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1. Základní identifika ční a popisné údaje 

1.1 Eviden ční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN 

Evidenční kód ZCHÚ:  990 

Název ZCHÚ:  V Obouch 

Kategorie dle Zákona 114/1992 Sb.:  přírodní památka 

Kategorie dle IUCN: IV. - řízená rezervace 

1.2 Platný právní p ředpis o vyhlášení ZCHÚ 

Vydal: ONV Písek 

Číslo: nemá 

Dne:  4. 12. 1985 

1.3 Územně-správní členění, překryv s jinými chrán ěnými územími a 
příslušnost k soustav ě Natura 2000 

Kraj:  Jihočeský 

Obec s rozšířenou působností třetího stupně:  Písek 

Obec: Ostrovec (č. 11613 ) 

Katastrální území: Dědovice (č. 716120),  Dolní Ostrovec (č. 716138),  Horní Ostrovec (č. 
716146)  

Národní park: není 

Chráněná krajinná oblast: není 

Jiný typ chráněného území:  není 

Ptačí oblast:  CZ0311034 Údolí Otavy a Vltavy  

Evropsky významná lokalita: není 
 
Orientační mapa s vyznačením polohy ZCHÚ je součástí přílohy. 
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1.4 Vymezení území podle sou časného stavu katastru nemovitostí 
 
Katastrální území: Dědovice (č. 716120) 
Číslo 
parcely 
podle KN 

Číslo 
parcely 
podle PK 
nebo jiných 
evidencí 

Druh pozemku 
podle KN 

Způsob využití pozemku 
podle KN 

Číslo listu 
vlastnictví 
 

Výměra parcely 
celková podle KN 

(m2) 

Výměra parcely 

v ZCHÚ (m2) 

473  vodní plocha koryto vodního toku 
přirozené nebo upravené 

18 3543 3543 

Celkem  3543 

 
Katastrální území: Dolní Ostrovec (č. 716138) 
Číslo 
parcely 
podle KN 

Číslo 
parcely 
podle PK 
nebo jiných 
evidencí 

Druh pozemku 
podle KN 

Způsob využití pozemku 
podle KN 

Číslo listu 
vlastnictví 
 

Výměra parcely 
celková podle KN 

(m2) 

Výměra parcely 

v ZCHÚ (m2) 

668  vodní plocha koryto vodního toku 
přirozené nebo upravené 

  13428 

674  vodní plocha koryto vodního toku 
přirozené nebo upravené 

18 6240 6240 

Celkem  19668 

 
Katastrální území: Horní Ostrovec (č. 716146) 
Číslo 
parcely 
podle KN 

Číslo 
parcely 
podle PK 
nebo jiných 
evidencí 

Druh pozemku 
podle KN 

Způsob využití pozemku 
podle KN 

Číslo listu 
vlastnictví 
 

Výměra parcely 
celková  

podle KN (m2) 

Výměra parcely 

v ZCHÚ (m2) 

540  vodní plocha koryto vodního toku 
přirozené nebo upravené 

18 3561 3680 

541/1 
 

 vodní plocha koryto vodního toku 
přirozené nebo upravené 

18 10614 10614 

541/2  vodní plocha koryto vodního toku 
přirozené nebo upravené 

18 472 627 

542  vodní plocha koryto vodního toku 
přirozené nebo upravené 

18 6438 6438 

Celkem  21359 

 
 
Katastrální mapa a ortofoto se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma 
 
 
1.5 Výměra území a jeho ochranného pásma  
 
Druh pozemku ZCHÚ   

plocha v 0,0000 ha 
OP 
plocha v 0,0000 ha 

Způsob využití 
pozemku 

ZCHÚ   
plocha v 0,0000 ha 

lesní  pozemky 0   

vodní  plochy 0  zamokřená plocha  

 0  rybník nebo nádrž  

 4,457  vodní tok  4,457 

trvalé  travní 
porosty 

0   

orná půda 0   
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ostatní zemědělské  
pozemky 

0   

ostatní plochy 0  neplodná půda  

 0  ostatní způsoby 
využití 

 

zastavěné 
plochy a nádvoří 

0   

plocha celkem  4,457   

 
Výměra chráněného území dle zřizovacího předpisu je 5,1401 ha. Výměra získaná součtem 
výměr parcel dle KN je 4,457 ha. Nesrovnalosti mezi aktuálním stavem katastru a údaji ve 
zřizovacím předpise by bylo vhodné prošetřit. 

Ochranné pásmo nebylo vyhlášeno. Dle zákona č.114/1992 Sb. je jím území do vzdálenosti 
50 m od hranic ZCHÚ. 

1.6. Hlavní p ředmět ochrany 

1.6.1. Předmět ochrany podle z řizovacího p ředpisu 

PP V Obouch byla zřízena k ochraně úseku toku Lomnice s bohatou květenou na vlhkých 
loukách.  

