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1. Základní údaje o zvláště chráněném území 
 

1.1 Základní identifikační údaje  

evidenční číslo:      969 

kategorie ochrany:      Přírodní památka 

název území:       Kadovský viklan 

druh právního předpisu, kterým bylo území vyhlášeno: Okresní národní výbor Strakonice 

orgán, který předpis vydal:      Okresní národní výbor Strakonice 

číslo předpisu:       Kult/90 

datum platnosti předpisu:     není známo 

datum účinnosti předpisu:      19.3.1990 

starší právní předpis 

druh právního předpisu, kterým bylo území vyhlášeno: vyhláška 

orgán, který předpis vydal:      Okresní národní výbor Strakonice 

číslo předpisu:       1284/85 

datum platnosti předpisu:     14.11.1985 

datum účinnosti předpisu:      1.12.1985 

 

1.2 Údaje o lokalizaci území 

 
kraj:        Jihočeský 
okres:        Strakonice  
obec s rozšířenou působností:    Blatná 
obec s pověřeným obecním úřadem:    Blatná  
obec:        Kadov 
katastrální území:      Kadov  
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Orientační mapa s vyznačením území 

 

zdroj. www.mapy.cz 

 
1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí 

 
• Zvláště chráněné území: PP Kadovský viklan 
 
Katastrální území: (766259k.ú.Kadov u Blatné ) 

číslo 
parcely 
dle KN 

druh 
pozemku 

způsob 
využití 
parcely 

číslo 
LV 

celková 
výměra 
parcely 

plochy 
parcely 
v PP vlastník 

568/4 
ostatní 
plocha 

manipulační 
plocha 175 5310 0.1179  

Jiří Machovec Mánesova 1405/55, 
Praha 2, Vinohrady, 120 00 1/2 
Václav Machovec Nerudova 821, 
Blatná, 388 01 1/2 

 
 
Ochranné pásmo: nebylo vyhlašovacím předpisem zřízeno 
 
Příloha II mapa A  
Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma 
 

1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma  

Druh pozemku ZCHÚ  
plocha v 0,0000 ha 

OP 
plocha v 0,0000 ha 

Způsob využití 
pozemku 

ZCHÚ  
plocha v 0,0000 ha 

ostatní plochy 0,1179 0 manipulační půda 0 

plocha celkem  0,1179 0  

 

1.5 Překryv území s jinými chráněnými územími 

 
národní park:        ne 
chráněná krajinná oblast:      ne 
jiný typ chráněného území:      ne 
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Natura 2000 
ptačí oblast:        ne 
evropsky významná lokalita:      ne 
 

1.6 Kategorie IUCN 

kategorie III  přírodní památka 
 

1.7 Předmět ochrany ZCHÚ 

 
1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu 

Granodioritový viklan, jeden z nejlepších a největších (nejlépe zachovalých)  v ČR. 

 

1.7.2 Hlavní předmět ochrany ZCHÚ – současný stav 

 
C. útvary neživé přírody  
 

útvar  geologická charakteristika popis útvaru 
Viklan viklan tvořený  vyvřelou 

horninou středně zrnitým 
biotitickým granodioritem  

viklan o velikosti cca 3,5x3,5x1,5m, o váze 29 
tun a objemu 11 m3, jde o jeden z největších 
viklanů v ČR . I když byl několikrát shozen a 
pak navrácen zpět, lze jej i v současnosti 
rozhýbat. 

 
 

 

1.8 Předmět ochrany EVL anebo PO, s kterými je ZCHÚ v překryvu 

PP Kadovský Viklan není v překryvu s ptačí oblastí ani s evropsky významnou lokalitou. 

 
1.9 Cíl ochrany 

Hlavním cílem ochrany je zachování granodiritového viklanu. 
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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 Kadovský viklan se nachází na jihovýchodě obce Kadov na malém pahorku 

mezi budovou obecního úřadu a areálem zemědělského družstva. 

