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Plán pé�e 
 
 

P�írodní památka Kopá�ovská 
 
 

Pro období: 2010 – 2019 
 
 
 
1. Základní identifika�ní a popisné údaje 
 
1.1. Eviden�ní kód ZCHÚ, kategorie IUCN : 987, p�írodní památka 
 
 
 
1.2. Platný právní p�edpis nebo rozhodnutí o vyhlášení ZCHÚ: 
 

Z�ízeno: vyhláškou plenárního zasedání ONV Písek 
Dne: 4. 12. 1985 s ú�inností od 1. 2. 1986 

 
 
 
1.3. Územn� správní �len�ní, p�ekryv s jinými chrán�nými územími a 

p�íslušnost k soustav� Natura 2000 
 
Kraj: Jiho�eský 
Obec s rozší�enou p�sobností t�etího stupn�: Písek 
Obec: �imelice 
Katastrální území: �imelice 
 
Národní park: nenachází se 
Chrán�ná krajinná oblast: nenachází se 
Jiný typ chrán�ného území: nenachází se 
 
Natura 2000 
Pta�í oblast: nenachází se 
Evropsky významná lokalita nenachází se 
 
 
Orienta�ní mapa a vymezení zájmového území viz P�ílohy �. 1 a 2. 
 



 
P�írodní památka Kopá�ovská  Strana 3 
 
 

 
 
Plán pé�e  EIA SERVIS s.r.o. 

1.4. Vymezení území podle sou�asného stavu katastru nemovitostí 
 
Zvlášt� chrán�né území 
 
Mapka katastru nemovitostí nad leteckým snímkem byla poskytnuta Krajským 
ú�adem. Informace o parcelách byly staženy z voln� p�ístupných stránek 
katastrálního ú�adu, které umož�ují nahlížení do katastru nemovitostí. Mapka je 
P�ílohou �. 3, úplné údaje o každé parcele a vlastníkovi (celé jméno, úplná adresa, 
�íslo LV atd.) jsou P�ílohou �. 4. 
 
Zvlášt� chrán�né území 
 

Parcela 
�. dle 
KN 

 
Druh pozemku 

Vým�ra 
parcely 

(m2) 

Vým�ra 
v ZCHÚ 
cca (m2) 

�íslo 
LV 

 
Vlastník 

Katastrální území: �imelice  
858/1 Trvalý travní porost  9 966  9 966  45 K. Schwarzenberg, Sýko�ice 
858/2 Trvalý travní porost  1 533  1 533  45 K. Schwarzenberg, Sýko�ice 
858/3 Vodní plocha  4 687  4 687  45 K. Schwarzenberg, Sýko�ice 
Celkem vým�ra ZCHÚ 16 186 m2, tj. 1,6186 ha 

 
 
 
Ochranné pásmo 
 
Ochranné pásmo není specieln� vyhlášeno. Podle ustanovení § 37 odst. 1 zákona 
�NR �. 114/92 Sb. je jím území do vzdálenosti 50 m od hranic zvlášt� chrán�ného 
území. V následujícím vý�tu jsou uvedeny parcely, které spadají do ochranného 
pásma p�írodní památky ze zákona, a� již celé, nebo jejich �ást.  
 
Katastrální území �imelice: 849/1, 857, 865/1, 1059/2, 1060 
Katastrální území Krsice: 243/2, 244/2, 247/1, 247/2, 260/2, 572/1, 572/2, 574/4, 

574/6, 574/8, 575/1, 575/2 
 
Z jižní strany tvo�í ochranné pásmo p�evážn� lesní porosty, ze severní strany 
p�evážn� trvalé travní porosty. Orná p�da je v ochranném pásmu zastoupena 
nepatrn�.  
 
 
1.5. Vým�ra ZCHÚ podle parcelního vymezení 
 
Vým�ra všech lesních pozemk� (PUPFL) podle parcelního vymezení 0 
Vým�ra všech zem�d�lských pozemk� (ZPF) podle parcelního vymezení 1,1499 
Vým�ra všech vodních ploch a tok� podle parcelního vymezení 0,4687 
Vým�ra všech zastav�ných ploch v�etn� komunikací podle parcelního vymezení 0 
Vým�ra všech ostatních ploch podle parcelního vymezení 0 
Celková vým�ra ZCHÚ 1,6186 ha 
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1.6. Hlavní p�edm�t ochrany 
 
1.6.1. P�edm�t ochrany podle z�izovacího p�edpisu 
 
Ve vyhlášce o chrán�ných p�írodních výtvorech v okrese Písek z prosince roku 1985 
je ve �lánku 1: Popis a vymezení chrán�ných p�írodních výtvor� za p�edm�t ochrany 
ozna�en „Louka severovýchodn� od obce �imelice s hojným výskytem chrán�ných 
druh� rostlin“.  
 
 
1.6.2. Hlavní p�edm�t ochrany – sou�asný stav 
 
A. spole�enstva 
 

Název spole�enstva 
Podíl 

plochy 
v ZCHÚ 

 
Popis biotopu spole�enstva 

 
Lu�ní porost vlhkých a 
st�ídav� vlhkých stanoviš� 
svaz� Calthion a Molinion 
s p�echody mezi ob�ma 
svazy 

 
Cca 40% 

Druhov� pom�rn� bohatý lu�ní porost p�evážn� charakteru trvale 
podmá�ených pchá�ových luk svazu Calthion, ve st�ední �ásti na 
pravém b�ehu potoka spíše charakteru st�ídav� vlhkých luk svazu 
Molinion, �etné prolínání prvk� obou svaz� navzájem. Po�etná 
populace druh� svízel severní, prstnatec májový, upolín nejvyšší 
(Galium boreale, Dactylorhiza majalis, Trollius altissimus), výskyt 
kosatce sibi�ského (Iris sibirica). Hojná ost�ice t�eslicovitá (Carex 
brizoides), roztroušen� v louce pchá� rolní a kop�iva (Cirsium 
arvense, Urtica dioica), ve st�ední �ásti u potoka lupina (vl�í bob) 
mnoholistá (Lupinus polyphyllus). 

