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1. Základní identifikační a popisné údaje

1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN

Evidenční kód ZCHÚ:1766 
Kategorie: PP
Název: Pod Vyhlídkou II
Kategorie IUCN: IV (řízená rezervace)

1.2 Platný právní předpis o vyhlášení ZCHÚ

vydal: Okresní úřad Prachatice
číslo: Nařízení Okresního úřadu Prachatice č.2
dne: 11.5. 1995

1.3  Územně-správní  členění,  překryv  s jinými  chráněnými  územími  a  příslušnost 
k soustavě Natura 2000

kraj: Jihočeský
obec s rozšířenou působností třetího stupně:  Prachatice
obec: Nebahovy
katastrální území: Jelemek

národní park: -
chráněná krajinná oblast: -
jiný typ chráněného území: - 

Natura 2000
ptačí oblast: -
evropsky významná lokalita: -

Příloha 1. Orientační mapa s vyznačením území (1:5000)
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1.4 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí

Katastrální území: 701688  Jelemek

Zvláště chráněné území:
Číslo 
parcely 
podle 
KN

Číslo 
parcely 
podle  PK 
nebo 
jiných 
evidencí

Druh pozemku podle 
KN

Způsob  využití 
pozemku  podle 
KN

Číslo 
listu 
vlastnic
tví

Výměra 
parcely
celková  podle 
KN
(m2)

Výměra 
parcely
v ZCHÚ (m2)

14/2 - Trvalý travní porost 369 827 827
14/5 - Trvalý travní porost 105 4411 4411

Celkem 5238
Ochranné pásmo:
Číslo 
parcely 
podle 
KN

Číslo 
parcely 
podle  PK 
nebo 
jiných 
evidencí

Druh pozemku podle 
KN

Způsob  využití 
pozemku  podle 
KN

Číslo 
listu 
vlastnic
tví

Výměra 
parcely
celková  podle 
KN
(m2)

Výměra 
parcely
v ZCHÚ (m2)

Ochranné pásmo stanovené dle zřizovacího dokumentu:
13/3 - Ostatní plocha 105 523 523
13/4 - Lesní pozemek 369 881 881
14/3 - Lesní pozemek 569 375 375
14/4 - Lesní pozemek 105 440 440
33 - Zastavěná  plocha  a 

nádvoří
105 20 20

Ochranné pásmo dle § 37 zákona č. 114/1992 Sb., podél západní hranice ZCHÚ:
2/3 - Trvalý travní porost 520 15126 5782
3/1 - Trvalý travní porost 562 878 407
3/4 - Trvalý travní porost 175 2001 1684
3/5 - Trvalý travní porost 561 92 92
4 - Orná půda 560 6647 1640

Celkem 11844

Výměra ZCHÚ byla zjištěna na základě výpisu dat z KN.

Kontrolou aktuálního stavu pozemků ZCHÚ a OP v katastru nemovitostí byl zjištěn rozdílný 
stav oproti popisu parcelního vymezení dle zřizovacího dokumentu. 
Dle zřizovacího dokumentu je ZCHÚ vymezeno na samostatném pozemku - pozemek parc.č. 
14/2,  o  výměře  4968  m²,  k.ú.  Jelemek.  Dle  katastru  nemovitostí  se  v současnosti  území 
ZCHÚ rozkládá na dvou pozemcích - pozemek parc.č. 14/2, o výměře 827 m², LV 369 a 
pozemek parc.č. 14/5, o výměře 4411 m², LV 105, obojí k.ú. Jelemek.
Zřizovacím předpisem bylo vymezeno OP, a to na těchto pozemcích: parc.č.  13/3, parc.č. 
13/4,  parc.č. 14/3, st. 33, vše k.ú. Jelemek. Dle současného stavu evidovaného katastrem 
nemovitostí je zřejmé, že původní pozemek parc.č. 14/3 byl rozdělen na dva pozemky, a to 
pozemek parc.č. 14/3 a pozemek parc.č. 14/4. Výměra pozemků zahrnujících ustanovené OP 
dle zřizovacího předpisu neodpovídá aktuálnímu stavu.    
 
Příloha 2: Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma (1:1400) 
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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 0,1696

vodní  plochy zamokřená plocha

rybník nebo nádrž

vodní tok 

trvalé  travní 
porosty

0,5238 0,79651

orná půda 0,16401

ostatní zemědělské 
pozemky
ostatní plochy 0,0523 neplodná půda

ostatní způsoby 
využití

0,5238

zastavěné
plochy a nádvoří

0,0020

plocha celkem 0,5238 1,0204

1  Ochranné pásmo podél západní hranice ZCHÚ, které není speciálně vyhlášeno a je jím dle § 37 
zákona č. 114/1992 Sb. plocha do vzdálenosti 50 m od hranice chráněného území.

1.6 Hlavní předmět ochrany

1.6.1 Předmět ochrany podle zřizovacího předpisu

Územní  ochrana  areálu  stanice  mladých  ochránců  přírody  a  terénního  střediska  pro 
ekologickou  výchovu  s hlavním  zaměřením  na  děti  a  mládež  jako  i  komplexní  ochrana 
cenných společenstev a genofondových ploch zde vytvořených 

1.6.2 Hlavní předmět ochrany – současný stav

A. společenstva

název společenstva podíl  plochy v 
ZCHÚ (%)

popis biotopu společenstva

Kulturní  mezofilní  louka  svazu 
Arrhenatherion  elatioris vzniklá 
odvodněním území  v mozaice  se 
společenstvy střídavě vlhkých luk svazu 
Molinion caeruleae, která se prosazují na 
živinově chudších  místech  s  kolísající 
hladinou vody

50 Mezofilní  ovsíková  louka  se  vyskytuje 
v dolní polovině CHÚ, resp. v jeho severní 
části  a  je  zde  převažující  jednotkou.  U 
jižního,  východního  okraje  a  ve  středové 
části  v terénní  sníženině,  kde  je  vyšší 
hladina podzemní vody, se prosazují druhy 
střídavě vlhkých bezkolencových luk včetně 
některých  chráněných  druhů  např.  kosatce 
sibiřského či všivce lesního
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Kulturní  vlhká  pcháčová  louka  a  vlhká 
tužebníková  lada  svazu  Calthion 
palustris,  na  jejíž  ploše  se  objevují 
některé  druhy  diagnostické   pro  lesní 
prameniště  s mělkou  vodou  svazu 
Cardaminion  amarae a  na  CHÚ 
nepůvodní  druhy  rašelinišť,  vodních  a 
bažinných společenstev 

50 Vysokostébelné luční porosty na vlhkých a 
živinově dobře zásobených stanovištích jsou 
rozšířeny  v horní  části  PP,  v  její  jižní 
polovině.  Na některých  místech  dochází 
k ruderalizaci  a  výrazné  degradaci 
v důsledku  šíření  chrastice  rákosovité  a 
vrbiny obecné. Součástí této části PP je také 
řada  chráněných  druhů  (např.  rosnatka 
okrouhlolistá,  klikva  bahenní,  kosatec 
sibiřský, prstnatec májový a Fuchsův atd.), 
druhy,  které  sem  byly  přeneseny  z jiných 
oblastí Předšumaví

Kulturní  (borovo-smrkový)  les, 
potenciálně  sv.  Eu-Fagion s přechodem 
ke sv. Luzula_Fagion

5 Okrajová část území, v jeho východní a jižní 
části

B. druhy

název druhu aktuální 
početnost nebo 

vitalita populace 
v ZCHÚ

stupeň 
ohrož

ení

popis biotopu druhu

Bledule jarní 
(Leucojum vernum)

roztroušeně
(30-50 jedinců)

C3 Roztroušeně  v  JV  části  území  (jeho 
krajním cípu) a jižní třetině louky, na NS 
mezi zastaveními 12 a 25, za snosem pro 
nerosty a horniny (zastavení 6) a v okolí 
zastavení 4 a 7 na NS

Dřípatka horská
(Soldanella  montana)

hojně  (cca  500 
jedinců)

C3 Vlhká stanoviště v blízkosti lesa, podél J 
a  V hranice  území,  nejvíce  při  okraji 
severní  části  louky (zastavení 19, 20 na 
NS)

Hořec tolitovitý 
(Gentiana asclepiadea)

roztroušeně
(12 trsů)

C4a JV část PP (v blízkosti SMOP, zastavení 1 
na  NS),  několik  exemplářů  ve  středu 
území, část louky sousedící s „Drndalem“ 
(v blízkosti zastavení 15 a 16 na NS)

Hvozdík pyšný pravý
(Dianthus superbus supebus)

roztroušeně C1 Severní  polovina  PP,  v blízkosti  její  J 
hranice a jižní polovina PP, její JV část, 
v okolí zastavení 14 na NS

Jestřábník oranžový
(Hieracium aurantiacum)

1 jedinec C3 Severní  část  louky,  v blízkosti  jejího  J 
okraje 

Klikva bahenní 
(Oxycoccus palustris)

20 jedinců C3 Malé  rašelinné  místo,  JV  část  PP, 
genofondová  plocha  masožravých  a 
bahenních rostlin (zastavení 25 na NS)

Kosatec sibiřský 
(Iris sibirica)

hojně  (tisíce 
jedinců)

C3 Roztroušeně  menší  plochy  (13)  v S 
polovině  louky,  v J  polovině  PP  se 
nachází 3 rozlehlejší areály tohoto druhu, 
a  to v její   v S části  (ohraničeno na NS 
zastaveními 12-13-14-15-24 a 8-9-10-12-
13) a v její střední části (vedle zastavení 5 
až 11)

Kozlík dvoudomý
(Valeriana dioica)

vzácně C4a SV okraj území, v blízkosti Dřípatkového 
potůčku opouštějícího území PP

Kýchavice bílá Lobelova
(Veratrum album lobelianum) 

2 jedinci C4a Jižní  polovina  území,  v její  horní  části 
(nad „Drndalem“, v blízkosti zastavení 15 
na NS)
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Mochna bahenní 
(Potentilla palustris)

vzácně C4a JV  částí  CHÚ,  genofondová  plocha 
masožravých  a  bahenních  rostlin  (mezi 
zastaveními 24 a 25 na NS)