Hlavním předmětem ochrany je granodioritový viklan, který patří mezi největší a nejlépe 

vyvinuté viklany v České republice. 

Geomorfologicky se území řadí do oblasti Středočeská pahorkatina, celku Blatenská 

pahorkatina, podcelku Horažďovická pahorkatina a okrsku IIA-4A-c Kasejovická 

pahorkatina.. Nadmořská výška sledovaného území je 506– 508 m.  

Geologicky patří území do středočeského plutónu. Horninovým podkladem jsou v oblasti 

diority a granodiority (tonalitoví řada) konkrétně amfibol biotický granodiorit  blatenského 

typu (patří mezi hlubinné magmatity).  Samotný viklan se nachází na vrcholku pahorku, v PP 

jsou rozptýleny další balvany a bloky. Viklan je krásnou ukázkou tzv. selektivního zvětrávání.  

Lokalita se nachází v mírně teplé klimatické oblasti MT 7. 

Půdní pokryv je tvořen kambizemí. 

Vegetace zájmového území náleží do fytogeografického obvodu Českomoravského 

mezofytika okrsku 36d Blatensko. Mapa potenciální přirozené vegetace ČR 

(NEUHÄUSLOVÁ et MORAVEC 1997) řadí území do střemchové doubravy spol. Quercus 

robur-Padus avium. 

Území patří do přírodní lesní oblasti 10 Středočeská pahorkatina. 

Ve stromovém patře převažuje dub letní. Vrcholová partie si částečně ještě zachovala 

charakter suché acidofilní doubravy. Vyskytuje se zde kostřava ovčí, jestřábník Lachenalův, 

silenka nící, kokořík vonný apod. Porost je však značně degradovaný sešlapem a ruderalizací, 

což dokládá přítomnost kakostu smrdutého, svízele přítuly a vysoký podíl lipnice hajní. 

Remízy na balvanitých rozpadech s dubem letním ve stromovém patře a s výrazným 

zastoupením acidofilních druhů jsou pro oblast Blatenska více než typické. 

Na okrajích pahorku dominuje ve stromovém patře lípa srdčitá. V podrostu při východním 

okraji místy výrazně zmlazují dřeviny. Do jižního okraje zasahují luční druhy z okolního 

porostu např. pryskyřník prudký a vikev plotní. Kolem přístupové cesty je vysázeno několik 

okrasných dřevin - jinan dvoulaločný, škumpa orobincová.  
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Celkem bylo zaznamenáno 53 druhů cévnatých rostlin, z nichž žádný nepatří mezi zvláště 

chráněné druhy či druhy červeného seznamu. 

Z hlediska obratlovců nemá ZCHÚ zvláštní význam. Představuje ostrůvek vzrostlé zeleně v 

těsné blízkosti zástavby obce. Slouží jako hnízdiště některým synantropním druhům ptáků, 

případně jako místo pro odpočinek nebo lov. Balvanité útvary poskytují úkryt obojživelníkům 

a plazům. 

 

Přehled zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 

název druhu  aktuální 

početnost nebo 

vitalita populace 

v ZCHÚ (stav 

v roce 2008) 

stupeň 

ohrože

ní  

popis biotopu druhu 

Anguis fragilis 

- slepýš křehký 
pozorován 1 ex SO, LC Lesy listnaté i jehličnaté, většinou ve 

vlhkých oblastech.. 
Bufo bufo 

- ropucha obecná 
pozorován 1 ex O, LC Rybníky, tůně, požární nádrže, lesy, louky, 

zahrady. 
Hirundo rustica 

- vlaštovka obecná 
jedinci přeletují 
 

O, LC  Obývá kulturní krajinu. 

