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1. Základní identifikační a popisné údaje 
 
1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN 
 
1778, přírodní rezervace, Mutenská obora 
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 o zřízení přírodní rezervace   

„Mutenská obora“ a jejího ochranného pásma 
dne:            1.11.1995 

 
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: Cizkrajov 
Katastrální území: Mutná 
Národní park: - 
Chráněná krajinná oblast: -  
Jiný typ chráněného území:  

ÚSES– regionální biocentrum Mutenská obora RBC30/546 (KG/ÚTP1) 
 
Natura 2000 
Ptačí oblast: -  
Evropsky významná lokalita: CZ0313110 Moravská Dyje 
 
 
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 rezervace „Mutenská obora“ ze 
dne 1. listopadu 1995 je v čl. 1 Vymezení přírodní rezervace stanovena rozloha rezervace 43,53 
ha rozloha ochranného pásma 20,02 ha. Identifikace vymezení přírodní rezervace je zde prove-
dena na tehdy platné rozdělení lesa (severozápadní část oddělení 518 A, oddělení 518 B a jižní 
část oddělení 514 D, severní část oddělení 520 A), a na neúplný výčet parcelního rozdělení (části 
parcel č.1797, č.1799, č.1806/1, č.1819/2 a na parcele č.1803/1, chybí části parcel č. 1796/3, 
č.1796/4, č. 1831/1). Parcelní identifikace ochranného pásma nebyla provedena, v nařízení je 

                                                 
1 číslování podle KG – Krajský generel ÚSES Jihočeského kraje, ÚTP – územně technický podklad 1995) 
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pouze vágní popis „Ochranné pásmo je tvořeno lesními pozemky ležícími mezi jednotlivými 
částmi přírodní rezervace a jeho součástí jsou také louky v údolní nivě Dyje navazující na plochy 
přírodní rezervace“.  
Výše uvedené výměry přírodní rezervace a jejího ochranného pásma jsou dále uváděny v plánu 
péče (Tomáš 1994) a v publikaci „Chráněná území ČR…“ (Albrecht 2003). V předchozím plánu 
péče (Šiška 1998) je poukázáno na nesoulad výměr stanovených v Nařízení a výměr zjištěných 
z údajů LHP a doplňující planimetráže. Výměra rezervace byla v tomto plánu péče stanovena na 
38,69 ha. Vzhledem k těmto odlišným celkovým výměrám bylo v předkládaném plánu péče pro-
vedeno nové plošné vymezení přírodní rezervace a jejího ochranného pásma. Jako základ byla 
použita digitální vrstva maloplošných zvláště chráněných území (AOPK, vrstva Zchu-pp-pr.shp, 
digitalizováno V. Hans 24.11.2004 z podkladu P.Šiška 19.11.2004), připojena byla malá plocha 
při jižní hranici východní části PR, vymezení ochranného pásma bylo převzato z digitální vrstvy 
Zchu_op_s.shp, M. Vlášek 10.8.2007). Z katastru nemovitostí byly převzaty výměry parcel zcela 
zaujatých do PR (OP), bohužel i zde se vyskytly markantní nesoulady mezi zapsanou a skuteč-
nou výměrou (porovnáno vizuálně na aktuální mapě KN), u těchto parcel byla digitálně zjištěna 
jejich  ± reálná výměra, parcely zaujaté do PR (OP) pouze svou částí byly digitálně zplanimetro-
vány a jejich výměra vyrovnána na základní vrstvy PR a OP. Takto získané výměry nebyly vy-
rovnány s výměrami převzatými z LHP (1998-2007), které byly použity v tabulkách výměr a 
zastoupení souboru lesních typů a v porovnání přirozené a současné skladby lesa (kap. 2.5.1). 
Předkládané parcelní vymezení je proto třeba chápat jako dočasné, byť v současnosti nejvíce 
odpovídající skutečnosti. Přesné vymezení bude možné až po geometrickém zaměření hranic 
rezervace, u ochranného pásma není geometrické zaměření nutné. 
Nové vymezení“ PR – 40,25 ha, OP 35,56 ha. 
 
Tabulky parcelního vymezení území 
Katastrální území: Mutná  617890 
 
Přírodní rezervace 
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) 

101 zastavěná plocha a nádvoří  14 90 90
1796/1 ostatní plocha jiná plocha 14 4189 1479
1796/2 ostatní plocha jiná plocha 14 4037 4037
1796/3 lesní pozemek  14 881 538
1796/4 lesní pozemek  14 856 856
1797 lesní pozemek  14 715539 46617
1799 lesní pozemek  14 1969013 210454

1803/1 lesní pozemek  14 6277 581
1803/2 trvalý travní porost  10002 12758 433
1804 lesní pozemek  14 3762 538

1806/1 lesní pozemek  14 399577 133553
1819/2 ostatní plocha ostatní komunikace 14 3163 1655
1831/1 ostatní plocha ostatní komunikace 14 2694 1655

  402486
 
 
Ochranné pásmo přírodní rezervace 
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) 

58 zastavěná plocha a nádvoří  163 277 277
87 zastavěná plocha a nádvoří  176 43 43
93 zastavěná plocha a nádvoří  60000 4 4

100 zastavěná plocha a nádvoří  14 28 28
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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) 

102 zastavěná plocha a nádvoří  232 198 198
1794/1 trvalý travní porost  10002 30129 30129
1794/2 trvalý travní porost  176 455 455
1796/1 ostatní plocha jiná plocha 14 4189 2710
1796/3 lesní pozemek  14 881 343
1796/6 lesní pozemek  232 1128 1128
1797 lesní pozemek  14 115534 15141
1799 lesní pozemek  14 1969013 277144
1800 zahrada  163 927 927

1803/2 trvalý travní porost  10002 12758 13105
1806/1 lesní pozemek  14 399577 11787
1819/2 ostatní plocha ostatní komunikace 14 3163 2150

  355569
LV 
14 ČR, Lesy české republiky, s.p., Přemyslova 19, č.p.1106, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, 50168 
163 Haluza Jaroslav a Miluše, Mutná 59, Cizkrajov., 378 81 
176 Věra Kašparová, Mrázkova 171/10, Soběslav, Soběslav III, 392 01 
232 ČR, Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Praha, Hradčany, 160 00 
10002 ČR, Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, Praha, Žižkov, 130 00 
60000 ČR, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, Nové Město, 128 
00 
 
Příloha II.  
Mapa KN se zákresem ZCHÚ  
 
Parcelní vymezení ochranného pásma. 
Ochranné pásmo je vyhlášeno zvláštním předpisem (nařízení OÚ Jindřichův Hradec, 1.11.1995). 
Pro takto vymezené ochranné pásmo byl také zpracován parcelní přehled. 
  
1.5 Výměra území a jeho ochranného pásma  
 

Druh pozemku ZCHÚ  
plocha v 0,0000 
ha 

OP 
plocha v 
0,0000 ha 

Způsob využití pozemku ZCHÚ  
plocha v 0,0000 
ha 

OP  
plocha v 0,0000 
ha 

lesní  pozemky 39,3137 30,5543   

zamokřená plocha - - 

rybník nebo nádrž - - 

vodní  plochy - - 

vodní tok  - - 

trvalé  travní 
porosty 

0,0433 4,3689  

orná půda - -  

ostatní zeměděl-
ské  pozemky 

- 0,0927 

 

 

neplodná půda -  ostatní plochy 0,8826 0,4860 

ostatní způsoby využití 0,8826 0,4860 

zastavěné 
plochy a nádvoří 

0,0090 0,0550  

plocha celkem  40,2486 35,5569 
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1.6 Hlavní předmět ochrany 
1.6.1 Předmět ochrany podle zřizovacího předpisu 
 
V nařízení Okresního úřadu v Jindřichově Hradci ze dne 1.11.1995 je ve článku 2: Poslání pří-
rodní rezervace stanoveno: „Důvodem ustanovení zvláštní ochrany tohoto území je zachování a 
postupné zapojení a obnova zbytků přirozených a přírodě blízkých smíšených a listnatých poros-
tů charakteru lipových doubrav s bohatou květenou, na mezní západní hranici jejich výskytu 
směrem od Podyjí do Českomoravské vrchoviny. Celý komplex porostů má nezastupitelný vý-
znam pro zachování dalších skupin organismů vázaných na tyto porosty (ptáci, hmyz, houby aj.)“ 
V předchozím Plánu péče je hlavní motiv ochrany charakterizován jako: „Zachování a postupné 
sloučení a renaturalizace početných zbytků přirozených a přírodě blízkých smíšených a listna-
tých porostů charakteru lipových doubrav, floristicky velmi bohatých“. 
V publikaci Chráněná území ČR (Albrecht a kol. 2003) je rezervace charakterizována jako: 
„Soubor přirozených lesních společenstev dubohabřin s přechody ke květnatým bučinám, s velmi 
pestrým bylinným podrostem a druhově početnou avifaunou a entomofaunou vázanou na staré 
listnaté porosty.“ 
 
1.6.2 Hlavní předmět ochrany – současný stav 
 
Kategorie vyhlášky MŽP a červeného seznamu je uvedena kódem u jednotlivých druhů. Katego-
rie 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 ustupu-
jící v důsledku lidské činnosti, 4 – asociace bez ohrožení lidskou činností    /a – vzácná, /b – do-
statečně hojná 
 
 
A. společenstva 
 

název společenstva podíl  plo-
chy v 
ZCHÚ (%)

stupeň ohro-
žení podle 
červeného 
seznamu2

popis biotopu společenstva 

bažinné olšiny sv. Alnion glu-
tinosae (+Phragmiti - Mag-
nocaricetea 

1 3/a v nivě Dyje, mozaika mokřadních vysokoby-
linnných společenstev s jednotlivými až 
liniovými nárosty dřevin 

lužní lesy podsv. Alnenion 
glutinoso-incanae (malé nety-
pické fragmenty) 

+ 3/b v nivě Dyje 

suťové a roklinové lesy sv 
Tilio-Acerion (as. Aceri-
Carpinetum) 

14 3/a úzké rokliny 

květnaté mezofilní dubolipové 
háje sv. Carpinion (as. Me-
lampyro nemorosi - Carpine-
tum) 

52 3/b roztroušeně v celém komplexu, plošně nej-
rozsáhlejší porosty v západní části 

                                                 
2 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 
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název společenstva podíl  plo-
chy v 
ZCHÚ (%)

stupeň ohro-
žení podle 
červeného 
seznamu2

popis biotopu společenstva 

květnaté bučiny na silikáto-
vých půdách submontánního a 
montánního stupně podsv. Eu-
Fagenion (netypická as. Meli-
co uniflorae-Fagetum)  

10 3/b menší fragmenty na chladnějších expozicích, 
včetně maloplošných fragmentů acidofilních 
bučina na vystupujících skalkách 

 
 
 
B. druhy 
 

název druhu  aktuální početnost 
nebo vitalita popula-
ce v ZCHÚ 

stupeň ohrožení 
podle vyhl.395/ 
červeného se-
znamu ČR Pro-
cházka 2001/ 
Chán 1999  

popis biotopu druhu (dílčí 
plocha) 

sněženka podsněžník 
Galanthus nivalis 

relativně početná 
populace, stovky ex. 

