranici PP a 1 podúrovňový ex. při JV hranici PP u říční nivy  
 

Specifická nevyhraněná mechová společenstva porůstají skalní výstupy a balvany v místech 
roztroušených skalek ve spodních částech svahu v J polovině PP. Společenstva lze s výhra-
dami přiřadit do rámce sv. Asplenion septentrionalis, netypická a ochuzená společenstva in-
klinují k as. Asplenio trichomanis-Polypodietum vulgaris. Oproti katalogové definici jsou 
druhově velmi chudá, chybí drobné kapraďorosty i byliny, skalky a balvany jsou porostlé 
pouze mechorosty.  

 

2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti 
v minulosti, současnosti a blízké budoucnosti 
 
a) ochrana přírody 
Přírodní památka Lipina byla zřízena výnosem Ministerstva kultury České socialistické re-
publiky č. 3 602/74 ze dne 22.2.1974. Plán péče pro PP zpracoval P. Tomáš (1.1.1996-
31.12.2005) a P. Šiška (1.1.2006-31.12.2015). 
 
b) lesní hospodářství 
V dochovaném porostu se dlouhodobě nehospodaří, padlá hmota je ponechávána na místě k 
zetlení. Z lesnického hlediska lze zmínit výsadbu několika druhů introdukovaných dřevin - 
borovice vejmutovky (Pinus strobus) a douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii), v SV 
okraji PP u suchého žlebu je liniová výsadba geograficky a stanovištně nepůvodního smrku 
ztepilého (Pice abies). Albrecht (1985) zde uvádí 2 ex. modřínu opadavého (Larix decidua), 
Urban (1985) uvádí smrk pichlavý ve střední části porostu a podél horní hrany stráně. Tento 
výskyt nebyl v současné době potvrzen, je pravděpodobné, že se jednalo o chybnou determi-
naci, protože Albrecht v tom samém inventarizačním průzkumu tento taxon neuvádí. Tyto vý-
sadby stanovištně a geograficky nepůvodních dřevin vzhledem ke svému zanedbatelnému za-
stoupení v porostu a k faktu, že nedochází k jejich přirozené obnově, nikterak neohrožují 
předmět ochrany. 
Existence lesního porostu není z historického pohledu nijak dlouhá, v povinném císařském 
otisku stabilního katastru je v místě dnešní PP mapována pastvina s ojedinělými listnatými 
dřevinami, ve 3. vojenském mapování jsou nejbližší menší lesní segmenty mapovány pouze 
na prudkých svazích v levobřeží říčky Žirovnice, tedy na protějším břehu. Pokud budeme 
uvažovat o současném, v LHP udávaném průměrném věku nejstarší kmenoviny okolo 190 ro-
ků (otázkou zůstává, zda byl věk v době prvního hospodářsko-úpravnického zařízení lesního 
porostu správně odhadnut či stanoven exaktně), dostáváme se do r. 1826, tedy zhruba do doby 
vzniku stabilního katastru (trigonometrické zaměření hranic pozemků probíhalo v Čechách v 
letech 1826-1830, 1837-1843). Otázkou zůstává, zda tyto mladé stromy pocházely z výsadeb 
nebo z náletů a nárostů. Pokud nešlo výlučně o výsadby, tak můžeme hovořit o převážně při-
rozeně vzniklé extrazonální, mezoklimaticky a edaficky podmíněné enklávě ochuzených 
dubohabřin (lipových doubrav) v souvislém rozšíření acidofilních doubrav. Nejbližší enklávy 
dubohabřin jsou mapovány (Mikyška, Neuhäuslová) na Soběslavsku a v okolí Choustníku (23 
km SZ, fytogeogr. okres 39 - Třeboňská pánev), v kaňonu Vltavy (45 km Z, 40b - Jihočeská 
pahorkatina, Purkarecký kaňon) a u Moravské Dyje na Slavonicku (37 km JV, 68 - Moravské 
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podhůří Vysočiny). Tento porost je v JZ části Českomoravské vrchoviny sice ojedinělý, 
nicméně podporuje domněnku, že v této části vrchoviny se na mezoklimaticky a edaficky pří-
hodných stanovištích podobné typy ochuzených dubohabřin mohly vyskytovat častěji.  
 
Udávaný věk porostu z LHP je zprůměrovaný, porost je složený ze tří věkově různých etáží: 
1. etáž představují nejstarší exempláře dubu a lípy, které dosahují největších tloušťkových 

rozměrů (dub až 130 cm v průměru, lípa až 110 cm). Celkové plošné zastoupení této etáže 
v PP se pohybuje mezi 10 až 20%, věk odhaduji minimálně na 250 roků (tento maximální 
fyzický věk dubu je udáván v přírodě blízkých porostech dosahujících stádia rozpadu). V 
době mapování stabilního katastru by tedy nejstarší jednotlivé exempláře byly zhruba 60 r. 
staré, což by odpovídalo stavu pastviny s jednotlivými vzrostlými dřevinami. Část těchto 
nejstarších exemplářů leží na zemi  a je již delší dobu ve stádiu rozpadu 