Lacerta agilis 

- ještěrka obecná 
pozorován 1 ex SO, NT Suchá a slunná místa, stráně a okraje lesů, 

většinou do nadmořské výšky 2500 m 
Sciurus vulgaris 

- veverka obecná 
pozorován 1 ex O Smrkové, smíšené i listnaté lesy, parky a 

zahrady 
 

 

2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské 

činnosti v minulosti současnosti a blízké budoucnosti 

Roztroušené balvany jsou typické pro historicky zemědělsky využívanou krajinu Blatenska. 

Ze starých  map vyplývá, že území dnešní PP nebylo zalesněno, viz. obr.1. Vzhledem 

k blízkosti vesnice Kadov a charakteru návrší lze předpokládat, že plocha sloužila jako 

pastvina.  

Nejstarší zmínky o viklanu údajně pochází z roku 1856 (samotný zdroj se autorům nepodařilo 

dohledat). Balvan, který se viklal, přitahoval pozornost lidí. V roce 1893 byl viklan shozen ze 

svého lože. Podle dobových fotografií ležel úplně mimo své původní místo. Samotný kámen 

je poškozen záseky pro klíny, kterými jej chtěli kameníci rozbít. Jen díky zásahu hejtmanství 

v Horažďovicích nebyl balvan tímto způsobem zničen.  Teprve v roce 1983 byl viklan vrácen 

do svého lože pomocí klínů a podkládání klád. Tuto metodu navrhl a přímo realizoval Ing. 

Pavel Pavel. Viklan musel být do svého lože vrácen ještě několikrát, naposledy v roce 2003. 



 8 

V 90 tých letech 20. století byl proti posunutí dokonce zaklínován.  

V roce 1986 tu díky iniciativě učitele místní ZŠ, Jaroslava Chlady, vznikla naučná stezka, 

která viklan ještě více přiblížila turistům. První zmínka o Kadovském viklanu v odborném 

tisku je z roku 1894. V desátém čísle časopisu tehdy v časopise Vesmír vyšla fotografie 

viklanu. Jediným negativním vlivem lidské činnosti by mohlo být opětovné svržení kamene 

za svého lože. Tomuto konání nelze zabránit, ale vzhledem k blízkosti zástavby, a tudíž i 

možnosti kontroly místa obyvateli Kadova, k němu snad již nedojde.  

K balvanu se váže i mnoho pověstí. Nejznámější je asi pověst o jeho vzniku díky pekelným 

silám a dále nepotvrzené domněnky, že místo sloužilo jako pravěké obětiště. 

Obr. 1 mapa Kadova a okolí z II. vojenského mapování z let 1836-1852 (zdroj 
www.oldmaps.geolab.cz) 
 

2.2.1 Ochrana přírody 

Území bylo vyhlášeno v roce 1985 a již v roce 1986 tu byla zřízena naučná stezka spolu 

s informační tabulí. Zastaralá tabule byla obnovena v roce 2004. 

 

2.2.2 Lesní hospodářství 

V PP není lesní půda a ani v minulosti se zde lesnicky nehospodařilo. 

 

2.2.3. Zemědělské hospodaření 

V minulosti bylo území odlesněno a je velmi pravděpodobné, že bylo využíváno jako 
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pastvina. V současnosti se tu zemědělsky nehospodaří. 

 

2.2.5 Myslivost  

Území je součástí uznané  honitby 310 111 0008 Kadov. Vzhledem k poloze v intravilánu 

obce se zde právo myslivosti neprovozuje. 

 

2.2.6 Rekreace a sport 

Kolem území vede  žlutá značka KČT. Kadovský balvan je jedním ze zastavení 6 km dlouhé 

naučné stezky „Kadovský viklan“ s 13 zastaveními a 15 naučnými tabulemi. Stezka, která má 

i internetovou verzi (http://www.kadov.net/naucnastezka/naucnastezka.htm), vznikla v roce 

1986. 

 

2.2.7 Těžba nerostných surovin 

V území PP neprobíhá těžba nerostných surovin. Na samotném viklanu jsou vidět prohlubně 

pro usazení klínů, kterými chtěli kameníci kámen v 19. století rozbít. Díky zásahu okresního 

hejtmanství v Horažďovicích se tak nestalo.  

