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Plán pé�e 
 
 

P�írodní památka Nerestský lom 
 
 

Pro období: 2010 – 2019 
 
 
 
1. Základní identifika�ní a popisné údaje 
 
1.1. Eviden�ní kód ZCHÚ, kategorie IUCN : 978, p�írodní památka 
 
 
 
1.2. Platný právní p�edpis nebo rozhodnutí o vyhlášení ZCHÚ: 
 

Z�ízeno: vyhláškou ONV Písek ze dne 4.12.1985 s ú�inností od 1.2.1986 
Zrušeno: RŽP OkÚ Písek �.j. SOP/1656/92 ze dne 14.12.1992 
Znovu z�ízeno: rozhodnutím ÚO MŽP �R �eské Bud�jovice �.j. 2800/ÚO�B/93 

ze dne 11.12.1995 
 
 
 
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: Horosedly, Nerestce 
Katastrální území: Horosedly, Dolní Nerestce 
 
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 CZ0310084 
 
 
Orienta�ní mapa a vymezení zájmového území viz P�ílohy �. 1 a 2. 
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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 

Zp�sob využití 
pozemku 

Vým�ra 
parcely 

(m2) 

Vým�ra 
v ZCHÚ 
cca (m2) 

�íslo 
LV 

 
Vlastník 

Katastrální území: Horosedly 
917 Ostatní plocha Dobývací prostor  740  740 1 Obec Horosedly 
918 Ostatní plocha Dobývací prostor  394  394 59 HASIT Šumavské vápenice a.s. 
919 Ostatní plocha Dobývací prostor  1 562  1 562 59 HASIT Šumavské vápenice a.s. 
920 Ostatní plocha Dobývací prostor 28 802 28 802 364 K. Schwarzenberg, Sýko�ice 
Katastrální území: Dolní Nerestce 
190/1 Ostatní plocha Dobývací prostor  6 862  6 862 102 HASIT Šumavské vápenice a.s. 
190/7 Ostatní plocha Dobývací prostor  5 143  5 143 1 Obec Nerestce 
199 Ostatní plocha Dobývací prostor  5 633  5 633 1 Obec Nerestce 
190/3 Ostatní plocha Neplodná p�da  2 077  2 077 1 Obec Nerestce 
190/4 Ostatní plocha Neplodná p�da  44  44 205 Ing. Straka, Písek 
190/5 Ostatní plocha Neplodná p�da  284  284 205 Ing. Straka, Písek 
190/6 Ostatní plocha Neplodná p�da  840  840 220 Mgr. Straková, Písek 
Celkem vým�ra ZCHÚ 52 381 m2, tj. 5,2381 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 Horosedly: 916, 921, 922, 951, 952 
Katastrální území Dolní Nerestce: 162/1, 162/21, 162/22, 162/24, 162/39, 188, 189, 

197/1, 197/2, 201/2, 201/3, 201/6, 361/1, 362 
 
Pozemky ochranného pásma jsou p�evážn� ornou p�dou. Splachy p�sobí 
ruderalizaci okraj� vým�ry p�írodní památky. Díky morfologii terénu (hrany lomu jsou 
výše než okolní pole) se ruderalizace projevuje jen v úzkém pásmu kolem hranic 
p�írodní památky. 
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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 0 
Vým�ra všech vodních ploch a tok� podle parcelního vymezení 0 
Vým�ra všech zastav�ných ploch v�etn� komunikací podle parcelního vymezení 0 
Vým�ra všech ostatních ploch podle parcelního vymezení 5,2381 
Celková vým�ra ZCHÚ 5,2381 ha 

 
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 CHPV za p�edm�t ochrany ozna�ena „Význa�ná 
geologická lokalita s výskytem krystalického vápence, granodioritového porfyru, 
amfibolitu, vápnomilné kv�teny i chrán�ných druh� živo�ich�“.  
 
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 

 
Suché trávníky mineráln� 
bohatších i chudších p�d, 
svazy Bromion erecti a 
Koelerio–Phleion 
phleoidis �ádu Brometalia 
t�ídy Festuco - Brometea 
 

 
cca 25% 

Z trav: vále�ka prapo�itá (Brachypodium pinnatum), místy sm�lek 
jehlancovitý (Koeleria pyramidata), bojínek tuhý (Phleion phleioidis), 
ovsí� pý�itý (Avenula pubescens). Z bylin �ernohlávek velkokv�tý, 
zb�hovec lesní, chrpa �ekánek, �epík léka�ský, jahodník trávnice, 
�imbaba (kopretina) chocholi�natá, star�ek p�ím�tník, ma�inka psí, 
devaterník (Prunella grandiflora, Ajuga genevensis, Centaurea 
scabiosa, Agrimonia eupatoria, Fragaria viridis, Pyrethrum 
(Chrysanthemum) corymbosum, Senecio jacobaea, Asperula 
cynanchica, Helianthemum grandiflorum (nummularium) aj. Místy 
porost: dobromysli (Origanum vulgare), prvosenky jarní (Primula 
veris), vítod chocholatý (Polygala comosa), roztroušen� sesel ro�ní 
(Seseli annuum), ojedin�le ocún (Colchicum autumnale) a hadí 
jazyk (Ophioglossum vulgatum). Populace sasanky lesní (Anemone 
sylvestris) nad severní hranou lomu v po�tu stovek jedinc�. 

 
Nezapojená spole�enstva 
skalních št�rbin a 
m�lkých karbonátových 
p�d svazu Potentillion 
caulescentis a svazu 
Alysso alyssoidis – 
Sedion albi, v mozaice 
s prvky acidofilní 
vegetace m�lkých 
chudých podklad� svazu 
Hyperico perforati – 
Sclerantion perennis 

 
cca 25% 

Ve št�rbinách skalek typické prvky: pelyn�k ladní a sleziník routi�ka 
(Artemisia campestris, Asplenium ruta-muraria). M�lké p�dy po 
stržení p�dního pokryvu v širokém pásu podél severní strany, v�tší 
plocha i v jižním výb�žku. Dominantní nej�ast�ji krvavec menší a 
jest�ábník chlupá�ek (Sanguisorba minor, Hieracium pilosella). Celé 
spektrum zajímavých druh�, a to náro�n�jších: pam�tník rolní, 
ta�ice kališní, tolice nejmenší (Acinos arvensis, Alyssum alyssoides, 
Medicago minima) i mén� náro�ných, nap�.: mate�ídouška vej�itá, 
mochna jarní, jetel rolní, hvozdí�ek prorostlý (Thymus pulegioides, 
Potentilla tabernaemontani, Trifolium arvense, (Petrorhagia (Tunica) 
prolifera). Pozoruhodná je populace rozrazilu rozprost�eného 
(Veronica prostrata) a vrati�ky m�sí�ní (Botrychium lunaria). 
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B. druhy 
 
Živo�ichové  
(údaje jsou p�evzaty z literatury a pr�zkum� provedených za posledních 10 let): 
 
