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1. Základní údaje o zvláště chráněném území 

 

1.1 Základní identifikační údaje  
 

Evidenční číslo:       5668 

Kategorie ochrany:       přírodní památka 

Název území:        Rašeliniště Radlice 

Druh právního předpisu, kterým bylo území vyhlášeno:  Nařízení 

Orgán, který předpis vydal:       Jihočeský kraj 

Číslo předpisu:        20/2011 

Datum platnosti předpisu:      1. 8. 2011 

Datum účinnosti předpisu:       16. 8. 2011 

 

1.2 Údaje o lokalizaci území 

 

Kraj:         Jihočeský 

Okres:         Jindřichův Hradec 

Obec s rozšířenou působností:     Dačice 

Obec:         Volfířov  

Katastrální území:       Radlice u Volfířova 

 

1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí 

 

Zvláště chráněné území: 

 

Katastrální území: (Radlice u Volfířova) 

 

Číslo 

parcely 

podle 

KN 

Číslo 

parcely 

podle PK 

nebo 

jiných 

evidencí 

Druh 

pozemku 

podle KN 

Způsob 

využití 

pozemku 

podle KN 

Číslo 

listu 

vlastni

ctví 
 

Výměra 

parcely 

celková 

podle KN 

(m
2
) 

Výměra 

parcely 

v ZCHÚ 

(m
2
) 

Výměra 

parcely 

v OP (m
2
) 

 

 

774/1 784/1 ostatní plocha neplodná půda 156 4631 4631 0 

774/3  vodní plocha rybník 104 9070 9070 0 

775 

774,784/1,7

82,780,778,7

77/1,777/2,7

75,773,787,7

84/2,795/2,8

00,795/1 

lesní pozemek   

104, 

113, 

156, 

275 

188333 14483 50560 

783/1  lesní pozemek   105 18018 3869 10995 

783/4 784/1 vodní plocha 
zamokřená 

plocha 
156 2818 2818 0 

784/3 784/1 vodní plocha rybník 156 2303 2303 0 

784/4  vodní plocha rybník 156 2072 2072 0 

784/5 784/1 vodní plocha 
zamokřená 

plocha 
156 941 941 0 

 

Výměra ZCHÚ dle zřizovacího předpisu: 3,88 ha 
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Ochranné pásmo: 

 

Katastrální území: (Radlice u Volfířova) 

 

Číslo 

parcely 

podle 

KN 

Číslo 

parcely 

podle PK 

nebo 

jiných 

evidencí 

Druh 

pozemku 

podle KN 

Způsob 

využití 

pozemku 

podle KN 

Číslo 

listu 

vlastni

ctví 
 

Výměra 

parcely 

celková 

podle KN 

(m
2
) 

Výměra 

parcely 

v ZCHÚ 

(m
2
) 

Výměra 

parcely 

v OP (m
2
) 

108/1 801 orná půda   275 299720 0 7136 

775 

774,784/1,7

82,780,778,7

77/1,777/2,7

75,773,787,7

84/2,795/2,8

00,795/1 

lesní pozemek   

104, 

113, 

156, 

275 

188333 14483 50560 

783/1  lesní pozemek   105 18018 3869 10995 

987  ostatní plocha 
ostatní 

komunikace 
10001 2093 0 804 

 

Výměra OP dle zřizovacího předpisu: 6,81 ha
 

 

Příloha č. M2: Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho OP. 

 

1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma  
 

Druh pozemku 
ZCHÚ  
(plocha v ha) 

OP 

(plocha v ha) 
Způsob využití 

pozemku 

ZCHÚ  
(plocha v ha) 

lesní  pozemky 1,70 6,01  1,70 

vodní  plochy 1,72 0 zamokřená plocha 0,38 

 0  rybník nebo nádrž 1,34 

 0  vodní tok  0 

trvalé  travní 

porosty 
0 0   

orná půda 0 0,71   

ostatní zemědělské  

pozemky 
0 0   

ostatní plochy 0,46 0,09 neplodná půda 0,46 

 0  
ostatní způsoby 

využití 
0 

zastavěné 

plochy a nádvoří 
0 0   

plocha celkem  3,88 6,81  3,88 
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1.5 Překryv území s jinými chráněnými územími 

 

národní park:       NE 

chráněná krajinná oblast:     NE 

jiný typ chráněného území:     NE 

 

Natura 2000 

ptačí oblast:       NE 

evropsky významná lokalita:     CZ0313119 Rašeliniště Radlice 

 

1.6 Kategorie IUCN 
 

III. – přírodní památka 

 

1.7 Předmět ochrany ZCHÚ 

 

1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu 

 

Posláním přírodní památky Rašeliniště Radlice je ochrana soustavy rybníků a okolních stanovišť 

s výskytem zvláště chráněných a významných druhů živočichů, zejména obojživelníků a vážek, 

s výskytem významných druhů rostlin. 

Dále je posláním přírodní památky ochrana druhů a stanovišť EVL. 

Seznam druhů a stanovišť EVL podle článku 2 je uveden v příslušné příloze nařízení vlády 

132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších 

předpisů, ze dne 22. 12. 2004. 

 

1.7.2 Hlavní předmět ochrany ZCHÚ – současný stav 

 

A. Společenstva 

 

Tabulka byla zpracována za využití následujících zdrojů: Hesoun (2012a,b,c). 

 
název společenstva podíl plochy v 

ZCHÚ (%) 

popis biotopu společenstva 

3130 oligotrofní až mezotrofní stojaté 

vody nížinného až subalpínského 

stupně kontinentální a alpínské 

oblasti a horských poloh a jiných 

oblastí, s vegetací tříd Littorelletea 

uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 

   

M3 vegetace vytrvalých obojživelných 

bylin 

4 po obvodu zejména střední a horní nádrže  se ma-

loplošně vyskytuje vegetace obojživelných bylin 

s dominantní sítinou cibulkatou (Juncus bulbosus)  

3150 přirozené eutrofní vodní nádrže 

s ve-getací typu Magnopotamion 

nebo Hydrocharition   

V1F makrofytní vegetace přirozeně eu-

trofních a mezotrofních stojatých 

vod - ostatní porosty 

10 vodní plochy s touto vegetací tvoří jen malou část 

celkové výměry nádrží o hloubce přes 0,5 m. 

Vzácně se vyskytuje leknín bělostný - Nymphaea 

candida (dolní nádrž), hojněji rdest vzplývavý 

(Potamogeton natans) 

7140 přechodová rašeliniště a třasoviště 

R2.3. přechodová rašeliniště as. Carici ro-

stratae-Sphagno apiculati 

13 mezi horním a prostředním rybníkem a ve výtopě 

horního rybníka se nachází rašeliniště.  

Ve východní část je plocha s dominancí rašeliníku 

jen řídce porostlá vyšší vegetací a dřevinami. 

Převážná část plochy porůstá suchopýrem úzko-
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listým, ostřicemi (Carex rostrata), sítinami, 

mochnou bahenní (Potentilla palustris) a dalšími 

typickými rostlinnými druhy. 

M1.7  vegetace vysokých ostřic  16 vegetace vysokých ostřic se vyskytuje v litorálech 

všech tří nádrží, porůstá největší část výtopy těchto 

nádrží 

L2.2B  potoční a degradované jasanovo-

olšové luhy  

9 biotopem jsou podmáčené  lesní porosty v severo-

západním okraji území 

 

B. Druhy 

 

Tabulka byla zpracována za využití následujících zdrojů: Hesoun (2012a,b,c); Svoboda (2011); 

Fischer (vlastní údaje). 

 
název druhu  aktuální početnost 

nebo vitalita popu-

lace v ZCHÚ 

stupeň ohrožení  popis biotopu druhu 

rostliny 

bublinatka jižní  

Utricularia australis 

bohatá stabilní popu-

lace 

-, C3 velmi hojně zejména ve střední a horní 

nádrži 

leknín bělostný 

Nymphaea candida 

jeden polykormon §2, C2 mezotrofní až mírně eutrofní vody. 