 

2.2.8 Jiné způsoby využívání 

Není znám jiný způsob využívání území. 

 

2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní 

předpisy 

Souvisejícím dokumentem je územní plán obce Kadov, který byl schválen v roce 2002. 

 

2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch 

 

2.4.3 Základní údaje o útvarech neživé přírody 

V PP se kromě viklanu nachází ještě několik dalších granodioritových kamenů. 
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2.4.4 Základní údaje o nelesních pozemcích 

Území bylo kvůli své velikosti vylišeno jako jedna pracovní plocha s různou intenzitou 

zásahů. Jedná se o návrší s viklanem ve středu plochy a s několika dalšími balvany 

rozptýlenými na ploše. PP je disturbovaná sešlapáváním. Ve stromovém patře převládá dub a 

lípa. 

 

2.5 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů do 

území a závěry pro další postup 

Ochranářský management - mimo osvětovou činnost a propagaci území - se v PP ve větší 

míře doposud neprováděl, nebo o něm nejsou zmínky. 

Závěry pro další postup: 

Osvětou a zapojením místním snížit riziko svržení viklanu. 

Odstraněním části stromů a vyřezáním stromů vytvořit průhled na viklan a docílit parkové 

úpravy území. 

 

2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné 

kolize 

Prioritním zájmem ochrany přírody je udržet viklan v současné podobě. 

Možné kolize s dalšími zájmy ochrany přírody nejsou známy. 

.
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3. Plán zásahů a opatření  
 

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

 
3.1.1 Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání 
 

 

3.1.1.1 péče o nelesní pozemky 

Na celém území, kromě východní strany bude vyřezána většina keřového patra. Na 

východním okraji PP budou keře ponechány z důvodu odstínění nevzhledného zemědělského 

areálu se skladem. Ve stromovém patře bude vytvořen průhled na viklan směrem od 

komunikace, viz.příloha I mapa B. Dále bude na celém území odstraněno 20% stromů. Cílem 

je prosvětlení lokality, zlepšení podmínek pro vyskytující se druhy organismů a dosažení 

parkové úpravy území. 

 
3.1.1.2 Péče o rostliny  

Vzhledem k charakteru vyhlašovaného území a zjištěným druhům rostlin lze říci, že 

navrhované zásahy neohrozí žádné běžné druhy. Realizace plánu péče zlepší nebo minimálně 

zachová podmínky pro druhy vyskytující se v PP. Prosvětlením pahorku a odstraněním keřů 

dojde k  zlepšení stavu  biotopů, které by mohlo vést k zpětnému osídlení druhy, které díky 

absenci managementu vymizely. Na území nejsou problémy s invazními druhy. 

Zásahy jsou řešeny v kapitolách 3.1.1.1 a 3.1.2.1 

 

3.1.1.3 Péče o živočichy  

Uskutečnění plánovaných zásahů neohrozí, ale naopak zlepší, životní podmínky obzvláště pro 

druhy bezobratlých, zejména hmyzu. Na území nejsou v současné době výrazné problémy 

s invazivními druhy, realizací PP se nepředpokládá změna tohoto stavu. 

Zásahy jsou řešeny v kapitolách 3.1.1.1 a 3.1.2.1 

 

3.1.1.4 Péče o útvary neživé přírody 

O viklan a další kameny v PP není nutné přímo pečovat. Zásahy v PP jsou řešeny v kapitolách 

3.1.1.1 a 3.1.2.1. 
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3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území 

 

3.1.2.1 Nelesní pozemky 

Zásahy na celé ploše PP 

 

Vyřezání keřů: 

Na ploše kromě východního okraje budou v roce 2010 odstraněny keře. Pařízky je vhodné po 

zásahu ošetřit selektivním bioherbicidem. Je možné ponechat několik zajímavých solitérů. 