 
B. druhy 

 
Název druhu  

Aktuální 
po�etnost nebo 
vitalita populace 
v ZCHÚ 

 
Stupe� ohrožení  

 
Popis biotopu druhu 

 
Zdroj údaj� 

Kosatec sibi�ský 
Iris sibirica 

 
Cca 2 m2 porostu 

Siln� ohrožený dle 
zákona 
Ohrožený dle �K 

Severovýchodní �ást louky, 
pod hrází rybníka, na 
pravém b�ehu potoka 

Vlastní 
pr�zkum 2009 

Hadí jazyk obecný 
Ophioglossum 
vulgatum 

 
Cca 10 rostlin 

Ohrožený dle zákona 
Kriticky ohrožený dle 
�K 

Ve st�ední �ásti louky na 
pravém b�ehu potoka 

Hlavá�ek 2008 

Upolín nejvyšší 
Trollius altissimus 

Cca 200 
kvetoucích rostlin 
v r. 2009 

Ohrožený dle zákona 
Siln� ohrožený dle 
�K 

St�ední �ást louky na 
pravém b�ehu potoka hojn�, 
ojedin�le i na levém b�ehu 

Vlastní 
pr�zkum 2009 

Prstnatec májový 
Dactylorhiza majalis 

Desítky kvetoucích 
rostlin v r. 2009 

Ohrožený dle zákona 
Ohrožený dle �K 

Roztroušen� v celé kosené 
louce, nejvíce ve st�ední 
�ásti na pravém b�ehu potoka 

Vlastní 
pr�zkum 2009 

Ost�ice dvou�adá 
Carex disticha  

Desítky rostlin 
Vitální populace 

Vzácn�jší dle �K Roztroušen�, více ve 
st�ední a východní �ásti u 
potoka 

Vlastní 
pr�zkum 2009 

Ost�ice Hartmanova 
Carex hartmanii 

Málo po�etná 
populace 

Ohrožený dle �K Ve st�ední �ásti louky na 
pravém b�ehu potoka 

Vlastní 
pr�zkum 2009 

Svízel severní  
Galium boreale 

Porosty, místy až 
dominantní druh 

Vzácn�jší dle �K Ve st�ední �ásti louky na 
pravém b�ehu potoka 

Vlastní 
pr�zkum 2009 

Ve sloupci stupe� ohrožení je uvedeno za�azení druhu do jedné ze t�í kategorií dle vyhlášky �. 
395/1992 k zákonu �NR �. 114/1992 Sb. o ochran� p�írody a krajiny a za�azení do jedné ze �ty� 
kategorií dle �ervené knihy  - publikace Komentovaný �ervený seznam kv�teny jižní �ásti �ech 
(Chán a kol. AOPK 1999). 
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1.7 Dlouhodobý cíl pé�e 
 
P�edm�tem ochrany p�írodní památky je podle z�izovacího p�edpisu louka s hojným 
výskytem chrán�ných druh� rostlin. Dlouhodobým cílem je tedy zachování 
hodnotného ekosystému druhotného bezlesí této louky. Její zachování je možné 
jedin� prost�ednictvím trvalé pé�e. 
 
 
2. Rozbor stavu zvlášt� chrán�ného území s ohledem na p�edm�t ochrany 
 
 
2.1. Stru�ný popis území a charakteristika jeho p�írodních pom�r� 
 
P�írodní památka Kopá�ovská se nachází na katastrálním území obce �imelice 
zhruba 1 km severovýchodn� od této obce v údolí �eky Skalice. Jedná se o 
chrán�né území lu�ního charakteru s vysokou druhovou diverzitou a se vzácnými 
floristickými nálezy. Louka se nachází pod rybni�ní hrází, výtok a jejím st�edem 
v celé délce protéká st�edová strouha, kterou je odvád�n výtok z rybníka. Do vým�ry 
p�írodní památky je krom� lu�ního biotopu zahrnuta i úzká mez se d�evinami a malý 
rybník nad nivou.  
 
Dle geomorfologického �len�ní pat�í zájmové území do soustavy �esko-moravské, 
geomorfologického celku Táborská pahorkatina, okrsku Zvíkovská pahorkatina. 
Nadmo�ská výška území se pohybuje v rozmezí cca 416 - 424 m n. m. Pozemek se 
nepatrn� sklání k západu. 
 
P�írodní památka se nachází v povodí 1-08-04-062 Skalice od Zalužanského potoka 
po �imelický potok (P�íloha �. 5). Klimaticky spadá území p�írodní památky do mírn� 
vlhkého pahorkatinového okrsku mírn� teplé oblasti, suma srážek cca 550 - 600 mm, 
pr�m�rná ro�ní teplota 6-7°C. 
 
Horninové podloží tvo�í amfibol – biotitický granodiorit a granit st�edo�eského 
plutonu p�ekrytý deluviofluviálními hlinitými písky a jílovitopís�itými hlínami 
holocenního stá�í. V p�dním pokryvu p�evažuje kyselá kambizem pseudoglejová a 
glej typický. 
 
