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1. Základní identifikační a popisné údaje 
 
1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN 
 
1374, přírodní památka, Olšina u Volfířova 
číslo a název kategorie IUCN: IV – řízená rezervace (území pro management stanovišť/druhů: 
chráněná území zřizovaná převážně pro účely ochrany, prováděné cestou managementových 
zásahů). 
 
1.2 Platný právní předpis o vyhlášení ZCHÚ 
 

vydal:           Okresní úřad Jindřichův Hradec  
číslo:  Nařízení Okresního úřadu Jindřichův Hradec č. 10/2002 o zřízení přírodní 

památky   „Olšina u Volfířova“ a jejího ochranného pásma 
dne:            9.12.2002 

Tento předpis nahradil původní Vyhlášku ONV v Jindřichově Hradci o chráněných 
přírodních výtvorech v okrese Jindřichův Hradec na lokalitě „Olšina“ etc. a jejich ochranných 
pásmech ze dne 10.12.1987. 
 
1.3 Územně-správní členění, překryv s jinými chráněnými územími a příslušnost k soustavě 
Natura 2000 
 
Kraj: Jihočeský  
Obec s rozšířenou působností třetího stupně: Dačice 
Obec: Volfířov 
Katastrální území: Volfířov, Radlice u Volfířova 
Národní park: - 
Chráněná krajinná oblast: -  
Jiný typ chráněného území:  
 
Natura 2000 
Ptačí oblast: -  
Evropsky významná lokalita: - 
 
 
Příloha I.  
Orientační mapa ZCHÚ  I.A – Mapa 1:50 000 
                                        I.B  - ZM 1:10 000 
        I.C – Ortofotomapa 
 
 
1.4 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí 
 
V nařízení Okresního úřadu Jindřichův Hradec o zřízení přírodní památky „Olšina u Volfířova“ 
ze dne 9.12.2002 je v čl. 1 Vymezení přírodní rezervace stanovena rozloha rezervace 8,2280 ha, 
ochranné pásmo zahrnuje území do vzdálenosti 50 m od hranic přírodní památky. 
Předkládané parcelní vymezení odpovídá parcelnímu vymezení území přírodní památky 
stanovenému v Nařízení. 
 
 

 1



 
Tabulky parcelního vymezení území 
 
Katastrální území: Volfířov 784923 
 
Číslo parcely 
podle KN 

Druh pozemku podle KN Způsob využití pozemku 
podle KN 

Číslo listu 
vlastnictví
 

Výměra parcely 
celková podle KN 
(m2) 

Výměra parcely 
v ZCHÚ (m2) 

1119/4 lesní pozemek  10001 65398 37564
1126/1 vodní plocha rybník 20 2216 2216
1128 lesní pozemek  20 21389 21389

  61169
 
LV 
20 Pavel Kadlec, Bratrská 161, Dačice I, 380 01 
10001 Obec Volfířov, Volfířov, 380 01 
 
 
Katastrální území: Radlice u Volfířova 738069 
 
Číslo parcely 
podle KN 

Druh pozemku podle KN Způsob využití pozemku 
podle KN 

Číslo listu 
vlastnictví
 

Výměra parcely 
celková podle KN 
(m2) 

Výměra parcely 
v ZCHÚ (m2) 

932/2 lesní pozemek  120 
259 

9614 9614

933/1 lesní pozemek  118 3974 3974
933/2 lesní pozemek  118 233 233

408/1 část lesní pozemek  120 20448 6730
976 část ostatní plocha ostatní komunikace 10001 

10002 
7143 560

  21111
 
LV 
118 Karel Mandelík, Krajířova 23, Dačice I, 380 01 
120 Ing. Pavel Beneš, Radlice 33, Volfířov, 380 01 
259 Pavel Kubín, Na Šibené 376, Studená, 378 56 a Jaroslava Linhartová, Volfířov 31, 380 01 
10001 Obec Volfířov, Volfířov, 380 01 
10002 ČR, Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, Praha, Žižkov, 130 00 
 
Katastrální území celkem: 
  

Volfířo784923  61169
Radlice u Volfířova 738069 21111
    Celkem 82280
 
 
 
Příloha II.  
Mapa KN se zákresem ZCHÚ  
 
 
Parcelní vymezení ochranného pásma. 
Ochranné pásmo není vyhlášeno zvláštním předpisem a je jím podle § 37 zákona č. 114/1992/Sb. 
plocha podél obvodu  PP do vzdálenosti 50 m od hranice chráněného území. Pro takto vymezené 
ochranné pásmo nebyl zpracován parcelní přehled. 
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1.5 Výměra území a jeho ochranného pásma  
 

Druh pozemku ZCHÚ  
plocha v 0,0000 ha 

OP 
plocha v 0,0000 ha 

Způsob využití 
pozemku 

ZCHÚ  
plocha v 0,0000 ha 

lesní  pozemky 7,9504  

zamokřená plocha - 

rybník nebo nádrž 0,2216 

vodní  plochy 0,2216 

vodní tok  - 

trvalé  travní porosty - 

orná půda - 

ostatní zemědělské  
pozemky 

- 

 

neplodná půda - ostatní plochy 0,0560 

ostatní způsoby 
využití 

0,0560 

zastavěné 
plochy a nádvoří 

- 

plocha celkem  8,2280 

Pro OP nebyl 
zpracován parcelní 
přehled. 

 

 
 
 
1.6 Hlavní předmět ochrany 
1.6.1 Předmět ochrany podle zřizovacího předpisu 
 
V nařízení Okresního úřadu v Jindřichově Hradci ze dne 9.12.2002 je ve článku 2: Poslání 
přírodní památky stanoveno: „Přírodní památka má zajistit zachování prameništní a potoční 
olšiny s hojným výskytem bledule jarní a ochranu populací vzácných živočichů a rostlin 
vázaných na ekosystém rybníčku“ 
V předchozím Plánu péče je hlavní motiv ochrany charakterizován jako: „Zachovaný komplex 
fytocenologicky cenných potočních a prameništních olšin s hojným výskytem chráněné a 
ohrožené bledule jarní (Leucojum vernum). 
V publikaci Chráněná území ČR (Albrecht a kol. 2003) je rezervace charakterizována jako: 
„Soubor přirozených submontánních potočních a prameništních olšin s velmi početnou populací 
bledule jarní a s významnou mokřadní entomofaunou.“ 
 
1.6.2 Hlavní předmět ochrany – současný stav 
 
Kategorie vyhlášky MŽP a červeného seznamu je uvedena kódem u jednotlivých druhů. 
Kategorie podle červeného seznamu: C1 = kriticky ohrožený, C2 = silně ohrožený, C3 = 
ohrožený, C4a = vzácnější taxony vyžadující pozornost – méně ohrožené, C4b = vzácnější 
taxony vyžadující pozornost – dosud nedostatečně prostudované.  Kategorie podle vyhlášky 
MŽP 395/1992 Sb.: §1 = kriticky ohrožený, §2 = silně ohrožený, §3 = ohrožený. 
U rostlinných společenstev je použita stupnice ohrožení a vzácnosti dle Moravce (1995): 2 – 
asociace lidskou činností bezprostředně ohrožená a v nebezpečí vymizení,  3 – asociace 
ustupující v důsledku lidské činnosti, 4 – asociace bez ohrožení lidskou činností    /a – vzácná, /b 
– dostatečně hojná 
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A. společenstva 
 

název společenstva podíl  
plochy v 
ZCHÚ (%)

stupeň 
ohrožení podle 
červeného 
seznamu1

popis biotopu společenstva 

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

0,5 2/b centrální část rybníčku 

společenstva ponořených 
rostlin s velkými listy rostoucí 
v hloubce 1-2 m podsv. 
Potamenion lucentis (as. 
Elodeetum canadensis) 

