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Plán péče 
 
 

Přírodní památka V Polích 
 
 

Pro období: 2009 – 2018 
 
 
 
1. Základní identifikační a popisné údaje 
 
1.1. Evidenční kód ZCHÚ, kategorie IUCN : 1614, přírodní památka 
 
 
 
1.2. Platný právní předpis nebo rozhodnutí o vyhlášení ZCHÚ: 
 

Vydal: Okresní úřad 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: Zábrdí 
Katastrální území: Zábrdí u Lažišť 
 
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 
 
Zvláště chráněné území 
 
Mapka katastru nemovitostí nad leteckým snímkem byla poskytnuta Krajským 
úřadem. Informace o parcelách byly staženy z volně přístupných stránek 
katastrálního úřadu, které umožňují nahlížení do katastru nemovitostí. Mapka je 
Přílohou č. 3, úplné údaje o každé parcele a každém vlastníkovi (celé jméno, úplná 
adresa, podíl spoluvlastnictví atd.) jsou Přílohou č. 4. 
 
Zvláště chráněné území 
 
Katastrální území: Zábrdí u Lažišť 
Parcela 
č. dle 
KN 

 
Druh pozemku 

Výměra 
parcely 

(m2) 

Výměra 
v ZCHÚ 
cca (m2) 

Číslo 
LV 

 
Vlastník 

118/3 Trvalý travní porost 28 883 10 000 600 p. Karel Turek, Zábrdí 
103/1 Trvalý travní porost  5 732  5 500   25 p. Jaromír Turek, Zábrdí 
  92/8 Trvalý travní porost 17 112  82 616 pí Půbalová, Šumavské Hoštice 
  92/9 Ostatní plocha 

Jiná plocha 
 413  200 616 pí Půbalová, Šumavské Hoštice 

107 Ostatní plocha 
Neplodná půda 

 318  318 600 p. Karel Turek, Zábrdí 

132/1 Ostatní plocha 
Neplodná půda 

 519  800   25 p. Jaromír Turek, Zábrdí 

132/2 Ostatní plocha 
Jiná plocha 

 968  1 000 616 pí Půbalová, Šumavské Hoštice 

133 Trvalý travní porost  2 719  100 272 p. Josef Janoušek, Zábrdí 
139/5 Ostatní plocha 

Jiná plocha 
 2 362  1 200 600 p. Karel Turek, Zábrdí 

Celkem výměra ZCHÚ 19 200 m2, tj. 1,92 ha 
 
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 ochranného 
pásma ze zákona, ať již celé, nebo jejich část, a druh pozemku podle informací 
z katastru nemovitostí: 
 
Katastrální území Zábrdí u Lažišť: 
 
Parcelní číslo 134/2:    orná půda 
Parcelní číslo 92/8, 118/3, 133, 99/2:  trvalé travní porosty 
Parcelní číslo 99/1, 99/4, 154:  ostatní plochy – neplodná půda 
Parcelní číslo 92/9, 139/5, 139/6:  ostatní plochy - jiné 
Parcelní číslo 1035    ostatní plocha - komunikace 
Parcelní číslo: 90    les 
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Pozn.: orná půda na p.č. 134/2 není využívána jako orná půda, ale jako travní 
porost.  

 
1.5. Výměra ZCHÚ podle parcelního vymezení 
 
Výměra všech lesních pozemků (PUPFL) podle parcelního vymezení 0 
Výměra všech zemědělských pozemků (ZPF) podle parcelního vymezení 1,5682 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 0,3518 ha 
Celková výměra ZCHÚ 1,9200 ha 
 
 
1.6. Hlavní předmět ochrany 
 
1.6.1. Předmět ochrany podle zřizovacího předpisu 
 
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 uvedena „modelová lokalita druhové ochrany vzhledem 
k velkém a dlouhodobému výskytu Orchis morio“.  
 
