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Plán péče 
 
 

Přírodní rezervace Kovašínské louky 
 
 

Pro období: 2008 – 2017 
 
 
 
1. Základní identifikační a popisné údaje 
 
1.1. Evidenční kód ZCHÚ, kategorie IUCN : 1377, přírodní rezervace 
 
 
 
1.2. Platný právní předpis nebo rozhodnutí o vyhlášení ZCHÚ: 
 

Zřízeno: vyhláškou Okresního národního výboru ve Strakonicích  
Dne: 19. 3. 1990 
Přehlášeno: nařízením Okresního úřadu ve Strakonicích č. 7/96 
Dne: 29.3. 1996 s účinností od 1.7. 1996 

 
 
 
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: Doubravice 
Katastrální území: Doubravice u Strakonic 
 
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 roce 2007 bylo provedeno zaměření hranic přírodní rezervace tak, aby hranice 
odpovídaly reálnému stavu. Lomové body byly označeny plastovými geodetickými 
mezníky. Nově stanovená hranice se nedrží hranic parcel. V roce 2008 je plánováno 
přehlášení rezervace 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 
PR (Příloha č. 3b). Oba podklady byly poskytnuty Krajským úřadem. Plochy částí 
parcel, které budou spadat do PR byly odměřeny pomocí programu Autocad 
LT2006. Informace o parcelách 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 
parcely 

(m2) 

Výměra 
v ZCHÚ 

(m2) 

Čís. 
LV 

 
Vlastník 

Katastrální území: Bratronice 
484  Orná půda  19 704  397 134 p. Běle, pí Bělová, Bratronice 
485  Trvalý travní porost  6 290  5390 134 p. Běle, pí Bělová, Bratronice 
486  Trvalý travní porost  5 347  5347 104 p. Antony, Bratronice 
Katastrální území: Doubravice u Strakonic 
1378 1378 Orná půda  19 461  136 94 p. a pí Komrskovi, Doubravice 
1385/1 1382 

1383 
1384 
1385 
1388 
1389 
1390 
1391 
 
1392 
1394 
1395 

 
Trvalý travní porost 

 
 64 637 

 
 1860 

8 
86 
282 
282 
342 
55 
162 
28 
 
189 
297 
23 

p. Čapek, Doubravice 
p. Soukup, Strakonice 
pí Husinecká, Toužim 
pí Husinecká, Toužim 
p. Čáp, Praha a Pozemk.fond ČR 
p. Klas, Strakonice 
p. Jeništa, Strakonice 
pí Prokopiusová, Doubravice 
pí Polanová, Třebohostice 
p. Zach, Nahošín 
p. Klecán, Bavorov 
p. Rach, Nahošín 

1397  Trvalý travní porost  5 548  10 30 p. a pí Slancovi, Bratronice 
1398  Lesní pozemek  2 230  755 1 obec Doubravice 
1399  Lesní pozemek  4 086  2 595 1 obec Doubravice 
1400  Lesní pozemek  7 272  7 272 1 obec Doubravice 
1402/1  Ostatní plocha 

Neplodná půda 
 99 808  90 626 255 AOPK ČR 

1402/3  Vodní plocha 
Zamokřená plocha 

 1 752  1 752 1 obec Doubravice 

1403  Vodní plocha 
Rybník  

 93 261  93 255 194 p. Havránek, Praha 

1407 1407 
1408 

Trvalý travní porost  5 942  3 492 325 
325 

Obě: p. a pí Jelenovi, Doubravice 
Pozemkový fond ČR 



 
Přírodní rezervace Kovašínské louky  Strana 4 
 
 

 
 
Plán péče  EIA SERVIS s.r.o. 

1409  Trvalý travní porost  1 809  713 129 p. Císař, Radomyšl 
1410  Trvalý travní porost  1 378  1 378 129 p. Císař, Radomyšl 
1411  Trvalý travní porost  442  442 129 p. Císař, Radomyšl 
1412  Trvalý travní porost  2 212  2 212 129 p. Císař, Radomyšl 
1413  Trvalý travní porost  914  800 111 p. a pí Jelenovi, Sedlice 
1414  Trvalý travní porost  1 414  5 105 111 p. a pí Jelenovi, Sedlice 
1415  Trvalý travní porost  187  132 111 p. a pí Jelenovi, Sedlice 
1416  Trvalý travní porost  12 390  12 390 129 p. Císař, Radomyšl 
1420 1401 

1417 
1418 
1419 
1420 

 
Ostatní plocha 
Jiná plocha 

 
 26 474 

 
 25 377 

1 
86 
297 
342 
1 

obec Doubravice 
p. Soukup, Strakonice 
p. Klecán, Bavorov 
p. Čáp, Praha a Pozemk.fond ČR 
obec Doubravice 

