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Plán péče

Přírodní památka Chvalšovické pastviny

Pro období: 2008 – 2017

1. Základní identifikační a popisné údaje

1.1. Evidenční kód ZCHÚ, kategorie IUCN : 1382, přírodní památka

1.2. Platný právní předpis nebo rozhodnutí o vyhlášení ZCHÚ:

Zřízeno: vyhláškou Okresního národního výboru ve Strakonicích
Dne: 19. 3. 1990

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

Kraj: Jihočeský
Obec s rozšířenou působností třetího stupně: Strakonice
Obec: Dřešín
Katastrální území: Chvalšovice

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

V území platí v současné době katastrální mapa i mapa pozemkového katastru.
Hranice parcel se nekryjí. Hranice chráněného území se nedrží žádné hranice, ani
parcel KN, ani parcel PK. Ne všechny parcely KN mají list vlastnictví, při identifikaci
vlastníka je pak nutno jít do parcel PK.

V roce 2007 bylo provedeno zaměření hranic přírodní památky tak, aby hranice
odpovídaly reálnému stavu. Lomové body byly označeny plastovými geodetickými
mezníky. Nově stanovená hranice se nedrží hranic parcel ani KN, ani PK. V roce
2008 je plánováno přehlášení přírodní památky v nově stanovených hranicích.

Z tohoto důvodu je vymezení území provedeno podle nového zaměření hranic.
Příloha č. 3 zobrazuje jednak promítnutí hranic pozemků katastrální mapy nad
leteckým snímkem (Příloha č. 3a) a jednak nově zaměřené hranice nad soutiskem
mapy KN a PK z geodetické dokumentace vyhotovené k novému zaměření hranic
PP (Příloha č. 3b). Oba podklady byly poskytnuty Krajským úřadem. Informace o
parcelách byly vyžádány na Katastrálním úřadě pro Jihočeský kraj, katastrálním
pracovišti Strakonice, některé byly staženy z volně přístupných stránek katastrálního
úřadu, které umožňují nahlížení do katastru nemovitostí. Informace o parcelách KN a
ZE (PK) jsou Přílohou č. 4.

Parcela
č. dle
KN

Parcela
č. dle
PK

Druh pozemku
Způsob
využití

Výměra
celková

(m2)

Výměra
v ZCHÚ
cca (m2)

Čís.
LV Vlastník

Katastrální území: Chvalšovice
106/1 106/1 Ostatní plocha Jiná

plocha
8 613 8 613 162 p. Kohoutová, Vimperk

106/2 106/2
151/4
154/1
154/2
155
159
160

Trvalý travní
porost

214 227 31 500
162
154

89
89

162
154
154

p. Kohoutová, Vimperk
pí Havrlantová, Praha
p. Smola, pí Smolová, Dřešín
p. Smola, pí Smolová, Dřešín
p. Kohoutová, Vimperk
pí Havrlantová, Praha
pí Havrlantová, Praha

154/3 154/3 Ostatní plocha Jiná
plocha

10 898 10 500 274 p. Jíra J., Skalná
p. Jíra V., Stříbro

158/1 106/1
106/2
158/1
158/2
159
160
151/4
154/1

Ostatní plocha
Jiná
plocha 15 975 15 800

162
162
290
290
154
154
154

89

p. Kohoutová, Vimperk
p. Kohoutová, Vimperk
p. Novák, Praha
p. Novák, Praha
pí Havrlantová, Praha
pí Havrlantová, Praha
pí Havrlantová, Praha
p. Smola, pí Smolová, Dřešín

183/1 190/1
190/2

Trvalý travní
porost

150 638 500 155 
155

p. Bečvář, Praha
p. Bečvář, Praha

191 191 Ostatní plocha Jiná
plocha

47 20 155 p. Bečvář, Praha

440 440 Ostatní plocha Komunik
ace

4 593 1 000 1 Obec Dřešín

441 441 Ostatní plocha Komunik
ace

557 20 1 Obec Dřešín
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Celkem 67 953 m2, tj.cca 6,8 ha
Úplné údaje o každém vlastníkovi (celé jméno včetně titulu, úplná adresa, podíl
spoluvlastnictví, BPEJ pozemku a další údaje) jsou uvedeny v informacích o
parcelách, které jsou 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 Chvalšovice:
Parcely: 74/2, 75/2, 86/1, 87/1, 101, 104/1, 106/2, 151/3, 152, 183/1, 188, 191,

193, 440, 441

1.5. Výměra ZCHÚ podle parcelního vymezení (zaokrouhleno)

Výměra všech lesních pozemků (PUPFL) podle parcelního vymezení 0
Výměra všech zemědělských pozemků (ZPF) podle parcelního vymezení 3,2 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 3,6 ha
Celková výměra ZCHÚ 6,8 ha

1.6. Hlavní předmět ochrany

1.6.1. Předmět ochrany podle zřizovacího předpisu

Ve vyhlášce Okresního národního výboru ve Strakonicích ze dne 19. března 1990
jsou ve článku 1: Popis a vymezení chráněných přírodních výtvorů za předmět
ochrany označeny „zarůstající pastviny s mozaikou lučních společenstev a
společenstev pramenišť s obsáhlým souborem cenných a ohrožených lučních a
rašelinných druhů rostlin“.