 
1.6.2. Hlavní předmět ochrany – současný stav 
 
A. společenstva 

 
Název 
společenstva 

Podíl 
plochy 
v ZCHÚ 

Popis biotopu společenstva 

Mozaika a 
přechody svazů 
Arrhenatherion, 
Cynosurion a 
Violion caninae 

 
cca 80% 

Druhově bohatý luční porost charakteru mezofilních luk až 
krátkostébelných pastvin s prvky podhorských smilkových luk a 
pastvin. Floristicky nesmírně bohatá lokalita, dominanty porostu 
Leontodon hispidus, Trifolium pratense, Rhinanthus minor, Avenula 
pubescens, několik set kvetoucích orchidejí druhu Orchis morio. 

 
B. druhy:  
 

Název druhu  Aktuální 
početnost nebo 
vitalita populace 
v ZCHÚ 

Stupeň ohrožení  Popis biotopu druhu Zdroj údajů 

Vstavač kukačka 
Orchis morio 

Stovky jedinců 
Vitální populace 

Silně ohrožený dle 
zákona 
Silně ohrožený dle 
ČK 

Krátkostébelné luční porosty, 
nejhojnější výskyt v jižní, 
střední a západní části PP 

Vlastní 
průzkum 2008 

Vemeník dvoulistý 
Platanthera bifolia 

V roce 2008 druh 
nebyl ověřen  

Ohrožený dle zákona 
Ohrožený dle ČK 

Luční porosty Albrecht 2003 
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Pomněnka různobarvá 
Myosotis discolor 

Desítky jedinců 
Vitální populace 

Ohrožený dle ČK Roztroušeně v celé ploše, 
větší výskyt v severní části 
PP 

Vlastní 
průzkum 2008 

 
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 do jedné ze čtyř kategorií dle 
červené knihy  - publikace Komentovaný červený seznam květeny jižní části Čech (Chán a kol. AOPK 
1999). 
 
1.7 Dlouhodobý cíl péče 
 
Území přírodní památky V Polích je územím, kde dlouhodobým cílem je zachování 
hodnotného ekosystému druhotného bezlesí jakožto modelové lokality druhové 
ochrany populace druhu Orchis morio. 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 V Polích se nachází zhruba 4 km ZSZ od centra města Prachatice. 
Nejbližší obcí vzdálenou zhruba 300 m severně je obec Zábrdí, na jejímž 
katastrálním území se přírodní památka nalézá. Jedná se o chráněné území lučního 
charakteru, floristicky neobyčejně bohaté s vysokou druhovou diverzitou. 
 
Dle geomorfologického členění patří zájmové území do soustavy Šumavské, 
geomorfologického celku Šumavské podhůří, okrsku Husinecká vrchovina. 
Nadmořská výška území se pohybuje v rozmezí cca 600 - 640 m n. m. Svažitý 
pozemek je orientován k jihovýchodu. 
 
Horninové podloží tvoří silimanit – biotitická migmatitizovaná pararula s přechody do 
perlové ruly (moldanubikum). Půdní pokryv tvoří kambizem typická a pseudoglejová 
(kyselá), přecházející na kamenitějších stanovištích ke kambizemi dystrické. 
 
Přírodní památka se nachází v povodí 1-08-03-021 Blanice od Cikánského potoka 
po Žárovenský potok (Příloha č. 5). Klimaticky spadá území přírodní památky do 
velmi vlhkého vrchovinového okrsku mírně teplé oblasti, suma srážek do 650 - 700 
mm, průměrná roční teplota kolem 6°C. 
 
Rekonstrukční vegetací plochy přírodní památky jsou kyselé doubravy třídy 
Quercetea robori – petraea. 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. 
 
Přehled zvláště chráněných druhů doložených z lokality: 
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Název druhu  

Aktuální početnost nebo 
vitalita populace v ZCHÚ  

Kategorie podle 
vyhlášky č. 
395/1992 Sb. 

