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1. Základní údaje o zvláště chráněném území 
 

1.1 Základní identifikační údaje  
 

evidenční číslo:       

kategorie ochrany:      přírodní památka  

název území:       Moravská Dyje 

druh právního předpisu, kterým bylo území vyhlášeno: nařízení kraje 

orgán, který předpis vydal:      Jihočeský kraj 

číslo předpisu:       16/2013 

schválen dne:       14.11.2013 

datum platnosti předpisu:     18.12.2013 

datum účinnosti předpisu:      2.1.2014 

 

1.2 Údaje o lokalizaci území 

 

kraj: Jihočeský 

 

okres:  

okres překryv [m
2
] překryv [ha] 

Jindřichův Hradec 2 586 108 258,61 

         

obec s rozšířenou působností (ORP):  

ORP překryv [m
2
] překryv [ha] 

Dačice 2 586 108 258,61 

     

obec s pověřeným obecním úřadem (POU):   

POU překryv [m
2
] překryv [ha] 

Dačice 1 853 498 185,35 

Slavonice 732 610 73,26 

CELKEM 2 586 108 258,61 

    

obec:  

obec překryv [m
2
] překryv [ha] 

Cizkrajov 482 770 48,28 

Dačice 499 052 49,91 

Peč 147 555 14,76 

Písečné 732 610 73,26 

Staré Hobzí 724 121 72,41 

CELKEM 2 586 108 258,61 

         

katastrální území: 

katastrální území překryv [m
2
] překryv [ha] 

Dačice 246 439 24,64 

Holešice u Cizkrajova 316 852 31,69 
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katastrální území překryv [m
2
] překryv [ha] 

Hradišťko u Dačic 252 612 25,26 

Marketa 99 226 9,92 

Modletice 191 991 19,20 

Mutná 165 918 16,59 

Nové Hobzí 53 442 5,34 

Nové Sady u Písečného 27 524 2,75 

Písečné u Slavonic 413 869 41,39 

Staré Hobzí 511 675 51,17 

Urbaneč 147 555 14,76 

Václavov u Chvaletína 0 0,00 

Vnorovice 159 004 15,90 

celkem 2 586 108 258,61 
        

rozdělení řešeného území do jednotlivých kategorií ochrany k 31.12. 2013: 
PP – přírodní památka, PR – přírodní rezervace, OP – ochranné pásmo, SO – smluvní ochrana dle § 39 ZOPK, ZO – 

ochrana dle § 45c odst. 2 ZOPK, tzv. „základní ochrana“. 

 

název kategorie 
navržena do 

EVL 
typ OP plocha části [ha] 

Moravská Dyje OP ANO vyhlášené 0,26 

Moravská Dyje PP ANO   258,35 

   CELKEM 258,61 

 

Přílohy č. M1:  
Orientační mapy s vyznačením území 

 

příloha M1-a: Orientační mapa s vyznačením území – širší okolí 
podkladová mapa: ZM 200 © ČÚZK (Základní mapa České republiky 1:200 000 (ZM 200) je základním státním 

mapovým dílem středního měřítka a je koncipována jako přehledná obecně zeměpisná mapa. Zobrazuje celé území 

České republiky v souvislém kladu mapových listů, území České republiky je zobrazeno na 18 mapových listech.). 

 

příloha M1-b: Orientační mapa s vyznačením území - bezprostřední okolí 
podkladová mapa: ZM10 © ČÚZK (Základní mapa České republiky 1:10 000 (ZM 10) je základním státním mapovým 

dílem a je nejpodrobnější základní mapou středního měřítka. Zobrazuje území České republiky v souvislém kladu 

mapových listů. Rozměry a označení mapových listů ZM 10 jsou odvozeny z mapového listu Základní mapy České 

republiky 1 : 50 000, rozděleného na 25 dílů.). 

 

příloha M1-c: Orientační mapa s vyznačením území – II. vojenské mapování 
podkladová mapa: II. vojenské mapování © CENIA (Kompletní soubor II. vojenského (Františkova) mapování z let 

1836 - 1852, který byl získán v rámci projektu VaV/640/2/01 - Identifikace historické sítě prvků ekologické stability 

krajiny (řešen v letech 2001 - 2002). Geodetickým základem II. vojenského mapování byla vojenská triangulace, takže 

se oproti I. vojenskému mapování vyznačuje zvýšenou mírou přesnosti. Podkladem byly mapy Stabilního katastru v 

měřítku 1 : 2 880, z výsledků tohoto mapování byly odvozeny mapy generální (1: 288 000) a speciální (1: 144 000). 

Digitalizace mapových podkladů byla provedena ve spolupráci CENIA, česká informační agentura životního prostředí 

a Laboratoře geoinformatiky Fakulty životního prostředí Univerzity J.E.Purkyně.). 

 

příloha M1-d: Orientační mapa s vyznačením území – III. vojenské mapování 
podkladová mapa: III. vojenské mapování © UJEP, CENIA, Ministerstvo životního prostředí (Ortorektifikované 

Speciální mapy III. vojenského mapování v měřítku 1:75 000. Původní mapování probíhalo v 80. letech 19. století, 
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následně však bylo provedeno několik aktualizací. Mapy v této datové sadě byly vydány v období těsně před nebo po 

druhé světové válce (1935 - 1938 a 1946 - 1947), ale zobrazují stav území nejčastěji z konce 20. a začátku 30. let 

minulého století. Nejnovější mapové listy již obsahují dotisk kilometrové sítě souřadnic S-JTSK nebo pro znázornění 

výškopisu kromě šrafování používají už i vrstevnice. Polohová přesnost speciálních map kolísá, existují znatelné lokální 

deformace, odchylky na některých místech dosahují přes 100 metrů. 

Pro zpracování bezešvého obrazu byly použity z převážné většiny již naskenované mapové listy speciálních map III. 

vojenského mapování vytvořené Laboratoří geoinformatiky Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v 

rámci řešení projektu VaV pro Ministerstvo životního prostředí. Chybějící mapové listy 3955 Hradec Králové, 4060 

Ostrava a 4061 Karviná byly získány ze soukromého archivu a naskenovány dodatečně prostřednictvím CENIA. 

Ortorektifikaci jednotlivých mapových listů pro CENIA vytvořila Slovenská agentúra životného prostredia. Sloučení 

mapových listů do výsledného bezešvého mapového obrazu provedla CENIA.). 

 

příloha M1-e: Orientační mapa s vyznačením území – Historická ortofotomapa 
podkladová mapa:  

Historická ortofotomapa © CENIA 2010 a GEODIS BRNO, spol. s r.o. 2010; Podkladové letecké snímky poskytl 

VGHMÚř Dobruška, © MO ČR 2009 (V rámci metodické části (1. etapy) projektu Národní inventarizace 

kontaminovaných míst (NIKM) byla vytvořena ortofotomapa České republiky z historických snímků prvního plošného 

celostátního leteckého snímkování z 50. let. Podklady – letecké měřické snímky poskytnuté Vojenským geografickým a 

hydrometeorologickým úřadem (VGHMÚř) Dobruška - zpracovala a historické ortofoto dodala společnost GEODIS 

BRNO, spol. s r.o.). 
 

příloha M1-f: Orientační mapa s vyznačením území – Územně správní členění 
podkladová mapa: Data registru územní identifikace, adres a nemovitostí v Jihočeském kraji © ČÚZK (provozovatel 

registru) 

 

Poznámka: Vyznačení území na podkladu aktuální Ortofotomapy (2010 – 2011) je součástí 

přílohy M2 - Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma 
 

1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí 
 

V rámci projektu implementace soustavy NATURA2000 (aktualizace plánů péče po vyhlášení všech ZCHÚ) je celková 

výměra řešeného území pro identifikaci parcel je 171 926 848 m2. V tomto vymezení bylo celkem identifikováno 19439 

parcel nebo jejich částí.  

Aktualizace parcelního vymezení byla prováděna nad vrstvami platnými ke dni 31.12. 2013. Bylo postupováno tak, že 

funkcí průnik byl zjištěn překryv vymezeného území s jednotlivými typy podkladů v pořadí DKM, KM-D, UKM. Po 

provedení průniku byla vždy příslušná část identifikovaného území smazána, na konci tedy zůstala vrstva fragmentů, 

které nepatří do žádné z uvedených vrstev – „díry“ (viz níže). 

Původ parcelního vymezení: 

DKM - digitální katastrální mapa vzniklá obnovou operátu novým mapováním, případně přepracováním dosavadních 

map KN v měřítku 1:1000 a 1:2000 v souřadnicovém systému S-JTSK, je součástí ISKN - Informační systém katastru 

nemovitostí. (Vzniká digitalizací map v měřítku 1:1000 a 1:2000.)  

KM-D - katastrální mapa digitalizovaná, zpravidla vzniká přepracováním z map v měřítku 1:2880 v souřadnicovém 

systému stabilního katastru (tedy není v klasickém souřadnicovém systému). Tato mapa není součástí ISKN 

(informačního systému katastru nemovitostí). Pokud není na území této mapy prováděno nové mapování (a vznik 

DKM), tak se tato mapa převádí na mapu KMD, která pak je součástí ISKN a je nadále udržována v souřadnicovém 

systému S-JTSK.  

ÚKM (účelová katastrální mapa) Jihočeského kraje - digitální vektorové mapové dílo, odvozené od analogové 

katastrální mapy, zpracované v bezešvém a souvislém zobrazení v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické 

sítě katastrální (dále „S-JTSK“), ÚKM je částí DMVS. 

 

původ 
počet parcel 

nebo částí 
plocha v m2 podíl 

DKM 14 400 121 053 668 70,44% 

KM-D 2 053 21 554 599 12,54% 

UKM 2 946 29 255 952 17,02% 

 19 439 171 864 219  
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Různé zdroje podkladových map přinášejí zejména kolem hranic katastrů s různým původem dvě hlavní chyby ve 

vymezení – „díry“ a „překryv parcel“: 

Jako díry jsme označili drobně drobné fragmenty v řešeném území, které nemají žádné parcelní vymezení. 

Celková plocha „děr“ v rámci celého projektu představuje plochu 8,43 ha, tj. 0,05%. 

Na hranicích katastrů dochází rovněž k překryvu parcel, zpravidla se jedná o překryv v řádu metrů. Tato chyba je 

běžným způsobem obtížně identifikovatelná (lze ji určit např. pomocí nástroje topologie), ale ve většině případů 

neopravitelná. Pokud dojde k překryvu parcel stejného původu, je neurčitelné, která ze dvou parcel je správně 

vymezena, zejména v souvislosti s tím, že zpravidla chybí rastrový podklad, nebo i ten je nepřesný. V rámci celého 

projektu dochází k překryvům na ploše 2,17 ha, tj. 0,01%.  

Vzhledem ke skutečnosti, že vytvořená vrstva parcelního vymezení slouží jako orientační podklad zejména pro plány 

péče je snaha o odstranění uvedených chyb zbytečná z hlediska časové náročnosti v kontextu s dosaženým výsledkem. 

 

V Jihočeském kraji byla v roce 2013 vytvořena ÚKM, která bude opět aktualizována. V průběhu první poloviny roku 

2014 je avizováno dodání dalších DKM, které budou řešit situaci např. v územích, kde je v současnosti pouze ÚKM.  

Tudíž jakékoli parcelní vymezení a identifikace vlastníků je dnem vytvoření zastaralá a neplatná.  

Vzhledem k výše uvedenému bylo na základě jednání s krajským úřadem stanoveno, že parcelní vymezení bude 

provedeno pouze na úrovni KN. U parcel, které nejsou zapsány na LV bude v příslušné kolonce LV uvedeno 0, součástí 

parcelního vymezení nebude seznam parcel ZE (PK). Aktuálně je v rámci celého projektu nezavlastněno 843 parcel KN, 

které představují 7,89% řešeného území a převážně se nacházejí v částech, kde je avizováno dodání DKM v roce 2014. 

 

Výměra parcely v ZCHÚ (OP, nZCHÚ) byla zjištěna pomocí programu ESRI ArcGIS 10.1, funkcí průnik (Intersect). 

Výsledná hodnota byla zaokrouhlena na celé metry čtvereční. Tím došlo k tomu, že u některých níže uvedených parcel 

se objevuje hodnota 0, která znamená, že je zasaženo méně než 0,5 m2. Po dohodě s krajským úřadem jsou i tyto 

parcely uvedeny v seznamu. Výměra parcely zapsaná v KN je rovněž zjišťována různými způsoby a může být zatížena 

určitou chybou, to znamená, že v některých případech se může stát, že vypočtená poměrná část parcely je větší, než 

výměra parcely zapsaná v KN. 

 

Zvláště chráněné území: 

 

Katastrální území: 617881 Holešice u Cizkrajova 

Číslo Původ       Výměra Dotčená  

parcely parcelního Druh pozemku  Způsob využití pozemku  Číslo   celková  část 

podle 

KN 
vymezení podle KN podle KN LV 

podle KN 

(m2) 
parc. (m2) 

1000/2 DKM lesní pozemek   205 4 674 4 236 

1466/7 DKM vodní plocha 

koryto vodního toku přirozené nebo 

upravené 183 9 340 3 946 

1475/1 DKM ostatní plocha ostatní komunikace 10001 1 381 142 

1483 DKM ostatní plocha neplodná půda 209 1 667 820 

1489 DKM ostatní plocha neplodná půda 10002 1 100 957 

1490 DKM ostatní plocha neplodná půda 188 1 533 1 532 

1491 DKM 

trvalý travní 

porost   192 875 820 

1498 DKM 

trvalý travní 

porost   205 1 710 1 694 

1499 DKM ostatní plocha neplodná půda 10002 641 641 

1500 DKM 

trvalý travní 

porost   10002 592 592 

1501 DKM 

trvalý travní 

porost   198 1 098 1 098 

1502 DKM ostatní plocha neplodná půda 192 86 68 

1512 DKM ostatní plocha neplodná půda 205 2 272 2 043 

1513 DKM 

trvalý travní 

porost   188 5 650 5 650 

1514 DKM 

trvalý travní 

porost   188 3 657 3 657 
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Číslo Původ       Výměra Dotčená  

parcely parcelního Druh pozemku  Způsob využití pozemku  Číslo   celková  část 

podle 

KN 
vymezení podle KN podle KN LV 

podle KN 

(m2) 
parc. (m2) 

1515 DKM 

trvalý travní 

porost   192 6 848 6 848 

1516 DKM 

trvalý travní 

porost   198 2 992 2 992 

1517 DKM ostatní plocha neplodná půda 10002 25 25 

1518 DKM ostatní plocha neplodná půda 198 1 969 1 838 

1524 DKM ostatní plocha neplodná půda 198 859 859 

1525 DKM 

trvalý travní 

porost   10002 455 455 

1526 DKM 

trvalý travní 

porost   198 3 393 3 393 

1527 DKM ostatní plocha neplodná půda 198 2 914 2 822 

1535 DKM ostatní plocha neplodná půda 198 1 193 1 193 

1536 DKM 

trvalý travní 

porost   198 2 108 2 108 

1537 DKM 

trvalý travní 

porost   198 5 693 5 693 

1538 DKM ostatní plocha neplodná půda 10002 61 61 

1539 DKM 

trvalý travní 

porost   198 924 924 

1540 DKM 

trvalý travní 

porost   198 9 215 9 214 

1548 DKM ostatní plocha jiná plocha 140 1 558 1 558 

1549 DKM ostatní plocha neplodná půda 10002 140 140 

1550 DKM 

trvalý travní 

porost   10002 331 331 

1551 DKM 

trvalý travní 

porost   88 1 987 1 987 

1552 DKM 

trvalý travní 

porost   10002 1 138 1 138 

1553 DKM ostatní plocha neplodná půda 198 110 110 

1554 DKM 

trvalý travní 

porost   88 8 392 8 392 

1555 DKM ostatní plocha neplodná půda 198 390 371 

1561 DKM ostatní plocha neplodná půda 140 309 309 

1562 DKM 

trvalý travní 

porost   171 210 210 

1563 DKM ostatní plocha neplodná půda 10002 35 35 

1564 DKM 

trvalý travní 

porost   171 3 885 3 885 

1565 DKM ostatní plocha neplodná půda 88 1 120 1 021 

1569 DKM ostatní plocha neplodná půda 171 508 508 

1570 DKM 

trvalý travní 

porost   10002 867 867 

1571 DKM 

trvalý travní 

porost   212 1 108 1 108 

1572 DKM ostatní plocha neplodná půda 171 2 676 2 612 

1573 DKM ostatní plocha neplodná půda 212 867 839 

1574 DKM ostatní plocha neplodná půda 198 1 671 1 601 

1581 DKM ostatní plocha neplodná půda 10002 98 98 

1582 DKM trvalý travní   171 918 918 
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Číslo Původ       Výměra Dotčená  

parcely parcelního Druh pozemku  Způsob využití pozemku  Číslo   celková  část 

podle 

KN 
vymezení podle KN podle KN LV 

podle KN 

(m2) 
parc. (m2) 

porost 

1583 DKM 

trvalý travní 

porost   10002 951 951 

1584 DKM 

trvalý travní 

porost   198 5 533 5 533 

1585 DKM 

trvalý travní 

porost   212 3 187 3 187 

1586 DKM ostatní plocha neplodná půda 10002 260 260 

1587 DKM ostatní plocha neplodná půda 198 1 329 1 249 

1588 DKM 

trvalý travní 

porost   198 4 123 4 123 

1595 DKM ostatní plocha neplodná půda 198 415 415 

1596 DKM ostatní plocha neplodná půda 212 244 244 

1597 DKM ostatní plocha neplodná půda 10001 3 047 2 877 

1603 DKM ostatní plocha neplodná půda 5 4 278 2 846 

1604 DKM orná půda   10001 29 133 32 

1612 DKM ostatní plocha neplodná půda 198 471 471 

1613 DKM 

trvalý travní 

porost   5 1 175 1 175 

1614 DKM ostatní plocha neplodná půda 198 711 711 

1615 DKM ostatní plocha neplodná půda 10001 505 505 

1616 DKM ostatní plocha neplodná půda 198 2 227 2 086 

1617 DKM ostatní plocha neplodná půda 10001 393 311 

1618 DKM ostatní plocha neplodná půda 190 1 030 1 017 

1628 DKM 

trvalý travní 

porost   198 6 943 6 943 

1629 DKM ostatní plocha neplodná půda 198 1 171 1 171 

1630 DKM 

trvalý travní 

porost   10001 290 290 

1631 DKM 

trvalý travní 

porost   198 2 392 313 

1632 DKM 

trvalý travní 

porost   10002 203 193 

1643 DKM 

trvalý travní 

porost   198 4 060 4 060 

1644 DKM ostatní plocha neplodná půda 190 1 393 1 393 

1645 DKM 

trvalý travní 

porost   198 1 032 1 032 

1646 DKM 

trvalý travní 

porost   190 5 884 5 884 

1647 DKM 

trvalý travní 

porost   198 5 668 5 668 

1648 DKM ostatní plocha neplodná půda 10002 55 52 

1649 DKM ostatní plocha neplodná půda 173 2 289 2 173 

1650 DKM ostatní plocha neplodná půda 185 876 851 

1651 DKM ostatní plocha neplodná půda 5 1 599 1 523 

1652 DKM ostatní plocha neplodná půda 198 477 435 

1653 DKM ostatní plocha neplodná půda 171 829 784 

1654 DKM ostatní plocha neplodná půda 10002 8 604 8 476 
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Číslo Původ       Výměra Dotčená  

parcely parcelního Druh pozemku  Způsob využití pozemku  Číslo   celková  část 

podle 

KN 
vymezení podle KN podle KN LV 

podle KN 

(m2) 
parc. (m2) 

1670 DKM 

trvalý travní 

porost   190 3 544 3 544 

1671 DKM ostatní plocha neplodná půda 198 162 162 

1672 DKM 

trvalý travní 

porost   213 2 815 2 815 

1673 DKM ostatní plocha neplodná půda 198 235 235 

1674 DKM ostatní plocha neplodná půda 213 2 060 2 060 

1675 DKM 

trvalý travní 

porost   173 4 346 4 346 

1676 DKM ostatní plocha neplodná půda 173 117 117 

1677 DKM 

trvalý travní 

porost   10002 994 994 

1678 DKM 

trvalý travní 

porost   173 5 802 5 802 

1679 DKM 

trvalý travní 

porost   185 4 027 4 027 

1680 DKM 

trvalý travní 

porost   5 7 019 7 019 

1681 DKM 

trvalý travní 

porost   198 1 740 1 740 

1682 DKM 

trvalý travní 

porost   171 2 447 2 447 

1683 DKM 

trvalý travní 

porost   10002 2 632 2 632 

1684 DKM ostatní plocha neplodná půda 171 317 317 

1693 DKM ostatní plocha neplodná půda 198 491 491 

1694 DKM 

trvalý travní 

porost   213 6 483 6 483 

1695 DKM 

trvalý travní 

porost   185 684 684 

1696 DKM 

trvalý travní 

porost   5 600 600 

1697 DKM 

trvalý travní 

porost   198 2 457 2 457 

1698 DKM 

trvalý travní 

porost   171 2 725 2 725 

1841 DKM lesní pozemek   10001 20 497 137 

1876 DKM orná půda   10001 4 813 734 

1879 DKM 

trvalý travní 

porost   10001 8 146 8 082 

1880 DKM orná půda   209 1 123 13 

1882 DKM 

trvalý travní 

porost   198 1 220 1 127 

1889 DKM ostatní plocha neplodná půda 198 3 917 3 550 

2006 DKM ostatní plocha ostatní komunikace 10002 1 161 24 

228/1 DKM ostatní plocha ostatní komunikace 10001 2 035 978 

283/1 DKM vodní plocha zamokřená plocha 198 1 270 733 

284 DKM vodní plocha zamokřená plocha 88 2 882 2 999 

289 DKM ostatní plocha ostatní komunikace 10001 3 184 1 312 

294 DKM vodní plocha zamokřená plocha 93 1 422 1 352 

298 DKM vodní plocha zamokřená plocha 198 1 394 1 121 
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Číslo Původ       Výměra Dotčená  

parcely parcelního Druh pozemku  Způsob využití pozemku  Číslo   celková  část 

podle 

KN 
vymezení podle KN podle KN LV 

podle KN 

(m2) 
parc. (m2) 

300 DKM vodní plocha zamokřená plocha 203 1 654 1 223 

304 DKM vodní plocha zamokřená plocha 190 2 008 1 953 

308 DKM 

trvalý travní 

porost   198 3 273 3 348 

315 DKM lesní pozemek   204 4 345 4 329 

324/1 DKM 

trvalý travní 

porost   10001 593 3 

335/1 DKM ostatní plocha ostatní komunikace 10001 1 060 632 

343/3 DKM lesní pozemek   10001 50 640 12 251 

343/5 DKM lesní pozemek   10001 33 415 25 443 

344 DKM 

trvalý travní 

porost   10002 6 675 6 523 

347 DKM 

trvalý travní 

porost   215 11 837 11 660 

348 DKM 

trvalý travní 

porost   171 2 468 2 398 

353 DKM 

trvalý travní 

porost   5 2 230 2 230 

384 DKM lesní pozemek   10001 3 258 788 

388 DKM 

trvalý travní 

porost   158 6 794 6 617 

   CELKEM     316 852 

 

Katastrální území: 617890 Mutná 

Číslo Původ       Výměra Dotčená  

parcely parcelního Druh pozemku  Způsob využití pozemku  Číslo   celková  část 

podle 

KN 
vymezení podle KN podle KN LV 

podle KN 

(m2) 
parc. (m2) 

1625/1 UKM lesní pozemek   0 29 200 6 474 

1650 UKM lesní pozemek   10001 15 824 13 814 

1652 UKM lesní pozemek   233 6 553 6 419 

1659/1 UKM trvalý travní porost   181 5 740 3 489 

1681 UKM lesní pozemek   14 11 381 26 

1691 UKM trvalý travní porost   0 42 210 37 721 

1783 UKM trvalý travní porost   246 36 610 32 490 

1794/1 UKM trvalý travní porost   10002 30 129 31 312 

1794/2 UKM trvalý travní porost   176 455 243 

1796/1 UKM ostatní plocha jiná plocha 14 2 881 107 

1796/2 UKM ostatní plocha jiná plocha 14 4 037 328 

1796/3 UKM lesní pozemek   14 475 21 

1796/4 UKM lesní pozemek   14 856 1 

1796/6 UKM lesní pozemek   232 1 128 136 

1796/9 UKM ostatní plocha jiná plocha 14 1 140 65 

1797 UKM lesní pozemek   14 715 539 413 

1798 UKM lesní pozemek   14 336 107 1 763 

1803/1 UKM lesní pozemek   14 6 277 5 996 
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Číslo Původ       Výměra Dotčená  

parcely parcelního Druh pozemku  Způsob využití pozemku  Číslo   celková  část 

podle 

KN 
vymezení podle KN podle KN LV 

podle KN 

(m2) 
parc. (m2) 

1803/2 UKM trvalý travní porost   10002 12 758 12 075 

1806/1 UKM lesní pozemek   14 399 577 576 

1819/4 UKM ostatní plocha ostatní komunikace 14 1 301 301 

1819/5 UKM ostatní plocha ostatní komunikace 14 9 639 580 

1830/1 UKM ostatní plocha ostatní komunikace 14 3 890 11 

1831/1 UKM ostatní plocha ostatní komunikace 14 2 694 864 

1832/7 UKM vodní plocha 

koryto vodního toku přirozené nebo 

upravené 10001 7 066 3 567 

1833/4 UKM vodní plocha 

koryto vodního toku přirozené nebo 

upravené 140 1 049 681 

2246 DKM ostatní plocha ostatní komunikace 10002 990 870 

2249 DKM lesní pozemek   14 442 402 

2257 DKM lesní pozemek   10001 2 252 2 178 

2667 UKM trvalý travní porost   10002 1 219 526 

stst.87 UKM 

zastavěná plocha a 

nádvoří   176 43 28 

stst.93 UKM 

zastavěná plocha a 

nádvoří   60000 4 < 1 

   CELKEM     163 477 

 

Katastrální území: 624403 Dačice 

Číslo Původ       Výměra Dotčená  

parcely parcelního Druh pozemku  Způsob využití pozemku  Číslo   celková  část 

podle 

KN 
vymezení podle KN podle KN LV 

podle KN 

(m2) 
parc. (m2) 

1668/11 DKM 

trvalý travní 

porost   2186 446 < 1 

1668/12 DKM 

trvalý travní 

porost   2710 260 5 

1668/2 DKM 

trvalý travní 

porost   10001 550 < 1 

1668/22 DKM 

trvalý travní 

porost   2186 65 < 1 

1668/3 DKM 

trvalý travní 

porost   1898 333 1 

1668/4 DKM 

trvalý travní 

porost   10001 255 8 

1668/5 DKM 

trvalý travní 

porost   10001 511 1 

1668/6 DKM 

trvalý travní 

porost   1005 382 < 1 

1668/7 DKM 

trvalý travní 

porost   1089 583 1 

1668/8 DKM 

trvalý travní 

porost   1958 1 009 < 1 

1668/9 DKM 

trvalý travní 

porost   493 508 1 

1678/1 DKM 

trvalý travní 

porost   1029 220 220 

1678/2 DKM 

trvalý travní 

porost   1029 4 972 4 877 

1678/3 DKM trvalý travní   74 1 404 13 
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Číslo Původ       Výměra Dotčená  

parcely parcelního Druh pozemku  Způsob využití pozemku  Číslo   celková  část 

podle 

KN 
vymezení podle KN podle KN LV 

podle KN 

(m2) 
parc. (m2) 

porost 

1678/6 DKM 

trvalý travní 

porost   10001 4 393 4 294 

2005/3 DKM 

trvalý travní 

porost   10001 1 040 < 1 

2006/5 DKM vodní plocha zamokřená plocha 10001 34 < 1 

2010 DKM 

trvalý travní 

porost   10001 418 418 

2011 DKM ostatní plocha ostatní komunikace 10001 83 83 

2012 DKM 

trvalý travní 

porost   10001 1 513 1 513 

2013/1 DKM 

trvalý travní 

porost   1773 691 691 

2013/2 DKM 

trvalý travní 

porost   2045 372 360 

2025/1 DKM ostatní plocha neplodná půda 1848 12 12 

2025/2 DKM ostatní plocha neplodná půda 3401 150 150 

2025/3 DKM ostatní plocha neplodná půda 989 83 83 

2027/10 DKM 

trvalý travní 

porost   1958 1 648 1 648 

2027/11 DKM 

trvalý travní 

porost   1958 2 304 2 300 

2027/12 DKM 

trvalý travní 

porost   1848 2 724 2 724 

2027/13 DKM 

trvalý travní 

porost   1029 1 490 1 490 

2027/14 DKM 

trvalý travní 

porost   989 2 468 2 467 

2027/15 DKM 

trvalý travní 

porost   989 1 337 1 337 

2027/16 DKM 

trvalý travní 

porost   1597 2 691 2 691 

2027/17 DKM 

trvalý travní 

porost   1874 1 010 1 010 

2027/18 DKM 

trvalý travní 

porost   1874 1 484 1 484 

2027/19 DKM 

trvalý travní 

porost   1081 1 706 1 699 

2027/20 DKM 

trvalý travní 

porost   1029 5 130 5 130 

2027/21 DKM 

trvalý travní 

porost   461 3 429 3 429 

2027/22 DKM 

trvalý travní 

porost   1039 1 354 1 354 

2027/23 DKM 

trvalý travní 

porost   1958 12 244 12 223 

2027/24 DKM 

trvalý travní 

porost   1029 1 939 1 939 

2027/27 DKM 

trvalý travní 

porost   1773 5 713 5 689 

2027/28 DKM 

trvalý travní 

porost   461 3 565 3 565 

2027/29 DKM 

trvalý travní 

porost   300 427 427 

2027/30 DKM 

trvalý travní 

porost   2663 1 329 1 329 

2027/9 DKM 

trvalý travní 

porost   1896 1 172 1 172 
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Číslo Původ       Výměra Dotčená  

parcely parcelního Druh pozemku  Způsob využití pozemku  Číslo   celková  část 

podle 

KN 
vymezení podle KN podle KN LV 

podle KN 

(m2) 
parc. (m2) 

2028/1 DKM ostatní plocha jiná plocha 10002 109 109 

2028/10 DKM ostatní plocha jiná plocha 1029 959 956 

2028/11 DKM ostatní plocha jiná plocha 1843 1 132 1 086 

2028/12 DKM ostatní plocha jiná plocha 2225 777 728 

2028/2 DKM ostatní plocha jiná plocha 989 98 98 

2028/3 DKM ostatní plocha jiná plocha 989 120 120 

2028/4 DKM ostatní plocha jiná plocha 1597 111 111 

2028/5 DKM ostatní plocha jiná plocha 1874 72 72 

2028/6 DKM ostatní plocha jiná plocha 1874 147 147 

2028/7 DKM ostatní plocha jiná plocha 1039 202 202 

2028/8 DKM ostatní plocha jiná plocha 1029 261 261 

2028/9 DKM ostatní plocha jiná plocha 461 574 571 

2035/1 DKM ostatní plocha neplodná půda 1005 400 349 

2035/2 DKM ostatní plocha neplodná půda 300 83 83 

2035/3 DKM ostatní plocha neplodná půda 2663 68 68 

2037/1 DKM lesní pozemek   2663 277 277 

2037/2 DKM lesní pozemek   10001 91 82 

2071/1 DKM 

trvalý travní 

porost   218 3 836 3 836 

2071/10 DKM 

trvalý travní 

porost   10001 1 794 1 794 

2071/11 DKM 

trvalý travní 

porost   1848 2 005 2 005 

2071/12 DKM 

trvalý travní 

porost   3401 1 610 1 610 

2071/13 DKM 

trvalý travní 

porost   1393 1 556 1 543 

2071/14 DKM 

trvalý travní 

porost   1850 1 557 1 546 

2071/15 DKM 

trvalý travní 

porost   2504 280 280 

2071/16 DKM 

trvalý travní 

porost   2504 342 324 

2071/17 DKM 

trvalý travní 

porost   2794 1 759 1 743 

2071/18 DKM 

trvalý travní 

porost   989 1 007 990 

2071/7 DKM 

trvalý travní 

porost   3401 1 934 1 934 

2071/8 DKM 

trvalý travní 

porost   1094 1 707 1 707 

2071/9 DKM 

trvalý travní 

porost   1394 1 683 1 683 

2078/3 DKM 

trvalý travní 

porost   10001 215 176 

2080/1 DKM 

trvalý travní 

porost   1858 5 286 5 286 

2080/10 DKM 

trvalý travní 

porost   955 2 263 2 263 

2080/11 DKM 

trvalý travní 

porost   955 1 603 1 603 
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Číslo Původ       Výměra Dotčená  

parcely parcelního Druh pozemku  Způsob využití pozemku  Číslo   celková  část 

podle 

KN 
vymezení podle KN podle KN LV 

podle KN 

(m2) 
parc. (m2) 