Mapa rekonstruk�ní vegetace má pom�rn� hrubé m��ítko a zájmové území zahrnuje 
do rozsáhlé plochy kyselých doubrav. Samotná plocha p�írodní památky ležící v niv� 
bezejmenného levostranného p�ítoku Skalice byla nepochybn� zarostlá luhy a 
olšinami t�íd Salicetea purpureae, Alnetea glutinosae a Querco - Fagetea (podsvaz 
Alnenion glutinoso - incanae). Kyselé doubravy t�ídy Quercetea robori – petraea 
pokrývaly výše položenou parovinu okolní krajiny. Potenciální vegetace (tj. taková, 
která by se zde vyvinula, kdyby na ni p�estal p�sobit �lov�k) je mapována v ješt� 
hrubším m��ítku a v oblasti p�edpokládá bikovou a/nebo jedlovou doubravu (Luzulo 
albidae - Quercetum petraeae, Abieti - Quercetum). Sou�asný vegeta�ní pokryv 
p�írodní památky je popsán v kapitole 2.5. Sou�asný stav ZCHÚ a p�ehled díl�ích 
ploch. 
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P�ehled zvlášt� chrán�ných druh� doložených z lokality: 
 

 
Název druhu  

Aktuální 
po�etnost nebo 
vitalita populace 
v ZCHÚ  

Kategorie podle 
vyhlášky �. 395/1992 
Sb. 

 
Poznámka 
 

Kosatec sibi�ský 
Iris sibirica 

Cca 2 m2 porostu Siln� ohrožený druh Vlastní pr�zkum 2009 

Hadí jazyk obecný 
Ophioglossum vulgatum 

Cca 10 rostlin Ohrožený druh Hlavá�ek 2008 

Upolín nejvyšší 
Trollius altissimus 

Cca 200 
kvetoucích rostlin  

Ohrožený druh Vlastní pr�zkum 2009 

Prstnatec májový 
Dactylorhiza majalis 

�ádov� desítky 
kvetoucích rostlin  

Ohrožený druh Vlastní pr�zkum 2009 

Skokan zelený 
Rana kl. esculenta 

 Siln� ohrožený druh Pecl, Chán, 1994 

Užovka obojková 
Natrix natrix 

 Ohrožený druh Pecl, Chán, 1994 

Žluva hájní 
Oriolus oriolus 

 Siln� ohrožený druh Pecl, Chán, 1994 

 
Výskyt zvlášt� chrán�ných druh� rostlin v ploše p�írodní památky je zobrazen 
v grafické P�íloze �. 7. 
 
 
 
2.2. Historie využívání území a zásadní pozitivní a negativní vlivy lidské 

�innosti v minulosti 
 
Ve starých pr�zkumech (Pecl, Chán 1994) ani v rezerva�ní knize nejsou žádné 
záznamy týkající se delší historie území. V minulosti byla louka po obou stranách 
st�edové strouhy pravd�podobn� extenzivn� kosena nebo p�epásána, v nejnižším 
bod� v západní �ásti mohl být pravd�podobn� malý rybní�ek, nebo mok�ina vznikla 
p�ehrazením odtoku t�lesem silnice. V dob� vyhlašování územní ochrany v roce 
1985 spravovaly území dnešní p�írodní památky Lesy �eské republiky, louky i rybník 
m�la na starosti Lesní správa Milevsko.  
 
V p�edchozím inventariza�ním pr�zkumu (Pecl, Chán 1994) jsou zajímavé údaje o 
stavu porostu na po�átku 90. let 20. století. P�evzato: „St�edová odvod�ovací 
strouha probíhá od východu k západu a d�lí území na kvalitativn� na dv� na první 
pohled r�zné �ásti. Severní pruh louky je v sou�asné dob� siln� zm�n�ný, 
znehodnocený. Podle charakteru porostu je z�ejmé, že tato �ást nebyla již delší dobu 
kosena. Kvalitní porosty z�staly v jižním pruhu. St�edová strouha byla v minulosti 
prohloubena a hromady p�ebyte�né, dusíkem obohacené zeminy, byly navršeny na 
n�kolika místech podél této strouhy. Tím se zemina dostala nad úrove� p�vodního 
zamok�ení a vodní režim se pro rostliny zm�nil natolik, že umož�uje zár�st hromad 
nitrofilními rostlinami, hlavn� kop�ivou dvoudomou. Severní hranici chrán�ného 
území tvo�í svah lesního porostu, v sou�asnosti z v�tší �ásti vykáceného“.  
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V pr�zkumu jsou z�ejm� obráceny sv�tové strany a severní hranice je ve skute�nosti 
jižní a naopak. Z textu však lze vy�íst zajímavé skute�nosti. Jižní pruh louky za 
st�edovou stokou pravd�podobn� nebyl dlouhodob� kosený a jeho kvalita byla 
v dob� pr�zkumu nápadn� špatná. V sou�asné dob�, kdy kosení je provád�no �adu 
let po sob� na obou stranách potoka, nevypadá pruh po levém b�ehu o tolik h��e, 
než �ásti louky na pravém b�ehu a je šance, že kvalita se m�že ješt� zlepšit. Kop�iva 
podél st�edové stoky stále roste, ale spíše roztroušen�, spolu s dalšími ruderálními 
druhy jako kerblík, svízel p�ítula nebo pýr plazivý, místy již p�evzala dominanci 
psárka nebo ost�ice t�eslicovitá.  
 
Území p�írodní památky Kopá�ovská za socialismu obhospoda�ovaly Lesy �R – 
lesní správa Milevsko. V sou�asné dob� je celá plocha v soukromém vlastnictví (viz 
kapitola 1.4. Vymezení území podle sou�asného stavu katastru nemovitostí). Kosení 
louky v sou�asné dob� zajiš�uje Krajský ú�ad Jiho�eského kraje (viz kapitola 2.6. 
Zhodnocení výsledk� p�edchozí pé�e a dosavadních zásah� do ZCHÚ a záv�ry pro 
další postup).  
 