 
Zdroj údajů 
 

Vstavač kukačka 
Orchis morio 

Stovky kvetoucích rostlin r. 
2008, vitální populace 

Silně ohrožený druh Vlastní průzkum 2008 

Vemeník dvoulistý 
Platanthera bifolia 

V roce 2008 druh nebyl 
ověřen  

Ohrožený druh Albrecht 2003 

 
2.2. Historie využívání území a zásadní pozitivní a negativní vlivy lidské 

činnosti v minulosti 
 
V literatuře se lze dočíst (Albrecht 2003), že v minulosti byly některé části lokality 
občas orány. Dnešní stav je výsledkem několik desítek let trvající sukcese od stádia 
úhoru při nepřerušeném tradičním obhospodařování. Nájemcem území bylo 
zemědělské družstvo Lažiště (ještě v roce 1996).  
 
V lokalitě byl prováděn v letech 1997 – 2001 výzkum zaměřený na vliv 
managementu na populační dynamiku druhu Orchis morio (Jersáková 2002). 
V článku, který shrnuje výsledky průzkumu, jsou uvedeny následující závěry: 
 

• Druh Orchis morio se vysemeňuje poměrně rychle, do měsíce od květu je 
vysemeněn. Lze tudíž kosit již na přelomu června a července. 

 
• Nepravidelné kosení populace výrazně oslabuje a destabilizuje, i úsporné 

kosení jednou za dva roky je nevhodné. Absence kosení má silný negativní vliv 
na počet kvetoucích jedinců a je provázena změnami v druhovém složení 
vegetace. Pravidelné kosení jednou či dvakrát ročně naopak kvetení 
podporuje. Orchis morio reaguje na absenci kosení okamžitě úbytkem 
kvetoucích rostlin. 

 
• Kosení 1x a 2x ročně má podobný vliv na vegetaci a podporuje drobné 

rostlinné druhy včetně Orchis morio. Sekání otavy už nemá na vegetaci 
zásadní vliv. 

 
• Je předpokládáno, že odstranění stařiny a narušení povrchu by mohlo podpořit 

klíčení a růst semenáčků, ale vstavače mají pomalý ontogenetický vývoj a 
pokus byl poměrně krátkodobý, což nemohlo tento předpoklad zcela ověřit. 
Nicméně odstraňování stařiny a narušování povrchu lze doporučit jako vhodný 
zásah pro lokality s hustým zapojeným drnem. 

 
Z AOPK střediska České Budějovice (dr. Albrecht – ústní sdělení) byla získána i 
další zajímavá informace z historie ZCHÚ: V roce 2002 byla plocha totálně přeryta 
černou zvěří, početnost kvetoucích jedinců klesla na desetinu původního stavu, ale 
postupně se během dalších let opět zvedla na původní úroveň. Z toho je zřejmé, že 
disturbační činnost prasat sice zlikviduje dospělé kvetoucí rostliny (prasata svým 
extrémně jemným čichem cíleně vyhledávají a pak požírají podzemní hlízky), ale 
zřejmě významně podpoří možnosti klíčení a vyrůstání nových mladých rostlin. 
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V současné době je louka pravidelně každoročně kosena. Jižní, střední a západní 
část přírodní památky vypadá stabilizovaně a vegetační pokryv je unikátní. 
Severovýchodní část vyhlíží poněkud hůře, okraje a lemy do značné míry obsadily 
ruderální druhy. Režim managementu v současné době je popsán 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 
 
Přírodní památka V Polích nezahrnuje lesní pozemky, nevztahuje se na ni LHP.  
 