Oměj šalamounek
(Aconitum callibotryon)

roztroušeně C3 V  blízkosti  jižní  hranice  CHÚ,  nad 
zastavením  26  na  NS,  na  okraji  lesa  a 
před stanicí SMOP (2. zastavení  na NS)

Pleška stopkatá 
(Willementia stipitata)

nejvýše 5 jedinců C3 Severní  polovina  PP,  V okraj  louky,  u 
okraje  lesa  (nad  úrovní  zastavení  19 na 
NS)

Prha arnika
(Arnica montana)

10 jedinců C3 U  J  okraje  severní  poloviny  louky,  na 
vyvýšeném místě  nedaleko zastavení  23 
na NS

Prstnatec  Fuchsův pravý
(Dactylorhiza fuchsii fuchsii)

roztroušeně C4a Několik exemplářů v severní polovině PP, 
v její  V části.  Vyšší  kumulace  tohoto 
druhu v J polovině PP (nad  zastaveními 
16 a 17)  

Prstnatec májový
(Dactylorhiza majalis)

hojně  (desítky 
jedinců)

C3 Roztroušeně  po  celém  CHÚ,  největší 
koncentrace  v  J  části  a  středu  severní 
poloviny  louky,  méně  (roztroušeně) 
v jižní  polovině CHÚ (především v jeho 
střední  části)

Rojovník bahenní
(Ledum palustre)

1 jedinec C3 Západní  část  louky  v   jižní  polovině 
CHÚ, naproti zastavení 24 na NS

Rosnatka okrouhlolistá
(Drosera rotundifolia)

40-50 jedinců C3 Malé  rašelinné  místo,  JV  část  PP, 
genofondová  plocha  masožravých  a 
bahenních rostlin (zastavení 25 na NS)

Rozchodnice růžová
(Rhodiola rosea)

2 jedinci C1 JV  část  území,  před  Stanicí  mladých 
ochránců přírody (2. zastavení na NS)

Sněženka podsněžník
(Galanthus nivalis)

několik trsů C3 Střední část jižní poloviny území a u jeho 
JV okraje (zastavení 28 a 32 na NS)

Upolín evropský 
(Trollius altissimus)

cca 100 jedinců C3 Roztroušeně  v JV  části,  u  JZ  hranice 
území  a  v jeho  střední  části  (na  NS  v 
blízkosti  zastavení  14,  mezi  1-34  a  nad 
27)

Vachta trojlistá
(Menyanthes trifoliata)

cca 50 jedinců C3 V  lemu  podél  cesty,  která  prochází  JV 
částí  CHÚ  (součást  NS),  genofondová 
plocha  masožravých a bahenních rostlin 
(mezi zastaveními 24 a 25 na NS)

Všivec lesní
(Pedicularis sylvatica)

70 jedinců C3 Druh  nacházející  se  v severní  polovině 
CHÚ - pod zastavením 23 na NS, kolem 
„Drndalu“  (zastavení  16)  a  v blízkosti 
V hranice území (pod zastavením 17)  

Vemeník dvoulistý
(Platanthera bifolia)

1 jedinec C3 JV  část sušší louky, pod zastavením 22 
na NS 

Stupeň ohrožení je popsán podle publikace Procházka, F. [ed.] et al. 2001: Černý a červený seznam 
cévnatých  rostlin  České  republiky  (stav  v roce  2000).  Agentura  ochrany  přírody  a  krajiny  České 
republiky, Praha. 
C1 – kriticky ohrožený druh; C2 – silně ohrožený druh; C3 – ohrožený druh; C4a – vzácnější druh vyžadující 
pozornost – méně ohrožený druh 

Pro snadnější lokalizaci některých ohrožených druhů uvádíme jejich pozici v rámci naučné 
trasy, která je přiložena v příloze 3. 

1.7 Dlouhodobý cíl péče

Cílem ochrany tohoto území je zachování areálu Stanice mladých ochránců přírody (SMOP) 
s cennými lučními společenstvy rostlin na genofondových plochách a s terénním zařízením 
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využívaným k ekologické výchově. Areál chráněného území tvoří vlhká, dvousečná louka, 
která  je  částečně  odvodněná,  ta  se  v minulosti  stala  genofondovou plochou  pro  transfery 
rostlin z míst ohrožených rekultivacemi a melioracemi v Předšumaví. V sedmdesátých letech 
zde byla vybudována 400 m dlouhá naučná trasa za účelem realizace výchovně-vzdělávacích 
programů CEV Dřípatka v Prachaticích. 