1.6.2. Hlavní p ředmět ochrany – sou časný stav 
 
Přirozený tok říčky Lomnice (úsek dlouhý 3,8 km) s balvanitým peřejnatým řečištěm 
v hluboko zaříznutém lesnatém údolí, s pestrými dřevinnými a bylinnými porosty pobřežního 
luhu, se stálou populací vydry říční a s výskytem čápa černého. 

Významná rostlinná společenstva 

Nejsou. 
 
Významné druhy rostlin 

Ve vlastním ZCHÚ tvořeném pouze vlastním tokem Lomnice se zřejmě nevyskytují žádné 
významné taxony. Níže uvedené druhy byly nalezeny v ochranném pásmu v přílehlých 
částech nivy, někdy i v těsné blízkosti toku. 

Údaje o ohrožení a stupni ochrany vycházejí z práce Procházka et al. (2001) a z aktuálního 
znění vyhlášky č. 395/1992 Sb.  

Použité zkratky: C3, C4a – druhy uvedené v Černém a červeném seznamu cévnatých rostlin 
ČR (Procházka et al. 2001) jako ohrožené (C3), vzácnější taxony vyžadující další pozornost 
(C4a), §3 – druhy chráněné dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. v kategorii "druhy ohrožené" (§3). 

 
název druhu  aktuální početnost 

nebo vitalita 
populace v ZCHÚ 

stupeň 
ohrožení  

popis biotopu druhu 

Abies alba  
 jedle bělokorá 

několik jedinců C4a porosty dřevin kolem břehu 
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Aconitum variegatum  
oměj pestrý 

desítky jedinců C3, §3 pobřežní porosty olšin 

Aruncus vulgaris  
udatna lesní 

desítky jedinců C4a pobřežní porosty olšin 

Carex buekii 
 ostřice Buekova 

dosti hojně C4a pobřežní porosty 

Knautia dipsacifolia 
chrastavec lesní 

1 exemplář C4a okraj lesní cesty ve východním cípu území 

Lilium martagon  
lilie zlatohlavá 

několik jedinců C4a, §3 smíšené lesy na přiléhajícíh svazích s 
habrem, příp. bukem 

Ulmus laevis   
jilm vaz 

několik vzrostlých 
jedinců 

C4a břeh říčky 

ulmus laevis 
 
B. významné druhy živočichů 

Recentně potvrzený je výskyt ledňáčka říčního (Alcedo atthis), čápa černého (Cicconia nigra) 
a vydry říční (Lutra lutra). Literatura mimoto uvádí výskyt několika významných druhů 
bezobratlých, jejichž výskyt by bylo možné potvrdit pouze speciálním inventarizačním 
průzkumem. (Chráněná území ČR, VIII.): 

1.7. Dlouhodobý cíl pé če 

Chráněné území zahrnuje prakticky pouze přirozené koryto řeky Lomnice, které je možno 
ponechat samovolnému vývoji. Vzhledem k výskytu vydry říční je možno pouze uzpůsobit 
rybářské hospodaření. 
Cílem péče obecně je zachování přirozeného toku Lomnice, zamezení zásahům do 
balvanitého koryta a do přirozených břehových porostů, na něž jsou vázany populace 
vzácných druhů živočichů a rostlin. 
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2. Rozbor stavu zvlášt ě chrán ěného území s ohledem na 
předmět ochrany 

2.1. Stručný popis území, charakteristika jeho p řírodních pom ěrů výsledky 
inventariza čních pr ůzkumů 

Lokalizace 

ZCHÚ se nalézá v okrese Písek, jihovýchodně od obce Dolní Ostrovec. 

Geologie a geomorfologie 
Hluboko zaříznuté údolí Lomnice je pokračováním jedné z bočních větví systému 
kaňonovitých údolí Vltavy a Otavy. 

Horninový podklad je z převážné části tvořen biotitickým granodioritem zvíkovského typu, 
v severní části chráněného území i amfibol-biotitickým granodioritem. 

Klima 

Dle Quitta (1975) spadá území do oblasti MT11.  

Hydrologie 

Chráněné území zahrnuje tok řeky Lomnice od obce Dolní Ostrovec po soutok s řekou Skalicí 
(od 3. do 6.km), v celkové délce 3,8 km. Přibližně na 3,5 km se napojeju pravobřežní přítok – 
Jesenický potok. Na pravém břehu mezi 4. a 5. km se nachází řada pramenišť. 

