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V Českých Budějovicích dne 22.5.2008 
Čj.: KUJCK 15142/2008 OZZL/1-Ma 

                                                                                          Vyřizuje: Ing. Šárka Máchová  
 
Věc: Plán péče PP Štěrbů louka 
 
        

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, jako příslušný 
orgán ochrany přírody a krajiny dle ustanovení § 77a odst. 2 a § 38 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.,         
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dle ustanovení § 38 odst. 
3 citovaného zákona,  

o z n a m u j e 
 

možnost seznámit se s návrhem plánu péče PP Štěrbů louka na období 1.1.2008 - 31.12.2017 
řešícího území o celkové rozloze 0,8948 ha v k.ú. Vadkov.                               

Plán péče o zvláště chráněné území a jeho ochranné pásmo (dále jen „plán péče“) je odborný a 
koncepční dokument ochrany přírody, který na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu 
předmětu ochrany ve zvláště chráněném území navrhuje opatření na zabezpečení zvláště chráněného 
území před nepříznivými vlivy okolí v jeho ochranném pásmu. Plán péče slouží jako podklad pro jiné 
druhy plánovacích dokumentů a pro rozhodování orgánů ochrany přírody. Pro fyzické a právnické 
osoby není závazný. To v praxi znamená, že se jedná o odborný návod, jak v území hospodařit tak, 
aby nebyla porušena ustanovení § 34 a 36 zákona, tz. základní resp. bližší ochranné podmínky přírodní 
rezervace a přírodní památky. 

Orgán ochrany přírody a krajiny tímto dopisem vyzývá dotčené obce, aby do pěti dnů od obdržení 
vyvěsily přiložené oznámení o zpracování návrhu plánu péče po dobu 15 dnů na své úřední desce a 
poté zaslaly zpět krajskému úřadu.  

Informace o plánech péče jsou umístěny na portálu veřejné správy, na internetových stránkách 
Krajského úřadu – Jihočeský kraj (www.kraj-jihocesky.cz) v kapitole „Krajský úřad - Odbor 
životního prostředí, zemědělství a lesnictví – Ochrana přírody a krajiny - Plány péče o zvláště 
chráněná území – projednání.“ nebo jsou k nahlédnutí na městysu Lhenice a zároveň na odboru 
životního prostředí, zemědělství a lesnictví - oddělení ochrany přírody a krajiny Krajského úřadu - 
Jihočeský kraj (ul. Boženy Němcové, České Budějovice, ve 2. poschodí, č. dveří 308) v pondělí a 
středu od 8:00 do 16:30 hod. nebo po předchozí dohodě i v jiné pracovní dny.  
 

 
 
 
 
 
 
 
               Ing. Karel Černý 

                                 vedoucí odboru životního prostředí, 
           zemědělství a lesnictví 
 
       

KRAJSKÝ ÚŘAD – JIHOČESKÝ KRAJ 
   Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví 
 
    U Zimního stadionu 1952/2, 370 76  České Budějovice, tel.:386 720 708, fax: 386 359 070 
    e-mail: machovas@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz  

http://www.kraj-jihocesky.cz
mailto:machovas@kraj-jihocesky.cz
http://www.kraj-jihocesky.cz
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Obdrží na doručenku: 

1. Městys Lhenice, Školní 124, 384 01  Lhenice  (+ plán péče) 
2. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, středisko České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II. 
34, 370 92  České Budějovice 
3. Smolíková Marie, Krumlovská 183, 384 02  Lhenice                                                                                         
4. Haklová Marie, Vadkov 31, 383 01  Lhenice                                                                                            
5. Jordánová Růžena, Na Panské mezi 333, 384 02  Lhenice                                                    
6. Sýkora Pavel, Vadkov 45, 383 01  Lhenice                               



 
 
 

PLÁN PÉČE 
 
 

PRO OBDOBÍ 2008 – 2017  
 
 
 
 
 

PŘÍRODNÍ PAMÁTKA 
 

ŠTĚRBŮ LOUKA 
 
 

 
 
 
 
 

Listopad 2007 EIA SERVIS s.r.o. 
 České Budějovice 



Plán péče 
 
 

Přírodní památka Štěrbů louka 
 
 

Pro období: 2008 – 2017 
 
 
 
1. Základní identifikační a popisné údaje 
 
1.1. Evidenční kód ZCHÚ, kategorie IUCN : 1610, přírodní památka 
 
 
 
1.2. Platný právní předpis nebo rozhodnutí o vyhlášení ZCHÚ: 
 

Zřízeno: vyhláškou Okresního úřadu v Prachaticích 
Číslo: 1/92 
Dne: 3. 3. 1992 s účinností od 15. 4. 1992 

 
 
 
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: Lhenice 
Katastrální území: Vadkov 
 
Národní park: nenachází se 
Chráněná krajinná oblast: nenachází se 
Jiný typ chráněného území: nenachází se 
 
Natura 2000 
Ptačí oblast: nenachází se 
Evropsky významná lokalita nenachází se 
 
 
Orientační mapa a vymezení zájmového území viz Přílohy č. 1 a 2. 
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1.4. Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí 
 
Aktuální stav byl zjištěn na Katastrálním úřadě pro Jihočeský kraj, katastrálním pracovišti 
v Prachaticích v říjnu roku 2007. Podklady zde získané (kopie katastrální mapy a informace o 
parcelách KN) jsou Přílohami č. 3b a 4. Promítnutí hranic pozemků katastrální mapy nad leteckým 
snímkem bylo poskytnuto Krajským úřadem a tato mapa je Přílohou č. 3a. 
 