2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany

2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů

Přírodní památka Pod Vyhlídkou II se nachází v okresu Prachatice, 1,2 km SSZ od Jelemku, 
1,4 km ZJZ od Nebahov a 1,4 km od Zdenic. Nadmořská výška území se pohybuje mezi 764-
776 m a jeho expozice je S-SSV. Území spadá do oblasti Šumavské hornatiny, orografického 
celku  Šumavské  podhůří,  podcelku  Prachatická  hornatina,  geomorfologickému  okrsku 
Žernovická vrchovina. 
Podnebí
PP Pod  Vyhlídkou II  patří  do  oblasti  mírného klimatického  pásu,  mírně  teplé  klimatické 
oblasti (MT3). Srážkový úhrn pro tuto oblast činí 350 – 450 mm. Podnebí lze charakterizovat 
krátkým, mírně chladným a vlhkým létem, dlouhým přechodným obdobím s mírně chladným 
jarem a mírným podzimem a dlouhou mírnou až mírně chladnou zimou.
Geologie, pedologie, hydrologie
Geologický  podklad  tvoří  přeměněné  horniny  moldanubika  -  granulity  západní  části 
prachatického granulitového masivu,  které překrývají  deluviální kamenitohlinité sedimenty 
pleistocénního-holocénního  stáří.  Na  této  matrici  se  postupnou  pedogenezí  utvořily 
pseudogleje  typické  s přechody  ke  kambizemím  dystrickým  v sušších  partiích.  Území  je 
součástí  pramenné  oblasti  Žernovického  potoka,  který  je  pravostranným  přítokem  řeky 
Blanice. Na území vyvěrá pramen pitné vody, který je podchycen (zastavení 24 na NS), jehož 
voda  teče  dál  jako  Luční  potůček  do „Drndalu“ (malé  vodní  plochy ve  středu areálu PP, 
zastavení  16  na  NS)  a  z něj  odtéka  podél  východní  hranice  území  Dřípatkový  potůček 
(zastavení 19 na NS) z PP, kterou voda opouští v jejím SV rohu. 
Vegetace
ZCHÚ  je  součástí  oblasti  mezofytika,  fytogeografického  okresu  Šumavsko-Novohradské 
podhůří, podokresu Libínské Předšumaví. PP Pod Vyhlídkou II lze rozdělit na dvě plochy. Na 
ploše  CHÚ  se  v minulosti  přirozeně  vyskytovaly  vstavačovité  a  další  rostliny. V severní 
(dolní)  části  CHÚ  se  objevují  druhy  mezofilních  kulturních  luk  se  společenstvy  svazu 
Arrhenatherion elatioris reprezentovanými  např.  ovsíkem  vyvýšeným  (Arrhenatherum 
elatius),  chrastavcem  rolním  (Knautia  arvensis),  zvonečníkem  hlavatým  (Phyteuma 
orbiculare) aj. Na vlhčích místech (ve střední části této louky) se vyskytují druhy střídavě 
vlhkých  bezkolencových  luk  svazu  Molinion  caeruleae např.  hvozdík  pyšný  (Dianthus 
superbus),  bezkolenec modrý (Milinia caerulea), trsy tvořící kosatec sibiřský (Iris sibirica), 
smilka tuhá (Nardus stricta), čertkus luční (Succisa pratensis), mochna nátržník (Potentilla 
erecta) nebo krvavec toten (Sanguisorba officinalis), přičemž oba luční porosty spolu tvoří 
mozaiku. 
Jižní  (horní)  část  CHÚ je  vlhčí  a  lze  zde  zachytit  druhy pcháčových luk  svazu  Calthion 
palustris (podsvazu Filipendulenion a Calthenion palustris). Na vlhkých až mokrých loukách 
s výrazným  zastoupením  kosatce  sibiřského  (Iris  sibirica)  a  prstnatce  májového 
(Dactylorhiza  majalis)  se  objevují  také  další  cenné  druhy  jako  prstnatec  Fuchsův 
(Dactylorhiza  fuchsii)  nebo  upolín  evropský  (Trollius  altissimus).  Mezi  druhy  běžně 
zachytitelné na těchto vlhkých stanovištích patří např. rdesno hadí kořen (Bistorta major), 
blatouch  bahenní  (Caltha  palustris),  pcháč  bahenní  (Cirsium  palustre),  pcháč  zelinný 
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(Cirsium oleraceum),  skřípina  lesní  (Scirpus  sylvaticus),  děhel  lesní  (Angelica  sylvestris), 
tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), vrbina obecná (Lysimachia vulgaris), kyprej vrbice 
(Lythrum salicaria), krabilice chlupatá (Chaerophyllum hirsutum) aj. Vlhká pcháčová louka 
se  vyskytuje  v místech,  kde  je  hladina  podzemní  vody  trvale  vysoká  a  množství  živin 
dostačující,  v některých  partiích  přechází  v louku  s vysokobylinnou  vegetací  –  vlhkou 
tužebníkovou ladu. Oba luční biotopy přítomné na ZCHÚ spolu tvoří mozaiku. 
Do mozaiky vlhkých a mezofilních luk umisťovali v minulosti členové CEV Dřípatka zde 
nepůvodní  druhy  vzácných  a  chráněných  druhů  rostlin  převážně  z prachatického  okresu, 
kterým hrozil v jejich přirozeném prostředí zánik (většinou z důvodu zástavby, meliorací aj.). 
Za účelem zachování takovýchto druhových populací byl na ploše CHÚ podporován vznik 
nových biotopů, aby v nich transferované druhy přetrvaly. Příkladem je např. genofondová 
plocha  masožravých  a  bahenních  rostlin  podporující  druhy  jako  rosnatku  okrouhlolistou 
(Drosera rotundifolia),  klikvu bahenní  (Oxycoccus  palustris),  mochnu bahenní  (Potentilla 
palustris),  vachtu  trojlistou  (Menyanthes  trifoliata).  Vybudování  malé  vodní  plochy 
„Drndalu“, umožnilo rozvoj některých druhů vodních a bažinných společenstev např. rdestu 
vzplývavého (Potamogeton natans),  žabník jitrocelový (Alisma plantago-aquatica),  rdesna 
peprníku (Persicaria hydropiper) aj. Kolem výše zmíněného na louce původního prameniště 
zůstaly  soustředěny  druhy  jako  řeřišnice  hořká  (Cardamine  amara),  mokrýš  střídavolistý 
(Chrysosplenium alternifolium), přeslička rolní (Equisetum arvense) aj.
Obvod přírodní památky formují některé vzrostlé druhy dřevin – smrk ztepilý (Picea abies), 
borovice  lesní  (Pinus  sylvestris),  bříza  bělokorá  (Betula  pendula)  aj.  V keřovém patře  se 
objevují např. bez černý (Sambucus nigra), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) nebo líska obecná 
(Corylus avelana). Bylinném patře je hojně zastoupena dřípatka horská (Soldanella montana), 
borůvka  (Vaccinium  myrtillus),  jahodník  obecný  (Fragaria  vesca),  konvalinka  vonná 
(Convallaria  majalis),  přeslička  lesní  (Equisetum  sylvaticum),  šťavel  kyselý  (Oxalis  
acetosella) aj. Některé dřevin jsou roztroušeny také v louce např. vrba ušatá (Salix aurita), 
kalina obecná (Viburnum opulus),  růže šípková (Rosa canina),  vrby (Salix  sp.)  nebo olše 
lepkavá (Alnus glutinosa). 
Zoologie
V areálu byl v roce 2010 nalezen druh řádu pavouci šestiočka štíhlá (Harpastea hombergi), 
která  se  vyskytuje  v detritu  a  pod kameny na  různých osluněných biotopech.  Jedná  se  o 
nehojný druh vázaný na zachovalejší biotopy. V minulosti zde byly pozorovány z jihočeského 
regionu některé nehlášené druhy hmyzu  Trichopsylla walkeri z řádu stejnokřídlých a lupice 
(Neurigona suturalis) a vláhomilka (Ectinocera borealis) z řádu dvoukřídlých (Albrecht et al., 
2003), letošní entomologický rozbor tyto taxony nepotvrdil. Malá vodní plocha „Drndal“ byla 
v minulosti  osídlena  některými  druhy  hmyzu  z podřádu  ploštic  (Heteroptera)  (Nauš  et 
Záveský, 1992).  V roce 2010 byly na hladině pozorovány např.  bruslařka obecná (Gerris  
lacustris)  a  vodoměrka  štíhlá  (Hydrometra  stagnorum)  z tohoto  podřádu  a  šídlo  modré 
(Aeshna cyanea) zástupce podřádu šídla (Anisoptera).  V minulosti byl „Drndal“ domovem 
čolka horského (Triturus alpestris), který však z území vymizel a neobjevil se zde minimálně 
5 let. Z obojživelníků se setkáváme jen s některými běžnými druhy žab – skokanem zeleným 
a  hnědým (Rana sp.)  a  ropuchou obecnou (Bufo bufo).  Mezi  plazi  občas  se  objevujícími 
v areálu  SMOP patří  zmije  obecná (Vipera  berus),  užovka obojková (Natrix  natrix)  nebo 
některé druhy našich ještěrek (Lacerta sp.). Z ptačích druhů na území zalétají a hnízdí v jeho 
bezprostředním  okolí  např.  pěnkava  obecná  (Fringilla  coelebs),  sýkora  koňadra  (Parus 
major), sýkora modřinka (Parus caerulens), budníček menší (Phylloscopus collybita) nebo 
pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis). V minulosti byly do okolí PP rozvěšeny ptačí budky, 
které  mají  své  opodstatnění  v biologické  ochraně  lesa.  Tato  činnost  se  příznivě  odrazila 
v množství  ptáků,  které  zalétávají  na  CHÚ.  Ze  savců  byl  v okolí  „Drndalu“  v létě  2010 
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pozorován  hryzec  vodní  (Arvicola  terestris).  V severní  části  CHÚ se  občas  mihne  srnec 
obecný (Capreolus capreolus). 
Využití území
Jednou z hlavních funkcí chráněného území je jeho význam pro účely ekologické výchovy 
(možnosti terénních biologických pozorování, variabilita zastavení na naučné stezce). V roce 
1978 vznikl za pomoci Bohuslava Nauše plán využití celého areálu jako genofondové plochy, 
a to vedle jeho využití ve výchovně vzdělávacím procesu CEV v Prachaticích, které vytvořilo 
a zrealizovalo v letech 1975-1978 projekt „Naučná trasa areálem Stanice mladých ochránců 
přírody“.  Těmto  významným  mezníkům  předcházelo  zbudování  terénní  základny  Stanice 
mladých ochránců přírody (SMOP) v roce 1972, která byla slavnostně otevřena v roce 1973 a 
především odkoupení  části  dotčené  louky od soukromé osoby (Petra  Fišera)  v roce 1975. 
Jejím  nabyvatelem  se  stalo  Město  Prachatice,  oprávnění  hospodařit  s  tímto  svěřeným 
majetkem získala ZŠ Vodňanská 278. Okružní naučná trasa budována několik let svépomocí 
členy CEV Dřípatka v Prachaticích s využitím klasických materiálů (dřeva a kamenů) čítá 
konečných 34 zastavení rozdělených do 14 oddělení. Charakteristika  a možnosti využití této 
naučné  trasy  ve  výchovně  vzdělávacích  programech  CEV  Dřípatka  jsou  vyčerpávajícím 
způsobem zpracovány v Průvodci naučnou trasou v areálu Stanice mladých ochránců přírody 
u Zdenic (Nauš and Záveský, 1992). Posláním vzdělávacích programů je vést návštěvníky 
(především  školní  děti  a  mládež)  naučné  trasy  k ohleduplnému přístupu  v péči  o  životní 
prostředí  a  upřednostňuje  principy  trvale  udržitelného  života.  Naučná  trasa  vede  celým 
územím PP, v   JV části (na svém začátku) plochu chráněného území míjí a vede mimo něj, 
v ustanoveném ochranném pásmu. To se týká nejen pozice terénní Stanice mladých ochránců 
přírody (zastavení 1 na NS), ale také zastavení 3 a 34. 

Přehled zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů

název druhu aktuální 
početnost nebo 

vitalita 
populace v 

ZCHÚ

kategorie 
podle 

vyhlášky 
č. 

395/1992 
Sb.

popis biotopu druhu

Bledule jarní 
(Leucojum vernum)

roztroušeně
(30-50 jedinců)

§3 Roztroušeně  v  JV části  území  (jeho  krajním  cípu)  a 
jižní třetině louky, na NS mezi zastaveními 12 a 25, za 
snosem pro nerosty a horniny (zastavení 6)  a v okolí 
zastavení 4 a 7 na NS

Dřípatka horská
(Soldanella  montana)

hojně  (cca  500 
jedinců)

§3 Vlhká stanoviště v blízkosti  lesa,  podél  J  a V hranice 
území, nejvíce při okraji severní části louky (zastavení 
19, 20 na NS)

Hořec tolitovitý 
(Gentiana asclepiadea)

roztroušeně
(12 trsů)

§3 JV část  PP (v  blízkosti  SMOP,  zastavení  1  na  NS), 
několik  exemplářů  ve  středu  území,  část  louky 
sousedící s „Drndalem“ (v blízkosti zastavení 15 a 16 
na NS)

Hvozdík pyšný pravý
(Dianthus  superbus 
supebus)

roztroušeně §2 Severní  polovina PP,  v blízkosti  její  J  hranice  a  jižní 
polovina PP, její JV část, v okolí zastavení 14 na NS

Klikva bahenní 
(Oxycoccus palustris)

20 jedinců §3 Malé rašelinné místo, JV část PP, genofondová plocha 
masožravých a bahenních rostlin (zastavení 25 na NS)

Kosatec sibiřský 
(Iris sibirica)

hojně  (tisíce 
jedinců)

§2 Roztroušeně menší plochy (13) v S polovině louky, v J 
polovině  PP  se  nachází  3  rozlehlejší  areály  tohoto 
druhu,  a  to  v  její   v S části  (ohraničeno  na  NS 
zastaveními  12-13-14-15-24  a  8-9-10-12-13)  a  v její 
střední části (vedle zastavení 5 až 11)
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Oměj šalamounek
(Aconitum callibotryon)

roztroušeně §3 V blízkosti jižní hranice CHÚ, nad zastavením 26 na 
NS, na okraji lesa a před stanicí SMOP (2. zastavení  na 
NS)

Pleška stopkatá 
(Willementia stipitata)

max. 5 jedinců §3 Severní polovina PP, V okraj louky, u okraje lesa (nad 
úrovní zastavení 19 na NS)

Prha arnika
(Arnica montana)

10 jedinců §3 U J okraje severní poloviny louky, na vyvýšeném místě 
nedaleko zastavení 23 na NS

Prstnatec  Fuchsův pravý
(Dactylorhiza  fuchsii  
fuchsii)

roztroušeně §3 Několik exemplářů v severní polovině PP, v její V části. 
Vyšší  kumulace  tohoto  druhu  v J  polovině  PP  (nad 
zastaveními 16 a 17)  

Prstnatec májový
(Dactylorhiza majalis)

hojně  (desítky 
jedinců)

§3 Roztroušeně po celém CHÚ, největší koncentrace v  J 
části  a  středu  severní  poloviny  louky,  méně 
(roztroušeně) v jižní polovině CHÚ (především v jeho 
střední  části)

Rojovník bahenní
(Ledum palustre)

1 jedinec §3 Západní  část  louky  v   jižní  polovině  CHÚ,  naproti 
zastavení 24 na NS

Rosnatka okrouhlolistá
(Drosera rotundifolia)

40-50 jedinců §2 Malé rašelinné místo, JV část PP, genofondová plocha 
masožravých a bahenních rostlin (zastavení 25 na NS)

Rozchodnice růžová
(Rhodiola rosea)

2 jedinci §1 JV část území, před Stanicí mladých ochránců přírody 
(2. zastavení na NS)

Sněženka podsněžník
(Galanthus nivalis)

několik trsů §3 Střední  část  jižní  poloviny  území a  u jeho  JV okraje 
(zastavení 28 a 32 na NS)