1.6.2. Hlavní předmět ochrany – současný stav

A. společenstva

Název společenstva Podíl
plochy
v ZCHÚ

Popis biotopu společenstva
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Vlhká louka svazu Molinion
s prvky svazů Calthion a
Caricion fuscae

Cca 15%
Druhově bohatý luční porost převážně charakteru svazu
střídavě mokrých luk, s prvky trvale podmáčených luk, oky
krátkostébelných ostřicových porostů. Bohatá populace
Iris sibirica, dále Dactylorhiza majalis, Carex davalliana aj.
Ohnisko Typha latifolia v západní části louky

B. druhy

Rostliny:

Název druhu Aktuální početnost
nebo vitalita
populace v ZCHÚ

Stupeň ohrožení Popis biotopu
druhu

Zdroj údajů

Kosatec sibiřský
Iris sibirica

Stovky trsů
Vitální populace

Silně ohrožený dle
zákona
Ohrožený dle ČK

Louka v severní části
PP

Vlastní
průzkum 2007

Ostřice Davallova
Carex davalliana

Desítky rostlin
Vitální populace

Ohrožený dle zákona
Kriticky ohrožený dle
ČK

Louka v severní části
PP

Vlastní
průzkum 2007

Prstnatec májový
Dactylorhiza majalis

Desítky rostlin
Vitální populace

Ohrožený dle zákona
Ohrožený dle ČK

Louka v severní části
PP

Vlastní
průzkum 2007

Vrba plazivá rozmarýnolistá
Salix repens ssp.
rozmarinifolia

Několik desítek
Vitální populace

Ohrožený dle zákona
Ohrožený dle ČK

Louka v severní části
PP

Vlastní
průzkum 2007

Tučnice obecná
Pinguicula vulgaris

V roce 2007 nebyla
ověřena

Silně ohrožený dle
zákona
Silně ohrožený dle ČK

Plocha mladých
náletů jižně louky

Hadinec,
Lešák 1996

Všivec lesní
Pedicularis sylvatica,

V roce 2007 nebyla
ověřena

Silně ohrožený dle
zákona
Ohrožený dle ČK

Plocha mladých
náletů jižně louky

Hadinec,
Lešák 1996

Pleška stopkatá
Willemetia stipitata

V roce 2007 nebyla
ověřena

Ohrožený dle zákona
Ohrožený dle ČK

Louka v severní části
PP

Hadinec,
Lešák 1996

Dřípatka horská
Soldanella montana

V roce 2007 nebyla
ověřena

Ohrožený dle zákona
Ohrožený dle ČK

V podrostu lesa Hadinec,
Lešák 1996

Ostřice Hartmanova
Carex hartmanii

Hojná
Vitální populace

Ohrožený dle ČK Louka v severní části
PP

Vlastní
průzkum 2007

Ostřice stinná
Carex umbrosa

Méně početná
populace

Ohrožený dle ČK Louka v severní části
PP

Vlastní
průzkum 2007

Hadí mord nízký
Scorzonera humilis

Méně početná
populace

Ohrožený dle ČK Louka v severní části
PP

Vlastní
průzkum 2007

Kozlík dvoudomý
Valeriana dioica

Hojná
Vitální populace

Ohrožený dle ČK Louka v severní části
PP

Vlastní
průzkum 2007

Rozrazil štítkovitý
Veronica scutellata

Méně početná
populace

Vzácnější dle ČK Louka v severní části
PP

Vlastní
průzkum 2007

Srpice barvířská
Serratula tinctoria

Méně početná
populace

Vzácnější dle ČK Louka v severní části
PP

Vlastní
průzkum 2007

Jalovec obecný
Juniperus communis

Jediný keř Ohrožený dle ČK V podrostu lesa Hadinec,
Lešák 1996

Kontryhel lysý
Alchemilla glabra

Vzácnější dle ČK Louka v severní části
PP

Hadinec,
Lešák 1996

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).
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Podrobný rozbor flóry je obsažen v Botanickém inventarizačním průzkumu, který byl
v roce 2007 zpracován.

Živočichové:

Název druhu Stupeň ohrožení Zdroj údajů
Sluka lesní
Scolopax rusticola

ohrožený dle zákona
zranitelný dle Červeného seznamu

Ornitologický průzkum
Hadinec, Lešák 1996

Ťuhýk obecný
Lanius collurio

ohrožený dle zákona
téměř ohrožený dle Červeného seznamu

Ornitologický průzkum
Hadinec, Lešák 1996

Linduška luční
Anthus pratensis málo dotčený dle Červeného seznamu

Ornitologický průzkum
Hadinec, Lešák 1996

Ropucha obecná
Bufo bufo

ohrožený dle zákona
málo dotčený dle Červeného seznamu

Zpráva z údržby PP
Orchis 2005

Ještěrka obecná
Lacerta agilis

silně ohrožený dle zákona
téměř ohrožený dle Červeného seznamu

Zpráva z údržby PP
Orchis 2005

Užovka obojková
Natrix natrix

ohrožený dle zákona
málo dotčený dle Červeného seznamu

Zpráva z údržby PP
Orchis 2005

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 ve znění pozdějších předpisů
(konkrétně novely vyhlášky č. 175/2006, kterou se změnila vyhláška č. 395/1992 Sb.) a zařazení dle
Červeného seznamu ohrožených druhů České republiky (Plesník a kol. , 2003)

Pozn.: Aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ a Popis biotopu druhu
nejsou u živočichů uvedeny, neboť nálezy jsou převzaty a údaje nejsou k dispozici.