Název druhu  

Aktuální po�etnost 
nebo vitalita 
populace v ZCHÚ 

 
Stupe� ohrožení  

 
Zdroj údaj� 

Trojzubka stepní 
Chondrula tridens 

Hojn� u úpatí jižn� 
expon. st�n lomu 

Tém�� ohrožený dle �S Inventariza�ní pr�zkum 
Ditrich 2008 

Sklovatka rudá 
Daudebardia rufa 

Ojedin�le u paty 
zastín�né skály 

Tém�� ohrožený dle �S Inventariza�ní pr�zkum 
Ditrich 2008 

Páskovka žíhaná 
Cepaea 
vindobonensis 

V celém lomu hojn� Tém�� ohrožený dle �S Inventariza�ní pr�zkum 
Ditrich 2008 

Pavouk 
Micaria subopaca 

Neuvedeno Tém�� ohrožený dle �S Inventariza�ní pr�zkum 
Ditrich 2008 

Mravenec 
Lasius 
psammophilus 

Hojn� na horním 
okraji lomu 

Ohrožený dle �S Inventariza�ní pr�zkum 
Ditrich 2008 

Otakárek ovocný 
Iphiclides podalirius 

Neuvedeno Ohrožený dle zákona 
Zranitelný dle �S 

Chrán�ná území �R 
Albrecht 2003 

Nosatec 
Cionus clairvillei 

Neuvedeno Tém�� ohrožený dle �S Chrán�ná území �R 
Albrecht 2003 

�olek obecný 
Triturus vulgaris 

Slabá populace 
(jedinci) 

Siln� ohrožený dle zákona 
Tém�� ohrožený dle �S 

Inventariza�ní pr�zkum 
Fischer 2008 

�olek velký 
Triturus cristatus 

Slabá populace 
(jedinci) 

Siln� ohrožený dle zákona 
Ohrožený dle �S 

Inventariza�ní pr�zkum 
Fischer 2008 

Ku�ka obecná 
Bombina bombina 

Málo po�etná 
populace (desítky) 

Siln� ohrožený dle zákona 
Ohrožený dle �S 

Inventariza�ní pr�zkum 
Fischer 2008 

Blatnice skvrnitá 
Pelobates fuscus 

Málo po�etná 
populace (desítky) 

Siln� ohrožený dle zákona 
Tém�� ohrožený dle �S 

Inventariza�ní pr�zkum 
Fischer 2008 

Skokan štíhlý 
Rana dalmatina 

Málo po�etná 
populace (desítky) 

Siln� ohrožený dle zákona 
Tém�� ohrožený dle �S 

Inventariza�ní pr�zkum 
Fischer 2008 

Ješt�rka obecná 
Lacerta agilis 

Hojná 
Vitální populace 

Siln� ohrožený dle zákona 
Tém�� ohrožený dle �S 

Inventariza�ní pr�zkum 
Fischer 2008 

Slepýš k�ehký 
Anguis fragilis 

Pravd�podobn� 
vitální populace 

Siln� ohrožený dle zákona 
Málo dot�ený dle �S 

Inventariza�ní pr�zkum 
Fischer 2008 

K�epelka polní 
Coturnix coturnix 

Hnízd�ní 
nepotvrzeno 

Siln� ohrožený dle zákona 
Tém�� ohrožený dle �S 

Inventariza�ní pr�zkum 
Fischer 2008 

B�lo�it šedý 
Oenanthe oenanthe 

1 jedinec na tahu Siln� ohrožený dle zákona 
Ohrožený dle �S 

Inventariza�ní pr�zkum 
Fischer 2008 

Moták pochop 
Circus aeruginosus 

Zalétá za potravou Ohrožený dle zákona 
Zranitelný dle �S 

Inventariza�ní pr�zkum 
Fischer 2008 

Koroptev polní 
Perdix perdix 

Hnízdí Ohrožený dle zákona 
Tém�� ohrožený dle �S 

Inventariza�ní pr�zkum 
Fischer 2008 

Vlaštovka obecná 
Hirundo rustica 

Zalétá za potravou Ohrožený dle zákona 
Málo dot�ený dle �S 

Inventariza�ní pr�zkum 
Fischer 2008 

�uhýk obecný 
Lanius collurio 

Hnízdí Ohrožený dle zákona 
Tém�� ohrožený dle �S 

Inventariza�ní pr�zkum 
Fischer 2008 

Ji�i�ka obecná 
Delichon urbica 

Zalétá za potravou Tém�� ohrožený dle �S Inventariza�ní pr�zkum 
Fischer 2008 

Vrabec polní 
Pazder montanus 

Hnízdí Málo dot�ený dle �S Inventariza�ní pr�zkum 
Fischer 2008 

Ve sloupci stupe� ohrožení v tabulce 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 ve zn�ní pozd�jších p�edpis� 
(konkrétn� novely vyhlášky �. 175/2006, kterou se zm�nila vyhláška �. 395/1992 Sb.) a za�azení dle 
�erveného seznamu druh� �eské republiky – bezobratlí (Farka� a kol., 2005) a �erveného seznamu 
ohrožených druh� �eské republiky (Plesník a kol. , 2003) 
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Rostliny 
 

 
Název druhu  

Aktuální po�etnost 
nebo vitalita 
populace v ZCHÚ 

 
Stupe� ohrožení  

 
Popis biotopu druhu 

 
Zdroj údaj� 

Sasanka lesní  
Anemone sylvestris 

Stovky jedinc� 
Vitální populace 

Ohrožený dle zákona 
Siln� ohrožený dle �S 

Nad severní hranou lomu Vlastní pr�zkum 
2008 a 2009 

Vrati�ka m�sí�ní 
Botrychium lunaria 

Stovky jedinc� 
Vitální populace 

Ohrožený dle zákona 
Siln� ohrožený dle �S 

Dno lomu u paty st�n 
vpravo od p�íjezdové cesty 

Vlastní pr�zkum 
2008 a 2009 

Hadí jazyk obecný 
Ophioglossum vulgatum 

Desítky jedinc� Ohrožený dle zákona 
Kriticky ohrožený dle 
�S 

Z �ást PP: dno bo�ního 
lomu za t�ní, u paty svahu 

Vlastní pr�zkum 
2009 

Rozrazil rozprost�ený 
Veronica prostrata 

Desítky jedinc� 
Vitální populace 

Kriticky ohrožený dle 
�S 

Nejvíce na p�íjezdové 
cest�, jinde roztroušen� 

Vlastní pr�zkum 
2008 a 2009 

Tolice nejmenší  
Medicago minima 

Roztroušen� 
Malá populace 

Siln� ohrožený dle �S M�lké p�dy, S �ást PP Vlastní pr�zkum 
2008 a 2009 

Hvozdí�ek prorostlý 
Petrorhagia (Tunica) 
prolifera 

Desítky jedinc� 
Vitální populace 

 
Siln� ohrožený dle �S 

Nejvíce na JZ okraji 
velkého lomu, hromady u 
cesty, jinde roztroušen� 

Vlastní pr�zkum 
2008 a 2009 

Sesel ro�ní  
Seseli annuum 

Desítky jedinc� 
Vitální populace 

Siln� ohrožený dle �S Z �ást PP roztroušen� v 
trávníku 

Vlastní pr�zkum 
2008 a 2009 

Ho�ec brvitý  
Gentianopsis ciliata 
(Gentiana, Gentianella) 
c. 