Zásah musí být pravidelně v minimálně tříletých intervalech opakován.. Zásah bude 

realizován v roce 2010,2011 2013, 2016 a 2019. Vzniklou biomasu je nutné odstranit mimo 

hranice PP.  

 

Prosvětlení stromového patra: 

Na ploše bude rovnoměrně odstraněno 20% vzrostlých stromů v prvních třech letech platnosti 

plánu péče. V případě intenzivního zmlazování dřevin po zásahu lze podmíněně použít 

selektivní herbicid. Rok po zásahu a pak pravidelně po třech letech  budou odstraněny 

výmladky z pařezů.  

.  

 

Vytvoření průhledu na viklan- plocha A: 

Na ploše A, viz příloha I mapa B, budou vyřezány vzrostlé stromy. V ploše zásahu nemusí 

být nutně odstraněny všecny stromy. Musí však být vytvořen průhled na viklan směrem od 

komunikace. Zásah bude proveden v prvních třech letech platnosti plánu péče. V případě 

intenzivního zmlazování dřevin po zásahu lze podmíněně použít selektivní herbicid. Rok po 

zásahu a pak pravidelně po třech letech  budou odstraněny výmladky z pařezů.  

 

.  
3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma 

včetně návrhu zásahů a přehledu činností 

OP nebylo vyhláškou zřízeno a vzhledem k charakteru území a předmětu ochrany jej není 

nutné vyhlašovat. 
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3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu 

Území se nachází na části parcely č. 568/4 v k.ú Kadov u Blatné. Bylo by vhodné PP 

geodeticky oddělit na samostatnou parcelu.Změny se musí zanést do katastru nemovitostí. 

Ideálním způsobem se pak jeví přehlášení PP na nově vzniklou parcelu. 

Na území chybí pruhové značení a musí být vytvořeno. Jedna tabule se státním znakem při 

vstupu do území je dostačující. 

 

3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území 

 

3.4.1 Ostatní správně administrativní - opatření 

Navrhujeme území po geodetickém zaměření vyhlásit na nově vzniklé parcele.  

 

3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností 

V současné době nejsou známy důvody pro jakoukoliv regulaci rekreačního a sportovního 

využívání území veřejností.  

 

3.6 Návrhy na vzdělávací využití území 

Území je součástí naučné stezky a jsou u něj instalovány dvě velkoformátové tabule. Další 

informace lze nalézt na různých zejména turistických serverech.  Bylo by vhodné, aby KÚ 

zřídil internetové stránky s popisem PP. 

 

3.7 Návrhy na průzkum či výzkum území a monitoring 

V území není v současnosti nutné provádět monitoring ani výzkum. 

. 
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4. Závěrečné údaje 

 

4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle 

jednotlivých zásahů (druhů prací)  

 

Druh zásahu (práce) a odhad množství (např. 

plochy)  

  

Orientační náklady 

za rok (Kč) 

Orientační náklady 

za období platnosti 

plánu péče (Kč) 

Jednorázové a časově omezené zásahy 

Vyznačení pruhového značení  2010 3000 3000 

Vyřezání keřů a náletu v roce 2010 5000 5000 

Prosvětlení porostu v roce 2010-2012 15 000 15 000 

Vytvoření průhledu v roce 2010-2012 8000 8000 

C e l k e m (Kč) 31 000 31 000 

Opakované zásahy 

Kontrola a obnova pruhové značení a sloupků 

s tabulemi se státním znakem 2015 a 2019 

3000 6000 

Opakované odstraňování keřů a výmladků 

z celého území  

3000 12 000 

C e l k e m (Kč) Nelze stanovit, 

každý zásah 

proběhne v jiném 

roce 

18 000 
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ke květeně České republiky. – Academia, Praha. 

Mikyška R. et al. (1968): Geobotanická mapa ČSSR. 1. České země.- Vegetace ČSSR A2.- 

Praha. 
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Vítek J. (1994):Viklany- pozoruhodné přírodní památky. Vesmír, roč. 73, číslo 1994/5 278. 