2080/12 DKM 

trvalý travní 

porost   955 1 861 1 861 

2080/13 DKM 

trvalý travní 

porost   955 1 661 1 661 

2080/14 DKM 

trvalý travní 

porost   955 2 374 2 374 

2080/15 DKM 

trvalý travní 

porost   10001 4 052 3 511 

2080/17 DKM 

trvalý travní 

porost   3388 499 499 

2080/19 DKM 

trvalý travní 

porost   3388 1 597 1 597 

2080/2 DKM vodní plocha koryto vodního toku umělé 10002 283 283 

2080/20 DKM 

trvalý travní 

porost   3388 1 479 1 479 

2080/21 DKM 

trvalý travní 

porost   3388 2 448 2 448 

2080/22 DKM 

trvalý travní 

porost   2756 1 698 1 698 

2080/23 DKM 

trvalý travní 

porost   2756 525 525 

2080/25 DKM 

trvalý travní 

porost   1875 1 560 1 560 

2080/28 DKM 

trvalý travní 

porost   1875 2 150 2 150 

2080/29 DKM 

trvalý travní 

porost   1875 1 937 1 937 

2080/3 DKM vodní plocha koryto vodního toku umělé 10002 579 579 

2080/30 DKM 

trvalý travní 

porost   1875 1 718 1 718 

2080/31 DKM 

trvalý travní 

porost   955 250 250 

2080/34 DKM 

trvalý travní 

porost   955 1 350 1 350 

2080/35 DKM 

trvalý travní 

porost   955 2 251 2 251 

2080/37 DKM 

trvalý travní 

porost   955 5 105 5 105 

2080/4 DKM 

trvalý travní 

porost   10001 124 118 

2080/40 DKM 

trvalý travní 

porost   1870 4 885 4 885 

2080/41 DKM 

trvalý travní 

porost   1870 2 161 2 161 

2080/43 DKM 

trvalý travní 

porost   1870 2 796 2 796 

2080/44 DKM 

trvalý travní 

porost   3402 1 187 1 187 

2080/45 DKM 

trvalý travní 

porost   3402 1 455 1 455 

2080/47 DKM 

trvalý travní 

porost   469 2 028 2 028 

2080/48 DKM 

trvalý travní 

porost   469 4 295 4 295 

2080/49 DKM 

trvalý travní 

porost   469 907 907 

2080/5 DKM 

trvalý travní 

porost   1045 129 129 

2080/50 DKM 

trvalý travní 

porost   469 892 892 
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Číslo Původ       Výměra Dotčená  

parcely parcelního Druh pozemku  Způsob využití pozemku  Číslo   celková  část 

podle 

KN 
vymezení podle KN podle KN LV 

podle KN 

(m2) 
parc. (m2) 

2080/51 DKM 

trvalý travní 

porost   1045 903 903 

2080/52 DKM 

trvalý travní 

porost   10002 21 18 

2080/53 DKM 

trvalý travní 

porost   469 5 5 

2080/54 DKM 

trvalý travní 

porost   1858 107 107 

2080/55 DKM 

trvalý travní 

porost   1045 1 1 

2080/56 DKM vodní plocha koryto vodního toku umělé 2255 390 390 

2080/57 DKM vodní plocha koryto vodního toku umělé 10002 14 11 

2080/58 DKM vodní plocha koryto vodního toku umělé 469 7 7 

2080/59 DKM vodní plocha koryto vodního toku umělé 1045 150 150 

2080/6 DKM 

trvalý travní 

porost   955 121 115 

2080/60 DKM vodní plocha koryto vodního toku umělé 10002 31 31 

2080/61 DKM vodní plocha koryto vodního toku umělé 10002 68 68 

2080/62 DKM vodní plocha koryto vodního toku umělé 10002 74 74 

2080/63 DKM vodní plocha koryto vodního toku umělé 10002 239 239 

2080/64 DKM vodní plocha koryto vodního toku umělé 10002 262 262 

2080/65 DKM vodní plocha koryto vodního toku umělé 10001 143 143 

2080/66 DKM vodní plocha koryto vodního toku umělé 10002 171 171 

2080/67 DKM vodní plocha koryto vodního toku umělé 2255 82 82 

2080/68 DKM vodní plocha koryto vodního toku umělé 10002 170 170 

2080/7 DKM 

trvalý travní 

porost   955 2 908 2 908 

2080/9 DKM 

trvalý travní 

porost   955 1 246 1 246 

2087/1 DKM ostatní plocha neplodná půda 10001 65 61 

2087/2 DKM ostatní plocha neplodná půda 10002 242 193 

2087/3 DKM ostatní plocha neplodná půda 469 129 129 

2090/1 DKM lesní pozemek   1858 151 151 

2090/2 DKM lesní pozemek   10001 1 286 1 273 

2090/3 DKM lesní pozemek   1045 412 412 

2106/24 DKM orná půda   955 3 499 436 

2106/5 DKM orná půda   10001 813 85 

2107 DKM ostatní plocha neplodná půda 1870 537 455 

2108/1 DKM 

trvalý travní 

porost   1870 2 960 2 958 

2108/2 DKM ostatní plocha neplodná půda 1870 540 519 

2109 DKM 

trvalý travní 

porost   1875 1 094 1 094 

2110 DKM ostatní plocha neplodná půda 10001 10 667 10 449 

2111/1 DKM ostatní plocha neplodná půda 10001 239 239 

2111/2 DKM ostatní plocha neplodná půda 10001 73 55 
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Číslo Původ       Výměra Dotčená  

parcely parcelního Druh pozemku  Způsob využití pozemku  Číslo   celková  část 

podle 

KN 
vymezení podle KN podle KN LV 

podle KN 

(m2) 
parc. (m2) 

2111/3 DKM ostatní plocha neplodná půda 955 255 254 

2112/1 DKM ostatní plocha jiná plocha 2707 1 356 50 

2697/1 DKM ostatní plocha ostatní komunikace 10001 1 211 748 

2697/5 DKM ostatní plocha ostatní komunikace 2707 138 17 

2697/6 DKM ostatní plocha ostatní komunikace 10002 116 28 

2832/10 DKM vodní plocha 

koryto vodního toku přirozené nebo 

upravené 10001 668 < 1 

2839/1 DKM vodní plocha 

koryto vodního toku přirozené nebo 

upravené 1912 26 859 2 093 

2839/14 DKM vodní plocha 

koryto vodního toku přirozené nebo 

upravené 1081 489 477 

2839/15 DKM vodní plocha 

koryto vodního toku přirozené nebo 

upravené 1912 11 366 11 049 

2839/19 DKM vodní plocha 

koryto vodního toku přirozené nebo 

upravené 1912 289 277 

2839/20 DKM vodní plocha 

koryto vodního toku přirozené nebo 

upravené 1912 234 227 

2839/21 DKM vodní plocha 

koryto vodního toku přirozené nebo 

upravené 1912 373 361 

2839/22 DKM vodní plocha 

koryto vodního toku přirozené nebo 

upravené 1912 33 33 

2839/23 DKM vodní plocha 

koryto vodního toku přirozené nebo 

upravené 1912 185 173 

2839/24 DKM vodní plocha 

koryto vodního toku přirozené nebo 

upravené 1898 179 174 

2839/25 DKM vodní plocha 

koryto vodního toku přirozené nebo 

upravené 1005 124 122 

2839/26 DKM vodní plocha 

koryto vodního toku přirozené nebo 

upravené 1089 185 180 

2839/27 DKM vodní plocha 

koryto vodního toku přirozené nebo 

upravené 493 209 208 

2839/28 DKM vodní plocha 

koryto vodního toku přirozené nebo 

upravené 2186 322 320 

2839/29 DKM vodní plocha 

koryto vodního toku přirozené nebo 

upravené 3372 95 95 

2839/30 DKM vodní plocha 

koryto vodního toku přirozené nebo 

upravené 2710 488 471 

2839/9 DKM ostatní plocha jiná plocha 10001 4 070 61 

2840 DKM vodní plocha 

koryto vodního toku přirozené nebo 

upravené 1912 4 983 4 859 

2841 DKM vodní plocha 

koryto vodního toku přirozené nebo 

upravené 1912 18 543 18 144 

2842/1 DKM vodní plocha 

koryto vodního toku přirozené nebo 

upravené 1912 12 302 12 176 

2842/3 DKM vodní plocha 

koryto vodního toku přirozené nebo 

upravené 1912 1 624 1 590 

2842/4 DKM vodní plocha 

koryto vodního toku přirozené nebo 

upravené 1912 115 115 

2842/5 DKM vodní plocha 

koryto vodního toku přirozené nebo 

upravené 1912 2 864 2 864 
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Číslo Původ       Výměra Dotčená  

parcely parcelního Druh pozemku  Způsob využití pozemku  Číslo   celková  část 

podle 

KN 
vymezení podle KN podle KN LV 

podle KN 

(m2) 
parc. (m2) 

2842/6 DKM vodní plocha 

koryto vodního toku přirozené nebo 

upravené 1912 297 296 

2842/7 DKM vodní plocha 

koryto vodního toku přirozené nebo 

upravené 1912 243 243 

2843/3 DKM ostatní plocha dráha 435 37 367 3 952 

   CELKEM     246 439 

 

Katastrální území: 651770 Hradišťko u Dačic 

Číslo Původ       Výměra Dotčená  

parcely parcelního Druh pozemku  Způsob využití pozemku  Číslo   celková  část 

podle 

KN 
vymezení podle KN podle KN LV 

podle KN 

(m2) 
parc. (m2) 

24/27 DKM trvalý travní porost   10001 1 233 3 

24/28 DKM trvalý travní porost   10001 194 < 1 

24/29 DKM trvalý travní porost   3 129 10 

24/9 DKM trvalý travní porost   10001 6 563 54 

37 DKM trvalý travní porost   81 1 342 1 287 

38 DKM trvalý travní porost   73 518 492 

39 DKM trvalý travní porost   164 1 072 1 072 

40 DKM trvalý travní porost   77 1 162 1 160 

41 DKM trvalý travní porost   180 1 495 1 518 

42 DKM trvalý travní porost   82 2 173 2 146 

44 DKM trvalý travní porost   49 885 848 

45 DKM trvalý travní porost   55 1 863 1 836 

46 DKM trvalý travní porost   133 1 608 1 597 

469/50 DKM trvalý travní porost   10001 1 752 79 

47 DKM trvalý travní porost   51 2 180 2 100 

48 DKM trvalý travní porost   85 1 863 1 851 

49 DKM trvalý travní porost   133 4 262 4 289 

50/1 DKM trvalý travní porost   86 2 093 2 126 

50/2 DKM trvalý travní porost   85 2 050 1 990 

51/1 DKM trvalý travní porost   10001 146 145 

51/2 DKM trvalý travní porost   10001 483 450 

51/3 DKM trvalý travní porost   172 16 16 

51/4 DKM trvalý travní porost   172 58 56 

51/5 DKM trvalý travní porost   10001 247 238 

51/6 DKM trvalý travní porost   10001 647 616 

51/7 DKM trvalý travní porost   3 11 427 11 186 

51/8 DKM trvalý travní porost   77 3 798 3 741 

52 DKM trvalý travní porost   77 518 560 

53 DKM trvalý travní porost   182 1 385 1 414 

54 DKM trvalý travní porost   51 3 014 3 037 
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Číslo Původ       Výměra Dotčená  

parcely parcelního Druh pozemku  Způsob využití pozemku  Číslo   celková  část 

podle 

KN 
vymezení podle KN podle KN LV 

podle KN 

(m2) 
parc. (m2) 

544 DKM trvalý travní porost   10001 1 259 1 338 

545 DKM trvalý travní porost   10001 381 411 

546 DKM trvalý travní porost   112 2 355 2 355 

547 DKM trvalý travní porost   112 7 703 7 601 

55 DKM trvalý travní porost   49 2 219 2 112 

56 DKM trvalý travní porost   82 2 449 2 425 

57 DKM trvalý travní porost   73 4 224 4 241 

58 DKM trvalý travní porost   180 2 787 2 750 

59 DKM trvalý travní porost   164 2 687 2 698 

61 DKM trvalý travní porost   10001 334 48 

63 DKM trvalý travní porost   81 3 248 155 

64 DKM trvalý travní porost   55 3 083 70 

65 DKM trvalý travní porost   3 3 055 52 

70/1 DKM trvalý travní porost   182 8 134 7 929 

70/2 DKM trvalý travní porost   182 1 073 1 083 

71 DKM trvalý travní porost   182 5 129 5 204 

72 DKM trvalý travní porost   86 1 982 1 984 

73 DKM trvalý travní porost   77 1 921 1 941 

74 DKM trvalý travní porost   51 2 162 2 120 

75/1 DKM trvalý travní porost   50 1 079 1 105 

75/2 DKM trvalý travní porost   50 608 665 

76 DKM trvalý travní porost   180 54 47 

766 DKM trvalý travní porost   137 1 500 748 

77 DKM trvalý travní porost   180 831 806 

774/1 DKM lesní pozemek   86 1 460 112 

775/10 DKM trvalý travní porost   75 33 35 

775/14 DKM vodní plocha koryto vodního toku umělé 75 35 37 

775/16 DKM trvalý travní porost   75 714 746 

775/17 DKM ostatní plocha jiná plocha 137 616 85 

775/18 DKM trvalý travní porost   137 383 226 

775/20 DKM trvalý travní porost   75 396 402 

775/21 DKM trvalý travní porost   92 73 76 

775/23 DKM trvalý travní porost   75 8 8 

775/24 DKM trvalý travní porost   75 58 60 

775/25 DKM trvalý travní porost   92 2 568 2 646 

775/26 DKM trvalý travní porost   4 4 175 4 290 

775/27 DKM trvalý travní porost   60 3 993 4 040 

775/28 DKM trvalý travní porost   70 4 055 4 056 

775/29 DKM trvalý travní porost   139 4 766 4 840 

775/30 DKM trvalý travní porost   7 3 932 3 898 
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Číslo Původ       Výměra Dotčená  

parcely parcelního Druh pozemku  Způsob využití pozemku  Číslo   celková  část 

podle 

KN 
vymezení podle KN podle KN LV 

podle KN 

(m2) 
parc. (m2) 

775/31 DKM trvalý travní porost   79 1 906 1 878 

775/32 DKM trvalý travní porost   94 4 186 4 166 

775/33 DKM trvalý travní porost   95 4 455 4 471 

775/34 DKM trvalý travní porost   93 4 231 4 381 

775/35 DKM trvalý travní porost   92 1 898 1 965 

775/36 DKM trvalý travní porost   75 2 085 2 076 

775/37 DKM trvalý travní porost   3 4 101 4 198 

775/38 DKM trvalý travní porost   79 2 101 2 171 

775/39 DKM trvalý travní porost   82 3 900 3 982 

775/40 DKM trvalý travní porost   180 3 900 3 925 

775/41 DKM trvalý travní porost   85 3 408 3 452 

775/42 DKM trvalý travní porost   86 2 822 2 918 

775/44 DKM trvalý travní porost   75 29 29 

775/45 DKM trvalý travní porost   92 40 42 

775/46 DKM vodní plocha koryto vodního toku umělé 75 106 110 

775/47 DKM vodní plocha koryto vodního toku umělé 75 29 29 

775/48 DKM vodní plocha koryto vodního toku umělé 92 495 511 

775/49 DKM trvalý travní porost   75 631 628 

775/50 DKM trvalý travní porost   92 1 120 1 155 

778 DKM ostatní plocha ostatní komunikace 10002 1 459 75 

78 DKM trvalý travní porost   73 1 370 1 351 

780 DKM trvalý travní porost   178 434 427 

786 DKM vodní plocha 

koryto vodního toku přirozené nebo 

upravené 108 12 792 12 750 

787/1 DKM vodní plocha koryto vodního toku umělé 182 916 880 

787/2 DKM vodní plocha 

koryto vodního toku přirozené nebo 

upravené 108 20 305 20 040 

787/3 DKM vodní plocha 

koryto vodního toku přirozené nebo 

upravené 182 784 216 

788 DKM vodní plocha 

koryto vodního toku přirozené nebo 

upravené 108 18 095 17 111 

789/1 DKM vodní plocha koryto vodního toku umělé 96 910 750 

79 DKM trvalý travní porost   164 2 129 2 102 

790 DKM vodní plocha 

koryto vodního toku přirozené nebo 

upravené 108 4 216 4 048 

791/1 DKM vodní plocha 

koryto vodního toku přirozené nebo 

upravené 108 5 266 4 906 

791/2 DKM vodní plocha 

koryto vodního toku přirozené nebo 

upravené 108 3 379 3 416 

791/3 DKM vodní plocha 

koryto vodního toku přirozené nebo 

upravené 108 7 581 7 236 

793 DKM ostatní plocha dráha 103 396 396 

797 DKM ostatní plocha neplodná půda 182 1 237 1 240 
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Číslo Původ       Výměra Dotčená  

parcely parcelního Druh pozemku  Způsob využití pozemku  Číslo   celková  část 

podle 

KN 
vymezení podle KN podle KN LV 

podle KN 

(m2) 
parc. (m2) 

798 DKM vodní plocha 

koryto vodního toku přirozené nebo 

upravené 108 443 443 

82 DKM trvalý travní porost   81 2 136 2 167 

83 DKM trvalý travní porost   55 3 273 3 359 

84 DKM trvalý travní porost   55 2 917 2 830 

85 DKM trvalý travní porost   10001 3 474 3 349 

st.22 DKM 

zastavěná plocha a 

nádvoří   96 76 76 

   CELKEM     252 612 

 

Katastrální území: 655031 Václavov u Chvaletína 

Číslo Původ       Výměra Dotčená  

parcely parcelního Druh pozemku  Způsob využití pozemku  Číslo   celková  část 

podle KN vymezení podle KN podle KN LV podle KN (m2) parc. (m2) 

731 DKM lesní pozemek   35 17 154 < 1 

   CELKEM     <1 

 

Katastrální území: 691704 Marketa 

Číslo Původ       Výměra Dotčená  

parcely parcelního Druh pozemku  Způsob využití pozemku  Číslo   celková  část 

podle 

KN 
vymezení podle KN podle KN LV 

podle KN 

(m2) 
parc. (m2) 

2303 DKM trvalý travní porost   176 3 571 3 548 

2304 DKM trvalý travní porost   176 32 434 32 209 

2341 DKM trvalý travní porost   10001 12 988 7 593 

2361 DKM trvalý travní porost   176 16 733 16 690 

2362 DKM trvalý travní porost   176 2 196 2 166 

2363 DKM trvalý travní porost   176 8 307 8 209 

2364 DKM trvalý travní porost   128 3 702 3 688 

2365 DKM trvalý travní porost   132 3 544 3 524 

2366 DKM trvalý travní porost   176 7 813 7 744 

2385 DKM ostatní plocha dobývací prostor 139 12 177 11 964 

2387 DKM ostatní plocha jiná plocha 10002 851 851 

2464 DKM vodní plocha 

koryto vodního toku přirozené nebo 

upravené 176 605 603 

2473 DKM vodní plocha 

koryto vodního toku přirozené nebo 

upravené 113 86 86 

2474 DKM vodní plocha 

koryto vodního toku přirozené nebo 

upravené 113 117 117 

2475 DKM vodní plocha 

koryto vodního toku přirozené nebo 

upravené 113 76 76 

st.71 DKM 

zastavěná plocha a 

nádvoří   10002 157 157 

   CELKEM     99 226 
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Katastrální území: 691712 Modletice 

Číslo Původ       Výměra Dotčená  

parcely parcelního Druh pozemku  Způsob využití pozemku  Číslo   celková  část 

podle 

KN 
vymezení podle KN podle KN LV 

podle KN 

(m2) 
parc. (m2) 

1105 DKM 

trvalý travní 

porost   142 14 795 14 622 

1107 DKM ostatní plocha neplodná půda 10002 165 126 

1108 DKM ostatní plocha neplodná půda 10002 195 161 

1175 DKM 

trvalý travní 

porost   137 2 946 2 771 

1176 DKM 

trvalý travní 

porost   134 9 743 9 205 

1177 DKM ostatní plocha neplodná půda 134 432 432 

1178 DKM 

trvalý travní 

porost   126 2 687 2 682 

1179 DKM ostatní plocha neplodná půda 126 2 007 2 007 

1180 DKM 

trvalý travní 

porost   126 1 567 1 567 

1181 DKM ostatní plocha neplodná půda 126 126 126 

1183 DKM 

trvalý travní 

porost   127 2 217 2 179 

1184 DKM ostatní plocha neplodná půda 127 1 419 1 419 

1185 DKM 

trvalý travní 

porost   127 876 876 

1186 DKM ostatní plocha neplodná půda 127 153 153 

1187 DKM ostatní plocha neplodná půda 140 892 892 

1188 DKM 

trvalý travní 

porost   140 7 343 7 343 

1189 DKM ostatní plocha neplodná půda 140 90 90 

1190 DKM ostatní plocha neplodná půda 140 212 212 

1191/1 DKM vodní plocha 

koryto vodního toku přirozené nebo 

upravené 140 57 57 

1191/2 DKM vodní plocha 

koryto vodního toku přirozené nebo 

upravené 140 245 245 

1191/3 DKM vodní plocha 

koryto vodního toku přirozené nebo 

upravené 140 1 053 1 053 

1191/4 DKM vodní plocha 

koryto vodního toku přirozené nebo 

upravené 10001 177 177 

1191/5 DKM vodní plocha 

koryto vodního toku přirozené nebo 

upravené 127 44 44 

1191/6 DKM vodní plocha 

koryto vodního toku přirozené nebo 

upravené 127 43 43 

1192 DKM ostatní plocha neplodná půda 10001 764 763 

1193 DKM ostatní plocha neplodná půda 140 147 147 

1194 DKM 

trvalý travní 

porost   140 6 990 6 990 

1195 DKM ostatní plocha neplodná půda 140 31 31 

1196 DKM 

trvalý travní 

porost   127 5 937 5 937 

1197 DKM 

trvalý travní 

porost   140 11 264 11 264 

1198 DKM 

trvalý travní 

porost   140 2 695 2 695 

1199 DKM ostatní plocha neplodná půda 140 143 143 
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Číslo Původ       Výměra Dotčená  

parcely parcelního Druh pozemku  Způsob využití pozemku  Číslo   celková  část 

podle 

KN 
vymezení podle KN podle KN LV 

podle KN 

(m2) 
parc. (m2) 

1200 DKM ostatní plocha neplodná půda 127 2 500 2 414 

1201 DKM 

trvalý travní 

porost   128 11 107 11 074 

1202 DKM 

trvalý travní 

porost   128 9 101 9 093 

1203 DKM 

trvalý travní 

porost   142 13 636 13 636 

1205 DKM ostatní plocha jiná plocha 10001 54 54 

1232/2 DKM ostatní plocha ostatní komunikace 122 65 62 

1239 DKM 

trvalý travní 

porost   142 11 087 11 078 

1240/1 DKM vodní plocha 

koryto vodního toku přirozené nebo 

upravené 10002 190 190 

1240/2 DKM vodní plocha 

koryto vodního toku přirozené nebo 

upravené 10001 14 13 

1241 DKM ostatní plocha neplodná půda 10001 1 343 1 131 

1242 DKM ostatní plocha neplodná půda 10002 690 464 

1243 DKM ostatní plocha neplodná půda 10001 22 11 

1244 DKM 

trvalý travní 

porost   132 4 815 4 684 

1245 DKM ostatní plocha dobývací prostor 136 2 700 2 651 

1247 DKM ostatní plocha dobývací prostor 122 9 044 9 006 

1249 DKM vodní plocha 

koryto vodního toku přirozené nebo 

upravené 113 34 770 34 618 

1252 DKM ostatní plocha silnice 122 1 299 1 297 

1253 DKM ostatní plocha silnice 10001 4 254 4 242 

809/1 DKM ostatní plocha neplodná půda 10001 10 004 9 822 

   CELKEM     191 991 

 

Katastrální území: 718734 Urbaneč 

Číslo Původ       Výměra Dotčená  

parcely parcelního Druh pozemku  Způsob využití pozemku  Číslo   celková  část 

podle 

KN 
vymezení podle KN podle KN LV 

podle KN 

(m2) 
parc. (m2) 

1031 DKM ostatní plocha ostatní komunikace 169 101 41 

1032 DKM ostatní plocha dráha 44 39 896 22 905 

407/1 DKM 

trvalý travní 

porost   177 6 613 6 613 

407/2 DKM 

trvalý travní 

porost   177 1 991 1 191 

407/22 DKM 

trvalý travní 

porost   208 2 946 2 604 

407/23 DKM 

trvalý travní 

porost   10002 191 17 

407/24 DKM 

trvalý travní 

porost   204 2 598 1 950 

407/25 DKM 

trvalý travní 

porost   204 2 569 2 121 

407/26 DKM 

trvalý travní 

porost   165 1 344 946 
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Číslo Původ       Výměra Dotčená  

parcely parcelního Druh pozemku  Způsob využití pozemku  Číslo   celková  část 

podle 

KN 
vymezení podle KN podle KN LV 

podle KN 

(m2) 
parc. (m2) 

407/27 DKM 

trvalý travní 

porost   145 152 1 

407/28 DKM 

trvalý travní 

porost   208 6 754 6 708 

407/29 DKM 

trvalý travní 

porost   204 4 628 4 765 

407/30 DKM 

trvalý travní 

porost   204 4 528 4 666 

407/31 DKM 

trvalý travní 

porost   165 5 551 5 551 

407/32 DKM 

trvalý travní 

porost   145 5 734 5 722 

407/33 DKM 

trvalý travní 

porost   178 6 077 5 852 

407/34 DKM 

trvalý travní 

porost   224 6 050 5 925 

410/1 DKM vodní plocha 

koryto vodního toku přirozené nebo 

upravené 69 320 280 

410/2 DKM vodní plocha 

koryto vodního toku přirozené nebo 

upravené 69 317 271 

410/3 DKM vodní plocha 

koryto vodního toku přirozené nebo 

upravené 69 569 527 

411/23 DKM ostatní plocha neplodná půda 224 1 591 400 

497 DKM lesní pozemek   10001 52 225 221 

498 DKM lesní pozemek   10001 2 831 2 705 

672 DKM 

trvalý travní 

porost   218 1 793 1 793 

690 DKM 

trvalý travní 

porost   218 140 140 

692 DKM vodní plocha 

koryto vodního toku přirozené nebo 

upravené 69 327 327 

704 DKM vodní plocha 

koryto vodního toku přirozené nebo 

upravené 69 762 563 

731 DKM ostatní plocha neplodná půda 163 872 872 

762 DKM ostatní plocha neplodná půda 169 589 589 

763 DKM lesní pozemek   169 975 975 

764 DKM lesní pozemek   169 5 680 629 

765 DKM 

trvalý travní 

porost   202 1 217 1 175 

766 DKM 

trvalý travní 

porost   10001 7 027 6 897 

773 DKM 

trvalý travní 

porost   170 11 629 11 629 

774 DKM 

trvalý travní 

porost   210 720 717 

776 DKM 

trvalý travní 

porost   3 2 886 2 886 

777 DKM 

trvalý travní 

porost   210 2 271 2 270 

778 DKM 

trvalý travní 

porost   25 7 202 7 202 

779 DKM ostatní plocha neplodná půda 25 841 832 

780 DKM 

trvalý travní 

porost   106 6 400 6 380 

781 DKM trvalý travní   202 6 510 6 510 
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Číslo Původ       Výměra Dotčená  

parcely parcelního Druh pozemku  Způsob využití pozemku  Číslo   celková  část 

podle 

KN 
vymezení podle KN podle KN LV 

podle KN 

(m2) 
parc. (m2) 

porost 

782 DKM ostatní plocha neplodná půda 202 1 003 1 003 

783 DKM ostatní plocha neplodná půda 106 1 987 1 985 

804 DKM ostatní plocha dobývací prostor 202 1 174 1 122 

805 DKM ostatní plocha dobývací prostor 10001 1 323 1 317 

806 DKM lesní pozemek   10001 2 350 2 221 

807 DKM ostatní plocha neplodná půda 226 63 55 

808 DKM ostatní plocha dobývací prostor 208 138 138 

845 DKM ostatní plocha neplodná půda 120 1 183 594 

847 DKM 

trvalý travní 

porost   10001 1 208 1 202 

848 DKM 

trvalý travní 

porost   120 4 003 3 551 

   CELKEM     147 555 

 

Katastrální území: 720712 Nové Sady u Písečného 

Číslo Původ       Výměra Dotčená  

parcely parcelního Druh pozemku  Způsob využití pozemku  Číslo   celková  část 

podle KN vymezení podle KN podle KN LV podle KN (m2) parc. (m2) 

1001 DKM ostatní plocha neplodná půda 176 426 424 

1003 DKM ostatní plocha neplodná půda 123 407 396 

1004 DKM trvalý travní porost   176 1 722 1 722 

1007 DKM ostatní plocha neplodná půda 129 88 75 

1008 DKM ostatní plocha neplodná půda 176 625 591 

1009 DKM ostatní plocha neplodná půda 154 80 73 

1010 DKM ostatní plocha neplodná půda 176 84 74 

1011 DKM ostatní plocha neplodná půda 145 73 66 

1012 DKM ostatní plocha neplodná půda 176 199 186 

1013 DKM trvalý travní porost   123 1 695 1 695 

1014 DKM trvalý travní porost   123 1 848 1 848 

1015 DKM trvalý travní porost   10001 538 538 

1016 DKM lesní pozemek   129 420 334 

1017 DKM trvalý travní porost   176 2 156 2 156 

1018 DKM trvalý travní porost   154 592 592 

1019 DKM trvalý travní porost   176 597 597 

1020 DKM trvalý travní porost   145 518 518 

1021 DKM trvalý travní porost   176 1 216 1 216 

1022 DKM trvalý travní porost   176 1 319 1 319 

1023 DKM trvalý travní porost   145 595 595 

1024 DKM trvalý travní porost   176 613 613 

1025 DKM trvalý travní porost   154 535 535 
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Číslo Původ       Výměra Dotčená  

parcely parcelního Druh pozemku  Způsob využití pozemku  Číslo   celková  část 

podle KN vymezení podle KN podle KN LV podle KN (m2) parc. (m2) 

1026 DKM trvalý travní porost   176 2 440 2 440 

1027 DKM trvalý travní porost   175 1 091 532 

1028 DKM trvalý travní porost   10002 4 251 4 251 

1324 DKM vodní plocha zamokřená plocha 176 107 107 

1325 DKM vodní plocha zamokřená plocha 123 472 472 

1326 DKM vodní plocha zamokřená plocha 176 736 736 

1327 DKM vodní plocha zamokřená plocha 145 419 419 

1328 DKM vodní plocha zamokřená plocha 176 510 510 

1329 DKM vodní plocha zamokřená plocha 154 459 459 

1330 DKM vodní plocha zamokřená plocha 176 1 435 1 435 

   CELKEM     27 524 

 

Katastrální území: 720721 Písečné u Slavonic  

Číslo Původ       Výměra Dotčená  

parcely parcelního Druh pozemku  Způsob využití pozemku  Číslo   celková  část 

podle 

KN 
vymezení podle KN podle KN LV 

podle KN 

(m2) 
parc. (m2) 

102/42 DKM ostatní plocha jiná plocha 306 2 088 2 028 

102/43 DKM ostatní plocha jiná plocha 289 2 901 2 855 

104 DKM lesní pozemek   19 2 123 1 436 

107 DKM ostatní plocha jiná plocha 306 3 091 3 022 

108/7 DKM ostatní plocha jiná plocha 297 194 162 

108/8 DKM zahrada   10002 463 463 

128/5 DKM lesní pozemek   19 2 415 2 391 

129/1 DKM ostatní plocha jiná plocha 10002 20 859 20 662 

129/2 DKM ostatní plocha jiná plocha 274 572 572 

130/1 DKM ostatní plocha neplodná půda 187 6 508 6 403 

130/2 DKM ostatní plocha neplodná půda 138 2 240 2 200 

132/1 DKM trvalý travní porost   262 5 939 5 939 

132/2 DKM ostatní plocha jiná plocha 262 386 386 

133/1 DKM ostatní plocha neplodná půda 262 2 639 2 569 

133/2 DKM ostatní plocha jiná plocha 262 778 759 

1861/3 DKM lesní pozemek   10001 39 138 38 421 

1864/1 DKM ostatní plocha jiná plocha 297 3 147 3 105 

1881/1 DKM trvalý travní porost   306 23 929 23 649 

1881/2 DKM ostatní plocha jiná plocha 262 38 824 38 478 

1881/5 DKM trvalý travní porost   306 8 377 8 270 

1881/6 DKM trvalý travní porost   306 9 490 846 

1884/1 DKM lesní pozemek   229 3 444 3 431 

1885 DKM lesní pozemek   19 10 245 10 245 

1894/1 DKM trvalý travní porost   262 39 762 39 761 
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Číslo Původ       Výměra Dotčená  

parcely parcelního Druh pozemku  Způsob využití pozemku  Číslo   celková  část 

podle 

KN 
vymezení podle KN podle KN LV 

podle KN 

(m2) 
parc. (m2) 

1894/2 DKM ostatní plocha jiná plocha 262 32 198 32 198 

1894/3 DKM ostatní plocha jiná plocha 262 17 518 17 429 

1901/1 DKM ostatní plocha jiná plocha 262 7 654 7 487 

1922/1 DKM trvalý travní porost   262 7 099 7 032 

1922/2 DKM ostatní plocha jiná plocha 229 2 389 2 306 

1927/6 DKM ostatní plocha jiná plocha 297 1 580 1 509 

1951/23 DKM ostatní plocha jiná plocha 10002 230 230 

1951/5 DKM trvalý travní porost   306 10 791 10 667 

1951/6 DKM vodní plocha zamokřená plocha 297 8 169 8 116 

1974 DKM ostatní plocha jiná plocha 10002 187 159 

1995/1 DKM ostatní plocha ostatní komunikace 10002 7 875 613 

1995/2 DKM vodní plocha koryto vodního toku umělé 10002 4 443 260 

1998/10 DKM ostatní plocha ostatní komunikace 10001 11 10 

1998/3 DKM ostatní plocha silnice 165 68 68 

1998/4 DKM ostatní plocha ostatní komunikace 165 8 8 

1998/5 DKM ostatní plocha silnice 165 472 457 

1998/6 DKM ostatní plocha ostatní komunikace 10001 50 50 

1998/7 DKM ostatní plocha silnice 165 2 2 

1998/8 DKM ostatní plocha ostatní komunikace 10001 1 1 

1998/9 DKM ostatní plocha silnice 165 3 2 

1999/1 DKM ostatní plocha silnice 10001 561 556 

1999/2 DKM ostatní plocha jiná plocha 10001 10 10 

2007/1 DKM vodní plocha 

koryto vodního toku přirozené nebo 

upravené 10001 1 755 279 

2008/14 DKM ostatní plocha jiná plocha 165 29 29 

2008/3 DKM vodní plocha 

koryto vodního toku přirozené nebo 

upravené 113 95 351 94 182 

2008/5 DKM vodní plocha vodní nádrž přírodní 113 1 295 1 295 

2033/2 DKM vodní plocha 

koryto vodního toku přirozené nebo 

upravené 276 48 48 

81/1 DKM zahrada   210 4 023 4 000 

81/2 DKM ostatní plocha neplodná půda 210 573 555 

81/3 DKM zahrada   10002 2 495 2 495 

91/1 DKM ostatní plocha manipulační plocha 10001 676 657 

91/2 DKM ostatní plocha jiná plocha 10001 161 161 

91/3 DKM ostatní plocha jiná plocha 165 106 106 

92/3 DKM ostatní plocha jiná plocha 10001 2 921 2 823 

st.183 DKM 

zastavěná plocha a 

nádvoří společný dvůr 10002 18 18 

   CELKEM     413 869 
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Katastrální území: 754315 Nové Hobzí 