3 kvetoucí rostliny 
v r. 1993, od té 
doby neov��en 

 
Ohrožený dle �S 

Nad západním výb�žkem 
lomu 

V. Chán,  
ústní sd�lení 

Pelyn�k ladní 
Artemisia campestris 

Desítky jedinc� 
Vitální populace 

Ohrožený dle �S Št�rbiny skalek, nejvíce 
v Z �ásti PP 

Vlastní pr�zkum 
2008 a 2009 

Ma�inka psí 
Asperula cynanchica 

Desítky jedinc� 
Vitální populace 

Ohrožený dle �S Nejvíce S a SZ �ásti PP Vlastní pr�zkum 
2008 a 2009 

Voskovka menší 
Cerinthe minor 

Desítky jedinc� 
Vitální populace 

Ohrožený dle �S Nejvíce na JZ okraji 
velkého lomu, hromady u 
cesty 

Vlastní pr�zkum 
2008 a 2009 

Ocún jesenní 
Colchicum autumnale 

N�kolik jedinc� 
 

Ohrožený dle �S Z �ást PP u p�šiny Vlastní pr�zkum 
2008 a 2009 

Tolice srpovitá 
Medicago falcata 

Desítky jedinc� 
Vitální populace 

Ohrožený dle �S Zejména Z a SZ �ásti PP Vlastní pr�zkum 
2008 a 2009 

�ernohlávek velkokv�tý 
Prunella grandiflora 

Porosty 
Vitální populace 

Ohrožený dle �S Na S okraji PP porosty, 
hojný i v Z a SZ �ástech 

Vlastní pr�zkum 
2008 a 2009 

Hlavá� fialový 
Scabiosa columbaria 

Roztroušen�  
Malá populace 

Ohrožený dle �S Roztroušen� na m�lkých 
p�dách, S i J �ást PP 

Vlastní pr�zkum 
2008 a 2009 

Jetel alpinský 
Trifolium alpestre 

Ojedin�le Ohrožený dle �S V Z �ásti PP Vlastní pr�zkum 
2008 a 2009 

Prvosenka jarní 
Primula veris 

Desítky jedinc� 
Vitální populace 

Ohrožený dle �S S okraj PP Vlastní pr�zkum 
2009 

Užanka léka�ská 
Cynoglossum officinale 

Ojedin�le Ohrožený dle �S V S �ásti PP Vlastní pr�zkum 
2009 

Zvonek klubkatý 
Campanula glomerata 

V roce 2009 
neov��en 

Ohrožený dle �S  V. Chán,  
ústní sd�lení  

Ost�ice dvou�adá 
Carex disticha 

Porost 
Vitální populace 

Vzácn�jší dle �S Z �ást PP: dno bo�ního 
lomu za t�ní 

Vlastní pr�zkum 
2008 a 2009 

Chrpa latnatá (porýnská) 
Centaurea stoebe 
(rhenana) 

N�kolik desítek 
Menší populace 

 
Vzácn�jší dle �S 

Roztroušen�, zejména 
v Z �ásti PP 

Vlastní pr�zkum 
2008 a 2009 

Hvozdík kartouzek 
Dianthus carthusianorum 

Desítky jedinc� 
Vitální populace 

Vzácn�jší dle �S Zejména Z a S �ást PP Vlastní pr�zkum 
2008 a 2009 

 
 
 



 
P�írodní památka Nerestský lom  Strana 7 
 
 

 
 
Plán pé�e  EIA SERVIS s.r.o. 

Bojínek tuhý 
Phleum phleoides 

Hojn� 
Vitální populace 

Vzácn�jší dle �S Výslunné svahy všude Vlastní pr�zkum 
2008 a 2009 

Jilm drsný 
Ulmus glabra 

N�kolik jedinc� Vzácn�jší dle �S Starý lom JZ od hlavního 
lomu 

Vlastní pr�zkum 
2008 a 2009 

Pilát léka�ský 
Anchusa officinalis 

V roce 2009 
neov��en 

Vzácn�jší dle �S  V. Chán,  
ústní sd�lení  

 
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 �erveného seznamu - publikace Komentovaný �ervený seznam kv�teny jižní �ásti �ech 
(Chán a kol. AOPK 1999). 
 
Výskyt zvlášt� chrán�ných druh� rostlin v ploše p�írodní památky je zobrazen 
v grafické P�íloze �. 7. 
 
 
 
1.7 Dlouhodobý cíl pé�e 
 
P�edm�tem ochrany p�írodní památky je podle z�izovacího p�edpisu význa�ná 
geologická lokalita s výskytem krystalického vápence, granodioritového porfyru, 
amfibolitu, vápnomilné kv�teny i chrán�ných druh� živo�ich�. Dlouhodobým cílem je 
tedy zachování hodnotného ekosystému lokality, který umož�uje p�ežívání 
biocenózy. Zachování charakteru lokality p�ibližn� na úrovni sou�asného 
sukcesního stádia je možné jedin� prost�ednictvím ob�asných managementových 
zásah�. 
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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 Nerestský lom se nachází cca 20 km SSZ od Písku. Nejbližší obce, 
ne jejichž katastrálním území se p�írodní památka rozkládá, jsou Nerestce (cca 1 km 
JZ) a Horosedly (cca 1 km SZ) – viz P�ílohy �. 1 a 2. Vým�ra �iní cca 5,5 ha. 
P�írodní památka zahrnuje vyt�žený lom a jeho okolí (P�íloha �. 3).  
 
Dle geomorfologického �len�ní pat�í zájmové území do soustavy �esko-moravské, 
geomorfologického celku Benešovská pahorkatina, podcelku B�eznická pahorkatina, 
okrsku Klu�enická pahorkatina. Klimaticky spadá území p�írodní památky do mírn� 
vlhkého pahorkatinového okrsku mírn� teplé oblasti. Suma srážek �iní do 600 mm, 
pr�m�rná ro�ní teplota se pohybuje kolem 7°C. P�írodní památka se nachází 
v nadmo�ské výšce cca 460 - 484 m n. m.  
 
Lom je vytvo�en ve v�tší vložce krystalického vápence, jejíž severní okraj lemuje 
metamorfovaná b�idlice. St�edem lomu prochází úzká žíla žulového porfyru. St�ny 
lomu jsou ve východní �ásti vysoké 15 – 20 m. P�dním pokryvem byla kambizemní 
rendzina, zachovaná dnes jen na hranách v okrajových �ástech p�írodní památky. 
Zbytek plochy pokrývají surové nevyvinuté p�dy. P�írodní památka se nachází 
v povodí 1-08-04-058 Skalice od Hradeckého potoka po Svu�ický (Mišovický) potok 
(P�íloha �. 4).  
 