Praha 

http://www.kadov.net/tur_kameny.php 
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4.4 Seznam používaných zkratek 

PP - plán péče, přírodní památka - podle souvislosti 

LC - druh druh uvedený v červeném seznamu jako málo ohrožený 

NT - druh druh uvedený v červeném seznamu jako téměř ohrožený 

IUNC - International Union for Conservation of Nature 

MZCHÚ - maloplošné zvláště chráněné území 

OP - ochranné pásmo  

ZCHÚ ¬ zvláště chráněné území 

SO – druh je uveden ve vyhlášce MŽP č. 395/1992 Sb jako silně ohrožený druh,  

O – druh je uveden ve vyhlášce MŽP č. 395/1992 Sb jako ohrožený druh 
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4.5 Plán péče zpracoval  

NT Naturam 

Ostroh 58 

350 02 Poustka 

 

editoři: 

Jan Šamata1,5 & Oldřich Čížek2,3,4 
1NT-NATURAM  
2HUTUR o.s. J. Purkyně 1616, 500 02 Hradec Králové 
3Přírodovědecká fakulta JČU, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice 
4Vygoron o.s. Boršovská 18, 370 07 České Budějovice 

 

kontakt: e-mail: O. Čížek - Sam_Buh@yahoo.com; J. Šamata - Samata@seznam.cz 

 

botanická část: Štěpánka Čížková 

entomologie: Štěpán Vodka, Michal Zapletal, Pavel Pech, Robert Tropek, Oldřich Čížek 

ornitologie: Ondřej Volf  

 

doporučená citace: 

Šamata J & Čížek O.. (2009): Plán péče o přírodní památku Kadovský viklan. Msc. Depon. 

in: Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice, 32 pp. 
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Mapa A: Zákres parcel 

podle KN a zákres hranice 

MZCHÚ 
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Mapa B: Vymezení zásahových 

ploch 



 
Pohled na skalní blok viklanu od severu. 
 
 

 
Pohled na viklan od severovýchodu. 
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Detail viklanu. 
 
 

 
Pohled na lůžko viklanu a samotný viklan. Od západní strany je možné blok rozpohybovat rukou. 
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Pohled od viklanu na východ. 
 
 

 
Pohled od viklanu na sever. 
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Viklan je v současné době skrytý ve vegetaci. 
 
 

 
Od cedule se státním znakem není na samotný objekt prakticky vidět. 
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Těleso viklanu bylo v minulosti patrné zdaleka, rozvoj vegetace nastal až 
v posledních cca 100 letech. 
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Příloha II. Seznam druhů 

 