2. etáž je mladší, ve věku zhruba 100-120 r., převažující výčetní tl. 40-70 (-90) cm, její plošné 
zastoupení v porostu je zhruba 60-70%. Tvoří ji lípa, dub, borovice vejmutovka a některé 
exempláře klenu 

3. etáž je ve věku zhruba 30-50 roků, zaujímá 20% plochy, je převážně výmladkového půvo-
du (klen, lípa) nebo výsadeb (smrk). Výčetní tl. max. 40 cm 

Samostatná etáž je tvořena keřovým patrem (zastoupení v rozpětí 10-40% celkové plochy 
PP), ve kterém naprosto převažuje líska, na světlinách je zastoupen bez hroznatý, ostatní keře 
jsou zastoupeny spíše jednotlivě (brslen, zimolez, jeřáb, hloh, střemcha, maliník). 
 
 
Obr. 1. Císařský otisk stabilního katastru (1851-1869) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) zemědělské hospodaření 
Ve vlastním území není v současnosti zastoupena zemědělská půda. Přesto má na stav vegeta-
ce vliv hospodaření na sousedních zemědělsky obhospodařovaných pozemcích ležících nad 
horní hranou svahu. Vlivem splachů živin z těchto pozemků dochází k eutrofizaci půdního 
krytu na přilehlých částech chráněného území a následnému nežádoucímu šíření nitrofilní ve-
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getace - šíří se kerblík lesní (Anthriscus sylvestris), netýkavka malokvětá (Impatiens parviflo-
ra), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) a pcháč rolní (Cirsium arvense). Porosty netýkavky 
malokvěté spolu s netýkavkou žláznatou (Impatiens glandulifera) byly v minulosti pravidel-
ným managementem redukovány (vytrhávání, sečení). 
 
e) myslivost 
V PP je patrný tlak spárkaté zvěře (selektivní okus přirozeného zmlazení). 
 
 

2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy 
 
Výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky č.j. 3602/74 ze dne 22.2.1974 o vy-
hlášení Státní přírodní rezervace Lipina. 
Oblastní plán rozvoje lesů pro Přírodní lesní oblast č. 16 Českomoravská vrchovina na období 
od 2001 do 2020 
LHP pro LHC Jindřichův Hradec 2016-2025 (lesní porosty v PP jsou zařazeny do kategorie 
lesa zvláštního určení). 
 
 

2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch 

2.4.1 Základní údaje o lesích 
 
 
Přírodní lesní oblast 16 Českomoravská vrchovina 
Lesní hospodářský celek / zařizo-
vací obvod 

LHC Jindřichův Hradec 

Výměra LHC v ZCHÚ (ha)   0,698 

Období platnosti LHP (LHO) 1.1.2016-31.12.2025 
Organizace lesního hospodářství  LS Jindřichův Hradec 
Nižší organizační jednotka  revír Kopce 
 
 
 
Přehled výměr a zastoupení souborů lesních typů 
 

Přírodní lesní oblast: 13 Šumava 
Soubor lesních 

typů 
Název SLT Přirozená dřevinná skladba SLT9 Výměra 

(ha) 
Podíl 
(%) 

4(3)D Obohacená (dubová) bučina BK 4-6, DB/DBZ 2-3, LP 1-2, JD +-1, KL, 
JLH, JV + 

0,40 0,58 

4(3)A Lipová (dubová) bučina BK 4-5, DB/DBZ 2-3, LP 1-2, JD 1-2, 
JLH+-1, KL+-1, JV + 

0,29 0,42 

Celkem  0,69 100,00 
 
  
V přirozené dřevinné skladbě není uveden jasan ztepilý, který je v oblasti geograficky nepů-
vodní 
 
 

                                                         
8 Výměra převzata z LHP, je rozdílná oproti výměře z ÚSOP 
9 Přirozená dřevinná skladba je uvedena pro SLT 3A a 3D, které více odpovídají stanovišti 
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Porovnání přirozené a současné skladby lesa 
 
Zkrat-

ka 
Název dřeviny Současné zastou-

pení (ha) 
Současné zastou-

pení (%) 
Přirozené zastou-

pení (ha) 
Přirozené zastou-

pení (%) 
Jehličnany 

SM smrk ztepilý + + - - 
JD jedle bělokorá - - 0,07 10,0 
DG douglaska tisolistá + + - - 

VJ borovice vejmu-
tovka + + - - 

 
BK buk lesní - - 0,27 40,0 
LP lípa srdčitá 0,59 85,5 0,14 20,0 

DBZ/DB dub zimní/letní 0,07 10,1 0,21 30,0 
JV javor mléč - - - + 
KL javor klen 0,03 4,3 - + 
JLH jilm drsný - - - + 
BR bříza bělokorá + + - - 
HR hrušeň obecná + + - - 
JR jeřáb ptačí + + - - 

Celkem 0,69 100,00 0,69 100,00 
 
Plochy SLT byly zjištěny průnikem vrstvy s hranicí PP a digitální lesnické typologické mapy 
a vyrovnány na celkovou výměru porostní půdy v PP. V tabulce Porovnání přirozené a sou-
časné skladby lesa bylo využito plošné zastoupení dřevin z taxačních údajů z LHP, vyrovnané 
opět na celkovou výměru porostní půdy. 
Při stanovení přirozené dřevinné skladby byly použity modely přirozené druhové skladby 
uvedené v publikacích: Péče o chráněná území II. Lesní společenstva (I. Míchal, V. Petříček a 
kol, AOPK ČR Praha1999), Pravidla hospodaření pro typy lesních stanovišť v EVL soustavy 
NATURA 2000 (Planeta 9/2006) a Rámcové zásady lesního hospodaření pro typy přírodních 
stanovišť v územích soustavy NATURA 2000 v ČR (Smejkal 2003). Rozpětí zastoupení u 
vůdčích dřevin bylo upraveno s ohledem na místní poměry.  
 