Podle regionáln� fytogeografického �len�ní se zájmové území nachází ve 
fytogeografické oblasti mezofytikum, obvodu �eskomoravské mezofytikum, ve 
fytogeografickém okrese Podbrdsko, podokrese B�eznické Podbrdsko. Pro tento 
fytogeografický podokres je charakteristický suprakolinní vegeta�ní stupe� 
(kopcovina) s kv�tenou tvo�enou p�evážn� r�znorodými mezofyly, mén� termofyty, 
relativn� kontinentální, srážkov� nedostatkové klima (= vztah k pr�m�rné izohyet� 
odpovídající nadmo�ské výšce fytochorionu), terén plochý i svažitý, substrát chudý i 
úživný a mozaika lesnaté a zem�d�lsky využívané krajiny. 
 
Rekonstruk�ní vegetací zájmového území p�írodní památky jsou subxerofilní 
doubravy (Potentillo albae – Quercetum). Potenciální vegetace (tj. taková, která by 
se zde vyvinula, kdyby na ni p�estal p�sobit �lov�k) má v mapách hrubší m��ítko a 
tak je v celé širší oblasti mapována biková a/nebo jedlová doubrava (Luzulo albidae - 
Quercetum petraeae, Abieti - Quercetum). Pokud by m��ítko bylo podrobn�jší, 
vápencový lom by p�edstavoval jeden z malých ostrov� bazifilní teplomilné doubravy 
(Brachypodio pinnati – Quercetum), stejn� jako Strakonické vápence. 
 
Koncem 19. století byly v míst� vápencové �o�ky využívány dva menší lomy. Ve 20 
století byl založen velký lom. T�žba definitivn� ustala v 70. letech 20. století. Od té 
doby je území ponecháno samovolnému vývoji. Vzhledem k bohatému podloží území 
hostí �adu rostlinných druh�, které jsou v jiho�eské kv�ten� vzácné. 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. (resp. 
novely vyhlášky �. 
175/2006, kterou se 
zm�nila vyhláška �. 
395/1992 Sb.) 

 
Zdroj údaj� 
 

Sasanka lesní  
Anemone sylvestris 

Stovky jedinc� 
Vitální populace 

ohrožený druh Vlastní pr�zkum 2008 a 
2009 

Vrati�ka m�sí�ní 
Botrychium lunaria 

Stovky jedinc� 
Vitální populace 

ohrožený druh Vlastní pr�zkum 2008 a 
2009 

Hadí jazyk obecný 
Ophioglossum vulgatum 

Desítky jedinc� ohrožený druh 
 

Vlastní pr�zkum 2009 

Otakárek ovocný 
Iphiclides podalirius 

Neuvedeno ohrožený druh 
 

Chrán�ná území �R 
Albrecht 2003 

�olek obecný 
Triturus vulgaris 

Slabá populace 
(jedinci) 

siln� ohrožený druh Inventariza�ní pr�zkum 
Fischer 2008 

�olek velký 
Triturus cristatus 

Slabá populace 
(jedinci) 

siln� ohrožený druh Inventariza�ní pr�zkum 
Fischer 2008 

Ku�ka obecná 
Bombina bombina 

Málo po�etná 
populace (desítky) 

siln� ohrožený druh Inventariza�ní pr�zkum 
Fischer 2008 

Blatnice skvrnitá 
Pelobates fuscus 

Málo po�etná 
populace (desítky) 

siln� ohrožený druh Inventariza�ní pr�zkum 
Fischer 2008 

Skokan štíhlý 
Rana dalmatina 

Málo po�etná 
populace (desítky) 

siln� ohrožený druh Inventariza�ní pr�zkum 
Fischer 2008 

Ješt�rka obecná 
Lacerta agilis 

Hojná 
Vitální populace 

siln� ohrožený druh Inventariza�ní pr�zkum 
Fischer 2008 

Slepýš k�ehký 
Anguis fragilis 

Pravd�podobn� 
vitální populace 

siln� ohrožený druh Inventariza�ní pr�zkum 
Fischer 2008 

K�epelka polní 
Coturnix coturnix 

Hnízd�ní 
nepotvrzeno 

siln� ohrožený druh Inventariza�ní pr�zkum 
Fischer 2008 

B�lo�it šedý 
Oenanthe oenanthe 

1 jedinec na tahu siln� ohrožený druh Inventariza�ní pr�zkum 
Fischer 2008 

Moták pochop 
Circus aeruginosus 

Zalétá za potravou ohrožený druh 
 

Inventariza�ní pr�zkum 
Fischer 2008 

Koroptev polní 
Perdix perdix 

Hnízdí ohrožený druh 
 

Inventariza�ní pr�zkum 
Fischer 2008 

Vlaštovka obecná 
Hirundo rustica 

Zalétá za potravou ohrožený druh 
 

Inventariza�ní pr�zkum 
Fischer 2008 

�uhýk obecný 
Lanius collurio 

Hnízdí ohrožený druh 
 

Inventariza�ní pr�zkum 
Fischer 2008 
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2.2. Historie využívání území a zásadní pozitivní a negativní vlivy lidské 
�innosti v minulosti 

 
 
Historie využívání je p�evzata z geologicko – mineralogického posudku 
vypracovaného p�ed vyhlášením územní ochrany (1985).  
 
Ložisko vápence bylo známo okolním zem�d�lc�m pravd�podobn� n�kolik století, 
nebo� se setkávali s hojnými úlomky vápence a balvany p�i polních pracích v míst� 
dnešních lom�. Lokalita nerestského vápence byla známa také geologu J. Jokélymu, 
který v padesátých letech 19. století d�lal první podrobné geologické mapování 
širšího okolí Písku. Koncem 19. století byly v míst� vápencové �o�ky využívány dva 
menší lomy. Zdejší vápenec byl používán jako stavební kámen do základ� nebo byl 
surovinou k výrob� páleného vápna. Protože t�žba neposta�ovala stoupající 
poptávce, byl ve 20. století založen velký dvouetážový lom. T�žba v malých lomech 
ustala ve 20. letech 20. století. Ve velkém lomu byla t�žba zastavena až v 70. letech 
20. století.  
 
Od té doby bylo území ponecháno samovolnému vývoji po n�kolik desetiletí. Až 
v posledních letech se o území p�írodní památky stará Krajský ú�ad Jiho�eského 
kraje. Managementové zásahy jsou popsány v kapitole 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 Nerestský lom nezahrnuje lesní pozemky, nevztahuje se na ni 
LHP.  
 
 
2.4. Škodlivé vlivy a ohrožení území v sou�asnosti 
 
Opušt�ný lom není území, které by nezbytn� vyžadovalo neustálou velkou pé�i, 
nicmén� desítky let probíhající sukcese by se na druhové diverzit� území projevila 
negativn�. Nejv�tším nebezpe�ím je pro území nálet d�evin a ruderalizace porostu, 
zejména ší�ení t�tiny k�ovištní.  
 