Vegetační poměry 

Chráněné území zahrnuje vpodstatě jen tok řeky Lomnice, hranice PP vede ve vzdálenosti 0 - 
5 m od břehu. 
Vodní květena v korytě řeky není významná. Břehové porosty mají charakter přirozeného 
lužního lesa typu ptačincových olšin (Stellario-Alnetum glutinosae). Tvoří je především olše 
lepkavá (Alnus glutinosa) a vrba křehká (Salix fragilis), s příměsí  jilmu horského (Ulmus 
glabra), jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior), lípy malolisté (Tilia cordata), habru obecného 
(Carpinus betulus) a smrku ztepilého (Picea abies). V keřovém patře se vyskytuje střemcha 
obecná (Padus avium), líska obecná (Corylus avellana), brslen evropský (Euonymus 
europaeus), roztroušeně růže převislá (Rosa pendulina), zimolez obecný (Lonicera xylosteum) 
a lýkovec jedovatý (Daphne mezereum). V bylinném patře se společně vyskytují druhy 
říčních náplavů (Phalaris arundinacea), druhy olšin (Stellaria holostea, Aruncus vulgaris 
atd.) a pronikají sem i hájové druhy z okolních listnatých lesů (Lathyrus vernus, Symphytum 
tuberosum, Mercurialis perennis atd.). 
Původní listnaté lesy byly na části území nahrazeny výsadbou jehličnanů - smrku ztepilého, 
borovice lesní, a to zejména na svazích kolem řeky. Na plochých částech nivy byl vysázen  
javor klen. 

Seznam druhů vyšších rostlin vyskytujících se v ZCHÚ 

Druhy nalezené autory plánu péče (P. Konvalinkovou a J. Koptíkem) během inventarizačního 
průzkumu provedeného dne 8. 5. 2008 a 21. 7. 2008. Vzhledem k úzkému vymezení ZCHÚ 
(součástí je pouze samotný tok) byly zaznamenávány rovněž druhy vyskytující se v přilehlé 
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části nivy, tj. v ochranném pásmu. Tučně jsou uvedeny druhy zahrnuté v červeném seznamu 
(vysvětlení kódů viz kap. 1.6.2) 

Nomenklatura: Kubát et al. (2002) 

Abies alba, C4a 
Acer negundo 
Acer platanoides 
Acer pseudoplatanus 
Achillea millefolium agg. 
Aconitum variegatum, C3, §3 
Aegopodium podagraria 
Agrostis capillaris 
Alliaria petiolata 
Alnus glutinosa 
Anemone nemorosa 
Anthoxanthum odoratum  
Arctium lappa 
Armoracia rusticana 
Aruncus vulgaris 
Asarum europaeum 
Astragalus glyciphyllos 
Astrantia major 
Betonica officinalis 
Betula pendula 
Bidens frondosa 
Brachypodium pinnatum 
Calamagrostis arundinacea 
Calamagrostis epigejos 
Caltha palustris 
Campanula persicifolia 
Campanula rotundifolia 
Campanula trachelium 
Carduus personata 
Carex brizoides 
Carex buekii, C4a 
Carex digitata 
Carpinus betulus 
Chenopodium cf. album 
Cirsium arvense 
Cirsium oleraceum 
Cirsium palustre 
Cirsium vulgare 
Convalaria majalis 
Corylus avellana 
Crataegus laevigata 
Dactylis glomerata 
Deschampsia cespitosa 
Dryopteris carthusiana 
Dryopteris filix-mas 
Elymus caninus 

Equisetum arvense 
Equisetum sylvaticum 
Euonymus europaea 
Euphorbia cyparissias 
Euphorbia dulcis 
Festuca gigantea 
Ficaria verna 
Filipendula ulmaria 
Fragaria vesca 
Fraxinus excelsior 
Gagea lutea 
Galeobdolon montanum 
Galium sylvaticum 
Galium verum 
Geranium pratense 
Glechoma hederacea 
Hedera helix 
Hepatica nobilis 
Heracleum sphondylium 
Hieracium lachenalii 
Hieracium murorum 
Hieracium racemosum 
Hieracium sabaudum 
Holcus lanatus 
Humulus lupulus 
Hypericum perforatum 
Impatiens glandulifera 
Impatiens parviflora 
Knautia dipsacifolia, C4a 
Lamium maculatum 
Lathyrus pratensis 
Lathyrus sylvestris 
Lathyrus vernus 
Leontodon autumnalis 
Lilium martagon, C4a, §3 
Lolium multiflorum 
Lonicera xylosteum 
Luzula luzuloides 
Lycopus europaeus 
Lysimachia nummularia 
Lysimachia vulgaris 
Lythrum salicaria 
Maianthemum bifolium 
Melampyrum pratense 
Melica nutans 
Mercurialis perennis 
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Mycelis muralis 
Myosotis palustris agg. 
Myosoton aquaticum 
Oxalis acetosella 
Persicaria hydropiper 
Persicaria cf. mitis 
Phalaris arundinacea 
Phyteuma spicatum 
Picea abies 
Pinus sylvestris 
Plantago lanceolata 
Plantago major 
Poa annua 
Poa nemoralis 
Polygonatum multiflorum 
Polygonatum odoratum 
Populus tremula 
Primula elatior 
Prunus padus 
Prunus spinosa 
Pulmonaria officinalis 
Pyrethrum corymbosum 
Quercus robur 
Ranunculus acris 
Ranunculus lanuginosus 
Ranunculus repens 
Rhamnus cathartica 
Rosa pendulina 
Rubus idaeus 
Rumex crispus 