1,5 4/b většina plochy rybníčku 

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

1,0 2/b v mělčích, okrajových částech rybníčku 

pobřežní porosty malých 
vodních toků a nádrží sv. 
Sparganio-Glycerion fluitantis 
(as. Glycerietum fluitantis) 

0,5 4/b v mělčích, okrajových částech rybníčku a 
v širších stočkách 

společenstva vysokých ostřic 
sv. Caricion rostratae (as. 
Caricetum rostratae) 

1,0 2/b v okrajových částech rybníčku (litorál) 

společenstva vysokých ostřic 
sv. Caricion gracilis 2(as. 
Calamagrostietum 
lanceolatae/canescentis, 
Phalaridetum arundinaceae) 

1,0 3/b v okrajových částech rybníčku (litorál), 
břehy 

lužní lesy podsv. Alnenion 
glutinoso-incanae (subas. 
Arunco silvestris-Alnetum 
glutinosae crepidetosum,  as. 
Piceo-Alnetum) 

55,0 3/b v centrální podmáčené části památky 

 
 
 
B. druhy 
 

název druhu  aktuální početnost 
nebo vitalita 
populace v ZCHÚ 

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

popis biotopu druhu (dílčí 
plocha) 

kapradiník bažinný 
Thelypteris palustris 

vzácně (jednotlivě) §3/C3/C1 olšina 

bledule jarní 
Leucojum vernum 

vitální populace, tisíce 
exemplářů 

§3/C3/C2 centrální olšina s potůčky 

vachta trojlistá 
Menyanthes trifoliata 

? §3/C3/C3 uváděna v literatuře, 
v současnosti neověřena 

                                                 
1 Stupnice ohrožení a vzácnosti dle Moravce (1995): 2 – asociace lidskou činností bezPPostředně ohrožená a 
v nebezpečí vymizení,  3 – asociace ustupující v důsledku lidské činnosti, 4 – asociace bez ohrožení lidskou činností    
/a – vzácná, /b – dostatečně hojná 
2  Sv. Caricetum rostratae a Caricetum gracilis jsou v současnosti řazené jako podsv. do sv. Magnocaricion elatae 
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název druhu  aktuální početnost 
nebo vitalita 
populace v ZCHÚ 

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

popis biotopu druhu (dílčí 
plocha) 

lýkovec jedovatý 
Daphne mezereum 

jednotlivě (do deseti 
exemplářů) 

-/C4a/C4 v okrajových, sušších částech 
památky 

mochna bahenní 
Potentilla palustris 

hojně -/C4a/- litorál a břeh rybníčku 

starček potoční 
Tephroseris rivularis 

roztroušeně až hojně -/C4a/- olšina v centrální části 

hvězdoš háčkatý  
Callitriche hamulata 

hojně -/-/C4 rybníček 

 
 
1.7 Dlouhodobý cíl péče 
 
Dlouhodobým cílem péče o PP Olšina u Volfířova je zachování cenných mokřadních biotopů 
s bohatou a vitální populací bledule jarní (Leucojum vernum) s dalšími chráněnými a 
významnými druhy rostlin, obojživelníků a entomofauny.  
Předkládaný Plán péče navazuje na předchozí Plán péče s platností od 1.1.1999 do 31.12.2008.  
 
 
 
2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět 
ochrany 
 
2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů 
Území je vymezeno v okrajové části většího lesního komplexu, asi 1,6 km JV od obce Radlice, 
2,4 km ZSZ od Volfířova. Nadmořská výška území je 525 – 541 m n.m., georeliéf tvoří velmi 
mírný konkávní svah se SV-V expozicí, s řadou lokálních pramenišť v pramenné oblasti 
bezejmenného pravostranného přítoku Volfířovského potoka. 

Přístup pro vozidla je od odbočky ze silnice III. třídy (Volfířov - Radlice) po místní lesní 
komunikaci směrem na Lipnici. Střed chráněného území je přibližně určen zeměpisnými 
souřadnicemi: šířka 49o07´  délka 15o20´ (WGS-84),  Y  691030    X  1159020 (S-JTSK). 
Přirozenou hranici památky tvoří hranice prostorového rozdělení lesa – lesní okraje, hranice 
porostních skupin, lesní cesta a místní komunikace. Část hranice vede přes porostní skupiny a je 
nezřetelná. 

Z hlediska Regionálního členění reliéfu ČSSR  (B.Balatka-J.Sládek, 1980) patří řešené území 
provincii Česká  vysočina (I), podprovincii Českomoravské (I2), oblasti Českomoravská 
vrchovina (I2C), celku Javořická vrchovina (I2C-6), podcelku  Novobystřická vrchovina (I2C-
6B), okrsku Lipolecká vrchovina.  

Nejvyšší bod v území (541 m n.m.) se nachází při SZ hranici památky, nejnižší pak v JV části 
památky, u rybníčku (525 m n.m.). 

Na geologické stavbě řešeného území se podílí jednotvárná série moldanubika, zastoupená 
středně zrnitou dvojslídnou žulou číměřského typu na kontaktu s cordierit-biotitickou pararulou. 
Půdní pokryv tvoří gleje (typický a organozemní) s přechody k organozemi, v okrajových 
částech a okolí se vyskytuje kambizem typická kyselá, v depresích pseudoglej. 
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Pro širší okolí chráněného území je charakteristický vrchovinný reliéf, krajinný ráz je 
charakteristický vysokým zastoupením rozsáhlých lesních komplexů, na zemědělské půdě 
převažuje orná, méně travní porosty, relativně časté jsou menší rybníky na drobných vodotečích. 

Podle klimatické klasifikace E. Quitta z r. 1970 náleží celé  území k mírně teplé klimatické 
oblasti a v rámci ní k jednotce  MT 3. Území je odvodňováno drobným bezejmenným 
pravostranným přítokem Volfířovského potoka, který po soutoku s Lipoleckým potokem odvádí 
vodu do Moravské Dyje. Z hlediska fytogeografického členění ČSR (Dostál 1957) lze  řešené 
území zařadit do oblasti A - oblast středoevropské  lesní květeny - Hercynicum, podoblasti A3b 
– Hercynicum submontanum. Podle regionálně fytogeografického členění ČR (Květena ČR)  
patří území do fytogeografické oblasti mezofytikum, obvodu Českomoravské mezofytikum, do 
okresu 67 Českomoravská vrchovina. Dle přírodních lesních oblastí (Plíva, Žlábek 1986, OPRL 
ÚHÚL 2002) území patří do  PLO 16 – Českomoravská vrchovina. Území rezervace spadá do 
základní hercynské varianty biochory 4Do Podmáčené sníženiny na kyselých horninách 4. v.s. 
v rámci bioregionu 1.50 Velkomeziříčského. Podle mapy potenciální vegetace (Neuhäuslová a 
kol., 1998) patří širší okolí lokality do jednotky potenciální vegetace: 24 – biková bučina 
(Luzulo-Fagetum). Toto hrubé zařazení je upřesněno v kapitole 2.5. Současný stav ZCHÚ…  
 