Zvláště chráněné území 
 
Parcela 
č. dle 
KN 

 
Druh pozemku 

Způsob využití Výměra 
parcely 

(m2) 

Výměra 
v ZCHÚ 
cca (m2) 

Číslo 
LV 

 
Vlastník 

Katastrální území: Vadkov 
593/14 Ostatní plocha Neplodná půda  291  80 825 pí Smolíková, Lhenice 
596/1 Ostatní plocha Neplodná půda  940  150 10001 Městys Lhenice 
601 Ostatní plocha Neplodná půda  1 247  700 207 pí Haklová, Vadkov 
602 Trvalý travní porost   7 609  1 860 207 pí Haklová, Vadkov 
604 Ostatní plocha Neplodná půda  175  150 10001 Městys Lhenice 
605 Trvalý travní porost   908  890 10001 Městys Lhenice 
606 Ostatní plocha Neplodná půda  12 292  4 400 10001 Městys Lhenice 
608 Ostatní plocha Neplodná půda  718  718 931 pí Jordánová, Lhenice 

p. Sýkora, Vadkov 
Celkem výměra ZCHÚ 8 948 m2, tj. 0,8948 ha 
 
Úplné údaje o každém vlastníkovi (celé jméno, úplná adresa, podíl spoluvlastnictví a právnický vztah) 
jsou uvedeny ve výpisu Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, pracoviště Prachatice, který je 
Přílohou plánu péče č. 4.  
 
 
Ochranné pásmo 
 
Ochranné pásmo není specielně vyhlášeno. Podle ustanovení § 37 odst. 1 zákona ČNR č. 114/92 Sb. je 
jím území do vzdálenosti 50 m od hranic zvláště chráněného území. V následujícím výčtu jsou 
uvedeny parcely, které spadají do tohoto ochranného pásma ze zákona, ať již celé, nebo jejich část. 
 
Katastrální území Vadkov: 
Parcely: 593/1, 609/2, 593/14, 778, 606, 601, 602, 598, 595/2, 595/3, 593/13, 596/1, 745, 650/1, 

650/3, 651/53 
 
 
 
1.5. Výměra ZCHÚ podle parcelního vymezení 
 
Výměra všech lesních pozemků (PUPFL) podle parcelního vymezení 0 
Výměra všech zemědělských pozemků (ZPF) podle parcelního vymezení 0,2750 ha 
Výměra všech vodních ploch a toků podle parcelního vymezení 0 
Výměra všech zastavěných ploch včetně komunikací podle parcelního vymezení 0 
Výměra všech ostatních ploch podle parcelního vymezení 0,6198 
Celková výměra ZCHÚ 0,8948 ha 
 
1.6. Hlavní předmět ochrany 
 
1.6.1. Předmět ochrany podle zřizovacího předpisu 
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Ve vyhlášce Okresního úřadu v Prachaticích č. 1/92 ze dne 3. 3. 1992 je ve článku 1 uveden jen výčet 
parcel nově navržených ZCHÚ. Ve složce údajů k návrhu tohoto ZCHÚ je jako důvod ochrany 
uvedeno „Naleziště chráněných organismů – biotopová a druhová ochrana“.  
 
 
1.6.2. Hlavní předmět ochrany – současný stav 
 
A. společenstva 
 

Název společenstva Podíl plochy 
v ZCHÚ 

Popis biotopu společenstva 

 
Střídavě vlhká louka svazu 
Molinion, vtroušeny prvky svazů 
Calthion, méně i svazů 
Arrhenatherion a Violion caninae 

 
cca 70 % 

Druhově bohatý luční porost odpovídajícího spektra: Molinia 
caerulea, Betonica officinalis, Galium boreale, Achillea 
ptarmica, Succisa pratensis, Serratula tinctoria, Selinum 
carvifolia aj. Poměrně početná populace druhu Dianthus 
superbus, výskyt řady dalších zvláště chráněných a vzácných 
rostlinných taxonů 
(viz následující tabulky) 

 
B. druhy - živočichové: 
 
 
Název druhu  

Aktuální 
početnost nebo 
vitalita 
populace 
v ZCHÚ 

 
Stupeň ohrožení  

 
Popis 
biotopu 
druhu 

 
Zdroj údajů 

Perleťovec větší 
Argynnis aglaja 

   Chráněná území ČR 
(Albrecht 2003) 

Perleťovec prostřední 
Argynnis adippe 

 Zranitelný dle ČS  Chráněná území ČR 
(Albrecht 2003) 

Perleťovec fialkový 
Boloria euphrosyne 

 Zranitelný dle ČS  Chráněná území ČR 
(Albrecht 2003) 

Modrásek bahenní 
Maculinea nausithous 

 Silně ohrožený dle 
zákona 
Téměř ohrožený dle 
ČS 

 Chráněná území ČR 
(Albrecht 2003) 

Hnědásek jitrocelový 
Melitaea athalia 

   Chráněná území ČR 
(Albrecht 2003) 

Bramborníček hnědý 
Saxicola rubetra 

 Ohrožený dle zákona 
Málo dotčený dle ČS 

 Rezervační kniha 
(údaj z r. 1993) 

Vrána obecná 
Corvus corone 

 Téměř ohrožený dle 
ČS 

 Rezervační kniha 
(údaj z r. 1993) 