 
2.4. Škodlivé vlivy a ohrožení území v současnosti 
 
Nebezpečným jevem ohrožujícím porost přírodní památky je ruderalizace. Nejvíce se 
projevuje v severovýchodní části v pruhu spodního svahu, kde v porostu dominuje 
kerblík, krabilice zlatá a bršlice kozí noha. Užší pruh ruderalizované vegetace lemuje 
i horní stranu svahu severovýchodní části území. Ruderalizovaná vegetace přežívá i 
v mezičce nad jižní částí přírodní památky a místy v podrostu lemových dřevin.  
 
 
2.5. Současný stav ZCHÚ a přehled dílčích ploch 
 
Na základě terénního průzkumu provedeného během vegetační sezóny roku 2008 
bylo zájmové území přírodní památky rozděleno na tři typy vegetace:  
 

1. Květnatá louka s populací Orchis morio 
2. Druhově ochuzený ruderalizovaný luční porost 
3. Porosty dřevin 

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

Květnatá louka s populací Orchis morio představuje druhově bohatý luční porost 
charakteru mezofilních luk (svaz Arrhenatherion) až krátkostébelných pastvin 
(svaz Cynosurion) s prvky krátkostébelných smilkových luk a pastvin podhorských 
poloh (svaz Violion caninae). Luční porost je nápadně květnatý a druhově bohatý. 
Dominanty porostu jsou máchelka (pampeliška) srstnatá, jetel luční, kokrhel menší 
(Leontodon hispidus, Trifolium pratense, Rhinanthus minor), z trav ovsíř pýřitý 
(Avenula pubescens). V jarním aspektu jsou nápadné nízké rostliny chudých 
mělkých půd jako mochna jarní, bika ladní, ostřice jarní (Potentilla 
tabernaemontani, Luzula campestris, Carex caryophyllea). V aspektu pozdně 
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jarním a letním se uplatňují např. smolnička obecná, zvonečník černý, lomikámen 
zrnatý, bedrník obecný, kopretina irkutská, jetel horský, štírovník růžkatý, rozrazil 
rezekvítek, devaterník velkokvětý, vítod obecný, pupava bezlodyžná, 
mateřídouška vejčitá, violka psí (Lychnis viscaria, Phyteuma nigrum, Saxifraga 
granulata, Pimpinella saxifraga, Leucanthemum ircutianum, Trifolium montanum, 
Lotus corniculatus, Veronica chamaedrys, Helianthemum grandiflorum, Polygala 
vulgaris, Carlina acaulis, Thymus pulegioides, Viola canina). Nejcennější složkou 
květeny je bohatě kvetoucí populace vstavače kukačky (Orchis morio) čítající 
v roce 2008 tisíce kvetoucích rostlin zejména v jižní, střední a západní části 
přírodní památky. Louka je bohatě oživena faunou bezobratlých, v létě zde 
poletovaly nápadně početné populace denních motýlů (zejména modrásci a 
okáči), a ozývala se rovněž početná populace cvrčka.  

 
Plocha č. 2: 
 

Druhově ochuzený ruderalizovaný luční porost se nachází v severovýchodní části 
přírodní památky v pruhu spodního svahu, kde v porostu dominuje kerblík, 
krabilice zlatá a bršlice kozí noha (Anthriscus sylvestris, Chaerophyllum aureum, 
Aegopodium podagraria). Užší pruh ruderalizované vegetace lemuje i horní stranu 
svahu severovýchodní části území. Ruderalizovaná vegetace roste i v mezičce 
nad jižní částí přírodní památky a místy v podrostu lemových dřevin. Spektrum je 
zde nápadně ochuzené o květnaté druhy, vstavač kukačka zde neroste.  