Bez jakékoliv pé�e by celé území zvolna zarostlo d�evinami a vzácné teplomilné a 
sv�tlomilné druhy rostlin by pod jejich nárostem zahynuly. Z tohoto d�vodu je 
nezbytná periodická redukce náletových d�evin, zejména jasanu a topolu bílého. 
Dalším nebezpe�ím je ší�ení t�tiny k�ovištní. T�tina tvo�í celé porosty zejména 
v malém lomu v jihozápadní �ásti a tvo�í porost dna velkého lomu v západní �ásti. 
V porostu se uplat�uje rovn�ž v západním výb�žku velkého lomu, menší plochy 
t�tiny se roztroušen� vyskytují i v horní �ásti u severní hranice v rozvoln�ném 
porostu, na hald� skrývky zeminy v severovýchodním výb�žku, menší plošky 
rozvoln�ného porostu se objevují skoro v celém území. Ší�ení t�tiny je vhodné 
zabránit kosením.  
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M�lká t��ka v západní �ásti území zcela zarostla orobincem a vrbami okolo. 
Zastín�ní a opad listí nejsou pro obojživelníky p�íznivé a pro podporu populací 
obojživelník� je t�eba t�� periodicky otev�ít pro�ezáním d�evin pop�. šetrným a 
�áste�ným prohrnutím, jako to bylo provedeno v roce 2009 (viz kapitola 2.6. 
Zhodnocení výsledk� p�edchozí pé�e a dosavadních zásah� do ZCHÚ a záv�ry pro 
další postup).  
 
Dalším škodlivým vlivem, který ohrožuje kvalitu chrán�ného území, jsou neukázn�ní 
návšt�vníci lomu. Lom je pom�rn� dob�e p�ístupný, vedou k n�mu t�i polní cesty. 
Nežádoucí návšt�vníci zde ukládají odpad (na dno je navezena stavební su�), 
zapalují ohe� (na n�kolika místech jsou založená ohništ�), jezdí tu na �ty�kolkách, 
odhazují odpadky a tím zhoršují kvalitu chrán�ného území.  
 
 
 
2.5. Sou�asný stav ZCHÚ a p�ehled díl�ích ploch 
 
Centrálním útvarem dnešní p�írodní památky je nejv�tší lom, který má p�ibližn� 
kruhový tvar o pr�m�ru cca 150 m a jeho st�ny jsou ve východní a severní �ásti 
vysoké 15 – 20 m. Dno byl p�vodn� obnažený kámen, v sou�asné dob� již 
postupující sukcesí zar�stá pionýrskými rostlinami, v západní �ásti již nastupuje 
d�evinný nálet. K nejv�tšímu lomu pat�í ješt� jeho západní výb�žek, který je m�l�í a 
zarostlejší, a malý lom za cestou v jihozápadní �ásti p�írodní památky. Do p�írodní 
památky dále náleží pruh vegetace obkružující hranu velkého lomu s n�kolika 
menšími zahloubeninami a hromadami ztržené povrchové vrstvy p�dy. 
 
Na základ� terénního pr�zkumu provedeného b�hem vegeta�ní sezóny roku 2009 
byla plocha p�írodní památky rozd�lena na �ty�i základní typy vegetace, z nichž 
první t�i se d�lí každý na n�kolik podtyp�. P�ehled je uveden na následující stran�. 
 
Vegeta�ní formace p�írodní památky: 
 

1. Obnažené podloží po t�žb� 
1a: boky lomu (skály) 
1b: dno lomu 
 

2. Travobylinné porosty 
  2a: m�lké p�dy a drobné skalní výchozy 
  2b: teplomilné trávníky 
  2c: ruderální porosty 
  2d: porosty t�tiny k�ovištní 
 
3. vodní a mok�adní plochy 
  3a: t��ky 
  3b: mok�ad 
 
4. Porosty d�evin 
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V následujícím textu jsou jednotlivé segmenty stru�n� popsány.  
 
Plocha �. 1:  

 
Obnažené podloží je poz�statkem po minulé t�žb�. Boky lomu p�edstavují skoro 
kolmé skály, na nichž se místy uchytily první rostliny a mladé ke�e. Dno lomu ve 
východní �ásti �ídce p�er�stá trsy trav, nap�. kost�avou (Festuca ovina) nebo 
ostružiníky (Rubus). P�i jižní st�n� je pom�rn� velké ohništ�. Místy je vegetace 
hust�jší a za�íná se zapojovat, uplat�ují se první náletové d�eviny: borovice, 
b�íza, osika (Pinus sylvestris, Betula pendula, Populus tremula), kolem malých 
t�n�k uprost�ed i vrby: nachová a jíva (Salix purpurea, S. caprea). Nejzajímav�jší 
místo z botanického hlediska je hned p�i vstupu do lomu vpravo od p�íjezdové 
cesty p�i pat� jižní st�ny, kde sklon není tak prudký. V �ídké nezapojené vegetaci 
pryšec, rožec, toten, rozchodník, trávy (Euphorbia cyparissias, Cerastium 
arvense, Sanguisorba minor, Sedum) vegetuje pom�rn� po�etná populace 
vrati�ky m�sí�ní (Botrychium lunaria).  

 
 
Plocha �. 2:  
 

Travobylinné porosty zaujímají plošn� nejv�tší podíl vým�ry p�írodní památky. 
Z pohledu zachovalosti je lze rozd�lit na ruderální a neruderální. Neruderální 
porosty p�edstavují teplomilné trávníky, m�lké p�dy a drobné skalní výchozy se 
št�rbinovou vegetací. Jsou druhov� velmi pestré a p�ežívají zde rostliny 
p�vodního spektra. Rozdíl je pom�rn� velký mezi plochou, kde byla stržena 
nejvrchn�jší vrstva p�dy, protože zde byla ješt� plánována t�žba (m�lké p�dy), a 
plochou, kde z�stala p�da na míst� (teplomilné trávníky).  
 