 
Ve sloupci stupeň ohrožení je uvedeno zařazení druhu do jedné ze tří kategorií dle vyhlášky č. 395/1992 
k zákonu ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a zařazení druhu dle publikace Červený seznam 
ohrožených druhů České republiky – bezobratlí (Farkač a kol. 2005) a zařazení druhu dle Červeného seznamu 
ohrožených druhů České republiky (Plesník a kol. 2003). 
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Rostliny: 
Název druhu  Aktuální početnost 

nebo vitalita 
populace  

Stupeň ohrožení  Popis biotopu druhu Zdroj údajů 

Hvozdík pyšný 
Dianthus superbus 

Několik desítek 
kvetoucích jedinců 
v roce 2007 
Vitální populace 

Silně ohrožený dle zákona 
Silně ohrožený dle ČK 

Moliniová louka, 
častější v severní 
polovině 

Vlastní průzkum 2007 

Kosatec sibiřský 
Iris sibirica 

10 – 20 trsů 
Vitální populace 

Silně ohrožený dle zákona 
Ohrožený dle ČK 

Moliniová louka 
Ponejvíce ve střední 
části ve V polovině 

Vlastní průzkum 2007 

Vrba plazivá 
rozmarýnolistá 
Salix repens ssp. 
rozmarinifolia 

Několik desítek trsů 
Vitální populace 

Ohrožený dle zákona 
Ohrožený dle ČK 

Moliniová louka 
Nejčastěji ve střední 
části 

Vlastní průzkum 2007 

Oměj pestrý 
Aconitum variegatum 

Do 10 jedinců 
Nehojný 

Ohrožený dle zákona 
Vzácnější dle ČK 

Moliniová louka 
Ponejvíce ve střední 
části ve V polovině 

Vlastní průzkum 2007 

Pětiprstka žežulník 
Gymnadenia conopsea 

1 kvetoucí exemplář 
Slabá populace 

Ohrožený dle zákona 
Kriticky ohrožený dle ČK 

Moliniová louka 
Střední část 

Vlastní průzkum 2007 

Lilie zlatohlavá 
Lilium martagon 

Okolo 20 jedinců 
Vitální populace 

Ohrožený dle zákona 
Vzácnější dle ČK 

Křovinatý lem 
při západní straně 

Vlastní průzkum 2007 

Lilie cibulkonosná 
Lilium bulbiferum 

 Silně ohrožený dle zákona 
Silně ohrožený dle ČK 

 Chráněná území ČR 
(Albrecht 2003) 

Prstnatec májový 
Dactylorhiza majalis 

 Ohrožený dle zákona 
Ohrožený dle ČK 

 Chráněná území ČR 
(Albrecht 2003) 

Prstnatec Fuchsův 
Dactylorhiza fuchsii 

 Ohrožený dle zákona 
Ohrožený dle ČK 

 Chráněná území ČR 
(Albrecht 2003) 

Vemeník dvoulistý 
Platanthera bifolia 

 Ohrožený dle zákona 
Ohrožený dle ČK 

 Chráněná území ČR 
(Albrecht 2003) 

Prha arnika 
Arnica montana 

 Ohrožený dle zákona 
Ohrožený dle ČK 

 Chráněná území ČR 
(Albrecht 2003) 

Hladýš pruský 
Laserpitium prutenicum 

 Silně ohrožený dle zákona 
Silně ohrožený dle ČK 

 Chráněná území ČR 
(Albrecht 2003) 

Upolín evropský 
Trollius altissimus 

 Ohrožený dle zákona 
Silně ohrožený dle ČK 

 Info: p. Vlášek 
KÚ JČK 

Oman vrbolistý 
Inula salicina 

Nevelký porost 
Vitální populace 

 
Ohrožený dle ČK 

Moliniová louka 
Střední část,  
východní polovina 

Vlastní průzkum 2007 

Zvonek klubkatý 
Campanula glomerata 

1 kvetoucí exemplář 
Slabá populace 

 
Ohrožený dle ČK 

Moliniová louka 
Střední část 

Vlastní průzkum 2007 

Ostřice Hartmanova 
Carex hartmanii 

Hojná 
Vitální populace 

Ohrožený dle ČK Moliniová louka Vlastní průzkum 2007 

Ostřice stinná 
Carex umbrosa 

Méně početná 
populace 

Ohrožený dle ČK Moliniová louka Vlastní průzkum 2007 

Hadí mord nízký 
Scorzonera humilis 

Méně početná 
populace 

Ohrožený dle ČK Moliniová louka  Vlastní průzkum 2007 

Kozlík dvoudomý 
Valeriana dioica 

Hojná 
Vitální populace 

Ohrožený dle ČK Moliniová louka Vlastní průzkum 2007 

Svízel severní 
Galium boreale 

Hojná 
Vitální populace 

Vzácnější dle ČK Moliniová louka Vlastní průzkum 2007 

Srpice barvířská 
Serratula tinctoria 

Místy 
Vitální populace 

Vzácnější dle ČK Moliniová louka Vlastní průzkum 2007 

Ohrožení dle zákona (vyhláška č. 395/1992 k zákonu 114/92) a dle Červeného seznamu (Chán 1999) 
 
1.7. Dlouhodobý cíl péče 
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Území přírodní památky Štěrbů louka je územím, kde dlouhodobým cílem je 
zachování hodnotného ekosystému druhotného bezlesí s výskytem zvláště 
chráněných druhů rostlin a živočichů a druhů Červeného seznamu. Zachování tohoto 
ekosystému je možné pouze prostřednictvím trvalé péče. 
 