Rumex obtusifolius 
Salix fragilis 
Salix triandra 
Sanguisorba officinalis 
Scrophularia nodosa 
Senecio aquaticus 
Senecio ovatus 
Silene dioica 
Solidago virgaurea 
Sorbus aucuparia 
Stachys sylvatica 
Stellaria holostea 
Stellaria nemorum 
Succisa pratensis 
Symphytum officinale 
Symphytum tuberosum 
Tanacetum vulgare 
Taraxacum sect. Ruderalia 
Tilia cordata 
Trifolium medium 
Trifolium pratense 
Trifolium repens 
Trisetum flavescens 
Ulmus laevis, C4a 
Ulmus glabra 
Urtica dioica 
Vaccinium myrtillus 
Verbascum nigrum 
Veronica officinalis 
Vicia cracca 

 
Druhy udávané v literatuře, během průzkumu nenalezené:

Daphne mezereum 
Equisetum pratense 
Phyteuma nigrum 

Solanum dulcamara 
Thalictrum aquilegiifolium 
Vicia pisiformis 

Vicia sylvatica 

 

Seznam druhů živočichů vyskytujících se v ZCHÚ 

Metodika 

Zoologický průzkum území byl zaměřen na obratlovce vyjma ryb, jejichž druhová skladba je 
vzhledem k intenzivnímu rybářskému hospodaření dobře známa.  

Ornitologický průzkum lokality byl naplánován do časně letního období, tak, aby bylo 
podchyceno zejména hnízdní společenstvo. Avifauna byla zjišťována jednak přímým 
pozorováním za užití vhodné optiky a jednak dle svých akustických (zejména teritoriálních) 
projevů. Každý zaznamenaný druh byl zařazen do příslušné kategorie „průkaznosti hnízdění“ 
dle metodiky Mapování hnízdního rozšíření ptáků (cf. Šťastný a kol. 2006).  

Mammaliologický průzkum lokality byl prováděn přímým pozorováním, hledáním stop a 
pobytových znamení a v případě drobných zemních savců též jejich přímým odchytem. 
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Ryby (nálezová data  AOPK a údaje rybářského svazu)  

kapr obecný (Cyprinus carpio) 

cejn velký (Abramis brama) 

cejnek malý (Blicca bjoerkna) 

hrouzek obecný (Gobio gobio) 

lín obecný (Tinca tinca) 

jelec tloušť (Leuciscus cephalus) 

plotice obecná (Rutilus rutilus) 

úhoř říční (Anguilla anguilla) 

jelec proudník (Leuciscus leuciscus) 

štika obecná (Esox lucius) 

candát obecný (Sander lucioperca) 

okoun říční (Perca fluviatilis) 

mník jednovousý (Lota lota) 

ouklej obecná (Alburnus alburnus) 

ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus) 

slunka obecná (Leucaspius delineatus) 
 

Seznam aktuálně zjištěných druhů ptáků ( Aves) a jejich zařazení do příslušné kategorie 
průkaznosti hnízdění: 

brhlík obecný (Sitta europaea)   možné hnízdění B1 

budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix)  možné hnízdění B2 

budníček menší (Phylloscopus collybita)  možné hnízdění B2 

čáp černý (Ciconia nigra)    možné hnízdění B1  

červenka obecná (Erithacus rubecula)  možné hnízdění B2 

datel černý (Dryocopus martius)   možné hnízdění B1  

holub hřivnáč (Columba palumbus)   možné hnízdění B2 

konipas horský (Motacilla cinerea)   prokázané hnízdění D12 

kos černý (Turdus merula)   možné hnízdění B2 

králíček obecný (Regulus regulus)   možné hnízdění B2 

králíček ohnivý (Regulus ignicapillus)  možné hnízdění B2 

ledňáček říční (Alcedo atthis)   možné hnízdění B1  

pěnice slavíková (Sylvia borin)   možné hnízdění B2 

pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)  možné hnízdění B2 

pěnkava obecná (Fringilla coelebs)   možné hnízdění B2 

rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris)  možné hnízdění B2 
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sojka obecná (Garrulus glandarius)   možné hnízdění B1 

strakapoud velký (Picoides major)  možné hnízdění B1 

strnad obecný (Emberiza citrinella)   možné hnízdění B2 

střízlík obecný (Troglodytes troglodytes)  možné hnízdění B2 

sýkora babka (Poecile palustris)   možné hnízdění B1 

sýkora uhelníček (Periparus ater)   možné hnízdění B2  

sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus)  možné hnízdění B2 

sýkora koňadra (Parus major)   možné hnízdění B2 

šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris)  možné hnízdění B1 

volavka popelavá (Ardea cinerea)   možné hnízdění B1 

Seznam zjištěných druhů savců ( Mammalia) a jejich zařazení do systému: 

krtek obecný (Talpa europaea)   pobytová znamení 

rejsek obecný (Sorex araneus)   odchyt 2 ex. 