1.7 Dlouhodobý cíl péče

Předmětem ochrany uvnitř přírodní památky Chvalšovické pastviny jsou zarůstající
pastviny s mozaikou lučních společenstev a společenstev pramenišť s obsáhlým
souborem cenných a ohrožených lučních a rašelinných druhů rostlin. Luční
společenstva a společenstva pramenišť jsou soustředěna prakticky výhradně jen na
louce v severní části přírodní památky. Dlouhodobým cílem je tedy zachování
hodnotného ekosystému druhotného bezlesí této louky. Její zachování je možné
jedině prostřednictvím trvalé péče.
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2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany

2.1. Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů

Přírodní památka Chvalšovické pastviny se nachází zhruba 0,5 km jihozápadně od
obce Chvalšovice a zhruba 10 km JV od centra města Volyně. Rozkládá se na
katastrálním území Chvalšovice, které správně spadá pod obec Dřešín. Jedná se o
opuštěné pastviny, převážně zarostlé dřevinnými nálety.

Dle geomorfologického členění patří území do soustavy Šumavské,
geomorfologického celku Šumavské podhůří, podcelku Vimperská vrchovina.
Nadmořská výška území se pohybuje v rozmezí cca 660 - 690 m n. m. Mírný svah je
orientován k východu.

Horninové podloží tvoří biotitická pararula moldanubika s drobnými vsuvkami žilné
žuly. Podloží je překryto deluviálními hlinitopísčitými a hlinitokamenitými sedimenty
pleistocénního až holocenního stáří. Půdním pokryvem je kambizem dystrická,
v terénní depresi kambizem pseudoglejová. Typická jsou četná prameniště v přírodní
památce.

Přírodní památka se nachází v povodí 1-08-02-032 Peklov po Hoslovický potok
(Příloha č. 5). Klimaticky spadá území přírodní památky do vlhkého vrchovinového
okrsku mírně teplé oblasti, suma srážek cca 650 mm, průměrná roční teplota se
pohybuje mezi 6-7°C.

Vegetace je popsána v kapitole 2.5. Současný stav ZCHÚ a přehled dílčích ploch.
Popis vychází z Botanického inventarizačního průzkumu, který byl v souvislosti
s vypracováním plánu péče v lokalitě v roce 2007 zpracován a odevzdán.
Předmětem ochrany jsou zarůstající pastviny s mozaikou lučních společenstev a
společenstev pramenišť. Převážnou většinu rozlohy přírodní památky zaujímají
porosty dřevin pravděpodobně náletového charakteru na původních loukách nebo
vlhké neplodné půdě. Nejcennější částí přírodní památky je pruh vlhké louky při
severní hranici území s neobyčejně bohatou vegetací.
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Přehled zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů doložených z lokality:

Název druhu
Aktuální
početnost nebo
vitalita populace
v ZCHÚ

Kategorie podle
vyhlášky č.
395/1992 Sb.

Poznámka

Kosatec sibiřský
Iris sibirica

Stovky trsů
Vitální populace

Silně ohrožený Vlastní průzkum 2007

Ostřice Davallova
Carex davalliana

Desítky rostlin
Vitální populace

Ohrožený Vlastní průzkum 2007

Prstnatec májový
Dactylorhiza majalis

Desítky rostlin
Vitální populace

Ohrožený Vlastní průzkum 2007

Vrba plazivá rozmarýnolistá
Salix repens ssp. rozmarinifolia

Několik desítek
Vitální populace

Ohrožený Vlastní průzkum 2007

Tučnice obecná
Pinguicula vulgaris

V roce 2007
nebyla ověřena

Silně ohrožený Botanický průzkum
Hadinec, Lešák 1996

Všivec lesní
Pedicularis sylvatica,

V roce 2007
nebyla ověřena

Silně ohrožený Botanický průzkum
Hadinec, Lešák 1996

Pleška stopkatá
Willemetia stipitata

V roce 2007
nebyla ověřena

Ohrožený Botanický průzkum
Hadinec, Lešák 1996

Dřípatka horská
Soldanella montana

V roce 2007
nebyla ověřena

Ohrožený Botanický průzkum
Hadinec, Lešák 1996

Sluka lesní
Scolopax rusticola

Ohrožený Ornitologický průzkum
Hadinec, Lešák 1996

Ťuhýk obecný
Lanius collurio

Ohrožený Ornitologický průzkum
Hadinec, Lešák 1996

Ropucha obecná
Bufo bufo

Ohrožený Zpráva z údržby PP
Orchis 2005

Ještěrka obecná
Lacerta agilis

Silně ohrožený  Zpráva z údržby PP
Orchis 2005

Užovka obojková
Natrix natrix

Ohrožený Zpráva z údržby PP
Orchis 2005

Pozn.: Aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ není u živočichů uvedena,
neboť nálezy jsou převzaty a údaje nejsou k dispozici.
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2.2. Historie využívání území a zásadní pozitivní a negativní vlivy lidské
činnosti v minulosti

Podle pozemkových map byly na území dnešní přírodní památky Chvalšovické
pastviny převážně louky a nebyl zde žádný les. Jednalo se o vlhké a střídavě vlhké
louky, které byly částečně sečeny a přepásány. Dlouhodobým obhospodařováním se
vytříbilo odpovídající společenstvo rostlin, druhově velice bohaté.

Po ukončení pastvy a opuštění pastvin byla snaha území zkulturnit. Buldozerem byly
vyndány rozptýlené balvany a terén byl srovnán (z historie uvedené v průzkumu
Hadinec, Lešák, 1996). Plocha však pro značnou podmáčenost nešla využívat a
nakonec byla ponechána ladem. Začala zarůstat dřevinnými nálety, které obsadily
většinu plochy. V roce 1989 byla snaha převést území na PUPFL, k němuž nedošlo.