 
 
2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany 
 
 
2.1. Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů 
 
Přírodní památka Štěrbů louka se nachází cca 0,5 km severozápadně od obce Vadkov a zhruba 2 km 
jihojihozápadně od Lhenic. Rozkládá se na katastrálním území Vadkov, které správně spadá pod obec 
Lhenice. Jedná se o střídavě vlhkou molinovou louku na mírném severní svahu. 
 
Dle geomorfologického členění patří území do soustavy Šumavské, geomorfologického celku 
Šumavské podhůří, podcelku Prachatická hornatina. Nadmořská výška území se pohybuje v rozmezí 
cca 592 - 614 m n.m. Louka je ve svahu orientovaném k severoseverovýchodu.  
 
Podloží tvoří biotitická pararula moldanubika, ve spodní části překrytá deluviálními kamenitohlinitými 
sedimenty pleistocénního až holocenního stáří, v nejnižší části písčitými hlínami holocénu. Půdním 
typem je v horní části kambizem dystrická, níže kambizem pseudoglejová, v nejnižší části přírodní 
památky pak pseudoglej typický. 
 
Přírodní památka se nachází v povodí 1-06-03-018 Vadkovský potok (Příloha č. 5). Klimaticky spadá 
území přírodní památky do vlhkého vrchovinového okrsku mírně teplé oblasti, suma srážek cca 650 
mm, průměrná roční teplota 6-7°C. 
 
Rekonstrukční vegetací plochy přírodní památky jsou kyselé doubravy třídy 
Quercetea robori – petraea. Nejnižší polohy svahu by pravděpodobně spadaly již do 
luhů a olšin tříd Salicetea purpureae, Alnetea glutinosae a Querco - Fagetea 
(podsvaz Alnenion glutinoso - incanae), doprovázejících drobný levostranný přítok 
Vadkovského potoka. Jako potenciální vegetace (tj. taková, která by se zde vyvinula, 
kdyby na ni přestal působit člověk) je v oblasti mapována biková a/nebo jedlová 
doubrava (Luzulo albidae - Quercetum petraeae, Abieti - Quercetum). Současný 
vegetační pokryv přírodní památky je popsán v kapitole 2.5. Současný stav ZCHÚ a 
přehled dílčích ploch. Předmětem ochrany je vlhká louka, která pro četné zastoupení 
zvláště chráněných druhů zejména rostlin, ale i živočichů, představuje výjimečně 
cennou lokalitu.  
 
Seznam zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, dokladovaných z lokality, je 
uveden na následující straně. 
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Přehled zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů: 
 

 
Název druhu  

Aktuální početnost nebo 
vitalita populace 
v ZCHÚ  

Kategorie podle 
vyhlášky č. 
395/1992 Sb.  

 
Poznámka 
 

Hvozdík pyšný 
Dianthus superbus 

Několik desítek kvetoucích 
jedinců v roce 2007, vitální 
populace 

 
Silně ohrožený  

 
Vlastní průzkum 2007 

Kosatec sibiřský 
Iris sibirica 

10 – 20 trsů 
Vitální populace 

Silně ohrožený  Vlastní průzkum 2007 

Vrba plazivá rozmarýnolistá 
Salix repens ssp. rozmarinifolia 

Několik desítek trsů 
Vitální populace 

Ohrožený  Vlastní průzkum 2007 

Oměj pestrý 
Aconitum variegatum 

Do 10 jedinců 
Nehojný 

Ohrožený  Vlastní průzkum 2007 

Pětiprstka žežulník 
Gymnadenia conopsea 

1 kvetoucí exemplář 
Slabá populace 

Ohrožený  Vlastní průzkum 2007 

Lilie zlatohlavá 
Lilium martagon 

Okolo 20 jedinců 
Vitální populace 

Ohrožený  Vlastní průzkum 2007 

Lilie cibulkonosná 
Lilium bulbiferum 

 Silně ohrožený  Chráněná území ČR 
(Albrecht 2003) 

Prstnatec májový 
Dactylorhiza majalis 

 Ohrožený  Chráněná území ČR 
(Albrecht 2003) 

Prstnatec Fuchsův 
Dactylorhiza fuchsii 

 Ohrožený  Chráněná území ČR 
(Albrecht 2003) 

Vemeník dvoulistý 
Platanthera bifolia 

 Ohrožený  Chráněná území ČR 
(Albrecht 2003) 

Prha arnika 
Arnica montana 

 Ohrožený  Chráněná území ČR 
(Albrecht 2003) 

Hladýš pruský 
Laserpitium prutenicum 

 Silně ohrožený  Chráněná území ČR 
(Albrecht 2003) 

Upolín evropský 
Trollius altissimus 

 Ohrožený  Info: p. Vlášek 
KÚ JČK 

Modrásek bahenní 
Maculinea nausithous 

 Silně ohrožený Chráněná území ČR 
(Albrecht 2003) 

Bramborníček hnědý 
Saxicola rubetra 

 Ohrožený Rezervační kniha 
(údaj z r. 1993) 

 
 
2.2. Historie využívání území a zásadní pozitivní a negativní vlivy lidské činnosti v minulosti 
 
Podle mapy pozemkového katastru i mapy katastru nemovitostí byly na území dnešní přírodní 
památky všude louky. Luční porost byl pravděpodobně v minulosti sečen nebo přepásán. 
Dlouhodobým obhospodařováním se vytříbilo odpovídající společenstvo rostlin, druhově velice 
bohaté. 
 