 
Přehled zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 
 
název druhu (český) 
název druhu (vědecký) 

aktuální početnost 
populace v ZCHÚ 

stupeň ohrožení 
podle vyhlášky 
č. 395/1992 Sb. 

popis biotopu druhu (dílčí 
plocha) 

Rostliny 
kapradiník bažinný 
Thelypteris palustris 

vzácně (jednotlivě) §3/C3/C1 olšina 

bledule jarní 
Leucojum vernum 

vitální populace, tisíce 
exemplářů 

§3/C3/C2 centrální olšina s potůčky 

vachta trojlistá 
Menyanthes trifoliata 

? §3/C3/C3 uváděna v literatuře, 
v současnosti neověřena 

Živočichové 
ropucha obecná 
Bufo bufo  §3  

 
 
Na území ZCHÚ byl zaznamenán výskyt regionálně významných druhů rostlin, uvedeny jsou 
v kap. 1.6.2,  stupeň jejich ohrožení je uveden dle Komentovaného červeného seznamu květeny 
jižní části Čech (Chán V. ed., Praha 1999).  
 
 
2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti 
 
a) ochrana přírody 
Nařízením Okresního úřadu v Jindřichově Hradci ze dne 9.12.2002 byla lokalita vyhlášena 
přírodní památkou. Tento předpis nahradil původní Vyhlášku ONV v Jindřichově Hradci o 
chráněných přírodních výtvorech v okrese Jindřichův Hradec na lokalitě „Olšina“ etc. a jejich 
ochranných pásmech ze dne 10.12.1987. 
V roce 1998 byl pro rezervaci zpracován Plán péče (Šiška). 
 
b) lesní hospodářství 
Celá plocha ZCHÚ je na pozemcích určených k plnění funkce lesa, jedná se o lesní porosty 457 
L. M. Porosty s převahou olše jsou víceméně přirozeného původu (pařeziny), porosty 
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v okrajových částech s převahou jehličnanů jsou umělého původu, v minulosti byly hospodářsky 
využívané, v současné době jsou v nich prováděny  výchovné zásahy a  kalamitní těžba. 
 
e) myslivost  
Provoz myslivosti v minulosti neměl na stav společenstev v přírodní památce negativní vliv. 
 
f) rybníkářství  
Malý rybníček mohl být v minulosti využíván k extenzivnímu chovu ryb, v současnosti je bez 
rybí obsádky. 
 
 
 
2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy 
 
LHP LHC Český Rudolec, LS Český Rudolec, revír Český Rudolec, platnost 1.1.1999-
31.12.2008 
 
 
2.4 Škodlivé vlivy a ohrožení území v současnosti 
V současné době není předmět ochrany (populace bledule jarní) přímo ohrožen, určité nebezpečí 
představuje tlak černé zvěře, která využívá mokřady na prameništích jako kaliště a dochází tak 
k narušování půdního krytu a vyrývání podzemních částí bledule. 
 
 
2.5 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch 
Přehled biotopů 
 
kód 
biotopu 

název biotopu Podíl 
(%) 

popis charakteru výskytu biotopu 

V1F makrofytní vegetace 
přirozeně eutrofních a 
mezotrofních stojatých vod 

2,0 rybníček 

M1.1 rákosiny eutrofních 
stojatých vod 

0,5 rybníček 

M1.5 pobřežní vegetace potoků 0,5 okraj a litorál rybníčku 
M1.7 vegetace vysokých ostřic 2,0 litorál rybníčku 
L2.1 údolní jasanovo-olšové luhy 55,0 centrální část památky 
X9A lesní kultury s nepůvodními 

dřevinami 
40,0 kulturní porosty s převahou borovice  a 

smrku  
Celkem ----- 100,0 % ----- 

 
Současný vegetační kryt  
 
A. Lesní porosty 
A1. Olšiny 
Tyto porosty tvoří jádrovou část rezervace a jsou vytvořeny v centrální části s hojnými 
prameništi a potůčky. Ve stromovém patru převažuje olše lepkavá (Alnus glutinosa), méně je 
zastoupena olše šedá (Alnus incana), jednotlivou příměs tvoří borovice lesní (Pinus sylvestris), 
smrk ztepilý (Picea abies), bříza bělokorá (Betula pendula), topol osika (Populus tremula). 
Keřové patro je vyvinuto zejména v nejstarších porostech a tvoří jej zmlazení dřevin matečného 
porostu, střemcha obecná (Prunus padus), krušina olšová (Frangula alnus), líska obecná 
(Corylus avellana), ojediněle lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), kalina obecná (Viburnum 
opulus) a zimolez černý (Lonicera nigra). V podrostu tvoří v časně jarním aspektu výraznou 
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dominantu bledule jarní (Leucojum vernum). Z dalších druhů jsou zastoupeny metlice trsnatá 
(Deschampsia cespitosa), ostřice třeslicovitá (Carex brizoides), blatouch bahenní (Caltha 
palustris), škarda bahenní (Crepis paludosa), vrbina obecná (Lysimachia vulgaris), kapraď 
osténkatá (Dryopteris carthusiana), starček potoční (Tephroseris crispa), řeřišnice hořká 
(Cardamine amara), netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere), skřípina lesní (Scirpus 
sylvestris), přeslička lesní (Equisetum sylvaticum), brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus), 
ostružiník ježiník (Rubus caesius), ostružiník maliník (Rubus idaeus), kopřiva dvoudomá (Urtica 
dioica), ostřice lesní (Carex sylvatica), starček vejčitý (Senecio ovatus), kostřava obrovská 
(Festuca gigantea), chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea), sítina rozkladitá (Juncus 
effusus), pryskyřník plazivý (Ranunculus repens), ostřice prodloužená (Carex elongata), ostřice 
šedavá (Carex canescens), kokořík přeslenatý (Polygonatum verticillatum), čistec lesní (Stachys 
sylvatica), vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia) a udávaný je vzácný kapradiník bažinný 
(Thelypteris palustris). 
Porosty lze rámcově zařadit do podsv. Alnenion glutinoso-incanae, as. Arunco silvestris-Alnetum 
glutinosae, nejspíše subas. crepidetosum, s přechody ke smrkovým olšinám as. Piceo-Alnetum. 
 
A2. Kulturní bory a smrčiny 
Různověké porosty v okrajových částech rezervace. Keřové patro je sporadické, ojediněle se 
vyskytuje krušina olšová, zmlazení smrku, v podrostu běžné druhy kyselých stanovišť, převažuje 
brusnice borůvka, metlička křivolaká (Avenella flexuosa), šťavel kyselý (Oxalis acetosella), 
ostřice kulkonosná (Carex pilulifera), bika chlupatá (Luzula pilosa), mechorosty. 
Kulturní deriváty na stanovištích acidofilních bučin a jedlin sv. Luzulo-Fagion. 
 