 
 
2.3. Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní p�edpisy 
 
P�írodní památka Kopá�ovská nezahrnuje lesní pozemky, nevztahuje se na ni LHP.  
Rybník není obhospoda�ován a nemá žádnou samostatnou dokumentaci. 
 
 
 
2.4. Škodlivé vlivy a ohrožení území v sou�asnosti 
 
Území p�írodní památky Kopá�ovská je pom�rn� malé, a proto zranitelné. Prakticky 
celá plocha je ohrožena expanzí ruderálních druh�. Nej�ast�ji je to kop�iva, pchá� 
oset, kerblík, svízel p�ítula nebo pýr plazivý. Uvedené druhy mají t�žišt� svého 
výskytu podél st�edové strouhy na vyhrnutém materiálu, pod hrází rybníka i na okraji 
lesa a rozvoln�né porosty jednotlivých lodyh se plíživ� rozši�ují do kvalitních 
pchá�ových a moliniových luk. Zaznamenána byla i t�tina k�ovištní, ale pouze 
v nenápadném porostu nepatrného rozsahu t�sn� nad okrajem mok�adu západní 
�ásti. Jediným ochranným opat�ením proti zániku biotopu louky je pravidelné kosení 
lokality.  
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2.5. Sou�asný stav ZCHÚ a p�ehled díl�ích ploch 
 
Na základ� terénního pr�zkumu provedeného b�hem vegeta�ní sezóny roku 2009 
byla plocha p�írodní památky rozd�lena na t�i základní typy vegetace, z �ehož první 
je rozd�len do t�í podtyp�:  
 

1. Porosty travobylinné  
   1a: vlhká a st�ídav� vlhká louka vegeta�n� pestrá  
   1b: ruderalizované travobylinné porosty 
   1c: vysoká vlhkomilná vegetace uniformní 

2. Linie d�evin – mez 
3. Rybník a jeho b�ehové porosty 

 
V následujícím textu jsou jednotlivé segmenty stru�n� popsány.  
 
 
Plocha �. 1a:  

 
Vlhká a st�ídav� vlhká louka vegeta�n� pestrá zaujímá plošn� nejv�tší centrální 
�ást vým�ry p�írodní památky. Jedná se o druhov� pom�rn� bohatý lu�ní porost 
p�evážn� charakteru trvale podmá�ených pchá�ových luk svazu Calthion, ve 
st�ední �ásti na pravém b�ehu potoka spíše charakteru st�ídav� vlhkých luk svazu 
Molinion, �etné prolínání prvk� obou svaz� navzájem. Po�etná populace druh� 
svízel severní, kakost bahenní, prstnatec májový, upolín nejvyšší (Galium boreale, 
Geranium palustre, Dactylorhiza majalis, Trollius altissimus), výskyt kosatce 
sibi�ského (Iris sibirica), vzácn� hadí jazyk obecný (Ophioglossum vulgatum). 
Hojná je ost�ice t�eslicovitá (Carex brizoides), roztroušen� roste v louce pchá� 
rolní a kop�iva (Cirsium arvense, Urtica dioica), ve st�ední �ásti u potoka lupina 
(vl�í bob) mnoholistá (Lupinus polyphyllus). Z botanického hlediska nejcenn�jší 
�ástí luk je st�ední �ást po pravé stran� st�edové strouhy.  
 
 
 

Plocha �. 1b:  
 
Ruderalizované travobylinné porosty se v ploše p�írodní památky nacházejí ve 
v�tší ploše pod hrází rybníka, dále v úzkém pásu na okraji lesa a podél st�edové 
strouhy na kdysi vyhrnutém materiálu. V porostech je vysoký podíl ruderálních a 
nitrofilních druh�, nej�ast�ji kop�iva, pchá� oset, kerblík lesní, svízel p�ítula, pýr 
plazivý (Urtica dioica, Cirsium arvense, Anthriscus sylvestris, Galium aparine, 
Elytrigia repens). V ruderalizovaných porostech jsou vzácné rostlinné druhy 
potla�eny, p�ežívají jen ojedin�le nebo v�bec. Ruderalizované porosty mají 
tendenci se rozši�ovat.  
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Plocha �. 1c:  
 
Vysoká vlhkomilná vegetace uniformní zaujímá západní �ást p�írodní památky. 
Jedná se o porosty n�kolika konkuren�n� silných dominant, jako je chrastice 
rákosovitá, zblochan vodní, orobinec širolistý, tužebník jilmový, t�tina šedavá 
(Phalaris arundinacea, Glyceria maxima, Typha latifolia, Filipendula ulmaria, 
Calamagrostis canescens), v nejvlh�ích partiích je p�imíšen lilek potm�chu� 
(Solanum dulcamara), v sušších naopak ost�ice t�eslicovitá (Carex brizoides). 
Velmi hojná je ve všech porostech kop�iva (Urtica dioica), místy tvo�í i dominantu 
porostu. Blízko západní hranice u silnice se nachází nevelká t�� zarostlá 
vláknitými zelenými �asami. Co se tý�e vegeta�ní klasifikace, nejzápadn�jší �ásti 
mok�adu s dominancí chrastice a zblochanu by bylo možno �adit do spole�enstev 
rákosin a vysokých ost�ic ass. Glyceridaetum maximae a Phalaridetum 
arundinaceae t�ídy Phragmiti – Magnocaricetea, východn�jší �ásti blíže louce 
spíše do zanedbaných nekosených bývalých mokrých luk svazu Calthion, podsv. 
Filipendulenion.  
 