Číslo Původ       Výměra Dotčená  

parcely parcelního Druh pozemku  Způsob využití pozemku  Číslo   celková  část 

podle 

KN 
vymezení podle KN podle KN LV 

podle KN 

(m2) 
parc. (m2) 

1 DKM trvalý travní porost   202 6 303 6 072 

10 DKM zahrada   210 840 610 

106/1 DKM ostatní plocha silnice 10001 2 262 128 

108 DKM ostatní plocha ostatní komunikace 10001 1 241 305 

109 DKM ostatní plocha ostatní komunikace 10001 738 301 

11/1 DKM trvalý travní porost   220 26 434 26 360 

11/2 DKM ostatní plocha neplodná půda 210 2 966 2 146 

112/1 DKM vodní plocha 

koryto vodního toku přirozené nebo 

upravené 176 7 320 7 199 

112/2 DKM vodní plocha zamokřená plocha 176 921 859 

113 DKM vodní plocha 

koryto vodního toku přirozené nebo 

upravené 176 5 011 4 260 

114 DKM ostatní plocha ostatní komunikace 10001 317 104 

12 DKM zahrada   179 401 1 

2 DKM zahrada   202 658 632 

7/1 DKM trvalý travní porost   217 890 2 

7/3 DKM trvalý travní porost   202 692 17 

8 DKM trvalý travní porost   217 4 247 4 283 

st.119 DKM 

zastavěná plocha a 

nádvoří   10001 128 128 

st.16/2 DKM 

zastavěná plocha a 

nádvoří   205 382 3 

st.17 DKM 

zastavěná plocha a 

nádvoří   179 155 2 

st.3 DKM 

zastavěná plocha a 

nádvoří   202 1 283 31 

st.6 DKM 

zastavěná plocha a 

nádvoří   210 2 000 1 

   CELKEM     53 442 

 

 

Katastrální území: 754323 Staré Hobzí 

Číslo Původ       Výměra Dotčená  

parcely parcelního Druh pozemku  Způsob využití pozemku  Číslo   celková  část 

podle 

KN 
vymezení podle KN podle KN LV 

podle KN 

(m2) 
parc. (m2) 

1738/1 DKM ostatní plocha jiná plocha 212 184 179 

1738/20 DKM ostatní plocha jiná plocha 212 310 310 

1738/23 DKM ostatní plocha jiná plocha 328 21 21 

1739/1 DKM trvalý travní porost   138 2 006 2 006 

1739/2 DKM trvalý travní porost   326 129 129 

1739/3 DKM trvalý travní porost   190 109 109 

1739/4 DKM ostatní plocha ostatní komunikace 138 381 381 
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Číslo Původ       Výměra Dotčená  

parcely parcelního Druh pozemku  Způsob využití pozemku  Číslo   celková  část 

podle 

KN 
vymezení podle KN podle KN LV 

podle KN 

(m2) 
parc. (m2) 

1740/2 DKM lesní pozemek   10001 14 833 14 646 

1740/36 DKM lesní pozemek   328 153 153 

1740/37 DKM lesní pozemek   190 103 103 

1740/38 DKM lesní pozemek   10001 17 17 

1740/39 DKM lesní pozemek   138 12 713 12 554 

1740/5 DKM lesní pozemek lesní pozemek, na kterém je budova 328 27 27 

1740/6 DKM lesní pozemek lesní pozemek, na kterém je budova 327 49 49 

1740/7 DKM lesní pozemek   327 149 149 

1740/8 DKM lesní pozemek   217 192 192 

1740/9 DKM lesní pozemek   442 140 140 

1744/14 DKM ostatní plocha jiná plocha 60000 14 14 

1744/15 DKM ostatní plocha ostatní komunikace 60000 1 847 1 847 

1744/2 DKM ostatní plocha ostatní komunikace 10001 1 349 178 

1744/4 DKM ostatní plocha ostatní komunikace 60000 259 259 

1744/5 DKM ostatní plocha ostatní komunikace 60000 110 110 

1744/6 DKM ostatní plocha ostatní komunikace 60000 90 90 

2154/3 DKM lesní pozemek lesní pozemek, na kterém je budova 217 32 32 

2154/4 DKM lesní pozemek lesní pozemek, na kterém je budova 442 33 33 

2158/1 DKM ostatní plocha neplodná půda 138 759 745 

2158/2 DKM ostatní plocha neplodná půda 226 144 138 

2158/3 DKM ostatní plocha neplodná půda 226 147 137 

2158/4 DKM ostatní plocha neplodná půda 138 198 198 

2301/1 DKM ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha 29 9 828 1 048 

2311/12 DKM lesní pozemek   117 466 151 228 

2338 DKM trvalý travní porost   10002 7 183 1 654 

2340 DKM trvalý travní porost   536 15 024 14 610 

2341 DKM vodní plocha 

koryto vodního toku přirozené nebo 

upravené 117 245 217 

2342 DKM trvalý travní porost   536 18 239 17 885 

2986/1 DKM ostatní plocha neplodná půda 10002 751 712 

2986/3 DKM ostatní plocha neplodná půda 467 337 330 

2986/4 DKM ostatní plocha neplodná půda 512 275 275 

2986/6 DKM ostatní plocha ostatní komunikace 512 174 174 

2986/7 DKM ostatní plocha neplodná půda 512 116 116 

3080/2 DKM vodní plocha koryto vodního toku umělé 10002 1 523 1 438 

3082/3 DKM vodní plocha 

koryto vodního toku přirozené nebo 

upravené 512 234 216 

3082/7 DKM vodní plocha koryto vodního toku umělé 117 57 50 
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Číslo Původ       Výměra Dotčená  

parcely parcelního Druh pozemku  Způsob využití pozemku  Číslo   celková  část 

podle 

KN 
vymezení podle KN podle KN LV 

podle KN 

(m2) 
parc. (m2) 

3083/1 DKM vodní plocha 

koryto vodního toku přirozené nebo 

upravené 344 21 048 20 461 

3083/11 DKM vodní plocha 

koryto vodního toku přirozené nebo 

upravené 344 16 823 16 824 

3083/13 DKM vodní plocha 

koryto vodního toku přirozené nebo 

upravené 344 3 726 3 708 

3083/16 DKM vodní plocha 

koryto vodního toku přirozené nebo 

upravené 344 12 139 12 012 

4364 DKM trvalý travní porost   534 15 541 2 248 

4368 DKM ostatní plocha neplodná půda 550 47 47 

4370 DKM ostatní plocha neplodná půda 470 96 87 

4371 DKM ostatní plocha neplodná půda 381 919 874 

4373 DKM ostatní plocha neplodná půda 539 148 117 

4374 DKM ostatní plocha neplodná půda 517 126 126 

4742 DKM trvalý travní porost   539 3 374 3 372 

4743 DKM trvalý travní porost   10002 1 327 1 327 

4744 DKM trvalý travní porost   470 793 792 

4745 DKM trvalý travní porost   13 1 598 1 593 

4746 DKM trvalý travní porost   10002 4 699 4 699 

4747 DKM trvalý travní porost   212 3 115 3 097 

4748 DKM ostatní plocha neplodná půda 10002 651 651 

4749 DKM trvalý travní porost   517 1 782 1 782 

4750 DKM ostatní plocha neplodná půda 10002 669 669 

4751 DKM trvalý travní porost   10001 4 427 4 419 

4752 DKM trvalý travní porost   381 1 148 1 148 

4753 DKM ostatní plocha neplodná půda 517 200 200 

4754 DKM ostatní plocha neplodná půda 10001 1 011 753 

4755 DKM trvalý travní porost   517 919 915 

4756 DKM trvalý travní porost   470 345 345 

4757 DKM ostatní plocha neplodná půda 10001 610 610 

4758 DKM ostatní plocha neplodná půda 381 106 106 

4759 DKM trvalý travní porost   13 1 172 1 172 

4760 DKM trvalý travní porost   470 104 104 

4761 DKM trvalý travní porost   13 2 403 2 403 

4762 DKM ostatní plocha neplodná půda 470 114 114 

4763 DKM trvalý travní porost   212 3 863 3 827 

4764 DKM trvalý travní porost   10002 487 487 

4765 DKM trvalý travní porost   540 1 957 1 957 

4766 DKM ostatní plocha neplodná půda 13 766 766 

4767 DKM ostatní plocha neplodná půda 10002 58 58 

4768 DKM ostatní plocha neplodná půda 246 718 718 
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Číslo Původ       Výměra Dotčená  

parcely parcelního Druh pozemku  Způsob využití pozemku  Číslo   celková  část 

podle 

KN 
vymezení podle KN podle KN LV 

podle KN 

(m2) 
parc. (m2) 

4769 DKM trvalý travní porost   212 539 530 

4770 DKM ostatní plocha neplodná půda 212 361 359 

4771 DKM trvalý travní porost   212 259 254 

4870 DKM ostatní plocha neplodná půda 535 1 318 1 296 

4871 DKM trvalý travní porost   441 3 262 3 218 

4872 DKM ostatní plocha neplodná půda 535 504 504 

4874 DKM trvalý travní porost   535 4 972 4 956 

4875 DKM ostatní plocha neplodná půda 539 381 381 

4877 DKM ostatní plocha neplodná půda 138 2 005 1 865 

4878 DKM trvalý travní porost   539 4 098 4 098 

4879 DKM ostatní plocha neplodná půda 506 510 510 

4880 DKM trvalý travní porost   506 5 691 5 691 

4891 DKM trvalý travní porost   550 8 422 8 313 

4892 DKM ostatní plocha neplodná půda 550 2 486 2 484 

4893 DKM ostatní plocha neplodná půda 550 196 176 

4894 DKM trvalý travní porost   407 6 862 6 832 

4895 DKM ostatní plocha neplodná půda 407 585 585 

4896 DKM ostatní plocha neplodná půda 407 404 393 

4915 DKM trvalý travní porost   535 10 981 10 968 

4916 DKM ostatní plocha neplodná půda 539 990 862 

4932 DKM ostatní plocha neplodná půda 10001 4 288 4 206 

4933 DKM trvalý travní porost   506 1 886 1 869 

4934 DKM trvalý travní porost   506 3 015 2 961 

4935 DKM lesní pozemek   506 503 443 

4936 DKM lesní pozemek   539 99 88 

4937 DKM trvalý travní porost   539 1 859 1 850 

4938 DKM ostatní plocha neplodná půda 539 582 565 

4939 DKM trvalý travní porost   10002 64 45 

4940 DKM lesní pozemek   535 516 460 

4941 DKM ostatní plocha neplodná půda 535 1 038 1 038 

4942 DKM trvalý travní porost   539 2 606 2 606 

4956 DKM trvalý travní porost   10001 4 183 4 134 

4957 DKM trvalý travní porost   14 901 901 

4958 DKM trvalý travní porost   536 846 846 

4959 DKM trvalý travní porost   510 829 829 

4960 DKM trvalý travní porost   10002 1 520 1 520 

4961 DKM trvalý travní porost   506 3 907 3 907 

4962 DKM ostatní plocha neplodná půda 10002 379 379 

4965 DKM trvalý travní porost   10001 40 38 

4966 DKM trvalý travní porost   441 239 239 
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Číslo Původ       Výměra Dotčená  

parcely parcelního Druh pozemku  Způsob využití pozemku  Číslo   celková  část 

podle 

KN 
vymezení podle KN podle KN LV 

podle KN 

(m2) 
parc. (m2) 

4967 DKM trvalý travní porost   10001 1 583 1 535 

4968 DKM trvalý travní porost   286 199 199 

4969 DKM trvalý travní porost   441 4 039 4 039 

4970 DKM trvalý travní porost   14 1 596 1 596 

4971 DKM trvalý travní porost   536 1 184 1 184 

4972 DKM trvalý travní porost   510 1 002 1 002 

4973 DKM trvalý travní porost   506 1 088 1 088 

4974 DKM trvalý travní porost   506 665 665 

4976 DKM trvalý travní porost   539 7 225 7 217 

4977 DKM trvalý travní porost   506 2 980 2 980 

4978 DKM ostatní plocha neplodná půda 550 181 181 

4979 DKM ostatní plocha neplodná půda 14 131 131 

4980 DKM ostatní plocha neplodná půda 536 122 122 

4981 DKM ostatní plocha neplodná půda 510 117 117 

4982 DKM ostatní plocha neplodná půda 506 264 264 

4983 DKM ostatní plocha neplodná půda 506 533 533 

4985 DKM ostatní plocha neplodná půda 539 376 372 

4986 DKM ostatní plocha neplodná půda 506 105 105 

4987 DKM ostatní plocha jiná plocha 138 844 844 

4988 DKM trvalý travní porost   138 8 633 8 633 

4989 DKM ostatní plocha neplodná půda 344 1 646 1 646 

4990 DKM ostatní plocha neplodná půda 138 799 799 

4992 DKM trvalý travní porost   407 1 238 1 183 

5107 DKM ostatní plocha neplodná půda 10002 2 178 2 178 

5112 DKM ostatní plocha neplodná půda 506 2 250 2 171 

5117 DKM trvalý travní porost   536 85 958 85 303 

5118 DKM ostatní plocha neplodná půda 536 670 670 

5119 DKM trvalý travní porost   536 2 688 2 647 

5120 DKM ostatní plocha jiná plocha 344 208 208 

5121 DKM ostatní plocha neplodná půda 506 840 840 

5173 DKM vodní plocha koryto vodního toku umělé 539 506 463 

5180 DKM vodní plocha koryto vodního toku umělé 470 35 35 

5181 DKM vodní plocha 

koryto vodního toku přirozené nebo 

upravené 344 30 957 30 355 

5185 DKM vodní plocha koryto vodního toku umělé 10002 50 50 

5186 DKM vodní plocha koryto vodního toku umělé 381 117 117 

5187 DKM vodní plocha koryto vodního toku umělé 10002 16 16 

5188 DKM vodní plocha zamokřená plocha 35 7 636 7 505 

5191 DKM vodní plocha koryto vodního toku umělé 517 66 66 

5192 DKM vodní plocha koryto vodního toku umělé 212 146 141 



30 

 

Číslo Původ       Výměra Dotčená  

parcely parcelního Druh pozemku  Způsob využití pozemku  Číslo   celková  část 

podle 

KN 
vymezení podle KN podle KN LV 

podle KN 

(m2) 
parc. (m2) 

5252 DKM vodní plocha koryto vodního toku umělé 10002 421 418 

5254 DKM vodní plocha 

koryto vodního toku přirozené nebo 

upravené 344 21 417 20 942 

5255 DKM vodní plocha 

koryto vodního toku přirozené nebo 

upravené 344 25 375 25 288 

5256 DKM vodní plocha koryto vodního toku umělé 10002 621 614 

5258 DKM vodní plocha koryto vodního toku umělé 506 229 229 

5259 DKM vodní plocha koryto vodního toku umělé 412 1 341 1 276 

5262 DKM vodní plocha koryto vodního toku umělé 539 181 181 

5264 DKM vodní plocha koryto vodního toku umělé 535 120 120 

5284 DKM vodní plocha 

koryto vodního toku přirozené nebo 

upravené 344 30 696 30 006 

5288 DKM vodní plocha 

koryto vodního toku přirozené nebo 

upravené 344 1 774 1 774 

5289 DKM vodní plocha koryto vodního toku umělé 10002 1 819 1 801 

5295 DKM trvalý travní porost   10002 1 039 949 

5353 DKM ostatní plocha neplodná půda 536 4 563 4 376 

st.299 DKM 

zastavěná plocha a 

nádvoří   190 49 49 

st.300 DKM 

zastavěná plocha a 

nádvoří   226 53 53 

st.322/1 DKM 

zastavěná plocha a 

nádvoří   326 36 36 

st.336 DKM 

zastavěná plocha a 

nádvoří   467 62 53 

   CELKEM     509 042 

 

 

Katastrální území: 784184 Vnorovice 

Číslo Původ       Výměra Dotčená  

parcely parcelního Druh pozemku  Způsob využití pozemku  Číslo   celková  část 

podle 

KN 
vymezení podle KN podle KN LV 

podle KN 

(m2) 
parc. (m2) 

2699/3 DKM lesní pozemek   10001 15 982 3 189 

2703 DKM ostatní plocha neplodná půda 295 7 880 7 743 

2705 DKM ostatní plocha neplodná půda 361 1 113 1 102 

2707 DKM ostatní plocha jiná plocha 265 351 346 

2708 DKM ostatní plocha neplodná půda 344 499 497 

2709 DKM ostatní plocha neplodná půda 261 510 503 

2710 DKM ostatní plocha neplodná půda 278 24 24 

2711 DKM ostatní plocha neplodná půda 278 794 777 

2712 DKM ostatní plocha neplodná půda 357 645 607 

2713 DKM ostatní plocha neplodná půda 266 945 890 

2714 DKM ostatní plocha neplodná půda 268 1 006 996 

2715 DKM ostatní plocha neplodná půda 269 971 966 
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Číslo Původ       Výměra Dotčená  

parcely parcelního Druh pozemku  Způsob využití pozemku  Číslo   celková  část 

podle 

KN 
vymezení podle KN podle KN LV 

podle KN 

(m2) 
parc. (m2) 

2716 DKM ostatní plocha neplodná půda 277 1 150 1 136 

2717 DKM ostatní plocha neplodná půda 275 903 858 

2718 DKM ostatní plocha neplodná půda 345 924 879 

2725 DKM ostatní plocha neplodná půda 272 381 54 

2726 DKM ostatní plocha neplodná půda 266 106 106 

2734 DKM trvalý travní porost   10002 144 122 

2735 DKM trvalý travní porost   298 14 794 14 794 

2736 DKM trvalý travní porost   335 1 415 1 360 

2839 DKM trvalý travní porost   266 255 255 

2840 DKM trvalý travní porost   357 237 237 

2841 DKM trvalý travní porost   278 637 637 

2842 DKM trvalý travní porost   261 525 525 

2843 DKM trvalý travní porost   344 523 523 

2844 DKM trvalý travní porost   343 362 362 

2845 DKM ostatní plocha jiná plocha 292 1 017 1 017 

2881 DKM trvalý travní porost   172 8 739 8 731 

2882 DKM trvalý travní porost   13 5 092 5 083 

2883 DKM trvalý travní porost   173 6 614 6 592 

2884 DKM trvalý travní porost   295 6 504 6 475 

2885 DKM trvalý travní porost   13 5 695 5 675 

2886 DKM trvalý travní porost   13 6 773 6 750 

2887 DKM trvalý travní porost   331 6 468 6 450 

2888 DKM trvalý travní porost   127 6 706 6 690 

2889 DKM trvalý travní porost   298 6 530 6 513 

2890 DKM trvalý travní porost   261 4 500 4 439 

2891 DKM trvalý travní porost   261 2 380 2 366 

2896 DKM trvalý travní porost   261 226 226 

2980 DKM vodní plocha 

koryto vodního toku přirozené nebo 

upravené 292 179 178 

2981 DKM ostatní plocha ostatní komunikace 10001 2 460 1 833 

2982 DKM ostatní plocha ostatní komunikace 292 62 34 

2983 DKM vodní plocha 

koryto vodního toku přirozené nebo 

upravené 292 31 489 31 408 

2984 DKM ostatní plocha ostatní komunikace 60000 4 240 210 

2986 DKM vodní plocha 

koryto vodního toku přirozené nebo 

upravené 10001 6 516 2 243 

421/2 UKM lesní pozemek   0 1 465 < 1 

423 UKM lesní pozemek   238 1 319 8 

424/1 UKM lesní pozemek   117 1 228 18 

429 UKM lesní pozemek   117 893 8 

430/1 UKM lesní pozemek   117 858 < 1 
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Číslo Původ       Výměra Dotčená  

parcely parcelního Druh pozemku  Způsob využití pozemku  Číslo   celková  část 

podle 

KN 
vymezení podle KN podle KN LV 

podle KN 

(m2) 
parc. (m2) 

435 UKM lesní pozemek   117 740 1 

438/1 UKM lesní pozemek   117 402 13 

438/2 UKM lesní pozemek   0 375 13 

443 UKM lesní pozemek   117 567 17 

446 UKM lesní pozemek   117 269 15 

452 UKM lesní pozemek   117 188 4 

455/2 UKM lesní pozemek   117 2 446 2 

457/1 UKM lesní pozemek   117 2 571 2 

458 UKM lesní pozemek   117 4 518 19 

463 UKM lesní pozemek   0 126 1 

471/2 UKM lesní pozemek   368 438 16 

479/3 UKM lesní pozemek   117 73 17 

479/4 UKM lesní pozemek   117 1 984 1 

480 UKM trvalý travní porost   0 13 511 14 081 

481/1 UKM trvalý travní porost   0 124 55 

481/2 UKM trvalý travní porost   367 133 86 

481/3 UKM trvalý travní porost   321 121 114 

481/4 UKM trvalý travní porost   10002 198 304 

489/2 UKM ostatní plocha ostatní komunikace 10001 400 12 

491/1 UKM ostatní plocha ostatní komunikace 0 1 005 1 161 

491/2 UKM ostatní plocha ostatní komunikace 91 45 72 

493 UKM lesní pozemek   287 3 664 22 

st.67 DKM 

zastavěná plocha a 

nádvoří   357 48 48 

st.68 DKM 

zastavěná plocha a 

nádvoří   266 50 50 

st.69 DKM 

zastavěná plocha a 

nádvoří   269 73 73 

st.70 DKM 

zastavěná plocha a 

nádvoří   275 46 46 

st.80 DKM 

zastavěná plocha a 

nádvoří   265 77 77 

st.84 DKM 

zastavěná plocha a 

nádvoří   268 81 81 

st.88 DKM 

zastavěná plocha a 

nádvoří   278 40 40 

stst.48/1 UKM 

zastavěná plocha a 

nádvoří   91 45 37 

stst.48/3 UKM 

zastavěná plocha a 

nádvoří   91 45 43 

stst.50 UKM 

zastavěná plocha a 

nádvoří   185 56 46 

   CELKEM     159 003 
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Ochranné pásmo: 

 

Katastrální území: 754323 Staré Hobzí 

 

Číslo Původ       Výměra Dotčená  

parcely parcelního Druh pozemku  Způsob využití pozemku  Číslo   celková  část 

podle KN vymezení podle KN podle KN LV podle KN (m2) parc. (m2) 

4691 DKM ostatní plocha neplodná půda 550 5 047 2 633 

   CELKEM     2 633 

 

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

 
podkladová mapa: Ortofotomapa 2010-2011 © ČÚZK, hranice katastrů - Data registru územní identifikace, adres a 

nemovitostí v Jihočeském kraji © ČÚZK; parcely DKM, KM-D © ČÚZK - Hranice parcel v území pokrytém oficiální 

digitalizací ČUZK, digitální katastrální mapou (DKM) nebo katastrální mapou digitalizovanou (KM-D), aktualizováno 

4x ročně; parcely ÚKM © Jihočeský kraj (prvotní pořízení dat v roce 2012 firma Gefos, aktualizace 1-3/2013 2013 

firma Georeál, od 1.11.2013 aktualizováno katastrálním úřadem). 

 

1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma  

 

1.5 Překryv území s jinými chráněnými územími nebo významnými jevy ÚAP Jihočeského 

kraje 

 

Přílohy č. M3: mapy se zákresem situace v řešeném území 

 

Druh pozemku 
ZCHÚ 

plocha v ha 

OP 

plocha v ha 

ZCHÚ návrh  

plocha v ha 
Způsob využití pozemku 

ZCHÚ a nZCHÚ 

plocha v ha 

lesní  pozemky 18,3399 0,0000 0,0000  

vodní  plochy 51,9339 0,0000 0,0000 

zamokřená plocha 2,9998 

rybník nebo nádrž 0,1295 

vodní tok  48,8046 

trvalé  travní 

porosty 
147,4118 0,0000 0,0000 

 orná půda 0,1301 0,0000 0,0000 

ostatní zemědělské  

pozemky 
0,8200 0,0000 0,0000 

ostatní plochy 39,3504 0,2633 0,0000 
neplodná půda 17,0043 

ostatní způsoby využití 22,3461 

zastavěné 

plochy a nádvoří 
0,1173 0,0000 0,0000 

 

plocha celkem  258,1034 0,2633 0,0000 
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Ochrana přírody a krajiny (příloha M3-a-1): 
podkladová mapa: ZM10 © ČÚZK 

 

národní park:        NENÍ 

chráněná krajinná oblast:      NENÍ 
Zdroj dat: Vrstva hranic velkoplošných zvláště chráněných území České republiky vyhlášených podle § 14 zákona č. 114/1992 Sb. o 

ochraně přírody a krajiny jak vyplývá z pozdějších změn; © AOPK ČR 

 

jiné zvláště chráněné území a jeho ochranné pásmo:   

Do území PP okrajově zasahuje PR Mutenská obora. Situace bude řešena dle informací krajského 

úřadu přehlášením PR Mutenská obora tak, aby nedocházelo k překryvu. 

 
Zdroj dat:  Vrstva hranic maloplošných zvláště chráněných území v České republice vyhlášených podle § 14 zákona č. 114/1992 Sb. 

o ochraně přírody a krajiny jak vyplývá z pozdějších změn. © AOPK ČR 

 

přírodní park:        NENÍ 
Zdroj dat: Hranice přírodních parků podle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

© Jihočeský kraj 

 

regionální a nadregionální ÚSES:      

část prvek ÚSES název 
překryv 

ha 

OP RK Hejbalův Mlýn - Mutenská obora 0,05 

PP RC Hejbalův Mlýn 18,07 

PP RC Mutenská obora 14,86 

PP RK Hejbalův Mlýn - Mutenská obora 86,82 

PP RK Mutenská obora - st. hranice 79,37 

PP RK Zahrádky - Hejbalův Mlýn 35,38 

   
Zdroje dat: Vrstva regionálního ÚSESu (biocentra, biokoridory) podle koncepce ochrany přírody a krajiny schválené Radou JčK dne 

20.3.2008 (usnesení č. 256/2008/RK); ZÚR JČK vydané usnesením Jihočeského kraje č. 293/2011/ZK-26 ze dne 13.9.2011 - ÚSES. 

Jedná se o závazné vymezení prvků územního systému ekologické stability na úrovni územně plánovací dokumentace kraje (RBK, 

RBC, NRBK, NRBC). © Jihočeský kraj 

 

migračně významná území:      ANO 
Dálkové migrační koridory jsou základní jednotkou pro zachování dlouhodobě udržitelné průchodnosti krajiny pro velké savce. Jsou 

to liniové krajinné struktury délky desítek kilometrů a šířky v průměru 500 m, které propojují oblasti významné pro trvalý a 

přechodný výskyt velkých savců. Jejich základním cílem je zajištění alespoň minimální, ale dlouhodobě udržitelné konektivity krajiny 

i pro ostatní druhy, které jsou vázány na lesní prostředí. Základní pracovní mapové měřítko je 1:50 000. © AOPK ČR 

 

lokalita zvláště chráněných druhů nadregionálního významu: NENÍ 
Zdroj dat: Datová sada lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem © AOPK ČR 

 

Natura 2000 (příloha M3-a-2): 

ptačí oblast:       NENÍ 

evropsky významná lokalita:     CZ0313110 Moravská Dyje 
 

Zdroj dat: Natura 2000 - evropsky významné lokality; Natura 2000 – ptačí oblasti, © AOPK ČR; návrh změny hranic EVL © 

Jihočeský kraj, Sdružení Jižní Čechy NATURA 2000; podkladová mapa: Ortofotomapa 2010-2011 © ČÚZK 

 

Nedílnou a podstatnou částí projektu Implementace soustavy NATURA2000 je revize hranic EVL 

stanovených aktuálně platným nařízením vlády a návrh jejich změn. Odůvodnění změn hranic EVL 

je zpracováváno samostatně mimo vlastní projekt a bude předloženo v průběhu roku 2014 

prostřednictvím příslušných orgánů (AOPK, MŽP) EK s návrhem a žádostí na akceptaci změny 

hranice. Do doby, než bude tento proces uzavřen je stále platná hranice EVL dle příslušného 
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nařízení vlády. V praxi to znamená, že fragmenty, které jsou navrženy k vyřazení z EVL (a tudíž zde 

nebyla zajištěna ochrana formou zřízení ZCHÚ) jsou i nadále částí EVL chráněnou dle ustanovení 

§ 45 c odst. 2 zákona.  

Zákres rozdílu změn na lokalitě je uveden v mapové příloze M3-a-2. 

 

Vybrané skupiny jevů u územně analytických podkladů Jihočeského kraje: 
podkladová mapa: ZM10 © ČÚZK 

 

Dle metodiky pro zpracování plánů péče a na základě jednání s krajským úřadem, jako příslušným 

orgánem ochrany přírody, byly vybrány následující skupiny jevů a vrstvy jednotlivých jevů, které 

mohou mít v řešeném území vliv na realizaci managementových opatření, popř. mohou nějakým 

způsobem lokalitu ovlivnit. V případě nutnosti zásahu v ploše, která se kryje s některou z níže 

uvedených vrstev jevů je nutné záměr předem konzultovat s příslušným orgánem nebo organizací. 

Uvedené jevy jsou zpracovány pouze jako mapová příloha pro jednotlivé skupiny a to včetně 

zákresu okolí lokality. Podrobný popis jednotlivých jevů je k dispozici na příslušných odborech 

krajského úřad, popř. u poskytovatele dat. 

 

A. Ochrana památek (příloha M3-b) 
Poskytovatelem dat je v rámci územního plánování NPÚ. Ochrana památek má vliv zejména na realizaci 

managementových opatření, zvláště je-li toto spojeno se zásahem do terénu, nebo se změnou krajinné 

charakteristiky. Jakékoli zásahy v oblastech překrývajících se s některou z níže uvedených vrstev je nutno zásah 

předem konzultovat s příslušným pracovištěm NPÚ (popř. s pracovníky příslušného regionálního muzea). Toto se 

týká i relativně „drobných“ zásahů, jako je např. umisťování hraničníků nebo informačních tabulí. Ke střetu může 

dojít i při hospodaření na pozemcích, zejména v archeologických lokalitách – např. meliorace zemědělských 

pozemků, odstraňování pařezů na lesních pozemcích apod., proto i obdobné zásahy je vhodné předem konzultovat a 

dále postupovat dle pokynů NPÚ. 

 Památka zapsaná v seznamu UNESCO 

 Národní kulturní památka 

 Vesnická památková zóna 

 Vesnická památková rezervace 

 Městská památková zóna 

 Městská památková rezervace 

 Krajinná památková zóna 

 Archeologická památková rezervace 

 Území archeologických nálezů* 
*v mapě není uvedeno území kategorie III – území, na kterém ještě nebyl rozpoznán a pozitivně 

doložen výskyt arch. nálezů a prozatím tomu nenasvědčují žádné indicie, ale předmětné území mohlo 

být osídleno nebo jinak využito člověkem a proto existuje 50% pravděpodobnost výskytu 

archeologických nálezů (tzv. „zbytek území kraje“) a kategorie IV – území, kde je nereálná 

pravděpodobnost výskytu arch. nálezů – veškerá vytěžená území – lomy, cihelny, pískovny apod.  

 

B. Ochrana podzemních a povrchových vodních zdrojů (příloha M3-c) 
Výskyt níže uvedených jevů v řešeném území nebo jeho okolí může mít vliv zejména na realizaci opatření, která 

mohou ovlivnit kvalitu vod. Takové záměry je nutno konzultovat předem s příslušným vodoprávním úřadem, 

popř. s Ministerstvem zdravotnictví. 

 Ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně 

 Ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně 

 Ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně – vnitřní 

 Ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně – vnější 
Poskytovatelem údajů o území je ORP – příslušný vodoprávní úřad, případně ve spolupráci s VÚV 

TGM 

 Ochranné pásmo přírodního léčivého zdroje I. stupně 
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 Ochranné pásmo přírodního léčivého zdroje II. stupně 
Poskytovatelem údajů je Ministerstvo zdravotnictví 

 Chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) 
CHOPAV jsou stanoveny na základě nařízení vlády. Poskytovatelem údaje o území je VÚV TGM. 

 

C. Zásobování vodou a vypouštění odpadních vod (příloha M3-d) 

 Zdroje vody - bez rozlišení včetně ochranného pásma 

 Objekt podzemních vod využívaný k odběru vody včetně ochr. pásma 

 Zdroje - místo odběru vody včetně ochranného pásma 

 Zdroje - pramen využívaný pro odběr vody včetně ochr. pásma 
Poskytovatelem je vodoprávní úřad příslušné ORP, případně ve spolupráci s VÚV TGM. 

 Hlavní vodovodní řad včetně ochranného pásma 

 Hlavní kanalizační sběrač včetně ochranného pásma 

 Čistírna odpadních vod včetně ochranného pásma 
Poskytovatelem údajů o území je příslušná obec, na jejíž území se dané zařízení nachází.  

 

D. Ochrana nerostných surovin a ochrana před nepříznivými geologickými vlivy (příloha 

M3-e) 
Existence níže uvedených jevů má přímý dopad zejména na realizaci managementových opatření, (např. 

pracovníci provádějící zásah v dobývacím prostoru musí být proškoleni). Existence jevů v místě nebo okolí 

může mít i přímý vliv na vývoj dotčené lokality. 

 Dobývací prostor – těžený 

 Dobývací prostor – netěžený 
Poskytovatelem dat je Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského. 