B. Rybníček 
Malý lesní rybníček, nedávno vyhrnutý, s pestrou mozaikou mokřadních společenstev. Na 
hladině rdest plovoucí (Potamogeton natans), hvězdoš háčkatý (Callitriche hamulata), pod 
hladinou pokrývá dno vodní mor kanadský (Elodea canadensis), místy plošně přeslička poříční 
(Equisetum fluviatile), ostřice zobánkatá (Carex rostrata), vtroušeně ostřice měchýřkatá (Carex 
vesicaria), orobinec širolistý (Typha latifolia), zblochan vzplývavý (Glyceria fluitans), sítina 
rozkladitá (Juncus effusus), u břehů pruh s třtinou šedavou (Calamagrostis canescens), místy 
mochna bahenní (Potentilla palustris), ostřice šedavá (Carex canescens), psineček psí (Agrostis 
canina), skřípina lesní, chrastice rákosovitá. Ojediněle vrba ušatá (Salix aurita), olše lepkavá. 
Fragmenty společenstev z rámce sv. Magnocaricion elatae (as. Caricetum rostratae, 
Calamagrostietum lanceolatae/canescentis, Phalaridetum arundinaceae), ve vodě společenstva 
sv. Nymphaeion albae (spol. s Potamogeton natans), podsv. Potamenion lucentis (as. Elodeetum 
canadensis), sv. Phragmition communis (as. Equisetetum fluviatilis), sv. Glycerion fluitantis (as. 
Glycerietum fluitantis), u rašelinících břehů jsou místy patrné přechody k rašelinným 
společenstvům sv. Sphagno recurvi-Caricion canescentis (as. Carici rostratae-Sphagnetum 
apiculati). 
 
 
 
2.5.1 Základní údaje o lesích  
 
Přírodní lesní oblast 16 Českomoravská vrchovina 
Lesní hospodářský celek / 
zařizovací obvod 

LHC Český Rudolec 

Výměra LHC v ZCHÚ (ha) 7,95 
Období platnosti LHP (LHO) 1.1.1999-31.12.2008 
Organizace lesního hospodářství  LS Český Rudolec 
Nižší organizační jednotka  revír Slavonice 
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Přehled výměr a zastoupení souborů lesních typů 
 
Přírodní lesní oblast: 15a Jihočeské pánve  Budějovická pánev 
Soubor lesních 

typů 
Název SLT Přirozená dřevinná skladba SLT Výměra 

(ha) 
Podíl (%)

5I uléhavá kyselá jedlová 
bučina 

sm 10, jd 30, bo 10, bk 50, bř + 1,96 24,7 

5P kyselá jedlina sm 20, jd 60, bo 10, bk 10, bř +, os + 1,09 13,7 
6G podmáčená smrková 

jedlina 
sm 70, jd 30, bo +, bk +, bř +, jř + 4,90 61,6 

Celkem  7,95 100 % 
 
 
 
Porovnání přirozené a současné skladby lesa 
 
Zkrat-

ka 
Název dřeviny Současné 

zastoupení (ha) 
Současné 

zastoupení (%) 
Přirozené 

zastoupení (ha) 
Přirozené 

zastoupení (%) 
Jehličnany 

BO borovice lesní 2,67 33,6 0,31 3,9 
JD jedle bělokorá - - 2,70 34,0 
SM smrk ztepilý 1,12 14,1 3,85 48,4 

Listnáče 
BK buk lesní - - 1,09 13,7 
BR bříza 0,14 1,8 + + 
JR jeřáb + + + + 
OL olše lepkavá+šedá 4,02 50,5 - - 
OS osika + + + + 

STR střemcha + + - - 
Celkem 7,95 100 % 7,95 100 % 
 
 
Plochy SLT byly zjištěny digitální planimetráží z typologické lesnické mapy a vyrovnány na 
celkovou výměru porostní půdy převzatou z parcelního vymezení (plocha porostních skupin 7,95 
ha, není zahrnuta plocha ostatní komunikace). V tabulce Porovnání přirozené a současné skladby 
lesa bylo využito plošné zastoupení dřevin z taxačních údajů z LHP, doplněny byly jednotlivě 
vtroušené dřeviny zjištěné při venkovním šetření (jeřáb, střemcha, osika). 
Vzhledem k roztříštěnosti majetkových poměrů a tím i podkladů (LHP, Osnovy) nebyly 
k dispozici taxační údaje k novému porostnímu vymezení. Použity byly taxační údaje 
z předchozího LHP. 
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.  
Porovnání přirozené a současné skladby nevyznívá příliš příznivě z důvodu vymapovaného 
lesního typu v místě olšiny. Podle potenciální skladby by měl převažovat smrk s jedlí, olšina je 
tu jako náhradní lesní společenstvo pravděpodobně vzniklé přirozenou sukcesí i výsadbami na 
bývalé mokřadní louce, která mohla kdysi vzniknout odlesněním původního jehličnatého porostu 
(přesličkové smrkové jedliny).  
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Příloha III.  

III.A  tabulka „Popis lesních porostů“  
III.B mapa „Stupně přirozenosti lesních porostů“  1:5 000  
III.C lesnická mapa typologická 1:5 000  
III.D lesnická mapa porostní 1:5 000 

 
Mapa přirozenosti lesních porostů vznikla na podkladě lesnického typologického průzkumu 
(ÚHÚL) a porovnání aktuální dřevinné skladby. Použita byla stupňovitost uvedená v osnově 
plánů péče (2004).  

 Les původní a přírodní (stupeň 1., 2.) se v rezervaci nedochovaly 
 Les přírodě blízký (stupeň 3.) je zastoupen smíšenými porosty s převahou olše, s příměsí 

smrku, břízy a borovice 
 Les přírodě vzdálený (stupeň 4.) je zastoupen porosty s převahou smrku a borovice 

s velmi slabou příměsí dřevin přirozené skladby).  
 Les nepůvodní (stupeň 5.) není v památce zastoupen. 

 
V lesních porostech nebyly v rámci jednotlivých porostních skupin vylišovány dílčí plochy, dílčí 
plocha je vždy vztažena k celé porostní skupině.  
 
 
2.6 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů do území a závěry pro další 
postup 
 
V minulosti bylo v lesních porostech s převahou jehličnanů hospodařeno běžným způsobem, 
v mladších porostech byly realizovány výchovné zásahy, zdravotní výběr a vyklizení polomové 
hmoty, skupiny s převahou olše jsou ponechávány bez zásahu. V minulosti byly v severní části 
území provedeny nevhodné odvodňovací příkopy, které v současné době již nejsou funkční. 
Centrální část s převahou olše jako biotop bohaté populace bledule jarní by měla být ponechána 
přirozenému vývoji, v případě polomů by měla být spadlá hmota šetrně vyklizena mimo 
památku. V okrajových částech památky s kulturními výsadbami smrku a borovice pokračovat 
v běžném hospodaření a při budoucí obnově zajistit podíl dřevin přirozené skladby (buk, jedle). 
 
2.7 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize 
Na ploše přírodní rezervace se v době platnosti plánu péče nepředpokládá žádná kolize zájmů 
ochrany přírody. 
 
 
3. Plán zásahů a opatření  
 
3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ 
 
Všechny hospodářské zásahy a opatření směřují ke splnění krátkodobých i dlouhodobých cílů. 
Základní ochranné podmínky stanovuje §34 zákona č.114/1992 Sb, doplněné o zákazy 
vyplývající z §20 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích. 
Ochranné pásmo je vyhlášeno zvláštním předpisem. 
 
3.1.1 Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání 
 
a) péče o lesy 
Příloha IV.  