Moliniová louka byla naštěstí tak malá a ze všech stran špatně přístupná, že nebyla v minulosti 
odvodněna. V roce 1992 byla vyhlášena zvláště chráněným územím s režimem periodické údržby. 
Pozemek louky, který byl majetkem soukromého vlastníka, byl směnou pozemků převeden na obec 
Lhenice. Doklady provedeného managementu se zachovaly v rezervační knize, uložené na Krajském 
úřadě Jihočeského kraje. Provedené zásahy, které je z dokladů možno vyčíst, jsou shrnuty v kapitole 
2.6. Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů do ZCHÚ a závěry pro další postup.  
 
 
2.3. Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy 
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Přírodní památka Štěrbů louka nezahrnuje lesní pozemky, nevztahuje se na ni LHP.  
 
 
 
2.4. Škodlivé vlivy a ohrožení území v současnosti 
 
Nejzávažnějším negativním vlivem na přírodní památku je dlouhodobá sukcese. Původně byly 
všechny parcely přírodní památky loukami. V současné době je loukou jen největší z parcel, která se 
značně zmenšila, po celém obvodu obrostla pásem dřevin. Ostatní tři menší okrajové parcely 
dřevinami zcela zarostly. 
 
Od vyhlášení územní ochrany je plocha udržována managementovými zásahy. Dřeviny byly zevnitř 
louky vyřezány, okraje jsou periodicky prosvětlovány, louka je každoročně kosena. Nicméně 
v travním porostu zejména v horní části louky jsou četné výmladky dřevin, zejména osik. V případě, 
že by kosení bylo rok nebo dva vynecháno, osika plochu okamžitě zaroste. 
 
 
 
2.5. Současný stav ZCHÚ a přehled dílčích ploch 
 
Na základě terénního průzkumu provedeného během vegetační sezóny roku 2007 bylo zájmové území 
rozděleno na následující plochy:  
 

1. Moliniová louka 
   1a: Floristicky bohatá část 
   1b: Druhově ochuzená část 

2. Intenzivně využívané louky 
3. Ruderál  
4. Porosty dřevin 

 
V následujícím textu jsou jednotlivé typy ploch stručně charakterizovány.  
 
 
Plocha č. 1:  
 

Jádro přírodní památky představuje louka charakteru střídavě vlhkých bezkolencových luk svazu 
Molinion. Významně je zastoupeno spektrum druhů typických pro moliniové louky, jako: 
bezkolenec modrý, bukvice lékařská, svízel severní, čertkus luční, řebříček bertrám, olešník 
kmínolistý, srpice barvířská, krvavec toten (Molinia caerulea, Betonica officinalis, Galium boreale, 
Succisa pratensis, Achillea ptarmica, Selinum carvifolia, Serratula tinctoria, Sanguisorba 
officinalis).  
 
 
 
Popisovaná moliniová louka je neobyčejně floristicky bohatá. Nejpozoruhodnějším prvkem 
květeny této louky je poměrně početná vitální populace hvozdíku pyšného (Dianthus superbus) 
čítající v roce 2007 desítky kvetoucích jedinců. Z dalších vzácných rostlin zde kvetlo několik 
desítek trsů kosatce sibiřského (Iris sibirica), dále oměj pestrý (Aconitum variegatum) v nevelké, 
ale kvetoucí populaci, lilie zlatohlavá (Lilium martagon) v lemu křovin kolem louky, poměrně 
hojné jsou roztroušené polykormony vrby plazivé rozmarýnolisté (Salix repens ssp. 
rozmarinifolia). V jediném exempláři byla nalezena i vzácná orchidej pětiprstka žežulník 
(Gymnadenia conopsea). Za zmínku stojí i výskyt druhů jako oman vrbolistý (Inula salicina), 
zvonek klubkatý (Campanula glomerata), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica) a vzácnější ostřice: 
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Hartmanova a stinná (Carex hartmanii, C. umbrosa). Místy se objevují nevelká oka s prvky svazu 
Violion caninae s druhy jako violka psí nebo hadí mord nízký (Viola canina, Scorzonera humilis). 
Z lokality jsou z minulosti zaznamenány i další vzácné rostlinné druhy – viz tabulka v kapitole 
1.6.2. Hlavní předmět ochrany. Druhově bohatá centrální část je v mapce plochou č. 1a (viz Příloha 
č. 6) 
 
Při severním okraji v nejnižší části louky i při jižním okraji v horní části louky je druhová pestrost 
ochuzena. Dominanci přebírají běžné rostliny, zejména trávy. Vzácné a zvláště chráněné taxony 
zde jsou zastoupeny minimálně. Z plochy moliniové louky je tato ochuzená část vyčleněna jako 
plocha 1b. 

 
 
Plocha č.2:  
 

Intenzivně využívané louky zasahují do plochy přírodní památky jen okrajově a nejsou předmětem 
ochrany. V loukách dominují trávy a smetánka (Dactylis glomerata, Alopecurus pratensis, 
Taraxacum sect. Ruderalia), místy se uplatňují i typické luční byliny těchto poloh jako kohoutek 
luční, pryskyřník prudký, zvonečník černý (Lychnis flos-cuculi, Ranunculus acris, Phyteuma 
nigrum). 