 Ložisko nerostných surovin – plošné 

 Prognózní zdroj nerostných surovin – plošný 
Pro obojí je výchozím zdrojem vrstva Loziska_p a různé typy odděluje atribut (sloupec) 

SUBREGISTR: Česká geologická služba (ČGS)  je poskytovatelem  B, P, R – tedy výhradních ložisek, 

prognózních zdrojů vyhrazených  nerostů, prognózních zdrojů nevyhrazených  nerostů. Atribut D, tedy 

nevýhradní ložiska, byla získána v rámci spolupráce s ČGS při 1. aktualizaci  ZÚR.  Nevýhradní 

ložiska byla poskytnuta podruhé, poprvé to bylo pro ZÚR v červnu 2011.  Důležitost evidence 

nevýhradních ložisek vyplývá z předchozích dohod, kdy již pro tvorbu ZÚR bylo do výkresové části 

MŽP požadováno jejich doplnění. V této vrstvě jsou dále subtypy N - nebilancovaná ložiska 

(vyhrazené i nevyhrazené nerosty) a Q – prognózní zdroje neschválené. Tyto byly zařazeny na základě 

konzultace s pracovníkem ČGS, který je doporučuje ponechat v této vrstvě. Data N a Q byla znovu 

doplněna z podkladů pro ZÚR Jčk, kdy od roku 2011 nebyla aktualizována. (nebilancovaná ložiska 

jsou z 14.6. 2011, neschválené prognózy podobně tomuto datu, není k dispozici ověření). 

 Chráněné ložiskové území 

Vrstva CHLÚ dle § 16 a násl. zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní 

zákon); poskytovatelem dat je Česká geologická služba. 

 Staré důlní dílo vč. ochranného pásma 
Poskytovatelem dat je Česká geologická služba. 

 Odkaliště vč. ochranného pásma 
Poskytovatelem jsou  ORP.  

Garance správnosti, úplnosti a aktuálnosti jsou záležitostí těžebních organizací, případně OBÚ. 

 Poddolované území  

 Sesuvné území  
Poskytovatelem dat je Česká geologická služba. Dle její směrnice poskytují tato data bez garance 

správnosti, úplnosti a aktuálnosti. 

Ve vrstvě PodUz_p byla v ORP Český Krumlov nahrazena data od ČGS podrobnějšími daty získanými 

od ORP. 
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E. Znečištění životního prostředí (příloha M3-f) 
Existence níže uvedených jevů v dotčené lokalitě nebo v jejím okolí může mít přímý (zejména negativní) vliv na 

stav lokality a její další vývoj. 

 Skládka odpadů včetně ochranného pásma 

 Plocha areálu skládky odpadů 

 Spalovna včetně ochranného pásma 
Poskytovatelem dat jsou jednotlivé ORP (na území VVP Boletice je to pak Vojenská ubytovací a 

stavební správa Pardubice (VUSS)). 

 Objekty nebo zařízení skupiny A, B s nebezpečnými látkami 

 Plocha areálů objektů nebo zařízení skupiny A, B s nebezpečnými látkami 
Poskytovatelem dat je Krajský úřad – Jihočeský kraj 

 Plochy starých zátěží nadmístního významu navržené k asanaci 
Poskytovatelem dat jsou jednotlivé ORP 

 

F. Zemědělské hospodaření – evidence zemědělské půdy LPIS (příloha M3-g) 
Ministerstvo zemědělství poskytuje bezplatný přístup ke svým vybraným geografickým datům registru půdy 

(LPIS) prostřednictvím WMS (Web Map Service) a WFS (Web Feature Service) dle standardu OGC. Data jsou 

poskytována za území celé České republiky. 

Pro potřeby opatření v předmětné lokalitě je rozhodující vymezení jednotlivých půdních bloků a stanovený typ 

hospodaření. 
 

G. Lesnické hospodaření – lesní půda (příloha M3-h) 
Orientační přehled lesní půdy v jednotlivých lokalitách a jejich okolí se základním rozdělením na lesy 

hospodářské, ochranné a zvláštního určení. Součástí je i zobrazení ochranného pásma lesa. Podkladem jsou 

ÚAP Jihočeského kraje. 
 

1.6 Kategorie IUCN 
 

III. – přírodní památka 

 

1.7 Předmět ochrany ZCHÚ 

 

1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu 

 
Předmět ochrany přírodní památky dle článku 3 Nařízení Jihočeského kraje č. 16/2013 ze dne 14. 11. 2013,  

o vyhlášení Přírodní památky Moravská Dyje a jejího  ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných 

podmínek: 

 

Článek 3 

Předmět ochrany 
 

Předmětem ochrany přírodní památky je:  

(1) Ochrana chráněných a vzácných druhů živočichů a rostlin vázaných na biotop vodního toku, 

mokřadních ploch, nivních luk, trávníků mezofilního až xerofilního typu a biotopů otevřených 

skalních ploch.  

(2) Vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů, zejména populace 

 silně ohroženého druhu vydra říční (Lutra lutra),  

 druhu škeble říční (Anodonta anatina),  

 kriticky ohroženého druhu velevrub malířský (Unio pictorum),  

 druhu hořavka duhová (Rhodeus sericeus),  

 silně ohroženého druhu ouklejka pruhovaná (Alburnoides bipunctatus),  

 kriticky ohroženého druhu rak říční (Astacus astacus), 

včetně jejich biotopů. 
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1.7.2 Hlavní předmět ochrany ZCHÚ – současný stav 

 

Předmět ochrany na druhové úrovni i na úrovni rostlinných společenstev je stanoven na základě 

terénního průzkumu provedeného v letech 2003 – 2013 (botanika – terénní záznamy E. a L. 

Ekrtových z let 2009 – 2011; entomologie – A. Jelínek, P. Hesoun, V. Křivan, L. Skořepa z let 2003 

– 2013; raci, obratlovci – Svoboda et al. 2013a,b; Brůčková et Fischer 2013). 

 

A. společenstva 
 

Tabulka: Předmět ochrany na úrovni rostlinných společenstev je stanoven na základě terénních záznamů E. a L. 

Ekrtových z let v r. 2009 – 2011. Kódy biotopů jsou převzaty podle Katalogu biotopů České republiky (Chytrý et al. 

2010). 

 

název společenstva podíl plochy v ZCHÚ 

(%) 

popis biotopu společenstva 

Mezofilní ovsíkové louky sv. Arrhe-

natherion elatioris (T1.1) 
do 5% 

Louky na vyvýšených okrajích vlastní nivy, 

případně suché varianty na svazích údolí na 

hlubších půdách s jinou než jižní expozicí. 

Zastoupeno v omezené míře. 

Aluviální psárkové louky sv. Deschampsion 

cespitosae (T1.4) 
ca 60 % 

Široce zastoupený vegetační typ. Jedná se  

o kosené louky v nivě řeky, za povodní 

přeplavované. Zachovalost společenstev je 

různá od velmi cenných druhově bohatých luk 

s výskytem vzácných a ohrožených druhů až 

po ochuzená, zemědělskou intezifikací poz-

měněná společenstva. 

Acidofilní suché trávníky sv. Koelerio-

Phleion phleoidis (T3.5) 
do 10% 

Suché trávníky na svazích údolí, nejčasteji s j., 

jv. a jz. orientací. Výskyt řady regionálně 

významných druhů.  

Acidofilní trávníky mělkých půd sv. 

Hyperico perforati-Scleranthion perennis 

(T5.5) 

do 10% 

Suché trávníky na mělké půdě, často v místě 

skalních výchozů. Mívají přechodný charakter 

k vegetaci suchých acidofilních trávníků. 

Suťové lesy sv. Tilio platyphylli-Acerion 

(L4) 
do 5% 

Ojediněle zastoupený vegetační typ, jedná se  

o listnatý lesní porost na prudkém skalnatém 

svahu sz. orientace nad řekou s vyvinutým 

bylinným patrem. 

Dubohabřiny sv. Carpinion betuli (L3.1) do 5% 

Minoritně zastoupený vegetační typ s výs-

kytem hájového podrostu. Reprezentuje výskyt 

totoho typu lesní vegetace zasahující  

do nižších poloh ČMV podél říčních údolí  

a nesoucí s sebou řadu významných flo-

ristických prvků. 

 

 

B.1 druhy – vyšší rostliny 

 

Tabulka : Předmět ochrany na druhové úrovni je stanoven na základě terénních záznamů E. a L. 

Ekrtových z let v r. 2009 – 2011.  
§ – chráněné druhy podle vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb. 

§1 = kriticky ohrožený druh; §2 = silně ohrožený druh; §3 = ohrožený druh 

C – druhy Červeného seznamu ČR (Grulich 2012) a Červené knihy květeny jižních Čech (Lepší et al. 2013) 

C1 = kriticky ohrožený taxon (r – přirozeně vzácný taxon, b – druh přirozeně vzácný a ustupující) 

C2 = silně ohrožený taxon  

C3 = ohrožený taxon 

C4a = vzácnější taxon vyžadující pozornost 
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název druhu aktuální početnost nebo 

vitalita populace v 

ZCHÚ 

stupeň 

ohrožení 

popis biotopu druhu 

divizna ozdobná  

(Verbascum speciosum) 
místy hojně §1/C1r/C1 

Druh se vyskytuje na několika xerotermních 

stráních mezi Dačicemi a Vnorovicemi. 

hybrid třešně křovité  

(Prunus fruticosa x Prunus 

spinosa) 

velmi vzácně -/-/- 

Nevelký porost na skalnatých xerothermních 

svazích nad žel. tratí, přežívá pravděpodobně 

pouze hybridní rostlina. Ohrožený rodičovský 

taxon není dosud z lokality potvrzen. 

jarva dvojžilná  

(Cnidium dubium) 

roztroušeně pouze na 

jižním okraji území 
-/C2b/C1 

Druh aluviálních luk na jižním okraji území pod 

obcí Písečné. 

kosatec sibiřský  

(Iris sibi-rica) 
velmi vzácně §2/C3/C3 

Výskyt ve střídavě vlhkém degradovaném 

lučním porostu v aluviu řeky na státní hranici 

s Rakouskem. Poslední existující výskyt druhu 

v celém povodí Mor. Dyje. 

netřesk výběžkatý  

(Jovibar-ba globifera) 
roztroušeně  -/C3/C3 

Druh relativně hojný na nelesních skalnatých 

stráních na svazích údolí. 

ocún jesenní  

(Colchicum autumnale) 
vzácně -/-/C2 Na loukách v alluviu řeky pod obcí Písečné. 

ostřice časná  

(Carex praecox) 
vzácně -/-/C2 

Celkem vzácný druh, který se na vymezeném 

území vyskytuje ve vegataci aluviálních luk pod 

obcí Písečné. Lokality na xerotermních 

stanovištích u Dačic leží již mimo vymezené 

území. 

rmen barvířský  

(Cota tinctoria) 
roztroušeně -/C4a/C4 

Na skalnatých suchých a výslunných svazích 

nad údolím Mor. Dyje. 

rozrazil vídeňský  

(Veronica vindobonensis) 
vzácně -/-/C1 

Vzácně na světlých místech v listnatém lesním 

komplexu nad Louckým mlýnem. 

sesel roční  

(Seseli annum) 
velmi vzácně -/C3/C2 

Suché trávníky na svazích nad údolím Mor. 

Dyje pod Dačicemi. 

sněženka podsněžník  

(Galanthus nivalis) 
vzácně §3/C3/C2 

Ojedinělý, ale početný porost při dolní patě sz. 

exponovaného svahu v suťovém lese nad 

Louckým mlýnem. 

strdivka sedmihradská  

(Me-lica transsilvanica) 
roztroušeně až vzácně -/C4a/C2 Suché trávníky na svazích údolí. 

štovík koňský  

(Rumex hydrolapathum) 
vzácně -/-/C1 

Na zvodnělých plochách v aluviálních loukách 

v různém stadiu sukcese, na okraji slepého 

ramene v porostech s Glyceria maxima a Pha-

laris arundinacea. 

žluťucha lesklá  

(Thalictrum lucidum) 
roztroušeně -/C3/C3 

Ve vegetaci aluviálních psárkových luk v nivě 

Mor. Dyje. 

 

B2. druhy – živočichové  

 

Bezobratlí 

 

Tabulka 4: Předmět ochrany na druhové úrovni z pohledu bezobratlých živočichů je stanoven  

na základě terénních záznamů A. Jelínka, P. Hesouna, V. Křivana, L. Skořepy z let 2003 – 2013  

a práce Bureše (2004). Pokud nebylo možné početnost populace konkrétního druhu kvantifikovat, 

není uvedena (-). Uvedený seznam druhů je pouze orientační, založený na víceméně náhodných 

nálezech zájmových skupin výše uvedených autorů!!! Řádným inventarizačním průzkumem, 

který zde nebyl nikdy proveden, by jistě bylo zjištěno mnohem více významných druhů.  

Výše uvedená data jsou doplněna výsledky astakologického průzkumu Svoboda a kol. (2012) 
§ = Chráněné druhy podle vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb.: §1 = kriticky ohrožený druh, §2 = silně ohrožený, §3 = 

ohrožený 

Druhy Červeného seznamu ČR - bezobratlí (Farkač et al. 2005): EN = ohrožený taxon, VU = zranitelný, NT – téměř 

ohrožený, LC-málo dotčený 
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název druhu  
aktuální početnost nebo 

vitalita populace v ZCHÚ 

stupeň 

ohrožení  
popis biotopu druhu 

hlubenka skrytá (Aphelo-

cheirus aestivalis) 
hojná - / VU Písčité a štěrkopísčité sedimenty. 

klínatka obecná (Gom-

phus vulgatissimus) 
hojná - / VU 

Menší a střední vodní toky s písčitým a 

hlinitopísčitým dnem a břehy, proud-

nými úseky a tišinami. 

klínatka vidlitá (Onycho-

gomphus forcipatus) 

menší populace zejména v blíz-

kosti jezů 
- / EN 

Proudné úseky se štěrkovým a ka-

menitým dnem. 

velevrub nadmutý (Unio 

tumidus) 

2004 nalezeno několik desítek, 

početnost neodhadnuta (nejmé-

ně stovky). 2011 nepotvrzen 

- / VU 
Pestrý vodní tok s mělčinami i tůněmi, 

proudnými úseky a tišinami. 

velevrub tupý (Unio cra-

ssus) 

Jednotlivé prázdné lastury – 

početnost a vitalitu populace 

nelze aktuálně odhadnout  

§2 / EN 
Zjištěn na dvou místech těsně před 

státní hranicí. 

vodnář Elmis obscura 

početnost populace ani přesné 

rozšíření v PP nelze na základě 

zjištěných dat přesněji odhad-

nout  

- / VU 
Nárosty na kořenech stromů pod vodní 

hladinou. 

kozlíček vrbový  

(Lamia textor) 

početnost populace ani přesné 

rozšíření v PP nelze na základě 

zjištěných dat přesněji odhad-

nout 

- / NT 
Vyvíjí se na osluněných vrbách, aktivní 

zejména v noci, vzácný druh. 

tesařík pižmový (Aromia 

moschata) 

početnost populace ani přesné 

rozšíření v PP nelze na základě 

zjištěných dat přesněji odhad-

nout 

- / NT 
Vyvíjí se v odumřelých vrbách - 

břehové porosty. 

modrásek bělopásný (A-

ricia eumedon) 

početnost populace ani přesné 

rozšíření v PP nelze na základě 

zjištěných dat přesněji odhad-

nout 

- / VU Vlhké aluviální louky. 

okáč voňavkový (Brit-

hesia circe) 

početnost populace ani přesné 

rozšíření v PP nelze na základě 

zjištěných dat přesněji odhad-

nout  

- / VU 
Lesostepní stráně, opuštěné lomy, 

pastviny. 

krasec lipový (Ovalisia 

rutilans) 

početnost populace ani přesné 

rozšíření v PP nelze na základě 

zjištěných dat přesněji odhad-

nout 

 

- / NT 
Listnaté porosty s lípou. 

polník třezalkový (Agri-

lus hyperici) 

početnost populace ani přesné 

rozšíření v PP nelze na základě 

zjištěných dat přesněji odhad-

nout 

- / NT Suché stráně a světliny. 

polník topolový (Agrilus 

ater) 

početnost populace ani přesné 

rozšíření v PP nelze na základě 

zjištěných dat přesněji odhad-

nout 

- / EN Měkké luhy. 

rak říční 

(Astacus astacus) 

početnost populace ani přesné 

rozšíření v EVL nelze na 

základě zjištěných dat přesněji 

odhadnout.  Řádově se jedná 

pravděpodobně minimálně o ti-

síce jedinců 

§1/ EN  

Koryto Dyje (raci zde využívají prav-

děpodobně především nedostupné 

úkryty v kořenových systémech stromů 

a v podbřehových partiích). Nelze 

proto vyloučit, že v řadě úseků, kde 

nebyl jejich výskyt potvrzen, se i přes 

tuto skutečnost vyskytují – výskyt je 

pravděpodobně kontinuální v celé délce 

toku v rámci PP. 
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Obratlovci 

 

Tabulka 5: Předmět ochrany na druhové úrovni z pohledu obratlovců je stanoven  

na základě následujících průzkumů: Svoboda et al. (2013), Brůčková et Fischer (2013), Dušek, 

Štambergová, Moravec (2003), Dušek (2005). 
 

Ryby 

ouklejka pruhovaná 

Alburnoides bipunctatus 
místy velmi hojná §2/ VU 

Zjištěna ve většině profilů, v některých 

je velmi hojná. Celkově patří mezi 

eudominantní druhy místní ichtyo-

cenózy.  

hořavka duhová 

Rhodeus sericeus amarus 
velmi hojná - / EN 

Zjištěna v pěti úsecích z devíti 

zkoumaných, přičemž ve třech je velmi 

hojná, v jednom  dokonce patří mezi 

eudominantní druhy ichtyocenózy.   

hrouzek běloploutvý 

Romanogobio 

albipinnatus 

není známo §1 / CR 
Ve spodním úseku u hranic s Ra-

kouskem (Dušek 2005) 

parma obecná 

Barbus barbus 
nepříliš početná - / NT 

Nepříliš početný výskyt zjištěn v pěti 

úsecích z devíti. Lze předpokládat 

prakticky kontinuální výskyt s vazbou 

na proudné úseky toku.  

ostroretka stěhovavá 

Chondrostoma nasus 
místy hojná - / EN 

Lze předpokládat kontinuální výskyt  

v rámci proudných partií v EVL. 

podoustev říční 

Vimba vimba 
ojedinělý nález 

- / CR (pro po-

vodí Dunaje) 

Pod jezem u Hejbalova mlýna mezi 

Hradišťkem a Vnorovicemi. 

Obojživelníci 

čolek obecný 

Lissotriton vulgaris 

stabilní populace – desítky 

larev na třech stanovištích 
§2 / NT 

Zřejmě kontinuální výskyt. K repro-

dukci je pravděpodobně využívána 

většina trvalých méně zastíněných 

vodních stanovišť v území. 

čolek velký 

Triturus cristatus 
vzácný – zjištěny dvě larvy §2 / EN 

Potvrzeno rozmnožování v „luční“ tůni 

v nivě Dyje nedaleko Mutenské obory. 

rosnička zelená 

Hyla arborea 

řídce, zjištěna jednotlivě na 

třech stanovištích 

§2 / NT 

 

Využívá široké spektrum stanovišť 

v PP i jejím okolí, rozmnožování 

nepotvrzeno, pravděpodobně využívá 

dobře osluněné vodní plochy v okolí 

toku (i periodické). 

skokan hnědý 

Rana temporaria 

řídce, zjištěn na dvou stano-

vištích 
- / NT 

Zjištěn pouze na dvou lokalitách – 

nelze však vyloučit hojnější výskyt 

s vazbou na vlhčí partie PP (vlhké 

louky v nivě toku, mokřady apod.). 

Limitován je především nedostatkem 

vhodných reprodukčních stanovišť. 

Nalezeny snůšky. 

skokan štíhlý  

Rana dalmatina 
stabilní a početná populace §2 / NT 

Využívá široké spektrum stanovišť 

v PP i jejím okolí, rozmnožování 

potvrzeno nálezy snůšek. 

ropucha obecná 

Bufo bufo 

poměrrně početná, stabilní 

populace 
§3 / NT 

Reprodukce zjištěna pouze na třech 

lokalitách (navíc v malých počtech). 

Toto zjištění neodpovídá teoretickému 

potenciálu lokality (ideální terestrické 

biotopy). Druh je zřejmě limitován 

především nedostatkem vhodných 

reprodukčních stanovišť.   
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Plazi 

ještěrka obecná  

Lacerta agilis 
stabilní populace §2 / TN 

Výskyt potvrzen např. v oblasti 

soutoku Moravské Dyje s Bolíkovským 

potokem (Jelínek in verb.). Zcela jistě 

obývá vhodná stanoviště v celé ploše 

lokality. 

užovka hladká 

Coronella austriaca 
zřejmě stabilní populace §2 / VU 

Výskyt zjištěn minimálně na dvou 

lokalitách v okolí Moravské Dyje – 

Toužínské stráně (Jelínek in verb.)  

a v okolí Louckého mlýna (Skořepa in 

verb.). Na výslunných sušších plochách 

lze výskyt předpokládat v podstatě 

v rámci celé PP. 

Ptáci 

datel černý 

Dryocopus martius 

Nelze odhadnout, pravděpo-

dobně relativně hojný. Zřejmě 

hnízdí. 

- / LC 

Lokalita předsatvuje vhodné potravní i 

hnízdní stanoviště. Zaznamenán v les-

ním porostu na západním břehu M. 

Dyje. Hnízdění možné. 

ledňáček říční 

Alcedo atthis 

častá pozorování, hnízdění 

pravděpodobné, pravděpodobně 

hojný 

§2 / VU 

Lokalita představuje vhodné potravní 

stanoviště, nenalezena stěna vhodná 

pro hnízdění. Na lokalitě možné 

hnízdění např. ve vývratech stromů 

nebo dále po toku. 

strakapoud prostřední 

Dendrocopos medius 

nelze odhadnout, hnízdění 

možné 
§3 / VU 

Lokalita představuje vhodné potravní  

i hnízdní stanoviště. Zaznamenán 

v doprovodné vegetaci u Frelova 

Mlýna. 

žluna šedá 

Picus canus 

nelze odhadnout, hnízdění 

možné 
- / VU 

Lokalita představuje vhodné potravní  

i hnízdní stanoviště. Zaznamenána 

v doprovodné vegetaci u chatové 

osady.  

Savci 

vydra říční 

Lutra lutra 
stabilní početná populace §2 / VU 

Vydra využívá celé území - tok a jeho 

okolí jako potravní stanoviště i jako 

migrační koridor. V území se i roz-

množuje. 

 

C. Útvary neživé přírody 

 

Útvary neživé přírody nejsou předmětem ochrany. 

 

1.8 Předmět ochrany EVL  

 

A. Společenstva 

 

Nejsou předmětem ochrany 

 

B. Druhy 

 
název druhu  aktuální početnost nebo vitalita 

populace v ZCHÚ 

stupeň ohrožení  popis biotopu druhu 

Vydra říční 

Lutra lutra 
Stabilní početná populace.  §2 / VU 

Využívá široké spektrum biotopů 

v toku a jeho okolí jako potravní 

zdroj, úkryty, migrační koridor i mís-

ta pro rozmnožování. 
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C. Útvary neživé přírody 

 

Nejsou předmětem ochrany 

 

1.9 Cíl ochrany 

 

Udržení (zlepšení) podmínek pro ochranu populací a stanovišť předmětů ochrany a říčního 

ekosystému jako celku (i s navazujícími biotopy). Předmětem ochrany je taktéž ochrana druhů  

a stanovišť EVL – v daném případě se jedná o vydru říční.  

 

2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předměty 

ochrany 
 

2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů 

 

Obecná charakteristika: 

Kapitola vychází z práce Ekrtová (2013), Svoboda a kol.( 2012).  

PP Moravská Dyje zahrnuje údolí Moravské Dyje táhnoucí se přibližně 15 km na jih od města 

Dačice až ke státní hranici s Rakouskem pod obcí Písečné. 

Lokalita představuje zachovalou ukázku říčního údolí nížinného typu téměř nenarušeného 

směrovou regulací toku řeky (bohužel je řeka ale rozčleněna řadou jezů) se zachovalým přirozeným 

meandrováním a nivou tvořenou z velké části pravidelně obhospodařovanými loukami. Na svazích 

údolí jsou místy stále zachovány zbytky suchých společenstev a lesní vegetace teplomilného typu. 

Z pohledu jižních Čech se jedná o výjimečné území, které má z fyto- i zoogeografického pohledu 

přímou návaznost na podunají a potažmo také oblast jižní Moravy. 

Během sledování stavu lokality byla zjištěna  přítomnost nepřečištěných odpadních vod. zejména 

v partiích toku v Dačicích a v prvních kilometrech toku pod nimi, kde voda silně zapáchá 

komunálními odpady. Na základě vyhodnocení laboratorních rozborů vzorků vody v EVL však 

bylo zjištěno pouze mírné překročení limitu pro nerozpuštěné látky, a to jen na profilu č. 

074 (Písečné – bunkr). Ostatní sledované ukazatele jakosti vody na třech sledovaných profilech 

(072, 073, 074) nepřekračovaly limity pro kaprové vody NV č. 71/2003 Sb. Z výše zmíněných 

důvodů bylo doporučeno pokračovat v dalším sledování jakosti vody na profilu č. 074 a také 

přidání odběrného profilu na toku Moravské Dyje pod zástavbou města Dačice. 

Území se nalézá ve fytogeografickém okresu (fytochorionu) 68  Moravské podhůří Vysočiny 

(fytogeografický obvod  Českomoravské mezofytikum (Skalický 1988) a v kvadrantech 6958b,d  

a 7058b středoevropského síťového mapování (Ehrendorfer & Hamann 1965). 

Nadmořská výška: 490–440 m n. m. 

 

Flóra a vegetace: 

Kapitola vychází z práce Ekrtová (2013).  

Území PP Moravská Dyje představuje ukázku biotopů vázaných na zahliněné široké říční nivy 

s přirozeně meandrujícím vodním tokem. V různé míře zařízlé údolí se táhne severojižním směrem 

a představuje významnou regionální výspu teplomilné flóry a vegetace. 

Jedná se o lokalitu s převažujícím zastoupením nelesních biotopů. Nejvýznamněji jsou zastoupena 

společenstva aluviálních psárkových luk sv. Deschampsion caespitosae vázaná na dno údolí. Louky 

bývají periodicky, zejména v době jarního tání a větších povodní přeplavovány. Místy je charakter 

luk nevyhraněný a obsahují řadu prvků střídavě vlhkých trávníků sv. Molinion caeruleae.  

Na vyvýšených okrajích nivy přechází ve společenstva mezofilních trávníků sv. Arrhenatherion 

elatioris. Vysoké zastoupení pravidelně kosených a stále relativně zachovalých společenstev 
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aluviálních luk je nejen úzce regionálně významné. V celé České republice byla totiž tato 

společenstva v minulosti často silně degradovaná zemědělskou intenzifikací, nebo naopak zanikla 

ústupem pravidelné seče a šíření invazních a expanzních druhů.  

Na svazích údolí se setkáváme se suchomilnými společenstvy acidofilních trávníků blízkých sv. 

Koelerio-Phleion phleoidis a vegetací vázanou na mělké půdy a skalnaté svahy (sv. Hyperico 

perforati-Scleranthion perennis, sv. Asplenion septentrionalis). V případě suchých trávníků se 

jedná o poslední zbytky původně široce rozšířeného typu společenstev lemujících nivu řeky. 

Většina z nich zanikla vlivem zalesnění nebo přirozené sukcese v posledních 60-ti letech. Vzhledem 

k tomu, že představují klíčovou část biodiverzity území, je třeba zachování posledních zbytků této 

vegetace věnovat mimořádnou pozornost.  

Křovinná a lesní vegetace přírodního charakteru se v údolí a na jeho svazích zachovala omezeně. 

Reprezentují ji jednak společenstva vrbin vázaná na okraj řeky a přítoku Bolíkovského potoka 

blízké sv. Salicion triandrae přecházející ve vegetaci olšových luhů. Na svazích údolí se pak místy 

vyskytují porosty mezofilních křovin s dominancí lísky nebo trnky (sv. Berberidion), které vznikly 

sukcesí křovin na původně bezlesých stráních se společenstvy suchých trávníků nebo o porosty 

navazující na vegetaci řídkých pastevních lesů a křovinatých strání.  

Lesní vegetace byla v území i historicky zastoupena v menší míře (viz historické snímky a mapy). 

Do současnosti se zachovaly jen nepatrné zbytky listnatých lesů původního složení. Jedná se o 

společenstva suťových lesů sv. Tilio platyphylli-Acerion a fragmenty dubohabrových lesů sv. 

Carpinion betuli. I přes plošně nepatrné zastoupení těchto společenstev se jedná o regionálně velmi 

významné biotopy, které dokumentují výskyt řady hájových druhů v tomto regionu dnes jinak 

ojedinělých nebo velmi vzácných. 

Z floristického hlediska má oblast mimořádný význam, přestože vzhledem k devastaci xerotermních 

stanovišť a zemědělské intenzifikaci části luk v aluviu zůstane původní druhové bohatství oblasti 

navždy skryto. Je to území zajímavé kombinací druhů typických pro vyšší polohy (Tephroseris 

crispa, Veronica scutellata, Stellaria palustris, Viola canina) a druhů výrazně teplomilných 

(Verbascum speciosum, V. lychnitis, Melica transsilvanica aj.). Z pohledu jižních Čech se jedná o 

území s výskytem řady druhů fytogeograficky vázaných na především na oblast jižní Moravy 

(Euonymus verrucosa), případně dalších teplých oblastí (Rumex hydrolapathum, Cnidium dubium, 

Galanthus nivalis, Carex preacox), které jinde v jižních Čechách chybí nebo jsou vzácné. 

Z pohledu Českomoravské vrchoviny je to území významné výskytem teplomilných druhů, druhů 

vázaných na aspoň částečně minerálně bohatší podklady, případně druhů spojených s dlouhodobou 

kontinuitou nelesních stanovišť (Iris sibirica, Veronica maritima, Thalictrum lucidum, Colchicum 

autumnale, Cnidium dubium, Verbascum speciosum, Cota tinctoria, Betonica officinalis, Galium 

boreale, Verbascum chaixii subsp. austriacum aj.), které v oblastech typických až vrcholně 

středověkou kolonizací a s plošným zastoupením kyselých hornin moldanubika většinou chybí nebo 

jsou velice vzácné. 

 

Fauna: 

Kapitola vychází z prací Bureš 2004, Ekrtová (2013), Brůčková a Fischer 2013, Svoboda, Fischer, 

Kubečková, Svobodová, Voska, Švorc, Vlach (2012), Svoboda, Fischer, Hesoun, Vlach (2013). 

Z pohledu bezobratlých je údolí Moravské Dyje významné zachovalým, funkčním komplexem 

biotopů vlastního toku řeky včetně břehových porostů, aluviálních luk, xerotermních svahů  

a fragmentů přírodě blízkých lesů podél říčního údolí. Každý z těchto biotopů je pak stanovištěm 

celé řady významných a ohrožených druhů živočichů. Např. v případě vlastního toku Moravské 

Dyje jde o řeku s alespoň částečně zachovanou diverzitou vodního toku – s tůněmi i mělčinami, 

proudnými úseky i tišinami. Proto tu nacházejí alespoň částečně vhodné prostředí i druhy citlivé na 

regulace řek (klínatky, velcí mlži apod.). Také početná populace raka říčního využívá především 

úkrytové možnosti v podbřehové partii toku a kořenových systémech břehových porostů. Také byl 

zjištěn výskyt 21 druhu ryb. Ouklejka pruhovaná a hrouzek běloploutvý patří  mezi zvláště 
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chráněné druhy a hořavka duhová, parma obecná, ostroretka stěhovavá a podoustev říční jsou 

zařazeny do červeného seznamu obratlovců ČR. 

Na břehy řeky je hnízdně vázán i ledňáček říční a významnou populaci zde vytváří i vydra říční, 

která je hlavním předmětem ochrany v této EVL. 

 

Příloha M2: Katastrální mapa se zákresem území 

 

Přehled zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů 

Zpracováno s využitím následujících zdrojů Bureš (2004), Brůčková a  Fischer (2013), Dušek, 

Štambergová, Moravec (2003), Ekrtová (2013),  Hesoun (2009- vlastní údaje), Svoboda et al. 

(2013). 

  

název druhu 
aktuální početnost nebo 

vitalita populace v ZCHÚ 

stupeň 

ohrožení 
popis biotopu druhu 

Rostliny 

brslen bradavičnatý  

(Euonymus verrucosa) 
roztroušeně, místy hojně -/-/C2 

Skalnaté křovinaté stráně a listnaté lesy 

na svazích údolí. 

divizna jižní rakouská  

(Verbascum chaixii sub-

sp. austriacum) 

roztroušeně -/C4a/C3 

V regionu relativně běžný druh vázaný 

na suché stráně, lemy křovin a světlé 

lesy. 

divizna ozdobná  

(Verbascum speciosum) 
místy hojně §1/C1r/C1 

Druh se vyskytuje na několika xero-

termních stráních mezi Dačicemi  

a Vnorovicemi. 

hadí mord nízký  

(Scorzonera humilis) 
velmi vzácně -/C4a/C4 

Velmi vzácně na jedné z luk v aluviu 

řeky, která vykazuje značné tendence 

k střídavě vlhkým moliniovým loukám. 

hybrid třešně křovité  

(Prunus fruticosa x Pru-

nus spinosa) 

velmi vzácně -/-/- 

Nevelký porost na skalnatých xero-

thermních svazích nad žel. tratí, 

přežívá pravděpodobně pouze hybridní 

rostlina. Ohrožený rodičovský taxon 

není dosud z lokality potvrzen. 

jalovec obecný  

(Juniperus communis) 
vzácně až roztroušeně -/C3/C3 

Druh se vyskytuje na skalnatých 

xerotermních svazích ve vegetaci su-

chých trávníků, často přerostlých nále-

ty dřevin a křovin. 

jarva dvojžilná (Cnidium 

dubium) 

roztroušeně pouze na jižním 

okraji území 
-/C2b/C1 

Druh aluviálních luk na jižním okraji 

území pod obcí Písečné. 

kosatec sibiřský (Iris 

sibirica) 
velmi vzácně §2/C3/C3 

Výskyt ve střídavě vlhkém degra-

dovaném lučním porostu v aluviu řeky 

na státní hranici s Rakouskem. Poslední 

existující výskyt druhu v celém povodí 

Mor. Dyje. 

netřesk výběžkatý (Jovi-

barba globifera) 
roztroušeně  -/C3/C3 

Druh relativně hojný na nelesních 

skalnatých stráních na svazích údolí. 

ocún jesenní (Colchicum 

autumnale) 
vzácně -/-/C2 

Na loukách v alluviu řeky pod obcí 

Písečné. 

ostřice časná  

(Carex praecox) 
vzácně -/-/C2 

Celkem vzácný druh, který se na 

vymezeném území vyskytuje ve 

vegataci aluviálních luk pod obcí 

Písečné. Lokality na xerotermních 

stanovištích u Dačic leží již mimo 

vymezené území. 

ostřice dvouřadá (Carex 

disticha) 
vzácně -/C4a/C4 

Ojedinělý, ale rozsáhlý porost na jedné 

v lučních enkláv v nivě Mor. Dyje sz. 

obce Vnorovice. 

pcháč šedý (Cirsium 

canum) 
roztroušeně -/-/C3 Místy v aluviálních loukách. 