1450  Ostatní plocha 
Komunikace 

 6 885  1 115 1 Obec Doubravice 

Celkem          262 551 m2, tj. 26,2551 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 Bratronice: 
Parcely: 394/1, 398/1, 479, 484, 494, 496, 934 
 
Katastrální území Doubravice u Strakonic: 
Parcely: 232, 242/1, 242/2, 242/3, 256/1, 1358, 1363/2, 1371, 1373/1, 1374, 

1375/1, 1376, 1378, 1385/1, 1397, 1398, 1399, 1402/1, 1405/1, 1421, 
1422, 1425, 1426, 1429/2, 1450, 1452, 1469 

 
 
 
 
 
1.5. Výměra ZCHÚ podle parcelního vymezení 
 
 
Výměra všech lesních pozemků (PUPFL) podle parcelního vymezení   1,0622 ha 
Výměra všech zemědělských pozemků (ZPF) podle parcelního vymezení   3,9804 ha 
Výměra všech vodních ploch a toků podle parcelního vymezení   9,5007 ha 
Výměra všech zastavěných ploch včetně komunikací podle parcelního vymezení   0 
Výměra všech ostatních ploch podle parcelního vymezení 11,7118 ha 
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Celková výměra ZCHÚ 26,2551 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 „rozsáhlý komplex mokřadních, rašelinných a litorálních 
společenstev s řadou velmi vzácných a ohrožených druhů rostlin a vodních a 
mokřadních živočichů“.  
 
1.6.2. Hlavní předmět ochrany – současný stav 
 
A. společenstva 
 

Název společenstva Podíl 
plochy 
v ZCHÚ 

Popis biotopu společenstva 

 
Porosty vlhkomilné 
vegetace svazu Molinion 
s prvky svazů Calthion a 
Caricion fuscae 

 
Cca 10% 

Druhově bohatý luční porost převážně charakteru svazu 
střídavě mokrých luk, s prvky trvale podmáčených luk, oky 
krátkostébelných ostřicových porostů. V nejcennější části 
početná populace Gentiana pneumonanthe, porosty 
Menyanthes trifoliata, Comarum palustre, hojně Dactylorhiza 
majalis, Parnasia palustris, Carex hartmanii, C. nigra, C. 
panicea, C. pulicaris, ojediněle Pedicularis palustris  
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B. druhy 
 
Rostliny ověřené vlastním průzkumem realizovaným v roce 2007: 
 

 
Název druhu  

Aktuální početnost 
nebo vitalita 
populace v ZCHÚ 

 
Stupeň ohrožení  

 
Popis biotopu druhu 

 
Zdroj údajů 

 
Hořec hořepník 
Gentiana pneumonanthe 

 
Desítky rostlin 
Vitální populace 

Silně ohrožený dle 
zákona 
Silně ohrožený dle 
ČK 

Moliniová louka v SZ části 
PR, ojediněle i v JZ části, 
nejcennější část (plochy 2b) 

 
Vlastní 
průzkum 2007 

 
Všivec bahenní 
Pedicularis palustris 

Několik exemplářů 
Málo početná 
populace 

Silně ohrožený dle 
zákona 
Kriticky ohrožený 
dle ČK 

Jen moliniová louka v SZ 
části PR nejcennější část 
(plocha 2b) 

 
Vlastní 
průzkum 2007 

 
Tolie bahenní 
Parnasia palustris 

Desítky rostlin 
Vitální populace 

Ohrožený dle 
zákona 
Silně ohrožený dle 
ČK 

Ponejvíce moliniové louky 
(plochy 2a, 2b), ojediněle i 
degradované porosty (plocha 
2e) 

 
Vlastní 
průzkum 2007 

 
Ostřice blešní 
Carex pulicaris 

 
Desítky rostlin 
Vitální populace 

Ohrožený dle 
zákona 
Silně ohrožený dle 
ČK 

Nejvlhčí části uvnitř 
nejcennějších ploch (plochy 
2b) 

 
Vlastní 
průzkum 2007 

 
Vachta trojlistá 
Menyanthes trifoliata 

 
Porosty 
Vitální populace 

Ohrožený dle 
zákona 
Ohrožený dle ČK 

Nejvlhčí části molin. luk 
(plochy 2a, 2b), ojediněle i 
v rákosině (plocha 1c) a 
v olšině (plocha 3b) 