V lokalitě pouze ve spodní nádrži 

mochna bahenní  

Potentilla palustre 

 

bohatá stabilní popu-

lace 

-, C3 hojná zejména v porostech vysokých 

ostřic na obvodu horní a střední nádrže 

rosnatka okrouhlolistá 

Drosera rotundifolia 

početná vitální popu-

lace 

§2, C2 vyskytuje se na vrchovištích, rašeli-

ništích, rašelinných loukách, horských 

prameništích, v pískovnách. Roste na 

kyselých podkladech a extrémních 

stanovištích většinou s nízkým obsahem 

živin a kyslíku a s hladinou vody 

vystupující na povrch. Na území PP  

v rašeliništi 

vrbka bahenní  

Epilobium palustre 

 

roztroušeně v lučních 

a mokřadních 

společenstvech 

-, C4 luční a mokřadní vegetace na více 

místech lokality. 

bezobratlí 

vážky 

vážka jasnoskvrnná 

Leucorrhinia pectoralis 

- jeden z hlavních předmětů 

ochrany v EVL 

stabilní (nižší desítky) 

populace, může být 

zdrojem jedinců pro 

vhodné vodní plochy 

v okolí (PP Olšina  

u Volfířova)  

§2, VU druh zarostlých, především slatinných 

stojatých vod s bohatou vegetací, zej-

ména vysokých ostřic. V posledních 

letech hlavně u střední a horní nádrže. 

šídlatka hnědá  

Sympecma fusca 

nepočetná stabilní po-

pulace 

-, NT druh obývá různé vodní plochy 

s bohatými litorálními porosty  

šídlatka tmavá 

Lestes dryas 

nepočetná stabilní po-

pulace 

-, VU druh obývající zejména kyselejší stojaté 

vody s bohatými porosty makrofyt 

šidélko kopovité  

Coenagrion hastulatum 

početná perspektivní 

populace 

-, NT acidofilní druh. Populace jsou v ČR 

soustředěny do území s vyšším zas-

toupením rašelinných a kyselých vod. 

V lokalitě na všech vodních plochách 

šídlo červené  

Aeshna isosceles 

poprvé zjištěno v po-

měrně vysokém počtu 

(cca 10 imag). Perspe-

ktivu populace nutno 

dále sledovat 

-, VU druh zejména nižších a středních poloh. 

Vyhledává lokality s bohatými porosty 

vegetace, zejména rákosin a vysokých 

ostřic 
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vážka běloústá  

Leucorrhinia albifrons 

zjištěna opakovaně, 

v roce 2011 velmi po-

četná populace desítek 

imag. Perspektivu po-

pulace nutno dále sle-

dovat 

§2, CR velmi vzácný druh především mezo-

trofních a lehce eutrofních vodních 

ploch s bohatou mozaikou vegetace. 

V roce 2011 početné líhnutí v ostřico-

vých porostech u hráze horní nádrže 

vážka čárkovaná Leucorrhinia 

dubia 

početná, vitální a 

perspektivní populace, 

zřejmě zdrojová pro 

vhodné lokality v oko-

lí 

-, VU acidofilní tyrfofilní druh. Většinou 

v tůních na otevřených rašeliništích 

 a rašelinných rybníčcích 

vážka tmavoskvrnná 

Leucorrhinia rubicunda 

mimořádně početná  

(i vyšší desítky exuvií) 

populace  

-, EN vzácný acidofilní druh. Ve větší míře 

než další druhy vážek využívá obvody 

nádrží s porosty dřevin 

vážka žlutoskvrnná 

Orthetrum coerulescens 

pouze jediný nález -, EN druh obývající bohatě zarostlé, většinou 

alespoň pomalu tekoucí vody potůčků, 

rašelinišť nebo přítokových zón rybníků 

brouci 

potápník 

Dytiscus circumcinctus 

stabilní populace  -, NT různé typy stojatých vod, zejména  

ve větších nádržích zarostlých vegetací 

potápník 

Graphoderus zonatus 

stabilní, poměrně po-

četná populace  

-, NT druh převážně větších nádrží zarostlých 

vegetací, zřejmě dává přednost kyse-

lejším vodám 

kalužník 

Hydaticus aruspex 

stabilní populace -, VU acidofilní až tyrfofilní druh. Dává 

přednost menším nádržím s raše-

linnými břehy 

svižník polní 

Cicindela campestris 

ojedinělý nález  §3/- druh písčitých stanovišť (larva se 

zahrabává). Nalezen na otevřené hrázi 

střední nádrže, zřejmě zálet na lovu 

pavouci 

skálovka mokřadní  

Gnaphosa nigerrima 

stabilní populace návrh §3/NT druh otevřených rašelinišť, regionálně 

velmi významný druh 

obratlovci 

čolek velký 

Triturus cristatus 

- jeden z hlavních předmětů 

ochrany v EVL 

pravděpodobně mini-

málně nižší desítky 

adultů (uloveni jed-

notliví jedinci, repro-

dukce aktuálně nepro-

kázána) 

§2, EN reprodukční stanoviště: vodní plochy 

s porosty litorální vegetace – v daném 

případě jsou potenciálně vhodné 

všechny 3 nádrže (momentálně zcela 

bez rybí obsádky, což lze považovat  

za optimum)  

terestrická stanoviště: v daném případě 

veškeré terestrické biotopy v rámci 

ZCHÚ a jejím širším okolí (rašelinistě, 

lesní stanoviště, ekotony) 

čolek obecný 

Lissotriton (= Triturus) vulgaris 

min. nižší stovky 

adultů – stabilní vi-

tální populace 

§2, LC viz čolek velký 

čolek horský  

Ichtyosaura (= Mesotriton = 

Triturus) alpestris 

min. nižší stovky 

adultů – stabilní vi-

tální populace 

§2, NT  viz čolek velký 
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blatnice skvrnitá 

Pelobates fuscus 

aktuálně nedoložena, 

udávána z minulosti 

(Doležal 1998, 2000) 

§2, NT reprodukční stanoviště: vodní plochy 

s porosty litorální vegetace – v daném 

případě jsou potenciálně vhodné 

všechny 3 nádrže (momentálně zcela 

bez rybí obsádky, což lze považovat  

za optimum)  

terestrická stanoviště: v daném případě 

především rašeliniště a rašelinné louky, 

popř. zemědělské plochy v širším okolí 

ZCHÚ 

skokan hnědý  

Rana temporaria 

aktuálně nedoložen, 

udáván z minulosti 

(Doležal 1998, 2000) 