Teplomilné trávníky se zachovaly na místech, která jsou relativn� nejmén� 
ovlivn�na. Travobylinný pokryv dokonale odráží bohaté vápencové podloží 
v mozaice s mén� úživným substrátem a složení kv�teny je na jiho�eské pom�ry 
bohaté. Pokryv tvo�í mozaika prvk� mineráln� bohatších i chudších p�d svaz� 
Bromion erecti a Koelerio–Phleion phleoidis �ádu Brometalia t�ídy Festuco – 
Brometea. Z travních dominant se nejvíce uplat�uje obvykle vále�ka prapo�itá 
(Brachypodium pinnatum), místy sm�lek jehlancovitý (Koeleria pyramidata), 
bojínek tuhý (Phleion phleioidis), ovsí� pý�itý (Avenula pubescens). 
Z doprovodných bylin je hojn� zastoupen zb�hovec lesní, chrpa �ekánek, �epík 
léka�ský, jahodník trávnice, star�ek p�ím�tník, ma�inka psí (Ajuga genevensis, 
Centaurea scabiosa, Agrimonia eupatoria, Fragaria viridis, Senecio jacobaea, 
Asperula cynanchica) aj. Zaznamenány byly n�které na jiho�eskou kv�tenu 
pozoruhodné druhy, nap�.: hvozdí�ek prorostlý (Petrorhagia (Tunica) prolifera) 
v jihozápadní a severovýchodní �ásti PP nebo nápadné trsy voskovky menší 
(Cerinthe minor) zejména v jižní �ásti PP. Nejcenn�jší je populace sasanky lesní 
(Anemone sylvestris) rostoucí v šesti nevelkých ploškách v�tšinou nad severní a 
severovýchodní hranou lomu v po�tu stovek jedinc�. Nad západní hranou lomu 
byl nalezen porost dobromysli (Origanum vulgare), místy kvete v jarním aspektu 
drobný vítod chocholatý (Polygala comosa), roztroušen� byla zejména v západní 
�ásti zaznamenána jemná mrkvovitá rostlina sesel ro�ní (Seseli annuum). U 
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severní hranice roste populace prvosenky jarní (Primula veris), dále hojn� 
�ernohlávek velkokv�tý (Prunella grandiflora) a �imbaba (kopretina) chocholi�natá 
(Pyrethrum (Chrysanthemum) corymbosum). V západní �ásti nad hranou lomu 
bylo nalezeno n�kolik rostlin ocúnu (Colchicum autumnale). 
 
Lom m�l být p�vodn� ješt� rozši�ován, a to zejména severním, mén� jižním 
sm�rem. Zde byla provedena skrývka horní vrstvy p�dy, která byla navezena na 
hromady. Vznikla tak pom�rn� rozlehlá plocha stanovišt� s m�lkou p�dou, místy 
vystupuje kámen podloží. V sou�asné dob� toto stanovišt� obsadilo kv�tnaté 
druhov� pestré spole�enstvo, za vegetace pohledov� p�kné, s n�kterými 
vzácnými rostlinnými druhy. Nej�ast�jší dominantou je krvavec menší a jest�ábník 
chlupá�ek (Sanguisorba minor, Hieracium pilosella). Dominanty dopl�ují zajímavé 
rostlinné druhy, nap�. hlavá� fialový, hvozdík kartouzek, jetel horský, pam�tník 
rolní (Scabiosa columbaria, Dianthus carthusianorum, Trifolium montanum, Acinos 
arvensis). V západní �ásti území je soust�ed�n výskyt chrpy latnaté (Centaurea 
stoebe (rhenana), v severozápadní �ásti kvete nápadná populace vi�ence 
(Onobrychis viciifolia), zaznamenána byla ta�ice kališní (Alyssum alyssoides). 
Dále se ve spektru uplat�ují další typické prvky m�lkých p�d jako mate�ídouška, 
rozchodníky, hadinec, devaterník, úro�ník, mochna jarní, lipnice smá�knutá, rožec 
rolní aj. (Thymus pulegioides, Sedum acre, S. sexangulare, Echium vulgare, 
Helianthemum grandiflorum (nummularium), Anthyllis vulneraria, Potentilla 
tabernaemontani, Poa compressa, Cerastium arvense). Nalezeny byly t�i druhy 
rodu tolice (Medicago falcata, M. lupulina, M. minima). Pozoruhodná je populace 
vzácného rozrazilu rozprost�eného (Veronica prostrata) rostoucí zejména v jižní 
�ásti p�írodní památky kolem p�íjezdové cesty do velkého lomu, roztroušen� i 
v jiných �ástech p�írodní památky, nap�. v severní �ásti na m�lké p�d�. P�irozené 
skalní výchozy jsou pom�rn� malé a soust�ed�né zejména v západní a 
jihozápadní �ásti po okraji lomu. Ve št�rbinách skalek rostou typické prvky: 
pelyn�k ladní a sleziník routi�ka (Artemisia campestris, Asplenium ruta-muraria). 
 
Ruderální porosty nejsou plošn� p�íliš rozlehlé. Nacházejí se zejména p�i obvodu 
chrán�ného území, a to v širokém pruhu podél východní, severozápadní a jižní 
hranice, ostr�vkovit� pak v jihozápadním menším p�ilehlém lomu, v západní �ásti 
pod skalní st�nou, na všech t�ech hromadách skrývky, malé plochy i na dn� lomu. 
Nej�ast�ji se jedná o porost ostružiníku nebo kop�ivy (Rubus sp., Urtica dioica), 
p�imíšen je nap�. kerblík, m�rnice (Anthriscus sylvestris, Ballota nigra) apod. Do 
ruderálního porostu �asto vstupují ke�e, nej�ast�ji trnka nebo r�že (Prunus 
spinosa, Rosa canina).  
 
Zvláš� se z ruderálních ploch obvykle vy�le�ují plochy zarostlé t�tinou k�ovištní 
(Calamagrostis epigeios), nebo� plány pé�e doporu�ují pro tyto plochy obvykle 
jiný režim obhospoda�ování. T�tinou je zarostlé dno malého starého lomu 
p�iléhajícího z jihozápadu k lomu velkému. 	ídký porost t�tiny obsadil západní 
�ást dna velkého lomu. T�tina dominuje v mok�in� v západní �ásti p�írodní 
památky, kde tvo�í velmi zajímavé spole�enstvo: spolu s ní se zde uplat�uje 
pom�rn� vzácná vzr�stná ost�ice dvou�adá (Carex disticha) a nalezena tu byla 
nevelká populace rostliny hadí jazyk obecný (Ophioglossum vulgatum) v po�tu 
n�kolika desítek jedinc�.  
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Plocha �. 3:  

 
P�írodní památka Nerestský lom obsahuje i vodní a mok�adní plochy. Nejv�tší t�� 
se nachází v západní �ásti a zcela ji zarostl orobinec (oba druhy), sítina 
rozkladitá, bahni�ka bahenní, ost�ice m�chý�katá (Typha angustifolia, T. latifolia, 
Juncus effusus, Eleocharis palustris, Carex vesicaria). N�kolik malých vodních 
ploch periodicky vysychajících se nachází p�ímo uprost�ed velkého lomu. 
Nalezena zde byla nap�. pom�rn� náro�ná ost�ice prosová (Carex panicea), 
kolem rostou mladé ke�íky vrby nachové (Salix purpurea). Mok�ad se nachází v 
západní �ásti p�írodní památky nad nejv�tší t�ní a je zarostlý zajímavou sm�sí 
ost�ice dvou�adé a t�tiny k�ovištní (Carex disticha, Calamagrostis epigeios) 
s nevelkou populací rostliny hadí jazyk obecný (viz p�edchozí odstavec). 