46 

 

název druhu 
aktuální početnost nebo 

vitalita populace v ZCHÚ 

stupeň 

ohrožení 
popis biotopu druhu 

pomněnka různobarvá  

(Myosotis discolor) 
vzácně -/C2b/C3 

Vzácný výskyt na narušených plochách 

v louce v aluviu Mor. Dyje. 

ptačinec bahenní (Stella-

ria palustris) 
velmi vzácně -/C2b/C2 

Nalezeno bylo několik rostlin ve 

vhkém mělkém kanálku na okraji louky 

v aluviu Mor. Dyje. 

rmen barvířský (Cota 

tinctoria) 
roztroušeně -/C4a/C4 

Na skalnatých suchých a výslunných 

svazích nad údolím Mor. Dyje. 

rozrazil jarní (Veronica 

verna) 
vzácně -/C4a/C4 

Na skalnatých suchých a výslunných 

svazích nad údolím Mor. Dyje. 

rozrazil dlouholistý (Ve-

ronica maritima) 
vzácně -/C3/C2 

Ve vegetaci aluviálních psárkových luk 

v nivě Mor. Dyje. 

rozrazil štíkovitý (Vero-

nica scutellata) 
vzácně -/C4a/- 

Ojedinělý porost ve zvodnělé depresi 

ve vegetaci aluviálních psárkových luk 

v nivě Mor. Dyje. 

rozrazil vídeňský 

(Veronica vindobonensis) 
vzácně -/-/C1 

Vzácně na světlých místech v listnatém 

lesním komplexu nad Louckým 

mlýnem. 

sesel roční (Seseli a-

nnum) 
velmi vzácně -/C3/C2 

Suché trávníky na svazích nad údolím 

Mor. Dyje pod Dačicemi. 

sněženka podsněžník 

(Galanthus nivalis) 
vzácně §3/C3/C2 

Ojedinělý, ale početný porost při dolní 

patě sz. exponovaného svahu v su-

ťovém lese nad Louckým mlýnem. 

starček potoční (Tephro-

seris crispa) 
vzácně -/C4a/- 

V luční vegetaci v aluviu řeky, 

v místech kde je porost částečně 

ovlivňován bočními prameništi. 

strdivka sedmihradská 

(Melica transsilvanica) 
roztroušeně až vzácně -/C4a/C2 Suché trávníky na svazích údolí. 

svízel severní (Galium 

boreale) 
roztroušeně -/C4a/C4 

Ve vegetaci aluviálních psárkových luk 

v nivě Mor. Dyje. 

štovík koňský (Rumex 

hydrolapathum) 
vzácně -/-/C1 

Na zvodnělých plochách v aluviálních 

loukách v různém stadiu sukcese, na 

okraji slepého ramene v porostech 

s Glyceria maxima a Pha-laris 

arundinacea. 

žluťucha lesklá (Thalic-

trum lucidum) 
roztroušeně -/C3/C3 

Ve vegetaci aluviálních psárkových luk 

v nivě Mor. Dyje. 

Bezobratlí 

hlubenka skrytá (Aphelo-

cheirus aestivalis) 
hojná - / VU Písčité a štěrkopísčité sedimenty. 

klínatka obecná (Gom-

phus vulgatissimus) 
hojná - / VU 

Menší a střední vodní toky s písčitým  

a hlinitopísčitým dnem a břehy, proud-

nými úseky a tišinami. 

klínatka rohatá (Ophio-

chogomphus cecilia) 
nalezena jedna samice (zálet?) §2 / EN 

Menší a střední vodní toky s písčitým  

a hlinitopísčitým dnem a břehy, proud-

nými úseky a tišinami. 

klínatka vidlitá (Onycho-

gomphus forcipatus) 

menší populace zejména v blíz-

kosti jezů 
- / EN 

Proudné úseky se štěrkovým a ka-

menitým dnem. 

velevrub malířský 

(Unio pictorum) 

poměrně početný, stabilní po-

pulace 
§1 / - 

Pestrý vodní tok s mělčinami i tůněmi, 

proudnými úseky a tišinami. 

velevrub nadmutý (Unio 

tumidus) 

2004 nalezeno několik desítek, 

početnost neodhadnuta (nejmé-

ně stovky). 2011 nepotvrzen 

- / VU 
Pestrý vodní tok s mělčinami i tůněmi, 

proudnými úseky a tišinami. 

velevrub tupý (Unio cra-

ssus) 

Jednotlivé prázdné lastury – 

početnost a vitalitu populace 

nelze aktuálně odhadnout  

§2 / EN 
Zjištěn na dvou místech těsně před 

státní hranicí. 
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název druhu 
aktuální početnost nebo 

vitalita populace v ZCHÚ 

stupeň 

ohrožení 
popis biotopu druhu 

vodnář Elmis obscura 

početnost populace ani přesné 

rozšíření v PP nelze na základě 

zjištěných dat přesněji odhad-

nout  

- / VU 
Nárosty na kořenech stromů pod vodní 

hladinou. 

kozlíček vrbový  

(Lamia textor) 

početnost populace ani přesné 

rozšíření v PP nelze na základě 

zjištěných dat přesněji odhad-

nout 

- / NT 
Vyvíjí se na osluněných vrbách, aktivní 

zejména v noci, vzácný druh. 

tesařík pižmový (Aromia 

moschata) 

početnost populace ani přesné 

rozšíření v PP nelze na základě 

zjištěných dat přesněji odhad-

nout 

- / NT 
Vyvíjí se v odumřelých vrbách - 

břehové porosty. 

tesařík Saphanus piceus 

početnost populace ani přesné 

rozšíření v PP nelze na základě 

zjištěných dat přesněji odhad-

nout 

- / NT Břehové porosty. 

modrásek bělopásný (A-

ricia eumedon) 

početnost populace ani přesné 

rozšíření v PP nelze na základě 

zjištěných dat přesněji odhad-

nout 

- / VU Vlhké aluviální louky. 

modrásek lesní (Cyaniris 

semiargus) 

 

početnost populace ani přesné 

rozšíření v PP nelze na základě 

zjištěných dat přesněji odhad-

nout 

- / VU Mezofilní a vlhké louky. 

okáč voňavkový (Brit-

hesia circe) 

početnost populace ani přesné 

rozšíření v PP nelze na základě 

zjištěných dat přesněji odhad-

nout  

- / VU 
Lesostepní stráně, opuštěné lomy, 

pastviny. 

klikoroh Liparus coro-

natus 

početnost populace ani přesné 

rozšíření v PP nelze na základě 

zjištěných dat přesněji odhad-

nout 

- / NT Suché trávníky s bedrníkem. 

diviznáček Cionus gan-

glbaueri 

početnost populace ani přesné 

rozšíření v PP nelze na základě 

zjištěných dat přesněji odhad-

nout 

- / NT Suché stráně s diviznou. 

krasec lipový (Ovalisia 

rutilans) 

početnost populace ani přesné 

rozšíření v PP nelze na základě 

zjištěných dat přesněji odhad-

nout 

 

- / NT 
Listnaté porosty s lípou. 

polník třezalkový (Agri-

lus hyperici) 

početnost populace ani přesné 

rozšíření v PP nelze na základě 

zjištěných dat přesněji odhad-

nout 

- / NT Suché stráně a světliny. 

polník topolový (Agrilus 

ater) 

početnost populace ani přesné 

rozšíření v PP nelze na základě 

zjištěných dat přesněji odhad-

nout 

- / EN Měkké luhy. 

rak říční 

(Astacus astacus) 

početnost populace ani přesné 

rozšíření v EVL nelze na 

základě zjištěných dat přesněji 

odhadnout.  Řádově se jedná 

pravděpodobně minimálně o ti-

síce jedinců 

§1/ EN  

Koryto Dyje (raci zde využívají prav-

děpodobně především nedostupné 

úkryty v kořenových systémech stromů 

a v podbřehových partiích). Nelze 

proto vyloučit, že v řadě úseků, kde 

nebyl jejich výskyt potvrzen, se i přes 

tuto skutečnost vyskytují – výskyt je 

pravděpodobně kontinuální v celé délce 

toku v rámci PP. 
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název druhu 
aktuální početnost nebo 

vitalita populace v ZCHÚ 

stupeň 

ohrožení 
popis biotopu druhu 

Ryby 

ouklejka pruhovaná 

Alburnoides bipunctatus 
místy velmi hojná §2/ VU 

Zjištěna ve většině profilů, v některých 

je velmi hojná. Celkově patří mezi 

eudominantní druhy místní ichtyo-

cenózy.  

hořavka duhová 

Rhodeus sericeus amarus 
velmi hojná - / EN 

Zjištěna v pěti úsecích z devíti 

zkoumaných, přičemž ve třech je velmi 

hojná, v jednom  dokonce patří mezi 

eudominantní druhy ichtyocenózy.   

hrouzek běloploutvý 

Gobio albipinnatus 
není známo §1 / CR 

Ve spodním úseku u hranic s Ra-

kouskem (Dušek 2005) 

parma obecná 

Barbus barbus 
nepříliš početná - / NT 

Nepříliš početný výskyt zjištěn v pěti 

úsecích z devíti. Lze předpokládat 

prakticky kontinuální výskyt s vazbou 

na proudné úseky toku.  

ostroretka stěhovavá 

Chondrostoma nasus 
místy hojná - / EN 

Lze předpokládat kontinuální výskyt  

v rámci proudných partií v EVL. 

podoustev říční 

Vimba vimba 
ojedinělý nález 

- / CR (pro po-

vodí Dunaje) 

Pod jezem u Hejbalova mlýna mezi 

Hradišťkem a Vnorovicemi. 

Obojživelníci 

čolek obecný 

Lissotriton vulgaris 

stabilní populace – desítky 

larev na třech stanovištích 
§2 / NT 

Zřejmě kontinuální výskyt. K repro-

dukci je pravděpodobně využívána 

většina trvalých méně zastíněných 

vodních stanovišť v území. 

čolek velký 

Triturus cristatus 
vzácný – zjištěny dvě larvy §2 / EN 

Potvrzeno rozmnožování v „luční“ tůni 

v nivě Dyje nedaleko Mutenské obory. 

rosnička zelená 

Hyla arborea 

řídce, zjištěna jednotlivě na 

třech stanovištích 

§2 / NT 

 

Využívá široké spektrum stanovišť 

v PP i jejím okolí, rozmnožování 

nepotvrzeno, pravděpodobně využívá 

dobře osluněné vodní plochy v okolí 

toku (i periodické). 

skokan hnědý 

Rana temporaria 

řídce, zjištěn na dvou stano-

vištích 
- / NT 

Zjištěn pouze na dvou lokalitách – 

nelze však vyloučit hojnější výskyt 

s vazbou na vlhčí partie PP (vlhké 

louky v nivě toku, mokřady apod.). 

Limitován je především nedostatkem 

vhodných reprodukčních stanovišť. 

Nalezeny snůšky. 

skokan štíhlý  

Rana dalmatina 
stabilní a početná populace §2 / NT 

Využívá široké spektrum stanovišť 

v PP i jejím okolí, rozmnožování 

potvrzeno nálezy snůšek. 

skokan zelený 

Pelophylax esculentus 

poměrně řídce, nalézán v poč-

tech do 5 jedinců 
§2 / NT 

Nalezen pouze na pěti zkoumaných 

lokalitách a v malých početnostech. 

Druh je zřejmě limitován především 

nedostatkem stálejších osluněných 

ploch se stojatou vodou. 

ropucha obecná 

Bufo bufo 

poměrrně početná, stabilní 

populace 
§3 / NT 

Reprodukce zjištěna pouze na třech 

lokalitách (navíc v malých počtech). 

Toto zjištění neodpovídá teoretickému 

potenciálu lokality (ideální terestrické 

biotopy). Druh je zřejmě limitován 

především nedostatkem vhodných 

reprodukčních stanovišť.   
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název druhu 
aktuální početnost nebo 

vitalita populace v ZCHÚ 

stupeň 

ohrožení 
popis biotopu druhu 

Plazi 

ještěrka obecná  

Lacerta agilis 
stabilní populace §2 / TN 

Výskyt potvrzen např. v oblasti 

soutoku Moravské Dyje s Bolíkovským 

potokem (Jelínek in verb.). Zcela jistě 

obývá vhodná stanoviště v celé ploše 

lokality. 

slepýš křehký  

Anguis fragilis 

běžný výskyt potvrzen i míst-

ními obyvateli  
§2 / LC 

V roce 2013 nalezen pouze jediný 

exemplář usmrcený na komunikaci při 

hranici Mutenské obory (Svoboda in 

verb.). Nicméně vzhledem k charakteru 

biotopů v ploše PP lze předpokládat 

prakticky souvislý a hojný výskyt 

tohoto skrytě žijícího druhu. Hojný 

výskyt slepýšů potvrzují i např. místní 

chataři. 

užovka obojková 

Natrix natrix 

zaznamenány dva exempláře / 

možný je výskyt i nižších 

desítek adultů. 

§3 / LC 

Vzhledem k charakteru lokality  

a ekologickým nárokům tohoto druhu 

lze předpokládat v podstatě kontinuální 

výskyt v celé délce PP, kde obývá jak 

vlhčí stanoviště v okolí vodních ploch, 

tak i široké spektrum dalších biotopů. 

užovka hladká 

Coronella austriaca 
zřejmě stabilní populace §2 / VU 

Výskyt zjištěn minimálně na dvou 

lokalitách v okolí Moravské Dyje – 

Toužínské stráně (Jelínek in verb.)  

a v okolí Louckého mlýna (Skořepa in 

verb.). Na výslunných sušších plochách 

lze výskyt předpokládat v podstatě 

v rámci celé PP. 

Ptáci 

datel černý 

Dryocopus martius 

Nelze odhadnout, pravděpo-

dobně relativně hojný. Zřejmě 

hnízdí. 

- / LC 

Lokalita předsatvuje vhodné potravní i 

hnízdní stanoviště. Zaznamenán v les-

ním porostu na západním břehu M. 

Dyje. Hnízdění možné. 

kopřivka obecná 

Anas strepera 

spíše sporadická pozorování, 

hnízdí zřejmě mimo PP 
§3 / VU 

Pozorována na mokřadním rybníčku na 

levostranném přítoku bezejmenné vo-

doteče a na toku M. Dyje v místě 

mokřadního stanoviště. 

Hnízdění možné, ale předpokládat ho 

lze spíše mimo území PP v blízkosti 

vodních ploch okolních rybničních 

soustav. 

krkavec velký 

Corvus corax 
nelze odhadnout, zřejmě hnízdí §3 / VU 

Lokalita představuje vhodné potravní i 

hnízdní stanoviště.  

Zaznamenán v lesním porostu na 

západním břehu M. Dyje. 

krutihlav obecný 

Jynx torquilla 

nelze odhadnout, hnízdění prav-

děpodobné 
§2 / VU 

Na lokalitě vhodné podmínky pro 

hnízdění.  

Zaznamenán na dvou stanovištích 

(křížení toku M. Dyje s železniční tratí 

a Frelův Mlýn). 

labuť velká 

Cygnus olor  

spíše vzácně, hnízdění pravdě-

podobné 
- / EN 

Lokalita představuje vhodné potravní 

stanoviště, možné hnízdění v okolí 

mokřin Frelova mlýna v blízkosti 

ramene M. Dyje. 
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název druhu 
aktuální početnost nebo 

vitalita populace v ZCHÚ 

stupeň 

ohrožení 
popis biotopu druhu 

ledňáček říční 

Alcedo atthis 

častá pozorování, hnízdění 

pravděpodobné, pravděpodobně 

hojný 

§2 / VU 

Lokalita představuje vhodné potravní 

stanoviště, nenalezena stěna vhodná 

pro hnízdění. Na lokalitě možné 

hnízdění např. ve vývratech stromů 

nebo dále po toku. 

lejsek šedý 

Muscicapa striata 

nelze odhadnout, hnízdění 

možné 
§3 / LC 

Lokalita přesdstavuje vhodné potravní  

i hnízdní stanoviště.  

slavík obecný 

Luscinia megarhynchos 

nelze odhadnout, hnízdění 

možné 
- / LC 

Lokalita představuje vhodné potravní  

i hnízdní stanoviště. Zaznamenán 

v křovinatém porostu při náspu 

železniční trati křížící tok M. Dyje. 

strakapoud malý 

Dendrocopos minor 

nelze odhadnout, hnízdění 

možné 
- / VU 

Lokalita představuje vhodné potravní  

i hnízdní stanoviště. Zaznamenán v do-

provodné vegetaci u Frelova Mlýna. 

strakapoud prostřední 

Dendrocopos medius 

nelze odhadnout, hnízdění 

možné 
§3 / VU 

Lokalita představuje vhodné potravní  

i hnízdní stanoviště. Zaznamenán 

v doprovodné vegetaci u Frelova 

Mlýna. 

sýkora parukářka 

Lophophanes cristatus 

nelze odhadnout, hnízdění 

pravděpodobné 
- / LC 

Stromové dutiny v převážně jehlič-

natých porostech – východní břeh Dyje 

volavka popelavá 

Ardea cinerea 
nelze odhadnout - / NT 

Lokalita představuje vhodné potravní  

i hnízdní stanoviště. 

žluna šedá 

Picus canus 

nelze odhadnout, hnízdění 

možné 
- / VU 

Lokalita představuje vhodné potravní  

i hnízdní stanoviště. Zaznamenána 

v doprovodné vegetaci u chatové 

osady.  

žluna zelená 

Picus viridis 

nelze odhadnout, hnízdění 

možné 
- / LC 

Lokalita představuje vhodné potravní  

i hnízdní stanoviště. Zaznamenán 

v doprovodné vegetaci podél M. Dyje. 

Savci 

vydra říční 

Lutra lutra 
stabilní početná populace §2 / VU 

Vydra využívá celé území - tok a jeho 

okolí jako potravní stanoviště i jako 

migrační koridor. V území se i roz-

množuje. 

 

 

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

současnosti a blízké budoucnosti 

 

a) ochrana přírody 

Značný význam říčního fenoménu Moravské Dyje pro ochranu přírody naznačovaly četné zejména 

botanické průzkumy prováděné v 90. letech minulého století. Ichtyologickým průzkumem v roce 

2003 byly potvrzeny významné populace ouklejky pruhované a hořavky duhové (Dušek, 

Štambergová, Moravec 2003) V té době zde také probíhal monitoring vydry říční, který prokázal 

její stabilní populaci Poledník a kol. (2004), Poledník a kol (dostupné 

http://www.zachranneprogramy.cz/index.php?docId=2560&spec=zivocichove). Mezi evropsky 

významné lokality je území zařazeno nařízením vlády č. 318/2013 Sb. 

 

b) lesní hospodářství 

Pozemky určené k plnění funkcí lesa nejsou předmětem ochrany v tomto ZCHÚ. Na plochu PP 

navazují v k.ú. Staré Hobzí významné lesní porosty PR Mutenská obora. 
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c) zemědělské hospodaření 

Niva Moravské Dyje je dlouhodobě zemědělsky využívána. V současné době jsou součástí PP 

pouze pozemky trvalých travních porostů užívané jako louky. Díky jejich pravidelnému 

obhospodařování jsou některé z nich zachovány z pohledu ochrany přírody v dobrém stavu. 

 

d) rybníkářství  

Rybníkářství ovlivňuje tuto PP pouze druhotně tím, že sem pronikají ryby z rybníků v povodí 

Moravské Dyje. 

 

e) myslivost 

Zřejmě neměla zásadní vliv na vývoj území zařazeného do PP. 

 

f) rybářství 

Rybářství výrazně ovlivňuje složení ichtyofauny v toku Moravské Dyje. V menší míře splavováním 

ryb z nádrží v povodí a zcela zásadně v důsledku umělého zarybňování jak samotného toku 

Moravské Dyje, tak některých jejích přítoků. V rámci této činnosti se tak do toku dostávají druhy 

stanovištně i geograficky nepůvodní, což lze z pohledu ochrany přírody považovat za jendoznačně 

nežádoucí.  

 

g) rekreace a sport 

Nemá zřejmě na vývoj území zásadní význam. Lokálně v okolí chatových kolonií dochází 

k poškozování biotopů eutrofizací, nevhodným způsobem hospodaření či rozšiřováním geograficky 

nepůvodních druhů rostlin.  

 

h) těžba surovin  

Není známo, že by těžba surovin tuto EVL významně ovlivnila. Součástí EVL je také tůň 

v opuštěném kamenolomu u Modletic. 

 

i) ohrožení a rizikové faktory 

 

- Existence celé řady migračních bariér v toku Moravské Dyje. Vysoké jezy a vzdutí nad 

nimi jednak představují pro ryby a většinu ostatních vodních živočichů nepřekonatelné 

migrační bariéry (proti proudu) a jednak zcela zásadně negativně mění charakter toku 

(dlouhá vzdutí). Do vzdutí jsou následně vysazovány stanovištně nepůvodní druhy ryb, 

které mohou negativně ovlivňovat místní velmi cennou ichtyocenózu. 

 

- Znečištění vody v Moravské Dyji. Zejména v Dačicích a v partiích toku kolem zaústění 

odpadu z ČOV bylo zaznamenáno vypouštění buďto zcela nepřečištěných, nebo 

nedostatečně přečištěných vod (nezbavených ani hrubého odpadu). 

 

- Používání herbicidů při likvidaci porostů přímo v korytě toku. Tyto látky jsou často značně 

toxické pro vodní organismy a mohou tak být příčinou úhynů celé řady druhů zvláště 

chráněných organismů (mlži, raci, ryby). 

 

- Potenciálním, nikoliv však zanedbatelným, nebezpečím je pak zavlečení račího moru. 

Lokalita je rybářským revírem a dochází zde tak jak k nekontrolovanému pohybu osob (a 

např. kontaminované rybářské výstroje z lokalit s výskytem nepůvodních druhů raků, kteří 

nákazu přenášejí), tak i k vysazování ryb (přenos spor račího moru buďto s vodou nebo 

v trávicím traktu vysazovaných ryb z jiných lokalit je pak v podstatě kontinuální hrozbou 

pro místní populaci raků. – (Svoboda a kol. 2012) 
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- Extrémní nedostatek vhodných reprodukčních ploch pro obojživelníky v celé ploše PP. 

Ten souvisí zejména s nepřítomností (až na výjimky) přirozených mokřadů v okolí toku  

a jednak s nepřítomností vhodných umělých nádrží. Jak ukazují provedené zoologické 

průzkumy (Svoboda et al. 2013), je přitom z pohledu obojživelníků potenciál daného území 

poměrně vysoký. 

 

- Nevhodné obhospodařování lučních biotopů. S ohledem na ochranu bezobratlých je 

negativním vlivem jednak jednorázové celoplošné kosení luk v nivě řeky a zejména pak 

mulčování luk. Negativně působí také naopak upuštění od obhospodařování některých ploch 

sloužících původně jako louky nebo pastviny. 

 

2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy 

 

- Lokalita Moravská Dyje byla na základě nařízení vlády č. 318/2013 Sb zařazena na seznam 

evropsky významných lokalit (pod kódem CZ 0313110). 

 

- Nařízení Jihočeského kraje č. 16/2013 ze dne 14. 11. 2013, o vyhlášení Přírodní památky 

Moravská Dyje a jejího  ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek. 

 

2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch 

 

2.4.1 Základní údaje o lesích 

 

Pozemky určené k plnění funkcí lesa nejsou předmětem ochrany v této PP (EVL). 

 

2.4.2 Základní údaje o rybnících a vodních tocích 

 

Název vodního toku Moravská Dyje 

Číslo hydrologického pořadí 4-14-01-0010 

Úsek dotčený ochranou  

(řkm od–do) 

ř. km 17,150 (st. hranice) – 40,500 (Dačice) 

Charakter toku Meandrující, částečně upravený 

Příčné objekty na toku 11 jezů - viz kapitola 2.4.3 

Manipulační řády Jedná se o pevné jezy, manipulační řáy nejsou 

zpracovány 

Správce toku Povodí Vlatvy s.p. 

Správce rybářského revíru ČRS MO Dačice 

Rybářský revír 421016 Dyje 16, 451017 Dyje 17A 

Zarybňovací plán (v ks) Dyje 17A: K2-3 1300; L2-3: 500;Brn-500; Š1 1500;  Tl1 

1000; Ostroretka 1000; Podoustev 500; Parma1 500 

Dyje 16: K2-3 600; L2-3400; Brn 1500; Š1600; Úhoř 1500; 

Tl1 1000; Ostroretka 1000, Parma1 500 

 

Rybníky nejsou součástí této PP (EVL). 
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2.4.3 Základní údaje o nelesních biotopech, přehled dílčích ploch 

 

Současný stav ZCHÚ Moravská Dyje je z pohledu ochrany přírody celkem uspokojivý. Velká část 

lučních porostů v aluviu řeky je kosena, na vymezené ploše je vzhledem k její rozloze jen nepatrné 

množství vyloženě nepřírodních biotopů a většina těchto ploch nepředstavuje pro PP významné 

ohrožení. Pouze na některých plochách se v nedávné minulosti vyskytlo hospodaření, které přímo 

ohrožovalo přírodní kvality území (např. mulčování). Dále na některých z pohledu ochrany přírody 

klíčových plochách pravidelné hospodaření chybí (je třeba proti neprodleně zahájit aktivní ochranu 

v současné době ohrožených částí vymezeného území; celkově by bylo důležité stávající 

hospodaření mírně upravit, aby lépe vyhovovalo požadavkům na komplexní ochranu území – 

podrobněji viz dále). 

 

Na základě realizovaných průzkumů a informací od místních znalců byly v území vymezeny 

z přírodního hlediska zajímavé plochy. Jejich popis a charakteristika je uveden níže . 
 

Tab. Přehled a charakteristika vymapovaných segmentů (dílčích ploch) reprezentující jednotlivé vegetační jednotky 

(biotopy) nebo jejich mozaiky, které představují cenné nebo zajímavé části území z pohledu ochrany přírody. Kódy 

biotopů jsou převzaty podle Katalogu biotopů České republiky (Chytrý et al. 2010). Lomítkem (/) jsou odděleny 

jednotlivé biotopy, které na vyznačené ploše tvoří mozaiku, šipka (→) označuje přechodný charakter společenstev nebo 

fytocenologicky nevyhraněné porosty vykazující prvky uvedených jednotek. Poloha jednotlivých dílčích ploch  

je znázorněna v příloze. Druhy vyznačené tučně jsou druhy zahrnuté v červeném seznamu ČR (Grulich 2012), červené 

knize jižních Čech (Lepší et al. 2013) a další regionálně významné druhy. 

Další dílčí plochy reprezentují jednotlivé překážky na toku, které byly hodnoceny jako potenciální migrační překážka 

pro vydru říční, případně pro ryby a další vodní organismy. 

 

DP Vegetační jednotka / typ plochy Kód biotopu Charakteristika vegetace/plochy, další poznámky 

1 Aluviální psárkové louky T1.4 

Pravidelně kosený luční porost v nivě Mor. Dyje, vliv zemědělské 

intenzifikace v minulosti a eutrofizace záplavami, ale stále druhově 

pestré, degradace prostorově různá (dle trofie), prvky T1.9 (střídavě 

vlhké louky), dominuje Alopecurus pratensis a Deschampsia 

cespitosa, vtroušeně Sanquisorba officinalis, Geranium pratense, 

Carex acuta, Carex vesicaria, Campanula patula, Leucanthemum 

vulgare agg., Ranunculus auricomus agg., Ranunculus acris, 

Lychnis flos-cuculi aj. Ze zajímavějších druhů výskyt Galium 

boreale a Bistorta major. 

2 
Suché mezofilní až acidofilní 

trávníky 

T1.1(→T2.3, 

T3.5) 

Stráň u železného mostu, svah v. až sv. orientace, lokalita již tři 

roky pasena v rámci PPK, trávníky nevyhraněného typu s prvky 

T2.3, T3.5 a T1.1. Vzhledem k dlouhodobé absenci hospodaření 

má vegetace v současnosti charakter nejblíže suchému křídlu 

mezofilních trávníků (Ranunculo bulbosi-Arrhenatheretum). 

Z druhů výskyt Arrhenatherum elatius, Briza media, Koeleria 

pyramidata, Festuca rubra, Festuca ovina, Trifolum medium, T. 

montanum, Plantago media, Securigera varia, Genista tinctoria, 

Sanquisorba minor, Pimpinella saxifraga, Knautia arvensis, 

Centaurea jacea, Potentilla erecta, Potentilla verna, Thymus 

pulegioides, Ranunculus bulbusus, Carlina acaulis aj. 

Z významných druhů zaznamenáno Seseli annuum (r. 2010), 

Verbascum chaixii subsp. austriacum. Historická lokalita 

Gentianella praecox subsp. bohemica (Křížek 1971). 

3 Aluviální psárkové louky T1.4 

Pravidelně kosený luční porost v nivě Mor. Dyje, silně 

degradované (vliv zemědělské intenzifikace v minulosti a 

eutrofizace záplavami), vyšší podíl ruderalizujících druhů, 

degradace prostorově různá (dle trofie), prvky T1.9 (střídavě vlhké 

louky), dominuje Alopecurus pratensis vtroušeně Deschampsia 

cespitosa, Sanquisorba officinalis, Holcus lanatus, Campanula 

patula, Leucanthemum vulgare agg., Ranunculus repens, 

Ranunculus acris, Lychnis flos-cuculi aj. Ze zajímavějších druhů 

výskyt Galium boreale. 
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4 Aluviální psárkové louky T1.4 

Pravidelně kosený luční porost v nivě Mor. Dyje, vliv zemědělské 

intenzifikace v minulosti a eutrofizace záplavami, ale stále druhově 

pestré, degradace prostorově různá (dle trofie), prvky T1.9, směrem 

od řeky přechází v porosty mezofilních luk (T1.1), dominuje 

Alopecurus pratensis, Sanquisorba officinalis a Deschampsia 

cespitosa, vtroušeně, Geranium pratense, Carex vulpina, Holcus 

lanatus, Campanula patula, Leucanthemum vulgare agg., 

Ranunculus auricomus agg., Ranunculus acris, Lychnis flos-cuculi, 

Galium verum aj. Ze zajímavějších druhů výskyt Thalictrum 

lucidum. 

5 Aluviální psárkové louky T1.4 

Pravidelně kosený luční porost v nivě Mor. Dyje, druhově pestré, 

prvky T1.9, dominuje Festuca rubra, Sanquisorba officinalis a 

Deschampsia cespitosa, vtroušeně, Cardamine pratensis, Galium 

uliginosum, Holcus lanatus, Campanula patula, Leucanthemum 

vulgare agg., Ranunculus auricomus agg., Ranunculus acris, 

Lychnis flos-cuculi, Galium verum aj. Ze zajímavějších druhů 

výskyt Galium boreale. 

6 Společenstva vysokých ostřic M1.7 

Bývalé aluviální louky, již delší dobu bez pravidelné seče – posun 

k vegetaci M1.7. Dominují Carex acuta, Phalaris arundinacea, 

Carex vesicaria a Filipendula ulmaria, vtroušeně Carex vulpina, 

Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis, Deschampsia 

cespitosa, Cirsium palustre, Glyceria maxima aj. Z významných 

druhů Veronica maritima a Rumex hydrolapathum. 

7 Suché acidofilní trávníky T3.5 (→T5.5) 

Úzká suchá mez pod cestou s místně specifickou, nevyhraněnou 

vegetací suchých trávníků, vlivem eutrofizace a absence 

hospodaření expanduje Arrhenatherum elatius, bohatá populace 

Verbascum speciosum. Z dalších druhů výskyt Festuca ovina, 

Sanguisorba minor, Lychnis viscaria, Briza media, Dianthus 

deltoides, Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum, 

Verbascum chaixii subsp. austriacum. 

8 Suché acidofilní trávníky T3.5 (→T5.5) 

Zbytek původní patviny na okraji obce Hradišťko, plocha leží v OP 

PP. Suché trávníky v různé míře degradované expanzí 

Calamagrostis epigejos a Arrhenatherum elatius, stále místy 

zachovalé plochy s dominantní Festuca ovina, vtroušeně Lychnis 

viscaria, Hieracium pilosella, Thymus pulegioides, Centaurea 

stoebe, Jasione montana, Sanguisorba minor aj. Bohatá populace 

Verbascum speciosum. Z dalších významných druhů – Juniperus 

communis, Verbascum chaixii subsp. austriacum a Melica 

transsilvanica. 

9 Aluviální psárkové louky T1.4 (→T1.9) 

Luční enkláva v nivě Mor. Dyje, druhově bohaté, zastoupena je 

řada prvků střídavě vlhkých bezkolencových luk (T1.9). Jeden 

z nejzachovalejších trávníků tohoto typu na vymezené ploše údolí, 

ruderalizace pouze okrajově na často přeplavovaných místech. 