Upolín evropský 
(Trollius altissimus)

cca 100 jedinců §3 Roztroušeně  v JV části,  u  JZ  hranice  území  a  v jeho 
střední části (na NS v blízkosti zastavení 14, mezi 1-34 
a nad 27)

Vachta trojlistá
(Menyanthes trifoliata)

cca 50 jedinců §3 V  lemu  podél  cesty,  která  prochází  JV  částí  CHÚ 
(součást  NS),  genofondová  plocha  masožravých  a 
bahenních rostlin (mezi zastaveními 24 a 25 na NS)

Všivec lesní
(Pedicularis sylvatica)

70 jedinců §2 Druh  nacházející  se  v severní  polovině  CHÚ  -  pod 
zastavením 23 na NS, kolem „Drndalu“ (zastavení 16) 
a v blízkosti V hranice území (pod zastavením 17)  

Vemeník dvoulistý
(Platanthera bifolia)

1 jedinec §3 Jihovýchodní  část sušší louky, pod zastavením 22 na 
NS 

§1 – kriticky ohrožený druh
§2 – silně ohrožený druh
§3 – ohrožený druh

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

a) ochrana přírody
Větší  část  území  PP  byla  v minulosti  využita  jako  rezervoár  ohrožených  druhů  rostlin. 
Záchranné přenosy prováděné členy SMOP se týkaly 32 druhů rostlin např.  bledule jarní 
(Leucojum vernum), klikvy bahenní (Oxycoccus palustris), kosatce sibiřského (Iris sibirica), 
rosnatky  okrouhlolisté  (Drosera  rotundifolia)  aj.  rostoucích  na odvodňovaných  a 
rekultivovaných plochách, v místech výstavby vodních nádrží.  Rostliny byly přenášeny na 
CHÚ v období 1971-1989. Vitalita těchto druhů byla podpořena zřízením speciálních areálů, 
které vykazovaly dominanci některého z druhů/druhů a vycházela ze znalosti stanovištních 
nároků jednotlivých druhů.  Uvnitř  mozaiky  hygrofilních  a  mezofilních  luk  vznikla  místa 
simulující  biotop  přechodových  rašelinišť  nebo  eutrofní  vegetace  bahnitých  substrátů. 
Jmenujme např. „Genofondovou plochu bledule jarní a hvozdíku pyšného“ ve střední části 
CHÚ, „Genofondovou plochu masožravých a bahenních rostlin“ vybudovanou v západní části 
J poloviny PP, „Genofondovou plochu kosatce sibiřského“, „Velký snos pro rostliny“, vodní 
místo „Drndal“ atd. Tato malá území se stala zároveň součástí NS, jejíž pravidelná údržba 
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počítala  také s  aplikací  ochranných opatření  v těchto dílčích územích.  V rámci pravidelné 
každoroční péče bylo zamezeno např. nebezpečnému zarůstání dřevinami a invazivními druhy 
z okolí, pravidelné čištění sítě stružek napomáhalo k odvedení přebytečné vody z území atd. 
Udržení  druhové  diverzity  přímo záviselo  na  pravidelné  péči  o  CHÚ.  Během posledních 
deseti let slábla ze strany uživatele tendence využívat areál SMOP včetně NS jako terénního 
zázemí k provádění výukových programů. To se bohužel negativně odrazilo i v péči o celé 
chráněné území. V posledních letech je pravidelně kosená pouze louka v severní části území, 
o  ostatních  částech  PP  lze  říci,  že  jsou  bezzásahové  nebo  jsou  ošetřovány  ojediněle, 
jednorázově,  v kritickém  stavu.  Zanedbáním  péče  trpí  především  jižní  část  PP,  její 
genofondová část.  Seznam zvláště  chráněných rostlin  obsahující  v  roce  1993 (na základě 
botanické revize provedené Bohuslavem Naušem)  41 položek se zkrátil téměř na polovinu 
(23 druhů rostlin). Příčin je několik. Výskyt vzácných rostlin na „Velkém a malém snosu pro 
rostliny“ (zastavení 2 a 5 na NS) byl snížen pod vlivem zarůstání těchto snosů druhy trav a 
vlhkomilnými vysokými bylinami. Početná populace ocúnu jesenního (Colchicum autumnale) 
v J polovině PP (v její J části, zastavení 28 na NS) s v místě se zvyšujícím se zamokřením, 
eutrofizací,  absencí  sečí  neprosadila,  nahradily  ji  uzavřené  porosty  chrastice  rákosovité 
(Phalaris  arundinacea)  a  druhy  vlhkých  tužebníkových  lad,  především  vrbina  obecná 
(Lysimachia vulgaris) nebo skřípina lesní (Scirpus sylvaticus). Pozitivním jevem zůstává, že 
se na území PP několikanásobně zvýšila abundance kosatce sibiřského (Iris sibirica), ten sice 
zredukoval počet jedinců v původním areálu (JZ část jižní poloviny CHÚ, zastavení 27 na 
NS) a uvolnil místo zapojeným porostům širolistým bylinám vyššího vzrůstu, ale postoupil 
více  severním směrem (do  míst  sice  vlhkých,  ale  ne  trvale  zamokřených)  a  v ostrůvcích 
dominuje v střední části jižní poloviny CHÚ (pod zastaveními 12-13-24-25 nebo nad a pod 
zastaveními 8-9-10 na NS) a ostrůvkovitě osidluje severní část PP a území pod „Drndalem“ 
(spojnice  mezi  zastaveními  23-17  na  NS).  Stejný  posun  prodělaly  vstavačovité  rostliny. 
V areálu genofondových ploch najdeme jejich zástupce v podobě několika exemplářů, a to i 
v JV partii J části PP, kde zaujímaly početnou populaci (zastavení 7 na NS), ale jejich snaha 
osídlit severněji lokalizovaná stanoviště, vyústila v posílení počtu jedinců v severní polovině 
louky a J a SV od „Drndalu“ (na NS vymezeno zastaveními 14-15-17-19). Zarůstání a změny 
charakteru stanovišť omezily nebo zcela zredukovaly přítomnost některých druhů bahenních a 
mokřadních  rostlin  –  toliji  bahenní  (Parnassia  palustris),  tučnici  obecnou  (Pinguicula 
vulgaris), hořec šumavský (Gentiana pannonica),  ďáblík bahenní (Calla palustris) atd. Nelze 
se  domnívat,  že  obnovení  managementu  na  celé  ploše  CHÚ sem navrátí  všechny  druhy 
monitorované  na  počátku  devadesátých  let,  ale  mohlo  by  výrazně  pomoci  k zachování 
stávajících cenných taxonů. 
c) zemědělské hospodaření
Historicky lze území PP považovat o náhradní společenstvo vzniklé na místě vykáceného 
lesa. Vznik a udržení travního porostu bylo výsledkem působení člověka, jeho snahou získat 
zemědělskou půdu využitelnou k sečení a pastvě dobytka. Takovýto způsob obhospodařování 
zamezil  přechodu  této  dvousečné  vlhké  louky  zpátky  v les.  Významným  stanovištním 
faktorem ovlivňujícím vlastnosti tohoto území byla kromě klimatu vlhkost, proto bylo území 
v minulosti  (před  více  než  150  lety)  ještě  starým  klasickým  způsobem  odvodňováno. 
Přebytečná voda byla odváděna kamennou drenáží a malými povrchovými odvodňovacími 
stokami.  Vlhkost  a  acidita  půdy  vyhovovala  některým  druhům  chráněných  rostlin  např. 
prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata) aj., které se 
zde přirozeně vyskytovaly. Tehdejší majitel louku přihnojoval organickými hnojivy. Loukou 
vedla sotva znatelná pěšina. V současné době není území zemědělsky využíváno. Zemědělsky 
obhospodařovaná  území  se  nacházela/nachází  západně  a  jižně  od  hranice  PP,  v této  části 
nebylo  přímo  vyhlášeno  ochranné  pásmo  (viz  kapitola  1.4.).  Jako  filtr  proti  úletu 
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průmyslových  hnojiv  a  nalétávání  semen  nežádoucích  rostlin  (především  zemědělských 
plevelů) z polí byl v minulosti podél západní hranice vysazen větrolam z dubových sazenic. 
i) jiné způsoby využívání
Významná část plochy PP je součástí naučné stezky a měla by sloužit k výukovým účelům 
(přehled jednotlivých zastavení včetně vymezení trasy je uveden v samostatných přílohách 3 a 
4).  Na  území  byla  v minulosti  usazena  některá  zařízení  využívaná  při  ekopedagogických 
činnostech, z velké části vyrobených ze dřeva např. krmiště, ukazatel Polárky, pozorovatelna, 
seník,  dřevěný  přístřešek,  solární  vařič  aj.  Některý  inventář  na  NS  by  zasloužil  revizi, 
případně  výměnu  (např.  dřevěné  lavičky,  sloupky  u  jednotlivých  zastavení  aj.).  Instalace 
prvků  na  NS  nenarušila/nenarušuje  ochranné  podmínky  ZCHÚ.  V důsledku  vyššího 
zamokření a zarůstání jižní části uzemí byly poškozeny některé cesty vyskládané z kamenů 
(šlapáků)  např.  v linii  spojující  část  CHÚ mezi  terénní  základnou  (zastavení  1  na  NS)  a 
pramenem  (zastavení  24  na  NS)  a  zhoršila  se  průchodnost  areálu.  Při  opravě  cest  byly 
jednotlivé  kameny  vyjmuty  a  posazeny  na  vrstvu  hrubozrnného  štěrku.  Tento  způsob  se 
bohužel  příliš  neosvědčil  a  stav  cesty  se  nadále  zhoršuje.  Řešením by mohla  být  úprava 
vodního režimu (vyčištění sítě stružek, snížení množství vody v J části území a tím zamezení 
jejího rozplavování do dalších ploch, včetně cesty), pravidelná údržba (např. vysíkání trávy 
po obou stranách a znovuobnovení kosení J  části území) a v neposlední řadě zvolení jiné 
alternativy např. náhradu „šlapáků“ úzkým dřevěným chodníkem atd. Výukový areál Stanice 
mladých  ochránců (ASMOP) v  PP Pod  Vyhlídkou  II  je  volně  napojen  na  naučnou  trasu 
v areálu  Školní přírodní rezervace (ŠPR), která se vine územím PP Pod Vyhlídkou I a má 33 
zastavení  (Novotná  and  Záveský,  1977).  Toto  propojení  navyšuje  výukový  potenciál 
ASMOPu o lesní a jiné biotopy. Provádění občasných výukových aktivit nijak nenarušuje stav 
PP Pod Vyhlídkou II.    