 
 
Plocha �. 4:  

 
Porosty d�evin obsadily zejména starší �ásti lomu – malý lom na jihozápadním 
okraji, jižní okraje, západní výb�žek lomu i západní �ást velkého lomu. Nejvíce 
expanduje jasan (Fraxinus excelsior) a ostatní b�žné pionýrské d�eviny: jíva, 
b�íza, osika, borovice (Salix caprea, Betula pendula, Populus tremula, Pinus 
sylvestris). Dále se uplat�ují nap�. t�eše�, vrba, jilm (Prunus (Cerasus) avium, 
Salix fragilis, Ulmus). Z ke�� pak bez �erný, svída krvavá, hloh, ve vlhku vrby 
(Sambucus nigra, Cornus sanguinea, Crataegu sp., Salix cinerea, S. purpurea) aj. 
Podrost zapojených d�evin je druhov� chudý, místy až ruderální, vzácné taxony 
(p�edm�ty ochrany) se zde tém�� nevyskytují. 

 
 
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 nejsou zachovány žádné zápisy, území se prakticky neudržovalo. Údržba 
území je provedena a dokladována za poslední dva roky.  
 
V roce 2008 od ledna do dubna bylo provedeno kácení výmladk� d�evin ozna�ených 
zadavatelem (KÚ J�K), zlikvidovány drobné �erné skládky a odstran�na sta�ina na 
n�kolika místech nad horní hranou lomu. V zá�í roku 2008 bylo provedeno vyse�ení 
travobylinných porost� nad hranou lomu k�ovino�ezem, hmota byla shrabána a 
odvezena. Dále bylo provedeno vy�ezání náletových d�evin v bo�ním lomu, v n�mž 
je situována nejv�tší t��. Byl zde odstran�n suchý strom, vykácena vrba nad t�ní, 
posekán a �áste�n� vytrhán orobinec z t�n�.  
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V roce 2009 byly v b�eznu odstran�ny bagrem sedimenty z t�n�. Klest z d�evin, 
vy�ezaných na podzim, byl na hromad� spálen. P�i pálení klestu chytil i travobylinný 
porost a celá rokle vyho�ela. Ohe� se rozší�il i na v�tší �ást porostu nad hranou 
lomu v západní �ásti. V lét� 2009 byly koseny trávníky po obvodu p�írodní památky 
(nad hranou lomu). Kosení bylo provád�no mozaikovit� a dlouhodob�, b�hem 
celého léta. Vyse�ena byla v�tšina travobylinného porostu.  
 
Co se tý�e vegeta�ního pokryvu lze konstatovat, že kvalita travobylinných porost� se 
pravd�podobn� nijak výrazn� nem�ní. Zvlášt� chrán�né druhy rostlin a druhy 
�erveného seznamu zde rostou prakticky ve stejném spektru a po�etnosti už desítky 
let. Co se tý�e managementových zásah�, území sice nepot�ebuje pravidelnou 
údržbu, nicmén� ob�asné zásahy, jaké zde byly realizovány poslední dva roky, byly 
nutné, jinak by území zarostlo nálety d�evin a zabahn�ná zarostlá t�� by p�estala být 
vhodným biotopem pro obojživelníky. 
 
Vypalování porostu není v Evrop� vhodné. P�i požáru zahynuly jist� �etné druhy 
živo�ich� ukryté ve sta�in�. Nicmén� v kv�tnu už byly stopy požáru nepatrné a do 
léta se prakticky ztratily. Ost�ice dvou�adá (Carex disticha), která roste v rokli 
v mok�adu, normáln� kvetla a nalezena byla populace vzácné nenápadné rostliny 
hadí jazyk (Ophioglossum vulgatum), o níž dosud nebyl z území žádný záznam ani 
v historických zápisech pana Chána, botanika ze Strakonic. Nelze vylou�it, že 
nálezu prosp�lo odstran�ní sta�iny jarním požárem.  
 
 
 
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 
„Význa�ná geologická lokalita s výskytem krystalického vápence, granodioritového 
porfyru, amfibolitu, vápnomilné kv�teny i chrán�ných druh� živo�ich�“. Prioritním 
zájmem je tedy zachování hodnotného ekosystému lokality p�ibližn� na úrovni 
sou�asného sukcesního stádia.  
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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 Pro travobylinné porosty: Kosení, shrabání a odvoz hmoty 

Pro porosty d�evin: Pro�ezávky 
Vhodný interval M�lké p�dy (plocha 2a): mozaikovit� každoro�n� cca 1/3 plochy, st�ídat 

Teplomilné trávníky (plocha 2b): mozaikovit� každoro�n� cca 1/2 plochy 
Ruderální porosty (plocha 2c): 1x ro�n� 
Porosty t�tiny k�ovištní (plocha 2d): 1x ro�n� 
T��ka (plocha 3a): redukce okolních d�evin, úpravy, 1x za 10 let 
Mok�ad (plocha 3b): kosení 1x ro�n� 
Porosty d�evin (plocha 4): pro�ezávky 1x za 5 let 

Minimální interval M�lké p�dy (plocha 2a): mozaikovit� každoro�n� cca 1/4 plochy, st�ídat 
Teplomilné trávníky (plocha 2b): mozaikovit� každoro�n� cca 1/2 plochy 
Ruderální porosty (plocha 2c): 1x ro�n� 
Porosty t�tiny k�ovištní (plocha 2d): 1x ro�n� 
T��ka (plocha 3a): redukce okolních d�evin, úpravy, 1x za 15 - 20 let 
Mok�ad (plocha 3b): kosení 1x ro�n� 
Porosty d�evin (plocha 4): pro�ezávky 1x za 10 let 

Pracovní nástroj Lehké motorové seka�ky, k�ovino�ez, motorová pila  
Kalendá� pro management Plocha 2a: kosení mozaikovité, každoro�n� cca 1/3 plochy v srpnu - zá�í 

Plocha 2b: kosení mozaikovité, každoro�n� cca 1/2 plochy v srpnu - zá�í 
Plocha 2c: kosení 1x ro�n� v �ervenci - zá�í 
Plocha 2d: kosení 1x ro�n� v �ervenci - srpnu 
Plocha 3a: úpravy t��ky v podzimním období 
Plocha 3b: kosení mok�adu 1x ro�n� v srpnu - zá�í 
Plocha 4: pro�ezávky v zimním období 

Up�es�ující podmínky Viz kapitola 3.1.2. Zásahy a opat�ení na pozemcích mimo lesní porosty  

 
 
Pé�e o rostliny: 
Pé�e o rostliny je realizována údržbou jejich biotopu. Ruderální druhy a nálety 
budou potla�ovány pravidelným kosením a pro�ezávkami. 
 