-, NT reprodukční stanoviště: vodní plochy 

s porosty litorální vegetace – v daném 

případě jsou potenciálně vhodné 

všechny 3 nádrže (momentálně zcela 

bez rybí obsádky, což lze považovat  

za optimum)  

terestrická stanoviště: v daném případě 

veškeré terestrické biotopy v rámci 

ZCHÚ a jejím širším okolí (rašelinistě, 

lesní stanoviště, ekotony) 

skokan ostronosý 

Rana arvalis 

nižší stovky adultů, 

v roce 2011 doloženo 

rozmnožování v horní 

nádrži  

§1, EN viz skokan hnědý 

skokan krátkonohý 

Pelophylax lessonae (= Rana 

lessonae) 

nižší stovky jedinců §2, VU dobře osluněné, mělčí vodní nádrže 

s litorální vegetací – v daném případě 

všechny tři místní rybníčky + zejména 

juvenilní jedinci se často zdržují  

i v podmáčeném okolí nádrží (v daném 

případě by se jednalo zejména o přilehlé 

rašeliniště). Druh zimuje na souši i ve 

vodě 

skokan zelený 

Pelophylax esculentus (= Rana 

kl. esculenta) 

vyšší desítky  §2, NT viz skokan krátkonohý 

ropucha obecná 

Bufo bufo 

 

vyšší desítky adultů §3, LC reprodukční stanoviště: v daném případě 

reprodukce potvrzena v horní a střední 

nádrži, vhodná je ale i nádrž spodní  

terestrická stanoviště: mozaika lesních  

a nelesních biotopů (v daném případě 

celá plocha ZCHÚ a její širší okolí) 

rosnička zelená  

Hyla arborea 

zaznamenáni jednotli-

ví jedinci 

§2, NT 

 

viz ropucha obecná 

 

C. Útvary neživé přírody 

 

Útvary neživé přírody nejsou na území přírodní památky předmětem ochrany.  
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1.8 Předmět ochrany EVL  

 

A. Společenstva 

Nejsou předmětem ochrany 

 

B. Druhy 

 

Tabulka byla zpracována za využití následujících zdrojů: Hesoun (2012a,b,c), Fischer (vlastní 

údaje). 

 

název druhu  aktuální 

početnost nebo 

vitalita populace 

v ZCHÚ 

stupeň 

ohrožení  

popis biotopu druhu 

čolek velký  

Triturus cristatus 

málo početná popu-

lace, reprodukce ne-

doložena 

§2 reprodukční stanoviště: vodní plochy s porosty 

litorální vegetace – v daném případě jsou 

potenciálně vhodné všechny 3 nádrže (dlouhodobě 

zcela bez rybí obsádky, což lze považovat za op-

timum)  

terestrická stanoviště: v daném případě veškeré 

terestrické biotopy v rámci ZCHÚ a jejím širším 

okolí (rašeliniště a rašelinné louky, lesní sta-

noviště, ekotony) 

vážka jasnoskvrnná 

Leucorrhinia pectoralis 

stabilní a perspektiv-

ní populace 

§2 vodní plochy a jejich okolí (v daném případě  

se jedná o všechny vodní nádrže ve ZCHÚ. 

Největší koncentrace byla zaznamenána u horní 

nádrže 

 

C. Útvary neživé přírody 

Nejsou předmětem ochrany 

 

1.9 Cíl ochrany 

 

Cílem ochrany je udržení lokality ve stavu příznivém pro zachování cenných společenstev a další 

rozvoj populací hlavních předmětů ochrany i dalších významných druhů rostlin a živočichů. 

 

2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany 

 

2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů  

 

PP Rašeliniště Radlice leží přibližně 1 km severozápadně od obce Radlice v okrese Jindřichův 

Hradec ve východní části Jihočeského kraje, 20 km východně od Jindřichova Hradce. Území  

se rozkládá v nadmořské výšce okolo 625 m n. m. Jeho centrum tvoří soustava tří malých rybníčků 

s výrazně rozvinutými litorálními porosty (emerzní, natantní i submerzní vegetace), rašeliniště  

a navazující rašelinná louka. Tyto biotopy jsou obklopeny lesním komplexem navazujícím  

na kulturní krajinu (upraveno dle Svobody 2011). 

Všechny tři vodní nádrže jsou dlouhodobě hospodářsky nevyužívané a zcela bez rybích obsádek. 

Jedná se o oligotrofní až dystrofní lesní rybníčky s výrazně rozvinutou makrofytní vegetací, v níž 

dominují submerzní porosty bublinatky jižní (Utricularia australis) a natantní porosty rdestu 

vzplývavého (Potamogeton natans; V1C, V1F), vzácně se objevuje i leknín bělostný (Nymphaea 

candida). V obvodových mělčích částech rybníků jsou vytvořeny lemy ostřicových porostů as. 
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Caricetum rostratae (M1.7). Všechny nádrže představují nesmírně významné stanoviště pro řadu 

druhů vodního a na vodním prostředí závislého hmyzu. Zejména z pohledu vážek se jedná o lokalitu 

nadregionálního významu – zjištěno zde bylo celkem 29 druhů (Hesoun 2012b), včetně předmětu 

ochrany – vážky jasnoskvrnné (Leucorrhinia pectoralis) nebo např. velmi vzácné vážky běloústé 

(Leucorrhinia albifrons). Neméně významná je pak lokalita i z pohledu vodních brouků nebo 

obojživelníků, jejichž populacím slouží všechny nádrže jako ideální reprodukční stanoviště. Mezi 

prostředním a horním rybníčkem a ve výtopě horního rybníčka jsou vyvinuta společenstva 

přechodových rašelinišť svazu Sphagno recurvi-Caricion canescentis (R2.3) a fragmenty 

společenstev svazu Caricion fuscae (R2.2), s výskytem řady ohrožených či jinak významných 

rostlinných druhů: rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), suchopýr úzkolistý (Eriophorum 

angustifolium), vrbovka bahenní (Epilobium palustre), mochna bahenní (Potentilla palustris), 

přeslička poříční (Equisetum fluviatile), ostřice šedavá (Carex canescens), řada rašeliníků, ploník 

Polytrichum strictum aj. V obvodové části rašeliništní enklávy jsou vyvinuty netypické fragmenty 

rašelinných lesů (L10.2, L10.1), v severozápadní části území se nacházejí potoční olšiny (L2.2B).  

Zpracováno s využitím materiálů z portálu ochrany přírody (www. nature.cz) 

 

Přehled zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů 

 

Zpracováno s využitím následujících zdrojů: Hesoun (2012a,b,c) – bezobratlí, obojživelníci; 

Svoboda (2011) – ptáci; Hesoun (vlastní údaje), Kolmanová (1995); Vaněčková et Švarc (1997) – 

botanická data; Fischer (vlastní údaje) – obojživelníci. 

 
název druhu  aktuální početnost 

nebo vitalita popu-

lace v ZCHÚ 

stupeň ohrožení  popis biotopu druhu 

rostliny 

bublinatka jižní  

Utricularia australis 

bohatá stabilní popu-

lace 

-, C3 velmi hojně zejména ve střední a horní 

nádrži 

leknín bělostný 

Nymphaea candida 

jeden polykormon §2, C2 mezotrofní až mírně eutrofní vody. 

V lokalitě pouze ve spodní nádrži 

mochna bahenní  

Potentilla palustre 

 

bohatá stabilní popu-

lace 

-, C3 hojná zejména v porostech vysokých 

ostřic na obvodu horní a střední 

nádrže 

rosnatka okrouhlolistá 

Drosera rotundifolia 

početná vitální popu-

lace 

§2, C2 vyskytuje se na vrchovištích, raše-

liništích, rašelinných loukách, hors-

kých prameništích, v pískovnách. Ros-

te na kyselých podkladech a ex-

trémních stanovištích většinou s níz-

kým obsahem živin a kyslíku a s hla-

dinou vody vystupující na povrch. Na 

lokalitě v místním rašeliništi 

vrbka bahenní  

Epilobium palustre 

 

roztroušeně  -, C4 luční a mokřadní vegetace na více 

místech lokality 

bezobratlí 

šídlatka hnědá  

Sympecma fusca 

v roce 2011 jednotlivě 

(stabilní populace) 

NT vodní plochy a jejich okolí, nalezena 

v horní nádrži 

šídlatka tmavá 

Lestes dryas 

v roce 2011 jednotlivě 

(stabilní populace) 