2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy

ZCHÚ je součástí územního plánu Nebahovy, který byl vydán 30.7. 2008. Jedná se o opatření 
obecné povahy čj. 24/7/2008/odst.2.

2.4 Škodlivé vlivy a ohrožení území v současnosti

a) lesní hospodářství
Lesní hospodaření v ochranném pásmu není prakticky prováděno. Určité riziko pro zachování 
předmětu  ochrany  v ZCHÚ  představuje  působení  přirozených  vlivů  okolního  lesa  (J  a 
V hranice  CHÚ)  projevující  se  rozšiřováním  některých  dřevin  do  prostoru  louky,  a  to 
především  do  východní  části  její  S poloviny.  Nežádoucí  je  rovněž  pronikání  ostružiníku 
maliníku (Rubus idaeus).  Redukci  dřevin by bylo vhodné provést  na celé  ploše PP např. 
udělat  probírku  některých  dřevin  u  „Drndalu“  (zastavení  16  na  NS),  u  Pozorovatelny  a 
Pramene (zastavení 11 a 24) nebo podél Množárenských kójí (SZ hranice území). 
b) zemědělské hospodaření
Zemědělská činnost prováděná mimo ZCHÚ (jeho západní části) neovlivňuje stav PP.
d) myslivost 
Na lokalitě jsou u severní hranice PP umístěna krmná zařízení (zastavení 20 na NS). Jedná se 
např. o seník, kde se v minulosti skládkovalo seno a otava sklizené z mimogenofondových 
ploch, krmelec pro zvěř nebo samokrmítko. Motivem k umístění těchto zařízení na trasu NS 
bylo/je praktickou formou seznámit děti s přikrmováním ptactva a zvěře v zimním období. 
Tato činnost není nijak v rozporu s cíly ochrany přírody. Lov zvěře není na území, vzhledem 
k jeho uzavření, prováděn. 
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f) rekreace a sport
ZCHÚ Pod Vyhlídkou II.  prochází  naučná  stezka  (viz  popsáno výše).  Vstup  do  CHÚ je 
povolen jen v doprovodu zmocněných osob (např.  zaměstnanců SZČ-CEV Dřípatka,  osob 
pověřených orgánem ochrany přírody).

Na území se projevuje nežádoucí vliv zvýšeného zamokření (především v jeho jižní polovině) 
v důsledku zanesení a omezení funkčnosti stružkového odvodňovacího systému. V porostech 
vlhkých luk dochází k eutrofizaci. Nezanedbatelná část plochy je poznamenána dlouhodobější 
absencí kosení (včetně odklizu travní biomasy z plochy), což potlačuje druhovou rozmanitost 
a  napomáhá  rozšiřování  degradačních  monocenóz  např.  chrastice  rákosovité.  K úbytku 
některých taxonů výrazně přispívá také chybějící údržba zastavení a vybavení NS a de facto 
jejich ponechání „svému osudu“.  Nejvýznamnějším rizikem snižujícím biologickou hodnotu 
přírodní  památky  je  další  období,  kdy  zde  nebude  prováděn  důsledný  a  pravidelný 
management. 

2.5 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch

2.5.4 Základní údaje o nelesních pozemcích

Příloha 9. Popis dílčích ploch a objektů (tabulka)
Příloha 5. Mapa dílčích ploch a objektů v měřítku 1:800 

2.6 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů do území a závěry pro 
další postup

Část lokality (zhruba polovina PP v její  severní části označovaná jako mimogenofondová 
plocha) s fytocenózou mezofilních ovsíkových luk a střídavě vlhkých bezkolencových luk je 
v posledních  letech  většinou  jedenkrát  kosena,  a  to  zhruba  v termínu  od  druhé  poloviny 
června do poloviny července. Podle dřívějšího plánu péče vztahujícímu se k tomuto území 
(Nauš  and  Záveský,  1992)  byly  běžně  prováděny  2  seče  (1.  v  červnu  a  2.  v srpnu).  Je 
navrhováno, aby na tomto území byly obnoveny 2 seče, přičemž při první z nich by zůstaly 
ponechány bez zásahu ostrůvky kosatců sibiřských (Iris sibirica).  Veškerá travní hmota je 
odklízena mimo plochu CHÚ, do lesa za východní hranicí kosené plochy. Travní biomasa by 
měla  být  ukládána  pouze  na  jedno  zvolené  místo.  Vzhledem  zarůstání  louky  náletem 
některých  dřevin  je  žádoucí,  aby  byl  proveden  jejich  výřez,  a  to  zejména  podél  hranice 
s lesním pozemkem. Šíření náletu a nedosíkání louky až ke krajům, do blízkosti Dřípatkového 
potůčku  napomáhá  rozvoji  vysokostébelných  trav,  kapradin,  ostružiníku  maliníku  (Rubus 
idaeus),  vrbiny  obecné (Lysimachia  vulgaris)  a  některých  druhů pcháčů (Cirsium sp.)  do 
louky a tím se zmenšuje její plocha a podporuje snadné rozšiřování těchto druhů i do dalších 
částí území. 
Na jižní polovině území (genofondových plochách) je nezbytné obnovit kosení, ke kterému 
zde již několik let nedochází, což vede k výraznému poškození a degradaci této části PP. Je 
navrhováno provádět kosení této plochy v podzimním období, od září do října. Kosení by 
mělo být  provedeno na celé  ploše s tím,  že travní  biomasa bude odklízena mimo hranice 
CHÚ.  Nezávisle  na  obhospodařování  této  plochy  by  měla  být  během  roku  věnována 
pozornost také obsíkání jednotlivých zastavení na NS a okolí cesty procházející CHÚ. 
Na celém území nebyly  několik  let  čištěny  stružky odvodňující  louku.  Kvůli  zanesení  a 
snížení  jejich  funkce  se  přebytečná  voda  zadržuje  na  území  PP.  Charakteristické kolísání 
vodní  hladiny  bylo  vystřídáno  dlouhodoběji  zvýšeným zamokřením celého  území,   které 
vyústilo ve změny ve vegetačním pokryvu. Kromě mělkých stružek je potřeba také pravidelně 
pročišťovat „Brouzdaliště“, koryto „Lučního“ a „Dřípatkového“ potůčku.
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2.7 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize

Při provádění managementu se na ploše ZCHÚ se nepředpokládá vážnější kolize zájmů. 

3. Plán zásahů a opatření 

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

3.1.1 Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání

c) péče o nelesní pozemky

Rámcová směrnice péče o nelesní pozemky

Typ managementu na  ploše  1 provádět  ruční  kosení  s odklizem  zelené  píce  mimo 
hranice  území,  zabránit  šíření  ruderálních  společenstev  vysokého 
růstu a zamezit šíření náletových dřevin a jejich výmlatků z okolní 
plochy, údržba a čistění stužek (včetně „Brouzdaliště“, zastavení 17 
na NS)

Vhodný interval seč: 2x ročně, odstranění náletu: 1x ročně,
údržba a čistění stužek: 1x ročně

Minimální interval seč: 2x ročně, odstranění náletu: 1x ročně
údržba a čistění stužek: 1x ročně

Prac. nástroj/hosp. zvíře ruční kosení (kosa, srp,  křovinořez,  ručně vedená technika), vidle, 
hrábě, motorová pila

Kalendář pro management 1. seč - do konce července, 2.seč - do konce října, odstranění náletu - 
do konce října, údržba a čistění stužek - říjen, listopad

Upřesňující podmínky při  seči  je  potřeba  vynechat  plochy  s  kosatcem  sibiřským  (Iris  
sibirica),  případně  vynechat  plochy  s  kvetoucími  vstavačovitými 
rostlinami

Typ managementu na  ploše  2 provádět  ruční  kosení  s odklizem  zelené  píce  mimo 
hranice  území,  zraňovat  půdu,  zabránit  šíření  ruderálních 
společenstev vysokého růstu a zamezit  šíření  náletových dřevin a 
jejich výmlatků z okolní plochy, upravit vodní režim na této ploše 
(zamezit  výraznému  odtoku  vody  z plochy),  likvidace  některých 
dřevin  na  ploše  (např.  vrby),  údržba  snosů  (zejména  odstranění 
plevelných rostlin)  

Vhodný interval seč: 1x ročně, odstranění náletu: 1x ročně
Minimální interval seč: 1x ročně, odstranění náletu: 1x ročně
Prac. nástroj/hosp. zvíře ruční kosení (kosa, srp,  křovinořez,  ručně vedená technika), vidle, 

hrábě, motorová pila
Kalendář pro management seč - do konce října, odstranění náletu - do konce října, údržba a 

čistění stužek - říjen, listopad
Upřesňující podmínky v místech  genofondových  ploch  např.  na  ploše  masožravých  a 

bahenních rostlin (zastavení 25 na NS) je nezbytné provádět šetrný 
management (omezit  sečení,  vytrhávat  ručně invazivní  druhy aj.), 
aby zůstaly zachovány cenné taxony 

Typ managementu plochu  3 ponechat  bez  zásahu,  kosením  přilehlých  luk  zabránit 
šíření náletových dřevin, v případně nutnosti redukce dřevin,  čistění 
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potůčku (Dřípatkový potůček)
Vhodný interval redukce dřevin:1x za tři roky, čistění potůčku: 1x ročně
Minimální interval redukce dřevin:1x za tři roky, čistění potůčku: 1x ročně
Prac. nástroj/hosp. zvíře ruční kosení (kosa, srp,  křovinořez,  ručně vedená technika), vidle, 

hrábě, motorová pila, 
Kalendář pro management redukce dřevin a odstranění náletu - do konce října, čistění   potůčku 