Přílohy:  
 
příloha M4-b: Mapa typologická (lesnická mapa typologická) 
podklad: Mapy OPRL: Mapa typologická (http://geoportal.uhul.cz/OprlMap/) 
 
příloha M5: Mapa stupňů přirozenosti lesních porostů 
podkladová mapa: rastrová lesnická obrysová mapa (http://geoportal.uhul.cz/OprlMap/) 
 
příloha M6: Lesnická mapa porostní 
podkladová mapa: rastrová lesnická porostní mapa (podklad z LS) 
 
Mapa přirozenosti lesních porostů vznikla na podkladě lesnického typologického průzkumu 
(ÚHÚL) a porovnání aktuální dřevinné skladby. Použita byla stupňovitost uvedená v příloze 
č. 2 k vyhlášce č. 60/2008 Sb.  
Ø Lesy původní a přírodní (stupeň 1, 2) se v rezervaci nedochovaly 
Ø Les přírodě blízký (stupeň 3) je zastoupen smíšenou dubolipovou kmenovinou, do 

stupně 3 je zařazen vzhledem k prováděným managementovým zásahům (likvidace 
buřeně, redukce keřového patra, vyklizení nepůvodních dřevin), jinak by spíše odpo-
vídal stupni 2 

Ø Les kulturní a les nepůvodní (stupeň 4 a 5) nejsou v území zastoupeny 
 

http://geoportal.uhul.cz/OprlMap/)
http://geoportal.uhul.cz/OprlMap/)
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2.4.2 Základní údaje o rybnících, vodních nádržích a tocích 
 
V území se nevyskytují. 
 
 

2.4.3 Základní údaje o útvarech neživé přírody 
 
V území se nevyskytují. 
 

2.4.4 Základní údaje o nelesních pozemcích  
 
V území se nevyskytují, 
 
 

2.5 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů do území a závěry pro 
další postup  
 
V minulosti bylo území ponecháváno samovolnému vývoji kromě managementu na potlačení 
invazních neofytů - netýkavky žláznaté a netýkavky malokvěté. Následující text je vypsán z 
raportů, zasílaných provádějící firmou Hamerský potok o.s. (Sdružení pro ochranu krajiny  a 
přírody v povodí Hamerského potoka) z Jindřichova Hradce. 
  
2006 
Předmětem zásahu bylo ruční vytrhání rostlin netýkavky žláznaté a netýkavky malokvěté. Za-
tímco porost netýkavky malokvěté (Impatiens parviflora) tvořil souvislé plochy prakticky na 
celé ploše území a tvořilo ho víc jak 10.000 rostlin, netýkavka žláznatá (I.glandulifera) rostla 
v lesním porostu jednotlivě nebo v malých skupinkách na světlinách a počet rostlin dosahoval 
cca 1000 ks. Početnější byla I.glandulifera ve spodní části ZCHÚ. Zásah byl proveden po celé 
ploše ZCHÚ. Severovýchodní část během června, v jihozápadní části byl zásah dokončen v 
polovině července. Porosty netýkavky žláznaté jsou v nivě Žirovnice rozšířeny. 
 
2007 
Předmětem zásahu bylo potlačení invaze netýkavky malokvěté a žláznaté do podrostu PP Li-
pina. První část zásahu (vytrhání netýkavek) byla prováděna v poslední dekádě června a první 
polovině července. Následně v červenci, srpnu a počátkem září byly provedeny 4 kontroly a 
vytrhání nových jedinců netýkavek. V průběhu kontrol již byly početnosti netýkavek výrazně 
nižší. 
 
2008 
Vytrhání rostlin jednoleté netýkavky malokvěté (Impatiens parviflora): Zásah je prováděn 
opakovaně, poprvé mezi 9.7. a 15.7.2008, potom byly opakovány dle objednávky. Poslední 
zásah byl proveden v první dekádě září. 
 
2009 
Vytrhání rostlin jednoleté netýkavky malokvěté (Impatiens parviflora): Zásah je prováděn 
opakovaně, poprvé mezi 9.7. a 15.7.2008, potom byly opakovány dle objednávky. Poslední 
zásah byl proveden v druhé dekádě září. 
 
2011 
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Zásah byl proveden v sušších partiích nivy a v místech souvislého porostu netýkavky žláznaté 
na ploše nad PP. Tady byla netýkavka vzhledem k souvislosti porostu pouze pokosena, aby 
bylo zabráněno dozrání semen. Zásah byl prováděn od června do poslední dekády září 
v pravidelných intervalech. 
 