ondatra pižmová (Ondatra zibethicus)  pozorování 1 ex. (nepůvodní druh naší fauny) 

myšice Apodemus cf. flavicollis   odchyt 2 ex. 

myšice Apodemus cf. sylvaticus   odchyt 1 ex. 

(vydra říční (Lutra lutra)    pozorování 1 ex. - rok 2000, M. Šorf ad verb.)  

Zhodnocení: 

Druhová skladba ryb odpovídá zařazení toku do mimopstruhových vod a nezhrnuje žádný 
ochranářsky významný druh. Jinak se v území vyskytuje běžná lesní fauna ptáků a savců, 
s výjimkou několika druhů se specifickou vazbou na vodní prostředí. Inventarizačním 
průzkumem byly zjištěny dva silně ohrožené druhy ptáků: ledňáček říční a čáp černý. Zatímco 
první z uvedených druhů byl zjištěn přímo ve sledovaném území, druhý byl vyplašen lovící 
na nedaleké říčce Skalici, nicméně však jen nedaleko od nejvýchodnějšího cípu PP. Je velmi 
pravděpodobné, že čáp černý bude k lovu využívat také koryto Lomnice, ležící v PP V 
Obouch. Kromě výše uvedeného se navíc podařilo získat starší věrohodný údaj dokladující 
výskyt vydry říční, jakožto silně ohroženého druhu savce (současný výskyt potvrzují také 
rybáři a myslivci). 
 
2.2. Seznam zvlášt ě chrán ěných druh ů rostlin a živo čichů 

Stupeň ohrožení je uváděn dle vyhlášky 395/92 Sb. (§2 – druhy silně ohrožené, §3 – druhy 
ohrožené).  

 
název druhu aktuální 

početnost nebo 
vitalita 
populace v 
ZCHÚ 

kategorie  
podle 
vyhlášky č. 
395/1992 Sb. 

popis biotopu druhu  
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oměj pestrý  
Aconitum variegatum 

desítky jedinců §3 břehové porosty lužního 
lesa kolem toku 

lilie zlatohlávek 
Lilium martagon 

několik jedinců §3 dubohabrové lesy 
přiléhající k toku 

čáp černý 
Ciconia nigra 

zjištěn nedaleko 
ZCHÚ při lovu, 
možné hnízdění 

§2 vodní tok a okolní lesy 

ledňáček říční  
Alcedo atthis 

zjištěn v ZCHÚ, 
možné hnízdění 

§2 vodní tok s nivou 

vydra říční  
Lutra lutra 

pravidělně 
pozorována 

§2 vodní tok s nivou 

 
 
 
2.3. Historie využívání území a zásadní pozitivní i  negativní vlivy lidské činnosti 
v minulosti 
 

• zejména severní břeh říčky silně lesnicky pozměněn – výsadby javoru klenu, smrku, 
borovice 

• po obou březích vedou lesní cesty (místy jako stará zpevněná – kamenná terasa), nad 
pravým břehem vojenský prostor 

• alespoň lem řeky je tvořen dubohabřinami, na ně navazují smrkové a borové výsadby 
• horní tok: obklopeno pastvinami a loukami, 
• rybářství – každoročně násada ryb, zejména kapra ( + štika, ostroretka, podoustev, 

tloušť, candát, parma atd.), provozováno sportovní rybářství 
• rekreace – po obou stranách turistická cesta 
• kácení stromů v břehové zóně – částečně odumírají (i olše) po záplavách v minulých 

letech 
 
 
2.4.  Škodlivé vlivy a ohrožení území v sou časnosti 
 

• invazní druhy: Acer negundo (L břeh u 5.km – naproti srubu), Quercus rubra (přibl. 4. 
km), Impatiens glandulifera (velmi hojně prakticky v celé ploše ZCHÚ). 

• eutrofizace s původem mimo ZCHÚ – hojný výskyt např. Urtica dioica, Persicaria sp. 
div. 

• rybářské hospodaření 
• lesní hospodaření – vysazování nepůvodních druhů dřevin – Quercus rubra, Acer 

negundo 
• kácení olší na březích (místy) 
• odpadky na naplaveninách v řece a na březích řeky 
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2.5. Současný stav zvlášt ě chrán ěného území a p řehled díl čích ploch  

Vzhledem k biotopové homogenitě chráněného území (tvoří jej pouze říčka Lomnice) nebyly 
vymezovány dílčí plochy. 