§3/C2/- 
CITES, EU5 

plochý žleb a přilehlý svah, 
roklina 

kruštík modrofialový 
Epipactis purpurata 

vzácně roztroušeně §3/C3/C1 
CITES 

lipové doubravy 

brambořík nachový 
Cyclamen purpurascens 

? §3/C3/C2 
CITES 

ověřen pouze mimo ZCHÚ 
(severně od PR, na skalkách na 
svahu nad Dyjí) 

měsíčnice vytrvalá 
Lunaria rediviva 

ojediněle §3/C4a/C4 rokliny 

bledule jarní 
Leucojum vernum 

? §3/C3/C2 zaznamenána při mapování 
biotopů soustavy NATURA 
2000, v současnosti neověřena 

lilie zlatohlavá 
Lilium martagon 

roztroušeně §3/C4a/C4 lipové doubravy 

vrbina kytkokvětá 
Lysimachia thyrsiflora 

ojediněle §2/C3/C3 louky v nivě Dyje – OP přírod-
ní rezervace 

žluťucha lesklá 
Thalictrum lucidum 

roztroušeně -/C3/C3 louky v nivě Dyje – OP přírod-
ní rezervace 

brslen bradavičnatý 
Euonymus verrucosa 

roztroušeně -/C4a/C2 svahy nad Dyjí 

vikev křovištní 
Vicia dumetorum 

ojediněle -/C4a/C2 lipové doubravy 

chrastavec křovištní 
Knautia drymeia 

ojediněle -/C4a/C3 lipové doubravy 

hlístník hnízdák 
Neottia nidus-avis 

roztoušeně -/C4a/C3 lipové doubravy 

jedle bělokorá 
Abies alba 

ojediněle -/C4a/C4 lipové doubravy 

sasanka pryskyřníkovitá 
Anemone ranunculoides 

? -/-/C3 neověřena 

šalvěj lepkavá 
Salvia glutinosa 

roztroušeně -/-/C4 rokliny 

česnek medvědí 
Allium ursinum 

početná populace, 
tisíce ex. 

-/-/C4 rokliny, lipové doubravy 

prvosenka vyšší 
Primula elatior 

roztroušeně hojně -/-/C4 lipové doubravy, rokliny 

podbílek šupinatý  
Lathraea squamaria 

roztroušeně -/-/C4 rokliny 

plavuň vidlačka 
lycopodium clavatum 

ojediněle -/-/C4 v ochranném pásmu 
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1.7 Dlouhodobý cíl péče 
 
Dlouhodobým cílem péče o PR Mutenská obora je rozšíření a propojení komplexu společenstev 
lipových doubrav s fragmenty suťového lesa včetně přirozeného podrostu s řadou chráněných a 
významných druhů rostlin jako přirozeného biotopu charakteristické 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 ve třech samostatných částech v rozlehlém lesním komplexu, rozkládajícím 
se na pravém břehu Moravské Dyje, zhruba 3 km JV od obce Mutná, a asi 2,5 km JZ od obce 
Staré Hobzí. Nadmořská výška území je 440 – 546 m n.m., převládá k V-JV mírně ukloněná 
plošina, u Moravské Dyje přecházející do krátkých a relativně strmých svahů, ojediněle 
s vystupujícím skalním podložím ve formě skalek. Plošina je rozdělena několika vlhkými rokle-
mi. 

Přístup pro vozidla je od odbočky ze silnice II. třídy (152 Slavonice  - Staré Hobzí) po místní 
komunikaci směr osada Janov, nebo od odbočky z komunikace II. tř. (409 Slavonice – Písečné) 
ve Slavětíně a dále přes Chvaletín na místní komunikace k osadě Janov. Poslední přístupová ces-
ta je od Starého Hobzí k osadě Janov. Střed chráněného území je přibližně určen zeměpisnými 
souřadnicemi: šířka 48o59´  délka 15o25´ (WGS-84),  Y  686600    X  1172500 (S-JTSK). Přiro-
zenou hranici rezervace tvoří hranice prostorového rozdělení lesa – lesní průseky a lesní cesty a 
místní komunikace. 

Z hlediska Regionálního členění reliéfu ČSSR  (B.Balatka-J.Sládek, 1980) patří řešené území 
provincii Česká  vysočina (I), podprovincii Českomoravské (I2), oblasti Českomoravská vrcho-
vina (I2C), celku Křižanovská vrchovina (I2C-5), podcelku  Brtnická vrchovina (I2C-5B), okrs-
ku Starohobzská vrchovina.  

Nejvyšší bod v území (546 m n.m.) se nachází v S cípu západní části ZCHÚ, nejnižší pak v JV 
části památky, v nivě Moravské Dyje (440 m n.m.). 

Na geologické stavbě řešeného území se podílí jednotvárná série moldanubika, zastoupená mig-
matitizovanou biotitickou  a sillimanit-biotitickou pararulou s vložkami kvarcitu a a mfiboli-
tu.Terénní deprese (rokle) jsou vyplněny holocénními deluviofluviálními písčitohlinitými sedi-
menty. Půdní pokryv tvoří převážně kambizem typická, v depresích pseudoglejová, na skalkách 
přechody ke kambizemnímu rankeru. 

Pro širší okolí chráněného území je charakteristický pahorkatinný až vrchovinný reliéf, krajinný 
ráz je charakteristický vysokým zastoupením rozsáhlých lesních komplexů, na zemědělské půdě 
převažuje orná, méně travní porosty, v nivě Dyje místy luční lada na vodou ovlivněných stano-
vištích. 

Podle klimatické klasifikace E. Quitta z r. 1970 náleží celé  území k mírně teplé klimatické ob-
lasti a v rámci ní k jednotce  MT 9. Území je odvodňováno drobnými vodními toky přímo do 
Dyje. Z hlediska fytogeografického členění ČSR (Dostál 1957) lze  řešené území zařadit do ob-
lasti A - oblast středoevropské  lesní květeny - Hercynicum, podoblasti A3b – Hercynicum sub-
montanum. Podle regionálně fytogeografického členění ČR (Květena ČR)  patří území do fyto-

 6



geografické oblasti mezofytikum, obvodu Českomoravské mezofytikum, do okresu 68 Moravské 
podhůří Vysočiny. Dle přírodních lesních oblastí (Plíva, Žlábek 1986, OPRL ÚHÚL 2002) úze-
mí patří do  PLO 33 – Předhoří Českomoravské vrchoviny. Území rezervace spadá do želetavské 
varianty biochory –3BQ Erodované plošiny na pestrých metamorfitech v suché oblasti 3. v.s. 
v rámci bioregionu 1.23 Jevišovickém a do vysočinské varianty (Dentario enneaphylli-Fagetum) 
biochory –4US Výrazná údolí v kyselých metamorfitech v suché oblasti 4.v.s. a do základní va-
rianty biochory 4PS Pahorkatiny na kyselých metamorfitech 4. v.s. Podle mapy potenciální vege-
tace (Neuhäuslová a kol., 1998) patří širší okolí lokality do jednotky potenciální vegetace: 18 – 
bučina s kyčelnicí devítilistou (Dentario enneaphylli-Fagetum), jižní cíp pak do jednotky 7 – 
černýšová dubohabřina (Melampyro nemorosi-Carpinetum). 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 popula-
ce v ZCHÚ 

stupeň ohrožení 
podle vyhlášky 
č. 395/1992 Sb. 

popis biotopu druhu (dílčí 
plocha) 

Rostliny 
sněženka podsněžník 
Galanthus nivalis 

relativně početná 
populace, stovky ex. 

§3/C2/- 
CITES, EU5 

plochý žleb a přilehlý svah, 
roklina 

kruštík modrofialový 
Epipactis purpurata 

vzácně roztroušeně §3/C3/C1 
CITES 

lipové doubravy 

brambořík nachový 
Cyclamen purpurascens 

? §3/C3/C2 
CITES 

ověřen pouze mimo ZCHÚ 

bledule jarní 
Leucojum vernum 

? §3/C3/C2 zaznamenána při mapování 
biotopů soustavy NATURA 
2000, v současnosti neověřena 

    
měsíčnice vytrvalá 
Lunaria rediviva 

ojediněle §3/C4a/C4 rokliny 

lilie zlatohlavá 
Lilium martagon 

roztroušeně §3/C4a/C4 lipové doubravy 

vrbina kytkokvětá 
Lysimachia thyrsiflora 

ojediněle §2/C3/C3 louky v nivě Dyje – OP přírod-
ní rezervace 

Živočichové 
lejsek malý 
Ficedula parva  §2  

skokan štíhlý 
Rana dalmatina  §2  

užovka obojková  
Natrix natrix  §3  

jestřáb lesní 
Accipiter gentilis  §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 1.11.1995 byla lokalita vyhlášena pří-
rodní rezervací. 
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V roce 1994 byl zpracován první plán péče (Tomáš), v roce 1998 byl pro rezervaci zpracován 
podrobnější Plán péče (Šiška). 
V roce 1995 byl zpracován entomologický průzkum zaměřený na brouky a dvoukřídlé (Máca), 
v současné době prováděl průzkumy Skořepa (2006, 2008), makromycety v území studovala 
Merthová (2005). 
 
b) lesní hospodářství 
Celá plocha ZCHÚ je na pozemcích určených k plnění funkce lesa, jedná se o lesní porosty 514 
E, 518 B, C, 520 A. Porosty jsou umělého původu, na části s víceméně přirozenou dřevinnou 
skladbou, se zastoupením dřevin přirozené skladby, v minulosti byly hospodářsky využívané, 
v současné době jsou obnovně silně rozpracované (smrkové části) a jsou v nich prováděny  vý-
chovné zásahy a obnovní těžba (maloplošná holoseč, vyklizení nad nárosty, clonná seč, kalamit-
ní těžba). 
 
e) myslivost  
Jak název napovídá v minulosti byla současná přírodní rezervace součástí obory. Lze předpoklá-
dat, že smíšené přirozené lesní porosty byly rozsáhlejší a celistvější, potě došlo k jejich rozčle-
nění nevhodnými smrkovými výsadbami. Provoz myslivosti v nedávné minulosti neměl na stav 
společenstev v rezervaci negativní vliv. 
 
 
2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy 
 
LHP LHC Český Rudolec, LS Český Rudolec, revír Slavonice, platnost 1.1.1999-31.12.2008 
 
 
2.4 Škodlivé vlivy a ohrožení území v současnosti 
V současné době představuje největší nebezpečí výsadba geograficky a stanovištně nepůvodních 
dřevin v ochranném pásmu rezervace, které bylo zřízeno tak, aby výhledově propojilo současné, 
cenné listnaté porosty a vytvořilo komplex lesní rezervace propojující entomologické mikroloka-
lity s populacemi významných druhů entomofauny. 
 
 
2.5 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch 
Přehled biotopů 
 
kód bi-
otopu 

název biotopu Podíl 
(%) 

popis charakteru výskytu biotopu 

L1 
(+V2 + 
M1.7) 

mokřadní olšiny 1 v nivě Dyje, mozaika mokřadních vysoko-
bylinnných společenstev s jednotlivými až 
liniovými nárosty dřevin, tůň s hvězdošem 

L2.1 údolní jasanovo-olšové luhy + nevýrazně vyvinuté a maloplošné fragmen-
ty přechodného typu k tvrdému luhu 

L3 dubohabřiny 52 roztroušeně v celém komplexu, plošně 
nejrozsáhlejší porosty v západní části (na 
stanovišti květnatých bučin?) 