Rámcové směrnice péče o les podle souborů lesních typů 
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b) péče o rybník 
 
Typ managementu odbahňování 

 
Vhodný interval 30 roků 

 
Minimální interval 1x za 50 roků 

 
Prac. nástroj/hosp. zvíře ruční nástroje, lehká mechanizace 

 
Kalendář pro management IX-XI 

 
Upřesňující podmínky odbahňování provést lehkou mechanizací a ručně, nevjíždět 

zbytečně do břehových porostů, veškerý sediment odvézt 
mimo ZCHÚ až po zámrzu, aby nedošlo k porušení povrchu 
louky. Při odbahňování je nutno zachovat břehové linie a 
alespoň 30% stávajících litorálních porostů.  
 

 
 
c) péče o rostliny  
Základní péče o nejvýznamnější druhy rostlin spočívá v kontinuální existenci lesních porostů, 
obnovovaných podrostním hospodařením a výběrným způsobem. 
 
d) péče o živočichy  
Celková péče o chráněné území, tak jak je uvedena v tabulce dílčích ploch a plánovaných zásahů 
v nich je v souladu s péčí o živočichy (především o zástupce avifauny a entomofauny), kteří žijí 
na území PP. 
 
Výkon mysliveckého práva není omezen, s výjimkou zákazu výstavby krmných zařízení a 
posedů. 
  

 
3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území 
 
a) lesy 
 
Příloha V.  

 mapa navržených zásahů a opatření (výčet plánovaných zásahů je uveden společně 
s popisem lesních porostů v příloze III.A. 
 
 
3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů 
a přehledu činností 
 
V ochranném pásmu jsou zastoupeny: 

- lesní porosty:  běžné hospodaření dle platného LHP, při obnově zajistit zvýšený podíl 
buku a jedle podle lesního typu 

- luční porosty v v zemědělské enklávě:  dvousečné louky, zákaz použití biocidů a dalších 
chemických látek 

 

 11



 
3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu 
V současné době je obvod rezervace označen pruhovým značením dle §13, odst.4 vyhl. 
č.395/1992 Sb. na hraničních stromech a tabulemi s malým znakem České republiky dle §13, 
odst.1b.  pruhové značení je nedávno obnovené, dobře znatelné. 
 
 
3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území 
Bez návrhů. 

 
3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností 
Pohyb veřejnosti v rezervaci mimo cesty a průseky je možný.  
 
3.6 Návrhy na vzdělávací využití území 
Osvětové využití není navrhováno. 
 
3.7 Návrhy na průzkum či výzkum území a monitoring 
Provést podrobný inventarizační botanický průzkum. 
 
 
 
 
4. Závěrečné údaje 
 
4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle 
jednotlivých zásahů (druhů prací)  
 
Druh zásahu (práce) a odhad množství (např. 
plochy)  
  

Orientační náklady 
za rok (Kč) 

Orientační náklady 
za období platnosti 
plánu péče (Kč) 

Jednorázové a časově omezené zásahy 
1x za 5 roků obnova červeného pásového značení na 
stromech v délce 1790 m (400,-Kč/100 m)  

---------- 2x 7.160,- 

1x za 5 roků obnova tabulového značení (hraničníky) 1 
ks 3.000,-Kč, celkem 5 ks 

---------- 2x 15.000,- 

C e l k e m (Kč) ----------- 44.320,- 
 
 
 
4.2 Použité podklady a zdroje informací 
Albrecht J. a kol. (2003): Českobudějovicko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná 
území ČR- sv.VIII.  
AOPK ČR, LČR, VLS ČR a kol. (2006): pravidla hospodaření pro typy lesních stanovišť v EVL 
soustavy NATURA 2000, Planeta Praha 
Buček A., Lacina J. (2002): Geobiocenologie II, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v 
Brně 
Culek M. (ed.) a kol. (1996): Biogeografické členění České republiky, Enigma Praha 
I.Míchal a V. Petříček eds. (1998): Péče o chráněná území II., Praha 
Háková A., Klaudisová A., Sádlo J. (eds.) 2004: Zásady péče o nelesní biotopy v rámci soustavy 
Natura 2000. Planeta XII, 3/2004 – druhá část. Ministerstvo životního prostředí, Praha. 
Chábera a kol.(ed.) (1985): Jihočeská vlastivěda – neživá příroda, Jihočeské nakladatelství 
Chán V. (ed.) (1999): Komentovaný Červený seznam květeny jižní části Čech. – Příroda, Praha 

 12



Chytrý M., Kučera T.& Kočí M. (eds.) (2001): Katalog biotopů České republiky, AOPK ČR, 
Praha 
Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J. & Štěpánek J. (eds.) (2002): Klíč ke 
květeně České republiky, Academia, Praha 
Moravec J. a kolektiv (1995): Rostlinná společenstva České republiky a jejich ohrožení 2. 
vydání, Severočeskou přírodou, Litoměřice 
Moravec J. (red.) (2000): Přehled vegetace České republiky, sv. 2 – Hygrofilní, mezofilní a 
xerofilní opadavé lesy, Akademia Praha 
Neuhäslová Z. a kol. (1998): Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky (textová a 
mapová část), Academia Praha 
Osnova plánů péče o národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, 
přírodní památky a jejich ochranná pásma, Praha, IX. 2004. - nově upraveno vyhláškou 60/2008 
Procházka F. (ed.) (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav 
v roce 2000). – Příroda, Praha. 
Průša E.(2001): Pěstování lesů na typologických základech, Lesnická Práce 
Smejkal J. (2003): Rámcové zásady lesního hospodaření pro typy přírodních stanovišť 
v územích soustavy NATURA 2000 v ČR, AOPK ČR  
Šiška P., (1998): Plán péče pro přírodní památku Olšina u Volfířova na období od 1.1.1999 do 
31.12.2008 AOPK ČR, středisko České Budějovice 
V. Petříček (ed.) et al (1999): Péče o chráněná území I., Praha 
Zákon č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny + Vyhl. č.395/1992 Sb. 
Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích 
60/2008, VYHLÁŠKA ze dne 11. února 2008, o plánech péče, označování a evidenci území 
chráněných podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, a o změně vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, (vyhláška o plánech 
péče, označování a evidenci chráněných území), Strana 946 Sbírka zákonů č. 60 / 2008 Částka 
18 
 
Podklady uložené v archivu Jiří Wimmer 
Vlastní terénní průzkumy prováděné během r. 2008  
Podklady z Krajského úřadu Jihočeského kraje 
 
 
4.3 Seznam mapových listů 

a) katastrální mapa 1:2880 
číslo mapového listu: STEP2880,Z.S.X, 20-13 

b) Státní mapa 1:5000 – odvozená 
číslo mapového listu: Třešť 6-9 

c) Základní mapa České republiky 1:10000 
číslo mapového listu: Telč 23-43-11 

 
4.4 Seznam používaných zkratek 
Zkratky dřevin (SM,BO,OL…) použité v textu a v tabulkách jsou uvedeny podle Přílohy č.4 
k vyhlášce č.84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování 
 