Administrativní údaje o toku 
 

Název vodního toku Lomnice 
Číslo hydrologického pořadí* 1-08-04-001  
Úsek dotčený ochranou  
(řkm od – do) 

 

Charakter toku** kaprové vody 
Příčné objekty na toku mostek, nízký šikmý stupeň bez rybího přechodu 
Manipulační řád ***  
Správce toku Povodí Vltavy, s.p. 
Správce rybářského revíru Uživatel: Jihočeský územní výbor České Budějovice, 

organizace pověřená hospodařením: MO Mirotice 
Rybářský revír *** 421 030 LOMNICE 1 
Zarybňovací plán ***  

* identifikátor vodního toku podle  nařízení vlády č. 71/2003 Sb. 
** lososové nebo kaprové vody podle nařízení vlády č. 71/2003 Sb. 
***pokud tyto dokumenty existují, uvede se jejich číslo a datum jejich schválení rozhodnutím 
příslušného úřadu a doba jejich platnosti.  

Současný způsob hospodaření 

V revíru je 1x ročně (na podzim) vysazována násada – cca. 2 tuny kapra, dále štika, 
ostroretka, podoustev, tloušť, candát, v roce 2008 též parma. Na řece je provozováno 
sportovní rybaření. 

Charakteristika říčního koryta a břehových porostů 

Na úseku toku v ZCHÚ lze rozlišit přibližně tři úseky: dolní (přibližně 1,5 km toku), střední 
(přibližně 1 km toku) a horní (přibližně 0,5 km toku). 
V dolním úseku protéká řeka zaříznutým údolím, svahy a drobné skalky navazují většinou 
přímo na tok. Koryto je zde balvanité, spád toku je největší. V této části se do Lomnice vlévá 
její pravostranný přítok Jesenický potok, protékající rovněž menším zařízlým údolím. 
Břehové porosty jsou tvořeny, olší, habrem, lípou a smrkem, vzácně též jilmy (Ulmus glabra 
a U. laevis). Alespoň lem kolem řeky je tvořen dubohabřinami, na ně navazují smrkové a 
borové kultury. Po březích řeky roste zejména Carex buekii a Impatiens glandulifera, na 
naplaveninách zejména Phalaris arundinacea, Urtica dioica a Rubus idaeus. V břehových 
porostech a přilehlých lesích najdeme druhově bohaté bylinné patro s typickými hajními 
druhy (Mercurialis perennis, Lathyrus vernus, Dentaria bulbifera,...) a také druhy 
chladnějších údolí (Silene dioica, Aruncus vulgaris). 
Přibližně 0,5km od soutoku se Skalicí byl přes řeku postaven kovový mostek (starý byl stržen 
povodní v r. 2002?). 
Střední úsek je tvořen velkým meandrem, kde vnitřní část je tvořena plochým územím.  Ve 
vegetačním lemu koryta je hojná Prunus padus. Vegetace na březích a v okolí řeky je 
eutrofnější. V okolním lese převažuje smrk, podrost je druhově chudší – dominuje Carex 
brizoides, dále Aegopodium podagraria, Asarum europaeum, Maianthemus bifolius. Některé 
části nivy byly silně lesnicky pozměněny výsadbou javoru klenu, smrku a borovice. Na 
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pravém, svažitějším břehu meandru se nachází řada pramenišť v olšinách, s hojným výskytem 
Caltha palustris, též Cardamine amara, Aconitum variegatum, Urtica dioica. Výjimečně 
najdeme i skalky s Polypodium vulgare. Přibližně na 5. ř. km na pravém břehu se nachází 
malá zarůstající loučka se srubem (degradovaný Molinion) s náletem břízy a javoru klenu. 
Horní úsek je obklopen nelesními plochami - pastvinami a loukami lemovanými dobytčím 
ohradníkem. Řeka je lemována pouze řídkými stromovými porosty Salix cinerea, S. fragilis a 
Alnus glutinosa a porosty Phalaris arundinacea. Koryto je zde poměrně úzké, téměř bez 
balvanů, voda protéká pomalu. Nachází se zde jeden nízký stupeň bez rybího přechodu. 
 