 

Plocha �. 2:  
 
Linie d�evin rostoucí v pásu na mezi odd�lující vlhkou louku p�írodní památky od 
sousedních luk tvo�í severní hranici p�írodní památky. Podle katastru nemovitostí 
je parcela meze trvalým travním porostem (viz kapitola 1.4. Vymezení území podle 
sou�asného stavu katastru nemovitostí). V sou�asné dob� zde roste pás d�evin. 
Nejnápadn�jší jsou dva mohutné kanadské topoly (Populus x canadense). Krom� 
nich zde však roste dub letní (Quercus robur), z ke�� hloh (Crataegus sp.) , 
nápadn� veliký ke� �ešetláku po�istivého (Rhamnus cathartica).  
 
 

Plocha �. 3:  
 

Rybník a jeho b�ehové porosty zaujímají východní �ást území p�írodní památky. 
Parcela rybníka zaujímá cca 0,5 ha, z �ehož zhruba polovina jsou b�ehové 
porosty, druhá polovina vodní hladina. B�ehové porosty obkružují rybník ze všech 
stran. Na hrázi rostou mohutné vrby k�ehké (Salix fragilis), v jejichž podrostu 
dominuje ost�ice t�eslicovitá a kop�iva (Carex brizoides, Urtica dioica). Z ostatních 
stran má rybník vytvo�eno litorální pásmo, v n�mž se uplat�uje orobinec širolistý, 
chrastice rákosovitá, zblochan vodní, zblochan vzplývavý, karbinec evropský, 
sítina rozkladitá, psárka plavá, žabník jitrocelový (Typha latifolia, Phalaris 
arundinacea, Glyceria maxima, G. fluitans, Lycopus europaeus, Juncus effusus, 
Alopecurus aequalis, Alisma plantago-aquatica) aj. Z d�evin jsou to ke�ové vrby, 
zejména vrba popelavá (Salix cinerea). V rybníku roste z vodních makrofyt 
lakušník vodní a rdest kade�avý (Batrachium aquatile, Potamogeton crispus). 
Hladinu pokrývá ok�ehek menší a závitka mnohoko�enná (Lemna minor, 
Spirodella polyrhiza). Celkov� je rybník pom�rn� malý, m�lký, dost zastín�ný a 
hojn� zasypaný opadem listí, nicmén� voda p�sobí pom�rn� �ist�. Rybník je 
obýván populací skokan� zelených (Rana kl. aesculenta).  
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Rozbor sou�asného stavu ZCHÚ podle díl�ích ploch (mapka) je P�ílohou �. 6 plánu 
pé�e. Tabulka doporu�ených zásah� podle díl�ích ploch je obsahem kapitoly 3.1. 
Vý�et, popis a lokalizace plánovaných zásah� ve ZCHÚ. 
 
 
 
2.6. Zhodnocení výsledk� p�edchozí pé�e a dosavadních zásah� do ZCHÚ a 
záv�ry pro další postup 
 
V Rezerva�ní knize, kterou spravuje Krajský ú�ad Jiho�eského kraje, jsou 
dokladovány zásahy �ízeného managementu. Z doby pravomoci Okresního ú�adu 
v Písku je zachováno n�kolik zápis� a smluv (roky 1995, 1996). Všechny zápisy jsou 
pak dokladovány od roku 2005, kdy kosení zajiš�uje Krajský ú�ad Jiho�eského kraje. 
Kosení je provád�no motorovou seka�kou s lištou a k�ovino�ezem, hmota je 
vyhrabána a odvezena mimo lokalitu. V roce 2005 byla pokosena louka o vým��e 
cca 0,7 ha, v roce 2006 krom� louky i spodní mok�ad v západním výb�žku. V roce 
2006 padl jeden ze t�í topol� kanadských rostoucí v severní mezi ve východní �ásti a 
byl odklizen vlastníkem. V roce 2007 byla louka kosena až na konci srpna a krom� 
kosení bylo provedeno i vy�išt�ní a pro�ezávka porostních okraj�, dále naložení a 
odvezení deponie zeminy z dolní (západní) �ásti p�írodní památky. Z roku 2008 není 
dokladován žádný zásah, naopak v roce 2009 byla louka pokosena v b�eznu a ve 
stejném roce bylo provedeno pokosení plochy na konci �ervence.  
 
Co se tý�e kvality porostu, ze srovnání s p�edchozími pr�zkumy lze soudit, že se 
pomalu ale jist� m�ní, bohužel spíše v negativním smyslu. Podle 15 let starého 
inventariza�ního pr�zkumu (Pecl, Chán 1994) byla horní, východn� položená t�etina 
louky pod hrází rybníka bohatá na upolíny („porostlá bohatým spole�enstvem 
upolínu evropského"), sou�asn� zde rostla menší populace kosatce sibi�ského. Už 
tehdy bylo ale „t�sn� pod hrází rybníka" pozorováno ší�ení kop�ivy, což vedlo 
k vyslovení obavy z degradace p�vodního spole�enstva a jeho náhrady nitrofilními 
druhy. Spole�enstva v lokalit� se skute�n� vyvíjí bohužel tímto p�edpokládaným 
sm�rem, na což upozornil již inventariza�ní pr�zkum z roku 2008 (Hlavá�ek 2008). 
V roce 2009 byl pod hrází rybníka zaznamenán nejmén� 40 m široký pruh 
ruderalizovaných porost� s dominancí tužebníku, kop�ivy a psárky, v n�mž upolín 
zcela chybí, kosatec p�ežívá v nepatrné populaci. Z uvedené skute�nosti lze 
usuzovat, že kosení 1x ro�n� nesta�í zbrzdit rozši�ování ruderálních a nitrofilních 
druh� a bude nezbytné ruderalizované porosty kosit �ast�ji, alespo� 2x ro�n�.  
 