 
 
Plocha č.3:  
 

Porosty dřevin spadající do plochy přírodní památky představují lemy ze severu a 
západu, a zarostlá mez podél jižní hranice a mezi horní loukou a nejspodnější 
částí luk v jihovýchodním cípu. Stromové patro tvoří převážně dub, bříza, třešeň, 
osika a javor klen (Quercus robur, Betula pendula, Prunus (Cerasus) avium, 
Populus tremula, Acer pseudoplatanus). Keřové patro, lemy a porosty křovin na 
kamenných snosech vytvářejí líska, hloh, trnka a střemcha (Corylus avellana, 
Crataegus sp., Prunus spinosa, Prunus padus). V podrostu dřevin roste bika 
bělavá (hájní), jahodník obecný, kakost smrdutý (Luzula luzuloides, Fragaria 
vesca, Geranium robertianum), v lemu jetel prostřední (Trifolium medium), místy 
se uplatňují i ruderální prvky, zejména bršlice kozí noha (Aegopodium 
podagraria).  

 
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 
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Historický vývoj plochy přírodní památky a výzkum zde prováděný je popsán 
v kapitole 2.2. Historie využívání území a zásadní pozitivní a negativní vlivy lidské 
činnosti v minulosti. V minulosti celé území obhospodařoval jediný subjekt, a to ZD 
Lažiště. Průzkum zaměřený na vliv managementu na populační dynamiku druhu 
Orchis morio byl v lokalitě ukončen v roce 2001 (Jersáková 2002).  
 
V současné době jsou pozemky parcelního čísla 118/3 k.ú. Zábrdí u Lažišť (tedy 
střední, jižní a západní část přírodní památky) koseny vlastníkem jako součást LPIS. 
LPIS je systém evidence půdy založený na uživatelských vztazích. Základní 
jednotkou je půdní blok, který má jednotnou kulturu a je obhospodařován jedním 
farmářem. Slouží státu k ověřování údajů v žádostech o dotace (platby, příspěvky na 
hospodaření v LFA aj.). Údržba je financována systémem státních dotací. 
 
 
 
Pozemek parcelního čísla 103/1 k.ú. Zábrdí u Lažišť (tedy severovýchodní část 
přírodní památky) má jiného vlastníka. Management zajišťuje a financuje Krajský 
úřad Jihočeského kraje. V Rezervační knize, kterou spravuje Krajský úřad 
Jihočeského kraje, jsou dokladovány zásahy řízeného managementu od roku 2005. 
V letech 2005 a 2006 byla plocha kosena jedenkrát za vegetaci bubnovou sekačkou 
a křovinořezem, biomasa byla odklizena mimo plochu ZCHÚ. Kosení bylo provedeno 
v roce 2005 v září, v roce 2006 v říjnu. Na podzim byla rovnější část plochy ještě 
uvláčena řetězovými branami na hladko. V roce 2007 byly provedeny za vegetační 
období dvě seče – první koncem července, druhá začátkem listopadu. Hmota byla 
odstraněna a plocha převláčena. V roce 2008 byly rovněž realizovány dvě seče, 
první začátkem července, druhá v polovině srpna, v listopadu bylo provedeno 
převláčení řetězovými branami na hladko.  
 
V rezervační knize nejsou dokladovány žádné objektivní číselné údaje o počtu 
zvláště chráněných druhů rostoucích na území přírodní památky. Populace druhu 
Orchis morio je udávána jako „velmi početná“. V literatuře (Albrecht 2003) je 
udávána populace čítající „mnoho set až několik tisíc pravidelně kvetoucích jedinců“. 
I v současné době je populace tohoto druhu početná. V roce 2008 byla odhadnuta 
cca na 500 - 800 kvetoucích rostlin. Největší část populace (více než polovina 
kvetoucích rostlin) je soustředěna do nejjižnější části plochy. Skupiny čítající několik 
desítek kvetoucích rostlin se dále vyskytují rozptýleně zejména ve střední části 
území, dále v horní části svahu západní části území a v horní části svahu 
severovýchodní části území. Jinde se jedná spíše o ojedinělé rostliny.  
 