VU vodní plochy a jejich okolí, nalezena 

v prostřední nádrži 

šidélko kopovité  

Coenagrion hastulatum 

v roce 2011 až stovky 

jedinců  

(hojné – vitální popu-

lace) 

NT vodní plochy a jejich okolí, všechny 

nádrže ve ZCHÚ 

šídlo červené  

Aeshna isosceles 

nepříliš hojné VU vodní plochy a jejich okolí, nalezeno 

v horní a prostřední nádrži 
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vážka běloústá  

Leucorrhinia albifrons 

v roce 2011 desítky 

(stabilní populace) 

§2, CR vodní plochy a jejich okolí, nalezena 

v horní nádrži 

vážka čárkovaná  

Leucorrhinia dubia 

v roce 2011 hojná  

(vitální a perspektivní 

populace) 

VU vodní plochy a jejich okolí, všechny 

nádrže ve ZCHÚ 

vážka jasnoskvrnná 

Leucorrhinia pectoralis 

v roce 2011 desítky je-

dinců 

(stabilní populace) 

VU vodní plochy a jejich okolí, všechny 

nádrže ve ZCHÚ 

vážka tmavoskvrnná 

Leucorrhinia rubicunda 

v roce 2011 minimál-

ně desítky 

(vitální a perspektivní 

populace) 

EN vodní plochy a jejich okolí, nalezena 

v horní a prostřední nádrži 

šídlatka zelená 

Lestes virens 

jednotlivě 

 

VU vodní plochy a jejich okolí, nalezena 

v prostřední nádrži 

šidélko znamenané 

Erythromma viridulum 

nepravidelný výskyt NT vodní plochy a jejich okolí, nalezeno 

v horní nádrži 

vážka bělořitná 

Orthetrum albistylum 

nepravidelný výskyt NT vodní plochy a jejich okolí, nalezena 

v prostřední nádrži 

vážka žlutoskvrnná 

Orthetrum coerulescens 

nepravidelný výskyt EN vodní plochy a jejich okolí, nalezena 

v prostřední nádrži 

potápník 

Dytiscus circumcinctus 

v roce 2011 ojedinělé 

nálezy 

(stabilní populace) 

NT vodní plochy 

potápník 

Dytiscus circumflexus 

v roce 2011 ojedinělý 

nález 

(nepravidelný výskyt) 

VU vodní plochy 

potápník 

Graphoderus zonatus 

v roce 2011 ojedinělý 

nález 

(stabilní vitální popu-

lace) 

NT vodní plochy 

potápník 

Hydaticus aruspex 

v roce 2011 ojedinělé 

nálezy 

(stabilní populace) 

VU vodní plochy 

kalužník 

Ilybius neglectus 

ojedinělé nálezy 

 

NT vodní plochy 

skálovka mokřadní 

Gnaphosa nigerrima 

stabilní populace návrh §3, NT druh otevřených rašelinišť, regionálně 

velmi významný druh 

obratlovci 

čolek velký 

Triturus cristatus 

- jeden z hlavních předmětů 

ochrany v EVL 

pravděpodobně mini-

málně nižší desítky 

adultů (uloveni jed-

notliví jedinci, repro-

dukce aktuálně nepro-

kázána) 

§2, EN reprodukční stanoviště: vodní plochy 

s porosty litorální vegetace – v daném 

případě jsou potenciálně vhodné 

všechny 3 nádrže (momentálně zcela 

bez rybí obsádky, což lze považovat 

za optimum)  

terestrická stanoviště: v daném 

případě veškeré terestrické biotopy 

v rámci ZCHÚ a jejím širším okolí 

(rašelinistě, lesní stanoviště, ekotony) 

čolek obecný 

Lissotriton (= Triturus) vulgaris 

min. nižší stovky 

adultů – stabilní vi-

tální populace 

§2, LC viz čolek velký 

čolek horský  

Ichtyosaura (= Mesotriton = 

Triturus) alpestris 

min. nižší stovky 

adultů – stabilní vi-

tální populace 

§2, NT viz čolek velký 
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blatnice skvrnitá 

Pelobates fuscus 

aktuálně nedoložena, 

udávána z minulosti 

(Doležal 1998, 2000) 

§2, NT reprodukční stanoviště: vodní plochy 

s porosty litorální vegetace – v daném 

případě jsou potenciálně vhodné 

všechny 3 nádrže (momentálně zcela 

bez rybí obsádky, což lze považovat 

za optimum)  

terestrická stanoviště: v daném 

případě především rašeliniště a ra-

šelinné louky, popř. zemědělské 

plochy v širším okolí ZCHÚ 

skokan hnědý  

Rana temporaria 

aktuálně nedoložen, 

udáván z minulosti 

(Doležal 1998, 2000) 

-, NT reprodukční stanoviště: vodní plochy 

s porosty litorální vegetace – v daném 

případě jsou potenciálně vhodné 

všechny 3 nádrže (momentálně zcela 

bez rybí obsádky, což lze považovat 

za optimum)  

terestrická stanoviště: v daném 

případě veškeré terestrické biotopy 

v rámci ZCHÚ a jejím širším okolí 

(rašelinistě, lesní stanoviště, ekotony) 

skokan ostronosý 

Rana arvalis 

nižší stovky adultů, 

v roce 2011 doloženo 

rozmnožování v horní 

nádrži  

§1, EN viz skokan hnědý 

skokan krátkonohý 

Pelophylax lessonae (= Rana 

lessonae) 

nižší stovky jedinců §2, VU dobře osluněné, mělčí vodní nádrže 

s litorální vegetací – v daném případě 

všechny tři místní rybníčky + zejména 

juvenilní jedinci se často zdržují i 

v podmáčeném okolí nádrží (v daném 

případě by se jednalo zejména o při-

lehlé rašeliniště). Druh zimuje na sou-

ši i ve vodě 

skokan zelený 

Pelophylax esculentus (= Rana 

kl. esculenta) 

vyšší desítky  §2, NT viz skokan krátkonohý 

ropucha obecná 

Bufo bufo 

 

vyšší desítky adultů §3, LC reprodukční stanoviště: v daném 

případě reprodukce potvrzena v horní 

a střední nádrži, vhodná je ale i nádrž 

spodní  

terestrická stanoviště: mozaika lesních  

a nelesních biotopů (v daném případě 

celá plocha ZCHÚ a její širší okolí) 

rosnička zelená  

Hyla arborea 

zaznamenáni jednotli-

ví jedinci 

§2, NT 

 

viz ropucha obecná 

slepýš křehký 

Anguis fragilis 

nalezen jeden jedinec, 

pravděpodobně hojný 

§2, LC 

 

široké spektrum terestrických biotopů, 

v rámci ZCHÚ lesy, rašelinné louky, 

hráze nádrží 

volavka popelavá 

Ardea cinerea 

jednotlivě NT na lokalitu zalétá za potravou 

labuť velká 

Cygnus olor 

jednotlivě VU vodní plochy, může na lokalitě 

hnízdit, hnízdění nepotvrzeno 

jestřáb lesní 

Accipiter gentilis 

jednotlivá pozorování §3, VU lesní druh, lokalita je součástí do-

movského okrsku minimálně jednoho 

jedince, hnízdění nepotvrzeno 

ostříž lesní 

Falco subbuteo 

jednotlivá pozorování §2, EN dtto 

včelojed lesní 

Pernis apivorus 

jednotlivá pozorování §2, EN dtto 

rorýs obecný 

Apus apus 

pozorováno několik 

jedinců 

§3 na lokalitu zaletuje za potravou 
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datel černý 

Dryocopus martius 

opakovaná pozorování LC lesní druh, na lokalitě zřejmě hnízdí 

žluna zelená 

Picus viridis 

opakovaná pozorování LC dtto 

krkavec velký 

Corvus corax 

opakovaná pozorování §3, VU lesní druh, na lokalitě může hnízdit 

sýkora parukářka 

Lophophanes cristatus 

opakovaná pozorování LC lesní druh, na lokalitě hnízdí 

vlaštovka obecná 

Hyrundo rustica 

pozorováno několik 

jedinců 

§3, LC na lokalitu zaletuje za potravou 

vrána šedá 

Corvus cornix 

opakovaná pozorování NT druh roztroušených porostů dřevin, na 

lokalitu zaletuje za potravou 

 

2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti, 

současnosti a blízké budoucnosti 

 

a) ochrana přírody 

 

- cca od roku 2000 je na části lokality realizována údržba rašelinných luk (mozaikovitá seč) 

 

- lokalita byla zařazena na základě nařízení vlády 132//2005 Sb. na seznam evropsky 

významných lokalit pod kódem CZ0313119 

 

- v roce 2010 byly rekonstruovány 2 ze tří místních vodních ploch – dolní a prostřední nádrž. 