L4 suťové lesy 14 úzké rokliny 
L5.1 
(+L5.4) 

květnaté bučiny 10 menší fragmenty na chladnějších expozi-
cích, včetně maloplošných fragmentů aci-
dofilních bučina na vystupujících skalkách 

X11 paseky s nitrofilní vegetací 3 paseky po těžbě a nezapojené kultury  
X9A lesní kultury s nepůvodními 

dřevinami 
20 smrkové kmenoviny bez příměsi buku a 

jedle  
Celkem ----- 100,0 % ----- 
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Současný vegetační kryt  
 
A. Lesní porosty 
A1. Dubohabřiny 
Tyto porosty tvoří jádrovou část rezervace a jsou zachovány na plošině a na přilehlých prudkých 
svazích nad Moravskou Dyjí. Ve stromovém patru převažuje lípa srdčitá (Tilia cordata), příměs 
tvoří dub letní (Quercus robur) a dub zimní (Quercus petraea), v mladších skupinách buk lesní 
(Fagus sylvatica), místy tvoří příměs smrk ztepilý (Picea abies). Keřové patro je vyvinuto ze-
jména v nejstarších porostech a tvoří jej zmlazení dřevin matečného porostu a líska obecná (Co-
rylus avellana), ojediněle lýkovec jedovatý (Daphne mezereum). V podrostu jsou zastoupeny 
druhy mezofilních lesů, výraznou dominantu tvoří česnek medvědí (Allium ursinum), který po-
růstá i sousední největší rokli. Z dalších druhů jsou zastoupeny svízel lesní (Galium sylvaticum), 
hrachor jarní (Lathyrus vernus), kostival hlíznatý (Symphytum tuberosum), zvonek kopřivolistý 
(Campanula trachelium), zvonek broskvolistý (Campanula persicifolia), prvosenka vyšší (Pri-
mula elatior), jaterník trojlaločný (Hepatica nobilis), hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis), koko-
řík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum), jahodník obecný (Fragaria vesca), vikev lesní (Vi-
cia sylvatica), vikev křovištní (Vicia dumetorum), ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea), srha 
laločnatá (Dactylis glomerata), třezalka chlupatá (Hypericum hirsutum), konvalinka vonná 
(Convallaria majalis), violka Rivinova (Viola riviniana), lipnice hajní (Poa nemoralis), vraní 
oko čtyřlisté (Paris quadrifolia), válečka lesní (Brachypodium sylvaticum), ječmenka evropská 
(Hordelymus europaeus), rozrazil rezekvítek (Veronica chamaedrys), ostřice prstnatá (Carex 
digitata), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), strdivka nicí (Melica nutans), čistec lesní (Stachys 
sylvatica), česnáček lékařský (Alliaria petiolata), plicník tmavý (Pulmonaria obscura), dymniv-
ka dutá (Corydalis cava), vzácně se v několika mikrolokalitách vyskytuje kruštík modrofialový 
(Epipactis purpurata) a chrastavec křovištní (Knautia drymeia). 
Porosty lze rámcově zařadit do sv. Carpinion, as. Melampyro nemorosi-Carpinetum, nejblíže má 
k cf. subas. Melampyro nemorosi-Carpinetum stachyetosum (?). 
 
 
A2. Květnaté bučiny 
Porosty vytvořeny pouze fragmentárně a v netypické formě na krátkých svazích se severní až 
severovýchodní expozicí při východním a severním okraji východní části rezervace. Ve stromo-
vém patru převažuje lípa srdčitá, vtroušeně buk lesní, příměs tvoří smrk ztepilý. V podrostu do-
minuje strdivka jednokvětá (Melica uniflora), místy pšeníčko rozkladité (Millium effusum), sve-
řep Benekenův (Bromus benekenii), věsenka nachová (Prenanthes purpurea), ostřice lesní (Ca-
rex sylvatica), kostřava lesní (Festuca altissima), pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium), 
starček vejčitý (Senecio ovatus), svízel vonný (Galium odoratum), ječmenka evropská, bažanka 
vytrvalá (Mercurialis perennis), mléčka zední (Mycelis muralis), šťavel kyselý (Oxalis acetosel-
la), vraní oko čtyřlisté, violka lesní (Viola reichenbachiana), žindava evropská (Sanicula euro-
paea). 
Porosty lze rámcově zařadit do podsv. Eu-Fagenion, nejblíže má k as. Melico-Fagetum. Jedná se 
spíše o přechodný typ mezi dubohabřinami a květnatými bučinami. 
 
A3. Roklinové lesy 

Několik fragmentů terénních depresích. Ve stromovém patru převažuje lípa srdčitá a velkolistá 
(Tilia platyphylla), vtroušeně javor klen (Acer pseudoplatanus), javor mléč (Acer platanoides), 
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) a ojediněle olše lepkavá (Alnus glutinosa). V keřovém patru 
zimolez obecný (Lonicera xylosteum), líska obecná, ojediněle brslen bradavičnatý (Euonymus 
verrucosa). V jarním aspektu je nápadná sněženka podsněžník (Galanthus nivalis), dymnivka 
dutá, sasanka pryskyřníkovitá (Anemone ranunculoides), poté masivně česnek medvědí. Ojedi-
něle měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva), šalvěj lepkavá (Salvia glutinosa), hluchavka skvrnitá 
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(Lamium maculatum), prvosenka vyšší, podbílek šupinatý (Lathraea squamaria), hrachor jarní, 
kakost smrdutý (Geranium robertianum), pitulník žlutý (Galeobdolon luteum s.l.), ptačinec hajní 
(Stellarianemorum), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica). 
Porosty lze rámcově zařadit do sv. Tilio-Acerion. V publikaci „Chráněná území ČR etc.“ (Al-
brecht 2003) i v předchozím plánu péče jsou porosty přiřazeny do as. Arunco-Aceretum. Podle 
mého názoru se blíží více k as. Aceri-Carpinetum (více odpovídá zastoupení význačných a dife-
renciálních druhů a druhů s vyšší stálostí), je patrná vazba na okolní dubohabřiny, Arunco-
Aceretum má spíše inverznější charakter úzce zařízlých chladnějších skalnatých roklí nebo údolí 
vyšších poloh.   
 
A4. Acidofilní bučiny 

Plošně velmi malá jednotka vyvinutá na výchozech skalek nad nivou Dyje.V podrostu dominuje 
třtina rákosovitá (Calamagrostis arundinacea), lipnice hajní (Poa nemoralis), charakteristická je 
příměs (sub)acidofytů jako metlička křivolaká (Avenalla flexuosa), jestřábník zední (Hieracium 
murorum), bika bělavá (Luzula luzuloides), věsenka nachová, šťavel kyselý (Oxalis acetosella), 
pstroček dvoulistý, rozrazil lékařský (Veronica officinalis),  vtroušeně kapraď samec (Dryopteris 
filix-mas), hojně mechorosty a lišejníky (Dicranum scoparium, Hypnum cupressiformě, Pleuro-
zium schreberi,Dicranum polysetum, Cladonia sp.). 
Porosty lze rámcově zařadit do sv. Luzulo-Fagion - as. Luzulo-Fagetum.  
 
A5. Kulturní smrčiny 
Různověké porosty v okrajových částech rezervace. Keřové patro je sporadické, ojediněle se 
vyskytuje bez hroznatý (Sambucus racemosa), zmlazení smrku, v podrostu běžné druhy mezot-
rofních stanovišť. 
Kulturní deriváty na stanovištích květnatých bučin podsv. Eu-Fagenion. 
 
A5. Lužní lesy a mokřadní olšiny 

Maloplošně zastoupená jednotka při okrajích rezervace v nivě Dyje. Ve stromovém patru převlá-
dá olše lepkavá (Alnus glutinosa), olše šedá (Alnus incana), vrba křehká (Salix fragilis), 
v podrostu se vyskytuje netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere), ostřice třeslicovitá (Ca-
rex briuoides), ptačinec hajní, kopřiva dvoudomá, řeřišnice hořká (Cardamine amara), vrbina 
penízkovitá (Lysimachia nummularia), vrbina obecná (Lysimachia vulgaris), mokrýš střídavolis-
tý (Chrysosplenium alternifolium), blatouch bahenní (Caltha palustris), metlice trsnatá (Des-
champsia cespitosa), zběhovec plazivý (Ajuga reptans). Společenstva lze rámcově přiřadit do sv. 
Alnenion glutinoso-incanae, v depresích s přechody ke spol. sv. Alnion glutinosae. 
 
A6. Pasečná stádia 

Holiny po úmyslné těžbě, většinou zalesněné, s nezapojenými kulturami. Výsadby smrku, buku. 
Hojně třtina křovištní (Calamagrostis epigeios), rulík zlomocný (Atropa bella-donna), vrbovka 
úzkolistá (Epiloboim angustifolium), ostřice zaječí (Carex ovalis), psineček obecný (Agrostis 
capillaris).  
Společenstva lze většinou rámcově zařadit do sv. Atropion bellae-donnae. 
 
 
B. travinobylinná společenstva 
B1. mokřadní louka 

Malá plocha v nivě Dyje, převažují porosty chrastice rákosovité (Phalaris arundinacea), ostřice 
štíhlé (Carex acuta) a ostřice třeslicovité, méně metlice trsnatá, sítina rozkladitá (Juncus effusus), 
hojně kopřiva dvoudomá. Po ploše ojediněle nárosty vrby křehké, vrby popelavé (Salix cinerea), 
při okrajích olše lepkavá. U silnice na lípa srdčitá, javor klen. Na ploše je vyhloubena tůň pro 
obojživelníky, s porostem hvězdoše (Callitriche sp.). 
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Syntaxonomicky nevyhraněná společenstva z rámce sv. Magnocaricion elatae (Caricion graci-
lis) jako náhradní společenstva na stanovištích mokřadní olšiny sv. Alnion glutinosae. 
 
B2. Lesní a cestní lemy 
Druhově pestré porosty s druhy lučních  i lesních společenstev, se zastoupením ruderálních dru-
hů. Zastoupeny jsou psineček obecný, třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum), protěž lesní 
(Gnaphalium sylvaticum), lipnice obecná (Poa nemoralis), jitrocel kopinatý (Plantago lanceola-
ta), jitrocel větší (Plantago major), hrachor lesní (Lathyrus sylvestris), vrba jíva (Salix caprea), 
kozinec sladkolistý (Astragalus glycyphyllos), pryšec chvojka (Euphorbia dulcis), ostřice oddá-
lená (Carex remota), srha laločnatá, ostružiník křovitý (Rubus fruticosus agg.), lnice květel (Li-
naria vulgaris), bolševník obecný (Heracleum sphondylium), mochna nátržník (Potentilla erec-
ta), máta rolní (Mentha arvensis), vikev ptačí (Vicia cracca), tomka vonná (Anthoxanthum odo-
ratum), jahodník obecný, kostřava červená (Festuca rubra), jetel prostřední (Trifolium medium), 
ostřice měkkoostenná (Carex muricata s.l.), ostřice bledavá (Carex pallescens), pcháč bahenní 
(Cirsium palustre), kerblík lesní (Anthriscus sylvestris), krušina olšová (Frangula alnus), přes-
lička rolní (Equisetum arvense). 
 
 
 
2.5.1 Základní údaje o lesích  
 
Přírodní lesní oblast 33 Přehoří Českomoravské vrchoviny 
Lesní hospodářský celek / zařizo-
vací obvod 

LHC Český Rudolec 

Výměra LHC v ZCHÚ (ha) 43,53/ochranné pásmo 22,02 
Období platnosti LHP (LHO) 1.1.1999-31.12.2008 
Organizace lesního hospodářství  LS Český Rudolec 
Nižší organizační jednotka  revír Slavonice 
 
 
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 (%)

1G vrbová olšina mokřadní vrk 7, oll 3, db +, js +, lp +, jl +os +, br +, 
tp + 

0,40 1,0 

2L potoční luh pahorkatinný db 4, jv 3, js 2, jl 1, lp +,  os +, vrk +, oll 
+, tp +, str + 

0,32 0,8 

3U javorová jasenina js 3, db 3, jv 2, jd 1, bk 1, lp +, jl +, oll + 6,16 14,8 
4A lipová bučina bk 5, lp 2, jd 1, db 1, jv (kl) 1, jl +, js +, hb 

+ 
1,99 4,8 

4B bohatá bučina 29,63 71,4 
4H hlinitá bučina bk 6, db 2, jd 1, lp 1, jv(kl) +, js +, jl + 2,17 5,2 
4V vlhká bučina db 4, jd 3, bk 2, lp 1, js +, jl +, os + 0,60 1,4 
4Z zakrslá bučina bk 7, dbz 3, jd +, bo +, br +, jr + 0,25 0,6 

Celkem  41,52 100 % 
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Porovnání přirozené a současné skladby lesa 
 
Zkrat-

ka 
Název dřeviny Současné zastou-

pení (ha) 
Současné zastou-

pení (%) 
Přirozené zastou-

pení (ha) 
Přirozené zastou-

pení (%) 
Jehličnany 

BO borovice lesní + + + + 
JD jedle bělokorá 0,02 + 4,62 11,1 
DG douglaska 0,01 + - - 
SM smrk ztepilý 13,43 32,3 - - 
MD modřín 0,26 0,6 - - 