- říjen, listopad
Upřesňující podmínky

Pro část plochy 2 pokrývající jižní polovinu území (V od „Pozorovatelny“, zastavení 11 na 
NS),  v místě  výrazně  vlhké  až  mokré  části,  kde  se  prosadily  druhy  jako  sítina  klubkatá 
(Juncus  conglomeratus),  skřípina  lesní  (Scirpus  sylvaticus),  vrbina  obecná  (Lysimachia 
vulgaris)  nebo  chrastice  rákosovitá  (Phalaris  arundinacea)  je  navrhováno,  aby  zde  byly 
minimálně v prvních dvou letech platnosti PP provedeny 2 seče (1. seč do konce července a 2. 
do konce října). 

d) péče o rostliny  
Obsíkání kosatce sibiřského (Iris sibirica) při první seči mezofilní louky v severní části PP. 
Rozrušování povrchu půdy v okolí na stanovištích vstavačovitých rostlin v období po dozrání 
jejich semen. Zachování kamenných snosů (zastavení 2 a 5 na NS) a pečování o cenné druhy 
rostlin,  které  se  na  nich  vyskytují.  Podporovat  stanovištní  podmínky  masožravých  a 
bahenních  rostlin  (zabránit  šíření  invazivnějších  druhů  bylin  i  dřevin  do  této  plochy, 
sledování  vodního  režimu,  aby  nedocházelo  k dlouhodobému  prosychání  této  zrašeliněné 
plochy. Zabránit rychlejšímu průtoku a odtoku vody z CHÚ, především z „Drndalu“ a redukci 
rostlinného pokryvu u jeho břehů. Při uskutečňování vzdělávacích programů a dalších aktivit 
zamezit sešlapu vzácných taxonů rostlin.    
e) péče o živočichy 
V keřích a ve větvích stromů rostoucích na ploše a v okolí PP se objevuje řada ptačích druhů, 
které zde hnízdí. Výskyt a početnost avifauny pozitivně ovlivňuje několik vyvěšených ptačích 
budek. Je doporučena jejich revize, oprava, případně vyvěšení dalších. Zachování druhové 
bohatosti  lučních  biotopů  může  posílit  rozmanitost  entomofauny.  Své  opodstatnění  má 
zachování krmišť pro zvěř na ploše PP např. ze studijních důvodů (pozorování). Podporovat 
udržení kamenných snosů na nichž se objevují některé druhy ještěrek, výjimečně plazů. 
g) zásady jiných způsobů využívání území
V areálu PP budou nadále  probíhat  výukové programy koncipované především pro děti  a 
mládež základních škol z Prachatic a okolí. Využívání naučné trasy při výuce by nemělo vést 
k poškozování biocenóz na ZCHÚ. Z tohoto důvodu by bylo žádoucí se na NS pohybovat 
v menších  skupinách  po  předem  vymezených  trasách,  nikoliv  mimo  ně  (zejména  v jižní 
polovině  území).  Co se  týče  vlastní  NS bylo  by  dobré  zajistit  vždy v jarním období  její 
průchodnost, během roku ji kontrolovat a obnovovat a zároveň provádět revizi inventáře  NS.

3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území

d) nelesní pozemky
Příloha 9. Tabulka „Popis dílčích ploch a objektů“
Příloha 6. Mapa návrhu zásahů a opatření
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3.2  Zásady  hospodářského  nebo  jiného  využívání  ochranného  pásma  včetně  návrhu 
zásahů a přehledu činností
Jelikož se malá část NS nenachází uvnitř  PP, ale v ochranném pásmu, lze některé ohrožené 
druhy rostlin, které byly do ASMOP přineseny registrovat pouze zde. Jedná se například o 
lýkovec jedovatý (Daphne mezereum): C4a zachytitelný za terénní stanicí u vstupu do lesa; 
lomikámen vždyživý (Saxifraga paniculata):  C3, §2 rostoucí před SMOP;  kýchavici bílou 
Lobelovu (Veratrum album lobelianum):  C4a před hlavním vstupem do CHÚ území;  lilii 
cibulkonosnou (Lilium bulbiferum):  C2, §2 v počtu 7 jedinců objevujících se před vstupem 
do SMOP. V JV části území nalezneme zde původní dřípatku horskou:  C3, §3 (Soldanella  
montana).  V ochranném pásmu se předpokládá  obvyklá údržba hospodářského lesa  (jižní, 
východní a severní hranice PP, č. parcel 13/4, 14/3, 14/4) a údržba okolí SMOP (JV od PP, 
č.parcely 13/3) včetně pletí míst, kde se objevují chráněné rostliny.  V ochranném pásmu na 
JZ-Z od CHÚ je žádoucí hospodařit tak, aby nebylo narušeno území přírodní památky. Za 
nevhodné se považuje především nadměrné hnojení a chemická ochrana rostlin. Hnojení by 
nemělo překračovat  ekologicky  únosný  režim  přísunu živin, zejména draslíku, dusíku a 
fosforu.

3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu
Kontrolou údajů v katastru nemovitostí týkající se ZCHÚ a OP byl zjištěn rozdílný stav oproti 
stavu, který uvádí zřizovací předpis. Jak již bylo zmíněno v kapitole 1.4, ZCHÚ se v současné 
době rozkládá na dvou pozemcích, a to pozemku parc. č. 14/2 a 14/5. Ačkoliv se celkové 
prostorové vymezení těchto pozemků nezměnilo, je jejich skutečná výměra vyšší než uvádí 
zřizovací  předpis.  Tento  stav  je  dán  přesnějšími  způsoby  zaměření  parcel  a  následného 
výpočtu rozlohy. K podobné situaci bylo dospěno u výměry parcel OP. 
Pruhové  značení  hranic  ZCHÚ,  které  bylo  v minulosti  provedeno,  je  sice  v souladu 
s vyhláškou MŽP ČR č. 395/1992 Sb., ale není již v některých částech CHÚ příliš viditelné. 
Tabule  s  malým státním znakem jsou  umístěny  u  vstupů  do  PP a  jejich  počet  (5  ks)  je 
dostačující. Revize a obnova pruhového značení hranic přírodní památky a tabulí s malým 
státním znakem je doporučována dvakrát za období platnosti plánu péče, tj. jednou za pět let.

3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území
Navrhuje se provést změnu zápisu u pozemkových parcel č. 13/3, 13/4, 14/3, 14/4 a st. 33, 
které jsou zřizovacím předpisem ustanoveny jako ochranné pásmo.  U jmenovaných parcel je 
v katastru nemovitostí jako způsob ochrany uveden chybně kód „Menší chráněné území“, ten 
by měl být nahrazen správným kódem „Ochranné pásmo“. K realizaci opatření navrhovaných 
plánem péče nejsou potřebná další správní rozhodnutí.
 
3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností
ZCHÚ Pod Vyhlídkou II pro veřejnost uzavřeno. Na toto území by měli mít přístup pouze 
zaměstnanci  SZČ-CEV Dřípatka,  členové  Sdružení  Dřípatka  s cílem provádět  péči  o  toto 
území (nejen zajišťovat druhovou ochranu a ochranu přírodních biotopů, ale zachovávat ve 
funkčním stavu i vybavení NS) a uskutečňovat výše zmíněné výukové programy, případně 
další  subjekt  oslovený  Krajským  úřadem  Jihočeského  kraje,  aby  zajišťoval  ochranný 
managementu na území PP. Vstup na PP a do areálu SMOP je veřejnosti umožněn v rámci 
„Dne otevřených dveří na ŠPR“, který se koná každoročně na přelomu května a června a je 
pořádán SZČ-CEV Dřípatka a Sdružením Dřípatka. Kolem PP vede modrá turistická trasa, 
která nemá nepříznivý dopad na PP. Regulace využívání území veřejností není nutná. 

3.6 Návrhy na vzdělávací využití území
Areál Stanice mladých ochránců přírody spolu s naučnou trasou jakožto součástmi PP Pod 
Vyhlídkou II je historicky vůbec prvním počinem tohoto druhu na území České republiky. 
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Různé přírodniny a  zařízení,  které  jsou součástí  naučné trasy mají  sloužit  k pozorování  a 
výuce, určené především pro děti  základních škol s cílem netradičními prostředky rozvíjet 
jejich kladný vztah  k přírodě,  k ochraně  a  tvorbě  životního prostředí.  Výuková zařízení  a 
zastavení areálu přetvářejí toto území v modelové ekopedagogické zázemí a tím posunují jeho 
význam jakožto  metodického centra.  Území  je  vhodné nejen  pro  zájmové aktivity  dětí  a 
mládeže (volnočasové aktivity), kdy si zájemci mohou osvojovat praktické činnosti v ochraně 
přírody a dovednosti pro základy výzkumu a pozorování a zároveň se aktivně spolupodílet na 
údržbě inventáře  a areálu NS. Území je vhodné také pro naplňování  a rozšiřování  výuky 
přírodovědných  předmětů  vyučovaných  na  základních  školách.  Vzdělávací  plocha  není 
určena pouze pro děti, ale také pro učitele a studenty s pedagogickým nebo přírodovědeckým 
zaměřením. 
V posledních letech doplatil ASMOP na minimální snahu o jeho údržbu ze strany subjektu 
oprávněného hospodařit se svěřeným majetkem. Jednalo se nejen absenci obnovy a náhrady 
poškozených zařízení  na  NS,  ale  také minimalizaci  péče o toto území  jako takové,  které 
vyústilo např. v absenci celé škály cenných taxonů a šíření nežádoucích rostlin do některých 
částí území), čímž byl výrazně oslaben jeho výukový potenciál. K obnově funkčnosti celého 
území  je  nezbytné  obnovit  pravidelnou  údržbu  území  např.  sečení  genofondových  a 
mimogenofondových  ploch  v navržených  termínech,  provádění  asanačních  prací  – 
potlačování nežádoucích rostlin v genofondové ploše, zajišťování průchodnosti naučné trasy 
pro  realizaci  výukových  pobytů  a  jiných  aktivit,   pletí  velkého  a  malého  snosu,  čištění 
stružek, Drndalu, Dřípatkového potůčku, pramene, znovuzavedení průběžných kontrol areálu 
včetně  NS  v průběhu  celého  roku.  Znovuobnovení  areálu,  jeho  propagace  (ve  formě 
oslovování škol, pořádání odborných exkurzí, zřízení internetové stránky, přípravy výukových 
listů,  nové fotodokumentace)   je  cestou,  jak znovu posílit  význam a využitelnost   tohoto 
území. 