Z uvedených skutečností lze soudit, že management prováděný stávajícím 
způsobem je v lokalitě dlouhodobě akceptovatelný. Pětiletý průzkum neprokázal 
statisticky významný rozdíl mezi způsoby obhospodařování jednou sečí nebo dvěmi, 
prokázal ale významný rozdíl mezi jednou sečí a žádnou sečí (ponechání ladem). 
Lze střídat např. seč časnou (začátek července) a seč pozdní (polovina srpna) nebo 
realizovat obě seče. Přidání převláčení lze doporučit, ale není zcela nezbytné. 
Nezbytné je nevynechat kosení alespoň 1x ročně. Regulace stavu černé zvěře 
v širším území by byla vhodná.  
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2.7. Stanovení prioritních zájmů ochrany přírody v případě možné kolize 
 
Prioritní zájmy ochrany území se odvíjejí od předmětu ochrany stanoveného 
vyhláškou. Pro přírodní památku V Polích je ve zdůvodnění ochrany uvedeno: 
„modelová lokalita druhové ochrany vzhledem k velkém a dlouhodobému výskytu 
Orchis morio“. Prioritním zájmem je tedy ochrana této populace a jejího biotopu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 plochy, jejichž management 
zajišťuje a financuje Krajský úřad Jihočeského kraje.  
 
 
 
3.1.1. Rámcová směrnice péče 
 
Péče o porosty na nelesní půdě: 
 

Typ managementu Kosení, shrabání a odvoz hmoty, na části převláčení 
Vhodný interval Květnatá louka s populací Orchis morio (plocha 1) kosení 2x ročně  

Druhově ochuzený ruderalizovaný luční porost (plocha 2) 2x ročně 
Minimální interval Květnatá louka s populací Orchis morio (plocha 1) kosení 1x ročně  

Druhově ochuzený ruderalizované luční porost (plocha 2) 1x ročně  
Pracovní nástroj Křovinořez, rotační sekačka a ruční nástroje 
Kalendář pro management Plocha 1: První seč: červenec, druhá seč: srpen, převláčení: po 2. seči  

Plocha 2: První seč: červen - červenec, druhá seč: srpen 
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. Luční porost vyhlíží poměrně 
stabilizovaně, početní stav populace druhu Orchis morio je vysoký. Z uvedených 



 
Přírodní památka V Polích  Strana 12 
 
 

 
 
Plán péče  EIA SERVIS s.r.o. 

skutečností lze vyvozovat, že management prováděný stávajícím způsobem je 
v lokalitě dlouhodobě akceptovatelný.  
 
 
Péče o živočichy: 
 
Fauna přírodní památky je přizpůsobena stávajícímu charakteru vegetačního 
pokryvu. Její zachování je spjato se zachováním této vegetace. Luční porost bude 
nadále kosen ustáleným způsobem. 
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3.1.2. Zásahy a opatření na pozemcích mimo lesní porosty  
 
Plo-
cha č. 

Výměra 
cca (ha) 

Stručný popis Doporučený zásah Naléha
vost 

Interval 
provádění 

Termín provedení 

 
1 

 
1,2 

Květnatá louka 
s populací Orchis 
morio  

Kosení, vyhrabání, 
odvoz, část vláčení 

 
1 

 
2x ročně 

Začátek července 
polovina srpna 

 
2 

 
0,4 

Druhově ochuzený 
ruderalizovaný 
luční porost  

Kosení, vyhrabání, 
odvoz  

 
1 

 
2x ročně 

Začátek července 
polovina srpna 

3 0,3 Porosty dřevin Ponechat    

 
Stupně naléhavosti: 1. stupeň: zásah naléhavý, nezbytný pro zachování předmětu ochrany 
   2. stupeň: zásah vhodný, doporučený 
   3. stupeň: zásah odložitelný 
 
 
 
3.2. Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně 

návrhu zásahů a přehledu činností 
 
Ochranné pásmo vyplývá ze zákona č. 114/1992 Sb. Přírodní památka a její 
ochranné pásmo se nacházejí ve svahu, největší vliv má tedy kultura pozemků 
rozložených nad horní hranicí přírodní památky. Kulturou jsou zde trvalé travní 
porosty a les, splachy z hnojiv a pesticidů tedy nejsou v tomto případě problémem. 
Západně od plochy přírodní památky je pozemek orné půdy, v současné době je 
však pole zatravněno. Podél východní hranice se rozkládají plochy neplodné půdy, 
v současnosti jsou hustě zarostlé křovinami. Jižní hranice sousedí s pastvinou 
dobytka.  
 