 
2.6. Zhodnocení výsledk ů předchozí pé če a dosavadních zásah ů do území a 
závěry pro další postup 
 
V území dosud nebyly zřejmě prováděny žádné speciální ochranářské zásahy.  
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3. Plán zásah ů a opat ření  

3.1. Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásah ů a opat ření v ZCHÚ  

3.1.1. Rámcové zásady pé če o území 

a) péče o vodní tok 

Vlastní vodní tok v současné době nevyžaduje žádné zásahy. Výjimkou je pouze malý jez 
v západní části území, kde lze uvažovat o jeho odstranění, případně zřízení rybího přechodu. 
Vzhledem k intenzivnímu rybářskému využívání toku a související nízké ochranářské hodnotě 
přítomné ichtyofauny se jedná o zásah s nejnižší prioritou. Pro eventuální výstavbu přechodu 
je možné využít dotaci z operačního programu Životní prostředí, investorem by musel být 
správce toku. 
V celé nivě, která je vesměs součástí ochranného pásma, je vhodné vyhout se holosečnému 
hospodaření (zejména z hlediska prevence eutrofizace a splachu půdy).  

b) péče o rostliny  

Pro zachování vhodných podmínek pro některé vzácnější druhy rostlin (zejm. Aconitum 
variegatum) je vhodné vyhnout se v ochranném pásmu intenzivním lesnickým zásahům 
(holosečnému hospodaření spojenému se zaváděním smrkových monokultur). 

Vhodné je rovněž včas zasáhnout proti možné invazi Acer negundo a veškeré přítomné 
exempláře definitivně zlikvidovat (nejlépe v zimním období a podle potřeby i opakovaně, 
úspěšnost zásahu lze zvýšit natřením řezných ploch Roundupem). V případě Impatiens 
glandulifera je invaze již natolik rozsáhlá, že eventuální likvidace by byla nepřiměřeně 
nákladná a vyžadovala by stejný zásah na celém toku (ZCHÚ leží na dolním toku říčky, takže 
i při likvidaci druhu v ZCHÚ lze očekávat jeho trvalé splavování z vyšších poloh). 

c) péče o živočichy  

Z hlediska všech vzácných druhů obratlovců vyskytujících se v území je důležité zejména 
zachovat přirozený charakter koryta (tj. vyhnout se jakékoli technické úpravě). 

Vhodné by bylo rovněž pozměnit druhové složení rybí obsádky ve prospěch druhů ryhleji 
proudících vod (tloušť, proudník, mřenka, parma, podoustev, ale i mník a ouklej). 

Z hlediska vzácných druhů bezobratlých není potřeba hospodaření upravovat. 

3.1.2 Výčet navrhovaných zásah ů 

• zrušení jezu, případně výstavba rybího přechodu – priorita: zásah možný 

• totální likvidace Acer negundo – priorita: zásah vhodný 

• úprava složení rybí obsádky 

3.2. Zásady hospodá řského nebo jiného využívání ochranného pásma v četně 
návrhu zásah ů a přehledu činností 

V ochranném pásmu tvořeném zejména hospodářskými lesy by bylo z hlediska fauny i flóry 
vhodné vyhnout se radikálním lesnickým zásahům (holoseče spojené s výsadbou smrkových 
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monokultur). Pastviny při západním okraji ZCHÚ je vhodné dále obhospodařovat stávajícím 
způsobem. 

3.3. Zaměření a vyzna čení území v terénu 

Území je standardně označeno úředními tabulemi (na západním i východním okraji) a 
pruhovým značením. Jeho hustota je na levém břehu toku dostatečná, na pravém by bylo 
vhodné značení doplnit. 

Bylo by vhodné území přehlásit (současný zřizovací předpis neodpovídá platné legislativě) a 
zároveň jej znovu zaměřit. 

3.4. Návrhy pot řebných administrativn ě-správních opat ření v území 

Je potřeba změnit definici předmětu ochrany ve zřizovacím předpise, jejíž současné znění 
neodpovídá realitě. 

3.5. Návrhy na regulaci rekrea čního a sportovního využívání území ve řejností 
 
Návštěvnost území veřejností není třeba regulovat, území není vhodné ke sportovnímu 
využívání.  

3.6. Návrhy na vzd ělávací využití území 

Bylo by vhodné zhotovit nový informační panel s aktuálními a podrobnějšími údaji. 

3.7. Návrhy na pr ůzkum či výzkum území a monitoring 

Výhledově je žádoucí zpracovat vertebratologický i evertebratologický průzkum (zaměřený 
zejména na faunu biotopů spojených s řekou), vhodná je rovněž nová botanická inventarizace. 
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4. Závěrečné údaje 

4.1 Předpokládané orienta ční náklady hrazené orgánem ochrany p řírody podle 
jednotlivých zásah ů (druh ů prací)   
 

Druh zásahu (práce) a odhad množství (např. 
plochy)  
  

Orientační 
náklady za rok 
(Kč) 

Orientační 
náklady za období 
platnosti plánu 
péče (Kč) 

Jednorázové a časově omezené zásahy 
Nové zaměření ZCHÚ  240 000,- 
Obnova označení hranic ZCHÚ  64 000,- 
Výroba a umístění nové informační tabule (2ks) ---------- 50 000,- 
Likvidace javoru jasanolistého (Acer negundo) – vč. 
příležitostného opakování zásahu 