 
 
Plocha č. 3:  
 

Nejsevernější úzký pás přírodní památky zabírá neudržovaný ruderál. Dominuje v něm kopřiva 
dvoudomá, v ní vegetuje svízel přítula, máta rolní (Galium aparine, Mentha arvensis) a mladé 
dřeviny. 

 
 
Plocha č.4: 
 

Skoro třetinu výměry plochy přírodní památky zaujímají porosty dřevin. Jedná se o listnaté dřeviny 
pravděpodobně převážně náletového původu. Ve spektru se uplatňuje bříza, osika, olše, lípa 
(Betula pendula, Populus tremula, Alnus glutinosa, Tilia cordata) a křoviny, zejména: líska, bez 
černý, krušina olšová, střemcha, vrba popelavá (Corylus avellana, Sambucus nigra, Frangula alnus, 
Padus racemosa, Salix cinerea). Dřeviny obrůstají molinovou louku ze všech stran. V lemu dřevin 
se ještě udržují některé vzácné rostlinné druhy (např. lilie zlatohlávek – Lilium martagon), 
v podrostu v zastínění dřevin již nikoliv. 

 
 
Rozbor současného stavu ZCHÚ podle dílčích ploch (mapka) je Přílohou č. 6 plánu péče. Tabulka 
doporučených zásahů podle dílčích ploch je obsahem kapitoly 3.1. Výčet, popis a lokalizace 
plánovaných zásahů ve ZCHÚ. 
 
 
 
2.6. Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů do ZCHÚ a závěry pro další 

postup 
 
Historický vývoj plochy přírodní památky je zmíněn v kapitole 2.2. Historie využívání území a zásadní 
pozitivní a negativní vlivy lidské činnosti v minulosti. Od roku 1992, kdy území bylo prohlášeno za 
chráněné, zde byla prováděna více méně pravidelná údržba spočívající v kosení plochy. Evidence 
zásahů je částečně zachována v rezervační knize, kterou spravuje Krajský úřad. 
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Ve zmíněné rezervační knize jsou zápisy z let 1992 – 1996. V roce 1992 byla louka posekána v říjnu, 
v letech 1993 a 1994 byla kosena horní (jižní) polovina plochy na přelomu července a srpna, dolní 
(severní) polovina plochy v říjnu. Ve spodní polovině louky je totiž těžiště výskytu hvozdíku pyšného, 
který kvete v srpnu a září, mnohdy až do prvních mrazů v říjnu. Posečená hmota byla vyhrabána cca 
po 10 dnech, aby došlo k vysemení rostlin. V zimním období byly prořezány dřeviny. V roce 1995 
byla na konci srpna pokosena horní polovina, dolní nebyla kosena vůbec. V roce 1996 byla 3.7. 
pokosena spodní polovina, 14.8. pak horní polovina louky.  
 
Zápisy o provedeném managementu z následujících osmi let chybějí. Lze však předpokládat, že louka 
byla periodicky kosena. Rezervační kniha obsahuje až zápis z roku 2005, kdy byla celá plocha 
pokosena na konci srpna křovinořezem, vynechán byl jen kosatec sibiřský, vrba rozmarýnolistá a 
plocha s hvozdíkem pyšným. Poslední dokladovaný zásah je z roku 2006, kdy byla horní část plochy 
pokosena na konci srpna, spodní část s hvozdíkem dosečena v polovině října. V roce 2007 byl na 
konci července posečen pruh v nejspodnější části louky, který je druhově ochuzený. Zbytek louky byl 
dosečen v říjnu.  
 
 
 
2.7. Stanovení prioritních zájmů ochrany přírody v případě možné kolize 
 
Prioritní zájmy ochrany území se odvíjí od předmětu ochrany stanoveného vyhláškou. Pro přírodní 
památku Štěrbů louka je ve zdůvodnění ochrany uvedeno: „Naleziště chráněných organismů – 
biotopová a druhová ochrana“. Prioritním zájmem je ochrana biotopu moliniové louky a vzácných 
taxonů. 
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3. Plán zásahů a opatření 
 
 
3.1. Výčet, popis a lokalizace plánovaných zásahů ve ZCHÚ 
 
V následujících dvou kapitolách jsou popsány jednotlivé navrhované zásahy. V kapitole 3.1.1. 
Rámcová směrnice péče jsou zásahy popsány obecně pro celé území, v kapitole 3.1.2. Zásahy a 
opatření na pozemcích mimo lesní porosty jsou tabulkovou formou rozepsány konkrétní zásahy pro 
jednotlivé dílčí plochy uvnitř přírodní památky. 
 