Rostliny 

Acer pseudoplatanus, javor klen, vlastní data 2009, Albrecht 2003 

Aesculus hippocastanum, jírovec maďal, vlastní data 2009 

Agrostis capillaris, psineček obecný, vlastní data 2009, Albrecht 2003 

Avenella flexuosa, metlička křivolaká, vlastní data 2009 

Calamagrostis epigejos, třtina křovištní, vlastní data 2009 

Carex caryophyllea., ostřice jarní, vlastní data 2009, Albrecht 2003 

Corylus avellana, líska obecná, vlastní data 2009 

Crataegus sp., hloh, vlastní data 2009 

Dactylis glomerata, srha říznačka, vlastní data 2009 

Euonymus europaea, brslen evropský, vlastní data 2009 

Festuca ovina, kostřava ovčí, vlastní data 2009 

Fragaria vesca, jahodník obecný, vlastní data 2009 

Fraxinus excelsior, jasan ztepilý, vlastní data 2009 

Galium aparine, svízel přítula, vlastní data 2009 

Geleopsis bifida, konopice dvouklaná, vlastní data 2009 

Geranium robertianum, kakost smrdutý, vlastní data 2009 

Geum urbanum, kuklík městský, vlastní data 2009 

Ginkgo biloba, jinan dvoulaločný, vlastní data 2009 

Gleobdolon luteum, pitulník žlutý, vlastní data 2009 

Hedera helix, břečťan popínavý, vlastní data 2009 

Hieracium laevigatum, jestřábník hladký, vlastní data 2009 

Hieracium lachenalii, jestřábník Lachenalův, vlastní data 2009 

Holcus mollis, medyněk měkký, vlastní data 2009 

Hylotelephium maximum, rozchodník velký, vlastní data 2009 

Hypericum perforatum, třezalka tečkovaná, vlastní data 2009 

Chelidonium majus, vlaštovičník větší, vlastní data 2009 

Lathyrus pratensis, hrachor luční, vlastní data 2009 

Lolium perenne, jílek vytrvalý, vlastní data 2009 

Lychnis viscaria, smolnička obecná, vlastní data 2009 

Mahonia aquifolium, mahónie cesmínolistá, vlastní data 2009 
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Phleum pratense, bojínek luční, vlastní data 2009 

Picea pungens, smrk pichlavý, vlastní data 2009 

Plantago lanceolata, jitrocel kopinatý, vlastní data 2009 

Plantago major, jitrocel větší, vlastní data 2009, Albrecht 2003 

Poa annua, lipnice roční, vlastní data 2009, Albrecht 2003 

Polygonatum odoratum, kokořík vonný, vlastní data 2009 

Populus tremula, topol osika, vlastní data 2009 

Prunus avium, třešeň ptačí, vlastní data 2009 

Prunus spinosa, trnka obecná, vlastní data 2009 

Quercus robur, dub letní, vlastní data 2009 

Ranunculus acris, pryskyřník prudký, vlastní data 2009 

Rhus hirta, škumpa orobincová, vlastní data 2009 

Rosa canina agg., růže šípková, vlastní data 2009 

Sambucus racemosa, bez hroznatý, vlastní data 2009 

Silene nutans, silenka nící, vlastní data 2009 

Sorbus aucuparia, jeřáb ptačí, vlastní data 2009, Albrecht 2003 

Taraxacus sect. Ruderalia, pampeliška, vlastní data 2009 

Tilia cordata, lípa srdčitá, vlastní data 2009 

Trisetum flavescens, trojštět žlutavý, vlastní data 2009 

Veronica chamaedrys, rozrazil rezekvítek, vlastní data 2009 

Veronica officinalis, rozrazil lékařský, vlastní data 2009 

Vicia cf hirsuta, vikev chlupatá, vlastní data 2009 

Vicia sepium, vikev plotní, vlastní data 2009 

 

Źivočichové 

Hmyz 

Hymenoptera 

Lanius sp. Albrecht 2003 

Myrmica scabrinodis, vlastní data 2009 

Vespula vulgaris, vlastní data 2009 

Apis melifera, vlastní data 2009 
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Heteroptera 

Graphosoma lineatum, vlastní data 2009 

Pyrrhocoris apterus, vlastní data 2009 

 

Coleoptera 

Carabus nemoralis , vlastní data 2009 

Carabus violaceus, vlastní data 2009 

Necrophorus humator, vlastní data 2009 

Necrophorus vespilio, vlastní data 2009 

Coccinela septempunctates, vlastní data 2009 

Zyrasus funestus Albrecht 2003 

Zyrasus laticollis Albrecht 2003 

 

Lepidoptera 

Vanessa cardui, vlastní data 2009 

Vanessa atalanta, vlastní data 2009 

Maniola jurtina, vlastní data 2009 

coenonympha pamphilus, vlastní data 2009 

Mimas tiliae, vlastní data 2009 

Epirrhoe alternata, vlastní data 2009 

Geometra papilionaria, vlastní data 2009 

Idaea aversata, vlastní data 2009 

Peribatodes rhomboidarius, vlastní data 2009 

Acronicta rumicis, vlastní data 2009 

Abrostola triplasia, vlastní data 2009 

Apamea monoglypha, vlastní data 2009 

Autographa gamma, vlastní data 2009 

Mythimna ferrago, vlastní data 2009 

Noctua pronuba, vlastní data 2009 

Noctua comes, vlastní data 2009 

Ochropleura plecta, vlastní data 2009 

Xestia ditrapezium, vlastní data 2009 
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Orthoptera 