2014 
Odstranění porostů netýkavky žláznaté a netýkavky malokvěté z podrostu. Netýkavky byly 
odstraňovány v termínech 30.6.-4.7 (hlavní zásah) a při kontrolách 20.7., 4.8., 20.8., 10.9.  a 
25.9.2014. První pětidenní zásah na přelomu června a července byl zaměřen především na od-
stranění plošných porostů netýkavky malokvěté na několika místech ZCHÚ. Při následných 
kontrolách již byl nárůst netýkavky malokvěté menší a přikročilo se i k likvidaci netýkavky 
žláznaté, která se soustředí jednak do bezprostřední blízkosti toku Žirovnice a pak do údolnice 
s drobným vodním tokem protínající toto ZCHÚ napříč přibližně v jeho polovině. Poslední 
zásah byl proveden 25.9. a soustředil se na likvidaci porostu netýkavky žláznaté na počátku 
údolnice již mimo hranice ZCHÚ.  
 
Závěry pro další postup lze shrnout do následujících bodů: 

• vhodnými managementovými zásahy je potřeba zajistit nástupní generaci lesního po-
rostu před jeho rozpadem – vzhledem k nedostatečné přirozené obnově (zastínění ke-
řovým patrem, okus zvěří) bude nutno zajistit výsadbu silných obalovaných sazenic 
dřevin cílové (přirozené) skladby autochtonního původu do ředin a na světliny po 
předchozí redukci lískovin v keřovém patru 

• starou kmenovinu lípy s dubem nechat dožít do jejího maximálního fyzického věku 
(doupné stromy, entomologicky a mykologicky významná nika), padlou hmotu po-
nechávat na místě k zetlení kromě vývratů a zlomů dopadlých na sousedící zeměděl-
ské pozemky nebo do vodního koryta 

• redukcí keřového patra prosvětlit podrost v místech předpokládaného přirozeného 
zmlazení (vybudování oplocenek) 

• v případě potřeby pokračovat v likvidaci invazních neofytů - netýkavky žláznaté a n. 
malokvěté 

 
 
 

2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize 
 
Na ploše přírodní památky se v době platnosti plánu péče nepředpokládá žádná vážnější koli-
ze zájmů ochrany přírody, kterou by nebylo možné vyřešit obvyklými způsoby.  
 
 
 

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 vy-
plývající z §20 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích. Ochranné pásmo není vyhlášeno zvláštním 
předpisem, je jím tedy dle § 37 zákona č. 114/1992 Sb. pás do vzdálenosti 50 m od hranice 
ZCHÚ. 
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3.1.1 Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání 
 
a) péče o lesy 
Hlavní zásady péče o lesní porosty jsou v dlouhodobější perspektivě zpracovány formou rám-
cové směrnice. 
 
 
 Rámcová směrnice péče o les podle souborů lesních typů 
Číslo směrnice Kategorie lesa Soubory lesních typů 

1 
32a – les zvláštního určení (PP) 4(3)A, 4(3)D 

Předpokládaná cílová druhová skladba dřevin 
SLT  Druhy dřevin a jejich orientační podíly v cílové druhové skladbě (%) 
4(3)A 
4(3)D 

LP 4-8, DBZ/DB 2-3, JD +-2, KL+-2, JV, JLH, TR + 
 

Porostní typ A 
LPDB (smíšené) porosty 

Základní rozhodnutí 
Hospodářský způsob (forma) 
Jednotlivý až skupinový výběr 
 

Obmýtí Obnovní doba  
f10 ∞11  

Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty 
Zachovat současnou dřevinnou skladbu, samovolný vývoj, v případě potřeby regulační management (pokud ne-
nastane přirozená obnova umělými výsadbami zajistit nástupní generaci lesa) 
 
Způsob obnovy a obnovní postup, včetně doporučených technologií 
Přestárlou kmenovinu ponechávat samovolnému vývoji (včetně několika exemplářů nepůvodních dřevin), pad-
lou hmotu nevyklízet - ponechat v porostech k zetlení. Zpracovávat pouze polomy a vývraty padlé na sousední 
zemědělské pozemky nebo do vodního koryta.  
 
Způsob zalesnění 
Preferovat přirozenou obnovu dřevin mateřského porostu, při neúspěchu podsadby do ředin a výsadby do svět-
lin a porostních mezer - použít obalované sazenice (odrostky) místní provenience. 
 
Dřeviny uplatňované při zalesnění za použití umělé obnovy – obnovní cíl a podíl MZD (%) 
SLT druh dřeviny Minimální podíl MZD při 

obnově porostu (%) podle 
Vyhl. č. 83/1996 Sb. 