V roce 1990 bylo území vyhlášeno zvláště chráněným. Louka v severní části, která
nezarostla nálety, byla v rámci údržby ZCHÚ periodicky kosena. Plocha s loukou
z jihu sousedící však zarostla dřevinami, poté byla vykácena a znovu zarostla.
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

Přírodní památka Chvalšovické pastviny nezahrnuje lesní pozemky, nevztahuje se
na ni LHP.

2.4. Škodlivé vlivy a ohrožení území v současnosti

Nejvýraznějším škodlivým vlivem, který území ohrožuje a může vést až k zániku
cenných partií, je zarůstání území nálety dřevin. Naprostá většina rozlohy bývalých
pastvin už dřevinami zcela zarostla. Zarostla i plocha z jihu sousedící s loukou, která
původně hostila nejvzácnější rostlinné taxony.

V současné době je bez dřevin již pouze pruh louky v severní části přírodní památky.
Louka je periodicky kosena, což zabraňuje zarůstání. Přesto je nutné uvědomit si
několik nebezpečných jevů, které by mohli její stav ohrozit. Při pozorné inventarizaci
neujdou pozornosti velice hojné výmladky dřevin, zejména osiky, přímo v lučním
porostu. Pravidelným kosením jsou potlačovány, ale každoročně bujně obrážejí
z pařízků a představují velké riziko. Při vynechání managementu plochu okamžitě
zarostou během několika málo let. Druhým skrytým nebezpečím je oko orobince
širolistého v západní části louky. Není příliš veliké a vypadá celkem neškodně,
nicméně zkušenosti z jiných ZCHÚ (např. PR Dolejší rybník, okres Strakonice)
ukazují, že orobinec umí mokrou louku prakticky zlikvidovat. Přímo v jeho sousedství
se nachází maloplošné prameniště s populací velmi vzácné ostřice Davallovy,
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rozšiřování orobince je tedy naprosto nežádoucí. Nad okem orobince
v nejzápadnějším cípu louky se do značné míry uplatňuje ruderální vegetace.
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2.5. Současný stav ZCHÚ a přehled dílčích ploch

Na základě nového zaměření a terénního průzkumu provedeného během vegetační
sezóny roku 2007 bylo zájmové území rozděleno na následující plochy:

1. Vlhká louka
2. Zanikající světliny
3. Sukcesně mladé porosty dřevin
4. Liniová dřevinná zeleň
5. Les náletového původu na nelesní půdě

V následujícím textu jsou jednotlivé typy ploch stručně charakterizovány.

Plocha č. 1:

Svahová louka táhnoucí se při severní hranici přírodní památky je hojně zásobena
vodou z drobných pramenišť v louce. Převážná většina porostu je charakteru
střídavě vlhkých bezkolencových luk svazu Molinion. Významně je zastoupeno
spektrum druhů typických pro moliniové louky, jako: bezkolenec modrý, bukvice
lékařská, čertkus luční, olešník kmínolistý, srpice barvířská, krvavec toten,
mochna nátržník, ostřice prosová, vrba rozmarýnolistá (Molinia caerulea, Betonica
officinalis, Succisa pratensis, Selinum carvifolia, Serratula tinctoria, Sanguisorba
officinalis, Potentila erecta, Carex panicea, Salix rozmarinifolia). Nejnápadnějším
prvkem květeny této části přírodní památky je velice početná populace kosatce
sibiřského (Iris sibirica) – v mapce je plocha vysokého zápoje kosatce vyznačena
jako plocha 1b (viz Příloha č. 6 Rozbor současného stavu ZCHÚ podle dílčích
ploch). Zajímavostí byly plodnice houby květnatec Archerův (Clathrus archeri)
nalezené v porostu na konci srpna v několika exemplářích.

Místy, zejména v dolní části svahu, jsou zastoupeny ve zvýšené míře prvky svazu
Calthion, jako blatouch bahenní, škarda bahenní, metlice trsnatá, tužebník
jilmový, kohoutek luční, pomněnka bahenní, děhel lesní, pryskyřník prudký,
pryskyřník zlatožlutý, skřípina lesní (Caltha palustris, Crepis paludosa,
Deschampsia caespitosa, Filipendula ulmaria, Lychnis flos–cuculi, Myosotis
palustris, Angelica sylvestris, Ranunculus acris, R. auricomus, Scirpus sylvaticus).
Zde je významným prvkem poměrně početná populace prstnatce májového
(Dactylorhiza majalis). Plocha vegetace mozaiky prvků svazů Molinion a Calthion
s nižším zastoupením kosatce je v mapce vyznačena jako plocha 1a (Příloha č. 6)

V západním výběžku louky, zhruba těsně za původní hranicí, se kolem prameniště
rozrostla mohutná enkláva orobince širolistého – v mapce zvýrazněna jako plocha
1d (Příloha č. 6). Přímo pod ní, zhruba u původní hranice, je velice pěkné
prameniště porostlé krátkostébelnými ostřicovými porosty zejména ostřice černé,
prosové, ježaté, stinné a Davallovy (Carex nigra, C. panicea, C. echinata, C.
umbrosa, C. davalliana). Ruderalizovaná vegetace nejseverozápadnějšího
výběžku louky je mapce vyznačena jako plocha 1c (Příloha č. 6).
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Plocha č.2:

Zanikající světliny se vyskytují na několika místech v lese, kde se dřeviny dosud
nezapojily. Vegetaci zde tvoří konkurenčně silné trávy a byliny vysokého vzrůstu,
pozůstatek původních moliniových luk. Ojediněle v bujném porostu dosud
přežívají náročnější rostliny. Největší světlina se rozkládá při západní hranici
přírodní památky, kde byl zaznamenán výskyt posledních přežívajících exemplářů
druhů prstnatec májový a hadí mord nízký (Dactylorhiza majalis, Scorzonera
humilis).