Upolín se p�est�hoval do st�ední t�etiny louky, kde p�ed 15 lety rostly spíše 
prstnatce. Populace prstnatce pravd�podobn� mírn� slábne, oproti cca 200 
kvetoucím exemplá��m p�ed 15 lety jich inventariza�ní pr�zkum z roku 2008 udává 
cca 50 – 100 ks, v roce 2009 bylo napo�ítáno 65 kvetoucích exemplá��. Pr�zkum 
p�ed 15 lety zaznamenal ojedin�lé prstnatce i v dolní t�etin� louky – v západním 
mok�adu. Ten je v sou�asnosti zcela nehostinný pro náro�n�jší druhy a nebyl zde 
nalezen ani jediný exemplá� prstnatce ani jiného zvlášt� chrán�ného druhu.  
 
Naopak jižní pruh louky mezi st�edovou stokou a lesem byl p�ed 15 lety 
pravd�podobn� dlouhodob� nekosený a jeho kvalita byla špatná. V sou�asné dob�, 
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kdy kosení je provád�no �adu let po sob� na obou stranách potoka, nevypadá pruh 
po levém b�ehu o tolik h��e, než n�které �ásti louky na pravém b�ehu a je šance, že 
kvalita se m�že ješt� zlepšit.  
 
Co se tý�e mok�adu, z botanického hlediska se jedná o plochu zcela nezajímavou, 
vegeta�ní pokryv tvo�í kop�iva a n�kolik silných vlhkomilných dominant, nebyl zde 
nalezen ani jediný exemplá� žádného zvlášt� chrán�ného druhu ani druhu 
�erveného seznamu. Stávající t��ka uvnit� mok�adu je zarostlá vláknitými �asami a 
p�i pr�zkumu zde nebyli zastiženi obojživelníci. Krajský ú�ad Jiho�eského kraje po 
dohod� s vlastníkem pozemku nechat vypracovat projektovou dokumentaci pro 
tvorbu t�n� v p�írodní památce Kopá�ovská (Ing. Mach, �. Bud�jovice, 2008). Podle 
projektu bude t�� o vodní ploše 1114 m2 umíst�na v nejzápadn�jším výb�žku 
p�írodní památky u silnice.  
 
 
2.7. Stanovení prioritních zájm� ochrany p�írody v p�ípad� možné kolize 
 
Prioritní zájmy ochrany území se odvíjejí od p�edm�tu ochrany stanoveného 
vyhláškou. P�edm�tem ochrany je dle vyhlášky Okresního národního výboru v Písku 
„louka severovýchodn� od obce �imelice s hojným výskytem chrán�ných druh� 
rostlin“. Prioritním zájmem je tedy zachování této louky a jejího vegeta�ního spektra. 
 
 
3. Plán zásah� a opat�ení 
 
3.1. Vý�et, popis a lokalizace plánovaných zásah� ve ZCHÚ 
 
V následujících dvou kapitolách jsou popsány jednotlivé navrhované zásahy. 
V kapitole 3.1.1. Rámcová sm�rnice pé�e jsou zásahy popsány obecn� pro celé 
území, v kapitole 3.1.2. Zásahy a opat�ení na pozemcích mimo lesní porosty jsou 
tabulkovou formou rozepsány konkrétní zásahy pro jednotlivé díl�í plochy uvnit� 
p�írodní památky. 
 
3.1.1. Rámcová sm�rnice pé�e 
 
Pé�e o porosty na nelesní p�d�: 
 
Typ managementu Kosení, shrabání a odvoz hmoty. 
Vhodný interval vlhká a st�ídav� vlhká louka vegeta�n� pestrá (plocha 1a) 1x ro�n�  

ruderalizované travobylinné porosty (plocha 1b) 2x ro�n� 
vysoká vlhkomilná vegetace uniformní (plocha 1c) 1x ro�n� 

Minimální interval vlhká a st�ídav� vlhká louka vegeta�n� pestrá (plocha 1a) 1x ro�n�  
ruderalizované travobylinné porosty (plocha 1b) 1x ro�n� 
vysoká vlhkomilná vegetace uniformní (plocha 1c) 1x za n�kolik let 

Pracovní nástroj Lehké motorové seka�ky, k�ovino�ez.  
Kalendá� pro management Plocha 1a: kosení 1x ro�n� na p�elomu �ervence - srpna  

Plocha 1b: kosení 2x ro�n� v �ervnu a v srpnu 
Plocha 1c: kosení 1x ro�n� na p�elomu �ervence - srpna 

Up�es�ující podmínky Viz kapitola 3.1.2. Zásahy a opat�ení na pozemcích mimo lesní porosty  
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Pé�e o rostliny: 
 
Pé�e o rostliny je realizována údržbou jejich biotopu. Ruderální druhy a nálety 
budou potla�ovány pravidelným kosením. 
 
Pé�e o živo�ichy: 
 
Fauna p�írodní památky je p�izp�sobena stávajícímu charakteru vegeta�ního 
pokryvu. Její zachování je spjato se zachováním tohoto vegeta�ního pokryvu. 
Zárukou jeho zachování je stabilní management (pravidelné kosení).  
 
Pro posílení populací zvlášt� chrán�ných druh� živo�ich�, zejména obojživelník�, 
jsou plánována dva zásahy: vyhloubení t�n� v nejzápadn�jším cípu p�írodní památky 
a úprava rybníka ve východní �ásti p�írodní památky.  
 
 
3.1.2. Zásahy a opat�ení na pozemcích mimo lesní porosty  
 
Plo-
cha �. 