Listnáče 
BK buk lesní 1,11 2,7 20,28 48,8 

DB+DB
Z 

dub letní + zimní 2,66 6,4 8,46 20,4 

DBC dub červený 0,02 + - - 
JV/KL javor mléč/klen +/0,55 +/1,3 1,48 3,6 

LP lípa3 22,71 54,7 4,41 10,6 
JS jasan ztepilý 0,31 0,7 1,85 4,5 
BR bříza 0,12 0,3 + + 
JL jilm (drsný, vaz) + + 0,03 + 
JR jeřáb + + + + 

OLL olše lepkavá 0,32 0,7 0,12 0,3 
OLS olše šedá + + - - 
VRK vrba křehká + + 0,27 0,7 
OS osika   + + 
TP topol černý - - + + 
HB habr - - + + 
STR střemcha + + + + 

Celkem 41,52 100 % 41,52 100 % 
 
 
Plochy SLT byly zjištěny digitální planimetráží z typologické lesnické mapy a vyrovnány na 
celkovou výměru porostní půdy převzatou z LHP (plocha porostních skupin 41,52 ha, nejsou 
zahrnuty plochy komunikace a mokřadní loučky s tůní). V tabulce Porovnání přirozené a sou-
časné skladby lesa bylo využito plošné zastoupení dřevin z taxačních údajů z LHP, doplněny 
byly jednotlivě vtroušené dřeviny zjištěné při venkovním šetření (jeřáb, borovice, jilm drsný, 
olše šedá, javor mléč, střemcha, vrba křehká, osika). 
Při stanovení přirozené dřevinné skladby byly použity modely přirozené druhové skladby uvede-
né 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 NA-
TURA 2000 (Planeta 9/2006) a Rámcové zásady lesního hospodaření pro typy přírodních stano-
višť v územích soustavy NATURA 2000 v ČR (Smejkal 2003). Rozpětí zastoupení u vůdčích 
dřevin bylo upraveno s ohledem na místní poměry.  
 
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 

 

                                                 
3 lípa srdčitá + lípa velkolistá 
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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 lípy a dubu, 

staré kmenoviny i mladé porosty  
 Les přírodě vzdálený (stupeň 4.) je zastoupen smrkovými porosty (monokultury, nebo 

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.  
Nová dílčí plocha v nivě Dyje není vymezena na porostní půdě (je na PUPFL), je navrhována a 
popsána jako bezlesí. 
 
 
2.6 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů do území a závěry pro další 
postup 
 
V minulosti bylo v lesních porostech hospodařeno běžným způsobem, v mladších porostech byly 
realizovány výchovné zásahy, zdravotní výběr a vyklizení polomové hmoty, část mýtných kme-
novin byla odtěžena holosečným způsobem a vzniklé rozsáhlé holiny byly zalesněny smrkem a 
bukem, relativně velké plochy byly zalesněny lípou, která zde nevhodně nahrazuje dub, na který 
jsou vázány významné skupiny hmyzu (brouci). V současné době jsou těženy staré smrkové 
kmenoviny 
 
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 vyplýva-
jící 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 
 
b) péče o rostliny  
Základní péče o nejvýznamnější druhy rostlin spočívá v kontinuální existenci lesních porostů, 
obnovovaných podrostním hospodařením a výběrným způsobem. 
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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 PR. Významnou skupinou brouků jsou tesaříkovití, kteří jsou z větší části vázaní na 
silnější větve a kmeny starých dubů a buků, ležících na zemi. V současné době je těchto biotopů 
v rezervaci velice málo, proto je potřebné ponechávat v porostech část padlé hmoty ležet a při 
obnově lesních porostů zajistit zvýšený podíl dubu a buku. Průzkumy s návrhy opatření pro jed-
notlivé druhy jsou součástí této práce jako příloha č. X. 
 
Celková ochranářská opatření  k zachování xylofágního hmyzu v PR Mutenská obora 
(Skořepa, 2008) 
 
Vlastní přírodní rezervace 
V listnatých  porostech by bylo vhodné ponechání alespoň 10 kmenů na hektar a většinu (mini-
málně 60%) korunových částí z těžených stromů (hlavně dub a lípa). V porostech s větším zmla-
zením jasanu (porosty 514 E5 a E12) by bylo vhodné postupné prořezávání, tak aby bylo docíle-
no rozvolněného porostu směsi jasanu a ostatních dřevin (speciálně pro Tetrops starki). Jehlična-
té porosty postupně odtěžit, buď v maloplošných sečích  pro výsadbu dubu nebo výběrově na 
minimální zakmenění a podsadit lípou. 
Ochranné pásmo 
Důležité je propojení všech tří částí PR koridory listnatých dřevin, v kterých bude zastoupen dub 
a lípa i s přítomností mrtvého dřeva. V celém ochranném pásmu je navrhováno budoucí výsadby 
v poměrech alespoň 60%  směsi dub, lípa plus další listnáče (jen omezeně, jako buk, jasan, habr, 
javor) a 40% jehličnany jedle, smrk. V probírkách přednostně ponechávat listnáče. Při plánova-
ných těžbách využívat podsadeb nebo maloplošných sečí. Vhodné by bylo postupné propojování 
listnatých kotlíků v jeden pás listnatých dřevin, jako například v porostech 518 3b, 518 4a, 518 
4b podél asfaltové lesní cesty mezi dílci C a B.   
Při probírkách a prořezávkách ponechávat alespoň 20% dřevní hmoty. V těžbě jehličnanů není 
potřeba ponechávat dřevní hmotu, ale naopak i větve odstranit. U těžbě listnáčů ponechávat ales-
poň 8 kmenů na hektar. 
 
Výkon mysliveckého práva není omezen, s výjimkou zákazu výstavby krmných zařízení a pose-
dů. 
  

 
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 
dubu a buku (vytvoření vhodných biotopů pro významné druhy entomofauny) 

- luční porosty v nivě Dyje:  extenzivní hospodaření, zákaz použití biocidů 
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- nárosty lesních dřevin a křovin v nivě Dyje:  pouze nezbytné asanační zásahy, zachovat 
jako ekotonová společenstva tvořící krajinný ráz říční nivy 

- zahrada:  - 
- zastavěné plochy:  - 

 
 
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. 
Doporučuji nově zaměřit obvod celé rezervace vzhledem ke skutečnosti, že při jižním okraji vý-
chodní části rezervace byla přičleněna menší plocha, hranice jižní části rezervace u břehu Dyje je 
nejasná, na lesní pozemky tu navazuje pruh v říční nivě, který má charakter  přírodního lesa (ná-
lety a nárosty dřevin přirozené skladby). 
 
3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území 
Po geodetickém zaměření přehlásit na novou výměru. 

 
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 
Celá rezervace je vhodným vědeckým objektem pro monitoring vývoje entomofauny v závislosti 
na věkové struktuře listnatých porostů. 
 
 
 
 
 
 
4. Závěrečné údaje 
 
4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotli-
vých zásahů (druhů prací)  
 
Druh zásahu (práce) a odhad množství (např. plo-
chy)  
  

Orientační náklady 
za rok (Kč) 

Orientační náklady 
za období platnosti 
plánu péče (Kč) 

Jednorázové a časově omezené zásahy 
1x za 5 roků obnova červeného pásového značení na 
stromech v délce 3830 m (400,-Kč/100 m)  

---------- 2x 21.200,- 

1x za 5 roků obnova tabulového značení (hraničníky) 1 
ks 3.000,-Kč, celkem 14 ks 

---------- 2x 42.000,- 

zaměření hranic PR pro její přehlášení  v délce 5300 m 
53 měrných jednotek á 4.000,-Kč/100 m  
v ceně zahrnuta stabilizace lomových bodů hranice PR 
v počtu cca 50 ks á 150,-Kč 

 219.500,- 

C e l k e m (Kč) ----------- 345.900,- 
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Opakované zásahy 
ruční kosení, případně kosení lehkou mechanizací 
s následným odklizením posečené hmoty – dílčí plocha 
v nivě Dyje       
0,35 ha 5x za 10 r. (=1,75 ha) 
celkem (za 10 r.): 1,75 ha á 15.000,-Kč/ha 

2.500 
(podle rozložení sečí 

v jednotlivých le-
tech 0- 5.000) 

26.250,- 

vyřezávání keřů, likvidace a redukce dřevinných náros-
tů a náletů:  
údržbové zásahy 2x za 10 roků – dílčí plocha v nivě 

Dyje 
0,20 ha x 2=0,40 ha 
celkem (za 10 roků):  
0,40 ha á 25.000,-Kč/ha 

0-5.000,- 10.000,- 

speciální management – údržba tůně pro obojživelníky 
– dílčí plocha v nivě Dyje 

5.000,- 50.000,- 

C e l k e m (Kč) 8.600,- 86.250,- 
 
 
 
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 
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 
Máca J., (1995): Inventarizační průzkum přírodní rezervace Mutenská obora, Entomologie: 
brouci a dvoukřídlí, AOPK ČR, středisko České Budějovice 
Merthová M., (2005): PR Mutenská obora Makromycety – výsledky mykologického průzkumu 
z let  1992-2002. 
Moravec J. a kolektiv (1995): Rostlinná společenstva České republiky a jejich ohrožení 2. vydá-
ní, Severočeskou přírodou, Litoměřice 
Moravec J. (red.) (2000): Přehled vegetace České republiky, sv. 2 – Hygrofilní, mezofilní a xero-
filní 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 
Skořepa L. ?, (2006): Průzkum přírodní rezervace Mutenská obora, Entomologie: Coleoptera. 
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Skořepa L., (2008): Připomínky k plánu péče o PR Mutenská obora 2008 (tesaříkovití - Ceram-
bycidae)      
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 rezervaci Mutenská obora na období od 1.1.1999 do 
31.12.2008 AOPK ČR, středisko České Budějovice 
Tomáš P., (1994): Plán péče pro přírodní rezervaci Mutenská obora na období 1995-2004 
ČÚOP, 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.IX, 22-9, 22-10, 22-13, 22-14, 22-17 
                                                         Z.S.X, 22-12, 22-16 

b) Státní mapa 1:5000 – odvozená 
číslo mapového listu: Dačice 4-6 

c) Základní mapa České republiky 1:10000 
číslo mapového listu: Slavonice 33-21-02,  33-21-07 

 
4.4 Seznam používaných zkratek 
Zkratky dřevin (SM,BO,OL…) použité v textu a v tabulkách jsou uvedeny podle Přílohy č.4 
k vyhlášce č.84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování 
 
AOPK ČR Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 
as. asociace 
CHKO Chráněná krajinná oblast 
KN katastr nemovitostí 
LHC  lesní hospodářský celek 
LHO lesní hospodářské osnovy 
LHP lesní hospodářský plán 
LT lesní typ 
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 
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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. 
 
 
 
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 PR v mapě KN  ( v měřítku 1:7000, 1:3500) 
 
Příloha III Popis lesních porostů  

III.A  tabulka „Popis lesních porostů“  (tabulka k bodu 2.5.1) 
III.B  mapa „Stupně přirozenosti lesních porostů“ 1:10 000 
III.C  lesnická mapa typologická 1:10 000  
III.D  lesnická mapa porostní 1:10 000 

 
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 PR 
 
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 schva-
luje 
 
Příloha X. Připomínky k plánu péče o PR Mutenská obora, Lukáš Skořepa, 2008 
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Přílohy a tabulky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. I.A 
 

 
Přírodní rezervace MUTENSKÁ OBORA 

 
orientační mapa území 

měřítko 1:50 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
  Legenda: 

          
 ZCHÚ                                        hlavní přístupové komunikace 



Příloha č. I.B 
 

 
Přírodní rezervace MUTENSKÁ OBORA 

 
orientační mapa území 

měřítko 1:10 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
  Legenda: 

             vymezení  přírodní rezervace 
 
             vymezení ochranného pásma PR 



Příloha č. I.C 
Přírodní rezervace MUTENSKÁ OBORA 

ortofotomapa území 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legenda 
 
                                           hranice přírodní rezervace 
 
                                           hranice ochranného pásma rezervace 
 
                                           změna hranic přírodní rezervace 











Příloha III.A 
 

Popis lesních porostů s návrhy opatření 
 

označení 
JPRL 

poznámka 
 doporučený zásah směrni-

ce č. 
naléha-

vost 
514E1   Malá ředinatá skupina mladé lípy srdčité (Tilia cordata), jeřábu ptačího (Sorbus au-

cuparia),  smrku ztepilého (Picea abies) a buku lesního (Fagus sylvatica) ve staré 
smrkové kmenovině. V keřovém patru bez červený (Sambucus racemosa). 