Provedeno bylo částečné odbahnění rybníčků a zejména pak oprava hrází a výpustních objektů 

tak, aby již nedocházelo k jejich propouštění a následnému vysychání 

 

- v roce 2011 byla vyhlášena přírodní památka Rašeliniště Radlice  

 

b) zemědělské hospodaření 

 

Všechny tři nádrže jsou zobrazeny již na mapě z první poloviny 19. století (www.mapy.cz). 

Lokalita není dlouhodobě (minimálně desítky let) zemědělsky využívána. V minulosti (ještě v 50. 

letech minulého století) byly plochy mezi rybníky obhospodařovány jako louky. Dlouhodobě 

(minimálně 15 let) zde není praktikován ani chov ryb.  

 

c) ohrožení a rizikové faktory 

 

V rámci dosavadních průzkumů lokality byly zaznamenány následující faktory s negativními, popř. 

potenciálně negativními dopady jak na hlavní předměty ochrany, tak na ostatní vzácnou biotu 

v ploše ZCHÚ a jejího ochranného pásma: 

 

-  netěsnící hráz a nefunkční výpustní objekt u horní nádrže. Důsledkem je jak částečné 

vysychání nádrže v letních měsících, tak s tím související urychlení procesu jejího zarůstání  

a zazemňování („vyrůstání z vody“). Podobný problém byl zaznamenán i u prostřední a dolní 

nádrže – v roce 2010 bylo realizováno jejich částečné odbahnění a provedena rekonstrukce hrází 

a výpustí. 

 

Za potenciální (ale aktuálně nezaznamenané) negativní jevy lze pak považovat především: 

 

- vysazení ryb 
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- vysazení (odchov) polodivokých kachen či jiné vodní drůbeže 

  

-  nevhodný způsob manipulace s vodní hladinou u nádrží (jarní a letní, popřípadě jakékoliv úplné 

vypouštění, úplné zimování či letnění, pokud je ve výjimečných případech – např. z důvodu 

likvidace nežádoucích rybích populací – nenařídí OOP) 

 

-  změnu způsobu kosení a údržby rašelinných luk (kosení celé plochy najednou nebo naopak 

ukončení seče, které by vedlo k postupnému zarůstání náletovými dřevinami) 

 

-  aplikaci biocidů a jiných chemických látek v ploše ZCHÚ a jejího ochranného pásma, hnojení 

nádrží. 

 

2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy 

 

- lokalita Rašeliniště Radlice byla zařazena na seznam evropsky významných lokalit na základě 

nařízení vlády 132//2005 Sb. pod kódem CZ0313119 

 

- území EVL bylo vyhlášeno Nařízením Jihočeského kraje č. 20/2011, ze dne 19.7.2011, kterým 

se zřizuje přírodní památka Rašeliniště Radlice, jako zvláště chráněné území v kategorii 

přírodní památka 

 

2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch 

 

V území bylo vymezeno celkem 6 dílčích ploch, jejichž lokalizace je graficky znázorněna v mapové 

příloze (příloha M3). Popis aktuálního stavu dílčích ploch je uveden v následující tabulce 

(podkladem byly následující zdroje: Hesoun (2012a,b,c); Svoboda (2011); Fischer (vlastní údaje); 

portál ochrany přírody (www.nature.cz)). 

   
 

č. 

 

Dílčí plocha  charakteristika 

1 dolní rybník Mělký rybník s pozvolnými břehy s rozsáhlými litorály vysokých ostřic (Carex 

rostrata, Carex acuta). Na východním břehu vzrostlý jehličnatý les. Na přelomu 

2010 a 2011 opravena hráz a výpustní zařízení, hráz a břehy částečně prokáceny. 

Bez obsádky ryb. 

Rybník je v současné podobě v optimálním stavu pro obojživelníky, mokřadní  

a vodní vegetaci i řadu vodních bezobratlých 

2 prostřední rybník  Mělký rybník s pozvolnými břehy s rozsáhlými litorály vysokých ostřic (Carex 

rostrata, Carex acuta). Na východním břehu vzrostlý jehličnatý les, v okraji 

s listnatými dřevinami (zejména bříza). Na přelomu 2010 a 2011 opravena hráz  

a výpustní zařízení, hráz a břehy částečně prokáceny. Bez obsádky ryb. 

Rybník je v současné podobě v optimálním stavu pro obojživelníky, mokřadní  

a vodní vegetaci i řadu vodních bezobratlých 

3 horní rybník Větší rybník, zejména na zápoadním břehu a u přítoku s rozsáhlými litorály 

(zejména Carex rostrata, Carex acuta, Juncus effusus) a rašeliništěm. 

4 lesní porosty západně od nádrží dominují kulturní jehličnaté porosty, na východním okraji 

území pak jde o rašelinné bory. V severozápadní části území nad horní nádrží jsou 

vyvinuty olšovo-jasanové luhy 

5 pramenné rašeliniště přechodové rašeliniště s dominancí rašeliníků (Spagnum sp.) a početnou populací 

rosnatky okrouhlolisté (Drosera rotundifolia) řídce porostlé vyššími cévnatými 

rostlinami, zejména suchopýrem úzkolistým (Eriophorum angustifolium) a po-

růstající roztroušenými dřevinami (Pinus sylvestris, Betula sp.)  

6 rašelinná louka přechodové rašeliniště s vyšším zastoupením vysokých ostřic (Carex rostrata), 

sítin (Juncus effusus) a trav (as. Carici rostratae-Sphagno apiculati) 

http://www.nature.cz/
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2.4.1 Základní údaje o nelesních pozemcích 

 
DP vegetační jednotka/typ plochy kód biotopu charakteristika vegetace/plochy, další poznámky 

5 pramenné rašeliniště R2.3 přechodové rašeliniště s dominancí rašeliníků (Spagnum sp.) 

a početnou populací rosnatky okrouhlolisté (Drosera 

rotundifolia), řídce porostlé vyššími cévnatými rostlinami, 

zejména suchopýrem úzkolistým (Eriophorum angustifolium) 

a roztroušenými dřevinami (Pinus sylvestris)  

6 rašelinná louka as. Carici rostra-

tae-Sphagno-apiculati 

R2.3 přechodové rašeliniště s vyšším zastoupením vysokých ostřic 

(Carex rostrata) a sítin (Juncus effusus) a trav 

 

2.4.2 Základní údaje o rybnících, vodních nádržích a tocích 

  

V území přírodní památky se nacházejí celkem tři menší vodní plochy evidované v katastru 

nemovitostí (způsob využití dle KN je rybník).  