Vým�ra 
cca (ha) 

Stru�ný popis Doporu�ený zásah Naléha
vost 

Interval 
provád�ní 

Termín 
provedení 

 
1a 

 
0,6 

vlhká a  
st�ídav� vlhká 
louka vegeta�n� 
pestrá 

Kosení vyhrabání 
odvoz 

 
1 

 
1x ro�n� 
 

P�elom 
�ervenec - 
srpen 

1b 0,3 ruderalizované 
travobylinné 
porosty 

Kosení vyhrabání 
odvoz 

1 2x ro�n� �erven a srpen 

1c 0,1 vysoká vlhkomilná 
vegetace uniformní 

Realizace t�n� 2   

2 0,1 Linie d�evin - mez 
 

Ponechat    

 
3 

 
0,5 

 
Rybník a jeho 
b�ehové porosty 

Oprava hráze a 
výpustního 
za�ízení, úprava 
b�eh� a odstran�ní 
deponií 

 
3 

  

 
Stupn� naléhavosti: 1. stupe�: zásah naléhavý, nezbytný pro zachování p�edm�tu ochrany 
   2. stupe�: zásah vhodný, doporu�ený 
   3. stupe�: zásah odložitelný 
 
 
 
3.2. Zásady hospodá�ského nebo jiného využívání ochranného pásma v�etn� 

návrhu zásah� a p�ehledu �inností 
 
Ochranné pásmo vyplývá ze zákona �. 114/1992 Sb. Podél dlouhé jižní hranice je 
v ochranném pásmu lesní porost, podél dlouhé severní hranice jsou v ochranné 
pásmu trvalé travní porosty. Orná p�da, která je z hlediska možného ovlivn�ní 
lokality vždy problematická, je v ochranném pásmu zastoupena jen nepatrn� u 
východní hranice za rybníkem a u západní hranice za silnicí.  
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Z hlediska vlivu hospoda�ení v ochranném pásmu na kvalitu porostu v chrán�ném 
území má významný vliv zp�sob hospoda�ení na loukách p�iléhajících k chrán�nému 
území ze severní strany. Na loukách v ochranném pásmu nelze p�ipustit hnojení ani 
organickými ani pr�myslovými hnojivy, použití pesticid� ani vápn�ní. Zásadn� nelze 
p�ipustit úpravu vodního režimu pro okolní pozemky (melioraci).  
 
P�i obhospoda�ování pozemk� ochranného pásma je nutno dbát na obecné zásady, 
jako je nevjížd�ní na plochu p�írodní památky mechanizací, poškození travního drnu 
t�žkou technikou, ohn�m apod. 
 
 
3.3. Zam��ení a vyzna�ení ZCHÚ v terénu 
 
Hranice p�írodní památky kopírují hranice parcely, která v dob� vyhlašování územní 
ochrany zahrnovala celou dnešní plochu. Podle sou�asné platné mapy katastru 
nemovitostí zahrnuje plocha t�i parcely: Krom� vegeta�n� pestré louky spadá do 
vým�ry i mez s d�evinami podél severní hranice a rybník ve východní �ásti.  
 
V sou�asné dob� stojí u západní hranice p�írodní památky u silnice tabule s malým 
státním znakem a nebarevná informa�ní tabule se stru�ným textem. Další tabule 
s malým státním znakem je umíst�na u severní hranice v míst� p�ístupu ze sousední 
louky. Obvod p�írodní památky je ozna�en �ervenými pruhy na d�evinách, pruhy jsou 
málo z�etelné.  
 
 
3.4. Návrhy pot�ebných administrativn� – správních opat�ení v území 
 
Realizace t�n� v západním cípu p�írodní památky je podmín�na vyn�tím plochy 
1363 m2 (údaj z projektové dokumentace) ze ZPF.  
 
 
3.5 Návrhy na regulaci rekrea�ního a sportovního využívání území ve�ejností 
 
Plocha p�írodní památky není využívána pro rekreaci a sport. 
 
 
3.6. Návrhy na vzd�lávací využití ZCHÚ 
 
Využití ke vzd�lání je možné nap�. formou odborné exkurze (pro více�lenné skupiny) 
nebo formou dlouhodobé studie na ur�ité téma (pro jednotlivce) za p�edpokladu 
souhlasu orgánu ochrany p�írody. 
 
 
3.7. Návrhy na pr�zkum �i výzkum ZCHÚ a monitoring 
 
Periodická kontrola výskytu zvlášt� chrán�ných druh� rostlin a rostlin �erveného 
seznam, kontrola dynamiky vývoje spole�enstev a vyhodnocení ú�innosti 
managementu. Vyhodnocení vlivu realizace t�n� za 5 – 10 let po provedení. 
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4. Záv�re�né údaje 
 
4.1. P�edpokládané orienta�ní náklady hrazené orgánem ochrany p�írody podle 

jednotlivých zásah� (druh� prací) 
 
 
Jednorázové zásahy 
 
 
 
Druh zásahu 

Odhad 
plochy, 
délky 

 
Náklady na 

jednotku (K�) 

Orienta�ní náklady 
za provedený úkon 

(K� cca ) 
Obnova pásového zna�ení po celém obvodu 
PP na stávajících d�evinách  

750 m 300 K� / 100 m  2 250 

Realizace t�n� v ploše 1c    620 000 
Vypracování projektu pro úpravu rybníka     20 000 
Úprava rybníka: oprava hráze a výpustního 
za�ízení, úprava b�eh� a odstran�ní deponií  

   1 000 000 

Celkem    1 642 250 

 
 
 
 
Opakované zásahy  
(náklady na kosení 25 000 K�/ha) 
 
 
 
Druh zásahu 

Odhad 
plochy, 
délky  

Orienta�ní 
náklady za rok 

(K�) 

Orienta�ní náklady 
za období 10 let 
platnosti plánu 

pé�e (K�) 
Plocha 1a (vlhká a st�ídav� vlhká louka veg. pestrá): 

Kosení 1x ro�n� p�elom �ervence – srpna, 
shrabání, odvoz 

 
0,6 

  
15 000 

  
150 000 

Plocha 1b (ruderalizované travobylinné porosty): 
Kosení 2x ro�n� v �ervnu a v srpnu,  
shrabání, odvoz 