Plocha č. 3:

Sukcesně mladé porosty dřevin se nacházejí při jižním okraji stávající vlhké louky.
Předchozí botanický průzkum z roku 1996 (Hadinec, Lešák 1996) vyčleňuje tuto
plochu jako „čerstvě vyřezanou“ a uvádí z ní nálezy nejvzácnějších druhů rostlin
z celé přírodní památky – tučnice a všivce (Pinguicula vulgaris, Pedicularis
sylvatica). I z leteckého snímku mladšího data je patrné, že les je v těchto místech
mladší a nižší. V současné době je však plocha hustě zarostlá dřevinami a
uvedené vzácné rostlinné druhy pravděpodobně vymizely. Dřeviny jsou velice
husté a v zastíněném podrostu již dominují lesní druhy: sasanka, konvalinka,
jahodník, starček Fuchsův (Anemone nemorosa, Convallaria majalis, Fragaria
vesca, Senecio fuchsii), dožívají druhy původní louky např. bezkolenec, děhel,
olešník (Molinia caerulea, Angelica sylvestris, Selinum carvifolia) a ruderální druhy
např. kopřiva, maliník (Urtica dioica, Rubus idaeus).

V pruhu při okraji louky byly čerstvě (patrně v zimním období na začátku roku
2007) odstraněny dřeviny na nevelké ploše. Vegetaci zde tvoří směs druhů
lesních, lučních a ruderálních, dominuje maliník (Rubus idaeus). Nicméně posilují
luční druhy, které přežívaly v zastínění, zaznamenán byl bezkolenec, olešník,
čertkus a dva trsy kosatce (Molinia caerulea, Selinum carvifolia, Succisa pratensis,
Iris sibirica), v prohlubni kozlík dvoudomý nebo svízel bahenní (Valeriana dioica,
Galium palustre).

Plocha č.4:

Liniová dřevinná zeleň se táhne podél severní hranice přírodní památky. Jedná se
o pás dřevin oddělující její nejcennější část, vlhkou louku, od sousedních
zemědělských pozemků (v roce 1996 pole, v roce 2007 travní porosty). Pruh je
několik metrů široký, pod listnatými stromy je zapojený podrost s druhy hájovými
jako sasanka, konvalinka, kopytník (Anemone nemorosa, Convallaria majalis,
Asarum europaeum) spolu s ruderálními druhy.
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Plocha č. 5:

Les náletového původu na nelesní půdě zaujímá většinu rozlohy přírodní
památky, v současné době zhruba 60% plochy. Les je tvořen převážně listnatými
dřevinami – ponejvíce břízou a osikou (Betula pandula, Popus tremula), přimíšeny
jsou dub, jeřáb (Quercus robur, Sorbus aucuparia), ve vlhkých místech olše, vrba,
střemcha (Alnus glutinosa, Salix fragilis, Padus racemosa), v lemu třešeň a
křoviny (Cerasus avium, Corylus avellana, Crataegus, Sambucus). Podrost tvoří
směs druhů lesních jako sasanka, konvalinka, kopytník, pstroček, mléčka
(Anemone nemorosa, Convallaria majalis, Asarum europaeum, Maianthemum
bifolium, Mycelis muralis), přežívajících druhů lučních např. bezkolenec, děhel,
olešník (Molinia caerulea, Angelica sylvestris, Selinum carvifolia) a druhů
ruderálních jako kopřiva, maliník, kerblík, krabilice (Urtica dioica, Rubus idaeus,
Anthriscus sylvestris, Chaerophyllum aureum). Z botanického hlediska se jedná o
formaci nezajímavou.

Z hlediska celkové ochrany přírody však není porost zcela bezcenný, zejména
poskytuje úkryt živočichům v širším území. Z hlediska hnízdních příležitostí ptáků
jsou ale lepší rozvolněné porosty a porostní okraje než kompaktní zapojený les.
Nabízí se zde široké možnosti experimentů zaměřených na zvýšení členitosti
území, různorodosti porostů a tím druhové diverzity flóry i fauny v zájmovém
území.

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

Historický vývoj plochy přírodní památky je popsán v kapitole 2.2. Historie využívání
území a zásadní pozitivní a negativní vlivy lidské činnosti v minulosti. Od roku 1990,
kdy území bylo prohlášeno za chráněné, zde byla prováděna více méně pravidelná
údržba nelesní plochy. Evidence zásahů je částečně zachována v Rezervační knize,
kterou spravuje Krajský úřad Jihočeského kraje. Údaje o počtu rostlin uvádějí Zápisy
z kontrol lokality, které se rovněž částečně zachovaly v Rezervační knize.

Do roku 1991 nebyla plocha mnoho let kosena. Přesto zde přežívalo několik desítek
tučnic a asi 50 trsů kosatce sibiřského. Nejstarší zápis o managementu je z roku
1993, kdy byla na začátku července pokosena louka, jen kosatce byly vynechány.
V ploše pod jižním okrajem louky, která byla tehdy bez dřevinného zápoje a rostla
v ní populace tučnice, byl narušen půdní kryt kolem tučnic, což populaci umožnilo
namnožit se semeny.