Bez zásahu, po obnovní těžbě sousední smrkové 
kmenoviny doplnit při zalesnění dubem 

1A 3

514E5 Slabá kmenovina lípy srdčité (Tilia cordata), dubu letního (Quercus robur), smrku 
ztepilého (Picea abies),  jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) a javoru klenu (Acer 
pseudoplatanus). Ojediněle jilm vaz (Ulmus laevis). V podrostu hojně česnek med-
vědí (Allium ursinum), roztroušeně lilie zlatohlavá (Lilium martagon), lýkovec jedo-
vatý (Daphne mezereum), prvosenka vyšší (Primula elatior), kruštík modrofialový 
(Epipactis purpurata), při okraji vikev lesní (Vicia sylvatica). Bohaté bylinné patro 
s hájovými druhy dubohabřin a strdivkových bučin. 

Mírná probírka v lípě pouze v hustších částech, sou-
časná redukce smrku, v ostatních listnáčích bez zá-
sahu. Při probírce ponechat část hmoty (10%) ležet 
v porostu. V případě potřeby redukce plošného 
zmlazení jasanu – vytvoření rozvolněného porostu 
jasanu ve směsi s ostatními dřevinami (opatření pro 
druh Tetrops sharki). 

1A  2

514E11   Stará, místy proředěná kmenovina s převahou smrku ztepilého (Picea abies), jednot-
livě vtroušen dub letní (Quercus robur) a lípa srdčitá (Tilia cordata). Ve spodním 
patru nálety lípy. Skupina ve dvou částech: východní část je s podrostem bučin – ko-
střava nejvyšší (Festuca altissima), strdivka jednokvětá (Melica uniflora), pšeníčko 
rozkladité (Milium effusum), svízel vonný (Galium aparine), třtina rákosovitá (Ca-
lamagrostis arundinacea), v západní části přechází podrost spíše k dubohabřinám, 
hojná je zde sněženka podsněžník (Galanthus nivalis). Nejzápadnější část byla ne-
dávno odtěžena, v oplocence je dubová kultura.. 

Východní část po zajištění sousední kultury kom-
pletně odtěžit s ponecháním výstavků listnaté přímě-
si, pokud možno zašetřit vzrostlé nálety lípy. Na ho-
linu výsadba buku s příměsí dubu. 
V západní části pouze nahodilá těžba, při případném 
vyklizování nenarušit půdní kryt v místě výskytu 
sněženky. 

1B 3

514E12 Stará kmenovina s převahou dubu letního (Quercus robur) a lípy srdčité (Tilia cor-
data), jednotlivě vtroušen smrk ztepilý (Picea abies). Na většině plochy vytvořena 
ředinatá spodní etáž mladé lípy. Druhově bohatý podrost s převahou dru-
hů dubohabřin (lipových doubrav), místy česnek medvědí (Allium ursinum), roz-
troušeně lilie zlatohlavá (Lilium martagon), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), 
prvosenka vyšší (Primula elatior), kruštík modrofialový (Epipactis purpurata), sví-
zel lesní (Galium sylvaticum), jaterník trojlaločný (Hepatica nobilis), při severním 
okraji na krátkém svahu plošně sněženka podsněžník (Galanthus nivalis). Prostoro-
vě a věkově diferencovaný porost. 

Ponechat bez zásahu, veškerou padlou listnatou 
dřevní hmotu ponechat v porostu, jehličnatou vykli-
dit.  
Odstranit krmelec. 

1A  

518B1 Kultury s převahou smrku, místy dub, klen, lípa. Prořezávka   1B 3
518B2a Mlaziny až tyčkoviny s převahou smrku ztepilého (Picea abies), ojediněle vtroušena 

lípa srdčitá (Tilia cordata) a modřín opadavý (Larix decidua). 
Prořezávka s hmotou-probírka 1B 2 

518B2b Smrková tyčkovina (mlazina) smíšená se starší skupinou 3c Výchova společně se skup. 3c 1B 3 

518B3a, 3b Kotlíky s  bukem lesním (Fagus sylvatica) a lípou srdčitou (Tilia cordata).    Probírka 1A 2

518B3c Skupina s převahou mladého smrku, smíšená se skupinou 2b Výchova společně se skup. 2a 1B 3 



Příloha III.A 
 

označení 
JPRL 

poznámka 
 doporučený zásah směrni-

ce č. 
naléha-

vost 
518B4a     Tyčovina lípy srdčité (Tilia cordata). Probírka 1A 2
518B4b    Tyčoviny smrku ztepilého (Picea abies), lípy srdčité (Tilia cordata), vtroušeně mod-

řín opadavý (Larix decidua). 
Probírka 1B 2

518B5a, 5b Tyčoviny až slabé kmenoviny s převahou lípy srdčité (Tilia cordata), slabou příměs 
tvoří dub letní (Quercus robur) a javor klen (Acer pseudoplatanus), na vlhčích sta-
novištích olše lepkavá (Alnus glutinosa), ojediněle jasan ztepilý (Fraxinus excelsi-
or). Jednotlivě vtroušen smrk ztepilý (Picea abies). V porostech jsou zarostlé vý-
stavky staršího dubu a lípy, ojediněle smrku. Bohatý hájový podrost, plošně hojně 
česnek medvědí (Allium ursinum), roztroušeně hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis), 
lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), prvosenka vyšší (Primula elatior), kruštík 
modrofialový (Epipactis purpurata). 

Probírka v hustších částech s ponecháním části vytě-
žené hmoty v porostu (10%).  

1A  2

518B6 Slabá smíšená kmenovina s převahou lípy srdčité (Tilia cordata), s příměsí dubu 
letního (Quercus robur), jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior), javoru klenu (Acer 
pseudoplatanus), olše lepkavé (Alnus glutinosa). Ve spodní části vlhčí stanoviště se 
zastoupením přirozeně rostoucích nitrofilních druhů bylin. V porostu ojedinělé starší 
výstavky dubu letního a lípy srdčité. 

Mírná probírka v hustších částech, část vytěžené 
dřevní hmoty (10%) ponechat na místě. 

1A  2

518B11   Obnovně silně rozpracovaná stará smrková kmenovina, pomístně s vytvořenou ředi-
natou spodní etáží s nárosty a nálety dubu, lípy a klenu. Menší oddělená východní 
část s dubem letním (Quercus robur), vtroušeně lípa srdčitá (Tilia cordata) a smrk 
ztepilý (Picea abies), spodní etáž s lípou. 

Pokračovat v obnově západní (smrkové) části, pro-
pojit stávající obnovní prvky (po zajištění sousední 
kultury), zašetřit spodní etáž DB, LP, KL. Zalesnit 
směsí dubu a buku. 

1B 3

518B15a, 
15b 

Staré výstavky dubu letního (Quercus robur), lípy srdčité (Tilia cordata), lípy 
velkolisté (Tilia platyphyllos), smrku ztepilého (Picea abies) v mladších porostech. 

Ponechat bez zásahu, v případě vývratů či zlomů 
hmotu nevyklízet, ponechat na místě. 

1A  -

518C1a Mlaziny s převahou smrku a lípy, vtroušeně buk a dub červený.    Prořezávka 1A 2-3
518C1b Smrková mlazina Prořezávka  1B 2 
518C2a Smrková mlazina až tyčkovina, vtroušeně buk dub, lípa a modřín Prořezávka s hmotou 1B 2 
518C2b Tyčkovina lípy a smrku, s příměsí buku Prořezávka s hmotou 1A 2 
518C3a Tyčkovina lípy, vtroušeně buk. Probírka 1A 2 
518C3b Tyčkovina s převahou smrku, vtroušeně jedle. Probírka 1B 2 
518C3c     Lipová tyčkovina. Probírka 1A 2
518C4a   Převážně tyčovina až nastávající kmenovina s převahou lípy srdčité (Tilia cordata), 

s příměsí dubu letního (Quercus robur), vtroušeně javor klen (Acer pseudoplatanus), 
Vyvinutý bohatý podrost . 

Mírná probírka v hustších částech, část vytěžené 
listnaté hmoty (10%) ponechat ležet v porostech. 
Odstranit krmeliště. 

1A 2

518C4b   Tyčovina s převahou smrku, vtroušeně jedle a douglaska. Probírka, podpora jedle, postupné odstra.nění doug-
lasky. 

1B 2



Příloha III.A 
 

označení 
JPRL 

poznámka 
 doporučený zásah směrni-

ce č. 
naléha-

vost 
518C5a, 5b Slabé kmenoviny s převahou lípy srdčité (Tilia cordata), ojedinělou příměs tvoří 

dub letní (Quercus robur), jasan, klen. V porostech jsou místy zarostlé zbytky staré 
lipové kmenoviny. 

Velmi mírná probírka v hustších částech zaměřená 
na obseky a uvolnění starších výstavků, 
s ponecháním části vytěžené hmoty v porostu (10%).

1A  2

518C13a Zbytky staré lipové kmenoviny zarostlé do mladších porostů. Ponechat bez zásahu, v případě vývratů či zlomů 
hmotu nevyklízet, ponechat na místě. 

1A  -

518C13b Odtěženo, v současnosti kultura, mlazina až tyčovina s převahou lípy. Výchova (prořezávka, probírka). 1A 2 
520A1a Lipové mlaziny, vtroušeně bříza bělokorá (Betula pendula), smrk ztepilý (Picea abi-

es), topol osika (Populus tremula), javor klen (Acer pseudoplatanus). 
Prořezávka s hmotou.  1A 2 

520A1b Malá skupinka smrku . Prořezávka   1B 2
520A2 Smrková mlazina až tyčkovina. Prořezávka s hmotou-probírka. 1B 2 
520A4a   Tyčoviny s převahou lípy srdčité (Tilia cordata), místy vtroušeně smrk ztepilý 

(Picea abies), dub letní (Quercus robur), buk, jasan. V podrostu druhy dubohabřin. 
Mírná probírka v hustších částech, část vytěžené 
listnaté hmoty (10%) ponechat ležet v porostech. 

1A 2

520A4b Tyčovina smrku a modřínu, ojediněle lípa.. Probírka  1B 2 
520A7a   Kmenovina s převahou lípy srdčité (Tilia cordata), vtroušeně dub letní (Quercus ro-

bur), smrk ztepilý (Picea abies),  jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). V porostech za-
rostlé staré výstavky lípy a dubu. V bohatém podrostu druhy dubohabřin. 

Bez zásahu, veškerou padlou hmotu ponechat na 
místě. 

1A -

520A7b   Převážně smrkové porosty, místy proředěné, s jednotlivě (ojediněle skupinovitě) 
vtroušeným dubem a lípou. Podrost degradován (netýkavka, kopřiva), výskyt pů-
vodních bylinných druhů pouze ve fragmentech. 

Mírná probírka v nejhustších částech zaměřená na 
uvolnění jednotlivých perspektivních dubů. 

1A/1B 2

520A16 Výstavky lípy v mladších skupinách Ponechat bez zásahu, v případě vývratů či zlomů 
hmotu nevyklízet, ponechat na místě. 