 
Pé�e o živo�ichy: 
Fauna p�írodní památky je p�izp�sobena stávajícímu charakteru vegeta�ního 
pokryvu. Její zachování je spjato se zachováním p�ibližn� stejného charakteru 
vegetace. Zárukou jeho zachování je údržba biotopu (kosení a pro�ezávky).  
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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, 1b 1,0 Obnažená podloží 
po t�žb� 

ponechat    

2a 0,8 M�lké p�dy Mozaikovité 
pokosení �ásti  

2 1x za 
n�kolik let 

Srpen - zá�í 

 
2b 

 
1,0 

 
Teplomilné trávníky 

Mozaikovité kosení 
1x za 2 roky 
(každoro�n� ½) 

 
1 

Každoro�n
� 
mozaikovit
� ½ a 
st�ídat 

Srpen - zá�í 

2c 1,0 Ruderální porosty Kosení vyhrabání 
odvoz 

1 1x ro�n� �ervenec – zá�í 

2d 0,5 Porosty t�tiny 
k�ovištní 

Kosení vyhrabání 
odvoz 

1 1x ro�n� �ervenec- srpen 

3a 0,005 Nejv�tší t��ka Vy�ezání d�evin, 
šetrné vyhrnutí 

2 1x za 10 let Podzimní 
období 

3b 0,1 Mok�ad Kosení vyhrabání 
odvoz 

1 1x ro�n� Srpen – zá�í 

 
4 

 
0,8 

 
Porosty d�evin 

Pro�ezání, 
odstran�ní zejména 
JS, OS, TP bílý 

 
2 

1x za 5 let 
lze �ast�ji 
po �ástech 

 
Zimní období 

 
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. Hranice ochranného pásma dle 
citovaného zákona obkružuje hranici p�írodní památky ve vzdálenosti 50 metr�.  
 
V ochranném pásmu p�írodní památky Nerestský lom p�evažuje orná p�da. Orná 
p�da v ochranném pásmu je obvykle problematická, protože splachy živin a 
pesticid� z pole do chrán�ného území p�sobí jeho degradaci. V p�ípad� p�írodní 
památky Nerestský lom není situace tak závažná, nebo� okraje p�írodní památky 
jsou výše než okraj pole. Ruderalizace je p�esto kolem hranic patrná, by� jen 
v�tšinou v úzkém pásu. Z hlediska kvality porost� v chrán�ném území by bylo 
žádoucí zatravn�ní ochranného pásma. 
 
 
3.3. Zam��ení a vyzna�ení ZCHÚ v terénu 
 
Hranice p�írodní památky kopírují hranice parcel. V sou�asné dob� jsou podél 
obvodu rozmíst�ny �ty�i p�kné tabule s malým státním znakem (p�i Z hranici, v SZ 
cípu, v SV cípu a u J hranice). Podél p�íjezdové cesty od jihu je umíst�na ješt� jedna 
tabule, na níž státní znak chybí, a stará �ernobílá tabule se stru�ným informa�ním 
textem, která má ulomený sloupek. Pásové zna�ení není provedeno.  
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3.4. Návrhy pot�ebných administrativn� – správních opat�ení v území 
 
Administrativn� – správní opat�ení nejsou aktuáln� nutná. 
 
 
 
3.5 Návrhy na regulaci rekrea�ního a sportovního využívání území ve�ejností 
 
Plocha p�írodní památky je na�erno využívána pro rekreaci a sport. Ne všichni 
návšt�vníci se zde chovají vhodn� z hlediska ochrany p�írody (navezená stavební 
su�, hromady odpadk�, založená ohništ�). Vjezd do prostoru vyt�ženého lomu 
alespo� pro motorová vozidla bude proto zahrazen.  
 
 
 
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. 
 
Na okraji p�írodní památky je vhodné umístit tabuli s informa�ním textem. 
 
 
 
3.7. Návrhy na pr�zkum �i výzkum ZCHÚ a monitoring 
 

� Periodická kontrola stavu teplomilných spole�enstev, spole�enstev m�lkých 
p�d, výskytu zvlášt� chrán�ných druh� rostlin. 

� Inventariza�ní pr�zkum bezobratlých živo�ich� se zam��ením na brouky a 
denní motýly 

� Vyhodnocení zásahu úpravy t��ky s odstupem n�kolika let, kontrola výskytu 
obojživelník�, pop�. plaz�, pták� 
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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 ) 
Instalace pásového zna�ení po obvodu p�írodní 
památky na k�lech  

500 m 700 K� / 100 m  3 500 

Instalace pásového zna�ení po obvodu p�írodní 
památky na stávajících d�evinách 

250 m 300 K� / 100 m  750 

P�ehrazení p�íjezdové cesty balvany    2 000 
Celkem    6 250 

 
 
 
 
Opakované zásahy  
(náklady na kosení 20 000 K�/ha, na pro�ezávky 40 000 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 2a (m�lké p�dy): Mozaikovité kosení 1x 
ro�n� cca 1/3 plochy v srpnu - zá�í, shrabání, odvoz 

0,8 ha 
(0,3 ha/rok) 

6 000 60 000 

Plocha 2b (teplomilné trávníky): Mozaikovité kosení 
1x ro�n� cca 1/2 plochy v srpnu -zá�í, shrabání, 
odvoz 

1,0 ha 
(0,5 ha/rok) 

10 000 100 000 

Plocha 2c (ruderální porosty): Kosení ploch 1x ro�n� 
v �ervenci -zá�í, shrabání, odvoz 

1,0 ha 20 000 200 000 

Plocha 2d (porosty t�tiny): Kosení ploch 1x ro�n� 
v �ervenci - srpnu, shrabání, odvoz 

0,5 ha 
(mimo mok�ad a 
m�l. p�dy 0,3 ha) 

6 000 60 000 

Plocha 3a (t��ka): vy�ezání d�evin, šetrné vyhrnutí 
1x za 10 let v podzimním období 

0,005 ha  50 000 

Plocha 3b (mok�ad): Kosení plochy 1x ro�n� v srpnu 
– zá�í, shrabání, odvoz 

0,1 ha 2 000 20 000 

Plocha 4 (porosty d�evin): pro�ezávky 1x za 5 let 
v zimním období 

0,8 ha  64 000 

Celkem  44 000 554 000 
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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 
� Farka� J., Král D., Škorpík M: �ervený seznam ohrožených druh� �eské 

republiky – bezobratlí. AOPK �R, Praha, 2005 
� Plesník J., Hanzal V., Brejšková L.: �ervený seznam ohrožených druh� �eské 

republiky – obratlovci. AOPK �R, Praha, 2003 
� Rezerva�ní kniha p�írodní památky Nerestský lom 
� Geologicko – mineralogický posudek k prohlášení CHPV, z rezerva�ní knihy KÚ 

J�K, 1985 
� Ditrich O.: Inventariza�ní pr�zkum vybraných taxon� bezobratlých PP Nerestský 

lom, z rezerva�ní knihy KÚ J�K, 2008 
� Fischer D.: Inventariza�ní pr�zkum obojživelník�, plaz� a pták� na území p�írodní 

památky Nerestský lom, z rezerva�ní knihy KÚ J�K, 2008 
� 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 : 1 500  
P�íloha �. 7: Výskyt zvlášt� chrán�ných druh� rostlin v ZCHÚ, 1 : 1 500 

 
 
 
4.4. Vztah k jiným plán�m pé�e pro ZCHÚ 
 
P�írodní památka Nerestský lom 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 Nerestský lom 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 : 1 500 
 
P�íloha �. 7: Výskyt zvlášt� chrán�ných druh� rostlin v ZCHÚ 
 cca 1 : 1 500 
 
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 
 
 
 
