V roce 1994 byla v zimě vyřezána plocha s tučnicemi, odstraněny byly mladé
nárosty břízy. V tomto roce byla populace tučnic v lokalitě pravděpodobně
nejbohatší od roku 1990, kdy začala být sledována, a čítala v tomto roce cca 150
rostlin. V červenci byla pokosena louka, kosatce byly vynechány. V roce 1995 byla
vyřezaná plocha s tučnicemi zvětšena a kosení bylo provedeno nejen v louce, ale i
na ploše s tučnicemi, která byla v předchozím roce zbavena dřevin. V roce 1996 byly
smýceny všechny výmladky dřevin v louce i ve vyřezané ploše s tučnicemi a bylo
provedeno kosení louky i vykácené plochy s tučnicemi. Na vykácené ploše byla
hmota namulčována a ponechána, louka byla vyhrabána, kosatce koseny nebyly. Po
dozrání semen kosatců byla semena vyseta v ploše. V roce 1997 byla pokosena
louka, kosatec byl vynechán. Populace tučnic představovala v roce 1997 jen několik
posledních rostlin soustředěných v jediném místě. V roce 1998 byla opět koncem
července pokosena louka, tentokrát zčásti i kosatce. Kolem populace tučnic byl
stržen drn. Následující roky 1999 a 2000 nebyly pro tučnice příznivé, bylo velké
sucho a populace oslabila. Louka byla standardně kosena v červenci, kosatce byly
vynechány. Roky 2001 a 2002 byly naopak pro tučnice příznivé a populace posílila.
V roce 2001 byla v březnu komplet vyřezána plocha s tučnicemi a populace čítala
asi 50 listových růžic na ploše, z níž byl v roce 1998 stržen drn. Z tohoto důvodu
bylo stržení drnu znovu realizováno, a to v červnu 2001. Louka byla pokosena
v polovině července. V roce 2002 byly na ploše s tučnicemi úporně obrážející
výmladky dřevin opatrně natřeny Roundupem, částečně byl odstraněn drn a půda
rozrušena. Populace tučnic čítala cca 80 rostlin. Louka byla pokosena začátkem
července, tentokrát včetně kosatců.

V souvislosti s koncem pravomocí okresních úřadů nebyl v letech 2003 a 2004
v území realizován žádný management. Pouhé dva roky stačily, aby plocha
s tučnicemi prakticky zanikla. Management byl obnoven až v roce 2005. V tomto
roce byla na přelomu července a srpna posečena louka, vynechán byl kosatec a
vrba rozmarýnolistá. Plocha s tučnicemi není zmiňována. V roce 2006 byla
prosvětlena liniová zeleň podél severní hranice a jižní okraje louky. Pod jižním
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okrajem louky byl vyřezán pruh dřevin. Na přelomu července a srpna byla pokosena
louka i s polovinou populace kosatce. Na začátku října byla sebrána zralá semena
kosatce a vyseta do louky zejména do západního, méně do východního cípu.

Ze zápisů lze dále vyčíst, že po každém pokosení louky byla hmota ponechána
k zavadnutí na pokose a vyhrabána byla až po několika dnech. Tento postup
umožňuje jednak vysemenění některých druhů rostlin, jednak dává šanci úniku
některým bezobratlým. Není zachován žádný záznam, že by byl někdy sekán
orobinec v západní části přírodní památky.

Ze zhodnocení výsledků předchozí péče o ZCHÚ lze vyvodit doporučení pro další
postup při údržbě. Louka v severní části PP je udržována v rámci možností dobře.
Populace vzácných rostlin vyhlížejí stabilizovaně, populace kosatce je dokonce na
vzestupu. V zaběhlém managementu je proto možné pokračovat, vhodné je přidat
ještě jedno kosení ruderalizované severozápadní části a kosit také oko orobince
před dozráním semen v palicích.

Lokalita přírodní památky je nově geodeticky zaměřena a je plánováno její
přehlášení v nově zaměřených hranicích. Oproti stávající výměře se její plocha
zvětší zejména ve východní části o pruh náletového lesa. Plocha přírodní památky
bude po přehlášení zahrnovat cca 4 ha převážně březového lesa náletového původu
na nelesní půdě, což nabízí široké možnosti i větších zásahů, než jaké ochrana
přírody běžně v ZCHÚ provádí.

Především by bylo možné pokusit se o obnovu plochy pod jižním okrajem louky,
která byla před 11 lety vykácena, hostila vzácné rostlinné druhy, a do současnosti
zase zarostla. Dále v případě zájmu by bylo možné v rozsáhlé ploše lesa obnovit a
zvětšit zanikající světliny. Obnova nelesní vegetace je vždycky snazší v místech, kde
alespoň trochu ještě původní druhy přežívají, než v místech, která již zcela změnila
charakter. V lese jsou dodnes patrné tři větší plochy, které nejsou úplně zarostlé.
V jedné z nich, při západní hranici, dosud v malé míře přežívají i náročnější rostlinné
druhy jako prstnatce a hadí mord. Co se týče ostatní rozsáhlé plochy březového
lesa, není bezcenná, nabízí úkrytové možnosti savcům a hnízdní příležitosti ptákům.
Pro hnízdní příležitosti ptáků jsou ale lepší rozvolněné porosty a okraje, proto je
lepší, když porost není kompaktní, ale spíš rozvolněný. Mírné prosvětlení porostu
probírkou dřevin by nebylo záměru na škodu. Světliny a menší plochy bezlesí jsou
důležité i pro některé druhy hmyzu. V ploše náletových březin lze proto doporučit
realizaci probírky dřevin včetně otevření drobných ploch bezlesí. Na několika
místech jsou patrné i drobné prohlubně a vývěry vody. V těchto místech by bylo
vhodné vybudovat drobné tůňky, na vhodných místech případně i větší tůně.