4(3)A 
4(3)D 

DB, LP, KL 30-25 

Komentář k způsobu použití dřeviny při umělé obnově 
Výsadby realizovat postupně, v případě přirozeného zmlazení odrostky použít pouze pro doplnění (lze použít i 
méně zastoupené nebo chybějící dřeviny cílové skladby JLH, JV, JD) 

Péče o nálety, nárosty a kultury a výchova porostů, včetně doporučených technologií 

                                                         
10 fyzický věk 
11 nepřetržitá 
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Nálety a nárosty chránit proti škodám zvěří plocením, předem vytipované světliny oplotit, mimo opocení chrá-
nit semenáčky a výsadby individuálně (oplůtky, plastové tubusy, repelenty), výchovné zásahy zaměřené na 
úpravu druhové skladby, redukce konkurenčního keřového patra. Případné zmlazení nepůvodních dřevin likvi-
dovat. Zásahy provádět selektivně, podle naléhavosti. 
V případě potřeby ožínání buřeně.  
Opatření ochrany lesa včetně doporučených technologií 
Důsledně chránit nástupní generaci (přirozené zmlazení i výsadby) proti škodám zvěří (okus), likvidace buřeně 
a invazních neofytů (pouze mechanicky - vytrhávání, vyžínání). Neumisťovat krmelce do lokality ani do její 
blízkosti (ochranné pásmo). 
Provádění nahodilých těžeb včetně doporučených technologií 
Uvnitř porostu ponechávat padlé stromy na místě (kromě nepůvodních druhů - DG, VJ, SM). Zpracovávat pou-
ze hmotu spadlou na sousední zemědělské pozemky nebo do vodního koryta. Zavěšené stromy hrozící pádem 
svalit k zemi. 
Poznámka 
Veškerá manipulace s dřevní hmotou musí být prováděna s maximální šetrností vůči půdnímu krytu, přiroze-
nému zmlazení včetně výsadeb a stojícím stromům.  

 
 
b) péče o rostliny 
Péče o rostliny charakteristické pro bylinné patro lipových doubrav spočívá v regulačním ma-
nagementu zabraňujícímu eutrofizaci půdy a následné expanzi nitrofilní vegetace. Rozhodují-
cí vliv na tyto negativní procesy má způsob obhospodařování výše položených zemědělských 
pozemků,zejména ukládání chlévské mrvy v místech, odkud dochází k vymývání výkalů a 
splachům dusíkatých látek do chráněného území, kde zejména na kontaktu lesa a travních po-
rostů dochází k degradaci a ruderalizaci původního bylinného patra. Je potřeba, aby minimál-
ně v zákonem stanoveném ochranném pásmu nebyla ukládána chlévská mrva a nebyla apli-
kována žádná hnojiva a chemické prostředky (biocidy). 
 
c) péče o živočichy 
V souvislosti s péčí o živočichy nejsou navržena zvláštní opatření. Při dodržování stanove-
ných zásad péče o lesní porosty není existence typických druhů v současnosti ohrožena. Pro 
entomofaunu je důležité ponechávat veškerou dřevní hmotu v porostu k samovolnému rozpa-
du. Přestárlá kmenovina poskytuje dostatek hnízdních příležitostí v kmenových dutinách. 
 
d) zásady jiných způsobů využívání území 
myslivost 
Problematiku myslivosti není možné plánem péče zpracovaným pro prostor PP uspokojivě ře-
šit. Lze pouze konstatovat, že cílem mysliveckého hospodaření se zvěří v rámci příslušné ho-
nitby by mělo být dosažení souladu mezi přirozeným potravním potenciálem lesních porostů a 
početností (především spárkaté) zvěře. V PP i jeho ochranném pásmu nesmí být umísťována 
jakákoliv krmná zařízení, která by lákala zvěř v době zimní nouze. Při venkovním šetření 
(březen 2016) byl poblíž drobného potůčku zaznamenán krmelec se senem. Tento krmelec je 
nutno odstranit mimo ZCHÚ i její ochranné pásmo. 
 

3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území 
 
a) lesy 
Péče o les v předpokládaném období platnosti plánu péče (2017-2026) je podrobně specifiko-
vána v rámci dílčích ploch.  Obecné zásady hospodaření jsou specifikovány v rámcové směr-
nici péče o les podle souboru lesních typů.  
 
příloha M3: Mapa dílčích ploch a objektů a navržených zásahů v nich 
podkladová mapa: mapa KN 
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příloha č. T1: Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich 
podklad: LHP 
V lesních porostech nebyly v rámci jednotlivých porostních skupin vylišovány dílčí plochy.  
 

3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zá-
sahů a přehledu činností 
 
V ochranném pásmu PP jsou zastoupeny: 

- přírodě blízký lesní porost: malá ředinatá skupinka v místě vyústění drobného vodní-
ho toku při S okraji PP (106 F9), vzrostlé exempláře DB a LP, v místě vyústění toku 
malé prameniště. Bez zásahu. 