AOPK ČR Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 
as. asociace 
CHKO Chráněná krajinná oblast 
KN katastr nemovitostí 
LHC  lesní hospodářský celek 
LHO lesní hospodářské osnovy 
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LHP lesní hospodářský plán 
LT lesní typ 
LV list vlastnictví 
lvs lesní vegetační stupeň 
OP ochranné pásmo 
PK pozemkový katastr 
por.sk. porostní skupina 
PP přírodní památka 
PUPFL pozemky určené k plnění funkce lesa 
S, Z, J, V, SZ… sever, západ, jih, východ, severozápad … 
SLT soubor lesních typů 
SMO státní mapa odvozená 
sv.  svaz 
ÚHÚL Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 
ZCHÚ zvláště chráněné území 
ZM základní mapa 
 
 
4.5 Plán péče zpracoval  
Ing. Jiří Wimmer, B. Smetany 3, 370 01 České Budějovice, 2008. 
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Součástí plánu péče jsou dále tyto přílohy a tabulky  
 
Příloha I.  Orientační mapa území
  I.A – Turistická mapa 1:50 000 
  I.B – ZM 1:10 000 
  I.C – Ortofotomapa  
 
Příloha II. Zákres hranic PP v mapě KN  ( v měřítku 1:2880) 
 
Příloha III Popis lesních porostů  

III.A  tabulka „Popis lesních porostů“  (tabulka k bodu 2.5.1) 
III.B  mapa „Stupně přirozenosti lesních porostů“ 1:5 000 
III.C  lesnická mapa typologická 1:5 000  
III.D  lesnická mapa porostní 1:5 000 

 
Příloha IV. Rámcové směrnice péče o les podle souborů lesních typů   (Tabulka k bodu 

3.1.1) 
                         
Příloha V. Mapa navržených zásahů a opatření
                         
Příloha VI. Fotografická dokumentace 
 
Příloha VII. Výpisy z KN pro parcely v PP 
 
Příloha VIII. Zápisy z projednání plánu péče s vlastníky, nájemci, s orgány veřejné správy, 
obcemi, kraji a s dalšími dotčenými subjekty a zápisy o provedené oponentuře. 
 
Příloha IX. Protokol o způsobu vypořádání připomínek, kterým se zároveň plán péče 
schvaluje 
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Příloha č. I.A 
Přírodní památka OLŠINA U VOLFÍŘOVA 

orientační mapa území 
měřítko 1:50 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
  Legenda: 

          
 ZCHÚ                                        hlavní přístupové komunikace 



Příloha č. I.B 
 

 
Přírodní památka OLŠINA U VOLFÍŘOVA 

 
orientační mapa území 

měřítko 1:10 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
  Legenda: 

             vymezení  přírodní památky 
 



Příloha č. I.C 
Přírodní památka OLŠINA U VOLFÍŘOVA 

ortofotomapa území 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. II 
Přírodní památka OLŠINA U VOLFÍŘOVA 

Zákres hranic PP v mapě KN   měřítko 1:2880  
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Příloha III.A 
 

 
 
 
Popis lesních porostů s návrhy opatření 
 

označení 
JPRL 

poznámka 
 doporučený zásah směrni-

ce č. 
naléha-

vost 
6 a4 tyčovina olše, sušší část porostu, v podrostu ostřice třeslicovitá (Carex brizoides), 

metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa), kapraď osténkatá (Dryopteris carthusia-
na), starček vejčitý (Senecio ovatus), přeslička lesní (Equisetum sylvestris), ostruži-
ník (Rubus sp.div.). 

Bez zásahu, pouze asanační zásah v případě potřeby. 1  -

6 b2 skupinka mladé olše prořezávka   1 2
6 b5 slabá kmenovina s převahou olše, při okrajích skupinovitá příměs borovice a smrku, 

po ploše jednotlivě vtroušena bříza, osika, borovice, smrk. Řídké keřové patro. 
V podrostu plošně bledule jarní na prameništních stanovištích. 

Bez zásahu, pouze asanační zásahy v případě potře-
by (vývraty, zlomy) 

1  -

6 b7 Proředěná kmenovina smrku a borovice, jednotlivě bříza. Bez zásahu, pouze asanační zásahy. 2 - 
457 L 2 Malá skupinka smrku. Prořezávka 2  2

457 L 4b Smíšená tyčovina olše, borovice a smrku Výchova v borovici a smrku, olše bez zásahu 1,2 2 
457 L b7 Kmenovina smrku a borovice. Zdravotní probírka. 2 2 
457 L d2 Skupina olše. Prořezávka   1 2
457 L e7 Kmenovina smrku a borovice. Bez zásahu. 2 - 
457 L o4 Skupinovitě smíšená tyčovina olše, borovice a smrku Výchova v borovici a smrku, olše bez zásahu 1,2 2 

457 L o11 Borová kmenovina. Obnovní těžba, zalesnit bukem a jedlí. 2 3 
457 L p2 Skupinka smrkové mlaziny až tyčkoviny.   Prořezávka 2 2
457 L r2 Smrková mlazina až tyčkovina.    Prořezávka 2 2
457 L s4 Skupinovitě smíšené tyčoviny s převahou olše, s příměsí borovice, smrku a břízy. Výchova v borovici a smrku, olše bez zásahu 1,2 2 
457 L s7 Borová kmenovina. Bez zásahu. 2 - 

457 L s11 Kmenovina s převahou borovice, jednotlivě bříza, smrk spíše v podúrovni. Obnovní těžba, zalesnit bukem a jedlí 2 3 
457 M l10 Borová kmenovina. Bez zásahu. Asanační zásahy v případě potřeby 

(vrškové zlomy, vývraty). 
2  -

 
 
 
 
 
 



Příloha III.A 
 

 
 
Popis rybníčku s návrhem opatření 

označení 
JPRL 

poznámka 
 doporučený zásah směrni-

ce č. 
naléha-

vost 
- Malý lesní rybníček, nedávno vyhrnutý, s pestrou mozaikou mokřadních společen-

stev. Na hladině rdest plovoucí (Potamogeton natans), hvězdoš háčkatý (Callitriche 
hamulata), pod hladinou pokrývá dno vodní mor kanadský (Elodea canadensis), 
místy plošně přeslička poříční (Equisetum fluviatile), ostřice zobánkatá (Carex ro-
strata), vtroušeně ostřice měchýřkatá (Carex vesicaria), orobinec širolistý (Typha 
latifolia), zblochan vzplývavý (Glyceria fluitans), sítina rozkladitá (Juncus effusus), 
u břehů pruh s třtinou šedavou (Calamagrostis canescens), místy mochna bahenní 
(Potentilla palustris), ostřice šedavá (Carex canescens), psineček psí (Agrostis cani-
na), skřípina lesní, chrastice rákosovitá. Ojediněle vrba ušatá (Salix aurita), olše 
lepkavá. 
Fragmenty společenstev z rámce sv. Magnocaricion elatae (as. Caricetum rostratae, 
Calamagrostietum lanceolatae/canescentis, Phalaridetum arundinaceae), ve vodě 
společenstva sv. Nymphaeion albae (spol. s Potamogeton natans), podsv. Potameni-
on lucentis (as. Elodeetum canadensis), sv. Phragmition communis (as. Equisetetum 
fluviatilis), sv. Glycerion fluitantis (as. Glycerietum fluitantis), u rašelinících břehů 
jsou místy patrné přechody k rašelinným společenstvům sv. Sphagno recurvi-
Caricion canescentis (as. Carici rostratae-Sphagnetum apiculati). 
 