Chortippus biguttulus, vlastní data2009 

Nemobius sylvestris, Albrecht 2003 

 

Savci 

Obojživelníci 

Bufo bufo, ropucha obecná, O, LC, 23.7.2009, 1, ex 

 

Plazi 

Anguis fragilit, slepýš křehký, SO, LC, 23.7.2009, 1, ex 

Lacerta agilis, ještěrka obecná, SO, NT, 23.7.2009, 1, ex 

 

Ptáci 

Carduelis carduelis, stehlík obecný, 23.7.2009, 1, ex 

Carduelis chloris, yvonek zelený, 23.7.2009, 1, ex 

Columba palumbus, holub hřivnáč, 23.7.2009, 2 ex 

Dendrocopos major, strakapoud velký, 23.7.2009, 1, ex 

Emberiza citrinella, strnad obecný, 23.7.2009, 1, ex 

Erithacus rubecula, červenka obecná, 23.7.2009, 1, ex 

Falco tinnunculus, poštolka obecná, 23.7.2009, 1 ex 

Frongilla coelebs, pěnkava obecná, 23.7.2009, 1, ex 

Garrulus glandarius, sojka obecná, 23.7.2009, 2, ex 

Hirundo rustica, vlaštovka obecná, O, LC, 23.7.2009, 3, ex 

Parus caeuleus, sýkora modřinka, 23.7.2009, 2, ex 

Parus major, sýkora koňadra, 23.7.2009, 1, ex 

Passer domesticus , vrabec domácí, 23.7.2009, 1, ex 

Passer montanus, vrabec polní, 23.7.2009, 1, ex 

Phoenicurus ochruros, rehek domácí, 23.7.2009, 2, ex 

Phylloscopus collybita, budníček menší, 23.7.2009, 1, ex 

Serinus serinus, zvonohlík zahradní, 23.7.2009, 1, ex 

Sitta europaea, brhlík lesní, 23.7.2009, 1, ex 

Streptopelia decaocto, hrdlička zahradní, 23.7.2009, 1, ex 
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Sturnus vulgaris, špaček obecný, 23.7.2009, 1, ex 

Sylvia atricapilla, pěnice černohlavá, 23.7.2009, 1, ex 

Sylvia curruca, pěnice pokřovní, 23.7.2009, 1, ex 

Troglodytes troglodytes, střízlík obecný, 23.7.2009, 1, ex 

Turdus merula, kos černý, 23.7.2009, 1, ex 

Turdus philomelos, drozd zpěvný, 23.7.2009, 1, ex 

 

Savci 

 Sciurus vulgaris, veverka obecná, O, 23.7.2009, 1, ex 
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Příloha III Tabulka zásahů 

Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich 
název stručný popis charakteru plochy 

nebo objektu a dlouhodobý cíl péče 
doporučený zásah naléhav

ost 
termín 
prove
dení 

interval provádění 

Plocha celé PP viz kap.3.1.2.1 Odstranění křovin 1 1-12 2010 
Plocha A viz kap.3.1.2.1 Vytvoření průhledu 1 1-12 2010-2012 
Plocha celé PP viz kap.3.1.2.1 Prosvětlení porostu 2 1-12 2010-2012 
Plocha celé PP viz kap.3.1.2.1 Odstrańování výmladků 1 3, 9-11 viz kap.3.1.2.1 

 
naléhavost - stupně naléhavosti jednotlivých zásahů se uvádí podle následujícího členění: 

1. stupeň - zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany), 

2. stupeň - zásah vhodný, 

3. stupeň - zásah odložitelný. 

 