Výrazně zastoupená je Sanguisorba officinalis, Festuca rubra, 

Alopecurus pratensis, vtroušeně Holcus lanatus, Campanula 

patula, Lychnis flos-cuculi, Leucanthemum vulgare agg., Galium 

verum, Betonica officinalis, Cardamine pratensis, Carex vulpina, 

Succisa pratensis, Viola canina aj. Z významných druhů Veronica 

maritima, Thalictrum lucidum, Galium boreale a Scorzonera 

humilis. 

10 Mezofilní křoviny K3 

Křovinatá stráň nad řekou vtroušeně se vzrotlými dřevinami (Picea 

abies, Quercus robur), při horním okraji světlejší plochy se zbytky 

nelesních a lemových druhů (Cota tinctoria). Dominuje líska 

(Corylus avellana) z dalších křovin zastoupen Euonymus 

verrucosa, Lonicera xylosteum, Rosa canina a Rosa pendulina. 

Zastoupeny hájové prvky dubohabřin (Hepatica nobilis, 

Polygonatum multiflorum, Campanula persicifolia, Stellaria 

holostea, Symphytum tuberosum). 

11 

Mozaika křovin a nelesních 

společenstev mělkých půd a skal-

ních štěrbin 

K3/T5.5/T6.1/S1

.2 

Výří skála, velmi prudký skalnatý svah nad žel. tratí částečně 

zarostlý křovinami (Corylus avellana, Prunus spinosa, Euonymus 

verrucosa, Rosa canina aj.) s mimořádně zachovalým souborem 

regionálně významných xerothermních druhů. Fragmenty 

původních porostů teplomilných křovin s křížencem Prunus 

fruticosa x Prunus spinosa (det. M. Lepší). Nelesní vegetace se 

zachovala na skalnatých místech a plochách s nejmělčí půdou 
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s výskytem Jovibarba globifera, Scleranthus perennis, Sedum 

sexangulare, S. acre, S. reflexum, Veronica verna, Acinos arvensis, 

Cota tinctoria, Centaurea stoebe, Verbascum chaixii subsp. 

austriacum, Melica transsilvanica, Sanguisorba minor, Jasione 

montana, vzácně výskyt Verbascum speciosum. Ostrůvkovitě 

vegetace skalních štěrbin s Polypodium vulgare, Asplenium 

septentrionale, A. trichomanes. Roztroušeně různě zapojené 

porosty borovice a dubu (Pinus sylvestris, Quercus robur). 

12 Acidofilní trávníky mělkých půd T5.5 (→T3.5) 

Plocha leží mimo vlastní PP. Zbytek suchého trávníku v horní části 

stráně j. až jz. orientace, dominuje Festuca ovina vtroušeně Carex 

caryophylea, Centaurea stoebe, Thymus pulegioides, Verbascum 

chaixii subsp. austriacum, Dianthus deltoides, Helianthemum 

grandiflorum subsp. obscurum, Ajuga genevensis aj. Výskyt bohaté 

populace Verbascum speciosum. Plocha degradovaná dlouhodobou 

absencí hospodaření, expanduje Calamagrostis epigejos a Prunus 

spinosa. 

13 Společenstva vysokých ostřic M1.7 

Nekosené bývalé louky při okraji řeky s dominantním zastoupením 

Carex acuta, Carex vesicaria a Phalaris arundinacea, vtroušeně 

Lythrum salicaria, Filipendula ulmaria, Scutelaria galericulata, 

Carex vulpina aj. Výskyt v regionu relativně vzácného Iris 

pseudacorus. 

14 Aluviální psárkové louky T1.4 

Luční enkláva v nivě Mor. Dyje, druhově bohaté. Jeden 

z nejzachovalejších trávníků tohoto typu na vymezené ploše údolí, 

ruderalizace pouze okrajově na často přeplavovaných místech. 

Vzácně výskyt druhů typických pro vlhké pcháčové louky (T1.5). 

Výrazně zastoupená je Sanguisorba officinalis, Festuca rubra, 

Holcus lanatus, Alopecurus pratensis, vtroušeně Campanula 

patula, Centaurea jacea, Carex vulpina, Lychnis flos-cuculi, 

Leucanthemum vulgare agg., Saxifraga granulata, Cardamine 

pratensis, aj. Místy vzácně výskyt Carex panicea, Tephroseris 

crispa, Cirsium canum. Z významných druhů Veronica maritima, 

Thalictrum lucidum. Převapivý je výskyt Stellaria palustris 

v mělkém příkopě na vnějším okraji lokality. 

15 Aluviální psárkové louky T1.4 (→T1.1) 

Rozsáhlá luční enkláva v údolí Mor. Dyje směrem po svahu 

přechází na vyvíšenějších místech v porosty mezofilních luk 

(T1.1), v ploše louky boční prameniště (přítok potoka) v minulosti 

ovlivněno meliorací, v současnosti se meiorace ucpává a plocha je 

nekosená a ruderalizovaná – maloplošné vzhledem k velikosti 

louky. Garnitura psárkových luk obohacena o druhy vlhkých 

pcháčových luk. Hojně zastoupená je Alopecurus pratensis, Holcus 

lanatus a Deschampsia cespitosa, vtroušeně Campanula patula, 

Centaurea jacea, Carex vulpina, Lychnis flos-cuculi, 

Leucanthemum vulgare agg., vtroušeně místy vzácně typické druhy 

T1.5 – Cirsium palustre, Carex panicea, Tephroseris crispa, 

Caltha palustris aj. Z významných druhů výskyt Carex disticha  

a Thalictrum lucidum. 

16 

Mozaika křovin a nelesních 

společenstev mělkých půd s nále-

tem dřevin 

K3/T5.5/X12 

Skalnaté stráně nad řekou, v 80. letech 20. stol. částečně poškozeno 

stavbou chat u paty svahu. Hlavní devastaci však způsobila 

přirozená sukcese dřevin po ukončení hospodářských aktivit. 

Původní nelesní biotopy jsou zvětší části přerostlé křovinami 

(Prunus spinosa, Rosa canina) a různě zapojeným náletem dřevin 

(Picea abies, Betula pendula, Sorbus aucuparia, Pinus sylvestris 

aj.). Zachována celkem početná populace Juniperus communis. 

Nelesní vegetace zachována ostrůvkovitě na mělkých půdách 

s Hieracium pilosella, Jasione montana, Lychnis viscaria, Thymus 

pulegioides, Ajuga genevensis, Centaurea stoebe, Campanula 

rotundifolia, Potentilla verna, Scleranthus perenis, Viola hirta, 

Viola canina aj. Místy druhy skalních štěrbin – Asplenium 

septentrionale, Polypodium vulgare. Z významných druhů výskyt 

Cota tinctoria, Verbascum chaixii subsp. austriacum  

a Verbascum speciosum. 
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17 Suché acidofilní trávníky T3.5 

Druhově stále bohatý, květnatý suchý trávník nevyhraněného 

charakteru, degradace vlivem absence hospodaření a splachů  

z pole. Mírně dominuje Festuca ovina, vtroušeně Briza media, 

Koeleria pyramidata, Danthonia decunbens, Phleum phleoides, 

Genista tinctoria, Centaurea stoebe, Trifolium montanum, Galium 

verum, Sanguisorba minor, Carlina acaulis, Thymus pulegioides aj. 

Regionálně cenný, plošně celkem rozsáhlý porost. 

18 Aluviální psárkové louky T1.4 (→T1.1) 

Pravidelně kosený luční porost v nivě Mor. Dyje, vliv zemědělské 

intenzifikace v minulosti, ale stále druhově pestré, degradace 

prostorově různá (dle trofie), dominuje Alopecurus pratensis  

a Deschampsia cespitosa, vtroušeně Sanquisorba officinalis, 

Holcus lanatus, Carex acuta, Carex vulpina, Campanula patula, 

Leucanthemum vulgare agg., Ranunculus auricomus agg., R. acris, 

R. repens, Cardamine pratensis, Centaurea jacea, Lychnis flos-

cuculi aj. Směrem k okraji na sušších mírně vyvíšených místech 

přechází v mezofilní trávníky (T1.1). Ze zajímavějších druhů 

výskyt Thalictrum lucidum a Cirsium canum. 

19 Aluviální psárkové louky T1.4 

Pravidelně kosený luční porost v nivě Mor. Dyje, vliv zemědělské 

intenzifikace v minulosti, ale stále druhově pestré, degradace 

výrazná, pravděpodobně v minulosti ovlivněné melioracemi. Druhy 

T1.5 v příměsy, floristicky značně přechodný typ, dominuje 

Alopecurus pratensis a Deschampsia cespitosa, vtroušeně 

Sanquisorba officinalis, Holcus lanatus, Carex acuta, Carex nigra, 

Campanula patula, Leucanthemum vulgare agg., Ranunculus 

auricomus agg., R. acris, R. repens, Cardamine pratensis, 

Saxifraga granulata, Filipendula ulmaria, Centaurea jacea, 

Lychnis flos-cuculi aj. Ze zajímavějších druhů výskyt Veronica 

scutellata a Myosotis discolor. 

20 Aluviální psárkové louky T1.4 

Pravidelně kosený luční porost v nivě Mor. Dyje, vliv zemědělské 

intenzifikace v minulosti, druhově ochuzené, mělký kanál  

v segmentu. Dominuje Alopecurus pratensis, Deschampsia 

cespitosa a Poa pratensis, vtroušeně Sanquisorba officinalis, 

Holcus lanatus, Festuca rubra, Carex acuta, Carex vulpina, 

Campanula patula, Ranunculus auricomus agg., R. acris, R. 

repens, Cardamine pratensis, Phalaris arundinacea, Filipendula 

ulmaria, Lathyrus pratensis, Lychnis flos-cuculi aj.  

Ze zajímavějších druhů výskyt Thalictrum lucidum. 

21 Vrbové křoviny hlinitých náplavů K2.1/M1.4 

Liniový porost podél toku Mor. Dyje s dominantním zastoupením 

Salix fragilis, vtroušeně Alnus glutinosa, Salix triandra a Prunus 

padus, místní tendence přechodu k olšovým luhům (K2.1). Řeka 

bohatě meandruje v původnim korytu, výskyt tůní ve slepích 

ramenech. Porosty místy obtížně prostupné. Podrost má ruderální 

charakter (Phalaris arundinacea, Urtica dioica, Stellaria 

nemorum) a je invadován Impatiens glandulifera. Místy vyvinuté 

porosty poříčních rákosin s Phalaris arundinacea a Glyceria 

maxima, vzácně výskyt Rumex hydrolapathum. 

22 Aluviální psárkové louky T1.4 

Pravidelně kosený luční porost v nivě Mor. Dyje, druhově pestré, 

na víse eutrofizované části vyšší ruderalizace. na okrajích přechody 

k T1.1. Dominuje Alopecurus pratensis a Deschampsia cespitosa 

vtroušeně Sanquisorba officinalis, Holcus lanatus, Carex acuta, 

Carex vulpina, Campanula patula, Leucanthemum vulgara agg., 

Ranunculus auricomus agg., R. acris, R. repens, Cardamine 

pratensis, Phalaris arundinacea, Filipendula ulmaria, Lathyrus 

pratensis, Lychnis flos-cuculi aj. Ze zajímavějších druhů výskyt 

Thalictrum lucidum. 

23 Mezofilní ovsíkové louky T1.1 

Druhově pestrý, květnatý pravidelně kosený porost na vyvýšeném 

okraji vlastní nivy s významným zastoupením Avenulla pubescens, 

Anthoxanthum odoratum, Dactylis glomerata, Holcus lanatus, 

Campanula patula, Leucanthemum vulgare agg., Pimpinela 

saxifraga, Geranium pratense, Galium verum, Galium album, 

Sanquisorba officinalis aj. 
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24 Suťové lesy L4 (→L3.1) 

Jeden z posledních rozsáhlejších listnatých lesních porostů v údolí 

Mor. Dyje, který se zachoval se současnosti. Velmi prudký a 

skalnatý svah, vegetace nemá vyhraněný charakter, řada prvků 

dubohabřin). Smíšený lesní porost s dominantním zastoupením lip 

(Tilia cordata, Tilia plathyphyllos), dále s dubem (Quercus robur), 

okrajově místy Picea abies. Bohatě vyvinuté E2 s lískou (Corylus 

avellana), dále Rosa pendulina, Crataegus sp., Lonicera xylosteum. 

V E1 dominuje Calamagrostis arundinacea, vtroušeně Galium 

sylvaticum, Campanula persicifolia, Gymnocarpium dryopteris, 

Hepatica nobilis, Actaea spicata, Stellaria holostea, Comvalaria 

majalis, Pulmonatia obscura aj. V dolní části svahu, v humóznější 

části bohatá populace Galanthus nivalis. Ostrůvkovitě vegetace 

sklaních štěrbin s Polypodium vulgare. Výskyt Veronica 

vindobonensis (potvrzeno cytometricky). 

25 
Dubohabrové lesy s ostrůvky 

suchých trávníků 
L3.1/T3.5 

Lesnatá skalnatá stráň jv. orientace nad tokem Mor. Dyje. 

Stromové patro tvoří dub (Quercus robur) s lípou (Tilia cordata), 

vtroušeně s borovicí (Pinus sylvestris). Bohatě vyvinuté E2 

(Corylus avellana, Rosa pendulina, Prunus spinosa, Cornus 

sanquinea, Lonicera xylosteum). V E1 – Hepatica nobilis, 

Mercurialis perennis. V místě skalních výchozů v horní části svahu 

zachovalé zbytky nelesní vegetace (zvětší části zarostlé dřevinami). 

Nelesní charakter má skalnatý svah pod el. vegením vysokého 

napětí – tato část však částečně degradovaná. Drobné plošky 

nelesní vegetace stále zachovalé s Phleum phleoides, Lychnis 

viscaria, Thymus pulegioides, Scleranthus perennis, Silene nutans 

aj. Z významných druhů výskyt Festuca valesiaca, Melica 

transsilvanica, Cota tinctoria, Verbascum chaixii subsp. 

austriacum, Brachypodium pinnatum, Arthemisia absinthium, 

Juniperus communis. Ostrůvkovitě vegetace sklaních štěrbin 

s Polypodium vulgare. 

26 
Suché mezofilní až acidofilní 

trávníky 

T1.1(→T2.3, 

T3.5) 

Suché trávníky na horní hraně svahu, druhově ochuzené, ale 

květnaté s dominancí Agrostis capillaris, vtroušeně s Genista 

tinctoria, Centaurea jacea, Briza media, Dianthus deltoides, 

Lychnis viscaria, Thymus pulegioides aj. 

27 Aluviální psárkové louky T1.4 

Luční porost v nivě Mor. Dyje, druhově relativně pestré, vliv 

zkulturnění v minulosti. Dominuje Alopecurus pratensis vtroušeně 

Holcus lanatus, Deschampsia cespitosa, Sanguisorba officinalis, 

Lychnis flos-cuculi, Geranium pratense aj. 

28 Rákosiny M1.1 

Rozsáhlé porosty s dominantním zastoupením Glyceria maxima 

v mokřadu zřejmě na místě bývalého rybníka, místy druhy 

vysokých ostřic (Carex acuta, Phalaris arundinacea) a vlhkých lad 

(Filipendula ulmaria). Invaduje Impatiens glandulifera. 

29 Vrbové křoviny hlinitých náplavů K2.1 

Husté obtížně přístupné porosty vrbin podél přirozeně 

meandrujícího koryta Bolíkovského potoka nad a při jeho ústím do 

Mor. Dyje. Dominuje Salix fragilis, vtroušeně Alnus glutinosa. Ve 

spodní etáži hojně Salix viminalis, Salix cinerea a místy Salix 

triandra. E1 je chudé ruderálního typu s Phalaris arundinacea, 

Urtica dioica, Stellaria nemorum, Solanum dulcamara. 

30 Acidofilní trávníky mělkých půd T5.5 

Krátkostébelné trávníky na mírném, j. orientovaném svahu nad 

Bolíkovským potokem s bohatými porosty Thymus pulegioides, 

Výrazná expanze Calamagrostis epigejos. Dále výskyt Briza 

media, Danthonia decumbens, Dianthus deltoides, Campanula 

rotundifolia, Hieracium pilosella, Lychnis viscaria, Potentilla 

verna, Sedum sexangulare, Rumex acetosella aj. Druhově pestré  

a květnaté. 

31 Dubohabřiny L3.1 

Severně orientovaný svah nad Bolíkovským potokem se smíšeným 

lesním porostem s částečně zachovalým hájovým E1. V E3 výskyt 

Quercus robur, Pinus sylvestris, Betula pendula, bohatě vyvinuté 

E2 s lískou (Corylus avellana). V E1 výskyt Campanula 

persicifolia, Symphytum tuberosum, Actaea spicata, Mercurialis 

perennis aj. Výskyt nitrofilních prvků (Urtica dioica, Geranium 

robertianum aj.). 
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32 Aluviální psárkové louky T1.4 

Luční porost v nivě Mor. Dyje mezi mlýnským náhonem a tokem 

řeky, druhově relativně pestré, vliv zkulturnění v minulosti, 

přechodný typ k T1.1. Dominuje Alopecurus pratensis vtroušeně 

Holcus lanatus, Deschampsia cespitosa, Sanguisorba officinalis, 

Lychnis flos-cuculi, Geranium pratense, Campanula patula, Poa 

pratensis aj. 

33 Aluviální psárkové louky T1.4 

Luční porost v nivě Mor. Dyje. Dominuje Alopecurus pratensis 

vtroušeně Holcus lanatus, Deschampsia cespitosa, Sanguisorba 

officinalis, Lychnis flos-cuculi, Geranium pratense, Campanula 

patula, Poa pratensis aj. Ze zajímavějších druhů výskyt 

Thalictrum lucidum. 

34 Aluviální psárkové louky T1.4 

Luční porost v nivě Mor. Dyje. Dominuje Alopecurus pratensis 

vtroušeně Holcus lanatus, Deschampsia cespitosa, Sanguisorba 

officinalis, Lychnis flos-cuculi, Geranium pratense, Campanula 

patula, Cardamine pratensis, Ranuculus acris aj. Vliv zkulturnění, 

pravděpodobně odvodněné boční prameniště. 

35 Suché acidofilní trávníky T3.5 

Suchá mez nad cestou ke mlýnu, vliv dlouhodobé absence 

hospodaření, ale stále relativně zachovalé. Výskyt Centaurea 

stoebe, Thymus pulegioides, Trifoilum arvense, Lychnis viscaria, 

Sedum sexangulare, Phleum phleoides, Cota tinctoria aj. Bohatá 

polulace Verbascum lychnitis. 

36 Aluviální psárkové louky T1.4 

Druhově bohatý luční porost v nivě Mor. Dyje, dominuje 

Alopecurus pratensis, hojně zastoupeno Geranium pratense, 

Sanguisorba officinalis, Holcus lanatus, vtroušeně Carex vulpina, 

Cirsium canum, Cardamine pratensis, Lychnis flos-cuculi, 

Deschampsia cespitosa, Ranunculus acris aj. Za zajímavých druhů 

výskyt Carex praecox a Thalictrum lucidum. 

37 Společenstva vysokých ostřic M1.7 

Aluviální louky bez pravidelné seče s dominantním zastoupením 

Carex acuta, Phalaris arundinacea a Filipendula ulmaria, 

vtroušeně zbytky původních druhů – Deschampsia cespitosa, 

Carex vulpina, Sanquisorba officinalis aj. Za zajímavých druhů 

výskyt Carex praecox a Thalictrum lucidum. 

38 Aluviální psárkové louky T1.4 

Luční porost v nivě Mor. Dyje, patří k druhově nejzachovalejším 

společenstvům aluviálních luk s prvky T1.9 v údolí Moravské 

Dyje. Vegetaci nevýrazně dominuje Alopecurus pratensis, dále 

výskyt Deschampsia cespitosa, Poa pratensis, Geranium pratense, 

Sanguisorba officinalis, Carex acuta, Holcus lanatus, Carex 

vulpina, Cirsium canum, Betonica officinalis. Za zajímavých 

druhů výskyt Carex curvata, Galium boreale, Cnidium dubium, 

Colchicum autumnale, Thalictrum lucidum, Pseudolysimachion 

maritimus. Částečně koseno, část pasena, místy ruderalizované 

pastevními plevely (Rumex obtusifolius, R. crispus). 

39 Aluviální psárkové louky T1.4 (→T1.9) 

Silně ruderalizované zbytky původních luk, na okraji nivy jsou již 

potenciálně bliže vegetaci střídavě vlhkých luk, ale silná 

ruderalizace stírá původní charakter společenstev. Plocha byla 

dlouhodobě bez hospodaření. Od roku 2010 je plocha přepásána a 

kvalitě vegetace to aspoň částečně prospělo, nicméně stále je silně 

ruderalizována. Významně je zastoupena Urtica dioica, Alopecurus 

pratensis, vtroušeně Colchicum autumnale, ojediněle Thalictrum 

lucidum. 

40 Olšiny L2.2 

Lužní porosty na březích Mor. Dyje s olší (Alnus glutinosa)  

a s vrbou křehkou (Salix fragilis) vtroušeně s náletovými dřevinami 

(Betula pendula, Populus tremula, Pinus sylvestris) na bývalých 

loukách. E1 má eutrofní charakter s běžnými mokřadními  

a nitrofilními druhy. Invaduje Impatiens glandulifera a I. 

parviflora.  

41 Dubohabřiny L3.1 

Lipový porost (Tilia cordata) s náletovými dřevinami v příměsy na 

svahu nad nivou a hájovým podrostem. Porost navazuje na bohatý 

květnatý porost na rakouské straně. Původní lesní porost však 

zasahuje na českou stranu jen okrajově a významné hájové druhy 

na české straně chybí. Na české straně se jedná z větší části  

o porosty na původním bezlesí (viz historické ortofoto snímky). 

V E2 hojně Euonymus verrucosa a Lonycera xylosteum, v E1 – 

Pulmonaria officinalis, Actaea spicata, Symphytum tuberosum, 
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Hepatica nobilis, Lathyrus vernus, Polygonatum odoratum, vyšší 

podíl nitrofilních druhů. 

42 Aluviální psárkové louky T1.4 (→T1.1) 

Aluviální psárkové louky s výraznými přechody k mezofilním 

trávníkům. Vliv zemědělského zkulturnění pozemků, proto původní 

charakter je otázkou. Druhově relativně pestré, ale vzácnější druhy 

chybí. Výrazně zastoupena Alopecurus pratensis, Anthoxanthum 

odoratum, Holcus lanatus, Festuca rubra, Arrhenatherum elatius, 

místy podmáčenější plochy s Carex vulpina a C. acuta. Vtroušeně 

Campanula patula, Leucanthemum vulgare agg, Betonica 

officinalis, Colchicum autumnale aj. 

43 
Nevyhraněná vegetace blízká 

vegetaci vysokých ostřic 
M1.7 (→T1.9) 

Bývalé aluviální až střídavě vlhké moliniové trávníky na státní 

hranici s rakouskem s výskytem regionálně velmi významných 

druhů. Plocha byla silně poškozena povodní v r. 2002, kdy nános 

povodňvého bahna značně změnil její dosavadní charakter. 

Původně se vlivem dlouhodobé absence kosení jednalo o lada 

s dominantním tužebníkem, která se však po povodní změnila 

v porosty se silně dominantní Glyceria maxima a dále s Carex 

acuta, C. cf. brizoides a Phalaris arundinacea. Na ploše přežívá 

poslední populace Iris sibirica v povodí Moravské Dyje a jedna 

z posledních populací na celé jz. Moravě. Z dalších významných 

druhů zde bylo zaznamenáno Cnidium dubium, Thalictrum 

lucidum a Allium angulosum. 

44 Aluviální psárkové louky T1.4 

Luční porost v nivě Moravské Dyje velmi zachovalého  

a nenarušeného charakteru s bohatou populací Cnidium dubium. 

Z dalších významných druhů výskyt Colchicum autumnale, Carex 

curvata a Thalictrum lucidum. 

45 Aluviální psárkové louky T1.4 
Kosený luční porost v nivě Mor. Dyje, podrobnější popis 

aktuálního stavu a druhového složení plochy není k dispozici. 

46 Aluviální psárkové louky T1.4 
Kosený luční porost v nivě Mor. Dyje, podrobnější popis 

aktuálního stavu a druhového složení plochy není k dispozici. 

47 Aluviální psárkové louky T1.4 
Kosený luční porost v nivě Mor. Dyje, podrobnější popis 

aktuálního stavu a druhového složení plochy není k dispozici. 

48 Mezofilní ovsíkové louky T1.1 
Sušší trávníky na okraji nivy, podrobnější popis aktuálního stavu  

a druhového složení plochy není k dispozici. 

49 Aluviální psárkové louky T1.4 
Kosený luční porost v nivě Mor. Dyje, podrobnější popis 

aktuálního stavu a druhového složení plochy není k dispozici. 

50 Aluviální psárkové louky T1.4 
Kosený luční porost v nivě Mor. Dyje, podrobnější popis 

aktuálního stavu a druhového složení plochy není k dispozici. 

51 Aluviální psárkové louky T1.4 
Kosený luční porost v nivě Mor. Dyje, podrobnější popis 

aktuálního stavu a druhového složení plochy není k dispozici. 

52 Tůň v nivě řeky V1G 

Bohatý porost okřehkovitých bylin, podrobnější popis aktuálního 

stavu a druhového složení plochy není k dispozici. Významné 

stanoviště pro obojživelníky. 

53 Tůň v nivě řeky V1G 

Bohatý porost okřehkovitých bylin, podrobnější popis aktuálního 

stavu a druhového složení plochy není k dispozici. Významné 

stanoviště pro obojživelníky. 

54 Aluviální psárkové louky T1.4 
Kosený luční porost v nivě Mor. Dyje, podrobnější popis 

aktuálního stavu a druhového složení plochy není k dispozici. 

55 Olšiny L2.2 

Lužní porost na místě starým meandrů, vegetace blízká vegetace 

měkkých luhů, ale podrobnější popis aktuálního stavu a druhového 

složení plochy není k dispozici. 

56 Aluviální psárkové louky T1.4 
Kosený luční porost v nivě Mor. Dyje, podrobnější popis 

aktuálního stavu a druhového složení plochy není k dispozici. 

57 Aluviální psárkové louky T1.4 
Kosený luční porost v nivě Mor. Dyje, podrobnější popis 

aktuálního stavu a druhového složení plochy není k dispozici. 

58 Aluviální psárkové louky T1.4 

Kosený luční porost v nivě Mor. Dyje s výskytem Cirsium canum 

a výraznou dominancí Sanguisorba officinalis v letním aspektu, 

podrobnější popis aktuálního stavu a druhového složení plochy 

není k dispozici. Degradace plochy bude pravděpodobně 

prostorově různá. 

59 Mezofilní křoviny K3 

Křovinami zarostlé bývalé suché trávníky nad cestou, stále 

fragmenty původních trávníků, podrobnější popis aktuálního stavu 

a druhového složení plochy není k dispozici. 
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60 Aluviální psárkové louky T1.4 
Kosený luční porost v nivě Mor. Dyje, podrobnější popis 

aktuálního stavu a druhového složení plochy není k dispozici. 

61 
Zatopený lom zarůstající nálety 

dřevin 
V1G/X12 

Zatopený lom s mělkou čistou vodou, zarůstá nálety dřevin  

a vrbinami, cenné stanoviště pro obojživelníky, potenciálně vhodné 

i pro výskyt zajímavých vodních makrofyt. Podrobnější popis 

aktuálního stavu a druhového složení plochy není k dispozici. 

62 Aluviální psárkové louky T1.4 
Kosený luční porost v nivě Mor. Dyje, podrobnější popis 

aktuálního stavu a druhového složení plochy není k dispozici. 

63 Aluviální psárkové louky T1.4 
Kosený luční porost v nivě Mor. Dyje, podrobnější popis 

aktuálního stavu a druhového složení plochy není k dispozici. 

64 Mezofilní křoviny K3 

Stráň nad nivou s hustými porosty křovin na místě bývalých 

suchých trávníků, podrobnější popis aktuálního stavu a druhového 

složení plochy není k dispozici. 

65 Aluviální psárkové louky T1.4 
Kosený luční porost v nivě Mor. Dyje, podrobnější popis 

aktuálního stavu a druhového složení plochy není k dispozici. 

66 Silniční most - 
Komunikace 408, délka mostu 35 m, šířka 11m, výška nad 

hladinou 3,5m. Pro vydru i ryby průchozí 

67 Jez - 
Délka 13 m, rozdíl hladin 1,1 m, sklon 1:2,5. Pro vydru prostupný, 

pro ryby neprostupný 

68 Lávka pro pěší - 
Délka mostu 18 m, šířka 1,2m, výška nad hladinou 2 m. Pro vydru  

i ryby průchozí 

69 Jez - 
Délka 14 m, rozdíl hladin 1,2 m, sklon: kolmý. Pro vydru 

prostupný, pro ryby neprostupný 

70 Železniční most - 
délka mostu 50 m, šířka 7 m, výška nad hladinou 8-10. Pro vydru i 

ryby průchozí 

71 Jez - 

Délka 20 m, rozdíl hladin 1,5 m, sklon 1:2,5. Pro vydru prostupný, 

pro ryby neprostupný. Částečně rozvalený – Zvážit odstranění, 

případně ponechat samovolnému rozpadu 

72 Jez - 
Délka 18 m, rozdíl hladin 1,5 m, sklon 1:3,5. Pro vydru prostupný, 

pro ryby částečně prostupný 

73 Mostek - 
Délka mostu 12 m, šířka 2,5 m, výška nad hladinou 2,5 m. Pro 

vydru i ryby průchozí 

74 Jez - 
Délka 15 m, rozdíl hladin 1,3 m, sklon 1:3-4. Pro vydru prostupný, 

pro ryby minimálně částečně prostupný 

75 Jez - 
Délka 20 m, rozdíl hladin 1,5 m, sklon 1:2,5. Pro vydru prostupný, 

pro ryby částečně prostupný 

76 Jez - 
Délka 20 m, rozdíl hladin 1,5 m, sklon 1:1,5. Pro vydru prostupný, 

pro ryby neprostupný 

77 Silniční most - 
Komunikace 152, délka mostu 50 m, šířka 11m, výška nad 

hladinou 8. Pro vydru i ryby průchozí 

78 Lávka pro pěší - 
Délka mostu 20 m, šířka 1,2m, výška nad hladinou 2 m. Pro vydru i 

ryby průchozí 

79 Jez - 
Délka 15 m, rozdíl hladin 1,5 m, sklon 1:3. Pro vydru prostupný, 

pro ryby neprostupný 

80 Silniční most - 
Délka mostu 21 m, šířka 5m, výška nad hladinou 2,5. Pro vydru i 

ryby průchozí 

81 Jez - 
Délka 13 m, rozdíl hladin 2 m, sklon 1:6. Pro vydru prostupný, pro 

ryby minimálně částečně prostupný 

82 Lávka pro pěší - 
Délka mostu 25 m, šířka 1,5m, výška nad hladinou 4 m. Pro vydru i 

ryby průchozí 

83 Silniční most - 
Délka mostu 27 m, šířka 6m, výška nad hladinou 5,5. Pro vydru i 

ryby průchozí 

84 Jez - 
Délka 50 m, rozdíl hladin 2-2,5 m, sklon 1:3,5. Pro vydru 

prostupný, pro ryby neprostupný 

85 Silniční most - 
Komunikace 409, délka mostu 36 m, šířka 9m, výška nad hladinou 

4 m. Pro vydru i ryby průchozí 

86 Mostek - 
Délka mostu 21 m, šířka 2,5 m, výška nad hladinou 3 m. Pro vydru 

i ryby průchozí 

87 Jez - 
Délka 11 m, rozdíl hladin 2 m, sklon 1:3. Pro vydru prostupný, pro 

ryby neprostupný 
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88 

 
Silniční most - 

Délka mostu 11 m, šířka 6m, výška nad hladinou 1,5 m. Pro vydru i 

ryby průchozí 

89 Umělá tůň V1F 
Tůň vybudovaná v 90 letech, v současnosti značně zanesená 

opadem a zřejmě i nadměrně zastíněná. 

90 Luční periodická tůň M1.7 (→M1.3) 
Deprese v louce zarostlá vysokými ostřicemi a zblochanem 

vzplývavým. Voda  periodicky vysychá a plocha je kosena. 

91 Luční periodická tůň M1.7 (→M1.3) 
Deprese v louce zarostlá vysokými ostřicemi a zblochanem 

vzplývavým. Voda  periodicky vysychá a plocha je kosena. 

92 Tok Moravské Dyje V4 Tok řeky s břehovými porosty 

 

 

2.5 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních ochranářských zásahů v území  

a závěry pro další postup 

 

Ochranářské zásahy v tomto území byly dvojího typu. Koncem 20. Století zde došlo jednak 

k vytvoření několika tůní pro obojživelníky (Hradišťko, Mutenská obora), částečnému odbahnění  

a prosvětlení tůně kamenolomu v Modleticích a kosení stráně u Hradišťka a louky s kosatcem 

sibiřským u státní hranice. Zejména tůně u Mutenské obory napomohly posílení populací 

obojživelníků. Kosení stráně u Hradišťka naráží na to, že se jedná o plochu navazující na chaty  

a plocha i přes občasnou údržbu degraduje. Bezkolencová louka s kosatcem sibiřským se po 

povodních 2006 výrazně změnila, zřejmě došlo k obohacení živinami a došlo k přeměně na porost 

vysokých ostřic, ve kterém přežívá jen několik rostlin kosatce. V současné době je potřeba provést 

údržbu tůně u Hradišťka a pomocí intenzivnější péče (kosení, vyřezání dřevin) se pokusit zastavit 

ruderalizaci ploch u Hradišťka. Kosení je navrhováno i v porostu, kde přežívají kosatce. Při 

dlouhodobé péči je předpoklad, že odčerpáním živin pravidelnou sklizní dojde opět ke změně 

společenstva vysokých ostřic. 