 

Název rybníka (nádrže) Dolní, p.č. 784/4 

Katastrální plocha 0,2072 ha 

Využitelná vodní plocha 0,0800 ha 

Plocha litorálu 0,12 ha 

Průměrná hloubka 0,4 m 

Maximální hloubka 0,65 m 

Postavení v soustavě 3. v soustavě 

Manipulační řád Povolení k nakládání s povrchovými vodami: MěÚ Dačice, 

OŽP/11376-10/1201-2010/NOSH 

Hospodářsko provozní řád Není zpracován 

Způsob hospodaření Bez hospodaření 

Intenzita hospodaření Nulová 

Výjimka k aplikaci látek 

znečišťujících vodu (krmiva, 

hnojiva) 

Není vydána 

Parametry zvláštních povodní (u 

rybníků III. kategorie) 

- 

Vlastník rybníka Marie a Miroslav Královi, Borek 15, 380 01 Dačice 

Uživatel rybníka Hamerský potok o.s., Nežárecká 105, 377 01 Jindřichův 

Hradec 

Rybářský revír - 

Správce rybářského revíru - 

Zarybňovací plán - 

Průtočnost – doba zdržení 50 dní 
 

 

Název rybníka (nádrže) Prostřední, p.č. 784/3 

Katastrální plocha 0,2303 ha 

Využitelná vodní plocha 0,1000 ha 

Plocha litorálu 0,13 ha 

Průměrná hloubka 0,4 m 

Maximální hloubka 0,9 m 

Postavení v soustavě 2. v soustavě 

Manipulační řád Povolení k nakládání s povrchovými vodami: MěÚ Dačice, 
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OŽP/11376-10/1201-2010/NOSH 

Hospodářsko provozní řád Není zpracován 

Způsob hospodaření Bez hospodaření 

Intenzita hospodaření Nulová 

Výjimka k aplikaci látek 

znečišťujících vodu (krmiva, 

hnojiva) 

Není vydána 

Parametry zvláštních povodní (u 

rybníků III. kategorie) 

- 

Vlastník rybníka Marie a Miroslav Královi, Borek 15, 380 01 Dačice 

Uživatel rybníka Hamerský potok o.s., Nežárecká 105, 377 01 Jindřichův 

Hradec 

Rybářský revír - 

Správce rybářského revíru - 

Zarybňovací plán - 

Průtočnost – doba zdržení 60 dní 
 

Název rybníka (nádrže) Horní, p.č. 784/3 

Katastrální plocha 0,9070 ha 

Využitelná vodní plocha 0,5000 ha 

Plocha litorálu 0,4 ha 

Průměrná hloubka 0,5 m 

Maximální hloubka 1,1 m 

Postavení v soustavě 1. v soustavě 

Manipulační řád Není zpracován 

Hospodářsko provozní řád Není zpracován 

Způsob hospodaření Bez hospodaření 

Intenzita hospodaření Nulová 

Výjimka k aplikaci látek 

znečišťujících vodu (krmiva, 

hnojiva) 

Není vydána 

Parametry zvláštních povodní (u 

rybníků III. kategorie) 

- 

Vlastník rybníka František Doupník, Radlice 7, 380 01 DEačice 

Uživatel rybníka Hamerský potok o.s., Nežárecká 105, 377 01 Jindřichův 

Hradec 

Rybářský revír - 

Správce rybářského revíru - 

Zarybňovací plán - 

Průtočnost – doba zdržení 80 dní 

 

2.5 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních ochranářských zásahů do území  

a závěry pro další postup 

 

Na lokalitě byly doposud realizovány následující ochranářské zásahy: 

 

-  kosení zrašelinělých ploch (rašelinných luk) mezi prostřední a horní nádrží. Mozaikovitá 

seč (+ odklizení biomasy) je na lokalitě prováděna zhruba od roku 2000. Kosení přispívá 

k dlouhodobému udržení a stabilizaci bezlesých ploch, výrazně zvyšuje diverzitu území  
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i diverzitu druhů a pomáhá udržovat vhodná stanoviště pro celou řadu ochranářsky významných 

taxonů. 

 

-  oprava hrází a částečná rekonstrukce dolní a prostřední vodní nádrže. Realizace v roce 

2010 (podzim, zima). Díky opravě hrází se podařilo stabilizovat hladinu obou vodních nádrží  

a výrazně tak eliminovat dosavadní problém s jejich vysycháním v průběhu roku. To, mimo jiné, 

zajišťuje ideální podmínky pro organismy s vazbou na vodní prostředí (stanovištní, reprodukční), 

včetně celé řady taxonů řazených mezi předměty ochrany v ZCHÚ (potažmo obou hlavních 

předmětů ochrany v EVL). Udržování stálejší vodní hladiny má také pozitivní vliv při 

zpomalování procesů zarůstání a následného zazemňování vodních ploch. Přirozený proces 

zazemňování obou nádrží byl také oddálen jejich částečným odbahněním, které má v neposlední 

řadě pozitivní vliv i při zvyšování druhové diverzity litorálních porostů (přechod od ploch 

zarůstajících často různými monocenózami k druhově rozmanitým porostům s uplatněním  

i méně konkurenceschopných druhů).  

 

- pozitivně lze hodnotit i zařazení lokality do soustavy Natura 2000, potažmo její vyhlášení  

za přírodní památku. Obě tyto skutečnosti by měly znamenat možnost dlouhodobé, účelné  

a efektivní ochrany tohoto nesmírně cenného území.  

 

Z výše uvedených informací a současného stavu lokality vyplývají pro další management 

zájmového území následující skutečnosti: 

 

- nutnost zachování současného režimu údržby bezlesí 

 

-  zachování současného způsobu využívání vodních ploch (bez přítomnosti ryb) a nutnost jejich 

občasné obnovy formou částečného odbahnění (stržení vegetačního drnu) 

 

-  potřeba opravy hráze a částečného odbahnění horní nádrže (způsob realizace musí brát, 

mimo jiné, v potaz zjištěný hojný výskyt vážky běloústé).  

 

2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize 
 

Při dodržování navržených managementových opatření se nepředpokládá kolize jednotlivých zájmů 

ochrany přírody.  

V případě plánování závažnějších zásahů (odbahnění nádrží) je třeba brát v potaz nutnost dokončení 

vývojového cyklu obojživelníků a prioritních druhů vážek – zásahy musejí být prováděny takovým 

způsobem (harmonogram, vlastní postup realizace), aby došlo k minimalizaci negativních dopadů 

na populace zájmových druhů.  

 

3. Plán zásahů a opatření  

 

3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ 

 

3.1.1 Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání 
 

-  nádrže nebudou využívány k chovu ryb a prioritou je udržet je zcela bez rybích obsádek. 

V případě zjištění výskytu ryb (snad pouze s výjimkou některých druhů, jako je např. slunka 

obecná – Leucaspius delineatus) budou nádrže vypuštěny (v nejvhodnější možný termín  

ve vztahu k ekologii ochranářsky významných druhů) a rybí populace zlikvidovány. 



 - 18 -  

K vypouštění nádrží bude docházet pouze z důvodu jejich nutné údržby, popř. eliminace ryb,  

a to pouze v podzimním období 
 

-  nádrže nebudou využívány k chovu (vypouštění) polodivokých (mysliveckých) kachen 
 

- v severozápadní časti horního rybníku budou ponechány porosty emerzní litorální vegetace, 

které mohou sloužit jako stanoviště vhodné ke hnízdění vodních druhů ptáků (např. potápek  

a některých druhů kachen) 
 

- v lesních porostech, které jsou součástí ZCHÚ a jejího ochranného pásma, se doporučuje 

hospodařit tak, aby se zde druhová skladba i struktura porostů v dlouhodobém horizontu 

přibližovala přirozenému stavu. Důležité je v porostech ponechávat větší podíl mrtvého dřeva 

(padlé kmeny, odumřelé doupné stromy) z důvodu zvýšení úkrytové kapacity území a podpory 

stanovištní diverzity. 
 