Pozemky v ochranném pásmu by neměly být hnojeny kejdou ani umělými hnojivy a 
ošetřovány pesticidy. Maximálně je možné připustit rozmetání hnoje do dávky 35 
t/ha. 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 
 
Hranice přírodní památky nejsou vedeny po hranicích parcel. Územní ochranou je 
dotčeno celkem 9 parcel, do výměry však spadají jen jejich části. Všechny parcely 
mají soukromé vlastníky. Louka s populací druhu Orchis morio, která je předmětem 
ochrany, se rozkládá na dvou parcelních číslech, z nichž každé má jiného 
soukromého vlastníka. 
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Krajský úřad Jihočeského kraje postupně zaměřuje všechny ZCHÚ, která jsou v jeho 
kompetenci, aby hranice odpovídaly reálnému stavu. Po zaměření následuje 
přehlášení ZCHÚ v nově zaměřených hranicích. V horizontu několika příštích let je 
plánováno zaměření a přehlášení i pro přírodní památku V Polích.  
 
Přírodní památka je v terénu vyznačena třemi tabulemi s malým státním znakem. 
Tabule jsou vhodně rozmístěny po obvodu (SV okraj, SZ okraj a u jižní hranice) a 
jsou v uspokojivém stavu. Pruhové značení bylo v roce 2008 dosud dobře patrné.  
 
 
 
3.4. Návrhy potřebných administrativně – správních opatření v území 
 
Jak je uvedeno v předchozí kapitole, Krajský úřad Jihočeského kraje plánuje 
zaměření a přehlášení i pro přírodní památku V Polích v horizontu několika let. 
V případě přírodní památky V Polích nejsou problémy s vlastníky ani s prováděním 
managementu a lokalita je v uspokojivém stavu, potřeba zaměření a přehlášení není 
proto akutní.  
 
 
 
3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností 
 
Plocha přírodní památky není využívána pro rekreaci a sport. 
 
 
 
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 
 

• Pravidelná kontrola stavu a početnosti populace druhu Orchis morio 
• Periodická kontrola výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, druhů 

červeného seznamu, druhové diverzity floristického spektra 
• Inventarizační průzkum bezobratlých se zaměřením na brouky a motýly. 
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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 

600 m 5 000 Kč/100 m  30 000 

Instalace geodetických mezníků 12 ks 200 Kč/mezník  2 400 
Pásové značení po obvodu dle nově zaměřené 
hranice na stávajících dřevinách popř. na 
instalovaných kůlech  

 
600 m 

 
300 Kč / 100 m 

 
 1 800 

Nákup a instalace jedné tabule s informačním 
textem 

1 ks 20 000 Kč/tabuli  20 000 

Celkem      54 200 
 
 
 
 
Opakované zásahy  
 
Krajský úřad Jihočeského kraje zajišťuje a financuje management pouze 
severovýchodní části přírodní památky (p.č. 103/1 k.ú. Zábrdí u Lažišť). Následující 
tabulka vyčísluje pouze tyto náklady (náklady na kosení 25 000 Kč/ha, na převláčení 
10 000 Kč/ha): 
 
 
 
Druh zásahu 

Odhad 
plochy 
(ha) 

Orientační 
náklady za rok 

(Kč) 

Orientační náklady 
za období 10 let 
platnosti plánu 

péče (Kč) 
Plocha 1a  
Květnatá louka s populací Orchis morio na p.č. 
103/1: 
Kosení 2x ročně v červenci a srpnu, shrabání, odvoz 