Odbahnění a vyčištění dna pouze v případě potřeby, 
v současnosti není nutné. Udržování na vodě bez ry-
bí obsádky jako trdliště obojživelníků. 

-  -

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



Příloha č. III.B 
 

 
Přírodní památka OLŠINA U VOLFÍŘOVA 

 
 mapa  Stupně přirozenosti lesních porostů 

měřítko 1: 5000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Legenda: 
   
 
 
                                       1. les původní                                                          4. Les přírodě vzdálený 
 

 
 2. les přírodní                                                          5. Les nepůvodní 

    
                                       3. Les přírodě blízký                                                bezlesí 



Příloha č. III.C 
 

 

Přírodní památka OLŠINA U VOLFÍŘOVA 
 

lesnická mapa typologická (OPRL) 
měřítko 1:5000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5I1 uléhavá kyselá jedlová bučina s bikou chlupatou na plošinách a bázích svahů 
5P1  kyselá jedlina s bikou chlupatou na plošinách a plochých úžlabinách 
6G1 podmáčená smrková jedlina přesličková v plochých úžlabinách 



Příloha č. III.D 
Přírodní památka OLŠINA U VOLFÍŘOVA 

lesnická mapa porostní 
měřítko 1:5 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Legenda: 
věk 

1-20 r.                            21-40 r.                             41-60 r. 
 

61-80 r.                          81-100 r.                          101-120 r.  
 
121-140 r. 
 

 
zakmenění                       7-10                                 4-6                                   1-3 



Příloha IV.   Rámcové směrnice péče o les podle souborů lesních typů 
 

Číslo 
směrnice 

Kategorie lesa Soubory lesních typů 

1 32a – přírodní rezervace 6G, 5P 

Výměra (ha) % rozlohy Rozšíření porostů 
4,53 55,0 centrální část památky, k SV-V mírně ukloněná 

plošina s prameništi a potůčky 
Cílová druhová skladba dřevin (%)1

základní meliorační a zpevňující ostatní 
 OL 7-9  SM 1-2, BO 1, OS +, BR +, 

STR + 
A) Porostní typ  
smíšené porosty s převahou olše 

Základní rozhodnutí 
Obmýtí Obnovní doba 

fyzický věk nepřetržitá 

Hospodářský způsob 
výběrný 

Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty 
udržet charakter olšiny jako biotopu s vitální a početnou populací bledule jarní 
Způsob obnovy a obnovní postup 
Přirozená obnova, pouze jednotlivý výběr zaměřený na zdravotní stav porostu a vyklizení 
padlé hmoty. 
Péče o nálety, nárosty a kultury 
Podsadby chránit proti škodám zvěří (individuální ochrana), přirozené zmlazení ošetřovat 
nátěry proti okusu. 
Výchova porostů 
Minimální zásahy, podpora přirozeného zmlazení, v případě potřeby napomoci prostorové 
diferenciaci porostů uvolňováním kvalitních jedinců olše a redukce nežádoucích nárostů a 
náletů. 
Opatření ochrany lesa 
Sledovat zdravotní stav porostů, následný zdravotní výběr, plocení proti zvěři, nátěry, redukce 
stavu černé zvěře v případě silnějšího poškozování půdního krytu na prameništních 
stanovištích. 
Doporučené technologie 
Při vyklízení dřevní hmoty používat pouze šetrný způsob přibližování (kůň). Vyloučení 
meliorací. 
Péče o zvěř (myslivost) 
Vyloučení všech mysliveckých zařízení, jinak provozování myslivosti bez omezení, udržovat 
přírodě blízké stavy zvěře až přírodě blízké hospodaření. 
Poznámka 
Sekundárně podmíněné olšiny na stanovištích kyselých a podmáčených jedlin sv. Luzulo-
Fagion (as. Luzulo pilosae-Abietetum), aktuálně přiřaditelné do podsv. Alnenion glutinoso-
incanae (as.Arunco sylvestris-Alnetum glutinosae, Piceo-Alnetum). 

                                                 
1 přirozená dřevinná skladba uvedena v textové části kap. 2.5.1. je odlišná od cílové 



Příloha IV.   Rámcové směrnice péče o les podle souborů lesních typů 
 

Číslo 
směrnice 

Kategorie lesa Soubory lesních typů 

2 32a – přírodní rezervace 6G, 5P, 5I 

Výměra (ha) % rozlohy Rozšíření porostů 
3,29 40,0 okrajové části památky, k SV-V mírně ukloněná 

plošina se suššími stanovišti okolo centrální části 
Cílová druhová skladba dřevin (%)2

základní meliorační a zpevňující ostatní 
SM 1-7, BK 1-5 JD 3-6  BO 1, OS +, BR +, OL +, 

STR + 
A) Porostní typ  
smíšené porosty s převahou borovice a smrku 

Základní rozhodnutí 
Obmýtí Obnovní doba 

130 40 

Hospodářský způsob 
podrostní 

Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty 
změnit dřevinnou skladbu zavedením chybějících dřevin přirozené skladby 
Způsob obnovy a obnovní postup 
Skupinovitě clonná seč kombinovaná s maloplošnými obnovními prvky (kotlíky pro buk a 
jedli) 
Péče o nálety, nárosty a kultury 
Podsadby chránit proti škodám zvěří (individuální ochrana), přirozené zmlazení ošetřovat 
nátěry proti okusu. Ochrana proti buřeni – vyžínání. 
Výchova porostů 
Včasnými zásahy zapěstovat hluboké koruny, porosty udržovat v rozvolněném zápoji, 
prostorová (horizontální i vertikální) diferenciace, uvolňování kvalitních jedinců. 
Opatření ochrany lesa 
Sledovat zdravotní stav porostů, následný zdravotní výběr, plocení proti zvěři, nátěry.  

Doporučené technologie 
Při vyklízení dřevní hmoty používat pouze šetrný způsob přibližování. Vyloučení meliorací. 

Péče o zvěř (myslivost) 
Vyloučení všech mysliveckých zařízení, jinak provozování myslivosti bez omezení, udržovat 
přírodě blízké stavy zvěře až přírodě blízké hospodaření. 
 
Poznámka 
Kulticenózy na stanovištích kyselých a podmáčených bučin a jedlin sv. Luzulo-Fagion (as. 
Luzulo pilosae-Abietetum, Luzulo-Fagetum). 
 
 

                                                 
2 přirozená dřevinná skladba pro jednotlivé SLT je uvedena v textové části kap. 2.5.1. 