3.7 Návrhy na průzkum či výzkum území a monitoring
První  rozsáhlejší  botanická  inventarizace  byla  provedena  B.  Naušem v roce 1981,  během 
dalších  let  byla  pravidelně  aktualizována  a  doplňována.  Po  jejím  završení  v roce  1985 
probíhaly revize botanických druhů i  v dalších letech.  V roce 1988 posloužila tato terénní 
šetření  jako  podklad  k Výchovně  vzdělávacímu  využití  areálu  SMOP (Šolcová,  1988)  a 
návrhu plánu péče o ASMOP. Seznam druhů vyšších rostlin zjišťovaných v roce 1987-2003 
byl průběžně publikován (např. Nauš and Záveský, 1992, 1993). Vzhledem k nedostatečné 
péči o CHÚ (převážně v jeho jižní části) v posledních letech se změnila druhová diverzita, 
proto je navrhováno provedení botanického inventarizačního průzkumu. 
V příloze  8  tohoto  plánu  péče  je  uveden  seznam  některých  entomologických  taxonů 
nalezených na  území PP v roce 2010.  Zároveň je  navrhováno rozšířit  tato  šetření  o  další 
skupiny  bezobratlých  (např.  o  druhy  ploštic,  denní  a  noční  motýly  atd.)  a   pozorování 
uskutečnit opakovaně Vzhledem k předmětu ochrany by bylo vhodné provést inventarizaci 
obratlovců. Je navrženo průběžně monitorovat vývoj vegetace v závislosti na provedených 
managementových zásazích. 
Vzhledem k zaměření CHÚ jako výukové a vzdělávací plochy by mohla být některá terénní 
šetření  prováděna  školními  dětmi  nebo  dětmi  z přírodovědných  zájmových  oddílů  pod 
vedením zkušeného odborníka. 
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4. Závěrečné údaje

4.1  Předpokládané  orientační  náklady  hrazené  orgánem  ochrany  přírody  podle 
jednotlivých zásahů (druhů 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
Obnova pruhového značení (500 Kč/100 m); 1x za 5 
let

---------- 3.200 Kč

Případná oprava a revize stávajících tabulí se státním 
znakem

5.000 Kč

Redukce nežádoucích a rozrůstajících se dřevin a jejich 
výmladků  (plocha  1,2,3)  +  redukce  ostružiníku 
maliníku  (Rubus  idaeus) -  odkliz  biomasy  z plochy 
CHÚ; 1x za 3 roky

---------- 15.000 Kč

C e l k e m (Kč) ---------- 23.200 Kč
Opakované zásahy
Ruční  kosení  vlhké  louky  (plocha  1)  s  odklizením 
zelené píce a zraňováním povrchu (0,21 ha), 2x ročně

8.000 Kč 80.000 Kč

Ruční  kosení  vlhké  louky  (plocha  2)  s  odklizením 
zelené píce a zraňováním povrchu (0,26 ha), 1x ročně

5.000 Kč 50.000 Kč

Čištění stružek (1x ročně) + odklizení biomasy 5.000 Kč 50.000 Kč
Udržování snosů s chráněnými rostlinami, 1x ročně 2.500 Kč 25.000 Kč
C e l k e m (Kč) 20.500 Kč 205.000 Kč

4.2 Použité podklady a zdroje informací

Albrecht, J. et al. 2003: Českobudějovicko. In: Mackovčin, P. et Sedláček, M. [eds.]: Chráněná území 
ČR. Svazek VIII.AOPK ČR a EkoCentrum Brno. Praha.
Kubát, K., Hrouda, L., Chrtek, J. jun., Kaplan, Z., Kirschner, J., Štěpánek, J., Zázvorka, J. [eds.] 2002: 
Klíč ke květeně České republiky. Academia Praha.
Nauš,  B.  1994:  Chráněná  území  Prachaticka.  Pod  Vyhlídkou  II.  Přírodní  památka.  Prachatice 
(nepublikováno, osobní archiv Bohuslava Nauše)
Nauš, B. and Záveský, A. 1992: Průvodce naučnou trasou v areálu Stanice mladých ochránců přírody 
u Zdenic. K 25. výročí zřízení první školní přírodní rezervace v naší zemi. Tina. Vimperk.
Nauš, B. and Záveský, A. 1992: Plán péče o areál Stanice mladých ochránců přírody. SMOP a CEV 
Dřípatka v Prachaticích (nepublikováno, osobní archiv Bohuslava Nauše)
Nauš, B. and Záveský, A. 1993: Průvodce naučnou trasou v areálu Stanice mladých ochránců přírody 
u Zdenic. Tina. Vimperk.
Novotná, H. and Záveský, A. 1977: NS ŠPR „Pod Vyhlídkou“. Průvodce naučnou stezkou. Pracovní 
text. Odbor kultury ONV Prachatice.
Petříček, V. [ed.] 1999: Péče o chráněná území I. Nelesní společenstva. AOPK ČR. Praha.
Šolcová, L. 1988: Chráněné území Pod Vyhlídkou II. Přírodní památka. Výchovně vzdělávací využití 
areálu SMOP (nepublikováno, osobní archiv Bohuslava Nauše)
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Žíla, V. 2005: Atlas šumavských rostlin. Karmášek.

Vyhláška Okresního úřadu v Prachaticích z 11.5. 1995

Údaje katastru nemovitostí - http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
Registr objektů ÚSOP AOPK ČR- http://drusop.nature.cz/

Šetření v terénu (Lenka Kovačiková, Václav Kubička): 27.3.,  24.4. 2010,  22.5. 2010, 12.6. 2010, 
26.6. 2010, 17.7. 2010, 21.8. 2009 a 4.9. 2009

4.3 Seznam mapových listů

a) katastrální mapa 1:2880
číslo mapového listu: Jelemek ZS-I-31/17

b) Státní mapa odvozená 1:5000 
číslo mapového listu: Prachatice-4-9

c) Základní mapa České republiky 1:10000
číslo mapového listu: 32-21-01

4.4 Seznam používaných zkratek
ASMOP – Areál Stanice mladých ochránců přírody
SMOP – Stanice mladých ochránců přírody
CEV – Centrum ekologické výchovy
SZČ – Středisko zájmových činností
ŠPR – Školní přírodní rezervace
ZCHÚ – zájmové chráněné území
CHÚ – chráněné území
PP – přírodní památka
LV – list vlastnictví
OP – ochranné pásmo
NS – naučná stezka
KÚ – katastrální úřad 

4.5 Plán péče zpracoval 

Sdružení členů a přátel Stanice mladých ochránců přírody Dřípatka Prachatice
Rumpálova 999
Prachatice
38301
www.ngodripatka.cz
ngo.dripatka@seznam.cz

terénní šetření, zpracování plánu péče: Lenka Kovačiková, Bohuslav Nauš, Václav Kubička
příprava podkladů: Lenka Kovačiková, Bohuslav Nauš, Václav Kubička, Martin Kubička
entomologická analýza: Václav Křivan, Ondřej Machač, Jan Šamata, Štěpán Vodka, Michal 
Zapletal 

Datum zpracování: září 2010
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Součástí plánu péče jsou dále tyto přílohy a tabulky: 

Příloha č.1: Orientační mapa s vyznačením území (1: 5000)
Příloha č.2: Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ (1:1400)
Příloha č.3: Schéma naučné stezky v PP Pod Vyhlídkou II
Příloha č.4: Seznam zastavení na naučné stezce
Příloha č.5: Mapa dílčích ploch a objektů
Příloha č.6: Mapa návrhu zásahů a opatření
Příloha č.7: Fotografie z PP Pod Vyhlídkou II
Příloha č.8: Přehled druhů prokázaných při entomologické analýze (2010)
Příloha č.9: Tabulka „Popis dílčích ploch a objektů“
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 Příloha 1 

  
 Příloha 2
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Příloha 3
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Příloha 4

1 Stanice mladých ochránců přírody
2 Velký snos pro rostliny
3 Pískoviště pro modelování
4 Panoráma
5 Malý snos pro rostliny
6 Snos pro nerosty a horniny
7 Genofondová plocha vstavačovitých rostlin
8 Ukazatel Polárky
9 Sluneční hodiny

10 Plošné míry
11 Pozorovatelna
12 Meteorologická stanice
13 Globální rozcestník 
14 Genofondové plochy bledule jarní a hvozdíku pyšného
15 "Ještěrkovník"
16 "Drndal"
17 Brouzdaliště
18 Na okraji lesa
19 Dřípatkový potůček
20 Krmiště
21 Množárenské kóje 
22 Lesní krb s polní pecí
23 Alternativní zdroje energie
24 Pramen
25 Genofondová plocha masožravých a bahenních rostlin
26 Mokřad a jeho organismy
27 Genofondová plocha kosatce sibiřského
28 Genofondová plocha ocúnu jesenního
29 Deska úkolů
30 Z říše hub
31 Mezi obyvateli lesa
32 Výstavka ptačích budek
33 Ověřovací stanoviště
34 Deska cti
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 Příloha 5
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   Příloha 6
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         Příloha 7

           Prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) v severní části PP

         Prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
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     Populace kosatců sibiřských (Iris sibirica) v SV části území

    Populace kosatců sibiřských (Iris sibirica) ve střední části PP
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    Rosnatky okrouhlolisté (Drosera rotundifolia) na genofondové ploše v JZ části PP

    Pohled na mezofilní louku ze severní hranice PP

28



    Vegetace v okolí malé vodní plochy „Drndalu“

     Pohled na část vybavení NS v blízkosti základny SMOP
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Příloha 8

Seznam  určení  některých  skupin  bezobratlých  na  lokalitě  PP Pod  Vyhlídkou  II.  Šetření 
Václava Křivana, Ondřeje Machače, Jana Šamaty, Štěpána Vodky, Michala Zapletala  v roce 
2010

Třída: Pavoukovci (Arachnida)
ČELEĎ DRUH

 Amaurobiidae  Callobius claustrarius
 Amaurobiidae  Coelotes terrestris
 Amaurobiidae  Eurocoelotes inermis
 Araneidae  Aculepeira ceropegia
 Araneidae  Araneus diadematus
 Araneidae  Araneus quadratus
 Araneidae  Araneus sp.
 Araneidae  Araneus sturmi
 Araneidae  Mangora acalypha
 Clubionidae  Clubiona sp.
 Dysderidae  Harpactea hombergi
 Linyphiidae  Erigone atra
 Linyphiidae  Linyphia triangularis
 Linyphiidae  Microlinyphia pusilla
 Linyphiidae  Walckenaeria acuminata
 Lycosidae  Pardosa pullata
 Lycosidae  Pardosa sp.
 Lycosidae  Trochosa terricola
 Philodromidae  Philodromus sp.
 Pisauridae  Pisaura mirabilis
 Salticidae  Evarcha arcuata
 Salticidae  Evarcha sp.
 Salticidae  Heliophanus sp.
 Salticidae  Salticus scenicus
 Salticidae  Salticus sp.
 Tetragnathidae  Metellina segmentata
 Tetragnathidae  Pachygnatha degeeri
 Tetragnathidae  Tetragnatha extensa
 Tetragnathidae  Tetragnatha pinicola
 Tetragnathidae  Tetragnatha sp.
 Theridiidae  Enoplognatha ovata
 Theridiidae  Theridion varians
 Thomisidae  Ozyptila trux
 Thomisidae  Xysticus bifasciatus
 Thomisidae  Xysticus cristatus
 Thomisidae  Xysticus sp.