1A  -

 
Popis mokřadní plochy mimo porostní půdu s návrhem opatření 

označení 
JPRL 

poznámka 
 doporučený zásah směrni-

ce č. 
naléha-

vost 
518B 

bezlesí 
Malá plocha v nivě Dyje, převažují porosty chrastice rákosovité (Phalaris arundina-
cea), ostřice štíhlé (Carex acuta) a ostřice třeslicovité, méně metlice trsnatá, sítina 
rozkladitá (Juncus effusus), hojně kopřiva dvoudomá. Po ploše ojediněle nárosty vr-
by křehké, vrby popelavé (Salix cinerea), při okrajích olše lepkavá. U silnice na lípa 
srdčitá, javor klen. Na ploše je vyhloubena tůň pro obojživelníky, s porostem hvěz-
doše (Callitriche sp.). 
Syntaxonomicky nevyhraněná společenstva z rámce sv. Magnocaricion elatae (Ca-
ricion gracilis) jako náhradní společenstva na stanovištích mokřadní olšiny sv. Alni-
on glutinosae. 

Ruční kosení, případně kosení lehkou mechanizací 
s následným odklizením posečené hmoty, vyřezává-
ní keřů, likvidace a redukce dřevinných nárostů a ná-
letů. V případě potřeby údržba tůně pro obojživelní-
ky 

-  2

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 rezervace MUTENSKÁ OBORA 

 
 mapa  Stupně přirozenosti lesních porostů 

měřítko 1: 10000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Legenda: 
   
 
 
                                       1. les původní                                                          4. Les přírodě vzdálený 
 

 
 2. les přírodní                                                          5. Les nepůvodní 

    
                                       3. Les přírodě blízký                                                bezlesí 



Příloha č. III.C 
 

 

Přírodní rezervace MUTENSKÁ OBORA 
 

lesnická mapa typologická (OPRL) 
měřítko 1:10000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1G2 vrbová olšina mokřadní na slatinných sníženinách 
2L1 potoční luh pahorkatinný na náplavech podél potoků 
3U5 javorová jasenina úžlabní v úzkých žlebech/s bažankou v roklích s potoky 
4A2 lipová bučina strdivková na vrcholech a příkrých svazích 
4B1 bohatá bučina mařinková na mírných svazích 
4B9 bohatá bučina svahová na příkrých svazích 
4H1 hlinitá bučina šťavelová na plošinách a úpatích svahů 
4S9 svěží bučina svahová na příkrých svazích 
4V1  vlhká bučina netýkavková ve svahových úžlabinách 
4Z4 zakrslá bučina skeletová na vrcholech a skalnatých hřebenech 



Příloha č. III.D 
Přírodní rezervace MUTENSKÁ OBORA 

lesnická mapa porostní 
měřítko 1:10 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        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 

1G, 2L, 3U, 4V, 4A, 4B, 4H, 4Z 

Výměra (ha) % rozlohy Rozšíření porostů 
41,52 100 (PR) porosty v přírodní rezervaci 

Cílová druhová skladba dřevin (%)1

základní meliorační a zpevňující ostatní 
2L, 3U, 1G      
DB3-4 
 

 
JV 2-3, JS 2-3, BK 0-1, JL +-1, 
LP +, JD 0-1  

 
VRK +-7, OLL +-3, OS +, 
BR +, TP + 

4A, 4B, 4H, 4V, 4Z 
BK 2-7  

 
DB 1-4, JD 1-3, LP 1-2, JV +-1

 
JS +, JL +, BR +, JR +, OS +, 
HB +, BO + 

A) Porostní typ  B) Porostní typ  
smíšené porosty s lípou a dubem porosty s převahou smrku 

Základní rozhodnutí 
Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba 

190 50 90 30 

Hospodářský způsob Hospodářský způsob 
podrostní až výběrný násečný 

Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty 
udržet charakter smíšeného listnatého lesa, 
změnit poměr zastoupení lípy a dubu ve 
prospěch dubu, průběžně odstraňovat 
geograficky a stanovištně nepůvodní dřeviny 
 

přeměnit dřevinnou skladbu ve prospěch 
listnáčů 

Způsob obnovy a obnovní postup 
Obnova clonnou maloplošnou sečí 
s uvolňováním nárostů dřevin přirozené 
skladby, v nejcennějších částech rezervace 
(514E5,12,      518B15a/5b, 51815b/6, 518B5a, 
518C5a, 5b, 13a, 13b, 520A16/7a) jednotlivým 
až skupinovým výběrem provádět asanaci 
porostů (v případě tracheomykózních 
onemocnění, maximálně šetřit keřové patro a 
nižší etáže. Do mezer a ředin podsadby DBZ, 
BK, JD 
Přirozené souše ponechávat v porostech 
v počtu alespoň 10 ks na 1 ha – označit 
(provede lesní hospodář), zbytek šetrně 
vyklidit, a většinu korunových částí z těžených 
stromů. 
 

Úzké náseky s předsunutými maloplošnými 
obnovními prvky (kotlíky pro dub, buk a 
jedli), šetřit případné nárosty a nálety dřevin 
přirozené skladby 

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



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

Péče o nálety, nárosty a kultury 
Podsadby chránit proti škodám zvěří 
(individuální ochrana), přirozené zmlazení 
ošetřovat nátěry proti okusu 

výsadby chránit proti škodám zvěří (plošná 
ochrana), v případě přirozeného zmlazení 
nátěry proti okusu, vyžínání buřeně 

Výchova porostů 
Výchovou podporovat prostorovou strukturu a druhovou skladbu, odstraňovat stanovištně a 
geograficky nepůvodní dřeviny (dub červený, smrk, douglaska, modřín), uvolňovat kvalitní 
listnáče 
Opatření ochrany lesa 
Sledovat zdravotní stav porostů (tracheomykózní onemocnění), následný zdravotní výběr, 
plocení proti zvěři, nátěry, redukce stavu zvěře. 

Doporučené technologie 
Při výchovných a obnovních zásazích 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 
Lesní porosty na stanovištích lipových doubrav sv. Carpinion (as. Melampyro nemorosi-
Carpinetum), s přechody ke květnatým bučinám podsv. Eu-Fagenion (as. Melico-Fagetum), 
roklinových lesů z rámce sv. Tilio-Acerion (as. Aceri-Carpinetum), maloplošně acidofilních 
bučin sv. Luzulo-Fagion.  
 
 



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

 
Číslo 
směrnice 

Kategorie lesa Soubory lesních typů 

2 10 – hospodářský les 
3U, 4V, 4A, 4B, 4S

Výměra (ha) % rozlohy Rozšíření porostů 
27,8 100 (OP) Porosty v ochranném pásmu rezervace 

Cílová druhová skladba dřevin (%) 
základní meliorační a zpevňující ostatní 
BK 3-6 JD 2-3, KL 1-3, LP 1-2, 

DBZ +-1, JLH +-1,  
BO +, BR +, SM + 

A) Porostní typ  
smrkové porosty, s ojedinělou příměsí dalších dřevin (LP, KL, BR, DB) 

Základní rozhodnutí 
Obmýtí Obnovní doba 

90 30 

Hospodářský způsob 
násečný 

Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty 
Opatření směrovat k zajištění přirozené dřevinné skladby ve prospěch dubu, jedle a buku 
(snížit zastoupení smrku), zajistit vytvoření kostry z cenných listnáčú, prpopjující jednotlivé 
části přírodní rezervace, nově založené porosty věkově a prostorově diferencovat, obnovovat 
clonnými sečemi s předsunutými kotlíky. Výhledově (po dosažení dřevinné skladby a 
prostorové a věkové diferenciace) obhospodařovat jednotlivým až skupinovitým výběrem. 

Způsob obnovy a obnovní postup 
Úzké náseky s předsunutými maloplošnými obnovními prvky (kotlíky pro dub, buk a jedli), 
šetřit případné nárosty a nálety dřevin přirozené skladby. Přeměna jehličnatých porostů na 
listnaté. 
 
Péče o nálety, nárosty a kultury 
redukce nežádoucích dřevinných náletů a nárostů (SM, keře – bez, krušina), výsadby chránit 
proti škodám zvěří (plošná ochrana plocení), ruční vyžínání buřeně. 
 
Výchova porostů 
Prořezávky provádět v hustších částech porostů, upravovat dřevinnou skladbu. Výchovnými 
zásahy podporovat prostorovou rozrůzněnost. V mladých SM porostech intenzivnější zásahy 
– zapěstovat rozvolněný zápoj. Ve smíšených skupinách postupně odstraňovat geograficky a 
stanovištně nepůvodní dřeviny. 
 
Opatření ochrany lesa 
Plošná ochrana výsadeb proti škodám zvěří (okus, loupání). V případě větrného či 
sněhového polomu šetrně vyklidit hmotu s ohledem na zmlazení v podrostu. Při zvýšeném 
výskytu podkorních škůdců (SM) mechanická asanace poškozených stromů.   
 



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

Doporučené technologie 
Při výchovných a obnovních zásazích používat šetrný způsob přibližování, UKT.  
 
Péče o zvěř (myslivost) 
Vyloučení všech mysliveckých zařízení, jinak provozování myslivosti bez omezení, 
udržovat přírodě blízké stavy zvěře až přírodě blízké hospodaření. 
 
Poznámka 
Lesní porosty na stanovištích lipových doubrav sv. Carpinion (as. Melampyro nemorosi-
Carpinetum), s přechody ke květnatým bučinám podsv. Eu-Fagenion (as. Melico-Fagetum), 
roklinových lesů z rámce sv. Tilio-Acerion (as. Aceri-Carpinetum). 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. V 
Přírodní rezervace MUTENSKÁ OBORA 
mapa navržených zásahů v  lesních porostech 

měřítko 1:10 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda 
 
                    hranice dílčích ploch                                  hranice přírodní rezervace 
 
                    doplnění a výsadby na holině, ožínání                      
                                                        
                    prořezávka                                                                  
 
                    probírka                                            
 
                    maloplošná holoseč (násek) 



Příloha VI.    Fotografická dokumentace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. roklina s česnekem medvědím                                                2.aspekt s kvetoucím česnekem medvědím 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. - 4. lipové doubravy s přirozeným zmlazením lípy 



Příloha VI.    Fotografická dokumentace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.- 6. nejcennější části rezervace – staré  lipové doubravy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         7. mladší porost  s převahou lípy                                              8. mladý porost lípy, klenu a jasanu,  
                                                                                                                s  degradovaným podrostem 



Příloha VII. 
Výpisy z KN  pro parcely v PR 
 
 
 
 
 

Parcelní číslo: st. 58 

Výměra: 277 m2  

Katastrální území: Mutná 617890 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: STEP2880,Z.S.X-22-12 

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 

Číslo LV: 163 

Ochrana: - 

Budova na parcele: č.p. 59 

Vlastnické právo 

Jméno adresa podíl 

SJM Haluza Jaroslav a Miluše 

 Jaroslav Haluza 

Miluše Haluzová 

MUTNÁ 59, CIZKRAJOV, 378 81  

 
 
 
 

Parcelní číslo: st. 87 

Výměra: 43 m2  

Katastrální území: Mutná 617890 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: STEP2880,Z.S.X-22-08 

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 

Číslo LV: 176 

Ochrana: - 

Budova na parcele: č.p. 59 

Vlastnické právo 

Jméno adresa podíl 

Věra Kašparová  Mrázkova 171/10, Soběslav, Soběslav III, 392 01  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha VII. 
Výpisy z KN  pro parcely v PR 
 
 

Parcelní číslo: st. 93 

Výměra: 4 m2  

Katastrální území: Mutná 617890 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: STEP2880,Z.S.X-22-12 

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 

Číslo LV: 60000 

Ochrana: - 

Budova na parcele: bez č.p. 

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  

 
 
 

Parcelní číslo: st. 100 

Výměra: 28 m2  

Katastrální území: Mutná 617890 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: STEP2880,Z.S.X-22-12 

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 

Číslo LV: 14 

Ochrana: - 

Budova na parcele: bez č.p. 

Vlastnické právo 

Jméno adresa podíl 

Česká republika   

Právo hospodařit s majetkem státu 

Jméno adresa podíl 

Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 
501 68 

 

 



Příloha VII. 
Výpisy z KN  pro parcely v PR 
 
 

Parcelní číslo: st. 101 

Výměra: 90 m2  

Katastrální území: Mutná 617890 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: STEP2880,Z.S.X-22-12 

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 

Číslo LV: 14 

Ochrana: - 

Budova na parcele: bez č.p. 