---------- 20 000,- 

Doplnění pruhového značení ---------- 12 500,- 

C e l k e m (Kč) ----------  

Opakované zásahy 
   
   
   
C e l k e m (Kč)  386 500,- 

 

4.2 Použité podklady a zdroje informací 
 
Albrecht, J. [ed.] (2003): Českobudějovicko. Chráněná území ČR, svazek VIII. AOPK, Praha. 
Anděra, M. & Horáček, I. (1982): Poznáváme naše savce. Mladá Fronta, Praha  
Baruš V. et al. [eds.] (1989): Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů 
ČSSR – 2: Kruhoústí, ryby, obojživelníci, plazi, savci. – Státní zemědělské nakladatelství, 
Praha 

Bouchner M. (1990): Stopy, Aventinum, Praha 
Chán V. [ed.] (1999): Komentovaný červený seznam květeny jižní části Čech. Příroda 16: 1–

284. 
Kubát, K. et al. [eds.] (2002): Klíč ke květeně České republiky. – Academia, Praha 
Leiská M., Moučka R. (1959): Ochrana ptactva. – Státní ústav památkové péče a ochrany 

přírody, Praha 
Mikátová B., Roth P., Vlašín M. (1995): Ochrana plazů. – Ministerstvo životního prostředí 
ČR, Praha 

Mikátová B., Vlašín M. (1998): Ochrana obojživelníků. – EkoCentrum Brno, Brno 
Moravec J. [ed.]  (1995): Rostlinná společenstva České republiky a jejich ohrožení. 

Severočeskou přírodou, Litoměřice. 206 pp. 
Pecl K. [ed.] (1995): IP Lesnický, botanický, zoologický. Ms., depon. in: Krajský úřad 

Jihočeského kraje, České Budějovice   
Quitt E. (1971): Klimatické oblasti Československa. Studia geographica 16, GGÚ ČSAV, 

Brno, 80 p. 
Sedláček F. & Šumbera R. (2005): Inventarizace drobných zemních savců, in Metodika 

inventarizačních průzkumů maloplošných zvláště chráněných území, předběžná verze, 
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AOPK ČR, Praha, 221-236, 
Škapec L. et al. [eds.] (1992): Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů 
ČSFR – 3: Bezobratlí. – Príroda, Bratislava 

Šťastný K., Bejček V. & Hudec K. (1996): Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 
1985-1989, H&H 

Šťastný K., Bejček V. & Hudec K. (2006): Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 
2001-2003. Aventinum, Praha 

Vanický J. (1988): Atlas hnízdního rozšíření ptáků. – Česká společnost ornitologická, Praha 

 
http://drusop.nature.cz/ 
http://botany.cz 
http://geoportal.cenia.cz 
http://heis.vuv.cz 

http://mapy.nature.cz 
http://nts5.cgu.cz/website/geoinfo 
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Vlastní terénní šetření provedené 7. 5. a 21. 7. 2008 

4.3. Seznam mapových list ů 
 

katastrální mapa (měřítko) – čísla mapových listů: GUST2880,Z.S.I-25-16; GUST2880,V.S.I-
25-17; GUST2880,Z.S.I-25-20  

Státní mapa odvozená 1:5000 – čísla mapových listů: Milevsko-9-6, Milevsko-9-7  

Základní mapa České republiky 1:10000 – čísla mapových listů: 22-23-17, 22-23-18 

4.4. Plán pé če zpracoval  

Smluvní zpracovatel: 

DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie 

Husova 622/45 
370 05 České Budějovice 
IČ 266 48 881 
tel.: 385 311 09 
daphne@daphne.cz, www.daphne.cz 

Autoři: 

Mgr. Petra Konvalinková 

Mgr. Jiří Koptík 

Mgr. Václav Mikeš 

Mgr. Robert Tropek 



  

Příloha I. – p řehledová mapa s vyzna čením polohy ZCHÚ 
 
Zdroj: www.mapy.cz 

 



  

Příloha II. – ortofotomapa ZCHÚ s katastrální mapou 

Zdroj: Krajský úřad Jihočeského kraje 

silnou čarou – vymezení ZCHÚ, slabou čarou – vymezení ochranného pásma 



  

Příloha III. – lokalizace navržených opat ření v map ě 

Zdroj podkladu: Krajský úřad Jihočeského kraje 

modře – úprava jezu, zeleně – likvidace javoru jasanolistého (Acer negundo) 

 
 



  

Příloha IV. – Fotodokumentace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Foto 1 Tok Lomnice v západní části ZCHÚ 

 
 
Foto 2 Střední část toku Lomnice 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Foto 3 Tok Lomnice ve východní části ZCHÚ před soutokem se Skalicí 

 
 
Foto 4 Nízký stupeň na Lomnici na západním okraji ZCHÚ 