- kulturní lesní porosty: hospodaření dle LHP. Nejsou stanoveny bližší ochranné pod-
mínky 

- trvalé travní porosty: pravidelné sečení, respektovat zásady uvedené v kap. 3.1.1 b) 
- luh na březích Žirovnice: ponechat přirozenému vývoji bez zásahu 
- nesečená nivní lada: bez zásahu, nejsou stanoveny bližší ochranné podmínky 
- dřevinné nárosty mimo PUPFL: bez zásahu, nejsou stanoveny bližší ochranné pod-

mínky 
- orná půda: nejsou stanoveny bližší ochranné podmínky, respektovat zásady uvedené v 

kap. 3.1.1 b) pro trvalé travní porosty 
 

3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu 
V současné době je obvod rezervace označen nevýrazným až neznatelným pruhovým znače-
ním dle §13, odst.4 vyhl. č.395/1992 Sb. na hraničních stromech a 3 tabulemi s malým zna-
kem České republiky dle §13, odst.1b.  Na lokalitě jsou i do budoucna navrhovány 3 hranič-
níky. 
 
příloha M8: Mapa s doplňujícími ochranářskými návrhy 
podkladová mapa: Ortofotomapa 2010-2011 © ČÚZK, 
 

3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území 
 

Návrh na přehlášení PP se týká rozšíření plochy přírodní památky o plochu části pozemku p.č. 
2126 v kú. Hostějeves. V současné době je tato část dlouhodobě bez využití a má podobný 
charakter jako sousední lesní porost. Po obvodu je opatřena červenými pruhy přestože není 
součástí PP. Stručný popis (ve smyslu dotčených kapitol osnovy plánu péče) navrhovaného 
rozšíření včetně mapových příloh je uveden v následujícím textu. Zákres hranice je proveden 
v mapové příloze M3 a M8. 

ad. 1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí 
 

Katastrální území: Hostějeves (645621)  
Číslo Původ       Výměra Dotčená  

parcely parcelního Druh pozemku  Způsob využití pozemku  Číslo   celková  část 
podle 
KN vymezení podle KN podle KN LV podle KN 

(m2) parc. (m2) 

2126 DKM lesní pozemek  13 792 587 

   CELKEM     587 
 
LV 13 – Brus Oto, č.p. 10, 37842 Dívčí Kopy 
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ad 2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů  

Rozšíření PP Lipina je navrhováno v pokračování současné PP na vyznívajícím krátkém 
svahu nad nivou říčky Žirovnice. Nadmořská výška navrhovaného území se pohybuje 
mezi 482 a 492 m n.m. Přirozenou hranici území tvoří hranice vegetačních jednotek a 
hranice parcel KN. Porost je tvořen dubem, lípou a břízou, v keřovém patru líska. J cíp je 
tvořen vzrostlým polykormonem vrby křehké.  

Ostatní charakteristiky přírodních poměrů jsou stejné jako u současné PP. Podle lesnické 
typologické mapy jsou na území mapován lesní typ 4D3. 

 
 

3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností 
Území PP není podle bližších ochranných podmínek, stanovených Výnosem MK ČSR ze dne 
22.2.1974, veřejnosti přístupné. Stejně tak využití plochy PP k pořádání sportovních akcí je 
nežádoucí. 

3.6 Návrhy na vzdělávací využití území 
Osvětové využití se navrhuje formou informačního panelu umístěného při SZ okraji porostu, 
na kterém bude veřejnost seznámena s posláním PP a existujícími ekosystémy, zajímavostmi 
z historie využívání území a způsobem péče o lokalitu. Pořádání odborných exkurzí lze pro-
vádět pouze po předchozím souhlasu OOP. 

3.7 Návrhy na průzkum či výzkum území a monitoring 
Doporučuje se zpracovat zoologický průzkum, sledování dynamiky vývoje lesního ekosysté-
mu lze provádět formou návštěv v rámci kontrol stavu ZCHÚ. 
 
 
 

4. Závěrečné údaje 
 

4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednot-
livých zásahů (druhů prací)  
 
Při kalkulaci nákladů byl použit Ceník AOPK ČR, ceny jsou uvedeny bez DPH 
http://www.dotace.nature.cz/res/data/002/000424.pdf 
 
Druh zásahu (práce) a odhad množství (např. plo-
chy)  
  

Orientační náklady 
za rok (Kč) 

Orientační náklady 
za období platnosti 
plánu péče (Kč) 

Jednorázové a časově omezené zásahy 
1x za 5 roků obnova červeného pásového značení na 
stromech v délce 0,63 km (1500,-Kč/km)  

---------- 1.890,- 

1x za 5 roků obnova tabulového značení (hraničníky) 1 
ks 3.200,-Kč, celkem 2x3 ks 

---------- 19.200,- 

Výroba a údržba informačního panelu 
1 ks 20.000,-Kč 12, celkem 1 ks 

---------- 20.000,- 

Inventarizační průzkumy a monitoring  (1 ks – zoolo-
gický průzkum)13  

---------- 3.200,- 

                                                         
12 panel malý+grafické práce+ochranné plexi+tisk, laminace+hloubení patek+instalace 
13 Cena za inventarizační průzkum: 

http://www.dotace.nature.cz/res/data/002/000424.pdf


 24

Plocení světlin (2 oplocenky 0,04 ha)14  14.100,- 
Doplňování nárostů silnějšími sazenicemi (50 ks)  dru-
hů přirozené dřevinné skladby15 

---------- 2.900,- 

Jednorázové a časově omezené zásahy celkem (Kč)          --------- 61.290,- 
Opakované zásahy 
Individuální ochrana sazenic a perspektivních seme-
náčků mimo oplocenky (plastové tubusy)16 