- v rámci ZCHÚ a jejího ochranného pásma nebudou používány biocidy, hnojiva a jiné 

chemické látky (v opodstatněných případech může jejich aplikaci povolit či nařídit – např. 

v rámci likvidace nežádoucích druhů ryb – pouze příslušný OOP) a nebudou sem bez souhlasu 

OOP umísťovány myslivecké objekty (krmelce, budky pro kachny, kazatelny, újediště atd.).  
 

- na území PP se doporučuje zvážit zákaz odstřelu vodního ptactva. 
 

 

3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území 
 

-  rekonstrukce hráze horní nádrže a její částečné odbahnění (cca 1/3 plochy nádrže by měla 

zůstat s volnou hladinou). Důvodem je stabilizace hladiny v průběhu roku a oddálení procesu 

zarůstání a následného zazemňování této vodní plochy a vytvoření vhodných podmínek pro 

vodní ptáky (volná vodní hladina). Práce je třeba realizovat s ohledem na populace zájmových 

druhů organismů tak, aby nedošlo k významnějšímu poškození jejich populací.  
 

-  v případě nutnosti bude realizováno částečné odbahnění zarůstajících nádrží (pouze stržení 

vegetačního drnu) za účelem zachování vodních ploch (oddálení jejich přirozeného zániku)  

a jejich žádoucí diverzity (morfologická diverzita, druhová rozmanitost, žádoucí struktura 

litorálních porostů atd.). O nutnosti zásahu rozhodne příslušný OOP. 
 

- v území bude pokračovat dosavadní způsob managementu bezlesí, beroucí v potaz 

minimalizaci dopadů na významné druhy živočichů (mozaikovité ruční sečení).  

 

- vyvěšování budek pro dutinové hnízdiče (budky určené pro drobné pěvce, špačky, rehky, sýce 

a šoupálky). Množství zvolených typů budek by nemělo přesáhnout nároky na úživnost prostředí 

jednotlivých druhů ptáků (Svoboda 2011). V ploše PP a jejího ochranného pásma lze doporučit 

vyvěšení dvou budek pro sýce (sýcovníky) a cca 30 pro drobné pěvce (sýkorníky).  

 

-  pročišťování drobných tůněk v okolí rybníků odstraňováním náletových dřevin, listového 

opadu a sedimentu (ve dvouletém intervalu). Mokřiny budou vytvářet místa vhodná pro sběr 

hmyzu ptáky (např. někteří pěvci) 
 

- na vhodném místě v rámci ZCHÚ budou umístěny tabule informující veřejnost o důvodu 

vyhlášení ZCHÚ, popř. o ekologii vybraných druhů a nutném způsobu managementu daného 

území 
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-  v době platnosti tohoto plánu péče bude jednorázově provedena údržba a obnova značení 
 

-  monitoring populací vážek a obojživelníků (se zvláštním zřetelem na hlavní předměty ochrany 

v EVL a vážku běloústou) 
 

-  každoroční jednorázový monitoring vodních ploch z pohledu výskytu ryb a sledování procesu 

zarůstání (zazemňování). Účelem je včasné podchycení nežádoucích jevů, jako je výskyt ryb 

v nádržích, popř. zárost emerzní litorální vegetací, přesahující u jednotlivých rybníčků cca 2/3 

jejich plochy 

 

-  průzkum zaměřený na potvrzení reprodukce čolka velkého v území přírodní památky  

a ověření výskytu blatnice skvrnité a skokana hnědého 

 

-  podrobný botanický průzkum území PP, včetně průzkumu vodních makrofyt 

 

3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů  

a přehledu činností 

 

- v lesních porostech, které jsou součástí ochranného pásma, se doporučuje hospodařit tak, aby se 

zde druhová skladba i struktura porostů v dlouhodobém horizontu přibližovala přirozenému 

stavu. Důležité je v porostech ponechávat větší podíl mrtvého dřeva (padlé kmeny, odumřelé 

doupné stromy) z důvodu zvýšení úkrytové kapacity území a podpory stanovištní diverzity. 
 

- v rámci ochranného pásma nebudou používány biocidy, hnojiva a jiné chemické látky  

(v opodstatněných případech může jejich aplikaci povolit či nařídit pouze příslušný OOP)  

a nebudou sem bez souhlasu OOP umísťovány myslivecké objekty (krmelce, budky pro kachny, 

kazatelny, újediště atd.).  

 

3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu 

 

Území přírodní památky je nově zaměřeno a označeno v souladu se zákonem. 

 

3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území 

 

Návrhy potřebných administrativně-správních opatření nejsou známy. Lokalita PP Rašeliniště 

Radlice byla vyhlášena v roce 2011. 

 

3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností 

 

Současná míra rekreačního a sportovního využívání veřejností nevyžaduje další regulaci. 

 

3.6 Návrhy na vzdělávací využití území 

 

V území bude umístěna tabule informující jak o poslání EVL, potažmo přírodní památky 

Rašeliniště Radlice, tak o hlavních předmětech ochrany a dalších ochranářsky významných druzích.  

Tabule bude dále seznamovat se způsobem managementu území a jeho souvislostí s ochranou 

zájmových druhů.  
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3.7 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětů ochrany území 

 

-  pravidelný monitoring populací vážek (každoroční) a obojživelníků (ideálně každoročně, možno 

i ve dvouletém intervalu) 

 

-  každoroční monitoring stavu vodních nádrží z pohledu přítomnosti (nepřítomnosti) ryb a postupu 

jejich zarůstání (ideálně lze provádět souběžně s výše navrhovaným monitoringem) 

 

-  průzkumy napomáhající objasnit otázku, zda ve zdejších vodních plochách dochází k úspěšné 

reprodukci čolka velkého a průzkumy zaměřené na případné potvrzení výskytu blatnice skvrnité 

a skokana hnědého v zájmovém území 

 

-  podrobný botanický průzkum (včetně vodních makrofyt). 
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4. Závěrečné údaje 

 

4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých 

zásahů (druhů prací)  

 

Uvedené ceny opakovaných zásahů jsou stanoveny orientačně na základě ceníku AOPK ČR 

platného pro rok 2011(v cenách bez DPH) 

 

druh zásahu (práce) a odhad množství (např. 

plochy)  

  

orientační náklady 

za rok (Kč) 

orientační náklady za 

období platnosti plánu 

péče (Kč) 

Jednorázové a časově omezené zásahy 

údržba značení hranic po 10 letech 

(75% nákladů na označení v rámci projektu 

Implementace soustavy NATURA 2000 ) 

---------- 21.000,- 

oprava hráze a výpustního zařízení horní nádrže + 

její částečné odbahnění 

---------- 400.000,- 

průzkum zaměřený na potvrzení reprodukce čolka 

velkého v území přírodní památky a ověření 

výskytu blatnice skvrnité a skokana hnědého 

---------- 25.000,- 

vyvěšení budek pro dutinové hnízdiče (30 ks 

sýkorníků - 300 Kč/kus; 2 ks sýcovníků – 800 

Kč/ks) 

---------- 10.600,- 

jednorázové a časově omezené zásahy celkem (Kč) ---------- 456.600,- 

opakované zásahy 

kosení rašelinných luk + odstranění pokosené 

biomasy (18.000/ha + 50% navýšení = 27 000,- 

/ha) 