 

2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize 

 

Prioritním zájmem  je ochrana (podpora) populace vydry říční (Lutra lutra), která je předmětem 

ochrany v této EVL.  Řeka je však velmi významná i z pohledu ichtyologického a výskytem 

několika vzácných druhů velkých mlžů a dalších bezobratlých (vážky, raci, brouci), kteří jsou 

předmětem ochrany v PP. Jelikož všechny tyto skupiny mají obdobné nároky a navíc jak ryby, tak 

velcí mlži i raci tvoří potravní základnu pro populace vydry říční, nemůže podpora populací těchto 

skupin vést ke kolizi se současným hlavním předmětem ochrany. Prioritním zájmem v PP je i 

udržení bohatých společenstev  a populací významných rostlinných a živočišných druhů vázaných 

na mokřadní plochy, nivní liouky, trávníky mezofilního až xerofilního typu a biotopů otevřených 

skalních ploch. Ani tento zájem se nedostává do rozporu s výše uvedenými zájmy na ochranu 

vodního toku a druhů na něj vázaných. 

  
 

3. Plán zásahů a opatření  
 

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

 

3.1.1 Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání 

 

a) péče o lesy 
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● V kulturních lesních porostech hospodařit dle tradičních lesnických postupů. Pouze omezit 

používání herbicidních látek při obnově lesních porostů a dalším lesnickém provozu. V případě 

obnovy po těžbě je vhodné upřednostňovat výsadbu stanovištně a regionálně původních listnatých 

dřevin (Tilia cordata, Quercus robur). Pokud možno vyloučit z obnovy smrk (Picea abies)  

a z jehličnatých dřevin preferovat borovici (Pinus sylvestris). Pokud možno v lesních porostech 

ponechávat určitý podíl mrtvého dřeva. 

 

● Zachovat stávající zbytky původních lesních porostů. Těžba v těchto porostech by měla být pouze 

výběrová, hospodaření by mělo směřovat k porostům s nižší mírou zakmenění a vertikálně  

a horizontálně pestrou strukturou. 

 

● Ponechat v porostech vybrané výstavky listnatých dřevin, příp. torza odumírajících listnatých 

dřevin. 

 

● Upřednostňovat přirozenou obnovu stávajících porostů listnáčů. 

 

● Vyloučit velkoplošné holé seče, velikost holé seče max. do 0,5 ha. Vhodný je převod tvaru lesa  

od vysokého na střední či nízký. 

 

b) péče o rybníky (nádrže) a vodní toky 

 

● Zprůchodnění migračních bariér v toku Moravské Dyje. V první fázi by měla být provedena 

studie, řešící možnost likvidace alespoň části stávajících jezů a obnovu jak migrační prostupnosti 

toku, tak jeho původnícho proudného charakteru (likvidace vzdutí, které samo o sobě pro reofilní 

druhy představuje migrační překážku). Jezy, které jsou aktuálně rozvalené, by neměly být 

obnovovány. Mohou být ponechány samovolné ranaturaci, odstraněny, max. nahrazeny pozvolnými 

balvanitými skluzy bez navyšování hladiny vzdutí (naopak žádoucí je jeho maximální snížení  

a obnova proudného charakteru toku). Jezy, které nelze z toku odstranit, je třeba migračně 

zprůchodnit (nejlépe od spodního úseku). Vhodné by bylo jejich snížení a nahrazení pozvolnými 

balavanitými skluzy, minimálně je třeba je doplnit o funkční rybí přechody (jejich konstrukce musí 

respektovat složení místní ichtyocenózy). Stávající jezy nelze za žádných okolnéstí dále zvyšovat 

a zvětšovat tak délku vzdutí! Nové příčné objekty na toku nesmějí být povolovány! 

 

● Zarybňovací plán a rybářské obhospodařování toku musí být neprodleně optimalizováno. 

Do toku lze vysazovat (pokud je to vůbec nutné) pouze stanovištně a geograficky původní druhy 

ryb (v daném případě je tento termín třeba chápat jako biologický, nelze aplikovat jeho chápání  

ve smyslu „rybářského zákona“). Původ vysazovaných ryb musí být jasně zdokumentován.  –  

Na lokalitu mohou být vysazovány ryby pouze z lokalit, které jsou z pohledu račího moru 

prokazatelně „čisté“ 
 

● Do toku ani jeho přítoků nesmějí být vysazováni žádní raci! 

 

● Je třeba zachovat poříční tůně a slepá ramena, v případě nadměrného zanášení je žádoucí je 

revitalizovat. Před nadměrným zárostem, zazemněním a zastíněním je třeba ochránit i umělé tůně 

(kamenolom Modletice, Hradišťko), popř. nádrže v PP (EVL). Do tůní nesmějí být nasazovány 

ryby! 

 

● Vytvoření, místy prohloubení osluněných tůní v podmáčených partií na obou březích M.Dyje 
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● Břehové nátrže není mimo intravilány obcí vhodné nijak uměle upravovat a zpevňovat 

(žádoucí je zde ponechat koryto toku pokud možno přirozeným procesům). Tam, kde by tyto 

skutečnosti ohrožovaly např. komunikace, mosty či nemovitosti, doporučuje se prioritně použít 

kamenný zához.  

 

● Břehovou linii dřevin ponechat pokud možno samovolnému vývoji, zasahovat pouze 

v případě kalamitních stavů. Důležité je, aby v ní byly vtroušeně zachovány staré odumírající 

dřeviny a jejich torza. 

● Zachování současné rozlohy lužních porostů a doprovodné vegetace v EVL, zachování 

zastoupení keřového patra 

 

● Pokud je kácení nezbytné, nechávat vysoké pařezy (ca 1 m), vrby řezat tzv. „na hlavu“ 

● Výsadbu nových dřevin omezit na nezbytně nutné minimum, vyloučit vysazování jasanu. 

Preferovat druhy tvrdého luhu (dub letní, habr, jilmy). 

 

● V místech, kde nehrozí např. poškození mostů, ponechávání mrtvého dřeva ve vodě (jsou na 

něj vázané např. některé významné druhy čel. Elmidae).  

 

● Je třeba řešit zjištěné úniky nečištěných odpadních vod do toku. 

 

● Vyloučení používání nebezpečných látek v okolí toku. V okolí toku je třeba vázat jakoukoliv 

aplikaci biocidů, popř. dalších látek potenciálně ohrožujících kvalitu vody (hnojiva, kejda apod.) na 

souhlas OOP.  

 

● Monitoring stávajících hnízdišť ledňáčka říčního (Alcedo atthis) a jejich údržba, obnova starých 

stěn, případně výstavba umělých hnízdních stěn a nor 

 

● Při rekonstrukci či výstavbě nových mostů (především tam, kde koryto toku nemá šikmé nebo 

vyvýšené břehy a voda může sahat od opěry k opěře) navrhujeme bezbariérové vytvoření suchých 

břehů nebo lávek, které by zajistily jejich průchodnost i při vyšším stavu vody. Suché břehy je 

možné vybudovat dodatečným vyzděním (kámen, beton) a pokrytím kameny, pískem či jiným 

substrátem. Průchodnost je zde možné zlepšit instalací bočních chodníků či lávek nebo umístěním 

velkých kamenů přímo do koryta toku. Minimální šířka břehů či lávek by měla být 40 cm. 

Dále je nutné myslet na vhodnou úpravu terénu před mostem tak, aby na něj bylo opatření 

(dodatečně vytvořené břehy či boční lávka) přirozeně navázáno. Zároveň nesmí být zamezeno 

volnému průtoku vody, aby nedocházelo k nadměrnému usazování naplavenin a tím zamezení např. 

migrace ryb. 

 

● Osvěta a prevence před zavlečením račího moru. Je třeba informovat jak sportovní rybáře, tak 

hospodařící subjekty ČRS o výskytu raků a prevenci před šířením račího moru.  

c) péče o nelesní pozemky 

 

Zásadní by měla být snaha o zachování péče na všech dosud obhospodařovaných plochách  

a obnova pravidelného hospodaření na plochách s výskytem významných světlomilných druhů 

rostlin a rostlinných společenstev. Naprosto nepřípustné je umělé zalesňování dosud bezlesých 

ploch. 
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Druh managementu: Kosení 

 

Kosení je tradiční způsob obhospodařování aluviálních psárkových luk. V minulosti se jednalo 

o velice ceněné obvykle dvojsečné a v některých případech až trojsečné louky, které díky vysoké 

trofii poskytovaly kvalitní píci. Pravidelná seč je zásadní pro udržení druhové diverzity území. 

Vzhledem k vysoké trofii těchto stanovišť je po ústupu seče degradace velmi rychlá a vede 

k převládnují několika málo druhů travin a silné ruderalizaci. Do současnosti je většina luk v aluviu 

kosena v rámci běžného zemědělského využívání. Řada porostů byla v minulosti narušena 

zemědělskou intenzifikací, celkově mají však louky zachovalý, druhově pestrý charakter.  

Z pohledu aktivní ochrany území je zásadní zachovat stávající hospodaření a pouze ho mírně 

upravit, aby lépe vyhovovalo komplexní ochraně zaměřené na předměty ochrany jako celek. 
Jedná se především zásahy na podporu entomofauny, níže uvedené v bodech: 

 

● Aluviální louky jsou tradičně dvojsečné, je proto vhodné tento režim zachovat. Pouze v případě 

mimořádně zachovalých porostů je možné v některých letech kosit pouze jednou v sezóně. 

 

● Snažit se o větší časovou i prostorovou heterogenitu seče (nekosit všechny sousední enklávy  

ve stejném termínu). 

 

● Na enklávách většího rozsahu ponechat neposečený pás (ca 4 m široký, 15-30 m dlouhý) který 

bude posečen až v rámci druhé seče a zase ponechán nepokosený pás na jiném místě louky. 

 

● Pokud není možné ponechávat neposečené pásy, je vhodné kosit v termínech: první seč – do 

15.6.; druhá seč – po 15.8. 

 

● Naprosto nežádoucí a vyloučené je mulčování, příp. ponechávání posečené trávy na ploše 

louky. 

 

● Naprosto nepřípustná je aplikace herbicidů a jiných chemických plátek, obnova drnu přeoráním  

a dosevy, případně hnojení luk na ploše ZCHÚ. 

 

Pravidelné kosení je navrženo i v některých případech suchých strání (viz kap. 3.1.2), které patřily 

mezi tradičně pasené pozemky. Ovšem v současnosti je zde realizace pastvy z praktických důvodů 

problematická (nepatrná velikost, odlehlost ploch a špatný přístup k nim apod.). Pravidelná seč však 

zabrání jejich zániku vlivem expanze konkurenčně silných druhů trav a křovin. Při seči těchto ploch 

je důležité dodržovat následující zásady: 

 

● Vzhledem k ochraně entomofauny a podpoře generativního rozmnožování rostlin je vhodné kosit 

fázově. Polovinu plochy v brzkém létě (červen), druhou polovinu na konci léta (září). Termín seče 

na plochách meziročně střídat. 

 

● Pokud je na ploše silná expanze nežádoucích druhů (např. třtina křovištní) je doporučené kosit 

v termínu do konce června. 

 

● Při seči nenechávat „vysoké strniště“ kosit až k povrchu země. 

 

● Pokosená biomasa by měla být usušena na ploše a krátce po seči (do 10 dnů) odklizena. Je 

nepřípustné nechávat ji zde „hnít“ dlouhé týdny. 

 

● Po každé seči je potřeba plochu dobře a pečlivě vyhrabat, nenechávat zbytky pokosené biomasy. 
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● Pokosenou trávu/seno odstranit mimo vlastní lokalitu 

 

Druh managementu: Pastva 

 

Pastva je tradiční způsob využití společenstev suchých trávníků, typicky na svažitých a reliéfově 

členitých místech. Pastva vytváří specifickou mikromozaiku terénu, některé druhy rostlin 

podporuje, jiné naopak tlumí. Zejména při ochraně řady bezobratlých a konkurenčně slabých druhů 

rostlin má nezastupitelnou roli. Některé invazní a expanzní druhy pastva potlačuje rychleji  

a účinněji než seč. Na druhou stranu organizace pastvy, která bude z pohledu ochrany přírody 

fungovat efektivně, je složitější než prostá seč. 

Pastva byla na sledovaném území navrhována pouze v případě rozlohou větších ploch, které jsou 

logisticky přístupné a nacházejí se v přímém sousedství sídel (viz kap. 3.1.2). Pokud by nebylo 

možné pastvu na navržených plochách realizovat, je potřeba ji nahradit pravidelnou sečí. 
Trvalá pastva není vhodná ani na jedné z navrhovaných ploch. Jsou pro takový způsob pastvy 

příliš malé a dlouhodobá pastva spojená s přikrmováním zvířat by vedla postupně k poškození 

plochy (ruderalizace, potlačení druhů z čel. bobovitých apod.). Při relizaci pastvy by se mělo 

postupovat dle níže uvedených doporučení: 

 

● Vzhledem k velikosti a charakteru daných ploch je vhodná především pastva ovcí a koz. 

 

● Pokud má být pasena dlouhodobě neobhospodařovaná plocha, je potřeba před pastvou odstanit 

stařinu (seč a vyhrabání nebo zimní pastva). 

 

● Důležité je začínat s pastvou v jarním období (IV-V), kdy je pastva velice efektivní. Na jaře 

spasené plochy není nutné opakovaně přepásat. 

 

● Pastva by měla probíhat po částech, nikoli pást celou plochu jako celek. 

 

● Velikost ohrazené plochy by se měla vždy přispůsobovat velikosti pastevního stáda – pastva 

by měla být intenzivní (spást až na drn) a relativně krátkodobá (ca 2-3 týdny). 

 

● Pokud po pastvě zůstávají nedopasky, je potřebat dosekat a vyhrabat pouze plochy s nežádoucími 

expanzními či invazními druhy. Rozhodně nelikvidovat nedopasky plošně jako celek. 

 

Druh managementu: Likvidace náletových dřevin a křovin 

 

Na vymezeném území má vždy cenu chránit maximální možnou rozlohu cenných společenstev 

v maximální kvalitě. Vzhledem k pokročilé sukcesní fázi v některých částech území je velmi 

vhodné přistoupit k postupné likvidaci náletových porostů. Podrobný popis navrhovaných opatření 

je uveden v  kap. 3.1.2, níže jsou uvedeny základní zásady, které by měly být dodržovány, aby 

opatření měla z pohledu ochrany přírody požadovaný smysl. 

 

● Likvidaci dřevin je třeba provádět v období vegetačního klidu a mimo hnízdní období, nejlépe  

v  měsících (IX, X, XI, XII, I, II). 

 

● Přednostně vždy začínat s likvidací náletových dřevin tam, kde ohrožují zbytky cenných 

rostlinných společenstev nebo přímo populace ohrožených a vzácných druhů rostlin. 
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● Na plochách, kde je plánována pastva, začít likvidací náletu a křovin na plochách, kde porosty 

dřevin brání efektivnímu vedení ohrazení území (rovné vedení ohrad) za účelem pastvy. 

 

● V pasených plochách provádět prořeďování a likvidaci dřevin a křovin až po jejich prvním 

„přepasení“. Tento postup značně práci ulehčuje, je časově a tedy i finančně efektivnější. 

 

● Pokud jsou páleny větve, tak není-li možné pálit je mimo vymezené území, je potřeba vybrat 

předem plochy, kde je možné pálit a nehrozí likvidace nějakého významného druhu rostlin. Popel je 

třeba po spálení z lokality odstranit (vysypat na pole, kulturní travní porost apod.). 

 

● Pokud jsou dřeviny odstraňovány v místech, kde bude následovat obnova seče, nenechávat 

vysoké pařezy, které následnou seč komplikují. 

 

● Na vhodných místech mimo plochy s cenným bylinným podrostem, podmáčené plochy vhdné 

k budování tůní apod.  ponechávat hromady klestí nebo pařezů (podpora hnízdních a úkrytových 

možností ptactva) 

 

Druh managementu: Tvorba tůní 

Vzhledem k akutnímu nedostatku rozmnožovacích ploch pro obojživelníky je vhodné vytváření 

soustav tůní i samostatných tůní na vhodných, nejlépe přiměřeně osluněných místech nivy. Při tom 

je potřeba dodržovatnásledující zásady 

 

● Tůně je nutno tvořit mimo botanicky cenné plochy. 

 

● Tůně musí mít rozsáhlou mělkovodní zónu s hloubkou do 30 cm (nejlépe alespoň 2/3 plochy).  

 

● V tůních určených pro rozmnožování obojživelníků je potřeba budovat i hlubší partie (cca 80-100 

cm), ve kterých budou moci larvy obojživelníků dokončit vývoj i v případě významného poklesu 

hladiny. 

 

● Materiál vytěžený z tůní je možno volně rozprostřít mimo botanicky významné segmenty, 

případně odvézt a dále využít dle jeho charakteru. 

 

● Při tvorbě tůní je nutno řešit i jejich slovitelnost. Je pravděpodobné, že při přeplavení tůní se do 

nich dostanou i ryby nežádoucích druhů. Proto je potřeba, aby bylo možné jejich slovení buď 

vypuštěním tůně, nebo jejich velikost a hloubka musí umožnit účinné prolovení elektrickým 

agregátem, případně odčerpání vody čerpadlem. 

 

c) péče o rostliny  

 

Většině zastoupených vzácných, ohrožených a zvláště chráněných druhů by měla trvalé podmínky 

pro přežití na lokalitě vytvářet realizace navržených managementových zásahů a dalších opatření.  

 

d) péče o živočichy  

 

Z entomologického pohledu by měla trvalé podmínky pro přežití většiny vzácných, ohrožených  

a zvláště chráněných druhů na lokalitě vytvářet realizace navržených managementových zásahů  

a dalších opatření.  

Opatření pro ryby a další vodní organismy s vazbou na Moravskou Dyji jsou též uvedena výše 

(patří mezi nimi odstraňování migračních bariér, úprava rybářského hospodaření a nutnost 



67 

 

konzultace zarybňovacích plánů s odborníky a OOP, snížení znečištění toku, prevence před 

zavlečením račího moru, zprůchodnění příčných překážek pro vydru atd.).   

Jako velmi účinná stabilizační a podpůrná opatření pro celou řadu organismů (obojživelníci. vodní 

rostliny, vodní hmyz, ...) se nabízí obnova a stabilizace současných stojatých vodních ploch, 

budování nových zemních tůní na vhodných místech v celé ploše PP, popř. omezení rybochovu 

v přilehlých rybnících (s navazující kompenzací způsobené újmy vlastníkům). 

 

3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území 

 

Na základě dostupných informací byly v ploše ZCHÚ vymezeny segmenty cenné a zajímavé 

z přírodního hlediska. V níže uvedené tabulce je u jednotlivých dílčích ploch uveden přesný rozpis 

opatření a pokynů pro aktivní ochranu nově vyhlašovaného území. Je zde upozorněno i na plochy, 

které jsou v současnosti bez pravidelné aktivní péče a hrozí jim zánik, a proto je důležité aktivní 

péči na těchto plochách obnovit. 

 

Tabulka: Popis navrhovaných managementových opatření pro jednotlivé segmenty (dílčí plochy). 

Opatření a zásady jejich provedení, které jsou obecně platné pro celé území PP, jsou uvedeny v kap. 

3.1.1 a nejsou zpravidla součástí popisu navrhovaných opatření v této tabulce. Obnova 

managementu (ANO) označuje plochy, které jsou v současnosti bez pravidelného hospodaření a je 

potřeba zde obnovit aktivní management. Priorita (I) označuje zásahy, které by bylo pro efektivní 

aktivní ochranu PP Moravská Dyje nutné realizovat v době platnosti tohoto plánu péče. Priorita (II) 

označuje návrhy vhodné k realizaci. Ovšem v případě nedostatku finančních prostředků může být 

jejich realizace posunuta do dalších let. Veškeré zásahy týkající se redukce dřevin provádět 

v mimohnízdním období (začátek X - konec II). 

 
DP Kód 

biotop

u 

Výměr

a 

Typ 

manage

mentu 

Obn

ova 

man

age

men

tu 

Termín 

 

Pri

orit

a 

Popis navrhovaných opatření 

1,3,4, 5, 

9, 14, 

15, 18, 

19, 20, 

22, 27, 

32, 33, 

34, 36, 

37, 38, 

44, 45, 

46, 47, 

49, 50, 

51, 54, 

56, 57, 

58, 60, 

62, 63, 

65 

T1.4 

99,5786 

Koseno; 

na 

vhodných 

místech 

zřídit 

tůně 

- 

1. seč – do 

15.6.; 

druhá seč – 

po 15.8. 

 

1 

Pokračovat v pravidelné seči (2x/rok), není 

přípustné mulčování, hnojení, obnova drnu 

přeoráním a dosevy, používání biocidů. Vhodné je 

občasné bránování v časně jarním období, 

nevhodné je válcování. Vzhledem k ochraně 

entomofauny je vhodné ponechávat náhodně 

neposekaný pás – vždy na jiném místě. 

39, 42 T1.4 

5,7385 

Koseno / 

pastva 

Na 

vhodných 

místech 

zřídit 

tůně 

- 

1. seč – do 

15.6.; 

druhá seč – 

po 15.8. 

 

Pastva  

IV-X 

1 

V současnosti jsou plochy částečně pasené. Pastva 

není ideální způsob hospodaření pro tyto biotopy, 

ale je lepší než absence jakékoli údržby. Velice 

vhodné je po pastvě kosit nedopasky tak, aby 

nedocházelo k šíření nezádoucích pastevních 

plevelů. Je ovšem důležité pokosenou biomasu 

z lokality odstranit. Naprosto nepřípustné je 

mulčování, hnojení, obnova drnu přeoráním a 

dosevy a použití biocidů. Vhodné je občasné 

bránování v časně jarním období, nevhodné 
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DP Kód 

biotop

u 

Výměr

a 

Typ 

manage

mentu 

Obn

ova 

man

age

men

tu 

Termín 

 

Pri

orit

a 

Popis navrhovaných opatření 

válcování. Vzhledem k ochraně entomo-fauny je 

vhodné ponechávat náhodně neposekaný pás – 

vždy na jiném místě. 

6, 43 

M1.7, 

M1.7 

(T1.9) 

1,4287 

Koseno 

Na 

vhodných 

místech 

zřídit 

tůně 

ANO 

31.5-15.6 

1 

2 segmenty:  Bývalé aluviální louky, již delší dobu 

bez pravidelné seče. Na  severní ploše rozrazil 

dlouholistý, na jižní přežívá poslední populace Iris 

sibirica v povodí Moravské Dyje a jedna 

z posledních populací na celé jz. Moravě. Kosit 

nejlépe v časně letním období (31.5-15.6). Kosit 

důkladně, nenechávat vysoké strniště, biomasu 

důkladně vyhrabat a odstranit mimo lokalitu 

(kompostovat nebo usušit a spálit). 

13, 28,   
M1.7, 

M1.1 

5,1015 Bez 

zásahu, 

na 

vhodných 

místech 

zřídit 

tůně 

- 

- 

- 

Porosty vysokých ostřic s dominancí Carex acuta  

a Phalaris arundinacea, Porost rákosiny zřejmě  

na bývalém rybníce s dominantní Glyceria 

maxima. 

2, 7, 12, 

23, 26, 

30, 35, 

48 

T1.1, 

T3.5, 

T5.5 

6,9225 

Koseno 

případně 

odstranit 

X12 

ANO 

T1.1- 1. seč 

– do 15.6.; 

druhá seč – 

po 15.8. 

Ostatní 

15.6.-15.10 

1 

Pravidelně kosit - T1.1 1-2x ročně, ostatní 1 x 

ročně, Kosit důkladně, nenechávat vysoké strniště, 

biomasu důkladně vyhrabat a odstranit mimo 

lokalitu. Při seči stačí ponechat pouze některé (!) 

kvetoucí jedince divizny ozdobné. Odstranit 

nepůvodní dřeviny. 

8, 17 

T1.1, 

(T2.3), 

T3.5, 

T5.5 

1,8141 

Pastva - 

květen 

1 

Vhodné je krátkodobé intenzivní přepasení 

(nejlépe v jarním období – květen). Velikost 

oplůtku zvolit dle počtu pasených zvířat a případně 

pást postupně (fázově). Po pastvě případně dosekat 

nedopasky expanzních druhů (Calamagrostis 

epigejos). 

10 K3 

0,1985 

Odstraně

ní 

nepůvodn

ích 

dřevin, 

proředění 

ANO 

X - II 

2 

Mezofilní křoviny s hájovým podrostem. 

Vzhledem k vzácnosti hájových biotopů a výskytu 

vzácnějších druhů rostlin by bylo vhodné 

výhledově odstranit z plochy smrk, který 

způsobuje nežádoucí zástin. Případně výběrově 

zmladit některé křoviny. Zásadní je odstranění 

klestu a všech drobných větví. Cílem je vytvořit 

světlejší porost s bohatým bylinným  

a keřovým patrem. 

64 K3 

1,5984 Ponechat 

bez 

zásahu 

 

- 

- 

Ponechat přirozenému vývoji. 

11, 59 

K3/T5.

5/T6.1/

S1.2 

2,1784 

Mozaika, 

koseno 
ANO 

15.6.-15.10 

1 

Mozaika křovin a nelesních společenstev mělkých 

půd a skalních štěrbin. Je žádoucí křoviny v sou-

sedství nelesních enkláv redukovat a zachovalé 

plochy trávníků na horní hraně svahu občas pokosit 

(1x/2roky). Likvidaci křovin je vhodné provádět 

nejlépe mimo vegetační období (X-II). Dřevní 

hmotu však nikdy nepálit na místě. 

16 
K3/T5.

5/X12 

0,9177 

Likvidac

e 

X12/past

va 

ANO 

Křoviny 

 X-II 

 

Pastva  

Květen 1 

V první fázi je potřeba výrazně redukovat nálet 

dřevin a porosty křovin (zaměřit se na místa 

v bezprostředním sousedství ještě zachovalé 

nelesní vegetace. Likvidaci křovin je vhodné 

provádět mimo vegetační období (X-II). 

Nevyužitelnou dřevní hmotu však nikdy nepálit na 

místě, ale nejlépe po sklizni na přilehlích polích. 

Plocha je dostatečně velká pro pastvu a navíc 

pastva je více efektivní při potlačení křovin a 
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DP Kód 

biotop

u 

Výměr

a 

Typ 

manage

mentu 

Obn

ova 

man

age

men

tu 

Termín 

 

Pri

orit

a 

Popis navrhovaných opatření 

regeneraci zástinem degradovaných ploch. 

21, 29, 

30, 55 

K2.1, 

L2.2 

10,0655 

 

Bez 

zásahu,  

možno na 

vhodných 

místech 

zřídit 

tůně 

 

- 

- 

Porosty mokřadních vrbin a olšin na bahnitých 

náplavech v nivě. 

25 
L3.1, 

T3.5 

1,5843 
 

Likvidac

e X12, 

koseno 

ANO 

X-II 

2 

Vzhledem k výskytu regionálně významných 

druhů  

a stále zachovalého charakteru nelesních 

společenstev je velmi žádoucí tyto enklávy nelesní 

vegetace zachovat. Redukovat částečně 

expandující křoviny s důrazem na Prunus spinosa, 

případně vyvětvit některé duby v návaznosti na 

sousední luční segment; na horní hraně občas 

posekat (1x/2 roky) a důkladně vyhrabat (jak to 

dovolí sklon terénu). V případě lesního porostu 

těžit pouze výběrově, směřovat porost k sníženému 

zakmenění a bohaté vertikální a hori-zontální 

struktuře. Ve stromovém patře preferovat dub letní. 

24, 31, 

41 

L4, 

L3.1 

3,8460 Šetrné 

lesní 

hospodař

ení 

 

- 

1 

Při lesním hospodaření postupovat šetrně, pouze 

výběrová těžba, směřovat k porostu s nižším 

zakmeněním a pestrou vertikální a horizontální 

strukturou. Zčásti ponechávat odumírající torza. 

52, 53, 

61, 90, 

91 

V1G 

1,3590 
Prosvětlo

vání 
ANO 

X-II 

2 

Minimální management, udržovat tůně ne zcela 

zastíněné. 

66 
Silniční 

most 

 

Bez 

zásahu 
 

 

- 

Komunikace 408, délka mostu 35 m, šířka 11m, 

výška nad hladinou 3,5m. Pro vydru i ryby 

průchozí. Aktuálně bez zásahu, v případě oprav je 

třeba respektovat nutnost zachování migrační 

prostupnosti jak pro vydru říční, tak pro vodní 

organismy. 

67 Jez 

 Zvážit 

možnost 

odstraněn

í, nutnost 

migrační

ho 

zprostupn

ění 

 

 

1-2 

Délka 13 m, rozdíl hladin 1,1 m, sklon 1:2,5. Pro 

vydru prostupný, pro ryby neprostupný. V rámci 

studie prioritně zvážit možnost odstranění, 

v případě, že to nebude možné, je třeba vhodným 

způsobem zajistit migrační prostupnost a 

minimalizaci délky vzdutí. 

68 

Lávka 

pro 

pěší 

 

Bez 

zásahu 
 

 

- 

Délka mostu 18 m, šířka 1,2m, výška nad hladinou 

2 m. Pro vydru i ryby průchozí. Aktuálně bez 

zásahu, v případě oprav je třeba respektovat 

nutnost zachování migrační prostupnosti jak pro 

vydru říční, tak pro vodní organismy. 

69 Jez 

 Zvážit 

možnost 

odstraněn

í, nutnost 

migrační

ho 

zprostupn

ění 

 

 

1-2 

Délka 14 m, rozdíl hladin 1,2 m, sklon: kolmý. Pro 

vydru prostupný, pro ryby neprostupný. V rámci 

studie prioritně zvážit možnost odstranění, 

v případě, že to nebude možné, je třeba vhodným 

způsobem zajistit migrační prostupnost a 

minimalizaci délky vzdutí. 

70 

Železni

ční 

most 

 

Bez 

zásahu 
 

 

- 

délka mostu 50 m, šířka 7 m, výška nad hladinou 

8-10. Pro vydru i ryby průchozí. Aktuálně bez 

zásahu, v případě oprav je třeba respektovat 

nutnost zachování migrační prostupnosti jak pro 



70 

 

DP Kód 

biotop

u 

Výměr

a 

Typ 

manage

mentu 

Obn

ova 

man

age

men

tu 

Termín 

 

Pri

orit

a 

Popis navrhovaných opatření 

vydru říční, tak pro vodní organismy. 

71 Jez 

 Odstraně-

ní, popř. 

ponechat 

samo-

volnému 

rozpadu  

 

 

1-2 

Délka 20 m, rozdíl hladin 1,5 m, sklon 1:2,5. Pro 

vydru prostupný, pro ryby neprostupný. Částečně 

rozvalený – Zvážit odstranění, případně 

ponechat samovolnému rozpadu; neobnovovat! 

72 Jez 

 Zvážit 

možnost 

odstraněn

í, popř. 

optimaliz

ace mi-

grační 

prostup-

nosti 

 

 

1-2 

Délka 18 m, rozdíl hladin 1,5 m, sklon 1:3,5. Pro 

vydru prostupný, pro ryby částečně prostupný. 

V rámci studie prioritně zvážit možnost odstranění, 

v případě, že to nebude možné, je třeba vhodným 

způsobem zajistit úplnou migrační prostupnost  

a minimalizaci délky vzdutí. 

73 Mostek 

 

Bez 

zásahu 
 

 

- 

Délka mostu 12 m, šířka 2,5 m, výška nad hladinou 

2,5 m. Pro vydru i ryby průchozí. Aktuálně bez 

zásahu, v případě oprav je třeba respektovat 

nutnost zachování migrační prostupnosti jak pro 

vydru říční, tak pro vodní organismy. 

74 Jez 

 Zvážit 

možnost 

odstraněn

í, popř. 

optimaliz

ace mi-

grační 

prostup-

nosti 

 

 

1-2 

Délka 15 m, rozdíl hladin 1,3 m, sklon 1:3-4. Pro 

vydru prostupný, pro ryby minimálně částečně 

prostupný. V rámci studie prioritně zvážit možnost 

odstranění, v případě, že to nebude možné, je třeba 

vhodným způsobem zajistit úplnou migrační 

prostupnost a minimalizaci délky vzdutí. 

75 Jez 

 Zvážit 

možnost 

odstraněn

í, popř. 

optimaliz

ace mi-

grační 

prostup-

nosti 

 

 

1-2 

Délka 20 m, rozdíl hladin 1,5 m, sklon 1:2,5. Pro 

vydru prostupný, pro ryby částečně prostupný. 

V rámci studie prioritně zvážit možnost odstranění, 

v případě, že to nebude možné, je třeba vhodným 

způsobem zajistit úplnou migrační prostupnost  

a minimalizaci délky vzdutí. 

76 Jez 

 Zvážit 

možnost 

odstraněn

í, nut-

nost 

migrační

ho 

zprostupn

ění 

 

 

1-2 

Délka 20 m, rozdíl hladin 1,5 m, sklon 1:1,5. Pro 

vydru prostupný, pro ryby neprostupný. V rámci 

studie prioritně zvážit možnost odstranění, 

v případě, že to nebude možné, je třeba vhodným 

způsobem zajistit migrační prostupnost a 

minimalizaci délky vzdutí. 

77 
Silniční 

most 

 

Bez 

zásahu 
 

 

- 

Komunikace 152, délka mostu 50 m, šířka 11m, 

výška nad hladinou 8. Pro vydru i ryby průchozí. 

Aktuálně bez zásahu, v případě oprav je třeba 

respektovat nutnost zachování migrační 

prostupnosti jak pro vydru říční, tak pro vodní 

organismy. 

78 

Lávka 

pro 

pěší 

 

Bez 

zásahu 
 

 

- 

Délka mostu 20 m, šířka 1,2m, výška nad hladinou 

2 m. Pro vydru i ryby průchozí. Aktuálně bez 

zásahu, v případě oprav je třeba respektovat 

nutnost zachování migrační prostupnosti jak pro 

vydru říční, tak pro vodní organismy. 
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DP Kód 

biotop

u 

Výměr

a 

Typ 

manage

mentu 

Obn

ova 

man

age

men

tu 

Termín 

 

Pri

orit

a 

Popis navrhovaných opatření 

79 Jez 

 Zvážit 

možnost 

odstraněn

í, nut-

nost 

migrační

ho 

zprostupn

ění 

 

 

1-2 

Délka 15 m, rozdíl hladin 1,5 m, sklon 1:3. Pro 

vydru prostupný, pro ryby neprostupný. V rámci 

studie prioritně zvážit možnost odstranění, 

v případě, že to nebude možné, je třeba vhodným 

způsobem zajistit migrační prostupnost a 

minimalizaci délky vzdutí. 