2.7. Stanovení prioritních zájmů ochrany přírody v případě možné kolize

Prioritní zájmy ochrany území se odvíjí od předmětu ochrany stanoveného
vyhláškou. Předmětem ochrany jsou dle vyhlášky Okresního národního výboru ve
Strakonicích „zarůstající pastviny s mozaikou lučních společenstev a společenstev
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pramenišť s obsáhlým souborem cenných a ohrožených lučních a rašelinných druhů
rostlin“. Prioritním zájmem je tedy ochrana biotopů nelesních společenstev.



Přírodní památka Chvalšovické pastviny Strana 17

Plán péče EIA SERVIS s.r.o.

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 porosty na nelesní půdě:

Typ managementu Mozaikovité kosení, shrabání a odvoz hmoty (plochy 1 a 2)
Likvidace náletového porostu (plocha 3)
Periodické prosvětlení (plocha 4)
Prořezávka, otevření světlin na vhodných místech, v depresích vyhrábnutí
mělkých tůněk (plocha 5)

Vhodný interval
Vlhká louka (plochy 1 a 2) 1x ročně , jen 1c 2x ročně
Světliny a sukcesně mladé porosty po vykácení (plochy 2 a 3) 1x ročně
Liniová dřevinná zeleň a les náletového charakteru (plochy 4 a 5) 1x za 5 let

Minimální interval
Vlhká louka (plochy 1 a 2) 1x ročně
Světliny (plocha 2) 1x za 2 roky
Sukcesně mladé porosty po vykácení (plocha 3) 1x ročně
Liniová dřevinná zeleň a les náletového charakteru (plochy 4 a 5) 1x za 10 let

Pracovní nástroj Ke kosení: Lehká mechanizace a ruční nástroje
Ke kácení: Motorová pila

Kalendář pro
management

Vlhká louka nejcennější část (plochy 1a, 1b) mozaikovité kosení: bez kosatců
konec července, porosty kosatce dosečení v říjnu. Část kosatců pokosit
rovněž v červenci jednou za několik let, části střídat.

Vlhká louka ruderalizovaná část (plocha 1c) kosení červenec a září (říjen)
Vlhká louka oko orobince (plocha 1d) kosení červenec
Světliny (plocha 2) kosení červenec
Sukcesně mladé porosty po vykácení (plocha 3) kosení červenec
Liniová dřevinná zeleň a les náletového charakteru (plochy 4 a 5) prosvětlení

podzimní a zimní období
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. Vlhká louka bude i nadále
mozaikovitě kosena: část bez kosatců konec července, porosty kosatce budou
dosečeny v říjnu. Část kosatců je vhodné pokosit rovněž v červenci jednou za
několik let, části střídat. Ruderalizovaný porost v nejzápadnějším výběžku bude
kosen 2x ročně. 1x ročně bude koseno i oko orobince v západní části. Koseny budou
nově světliny v náletovém lese a vykácená plocha pod jižním okrajem louky, kde
historicky rostly tučnice.
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Péče o živočichy:

Přírodní památka Chvalšovické pastviny plní funkci refugia pro živočichy širšího
území. Pro hnízdní příležitosti ptáků jsou ale lepší rozvolněné porosty a okraje, proto
je vhodnější, když porost není kompaktní, ale spíš rozvolněný. Zamýšleno je
prosvětlení porostu a zvětšení porostních okrajů periodickou probírkou dřevin,
otevření světlin na vhodných místech, v depresích s možností vyhrábnutí mělkých
tůněk.

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
1b

0,9 Vlhká louka
nejcennější část

Mozaikovité
kosení, shrabání,
odvoz

1 1x ročně
Porost bez kosatců
konec července
Kosatce dosečení
říjen, část červenec
po několika letech

1c 0,05 Vlhká louka
ruderalizovaná část

Kosení, shrabání,
odvoz

1
2

1x ročně
2x ročně

červenec a září
(říjen)

1d 0,05 Vlhká louka – oko
orobince

Kosení, shrabání,
odvoz

1 1x ročně červenec

2 0,8 Zanikající světliny Kosení, shrabání,
odvoz

2 1x ročně červenec

Likvidace
náletových dřevin
včetně kořenů

1 jednorázové podzim - zima3 0,4 Sukcesně mladé
porosty dřevin

Kosení, shrabání,
odvoz

1 1x ročně červenec

4 0,6 Liniová dřevinná
zeleň

Prosvětlení 2 2x za 10 let podzim - zima

Otevření světlin
na vhodných
místech,
prohrábnutí tůněk
v depresích

2 Jednorázově
na části
plochy

podzim - zima
5 4,0 Les náletového

charakteru

Prosvětlení 2 2x za 10 let podzim - zima

Stupně naléhavosti: 1. stupeň: zásah naléhavý, nezbytný pro zachování předmětu ochrany
2. stupeň: zásah vhodný, doporučený
3. stupeň: zásah odložitelný

Pokud jsou v tabulce uvedeny dva stupně naléhavosti, je chápán zásah s nižším
stupněm jako vhodný, zásah s vyšším stupněm jako nezbytný pro zachování
předmětu ochrany (př.: Kosení 2x ročně je vhodné, nicméně lze jej omezit na kosení
1x ročně, to však je již nezbytné).
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3.2. Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně
návrhu zásahů a přehledu činností

Ochranné pásmo vyplývá ze zákona č. 114/1992 Sb. V ochranném pásmu se
nacházejí převážně trvalé travní porosty, využívané většinou jako pastviny.