 
0,3 

  
15 000 

  
150 000 

Plocha 1a  
Květnatá louka s populací Orchis morio na p.č. 
103/1: 
Převláčení po druhé seči  

 
0,3 

  
3 000 

  
30 000 

Plocha 2a, 2b  
Druhově ochuzený ruderalizovaný luční porost na 
p.č. 103/1: 
Kosení 2x ročně: 1. seč červen – červenec,  

2. seč: srpen, shrabání, odvoz  

 
0,3 

  
15 000 

  
150 000 
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Celkem  33 000 330 000 
 
 
 
 
4.2. Použité podklady a zdroje informací 
 
• Albrecht J. a kol.: Českobudějovicko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): 

Chráněná území ČR, svazek VIII. AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 2003 
• Mikyška R a kol.: Geobotanická mapa ČSSR, Academia, Praha 1972 
• Neuhauslová Z., Moravec J.: Mapa potenciální přirozené vegetace České 

republiky, Botanický ústav Akademie věd ČR, Praha 1997 
• Hejný S., Slavík B.: Květena ČSR 1. Academia , Praha 1988 
• Moravec J. a kol.: Rostlinná společenstva ČSR a jejich ohrožení, Severočeskou 

přírodou, Příloha 1983/1, Litoměřice 1983 
• Chytrý M., Kučera T., Kočí M.: Katalog biotopů ČR, AOPK ČR, Praha 2001 
• Kubát k.: Klíč ke květeně České republiky, Academia Praha 2002. 
• Chán: Komentovaný červený seznam květeny jižní části Čech, AOPK, Praha 1999 
• Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds.) 2005: Červený seznam ohrožených druhů 

České republiky. Bezobratlí. Red list of threated species in the Czech Republic. 
Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha 2005, 760 pp. 

• Jersáková J.: Vliv managementu na populační dynamiku druhu Orchis morio, BiF 
JU České Budějovice, 2002 

• Rezervační kniha přírodní památky V Polích 
• Vlastní terénní průzkum květen - srpen 2008 
• Konzultace k managementu: dr. J. Jersáková, Jihočeská univerzita, k historii: dr. 

J. Albrecht, AOPK středisko České Budějovice 
 
 
 
 
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 : 1 000 nad leteckým snímken 

 
Další mapy jsou odborného obsahu. 
 
 
 
4.4. Vztah k jiným plánům péče pro ZCHÚ 
 
Přírodní památka V Polích neměla zpracovaný plán péče. Předkládaný plán péče 
tedy nenavazuje na žádný předchozí. 
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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: 8. 12. 2008 
 

 
 
 
 
Podpis:   ______________________ 
 

 
 
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 V Polích na období let  
2009 – 2018 vydáno pod číslem jednacím: 
        ________________ 
 
 
V   _______________________ 
 
 
Dne:  _____________________   Podpis:   __________________ 
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               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 
 Kopie katastrální mapy 1 : 1 500 nad leteckým snímkem 
 
Příloha č. 4: Informace o parcelách KN  
 Informace z internetových stránek katastrálního úřadu 
 
Příloha č. 5:  Vodohospodářská mapa 
 1 : 50 000 
 
Příloha č. 6: Rozbor současného stavu ZCHÚ podle dílčích ploch  
 1 : 1 500 
 
Příloha č. 7: Rozmístění populace druhu Orchis morio na ploše přírodní památky 

a umístění tabulí označujících hranici chráněného území 
 1 : 1 500 
 
Příloha č. 8: Fotodokumentace 
 
Příloha č. 9: Letecký snímek 
 
Příloha č. 10: Zápisy z projednání plánu péče 
 
Příloha č. 11: Protokol o způsobu vypořádání připomínek, kterým se zároveň plán 

péče schvaluje 
 
 






