Příloha č. V 
Přírodní památka OLŠINA U VOLFÍŘOVA 

mapa navržených zásahů v  lesních porostech 
měřítko 1:5 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda 
 
                            hranice dílčích ploch 
 
                            prořezávka  
                                                        
                            zdravotní probírka 
 
                            obnovní těžba 



Příloha VI.    Fotografická dokumentace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. – 4. pohledy do interiéru centrální části s populací bledule jarní 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha VI.    Fotografická dokumentace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   5. odvodňovací rýha v okrajové části památky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        6. rybníček 



Příloha VII. 
Výpisy z KN a ZE  pro parcely v PP 
 
Výpisy z KN 
 

Parcelní číslo: 1119/4 

Výměra:  65398 m2  

Katastrální území: Volfířov 784923 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: STEP2880,Z.S.X-20-13 

Druh pozemku: lesní pozemek 

Číslo LV: 10001 

Ochrana: pozemek určený k plnění funkcí lesa, menší chráněné území, památkově chráněné území 

Vlastnické právo 

Jméno adresa podíl 

Obec Volfířov Volfířov, 380 01  

 
 

Parcelní číslo: 1126/1 

Výměra:  2216 m2  

Katastrální území: Volfířov 784923 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: STEP2880,Z.S.X-20-13 

Způsob využití rybník 

Druh pozemku: vodní plocha 

Číslo LV: 20 

Ochrana: pozemek určený k plnění funkcí lesa, přírodní rezervace nebo přírodní památka 

Vlastnické právo 

Jméno adresa podíl 

Pavel Kadlec Bratrská 161, Dačice I, 380 01  

 
 

Parcelní číslo: 1128 

Výměra:  21389 m2  

Katastrální území: Volfířov 784923 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: STEP2880,Z.S.X-20-13 

Druh pozemku: lesní pozemek 

Číslo LV: 20 

Ochrana: pozemek určený k plnění funkcí lesa, přírodní rezervace nebo přírodní památka 



Příloha VII. 
Výpisy z KN a ZE  pro parcely v PP 
 

Vlastnické právo 

Jméno adresa podíl 

Pavel Kadlec Bratrská 161, Dačice I, 380 01  

 
 

Parcelní číslo: 408/1 

Výměra:  20448 m2  

Katastrální území: Radlice u Volfířova 738069 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: STEP2880,Z.S.X-20-13 

Druh pozemku: lesní pozemek 

Číslo LV: parcela není zapsána na LV (viz ZE p.č. 406, 407/1, 407/2) 

Ochrana: pozemek určený k plnění funkcí lesa, menší chráněné území, památkově chráněné území 

 
 

Parcelní číslo: 932/2 

Výměra:  9614 m2  

Katastrální území: Radlice u Volfířova 738069 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: STEP2880,Z.S.X-20-13 

Druh pozemku: lesní pozemek 

Číslo LV: parcela není zapsána na LV (viz ZE p.č. 932/1, 932/2) 

Ochrana: pozemek určený k plnění funkcí lesa, menší chráněné území, památkově chráněné území 

 
 
 

Parcelní číslo: 933/1 

Výměra:  3974 m2  

Katastrální území: Radlice u Volfířova 738069 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: STEP2880,Z.S.X-20-13 

Druh pozemku: lesní pozemek 

Číslo LV: 118 

Ochrana: pozemek určený k plnění funkcí lesa, menší chráněné území, památkově chráněné území 

Vlastnické právo 

Jméno/ adresa podíl 

Karel Mandelík Krajířova 23, Dačice 380 01  

 
 
 
 



Příloha VII. 
Výpisy z KN a ZE  pro parcely v PP 
 
 

Parcelní číslo: 933/2 

Výměra:  233 m2  

Katastrální území: Radlice u Volfířova 738069 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: STEP2880,Z.S.X-20-13 

Druh pozemku: lesní pozemek 

Číslo LV: 118 

Ochrana: pozemek určený k plnění funkcí lesa, menší chráněné území, památkově chráněné území 

Vlastnické právo 

Jméno/ adresa podíl 

Karel Mandelík Krajířova 23, Dačice 380 01  

 
 

Parcelní číslo: 976 

Výměra:  7143 m2  

Katastrální území: Radlice u Volfířova 738069 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: STEP2880,Z.S.X-20-13 

Způsob využití ostatní komunikace 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Číslo LV: parcela není zapsána na LV (viz ZE p.č. 976 díl 1, díl 2) 

Ochrana: pozemek určený k plnění funkcí lesa, menší chráněné území, památkově chráněné území 

 
 
 

Výpisy z ZE 
 

Parcelní číslo: 406 

Výměra:  1719 m2  

Katastrální území: Radlice u Volfířova 738069 

Typ parcely: Parcela zjednodušené evidence 

Číslo LV: 120 

Zdroj parcely ZE: Pozemkový katastr 

Vlastnické právo 

Jméno/ adresa podíl 

Ing. Pavel Beneš Radlice 33, Volfířov, 380 01  

 
 
 



Příloha VII. 
Výpisy z KN a ZE  pro parcely v PP 
 
Parcelní číslo: 407/1 

Výměra:  3708 m2  

Katastrální území: Radlice u Volfířova 738069 

Typ parcely: Parcela zjednodušené evidence 

Číslo LV: 259 

Zdroj parcely ZE: Pozemkový katastr 

Vlastnické právo 

Jméno/ adresa podíl 

Pavel Kubín Na Šibené 376, Studená, 378 56           ½ 

Jaroslava Linhartová Volfířov 31, 380 01 ½ 

 

Parcelní číslo: 407/2 

Výměra:  1935 m2  

Katastrální území: Radlice u Volfířova 738069 

Typ parcely: Parcela zjednodušené evidence 

Číslo LV: 120 

Zdroj parcely ZE: Pozemkový katastr 

Vlastnické právo 

Jméno/ adresa podíl 

Ing. Pavel Beneš Radlice 33, Volfířov, 380 01  

 

Parcelní číslo: 932/1 

Výměra:  5519 m2  

Katastrální území: Radlice u Volfířova 738069 

Typ parcely: Parcela zjednodušené evidence 

Číslo LV: 60000 

Zdroj parcely ZE: Pozemkový katastr 

Vlastnické právo 

Jméno adresa podíl 

Česká republika   

Právo hospodařit s majetkem státu 

Jméno adresa podíl 

Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových 

Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, Nové Město, 128 00  



Příloha VII. 
Výpisy z KN a ZE  pro parcely v PP 
 
Parcelní číslo: 932/2 

Výměra:  7054 m2  

Katastrální území: Radlice u Volfířova 738069 

Typ parcely: Parcela zjednodušené evidence 

Číslo LV: 86 

Zdroj parcely ZE: Pozemkový katastr 

Vlastnické právo 

Jméno/ adresa podíl 

Jiří Fenz Nad přehradou 406, Praha, Horní Měcholupy, 109 00 1/2 

Květoslava Fenzová Nad přehradou 406, Praha, Horní Měcholupy, 109 00 1/2 

 

Parcelní číslo: 976 díl 1 

Výměra: 6422 m2  

Katastrální území: Radlice u Volfířova 738069 

Typ parcely: Parcela zjednodušené evidence 

Číslo LV: 10001 

Zdroj parcely ZE: Pozemkový katastr 

Vlastnické právo 

Jméno/ adresa podíl 

Obec Volfířov Volfířov, 380 01  

 

Parcelní číslo: 976 díl 2 

Výměra:  340 m2  

Katastrální území: Radlice u Volfířova 738069 

Typ parcely: Parcela zjednodušené evidence 

Číslo LV: 10002 

Zdroj parcely ZE: Pozemkový katastr 

Vlastnické právo 

Jméno adresa podíl 

Česká republika   

Právo hospodařit s majetkem státu 

Jméno adresa podíl 

Pozemkový fond České republiky Husinecká 1024/11a, Praha, Žižkov, 130 00  

 



 
 
 
 
 
 
Příloha VIII. Zápisy z projednání plánu péče s vlastníky, nájemci, s orgány veřejné správy, 
obcemi, kraji a s dalšími dotčenými subjekty a zápisy o provedené oponentuře. 
 
 



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

schvaluje 
 