Vlastnické právo 

Jméno adresa podíl 

Česká republika   

Právo hospodařit s majetkem státu 

Jméno adresa podíl 

Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 
501 68 

 

 
 

Parcelní číslo: st. 102 

Výměra: 198 m2  

Katastrální území: Mutná 617890 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: STEP2880,Z.S.X-22-12 

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 

Číslo LV: 232 

Ochrana: menší chráněné území, památkově chráněné území 

Budova na parcele: bez č.p. 

Vlastnické právo 

Jméno adresa podíl 

Česká republika   

Právo hospodařit s majetkem státu 

Jméno adresa podíl 

Ministerstvo obrany Tychonova 221/1, Praha, Hradčany, 160 00  



Příloha VII. 
Výpisy z KN  pro parcely v PR 
 

Příslušnost k organizační složce právnické osoby 

Jméno adresa podíl 

VUSS Pardubice Teplého 1899, Pardubice, Zelené Předměstí, 530 02  

 
 
 

Parcelní číslo: 1794/1 

Výměra: 30129 m2  

Katastrální území: Mutná 617890 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: STEP2880,Z.S.X-22-12 

Druh pozemku: trvalý travní porost 

Číslo LV: 10002 

Ochrana: zemědělský půdní fond, menší chráněné území 

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  

 
 
 
 

Parcelní číslo: 1794/2 

Výměra: 455 m2  

Katastrální území: Mutná 617890 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: STEP2880,Z.S.X-22-08 

Druh pozemku: trvalý travní porost 

Číslo LV: 176 

Ochrana: zemědělský půdní fond 

Vlastnické právo 

Jméno adresa podíl 

Věra Kašparová  Mrázkova 171/10, Soběslav, Soběslav III, 392 01  

 
 
 
 



Příloha VII. 
Výpisy z KN  pro parcely v PR 
 
Parcelní číslo: 1796/1 

Výměra:  2881 m2   1

Katastrální území: Mutná 617890 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: STEP2880,Z.S.X-22-12 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Způsob využití: jiná plocha 

Číslo LV: 14 

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

Vlastnické právo 

Jméno adresa podíl 

Česká republika   

Právo hospodařit s majetkem státu 

Jméno adresa podíl 

Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 
501 68 

 

 
 

Parcelní číslo: 1796/2 

Výměra:  4037 m2  

Katastrální území: Mutná 617890 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: STEP2880,Z.S.X-22-12 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Způsob využití: jiná plocha 

Číslo LV: 14 

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

Vlastnické právo 

Jméno adresa podíl 

Česká republika   

Právo hospodařit s majetkem státu 

Jméno adresa podíl 

Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 
501 68 

 

                                                 
1 4189 m2 



Příloha VII. 
Výpisy z KN  pro parcely v PR 
 
 
 

Parcelní číslo: 1796/3 

Výměra:  475 m2  

Katastrální území: Mutná 617890 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: STEP2880,Z.S.X-22-12 

Druh pozemku: lesní pozemek 

Číslo LV: 14 

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

Vlastnické právo 

Jméno adresa podíl 

Česká republika   

Právo hospodařit s majetkem státu 

Jméno adresa podíl 

Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 
501 68 

 

 
 
 

Parcelní číslo: 1796/4 

Výměra:  856 m2  

Katastrální území: Mutná 617890 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: STEP2880,Z.S.X-22-12 

Druh pozemku: lesní pozemek 

Číslo LV: 14 

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

Vlastnické právo 

Jméno adresa podíl 

Česká republika   

Právo hospodařit s majetkem státu 

Jméno adresa podíl 

Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 
501 68 

 

 
 
 
 



Příloha VII. 
Výpisy z KN  pro parcely v PR 
 
Parcelní číslo: 1796/6 

Výměra: 1128 m2  

Katastrální území: Mutná 617890 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: STEP2880,Z.S.X-22-12 

Druh pozemku: lesní pozemek 

Číslo LV: 232 

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

Vlastnické právo 

Jméno adresa podíl 

Česká republika   

Právo hospodařit s majetkem státu 

Jméno adresa podíl 

Ministerstvo obrany Tychonova 221/1, Praha, Hradčany, 160 00  

Příslušnost k organizační složce právnické osoby 

Jméno adresa podíl 

VUSS Pardubice Teplého 1899, Pardubice, Zelené Předměstí, 530 02  

 

Parcelní číslo: 1797 

Výměra:  715539 m2  

Katastrální území: Mutná 617890 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: STEP2880,Z.S.X-22-08 

Druh pozemku: lesní pozemek 

Číslo LV: 14 

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

Vlastnické právo 

Jméno adresa podíl 

Česká republika   

Právo hospodařit s majetkem státu 

Jméno adresa podíl 

Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 
501 68 

 



Příloha VII. 
Výpisy z KN  pro parcely v PR 
 
 
 

Parcelní číslo: 1799 

Výměra:  1969013 m2  

Katastrální území: Mutná 617890 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: STEP2880,Z.S.X-22-08 

Druh pozemku: lesní pozemek 

Číslo LV: 14 

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

Vlastnické právo 

Jméno adresa podíl 

Česká republika   

Právo hospodařit s majetkem státu 

Jméno adresa podíl 

Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 
501 68 

 

 
 

Parcelní číslo: 1800 

Výměra: 3071 m2   2

Katastrální území: Mutná 617890 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: STEP2880,Z.S.X-22-12 

Druh pozemku: zahrada 

Číslo LV: 163 

Ochrana: zemědělský půdní fond 

Vlastnické právo 

Jméno adresa podíl 

SJM Haluza Jaroslav a Miluše 

 Jaroslav Haluza 

Miluše Haluzová 

MUTNÁ 59, CIZKRAJOV, 378 81  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 927 m2 



Příloha VII. 
Výpisy z KN  pro parcely v PR 
 
 
 

Parcelní číslo: 1803/1 

Výměra:  6277 m2  

Katastrální území: Mutná 617890 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: STEP2880,Z.S.X-22-12 

Druh pozemku: lesní pozemek 

Číslo LV: 14 

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

Vlastnické právo 

Jméno adresa podíl 

Česká republika   

Právo hospodařit s majetkem státu 

Jméno adresa podíl 

Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 
501 68 

 

 
 
 
 

Parcelní číslo: 1803/2 

Výměra: 12758 m2  

Katastrální území: Mutná 617890 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: STEP2880,Z.S.X-22-12 

Druh pozemku: trvalý travní porost 

Číslo LV: 10002 

Ochrana: zemědělský půdní fond, menší chráněné území 

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 VII. 
Výpisy z KN  pro parcely v PR 
 
 
 

Parcelní číslo: 1804 

Výměra:  3762 m2  

Katastrální území: Mutná 617890 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: STEP2880,Z.S.X-22-12 

Druh pozemku: lesní pozemek 

Číslo LV: 14 

Ochrana: pozemek určený k plnění funkcí lesa 

Vlastnické právo 

Jméno adresa podíl 

Česká republika   

Právo hospodařit s majetkem státu 

Jméno adresa podíl 

Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 
501 68 

 

 
 
 

Parcelní číslo: 1806/1 

Výměra:  399577 m2  

Katastrální území: Mutná 617890 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: STEP2880,Z.S.X-22-12 

Druh pozemku: lesní pozemek 

Číslo LV: 14 

Ochrana: pozemek určený k plnění funkcí lesa 

Vlastnické právo 

Jméno adresa podíl 

Česká republika   

Právo hospodařit s majetkem státu 

Jméno adresa podíl 

Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 
501 68 

 

 
 
 
 



Příloha VII. 
Výpisy z KN  pro parcely v PR 
 
 

Parcelní číslo: 1819/2 

Výměra:  3163 m2  

Katastrální území: Mutná 617890 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: STEP2880,Z.S.X-22-12 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Způsob využití: ostatní komunikace 

Číslo LV: 14 

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

Vlastnické právo 

Jméno adresa podíl 

Česká republika   

Právo hospodařit s majetkem státu 

Jméno adresa podíl 

Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 
501 68 

 

 
 

Parcelní číslo: 1831/1 

Výměra:  2694 m2  

Katastrální území: Mutná 617890 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: STEP2880,Z.S.X-22-08 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Způsob využití: ostatní komunikace 

Číslo LV: 14 

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

Vlastnické právo 

Jméno adresa podíl 

Česká republika   

Právo hospodařit s majetkem státu 

Jméno adresa podíl 

Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 
501 68 

 

 



 
 
 
 
 
 
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 
 



Příloha X. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Připomínky k plánu péče o PR Mutenská obora 
 

2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vypracoval: Lukáš Skořepa (student MZLU, LDF,obor lesnictví) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Úvodem 
 Tento materiál vychází z průzkumu PR Mutenská obora. Průzkum byl prováděn z popudu 
Městského úřadu Dačice, odboru životního prostředí z důvodu bližšího průzkumu entomofau-
ny PR Mutenská obora. Jelikož se jedná o lesní biotop, zaměřil jsem se na faunu tesaříkovi-
tých – Cerambycidae.  
 
 
 
PR Mutenská obora - Cerambycidae 
 
Metodika  
 
  Průzkum ZCHÚ probíhal od roku 2005 do podzimu 2008. Byl zaměřen na faunu tesaříkovi-
tých (Cerambycidae). Okrajově jsem postihl i některé jiné skupiny hmyzu. 
  Byly použity metody individuálního sběru jako smýkání, sklepávání, sběr jedinců na poká-
ceném dříví a zbytcích po těžbě (viz. Metody sběru brouků jako podklad pro inventarizaci 
bezobratlých, autorský kol.,2005). Déle byla dochovávána vývojová stáda z dřevní hmoty 
v domácích podmínkách. Veškeré dokladové kusy jsou ve sbírce autora.  
 
Výsledky 
 
  Nomenklatura byla převzata z práce Tesaříkovití České republiky a Slovenské republiky, 
Sláma M.E.F.,1998. 
 
Cerambycidae-druhy zaznamenané v PR Mutenská obora 
Alosterna tabacicolor (De Geer,1775) 
Anoplodera sexquttata (Fabricius, 1775) 
Anastrangalia  sanguinolenta (Linnaeus,1761)                                            
Brachyleptura maculicornis maculicornis (De Geer,1775) 
Carilia virginea (Linnaeus,1758) 
Cerambyx scopolii scopolii (Fuessly, 1775) 
Clytus arietis arietis (Linnaeus,1758) 
Clytus lama (Mulsant, 1847) 
Corymbia rubra (Linnaeus,1758)    
Exocentrus adpersus (Mulsant, 1846) 
Exocentrus lusitanus (Linnaeus, 1767) 
Grammoptera abdominalis (Stephens,1831) 
Grammoptera ruficornis ruficornis (Fabricius, 1781) 
Leiopus nebulosus (Linnaeus,1758) 
Leptura quadrifasciata (Linnaeus,1758)          
Molorchus minor minor (Linnaeus, 1767) 
Oplosia fennica fennica (Paykull,1800) 
Pachyta quadrimaculata (Linnaeus,1758) 
Pachytodes cerambyformis (Schrank, 1781) 
Plaginotus arquatus (Linnaeus, 1758) 
Phymatodes testaceus (Linnaeus, 1758) 



Pogonocherus hispidulus (Piller et Mitterpacher, 1783) 
Prionus coriarius (Linnaeus,1758) 
Pseudovadonia livida livida (Fabricius, 1776) 
Pyrrhidium sanguineum (Linnaeus, 1758) 
Rutpela maculata (Poda,1761)     
Stenostola ferrea ferrea (Schrank, 1776) 
Stenurella bifasciata bifasciata(Muller, 1776) 
Stenurella melanura (Linnaeus,1758) 
 Tetropium castaneum (Linnaeus,1758) 
Tetropium fuscum (Fabricius,1787) 
Tetrops starkii (Chevrolat,1859) 
 
  Na lokalitě bylo zajištěno 32 druhů čeledi Cerambycidae. Toto, na místní poměry, pestré 
společenstvo je směs druhů vázaných jak na jehličnany (10 druhů) tak i na listnáče (22 dru-
hů). Druhy vázané na dřeviny listnaté indikují původnost a také variabilitu místních porostů. 
Druhy jehličnatých porostů jsou přítomny ve všech okolních porostech a většina kusů byla 
odchycena právě v jejich blízkosti. Proto nemají větší význam pro PR Mutenská obora. 
Vzhledem k nepřítomnosti mrtvého dřeva větších průměrů jsou zastoupeny společenstva těch-
to biotopů jen minimálně, i přesto, že se zde v minulosti nalézala (Stenocorus quercus (za-
znamenáván do roku 1959, Slama 1998), Anaglyptus mysticus (zaznamenáván do roku 1959, 
Slama 1998), Lucanus cervus (ústní sdělení bývalého místního revírníka Štuli, byl přítomen 
ještě v 80 letech). Těžiště Cerambycidu tvoří společenstva korun stromů (Tetrops starkii, Ste-
nostola ferrea, Exocentrus adpersus,…) a společenstva na zemi ležící hmoty (Oplosia fenni-
ca, Pogonocherus hispidulus,…). 
 