 
 
3.1.1. Rámcová směrnice péče 
 
Péče o travobylinné porosty: 
 
Typ managementu Mozaikovité kosení dle výskytu druhů, shrabání a odvoz hmoty 
Vhodný interval Moliniová louka floristicky bohatá (plocha 1a) 1x ročně 

Moliniová louka druhově ochuzená (plocha 1b) 1x ročně 
Minimální interval Moliniová louka floristicky bohatá (plocha 1a) 1x ročně 

Moliniová louka druhově ochuzená (plocha 1b) 1x ročně  
Pracovní nástroj Lehká mechanizace a ruční nástroje 
Kalendář pro 
management 

Moliniová louka floristicky bohatá (plocha 1a): 2. ½ října část s hvozdíkem, 
ostatní části mozaikovitě i dříve 
Moliniová louka druhově ochuzená (plocha 1b): červenec 

Upřesňující podmínky Viz kapitola 3.1.2. Zásahy a opatření na pozemcích mimo lesní porosty  
 
 
 
Péče o rostliny: 
 
Péče o rostliny je realizována údržbou jejich biotopu. Plocha s hvozdíkem pyšným bude kosena až po 
jeho odkvětu a vysemenění, tedy v říjnu. Okrajové partie molinové louky, druhově ochuzené, budou 
koseny v červenci, v říjnu mohou být posečeny ještě jedenkrát. Posečená hmota je ponechávána cca 7-
10 dní na pokose, poté teprve odklízena. 
 
 
 
Péče o živočichy: 
 
Přírodní památka Štěrbů louka plní funkci refugia pro některé živočichy, zejména bezobratlé. 
Zachování stávajícího charakteru přírodní památky je předpokladem i zachování stávajících 
společenstev bezobratlých živočichů uvnitř ZCHÚ.  
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3.1.2. Zásahy a opatření na pozemcích mimo lesní porosty  
 

Ozna-
čení 

Výměra 
cca (ha) 

Stručný popis Doporučený zásah Naléha
vost 

Interval 
provádění 

Termín provedení 

 
1a 

 
0,5 

 
Molinová louka 
floristicky bohatá 

Mozaikovité kosení 
1x ročně dle 
výskytu druhů, 
shrabání, odvoz 

 
1 

 
1x ročně 

 
do 2. ½ října 

1b 0,1 Molinová louka 
druhově ochuzená 

Kosení, shrabání, 
odvoz 

1 1x ročně  červenec 

4 0,3 Porosty dřevin Prořezávka 2 1x za 5 let zimní období 
 
Stupně naléhavosti: 1. stupeň: zásah naléhavý, nezbytný pro zachování předmětu ochrany 
   2. stupeň: zásah vhodný, doporučený 
   3. stupeň: zásah odložitelný 
Pozn.:  
Plochy 2 (intenzivně využívaná louka) a 3 (ruderál) nejsou předmětem ochrany a do plochy přírodní 
památky jsou zahrnuty spíše omylem, respektive byly do ní zahrnuty, protože hranice ZCHÚ šla po 
dnes již neexistujících hranicích parcel. V současné době území vypadá jinak. Smysluplná je územní 
ochrana moliniové louky s lemem dřevin okolo, což bude respektováno při plánovaném zaměření a 
přehlášení přírodní památky. Plochy č. 2 a 3 budou z výměry vypuštěny. Z tohoto důvodu nejsou pro 
ně navrhována žádná opatření. 
 
 
3.2. Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů a 

přehledu činností 
 
Ochranné pásmo vyplývá ze zákona č. 114/1992 Sb. a zahrnuje území do 50 metrů od hranice ZCHÚ. 
V ochranném pásmu se nacházejí převážně louky, les a neplodná půda. 
 
Sousední louky by neměly být hnojeny kejdou ani umělými hnojivy a ošetřovány pesticidy. Na 
loukách je maximálně možné připustit rozmetání hnoje do dávky 35 t/ha, ale i při použití tohoto druhu 
statkového hnojiva je nutno vynechat ochranné pásmo přírodní památky. Nelze připustit úpravu 
vodního režimu pro tyto louky (melioraci). Při obhospodařování pozemků ochranného pásma je nutno 
dbát na obecné zásady, jako je nevjíždění na plochu přírodní památky mechanizací, nepoškození 
travního drnu těžkou technikou, ohněm apod. 
 
 
 
3.3. Zaměření a vyznačení ZCHÚ v terénu 
 
Přírodní památka je v terénu vyznačena po obvodu čtyřmi tabulemi s malým státním znakem a 
pásovým značením. Označení je nové a v terénu zřetelné. Bylo by vhodné umístit k přírodní památce 
aspoň jednu tabuli s informačním textem. 
 
Předpokládáno je zaměření nových hranic přírodní památky a to takovým způsobem, aby hranice 
odpovídala reálnému stavu (viz následující kapitola).  
 
 
3.4. Návrhy potřebných administrativně – správních opatření v území 
 
Plánováno je zaměření nových hranic přírodní památky, a to takovým způsobem, aby hranice 
odpovídala reálnému stavu. Hranice by do značné míry by mohla kopírovat hranice parcel. Přírodní 
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památka v nové hranici by zahrnovala pouze parcelu p.č. 608 a část parcely p.č. 606 k.ú. Vadkov. Po 
zaměření nových hranic bude přírodní památka přehlášena.  
 
 
 
3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností 
 
Na jihovýchodním okraji přírodní památky je umístěn myslivecký posed. Jiné využití rekreační nebo 
sportovní není na ploše přírodní památky umožněno. 
 
 
 
3.6. Návrhy na vzdělávací využití ZCHÚ 
 
Využití ke vzdělání je možné např. formou odborné exkurze (pro vícečlenné skupiny) nebo formou 
dlouhodobé studie na určité téma (pro jednotlivce) za předpokladu souhlasu orgánu ochrany přírody. 
 
Na okraji přírodní památky je vhodné umístit tabuli s informačním textem. 
 