3.000,- 6.000,- 

Redukce nárostů lísky v keřovém patru (včetně odkli-
zení klestu)17 

5.100,- 15.300,- 

Opakované zásahy celkem (Kč)  21.300,- 
Náklady c e l k e m (Kč) ----------- 82.590,- 
 
 
dílčí ceny jsou zaokrouhlována nahoru na celá sta 
 
Zvýšené náklady spojené s přírodě blízkým hospodařením v lese (opatření prováděná nad rámce zákona o lesích 
- v tabulce se jedná o doplňování nárostů silnějšími sazenicemi a individuální a plošná ochrana proti škodám 
zvěří) mohou být hrazeny z fondu Program péče o krajinu (PPK) - Zlepšování druhové skladby lesních porostů a 
Ochrana výsadeb a přirozeného zmlazení až do výše 100% vynaložených nákladů dle rozpočtové části dokumen-
tace zpracované pro konkrétní opatření navržené k realizaci v daném roce. Část prostředků lze čerpat i formou 
příspěvků na hospodaření v lesích (zák. č.289/1995 o lesích), vyhl. č.80/1996 (o pravidlech poskytování podpory 
na výsadbu minimálního podílu MZD a o poskytování náhrad zvýšených nákladů). Informace o podmínkách po-
skytování podpory z fondu PPK poskytne AOPK ČR, stř. České Budějovice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                
bezobratlí 3000 (základní částka) + 0,69 (plocha v ha) x 200 (Kč/ha) = 3.200,-Kč 
 
14 oplocenka drátěná 80.000,-Kč/km + navýšení 10% za svažitý terén = 80000x0,16+1280=14.100,-Kč   
15 počet sazenic x prům. cena za 1 sazenici 81-120 cm + sadba ruční jamková 35x35 cm = 50 x 50 + 400 = 2.500 
+ 400 = 2.900,-Kč 
16 počet  tubusů (do 120) cm (počet sazenic) x 60 = 50x60 = 3.000,- Kč 
17 odstranění náletu dřevin nad 1 m výšky a do 10 cm průměru kmene na řezné ploše pařezu 30.000,-Kč/ha a 
úklid klestu 150 Kč,-/hod = 30.000x0,07+150x20=5.100,-Kč  
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Vlastní terénní průzkumy prováděné během r. 2015-2016  
Podklady z JčK 
 
 

4.3 Seznam používaných zkratek 
 
AOPK ČR Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 
as. asociace 
cf. confer = porovnej, vezmi v potaz 
EVL evropsky významná lokalita 
CHKO Chráněná krajinná oblast 
IP Inventarizační průzkum 
JPRL jednotky prostorového rozdělení lesa 
kap. kapitola 
KN katastr nemovitostí 
LČR Lesy České republiky s. p. 
LHC lesní hospodářský celek 
LHO lesní hospodářské osnovy 
LHP lesní hospodářský plán 
LS lesní správa 
LT lesní typ 
LV list vlastnictví 
lvs lesní vegetační stupeň 
MZD meliorační a zpevňující dřeviny 
MZCHÚ maloplošné zvláště chráněné území 
MŽP Ministerstvo životního prostředí ČR 
NPP národní přírodní památka 
NPR národní přírodní rezervace 
odst. odstavec 
ONV Okresní národní výbor 
OOP orgán ochrany přírody 
OP ochranné pásmo 
OPRL oblastní plány rozvoje lesa 
PK pozemkový katastr 
PLO přírodní lesní oblast 
PO ptačí oblast 
POch předmět ochrany 
por.sk. porostní skupina 
PP přírodní památka 
PR přírodní rezervace 
PUPFL pozemky určené k plnění funkce lesa 
S, Z, J, V, SZ… sever, západ, jih, východ, severozápad … 
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Sb. Sbírka 
SLT soubor lesních typů 
SMO státní mapa odvozená 
sv. svaz 
ÚHÚL Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 
v.s. vegetační stupeň 
vyhl. vyhláška 
ZCHÚ zvláště chráněné území 
ZM základní mapa 
 
 
Vědecké a české názvy k použitým zkratkám dřevin 
 

Zkratka 
dřeviny Český název Vědecký název 

BK Buk lesní Fagus sylvatica L.  
BO Borovice lesní Pinus sylvestris L. 
BR Bříza bělokorá          Betula pendula Roth. 
BRP Bříza pýřitá Betula pubescens Ehrh. 
DB Dub letní Quercus robur L. 
JD Jedle bělokorá Abies alba Mill. 
JLH Jilm drsný (horský) Ulmus glabra Huds. 
JR Jeřáb ptačí Sorbus aucuparia L. 
JS Jasan ztepilý Fraxinus excelsior L. 
JV Javor mléč Acre platanoides L. 
KL Javor klen Acer pseudoplatanus L. 
LP Lípa srdčitá Tilia cordata Mill. 
LPV Lípa velkolistá Tilia platyphyllos Scop. 
MD Modřín opadavý Larix decidua P.Miller 
OL Olše lepkavá Alnus glutinosa (L.) Gaertner          
OLS Olše šedá Alnus incana (L.( Moench 
OS  Topol osika Populus tremula L. 
SM Smrk ztepilý Picea abies (L.) Karsten 
TR Třešeň ptačí Prunus avium (L.)L. 