 
 
rozdělení podle nároku na živné rostliny 
 
druhy výhradně listnatých dřevin 
Alosterna tabacicolor (De Geer,1775) 
Anoplodera sexquttata (Fabricius, 1775) 
Cerambyx scopolii scopolii (Fuessly, 1775) 
Clytus arietis arietis (Linnaeus,1758) 
Exocentrus adpersus (Mulsant, 1846) 
Exocentrus lusitanus (Linnaeus, 1767) 
Grammoptera abdominalis (Stephens,1831) 
Grammoptera ruficornis ruficornis (Fabricius, 1781) 
Leiopus nebulosus (Linnaeus,1758) 
Leptura quadrifasciata (Linnaeus,1758)          
Oplosia fennica fennica (Paykull,1800) 
Plaginotus arquatus (Linnaeus, 1758) 
Phymatodes testaceus (Linnaeus, 1758) 
Pogonocherus hispidulus (Piller et Mitterpacher, 1783) 
Prionus coriarius (Linnaeus,1758) 
Pseudovadonia livida livida (Fabricius, 1776) 



Pyrrhidium sanguineum (Linnaeus, 1758) 
Rutpela maculata (Poda,1761)     
Stenostola ferrea ferrea (Schrank, 1776) 
Tetrops starkii (Chevrolat,1859) 
 
druhy listnatých i jehličnatých dřevin 
Brachyleptura maculicornis maculicornis (De Geer,1775) 
Pachytodes cerambyformis (Schrank, 1781) 
Stenurella bifasciata bifasciata(Muller, 1776) 
Stenurella melanura (Linnaeus,1758) 
                                                          
            
druhy výhradně jehličnatých dřevin 
Anastrangalia  sanguinolenta (Linnaeus,1761)                                            
Carilia virginea (Linnaeus,1758) 
Clytus lama (Mulsant, 1847) 
Corymbia rubra (Linnaeus,1758)    
Molorchus minor minor (Linnaeus, 1767) 
Pachyta quadrimaculata (Linnaeus,1758) 
 Tetropium castaneum (Linnaeus,1758) 
Tetropium fuscum (Fabricius,1787) 
 
 
 
 
 
Komentář k význačným druhům s návrhem ochranářských opatření 
 
Anoplodera sexguttata (Fabricius, 1775) (Foto 1.) 
      Druh teplých poloh v ČR převážně moravské úvaly a Česká tabule, tedy území na kterých 
je hlavní dřevinou dub. Zde se vyskytuje řídce na okrajích porostů podél řeky Dyje. 
V dačickém regionu se nachází ještě na území PP Dubová stráň. Vývoj není přesně znám, lar-
vy byly nacházeny v rozkládajícím se dřevě Quercus. Bílý a Mehl (1989) uvádějí vývoj larev 
často hromadně v běli suchého a tvrdého dřeva. 
  K udržení a podpoře místní populace je třeba zanechávaní mrtvého dřeva dubu (větší větve a 
kmeny) na místě a další výsadba dubu v ochranném pásmu, aby došlo k dostatečnému rozší-
ření biotopu. 
 
Cerambyx scopolii scopolii (Fuessly, 1775) – tesařík bukový (Foto 2.) 
      Všude ubývající druh, zde přežívá málo početná populace na dubech kolem místní hájen-
ky a na dubech na okrajích porostů podél řeky Dyje. V regionu Dačicka nebyl nikde jinde za-
znamenán. Samice kladou do oslabených i odumřelých stromů, do větví a kmenů do neome-
zené tloušťky. Vyvíjí se hlavně v Quercus, Carpinus, Fagus, Ulmus a některých dalších list-
natých dřevinách. 
  Vzhledem k tomu, že populace je dosti malá, závisí jeho další existence zde na zanechávání 
hlavně dubů a buků, silnějších větví a kmenů, na místě a jako u předchozího druhu výsadba 
dubu, jak na území PR, tak v ochranném pásmu. 
 



 Exocentrus adpersus (Mulsant, 1846)      
       Druh listnatých lesů se zastoupením dubu a také lípy. Vyvíjí se ve slabších větvích Quer-
cus o průměrech 1-7 cm. Na Dačicku se nachází pouze zde a na území PP Dubová stráň, jinak 
až v NP Podyjí. 
  Udržení této populace nebude těžké, stačí ponechávání slabší hmoty. 
 
 Grammoptera abdominalis (Stephens,1831)     
       Nachází se spíše v teplých oblastech původních Quercet, řídký až vzácný 
v celorepublikovém měřítku. Larvy se vyvíjí v odumřelých větvích 2-5 cm silných, napade-
ných houbou, do běla shnilých, zteřelých. Imaga jsem nacházel v květnu a červnu na různých 
květech. Živnou rostlinou je dub. 
  Ochranu tohoto druhu bych pojal stejně jako u předchozího. 
 
  Oplosia fennica fennica (Paykull, 1800)         
        Lokální druh, žijící spíše v nížinách a ve středních polohách. V ČR na celém území říd-
ký. Vývoj probíhá pod kůrou a v kůře odumřelých větví stojících stromů, napadá i stromy vy-
vrácené. Dává přednost větvím o síle 4-8 cm, ale také 3-20 cm. V Mutenské oboře jsem zjistil 
vývoj hlavně v kůře a pod kůrou padlých lipových kmenů o síle 10-15 cm, které ležely přímo 
na zemi nebo byly mírně nad zemí. Vývoj se také udává v Fagus, Corylus, Sorbus. 
  Existence druhu závisí na přítomnosti dostatečného množství mrtvého materiálu, stávající 
stav je vyhovující, ale pro další rozvoj je potřeba zanechávat lipové kmeny nebo větve vhod-
ných průměrů. 
 
 Stenostola ferrea ferrea (Schrank, 1776) (Foto 3.)      
      Ve středních polohách řídký, nejbližší popisované místo výskytu je NP Podyjí. Vyvíjí se 
v odumřelých větvích, jak na zemi ležících tak na stojících stromech o průměru 2-12 cm. 
Druh je zde vázán na lípu. 
  Ponechávání korunových částí lip zcela zajistí potřeby druhu. 
 
  Tetrops starki (Chevrolat, 1859).           
      Celkově je to vzácný a lokální druh. V této lokalitě byl popisován naposledy v roce 1947 
Štíchou u Markéty. Já jsem ho nasmýkal v jižní části PR. Obecně se vyskytuje ve smíšených 
listnatých lesích. Vývoj probíhá pod kůrou a částečně ve dřevě koncových větviček o průměru 
do 2-3 cm. Živnou rostlinou je jasan. 
  Ochranu a rozvoj tohoto vzácného druhu by měla zajistit přítomnost jasanu v rozvolněném 
porostu. 
 
Závěrem 
 
  Na základě tříletého průzkumu lze říci, že zde nalezené složení tesaříkovitých má charakte-
ristiku společenstev listnatých lesů nízkých poloh. Místní populace zcela jistě navazuje na po-
pulace NP Podyjí a jsou tudíž nejzápadnější, izolovanou lokalitou moravských Cerambycidů a 
proto si zaslouží další pozornost a možnost dalšího vývoje. Druhy listnatých dřevin, které ne-
jsou uvedeny v komentáři se vyskytují i v okolních lesích, ale ne ve stejně rozsáhlých spole-
čenstvech jako zde, jsou to spíše jednotlivé ostrůvky. Místní druhové složené je regionálně 
unikátní a jedinečné, a proto je nutné zachování a hlavně další rozvoj těchto  lesních biotopů.  
 
 
 
 



 
Celková ochranářská opatření  k zachování xylofágního hmyzu v PR Mutenská obora  
 
Vlastní přírodní rezervace 
  V listnatých  porostech by bylo vhodné ponechání alespoň 10 kmenů na hektar a většinu 
(minimálně 60%) korunových částí z těžených stromů (hlavně dub a lípa). V porostech s vět-
ším zmlazením jasanu (porosty 514 E5 a E12), tam bych navrhoval postupné prořezávání, tak 
aby bylo docíleno rozvolněného porostu směsi jasanu a ostatních dřevin (speciálně pro Tet-
rops starki). Jehličnaté porosty postupně odtěžit, buď v maloplošných sečích  pro výsadbu 
dubu nebo výběrově na minimální zakmenění a podsadit lípou. 
 
Ochranné pásmo 
  Důležité je propojení všech tří částí PR koridory listnatých dřevin, v kterých bude zastoupen 
dub a lípa i s přítomností mrtvého dřeva. V celém ochranném pásmu bych navrhoval budoucí 
výsadby v poměrech alespoň 60%  směsi dub, lípa plus další listnáče (jen omezeně, jako buk, 
jasan, habr, javor ) a 40% jehličnany jedle, smrk. V pobírkách přednostně ponechávat listná-
če. Při plánovaných těžbách využívat podsadeb nebo maloplošných sečí. Vhodné by bylo po-
stupné propojování listnatých kotlíků v jeden pás listnatých dřevin, jako například v porostech 
518 3B 518 4A, 518 4B podél asfaltové lesní cesty mezi dílci C a B.   
  Při probírkách a prořezávkách ponechávat alespoň 20% dřevní hmoty. V těžbě jehličnanů 
není potřeba ponechávat dřevní hmotu, ale naopak i větve odstranit. U těžbě listnáčů pone-
chávat alespoň 8 kmenů na hektar. 
 
Několik poznámek k ostatním skupinám hmyzu 
 
  Další významnou indikační skupinou je čeleď Carabidae, která zde tvoří bohaté společen-
stvo zastoupené některými vzácnými druhy (Molops elatus, Carabus scheidleri,…),k jejich 
ochraně je potřeba zajistit dostatek mrtvého dřeva jako jejich životní prostor, místo pro vývoj. 
 Dalším důležitým druhem brouka pro PR je Acalles camelus, tento nosatec byl zjištěn v roce 
2006 na dubovém pařezu ve střední části PR u bývalé hájenky. Vyvíjí se v mrtvém dřevě tvr-
dých listnáčů (dub, buk) a je indikátorem přirozených lesních porostů. 
 22.6. 2006 byl pozorován větší výskyt pestrokrovečníka Trichodes apiarius (Foto 4.) (pest-
rokrovečník včelí) na okrajích jižně exponovaných lesních porostů. Je to další zajímavý druh 
pro Dačicko, jelikož nikde jinde v regionu nebyl mnou nalezen. Jeho larvy se vyvíjí 
v hnízdech samotářských včel a celkově na území ČR není hojny. 
 V roce 2006 byl zajištěn jeden kus z čeledi Cicadidae (Foto 5.) , cikáda zatím neurčená ( 
s velkou pravděpodobností Cicadetta montana). Její nález je dosti významný vzhledem 
k ekologickým nárokům a známému rozšíření cikád na našem území. 
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