 
 
3.7. Návrhy na průzkum či výzkum ZCHÚ a monitoring 
 

• Monitoring populace hvozdíku pyšného (Dianthus superbus). 
• Periodická kontrola výskytu ostatních zvláště chráněných druhů rostlin. 
• Inventarizační průzkum bezobratlých živočichů se zaměřením na brouky a denní motýly, 

zejména výskyt modrásků rodu Maculinea. 
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4. Závěrečné údaje 
 
4.1. Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých 

zásahů (druhů prací) 
 
Jednorázové zásahy 
 
 
Druh zásahu 

 
Odhad plochy, 

délky 

 
Náklady na 

jednotku (Kč) 

Orientační 
náklady za 

provedený úkon 
(Kč cca ) 

Zaměření a vytýčení hranic související 
s přehlášením PP 

380 m 4 665 Kč/100 m  18 000 

Instalace geodetických mezníků 8 ks 184 Kč/mezník  1 500 
Nákup a instalace jedné tabule s informačním 
textem 

1 ks 14 500 Kč/tabuli  14 500 

Celkem    34 000 
 
 
 
 
 
Opakované zásahy  
(náklady na kosení 16 000 Kč/ha, náklady na vyřezání dřevin 30 000 Kč/ha) 
 
 
Druh zásahu 

 
Odhad 
plochy 
(ha) 

 
Orientační náklady za 
rok (Kč) 

Orientační náklady 
za období 10 let 
platnosti plánu péče 
(Kč) 

Plocha 1a (moliniová louka floristicky bohatá): 
Mozaikovité kosení 1x ročně dle výskytu druhů do 2. 
½ října, shrabání, odvoz 

 
0,5 

 
 8 000 

 
 80 000 

Plocha 1b (moliniová louka druhově ochuzená): 
Kosení 1x ročně v červenci, shrabání, odvoz 

 
0,1 

 
 1 600 

 
 16 000 

Plocha 4 (porosty dřevin): 
Prořezávka 1x za pět let v zimním období, odvoz 

 
0,3 

 
 9 000 

 
 18 000 

 
Celkem 

      Každoročně 
 9 600 
navýšení prořezáním 
 18 600 

 
 114 000 
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4.2. Použité podklady a zdroje informací 
 
Rezervační kniha přírodní památky Štěrbů louka 
Chráněná území ČR, svazek VIII. – Českobudějovicko, AOPK 2003 
Odborná literatura 
Vlastní terénní průzkum květen - září 2007 
 
 
 
4.3. Seznam mapových listů 
 
V Přílohách plánu péče jsou obsaženy tyto mapy: 
 

Příloha č. 1: Turistická mapa 1 : 50 000 
Příloha č. 2: Základní mapa 1 : 10 000 
Příloha č. 3: Kopie katastrální mapy 1 : 2 000 

 
 
4.4. Vztah k jiným plánům péče pro ZCHÚ 
 
Přírodní památka Štěrbů louka neměla zpracovaný plán péče. Předkládaný plán péče tedy nenavazuje 
na žádný předchozí. 
 
 
 
4.5. Plán péče zpracoval 
 
Zpracovatel: 
 
 EIA SERVIS s.r.o., U Malše 20, 370 01, České Budějovice 
 RNDr. Vojtěch Vyhnálek CSc. 
 
Zpracoval: 
 
 Ing. Alexandra Čurnová, EIA SERVIS s.r.o., U Malše 20, České Budějovice 
 autorizovaná osoba k provádění biologického hodnocení ve smyslu § 67 podle § 45i zákona 

ČNR č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, autorizace č.j. OEKL/1284/05 ze dne 
3.5.2005 

 
 
 
 
 
Datum: 20. 11. 2007 
 
 

 
 
 
 
Podpis:   ______________________ 
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4.6. Odborné posouzení AOPK ČR 
 
Plán péče vyhovuje po odborné i věcné stránce. Doporučujeme, aby byl schválen a realizován. 
 
V   _______________________ 
 
 
Dne:  _____________________   Podpis:   __________________ 
 
               razítko 
 
 
 
 
4.7. Schválení orgánem ochrany přírody 
 
Potvrzení o schválení plánu péče pro přírodní památku Štěrbů louka na období 2008 – 2017 vydáno 
pod číslem jednacím: 
        ________________ 
 
 
V   _______________________ 
 
 
Dne:  _____________________   Podpis:   __________________ 
 
               razítko 
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Přílohy plánu péče 
 
 

Příloha č. 1: Orientační mapa  
 Turistická mapa 1 : 50 000 
 
Příloha č. 2: Zájmové území 
 Základní mapa 1 : 10 000 
 
Příloha č. 3: Mapa parcelního vymezení 
 3a: Kopie katastrální mapy 1 : 2 000 nad leteckým snímkem 
 3b: Kopie katastrální mapy 1 : 2 000 původní 
 
Příloha č. 4: Informace o parcelách KN  

Výpis katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,  
katastrální pracoviště Prachatice 

 
Příloha č. 5:  Vodohospodářská mapa 
 1 : 50 000 
 
Příloha č. 6: Rozbor současného stavu ZCHÚ podle dílčích ploch  
 1 : 1 000 
 
Příloha č. 7: Fotodokumentace 
 
Příloha č. 8: Letecký snímek 
 
Příloha č. 9: Zápisy z projednání plánu péče 
 
Příloha č. 10: Protokol o způsobu vypořádání připomínek, kterým se zároveň plán péče 

schvaluje 
 
 




