Třída: Hmyz (Insecta)
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ČELEĎ DRUH
 Anthribidae  Platystomos albinus
 Aphodiidae  Aphodius sp.
 Brentidae  Apion sp.
 Cantharidae  Cantharis sp. 1
 Cantharidae  Cantharis sp. 2
 Carabidae  Abax parallelus
 Carabidae  Carabus auronitens
 Carabidae  Carabus nemoralis
 Carabidae  Pterostichus burmeisteri
 Carabidae  Pterostichus oblongopunctatus
 Cerambycidae  Pogonocherus fasciculatus
 Cerambycidae  Rhagium bifasciatum
 Cerambycidae  Saphanus piceus
 Cerambycidae  Pogonocherus fasciculatus
 Cleridae  Thanasimus formicarius
 Coccinellidae  Exochomus quadripustulatus
 Coccinellidae  Aphidecta oblitera
 Coccinellidae  Calvia decemguttata
 Curculionidae  Liparus sp.
 Curculionidae  Xyleborus monographus
 Elateridae  Athous sp.
 Elateridae  Athous vittatus
 Elateridae  Dalopius marginatus
 Elateridae  Hemicrepidius hirtus
 Elateridae  Melanotus villosus
 Elateridae  Agriotes obscurus
 Elateridae  Agrypnus murinus
 Elateridae  Dalopius marginatus
 Endomychidae  Mycetina cruciata
 Chrysomelidae  Cryptocephalus sp.
 Lampyridae  Lamprorhiza splendidula
 Melyridae  Dasytes sp.
 Mordellidae  Tomoxia bucephala
 Rutelidae  Phyllopertha horticola
 Silphidae  Silpha carinata
 Throscidae  Trixagus sp.
 Arctiidae  Diacrisia sannio
 Arctiidae  Eilema depressa
 Arctiidae  Eilema lurideola
 Drepanidae  Ochropacha duplaris
 Drepanidae  Thyatira batis
 Geometridae  Alcis repandata
 Geometridae  Bupalus piniaria
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 Geometridae  Cabera exanthemata
 Geometridae  Cabera pusaria
 Geometridae  Epirrhoe rivata
 Geometridae  Eulithis populata
 Geometridae  Hydriomena furcata
 Geometridae  Chloroclysta truncata
 Geometridae  Idaea aversata
 Geometridae  Perizoma alchemillata
 Geometridae  Thera obeliscata
 Geometridae  Xanthorhoe spadicearia
 Noctuidae  Caradrina morpheus
 Noctuidae  Craniophora ligustri
 Noctuidae  Diarsia mendica
 Noctuidae  Hoplodrina blanda
 Noctuidae  Hoplodrina octogenaria
 Noctuidae  Mythimna impura
 Noctuidae  Ochropleura plecta
 Noctuidae  Protodeltote pygaraga
 Noctuidae  Russina ferruginea
 Noctuidae  Trisateles emortualis
 Notodontidae  Phalera bucephala
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Příloha 9 

Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich
označení 
plochy 
nebo 

objektu

název výměra 
(ha)

stručný popis charakteru plochy nebo 
objektu a dlouhodobý cíl péče

doporučený zásah naléhavost* termín 
provedení

interval 
provádění

1
Kulturní mezofilní 

louka sv. 
Arrhenatherion 

elatioris + sv. Molinion 
caeruleae

(mimogenofondová 
plocha)

0,21 Mezofilní ovsíková louka (sv. Arrhenatherion 
elations)  se  vyskytuje  v  severní  polovině 
CHÚ a je zde převažující jednotkou. Lze zde 
zaznamenat  druhy  jako  hvozdík  pyšný 
(Dianthus  superbus),  prhu  arniku  (Arnica 
montana)  či  plešku  stopkatou  (Willementia 
stipitata). U jižního, východního okraje a ve 
středové části, kde je patrná terénní sníženina 
a  je  zde  vyšší  hladina  podzemní  vody  se 
prosazují  druhy  střídavě  vlhkých 
bezkolencových luk (sv.  Molinion caeruleae) 
včetně  některých  chráněných  druhů  např. 
kosatce  sibiřského  (Iris  sibirica)  či  všivce 
lesního (Pedicularis sylvatica). Na celé louce 
se objevují  prstnatec  Fuchsův (Dactylorhiza 
fuchsii)  a  prstnatec  májový  (Dactylorhiza 
majalis).  Cílem  péče  je  zachovat  přirozené 
druhové  složení  této  louky,  její  druhovou 
rozmanitost a zabránit šíření eutrofních druhů 
a náletových dřevin,  které jsou konkurenčně 
důraznější ve srovnání se stávajícími druhy

Ruční kosení 2x ročně, zároveň odstraňování 
náletových  dřevin  a  jejich  výmladků  na 
ploše, 1x čištění vodu odvádějících stružek a 
malých  vodních  toků.  Sečení  louky  až  k 
okrajům,  aby  bylo  zabráněno  šíření 
nežádoucích  křovinných  a  bylinných 
porostů.  Odklizení  travní  biomasy  mimo 
plochu území. Nezbytností je obsíkat plochy 
s výskytem kosatců sibiřských (Iris sibirica) 
případně i kvetoucích vstavačovitých rostlin 
při první seči. Doporučuje se louku nehnojit

2 1. seč. do konce 
VII.;  2.  seč  do 
konce X;  čištění 
stružek  X-XI.; 
odstranění 
náletových 
dřevin do X.

sečení  2x 
ročně,  čištění 
stružek  a 
odstranění 
náletu  1x 
ročně
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2
Vlhká louka sv. Ca 

lthion palustris
(genofondová plocha)

0,26 Vysokostébelné  luční  porosty  na  vlhkých  a 
živinově  dobře  zásobených  stanovištích 
(podsvazu  Filipendulenion a  Calthenion 
palustris) rozprostírající  se na jižní polovině 
CHÚ.  Na některých  místech  dochází 
k ruderalizaci a výrazné degradaci v důsledku 
šíření  chrastice  rákosovité  (Phalaris  
arundinacea)  a  vrbiny  obecné  (Lysimachia 
vulgaris).  Součástí této části PP je také řada 
chráněných  druhů  (např.  rosnatka 
okrouhlolistá  (Drosera  rotundifolia),  klikva 
bahenní  (Oxycoccus  palustris),  kosatec 
sibiřský  (Iris  sibirica),  prstnatec  májový 
(Dactylorhiza  majalis) a  Fuchsův 
(Dactylorhiza fuchsii atd.),  druhů,  které  sem 
byly přeneseny převážně z Předšumaví. Cílem 
péče  o  tuto  plochu  je  obnoveným  kosením 
snížit  trofii  louky,  zlepšit  její  vlastnosti, 
redukovat  v současné  době  se  prosazující 
monocenózy  a  podpořit  diverzitu.  Zvláštní 
pozornost  věnovat  péči  o  stávající  vzácné 
druhy genofondových ploch

Ruční kosení 1x ročně, zároveň odstraňování 
náletových  dřevin  a  jejich  výmladků  na 
ploše, 1x čištění vodu odvádějících stružek a 
malých  vodních  toků.  Odklizení  travní 
biomasy  mimo  plochu  území.  Louku 
nehnojit.  Zvláštní  péči  věnovat  některým 
plochám  (pletí  snosů  se  vzácnými  druhy, 
odstranění invazivních druhů z genof.plochy 
s masožravými a bahenními rostlinami atd.), 
likvidace  některých  dřevin  na  ploše  (např. 
vrb u „Drndalu“ ) 

1 seč. do konce X; 
čištění  stružek 
X-XI.; 
odstranění 
náletových 
dřevin  do  X., 
pletí  snosů  VI-
VII

sečení  1x 
ročně,  čištění 
stružek  a 
odstranění 
náletu  1x 
ročně,  pletí 
kamenných 
snosů  1x 
ročně

3
Vzrostlé porosty 

náletových dřevin (sv. 
Eu-Fagion)

0,03 Okrajová část území, v jeho východní a jižní 
části. Ve výčtu dřevin převažují  smrk ztepilý 
(Picea abies), borovice lesní (Pinus sylvestris) 
nebo  bříza  bělokorá  (Betula  pendula). 
V keřovém patře je přítomen např. bez černý 
(Sambucus nigra)  nebo  jeřáb ptačí (Sorbus 
aucuparia).  Bylinném  patře  je  hojně 
zastoupena  dřípatka  horská  (Soldanella 
montana)  nebo  konvalinka  vonná 
(Convallaria majalis). Cílem je zamezit šíření 
dřevin do plochy louky

Ponechat bez zásahu, kosením okolních luk 
eliminovat  druhy  šířící  se  z této  plochy; 
v případě  nutnosti  redukovat  dřeviny  v této 
části CHÚ, čištění „Dřípatkového“ potůčku

2 čištění potůčku 
X-XI

čištění 
potůčku 1x 

ročně

* stupně naléhavosti jednotlivých zásahů, podle následujícího členění:
1. stupeň - zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany),
2. stupeň - zásah vhodný,
3. stupeň - zásah odložitelný,

34