Pro travní porosty nelze připustit hnojení kejdou, použití umělých hnojiv a pesticidů.
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 okolní pozemky (melioraci).
Nevhodný je návrat k opětovnému rozorání a polaření (původní pole při severní
hranici). Při obhospodařování pozemků ochranného pásma je nutno dbát na obecné
zásady, jako je nevjíždění na plochu přírodní památky mechanizací, poškození
travního drnu těžkou technikou, ohněm apod.

3.3. Zaměření a vyznačení ZCHÚ v terénu

Přírodní památka je v současné době v terénu vyznačena dvěmi tabulemi s malým
státním znakem při severní hranici. Pruhové značení je nezřetelné.

Předpokládáno je přehlášení přírodní památky v nově zaměřených hranicích
(zaměření bylo provedeno v roce 2007, přehlášení je předpokládáno v roce 2008).
Nové hranice odpovídající reálnému stavu budou nově označeny tabulemi a
pásovým značením na dřevinách. Bylo by vhodné umístit k přírodní památce aspoň
jednu tabuli s informačním textem.

3.4. Návrhy potřebných administrativně – správních opatření v území

V roce 2007 bylo provedeno zaměření hranic přírodní památky tak, aby hranice
odpovídaly reálnému stavu. Lomové body byly označeny plastovými geodetickými
mezníky. V roce 2008 je plánováno přehlášení přírodní památky v nově stanovených
hranicích.

3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností

Plocha přírodní památky není využívána pro rekreaci a sport.



Přírodní památka Chvalšovické pastviny Strana 20

Plán péče EIA SERVIS s.r.o.

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 vývoje plochy, která je dnes zarostlá sukcesně mladými porosty dřevin,
po jejich odstranění.

Periodická kontrola výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a rostlin červeného
seznamu.

Entomologický průzkum lokality se zaměřením na výskyt modrásků rodu Maculinea.

Vertebratologický průzkum (zejména ptáci, obojživelníci).
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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 )

Instalace pásového značení podél obvodu
přírodní památky na stávajících dřevinách

1 000 m 300 Kč / 100 m 3 000

Nákup a instalace tabulí s malým státním
znakem

4 ks 3 500 Kč / tabuli 14 000

Nákup a instalace tabule s informačním textem 1 ks 15 000 Kč / tabuli 15 000
Likvidace náletových dřevin včetně kořenů
z plochy sukcesně mladých porostů dřevin
(plocha č. 3)

0,4 ha 350 000 Kč / ha 140 000

Otevření světlin na vhodných místech,
vybudování tůněk v depresích (plocha č. 5)

po
částech

Dle aktuálních cen
a výkazu výměr

300 000 – 700 000

Celkem   472 000 – 872 000

Opakované zásahy
(náklady na kosení 30 000 Kč/ha, náklady na vyřezání dřevin 60 000 Kč/ha)

Druh zásahu
Odhad
plochy
(ha)
jednotk
y (ks)

Orientační náklady
za rok nebo za
období (Kč)

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

Plochy 1a, 1b (vlhká louka nejcennější části):
Mozaikovité kosení části bez kosatců
v červenci, dosečení kosatců v říjnu,
shrabání, odvoz

0,9 27 000 270 000

Plocha 1c (vlhká louka ruderalizovaná část):
Kosení 2x ročně v červenci a září (říjnu),
shrabání, odvoz

0,05 3 000 30 000

Plocha 1d (vlhká louka – oko orobince):
Kosení 1x ročně v červenci, shrabání, odvoz

0,05 1 500 15 000

Plocha 2 (zanikající světliny):
Kosení 1x ročně v červenci, shrabání, odvoz

0,8 24 000 240 000

Plocha 3 (sukcesně mladé porosty dřevin po
vykácení

Kosení 1x ročně v červenci, shrabání, odvoz

0,4 12 000 120 000

Plocha 4 (liniová dřevinná zeleň):
Prosvětlení 2x za 10 let, odvoz hmoty

0,6 36 000 72 000

Plocha 5 (les náletového charakteru):
Prosvětlení 2x za 10 let, odvoz hmoty

4,0 240 000 480 000

Celkem (u ročních zásahů nezahrnuty
nepravidelné zásahy – plocha 4 a 5) 67 500 1 227 000

Pozn. Ceny uvedené na 1 ha ploch jsou čistě orientační a mohou se výrazně lišit dle typu a
technologie prováděných prací a jejich lokalizace v ploše.
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4.2. Použité podklady a zdroje informací

Rezervační kniha přírodní památky Chvalšovické pastviny
Hadinec J., Lešák L.: Závěrečná zpráva o výsledcích dílčího inventarizačního

průzkumu zvláště chráněného území – přírodní památky „Chvalšovické
pastviny“, Orchis Strakonice, 1996

Chráněná území ČR, svazek VIII. – Českobudějovicko, AOPK 2003
Botanický inventarizační průzkum, EIA SERVIS 2007
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 nad leteckým snímken

Soutisk mapy KN a ZE (PK) 1 : 2 000 z geodetické dokumentace

4.4. Vztah k jiným plánům péče pro ZCHÚ

Přírodní památka Chvalšovické pastviny 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: 7. 12. 2007
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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 Chvalšovické pastviny 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
Kopie katastrální mapy 1 : 2 000 nad leteckým snímkem
Soutisk mapy KN a ZE (PK) 1 : 2 000 z geodetické dokumentace

Příloha č. 4: Informace o parcelách KN
Informace o parcelách ZE (PK)
Výpis katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
katastrální pracoviště Strakonice
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 : 2 000

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




