 
0,3 

  
15 000 

  
150 000 

Celkem  30 000 300 000 
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4.2. Použité podklady a zdroje informací 
 
� Albrecht J. a kol.: �eskobud�jovicko. In: Mackov�in P. a Sedlá�ek M. (eds.): 

Chrán�ná území �R, svazek VIII. AOPK �R a EkoCentrum Brno, Praha, 2003 
� Mikyška R a kol.: Geobotanická mapa �SSR, Academia, Praha 1972 
� Neuhauslová Z., Moravec J.: Mapa potenciální p�irozené vegetace �eské 

republiky, Botanický ústav Akademie v�d �R, Praha 1997 
� Hejný S., Slavík B.: Kv�tena �SR 1. Academia , Praha 1988 
� Moravec J. a kol.: Rostlinná spole�enstva �SR a jejich ohrožení, Severo�eskou 

p�írodou, P�íloha 1983/1, Litom��ice 1983 
� Chytrý M., Ku�era T., Ko�í M.: Katalog biotop� �R, AOPK �R, Praha 2001 
� Kubát k.: Klí� ke kv�ten� �eské republiky, Academia Praha 2002. 
� Chán: Komentovaný �ervený seznam kv�teny jižní �ásti �ech, AOPK, Praha 1999 
� Pecl K., Chán V.: P�írodní památky Kopá�ovská – inventariza�ní pr�zkum po 

stránce botanické a zoologické, Everything Písek, 1994 
� Hlavá�ek R.: P�írodní památka Kopá�ovská – zpráva o výsledcích 

inventariza�ního výzkumu vegeta�ního krytu PP Kopá�ovská, P�íbram, 2008 
� Mach J.: Tvorba t�n� v PP Kopá�ovská – projektová dokumentace, �. Bud�jovice, 

2008 
� Rezerva�ní kniha p�írodní památky Kopá�ovská 
� Vlastní terénní pr�zkum kv�ten - srpen 2009 
 
 
 
4.3. Seznam mapových list� 
 
V P�ílohách plánu pé�e jsou obsaženy tyto mapy: 
 

P�íloha �. 1: Turistická mapa 1 : 50 000 
P�íloha �. 2: Základní mapa 1 : 10 000 
P�íloha �. 3: Kopie katastrální mapy 1 : 1 500 nad leteckým snímkem 
P�íloha �. 5: Vodohospodá�ská mapa 1 : 50 000 
P�íloha �. 6: Rozbor sou�asného stavu ZCHÚ podle díl�ích ploch, 1 : 1 350  
P�íloha �. 7: Výskyt zvlášt� chrán�ných druh� rostlin v ZCHÚ, 1 : 1 350 

 
 
 
4.4. Vztah k jiným plán�m pé�e pro ZCHÚ 
 
P�írodní památka Kopá�ovská nem�la zpracovaný plán pé�e. P�edkládaný plán 
pé�e tedy nenavazuje na žádný p�edchozí. 
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4.5. Plán pé�e zpracoval 
 
Zpracovatel: 
 
 EIA SERVIS s.r.o., U Malše 20, 370 01, �eské Bud�jovice 
 RNDr. Vojt�ch Vyhnálek CSc. 
 
Zpracoval: 
 
 Ing. Alexandra �urnová, EIA SERVIS s.r.o., U Malše 20, �eské Bud�jovice 
 autorizovaná osoba k provád�ní biologického hodnocení ve smyslu § 67 

podle § 45i zákona �NR �. 114/1992 Sb. ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 
autorizace �.j. OEKL/1284/05 ze dne 3.5.2005 

 
 
 
 
Datum: 30. 10. 2009 
 

 
 
 
Podpis:   ______________________ 
 

 
 
4.6. Odborné posouzení AOPK �R 
 
Plán pé�e vyhovuje po odborné i v�cné stránce. Doporu�ujeme, aby byl schválen a 
realizován. 
 
V   _______________________ 
 
 
Dne:  _____________________   Podpis:   __________________ 
 
               razítko 
 
 
4.7. Schválení orgánem ochrany p�írody 
 
Potvrzení o schválení plánu pé�e pro p�írodní památku Kopá�ovská na období 2010 
– 2019 vydáno pod �íslem jednacím: 
        ________________ 
 
 
V   _______________________ 
 
 
Dne:  _____________________   Podpis:   __________________ 
 
               razítko 
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P�ílohy plánu pé�e 

 
 

P�íloha �. 1: Orienta�ní mapa  
 Turistická mapa 1 : 50 000 
 
P�íloha �. 2: Zájmové území 
 Základní mapa 1 : 10 000 
 
P�íloha �. 3: Mapa parcelního vymezení 
 Kopie katastrální mapy 1 : 1 500 nad leteckým snímkem 
 
P�íloha �. 4: Informace o parcelách KN  
 Informace z internetových stránek katastrálního ú�adu 
 
P�íloha �. 5:  Vodohospodá�ská mapa 
 1 : 50 000 
 
P�íloha �. 6: Rozbor sou�asného stavu ZCHÚ podle díl�ích ploch  
 cca 1 : 1 350 
 
P�íloha �. 7: Výskyt zvlášt� chrán�ných druh� rostlin v ZCHÚ 
 cca 1 : 1 350 
 
P�íloha �. 8: Fotodokumentace 
 
P�íloha �. 9: Letecký snímek 
 
P�íloha �. 10: Zápisy z projednání plánu pé�e 
 
P�íloha �. 11: Protokol o zp�sobu vypo�ádání p�ipomínek, kterým se zárove� plán 

pé�e schvaluje 
 
 
 




