9.000,- 90.000,- 

každoroční monitoring populací vážek 6.000,- 60.000,- 

monitoring obojživelníků 9.000,- 90.000,- 

každoroční jednorázový monitoring vodních 

ploch z pohledu výskytu ryb a sledování procesu 

zazemňování 

3.000,- pokud bude 

zadáno samostatně, 

0,- pokud bude za-

dáno společně s mo-

nitoringem vážek či 

obojživelníků 

30.000,- (popř. 0,-) 

pročišťování drobných tůněk (interval 1 x za dva 

roky) 

5.000,- 25.000,- 

v případě potřeby likvidace náletových dřevin 

zastiňujících nádrže a rašeliniště 

5.000,- dle frekvence zásahu 

opakované zásahy celkem (Kč)  dle realizovaných 

činností cca 270.000,- - 

cca 310.000,- 

N á k l a d y  c e l k e m  (Kč)  cca 726.000,- - cca 

766.000,-  
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4.3 Seznam používaných zkratek 

 

AOPK ČR  – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 

PP   – přírodní památka 

ZCHÚ  – zvláště chráněné území 

DP   – dílčí plocha 

§  = zvláště chráněné druhy podle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.:  

§1 = kriticky ohrožený, §2 = silně ohrožený, §3 = ohrožený 

C (arabské číslice)  = druhy Červeného seznamu cévnatých rostlin ČR (Holub & Procházka 2000): 

C1 = kriticky ohrožený taxon, C2 = silně ohrožený taxon; C3 = ohrožený 

taxon; C4 = vzácnější taxon vyžadující pozornost, méně ohrožený 

velká písmena  - stupeň ohrožení dle Červeného seznamu ohrožených druhů ČR – obratlovci 

(Plesník a kol., 2003) a dle Červeného seznamu ohrožených druhů České 

republiky. Bezobratlí. (Farkač a kol., 2005): CR – kriticky ohrožený, EN - 

ohrožený, VU - zranitelný, LC – málo dotčený, NT – téměř ohrožený 

 

EVL – evropsky významná lokalita 
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Tabulka T1: Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich 

 
DP název výměra 

(ha) 

stručný popis charakteru plochy nebo objektu a 

dlouhodobý cíl péče 

doporučený zásah naléhavost termín 

provedení 

interval provádění 

1 Dolní rybník 0,11 malá mělká vodní nádrž s plynulým přechodem na souš 

a bohatě rozvinutými litorálními porosty. Dlouhodobě 

bez rybí obsádky. V roce 2010 opravena hráz, výpustní 

objekt a provedeno částečné odbahnění.  

Cílem péče o tuto plochu je zachování současného 

v podstatě ideálního stavu (vyloučení chovu ryb, udržení 

rozvoje emerzní litorální vegetace v rozumné míře, tj. 

v rozmezí 30% - cca 70% výměry nádrže, zabránění 

příliš rychlému zazemňování nádrže, udržení 

dostatečného oslunění nádrže) 

v případě nadměrného rozvoje 

emerzní litorální vegetace (překročení 

hranice cca 70% zárostu plochy 

nádrže) částečné odbahnění nádrže 

(stržení vegetačního drnu a odvoz 

materiálu mimo lokalitu) 

2, v případě dal-

šího postupu za-

zemňování 1 

 

 

 

podzimní období 

 

 

 

 

částečné vypuštění počát-

kem října, provedení prací 

říjen, listopad (nádrž musí 

být před trvalým zámrzem 

již napouštěna, ideálně na-

puštěna) 

zajištění dostatečného oslunění = 

likvidace případných náletových 

dřevin nadměrně zastiňujících nádrž 

v případě nad-

měrného zástinu 1 

podzimní období  říjen - listopad 

2 Prostřední rybník 0,23 viz Dolní rybník viz Dolní rybník viz Dolní rybník viz Dolní rybník viz Dolní rybník 

3 Horní rybník 1,09 největší z vodních nádrží v PP. Mělká vodní nádrž 

s plynulým přechodem na souš a bohatě rozvinutými 

litorálními porosty a rašeliništěm. Dlouhodobě bez rybí 

obsádky. V současné době má nádrž porušenou hráz  

a nefunkční výpustí objekt, což má za následek pokles 

vodní hladiny v sušších obdobích roku a následné 

urychlení zarůstání a zazemňování nádrže.  

Cílem péče o DP je stabilizovat tuto vodní plochu tak, 

aby nedocházelo k jejímu vysychání (oprava hráze  

a vypouštěcího objektu). Vhodné by bylo realizovat  

i částečné odbahnění (stržení vegetačního drnu) tak, aby 

minimálně 1/3 nádrže disponovala volnou vodní 

hladinou.  

oprava hráze a výpustního objektu 1 podzimní období vypuštění počátkem října, 

provedení prací listopad - 

leden (nádrž musí být na 

jaře dalšího roku již napou-

štěna, ideálně napuštěna) 

částečné odstranění vegetačního krytu 

(odstranění části (cca 40 % plochy) 

porostů emerzní litorální vegetace 

stržením vegetačního drnu a odvozem 

vytěženého materiálu mimo lokalitu), 

alternativou může být vytvoření tůní 

v epilitorálu nádrže 

2 podzimní období vypuštění počátkem října, 

provedení prací listopad - 

leden (nádrž musí být na 

jaře dalšího roku již napou-

štěna, ideálně napuštěna) 

zajištění dostatečného oslunění = 

likvidace případných náletových 

dřevin nadměrně zastiňujících nádrž 

v případě nad-

měrného zástinu 1 

podzimní období říjen - listopad 

4 lesní porosty 1,68 lesní porosty různého charakteru obklopující nádrže a 

navazující při západní hranici PP na zemědělsky 

obhospodařované plochy. V obvodové části rašeliništní 

enklávy jsou vyvinuty netypické fragmenty rašelinných 

lesů, v severozápadní části území se nacházejí potoční 

olšiny. Západně od nádrží dominují kulturní jehličnaté 

porosty, na východním okraji území pak jde o rašelinné 

bory 

zachování cenných fragmentů 

(potoční olšiny, rašelinné lesy), 

v ostatních partiích hospodařit tak, 

aby se lesy svou strukturou a dru-

hovou skladbou v budoucnu blížily 

přirozenému stavu, nepoužívat chemii 

bez souhlasu OOP 

2 kontinuálně kontinuálně 
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5 pramenné 

rašeliniště 

0,09 plocha s dominancí rašeliníků (Spagnum sp.) a po-

četnou populací rosnatky okrouhlolisté (Drosera 

rotundifolia) řídce porostlé vyššími cévnatými 

rostlinami, zejména suchopýrem úzkolistým 

(Eriophorum angustifolium) a roztroušenými dřevinami 

(Pinus sylvestris) 

pouze odstraňování části dřevin 

zarůstajících plochu 

2 kdykoliv jednou za 2 - 3 roky 

6 rašelinná louka 0,30 přechodové rašeliniště s vyšším zastoupením vysokých 

ostřic (Carex rostrata), sítin (Juncus effusus) a trav 

mozaikovité sečení s ponecháním cca 

15% plochy nepokosené. Nepo-

kosenou plochu každoročně posouvat. 

Odstraňování náletů 

1 červenec - září jednou ročně 

 

 

 

naléhavost - stupně naléhavosti jednotlivých zásahů se uvádí podle následujícího členění: 

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

2. stupeň - zásah vhodný, 

3. stupeň - zásah odložitelný. 
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Příloha M1 - Orientační mapa s vyznačením území  
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Příloha M2 - Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma  
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Příloha M3 - Mapa dílčích ploch a objektů  
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Příloha M4 – Mapa historická 

 