 
Zkratky dřevin odpovídají příloze č.4 k Vyhlášce MZe č. 84/1996 Sb. o lesním hospodářském 
plánování. Názvy jsou uvedeny podle Kubát et al 2002. 
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Příloha č. T1 – Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich 
 
 

označení 
JPRL 

dílčí plo-
cha 

vý-
měra 
dílčí 
plo-
chy 
(ha) 

číslo rám-
cové 

směrnice / 
porostní 

typ 

dř
ev

in
y 

za
st

ou
pe

ní
 d
ře

-
vi

n 
(%

) 

pr
ům

ěr
ná

 
vý

šk
a 

po
ro

s-
tu

 (m
) 

st
up

eň
 p
ři

ro
-

ze
no

st
i 

doporučený zásah 

in
te

nz
ita

 z
ás

a-
hu

 (%
) 

na
lé

ha
vo

st
 *

 

poznámka 

106E17a 
106E17b 

1 0,67 
0,02 

1/A LP 
DB 
KL 
OL 
DG 
VJ 
SM 
BR 
JR 

85 
10 
5 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

 3 Přestárlou kmenovinu ponechat bez 
zásahu přirozenému vývoji do ma-
ximálního fyzického věku jednotli-
vých dřevin, padlou hmotu ponechá-
vat v porostu k samovolnému rozpa-
du. Redukce keřového patra (líska) v 
několika etapách, v případě regene-
race zásah opakovat. Ve vzniklých 
světlinách a ředinách založit oplo-
cenky (zhruba 0,04 ha) pro předpo-
kládané přirozené zmlazení, v přípa-
dě neúspěchu doplňovat výsadbami 
obalovaných sazenic (odrostky) 
DBZ a LP v oplocenkách i mimo ně 
(mimo oplocenky nutná individuální 
ochrana). 

- 2 Padlé dřevo (vývraty, polomy, zlo-
my) zpracovávat pouze na okolních 
zemědělských pozemcích a v říčním 
korytě. Redukce nitrofilní a ruderál-
ní vegetace (kosení, vytrhávání). 
Odstranit krmelec ve střední části 
PP. 
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Pro účely navrhovaného rozšíření PP je zpracována následující tabulka. 
  

Příloha T2 - Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich 
 

označení 
plochy nebo 

objektu 

název výměra 
(ha) 

stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodo-
bý cíl péče 

doporučený zásah naléhavost termín 
provedení 

interval 
provádění 

2  0,06 Věkově a prostorově diferencovaný porost dubu letního a lípy 
srdčité, vtroušeně bříza bělokorá, v keřovém patru líska obecná. 
Při J cípu polykormon vrby křehké.  

Bez zásahu. - - - 

 
 

 
 

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



- - 

Legenda: 
          

 hranice PP                          



- - 

Legenda: 
             hranice  PP

             hranice  OP



-

Legenda: 
             hranice  PP



-  III. 

Legenda: 
             hranice  PP



- - 
ortofotomapa 

Legenda: 

                                hranice  PP                                      



-

Legenda: 

         hranice  PR                    hranice OP                      hranice ORP                   hranice obce                    

            
             



 a jeho 
                                                    

Legenda: 
hranice  PP                                hranice  OP



3 v nich  

Legenda: 

                              hranice  PP             17a        

       

                                    

                                    

   



Legenda 

4A1 

4D3   

2L1   

4S1   

4F2   

hranice PP                                             



5: Mapa 

        Legenda: 

                          

                          

                          3. l               

                          4. les 

                          5. les 

                          6. holina 

                    hranice PP 

                             oji

          106 E 17a   



Legenda: 

 holina        I             II            III          IV          V           VI          VII        VIII+ 

-20       21-40      41-60     61-80    81-100  101-120 121-140    141+ 

barva 

-10                       4-6                        1-3

                          hranice PP 



7-a-1

Legenda: 

                   hranice  PP                                 RBC                                        RBK



7-a-2: Natura 2000 

Legenda: 

                hranice  PP                                                  



7-b: Ochrana p

Legenda 

                   hranice PR, PP                                                         

                   hranice OP                                                                

                                                  

                                                                         



7-c: Ochrana p

Legenda 

           hranice PR, PP                                           (HEIS) 

           hranice OP                                                  

   CHOPAV                                                                                                         

                                                                                



7-d:

Legenda 

           hranice PR, PP                                           

           hranice OP                                                  

                                   

                                                                                                                                       



7-e:

Legenda 
                                                                               

           hranice PR, PP                                       

           hranice OP                                                  

                                                                     - 



7-f:

Legenda 
                                                                               

           hranice PR, PP                                     (bod) 

           hranice OP                                                  )       



7- - 

Legenda 

                   hranice PR, PP                                                         T - 

          hranice OP                                                                R - 

                                             O - 



7- - 

Legenda 

                   hranice PR, PP                                                         

                   hranice OP                                                                 



8: Mapa s 

Legenda: 

   hranice PP dl

   hranice OP dl

   hranice PP dle parcel KN a ortofotomapy 

   
  

                 
                              

                              