80 
Silniční 

most 

 

Bez 

zásahu 
 

 

- 

Délka mostu 21 m, šířka 5m, výška nad hladinou 

2,5. Pro vydru i ryby průchozí. Aktuálně bez 

zásahu, v případě oprav je třeba respektovat 

nutnost zachování migrační prostupnosti jak pro 

vydru říční, tak pro vodní organismy. 

81 Jez 

 Bez 

zásahu, 

popř. 

optimali-

zovat  

průchod-

nost pro 

ryby 

 

 

- 

Délka 13 m, rozdíl hladin 2 m, sklon 1:6. Pro 

vydru prostupný, pro ryby minimálně částečně 

prostupný. V rámci studie prioritně zvážit možnost 

odstranění, v případě, že to nebude možné, je třeba 

vhodným způsobem zajistit úplnou migrační 

prostupnost  

a minimalizaci délky vzdutí. 

82 

Lávka 

pro 

pěší 

 

Bez 

zásahu 
 

 

- 

Délka mostu 25 m, šířka 1,5m, výška nad hladinou 

4 m. Pro vydru i ryby průchozí, Aktuálně bez 

zásahu, v případě oprav je třeba respektovat 

nutnost zachování migrační prostupnosti jak pro 

vydru říční, tak pro vodní organismy. 

83 
Silniční 

most 

 Bez 

zásahu 
 

 
- 

Délka mostu 27 m, šířka 6m, výška nad hladinou 

5,5. Pro vydru i ryby průchozí 

84 Jez 

 Zvážit 

možnost 

odstraněn

í, nutnost 

migrační

ho 

zprostupn

ění 

 

 

1-2 

Délka 50 m, rozdíl hladin 2-2,5 m, sklon 1:3,5. Pro 

vydru prostupný, pro ryby neprostupný.  

85 
Silniční 

most 

 

Bez 

zásahu 
 

 

- 

Komunikace 409, délka mostu 36 m, šířka 9m, 

výška nad hladinou 4 m. Pro vydru i ryby průchozí. 

Aktuálně bez zásahu, v případě oprav je třeba 

respektovat nutnost zachování migrační 

prostupnosti jak pro vydru říční, tak pro vodní 

organismy. 

86 Mostek 

 

Bez 

zásahu 
 

 

- 

Délka mostu 21 m, šířka 2,5 m, výška nad hladinou 

3 m. Pro vydru i ryby průchozí. Aktuálně bez 

zásahu, v případě oprav je třeba respektovat 

nutnost zachování migrační prostupnosti jak pro 

vydru říční, tak pro vodní organismy. 

87 Jez 

 Zvážit 

možnost 

odstraněn

í, nut-

nost 

migrační

ho 

zprostupn

ění 

 

 

1-2 

Délka 11 m, rozdíl hladin 2 m, sklon 1:3. Pro 

vydru prostupný, pro ryby neprostupný. V rámci 

studie prioritně zvážit možnost odstranění, 

v případě, že to nebude možné, je třeba vhodným 

způsobem zajistit migrační prostupnost a 

minimalizaci délky vzdutí. 

88 

 

Silniční 

most 

 Bez 

zásahu 
 

 
- 

Délka mostu 11 m, šířka 6m, výška nad hladinou 

1,5 m. Pro vydru i ryby průchozí. Aktuálně bez 
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zásahu, v případě oprav je třeba respektovat 

nutnost zachování migrační prostupnosti jak pro 

vydru říční, tak pro vodní organismy. 

89 V1F 

 Pročiště-

ní, 

prosvětle

ní 

(odstraně

ní části 

dřevin) 

 

 

2 

V 90. Letech vytvořená umělá tůň. V současné 

době silně zanesená a zřejmě i nadměrně zastíněná 

90, 91 

M1.7, 

přecho

d 

k M1.3 

 Ve 

vhodném 

místě 

prohloub

ení tak, 

aby zde 

mohly 

dokončit 

vývoj 

larvy 

obojživel

níků 

 

 

- 

Luční tůně s dominancí vysokých ostřic a 

zblochanu vzplývavého, periodicky vysychající 

92 V4 

 Zachovat 

alespoň 

součas-

ný 

charakte

r toku.  

 

 

- 

Tok Moravské Dyje s břehovými porosty. Tok 

s řadou příčných překážek (popsány samostatně – 

viz výše). Zejména v horních partiích toku pod 

Dačicemi se zvýšeným znečištěním. 

Rozhodně nelze povolovat další úpravy toku, 

které by vedly ke změně jeho charakteru 

 

 

3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů  

a přehledu činností 

 

Pro podporu populace vydry říční je potřeba, aby přítoky Moravské Dyje i úseky řeky mimo PP 

(EVL) zůstaly pokud možno v přírodním stavu, nebyly upravovány a zpevňovány záhozy a aby 

došlo k zprůchodnění příčných překážek na tocích pro ryby. Zarybňovací procesy musejí 

respektovat stejné podmínky, jaké jsou stanoveny pr Moravskou Dyji (mimo jiné i s ohledem na 

možnost zavlečení račího moru). Vyloučeno je vysazování raků.  

V ochranném pásmu nebudou používány biocidy, hnojiva a jiné chemické látky  

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

V okolí PP (EVL) nebudou bez souhlasu OOP umísťovány myslivecké objekty (krmelce, budky pro 

kachny, kazatelny, újediště atd.). 

Jako velmi účinná stabilizační a podpůrná opatření se nabízí obnova a stabilizace současných 

stojatých vodních ploch, budování nových zemních tůní na vhodných místech, popř. omezení 

rybochovu v přilehlých rybnících (s navazující kompenzací způsobené újmy vlastníkům). 

 

3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu 

 

Území PP  je nově zaměřeno a označeno v souladu se zákonem. 
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3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území 

 

Nenavrhujeme žádná opatření. 

 

3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností 

 

Území je (kromě částí s výstavbou chat) rekreačně využíváno minimálně (procházky po cestách). I 

vodácké využití je s ohledem na vysokou hustotu jezů minimální. Současná míra rekreačního 

využívání veřejností na většině území proto nevyžaduje další regulaci. V místech s chatovými 

koloniemi je třeba zejména výchovou a vzděláváním omezit negativní vliv rekreace na významné 

biotopy. 

 

3.6 Návrhy na vzdělávací využití území 

 

Při hranicích PP umístit tabule s informacemi o přírodní památce a EVL Moravská Dyje, hlavních 

předmětech ochrany, ichtyofauně, fauně velkých mlžů a raků, případně dalších významných druzích 

a nutném managementu území. 

Osvěta a prevence před zavlečením račího moru. Je třeba informovat jak sportovní rybáře, tak 

hospodařící subjekty ČRS o výskytu raků a prevenci před šířením račího moru. Na lokalitu 

mohou být vysazovány ryby pouze z lokalit, které jsou z pohledu račího moru prokazatelně 

„čisté“ (Svoboda a kol. 2012). 

 

3.7 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území 

 

Nutným požadavkem je pravidelný monitoring současného předmětu ochrany EVL – vydry říční. 

Nutné je zmapovat zdroje znečištění a pravidelný monitoring kvality vody.  

Z ichtyologického hlediska je potřebný, kromě monitoringu hořavky duhové a dalších významných 

reofilních druhů, zejména průzkum se zaměřením na ověření a zjištění rozsahu výskytu a velikosti 

populace hrouzků běloploutvých (Romanogobio albipinnatus). 

Žádoucí je monitoring dalších druhů vázaných na tok zejména raků a ledňáčka říčního. 

Také je potřeba provést důkladný průzkum fauny velkých mlžů s důrazem na ověření výskytu 

živých jedinců velevruba tupého (Unio crassus). Obdobně je žádoucí podrobný průzkum 

odonatofauny a ověření, zda se v lokalitě vyskytuje stálá populace klínatky rohaté (Ophiogomphus 

cecilia) a průzkum dalších významných skupin hmyzu, které mohou mít vazbu na vodní tok, 

aluvium řeky a její břehové porosty. 

V návaznosti na opatření pro podporu populací obojživelníků doporučujeme monitoring těchto 

ploch s důrazem na zjištění vlivu opatření na populace obojživelníků. 

 

 

4. Závěrečné údaje 
 

4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých 

zásahů (druhů prací)  

 

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

platného pro rok 2011 (v cenách bez DPH). V případě IP a monitoringu jsou stanoveny jako ceny 

běžné za podobné objemy prací (ceníky AOPK jsou v tomto ohledu zpracovány zcela nereálně). 
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Druh zásahu (práce) a odhad množství (např. 

plochy)  

  

Orientační 

náklady za rok 

(Kč) 

Orientační náklady 

za období platnosti 

plánu péče (Kč) 

Jednorázové a časově omezené zásahy 

Údržba značení hranic po 10 letech ---------- 80.000,- 

Revitalizace tůní a tvorba nových tůní v nivě  ---------- Dle nabídky 

dodavatele 

Zprůchodnění jezů  (7 ks)   Dle nabídky 

dodavatele 

Entomologický průzkum (vodní brouci, reofilní 

vážky, xylofágní a fytofágní brouci, epigon /brouci, 

pavouci/, motýli /zejména noční/, rovnokřídlí) 

 60.000,- 

Průzkum populací velkých mlžů (s důrazem na 

prokázání Unio crassus) 

 50.000,- 

Průzkum populací hrouzků – genetické testy  dle nabídky 

zpracovatele  

Jednorázové a časově omezené zásahy celkem (Kč) ---------- 190.000,- + dle 

nabídky 

Opakované zásahy 

Ruční kosení ploch nepřístupných technice, odklizení 

hmoty 

90.000,- 900.000,- 

Pastva xerotermních a semixerotermních ploch 60.000,- 600.000,- 

Periodická tvorba a údržba tůní a jejich břehových 

porostů (cca jednou za 3-5 let 

80.000,- dle nabídky 

zpracovatele 

Každoroční monitoring populací vydry říční 15.000,- 150.000,- 

Každoroční monitoring kvality vody  15.000,- 150.000,- 

Monitoring populací reofilních ryb 50.000,- 500.000,- 

Monitoring populací velkých mlžů (perioda 5 let) 40.000,- 80.000,- 

Monitoring raků (perioda 2 roky) 30.000 150.000,- 

Monitoring hnízdních stěn ledňáčka (perioda 3 roky) 15.000,- 45.000,- 

Opakované náklady celkem (Kč)  2.575.000,- 

N á k l a d y  c e l k e m  (Kč)  2.765.000,- + dle 

nabídky 

 

 

4.2 Použité podklady a zdroje informací 

 

Albrecht J. a kol., 2003: Českobudějovicko. In:  Mackovčin P. a Sedláček M.. (eds.): Chráněná 

území ČR, svazek VIII – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR  

a EkoCentrum Brno, Praha, 808 pp. 

Anonym: Podklady pro plán péče; EVL Moravská Dyje. IP Geologie. Nepublikovaná zpráva. 

Depon. in Naturaservis s.r.o. 

Beran L., 2008: Vodní měkkýšiMoravské Dyje – Aquatic molluscs of Moravská Dyje River. Acta 

rerum naturalium 4: 93–96, 2008 
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Nepublikovaná zpráva. Depon. in Naturaservis s.r.o. 
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Nepublikovaná zpráva. Depon MěÚ Dačice 
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pp 300-303 
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místní ichtyofaunu. Nepublikovaná zpráva. Depon. in MěÚ Dačice 

Ekrtová E., (2013): Botanické podklady pro plán péče EVL Moravská Dyje. Nepublikovaná zpráva. 

Depon. in Naturaservis s.r.o. 

Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V. Lustyk P. [eds], 2010: Katalog biotopů České republiky. 

Druhé vydání. – AOPK, Praha. 

Grulich V., 2012: Red List of vascular plants of the Czech Republic: 3rd edition. – Preslia 84(3): 

631–645. 

Lepší P., Lepší M., Boublík K., Štech M. & Hans V. [eds], 2013: Červená kniha květeny jižní části 

Čech. – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích. 

Poledník L., Poledníková K. & Toman A. 2004a: Zimní sčítání vyder na třech místech České 

republiky. Bulletin Vydra, 12–13: 29–33. 

Poledník L., Poledníková K., Roche M., Hájková P., Toman A., Václavíková M., Hlaváč V., Beran 

V., Nová P., Marhoul P., Pacovská M., Růžičková O., Mináriková T., Větrovcová J., : 

Program péče pro vydru říční (Lutra lutra) v České republice v letech 2009 –2018. Dostupné 

na http://www.zachranneprogramy.cz/index.php?docId=2560&spec=zivocichove 

Svoboda A., Fischer D., Kubečková M., Svobodová J., Voska V., Švorc J., Vlach P., 2012: 

Podklady pro plán péče EVL Moravská Dyje – IP hydrologie, astakologie. Nepublikovaná 

zpráva. Depon. in Naturaservis s.r.o. 

Svoboda A., Fischer D., Vlach P., Hesoun P., 2013: Podklady pro plán péče EVL Moravská Dyje – 

IP obratlovci. Nepublikovaná zpráva. Depon. in Naturaservis s.r.o 

Příloha nařízení vlády č.132/2005 Sb. ze dne 14.listopadu 2007, kterým se stanoví národní seznam 

evropsky významných lokalit 

Mapové podklady: předány Jihočeským krajem zpracovatelům projektu „Implementace Natura 

2000 v Jihočeském kraji 2009 – 2013“ smlouvou o užití digitálních dat ze dne 30.3.2011. 

www.mapy.cz 

www.nature.cz 

www.natura2000.cz 

 

 

4.3 Seznam používaných zkratek 

 

AOPK ČR  – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 

PP   – přírodní památka 

PR  – přírodní rezervace 

ZCHÚ  – zvláště chráněné území 

DP   – dílčí plocha 

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

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

C (arabské číslice)  = druhy Červeného seznamu cévnatých rostlin ČR (Procházka /ed/ 2001): C1 = 

kriticky ohrožený taxon, C2 = silně ohrožený taxon; C3 = ohrožený taxon; C4 

= vzácnější taxon vyžadující pozornost, méně ohrožený 

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

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

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

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

EVL – evropsky významná lokalita 

RKK – relativní krmný koeficient 
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6. Přílohy 
 

 

Přílohy tištěné 
 

 

Tabulky:  Příloha T1 - Popis dílčích ploch a výčet plánovaných zásahů v nich  

 

Mapy:  příloha M1-a: Orientační mapa s vyznačením území – širší okolí 

příloha č. M2: Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma  

                       (4 listy ze 70) 

  příloha M4: Mapa dílčích ploch   

 

 

 

Přílohy na DVD/CD 
 

 

Tabulky:  Příloha T1 - Popis dílčích ploch a výčet plánovaných zásahů v nich  

 

 

Mapy:  příloha M1-a: Orientační mapa s vyznačením území – širší okolí 

příloha M1-b: Orientační mapa s vyznačením území - bezprostřední okolí 

příloha M1-c: Orientační mapa s vyznačením území – II. vojenské mapování 

příloha M1-d: Orientační mapa s vyznačením území – III. vojenské mapování 

příloha M1-e: Orientační mapa s vyznačením území – Historická ortofotomapa 

příloha M1-f: Orientační mapa s vyznačením území – Územně správní členění 

příloha č. M2: Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma 

příloha M3-a-1: Ochrana přírody a krajiny  

příloha M3-a-2: Natura 2000  
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příloha M3-c: Ochrana podzemních a povrchových vodních zdrojů 

příloha M3-d: Zásobování vodou a vypouštění odpadních vod 
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Tabulka T1  Popis dílčích ploch a objektů a výčet plánovaných zásahů v nich 

 
DP Kód 

biotopu 

Výměra Typ 

managementu 

Obnova 

manage

mentu 

Termín 

 

Priorit

a 

Popis navrhovaných opatření 

1,3,4, 5, 9, 14, 

15, 18, 19, 20, 

22, 27, 32, 33, 

34, 36, 37, 38, 

44, 45, 46, 47, 

49, 50, 51, 54, 

56, 57, 58, 60, 

62, 63, 65 

T1.4 

99,5786 

Koseno; na 

vhodných místech 

zřídit tůně 

- 

1. seč – do 15.6.; 

druhá seč – po 

15.8. 

 
1 

Pokračovat v pravidelné seči (2x/rok), není přípustné mulčování, hnojení, 

obnova drnu přeoráním a dosevy, používání biocidů. Vhodné je občasné 

bránování v časně jarním období, nevhodné je válcování. Vzhledem k ochraně 

entomofauny je vhodné ponechávat náhodně neposekaný pás – vždy na jiném 

místě. 

39, 42 T1.4 

5,7385 

Koseno / pastva 

Na vhodných 

místech zřídit 

tůně 

- 

1. seč – do 15.6.; 

druhá seč – po 

15.8. 

 

Pastva  

IV-X 

1 

V současnosti jsou plochy částečně pasené. Pastva není ideální způsob 

hospodaření pro tyto biotopy, ale je lepší než absence jakékoli údržby. Velice 

vhodné je po pastvě kosit nedopasky tak, aby nedocházelo k šíření 

nezádoucích pastevních plevelů. Je ovšem důležité pokosenou biomasu 

z lokality odstranit. Naprosto nepřípustné je mulčování, hnojení, obnova 

drnu přeoráním a dosevy a použití biocidů. Vhodné je občasné bránování 

v časně jarním období, nevhodné válcování. Vzhledem k ochraně entomo-

fauny je vhodné ponechávat náhodně neposekaný pás – vždy na jiném místě. 

6, 43 
M1.7, M1.7 

(T1.9) 

1,4287 

Koseno 

Na vhodných 

místech zřídit 

tůně 

ANO 

31.5-15.6 

1 

2 segmenty:  Bývalé aluviální louky, již delší dobu bez pravidelné seče. Na  

severní ploše rozrazil dlouholistý, na jižní přežívá poslední populace Iris 

sibirica v povodí Moravské Dyje a jedna z posledních populací na celé jz. 

Moravě. Kosit nejlépe v časně letním období (31.5-15.6). Kosit důkladně, 

nenechávat vysoké strniště, biomasu důkladně vyhrabat a odstranit mimo 

lokalitu (kompostovat nebo usušit a spálit). 

13, 28,   M1.7, M1.1 

5,1015 Bez zásahu, na 

vhodných místech 

zřídit tůně 

- 

- 

- 

Porosty vysokých ostřic s dominancí Carex acuta  

a Phalaris arundinacea, Porost rákosiny zřejmě  

na bývalém rybníce s dominantní Glyceria maxima. 

2, 7, 12, 23, 

26, 30, 35, 48 

T1.1, T3.5, 

T5.5 

6,9225 

Koseno 

případně odstranit 

X12 

ANO 

T1.1- 1. seč – do 

15.6.; druhá seč – 

po 15.8. 

Ostatní 15.6.-

15.10 

1 

Pravidelně kosit - T1.1 1-2x ročně, ostatní 1 x ročně, Kosit důkladně, 

nenechávat vysoké strniště, biomasu důkladně vyhrabat a odstranit mimo 

lokalitu. Při seči stačí ponechat pouze některé (!) kvetoucí jedince divizny 

ozdobné. Odstranit nepůvodní dřeviny. 

8, 17 
T1.1, (T2.3), 

T3.5, T5.5 

1,8141 

Pastva - 

květen 

1 

Vhodné je krátkodobé intenzivní přepasení (nejlépe v jarním období – květen). 

Velikost oplůtku zvolit dle počtu pasených zvířat a případně pást postupně 

(fázově). Po pastvě případně dosekat nedopasky expanzních druhů 

(Calamagrostis epigejos). 

10 K3 
0,1985 Odstranění 

nepůvodních 
ANO 

X - II 
2 

Mezofilní křoviny s hájovým podrostem. Vzhledem k vzácnosti hájových 

biotopů a výskytu vzácnějších druhů rostlin by bylo vhodné výhledově 
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DP Kód 

biotopu 

Výměra Typ 

managementu 

Obnova 

manage

mentu 

Termín 

 

Priorit

a 

Popis navrhovaných opatření 

dřevin, proředění odstranit z plochy smrk, který způsobuje nežádoucí zástin. Případně výběrově 

zmladit některé křoviny. Zásadní je odstranění klestu a všech drobných větví. 

Cílem je vytvořit světlejší porost s bohatým bylinným  

a keřovým patrem. 

64 K3 
1,5984 Ponechat bez 

zásahu 
 

- 
- 

Ponechat přirozenému vývoji. 

11, 59 
K3/T5.5/T6.

1/S1.2 

2,1784 

Mozaika, koseno ANO 

15.6.-15.10 

1 

Mozaika křovin a nelesních společenstev mělkých půd a skalních štěrbin. Je 

žádoucí křoviny v sou-sedství nelesních enkláv redukovat a zachovalé plochy 

trávníků na horní hraně svahu občas pokosit (1x/2roky). Likvidaci křovin je 

vhodné provádět nejlépe mimo vegetační období (X-II). Dřevní hmotu však 

nikdy nepálit na místě. 

16 
K3/T5.5/X1

2 

0,9177 

Likvidace 

X12/pastva 
ANO 

Křoviny 

 X-II 

 

Pastva  

Květen 

1 

V první fázi je potřeba výrazně redukovat nálet dřevin a porosty křovin 

(zaměřit se na místa v bezprostředním sousedství ještě zachovalé nelesní 

vegetace. Likvidaci křovin je vhodné provádět mimo vegetační období (X-II). 

Nevyužitelnou dřevní hmotu však nikdy nepálit na místě, ale nejlépe po 

sklizni na přilehlích polích. Plocha je dostatečně velká pro pastvu a navíc 

pastva je více efektivní při potlačení křovin a regeneraci zástinem 

degradovaných ploch. 

21, 29, 30, 55 K2.1, L2.2 

10,0655 

 

Bez zásahu,  

možno na 

vhodných místech 

zřídit tůně 

 

- 

- 

Porosty mokřadních vrbin a olšin na bahnitých náplavech v nivě. 

25 L3.1, T3.5 

1,5843 
 

Likvidace X12, 

koseno 
ANO 

X-II 

2 

Vzhledem k výskytu regionálně významných druhů  

a stále zachovalého charakteru nelesních společenstev je velmi žádoucí tyto 

enklávy nelesní vegetace zachovat. Redukovat částečně expandující křoviny 

s důrazem na Prunus spinosa, případně vyvětvit některé duby v návaznosti na 

sousední luční segment; na horní hraně občas posekat (1x/2 roky) a důkladně 

vyhrabat (jak to dovolí sklon terénu). V případě lesního porostu těžit pouze 

výběrově, směřovat porost k sníženému zakmenění a bohaté vertikální a hori-

zontální struktuře. Ve stromovém patře preferovat dub letní. 

24, 31, 41 L4, L3.1 

3,8460 
Šetrné lesní 

hospodaření 
 

- 

1 

Při lesním hospodaření postupovat šetrně, pouze výběrová těžba, směřovat 

k porostu s nižším zakmeněním a pestrou vertikální a horizontální strukturou. 

Zčásti ponechávat odumírající torza. 

52, 53, 61, 90, 

91 
V1G 

1,3590 
Prosvětlování ANO 

X-II 
2 

Minimální management, udržovat tůně ne zcela zastíněné. 

66 
Silniční 

most 

 

Bez zásahu  

 

- 

Komunikace 408, délka mostu 35 m, šířka 11m, výška nad hladinou 3,5m. Pro 

vydru i ryby průchozí. Aktuálně bez zásahu, v případě oprav je třeba 

respektovat nutnost zachování migrační prostupnosti jak pro vydru říční, tak 

pro vodní organismy. 
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DP Kód 

biotopu 

Výměra Typ 

managementu 

Obnova 

manage

mentu 

Termín 

 

Priorit

a 

Popis navrhovaných opatření 

67 Jez 

 Zvážit možnost 

odstranění, 

nutnost 

migračního 

zprostupnění 

 

 

1-2 

Délka 13 m, rozdíl hladin 1,1 m, sklon 1:2,5. Pro vydru prostupný, pro ryby 

neprostupný. V rámci studie prioritně zvážit možnost odstranění, v případě, že 

to nebude možné, je třeba vhodným způsobem zajistit migrační prostupnost a 

minimalizaci délky vzdutí. 

68 
Lávka pro 

pěší 

 

Bez zásahu  

 

- 

Délka mostu 18 m, šířka 1,2m, výška nad hladinou 2 m. Pro vydru i ryby 

průchozí. Aktuálně bez zásahu, v případě oprav je třeba respektovat nutnost 

zachování migrační prostupnosti jak pro vydru říční, tak pro vodní organismy. 

69 Jez 

 Zvážit možnost 

odstranění, 

nutnost 

migračního 

zprostupnění 

 

 

1-2 

Délka 14 m, rozdíl hladin 1,2 m, sklon: kolmý. Pro vydru prostupný, pro ryby 

neprostupný. V rámci studie prioritně zvážit možnost odstranění, v případě, že 

to nebude možné, je třeba vhodným způsobem zajistit migrační prostupnost a 

minimalizaci délky vzdutí. 

70 
Železniční 

most 

 

Bez zásahu  

 

- 

délka mostu 50 m, šířka 7 m, výška nad hladinou 8-10. Pro vydru i ryby 

průchozí. Aktuálně bez zásahu, v případě oprav je třeba respektovat nutnost 

zachování migrační prostupnosti jak pro vydru říční, tak pro vodní organismy. 

71 Jez 

 Odstraně-ní, popř. 

ponechat samo-

volnému rozpadu  

 

 

1-2 

Délka 20 m, rozdíl hladin 1,5 m, sklon 1:2,5. Pro vydru prostupný, pro ryby 

neprostupný. Částečně rozvalený – Zvážit odstranění, případně ponechat 

samovolnému rozpadu; neobnovovat! 

72 Jez 

 Zvážit možnost 

odstranění, popř. 

optimalizace mi-

grační prostup-

nosti 

 

 

1-2 

Délka 18 m, rozdíl hladin 1,5 m, sklon 1:3,5. Pro vydru prostupný, pro ryby 

částečně prostupný. V rámci studie prioritně zvážit možnost odstranění, 

v případě, že to nebude možné, je třeba vhodným způsobem zajistit úplnou 

migrační prostupnost  

a minimalizaci délky vzdutí. 

73 Mostek 

 

Bez zásahu  

 

- 

Délka mostu 12 m, šířka 2,5 m, výška nad hladinou 2,5 m. Pro vydru i ryby 

průchozí. Aktuálně bez zásahu, v případě oprav je třeba respektovat nutnost 

zachování migrační prostupnosti jak pro vydru říční, tak pro vodní organismy. 

74 Jez 

 Zvážit možnost 

odstranění, popř. 

optimalizace mi-

grační prostup-

nosti 

 

 

1-2 

Délka 15 m, rozdíl hladin 1,3 m, sklon 1:3-4. Pro vydru prostupný, pro ryby 

minimálně částečně prostupný. V rámci studie prioritně zvážit možnost 

odstranění, v případě, že to nebude možné, je třeba vhodným způsobem zajistit 

úplnou migrační prostupnost a minimalizaci délky vzdutí. 

75 Jez 

 Zvážit možnost 

odstranění, popř. 

optimalizace mi-

grační prostup-

nosti 

 

 

1-2 

Délka 20 m, rozdíl hladin 1,5 m, sklon 1:2,5. Pro vydru prostupný, pro ryby 

částečně prostupný. V rámci studie prioritně zvážit možnost odstranění, 

v případě, že to nebude možné, je třeba vhodným způsobem zajistit úplnou 

migrační prostupnost  

a minimalizaci délky vzdutí. 

76 Jez 
 Zvážit možnost 

odstranění, nut-
 

 
1-2 

Délka 20 m, rozdíl hladin 1,5 m, sklon 1:1,5. Pro vydru prostupný, pro ryby 

neprostupný. V rámci studie prioritně zvážit možnost odstranění, v případě, že 
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DP Kód 

biotopu 

Výměra Typ 

managementu 

Obnova 

manage

mentu 

Termín 

 

Priorit

a 

Popis navrhovaných opatření 

nost migračního 

zprostupnění 

to nebude možné, je třeba vhodným způsobem zajistit migrační prostupnost a 

minimalizaci délky vzdutí. 

77 
Silniční 

most 

 

Bez zásahu  

 

- 

Komunikace 152, délka mostu 50 m, šířka 11m, výška nad hladinou 8. Pro 

vydru i ryby průchozí. Aktuálně bez zásahu, v případě oprav je třeba 

respektovat nutnost zachování migrační prostupnosti jak pro vydru říční, tak 

pro vodní organismy. 

78 
Lávka pro 

pěší 

 

Bez zásahu  

 

- 

Délka mostu 20 m, šířka 1,2m, výška nad hladinou 2 m. Pro vydru i ryby 

průchozí. Aktuálně bez zásahu, v případě oprav je třeba respektovat nutnost 

zachování migrační prostupnosti jak pro vydru říční, tak pro vodní organismy. 

79 Jez 

 Zvážit možnost 

odstranění, nut-

nost migračního 

zprostupnění 

 

 

1-2 

Délka 15 m, rozdíl hladin 1,5 m, sklon 1:3. Pro vydru prostupný, pro ryby 

neprostupný. V rámci studie prioritně zvážit možnost odstranění, v případě, že 

to nebude možné, je třeba vhodným způsobem zajistit migrační prostupnost a 

minimalizaci délky vzdutí. 

80 
Silniční 

most 

 

Bez zásahu  

 

- 

Délka mostu 21 m, šířka 5m, výška nad hladinou 2,5. Pro vydru i ryby 

průchozí. Aktuálně bez zásahu, v případě oprav je třeba respektovat nutnost 

zachování migrační prostupnosti jak pro vydru říční, tak pro vodní organismy. 

81 Jez 

 
Bez zásahu, popř. 

optimali-zovat  

průchod-nost pro 

ryby 

 

 

- 

Délka 13 m, rozdíl hladin 2 m, sklon 1:6. Pro vydru prostupný, pro ryby 

minimálně částečně prostupný. V rámci studie prioritně zvážit možnost 

odstranění, v případě, že to nebude možné, je třeba vhodným způsobem zajistit 

úplnou migrační prostupnost  

a minimalizaci délky vzdutí. 

82 
Lávka pro 

pěší 

 

Bez zásahu  

 

- 

Délka mostu 25 m, šířka 1,5m, výška nad hladinou 4 m. Pro vydru i ryby 

průchozí, Aktuálně bez zásahu, v případě oprav je třeba respektovat nutnost 

zachování migrační prostupnosti jak pro vydru říční, tak pro vodní organismy. 

83 
Silniční 

most 

 
Bez zásahu  

 
- 

Délka mostu 27 m, šířka 6m, výška nad hladinou 5,5. Pro vydru i ryby 

průchozí 

84 Jez 

 Zvážit možnost 

odstranění, 

nutnost 

migračního 

zprostupnění 

 

 

1-2 

Délka 50 m, rozdíl hladin 2-2,5 m, sklon 1:3,5. Pro vydru prostupný, pro ryby 

neprostupný.  

85 
Silniční 

most 

 

Bez zásahu  

 

- 

Komunikace 409, délka mostu 36 m, šířka 9m, výška nad hladinou 4 m. Pro 

vydru i ryby průchozí. Aktuálně bez zásahu, v případě oprav je třeba 

respektovat nutnost zachování migrační prostupnosti jak pro vydru říční, tak 

pro vodní organismy. 

86 Mostek 

 

Bez zásahu  

 

- 

Délka mostu 21 m, šířka 2,5 m, výška nad hladinou 3 m. Pro vydru i ryby 

průchozí. Aktuálně bez zásahu, v případě oprav je třeba respektovat nutnost 

zachování migrační prostupnosti jak pro vydru říční, tak pro vodní organismy. 
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DP Kód 

biotopu 

Výměra Typ 

managementu 

Obnova 

manage

mentu 

Termín 

 

Priorit

a 

Popis navrhovaných opatření 

87 Jez 

 Zvážit možnost 

odstranění, nut-

nost migračního 

zprostupnění 

 

 

1-2 

Délka 11 m, rozdíl hladin 2 m, sklon 1:3. Pro vydru prostupný, pro ryby 

neprostupný. V rámci studie prioritně zvážit možnost odstranění, v případě, že 

to nebude možné, je třeba vhodným způsobem zajistit migrační prostupnost a 

minimalizaci délky vzdutí. 

88 

 

Silniční 

most 

 

Bez zásahu  

 

- 

Délka mostu 11 m, šířka 6m, výška nad hladinou 1,5 m. Pro vydru i ryby 

průchozí. Aktuálně bez zásahu, v případě oprav je třeba respektovat nutnost 

zachování migrační prostupnosti jak pro vydru říční, tak pro vodní organismy. 

89 V1F 

 Pročiště-ní, 

prosvětlení 

(odstranění části 

dřevin) 

 

 

2 

V 90. Letech vytvořená umělá tůň. V současné době silně zanesená a zřejmě i 

nadměrně zastíněná 

90, 91 

M1.7, 

přechod 

k M1.3 

 Ve vhodném 

místě prohloubení 

tak, aby zde 

mohly dokončit 

vývoj larvy 

obojživelníků 

 

 

- 

Luční tůně s dominancí vysokých ostřic a zblochanu vzplývavého, periodicky 

vysychající 

92 V4 

 Zachovat 

alespoň součas-

ný charakter 

toku.  

 

 

- 

Tok Moravské Dyje s břehovými porosty. Tok s řadou příčných překážek 

(popsány samostatně – viz výše). Zejména v horních partiích toku pod 

Dačicemi se zvýšeným znečištěním. 

Rozhodně nelze povolovat další úpravy toku, které by vedly ke změně 

jeho charakteru 

 

 

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

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

2. stupeň - zásah vhodný, 

3. stupeň - zásah odložitelný. 

 

 



 

 