 
Vlastní 
průzkum 2007 

 
Prstnatec májový 
Dactylorhiza majalis 

 
Stovky rostlin 
Vitální populace 

Ohrožený dle 
zákona 
Ohrožený dle ČK 

Ponejvíce moliniové louky 
(plochy 2a, 2b), ojediněle i 
degradov. porosty (plocha 2e) 
a kosené louky (plocha 2c) 

 
Vlastní 
průzkum 2007 

Ptačinec bahenní 
Stellaria palustris 

Desítky rostlin 
Vitální populace 

Silně ohrožený  
dle ČK 

Litorál (plocha 1b), ojediněle i 
degrad. porosty (plocha 2e) 

Vlastní 
průzkum 2007 

Zábělník bahenní 
Comarum palustre 

Porosty 
Vitální populace 

 
Ohrožený dle ČK 

Nejvlhčí části moliniových luk 
(plochy 2a, 2b) a litorál 
(plocha 1b) 

Vlastní 
průzkum 2007 

Ostřice Hartmanova 
Carex hartmanii 

Hojná 
Vitální populace 

 
Ohrožený dle ČK 

Ponejvíce moliniové louky 
(plochy 2a, 2b), ojediněle i 
degrad. porosty (plocha 2e) 

Vlastní 
průzkum 2007 

Ostřice stinná 
Carex umbrosa 

Méně početná 
populace 

Ohrožený dle ČK Moliniové louky nejcennější 
část (plochy 2b) 

Vlastní 
průzkum 2007 

 
Hadí mord nízký 
Scorzonera humilis 

 
Méně početná 
populace 

 
Ohrožený dle ČK 

Roztroušeně: moliniové louky 
(plochy 2a, 2b), ojediněle i 
degradované porosty (plocha 
2e) a krátkostébelné porosty 
sušší (plocha 2d) 

 
Vlastní 
průzkum 2007 

 
Kozlík dvoudomý 
Valeriana dioica 

 
Hojná 
Vitální populace 

 
Ohrožený dle ČK 

Ponejvíce moliniové louky 
(plochy 2a, 2b), ojediněle i 
degradov. porosty (plocha 2e) 
a kosené louky (plocha 2c) 

 
Vlastní 
průzkum 2007 

Jalovec obecný 
Juniperus communis 

Několik starých keřů Ohrožený dle ČK krátkostébelné porosty sušší 
(plocha 2d), jižní lokalita 

Vlastní 
průzkum 2007 

Jírnice modrá 
Polemonium caeruleum 

Desítky rostlin 
Vitální populace 

Ohrožený dle ČK Ruderální stanoviště  
(plocha 3d) 

Vlastní 
průzkum 2007 
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Rozrazil štítkovitý 
Veronica scutellata 

Méně početná 
populace 

Vzácnější dle ČK Litorál (plocha 1b) Vlastní 
průzkum 2007 

 
Rostliny doložené předchozími výzkumy: 
 

 
Název druhu  

Aktuální 
početnost 
nebo vitalita 
populace 
v ZCHÚ 

 
Stupeň ohrožení  

 
Popis biotopu druhu 

 
Zdroj údajů 

Vstavač kukačka 
Orchis morio 

Několik 
kvetoucích 
jedinců  
v r. 1995 

Silně ohrožený dle 
zákona 
Silně ohrožený dle 
ČK 

Jen moliniová louka v SZ 
části PR nejcennější část 
(plocha 2b) 

Hadinec, Faina, 
Lešák 1995 
Albrechtová 1995 

Všivec lesní 
Pedicularis sylvatica 

Jednotlivé 
rostliny 
roztroušeně  
v r. 1995 

Silně ohrožený dle 
zákona 
Ohrožený dle ČK 

Jen moliniová louka v SZ 
části PR nejcennější část 
(plocha 2b) 

Hadinec, Faina, 
Lešák 1995 
Albrechtová 1995 

Vemeník dvoulistý 
Platanthera bifolia 

Dvě rostliny  
v r. 1995 

Ohrožený dle 
zákona 
Ohrožený dle ČK 

Okraj moliniové louky 
v SZ části PR nejcennější 
část (plocha 2b) 

Hadinec, Faina, 
Lešák 1995 

Ostřice přioblá 
Carex diandra 

Hojnější Silně ohrožený dle 
ČK 

Moliniové louky  
(plochy 2a, 2b) 
Rákosina (plocha 1c) 
Litorál na J břehu (1b) 

Hadinec, Faina, 
Lešák 1995 
Albrechtová 1995 

Ostřice dvouřadá 
Carex disticha 

Hojnější Vzácnější dle ČK Rákosina (plocha 1c) Hadinec, Faina, 
Lešák 1995 
Albrechtová 1995 

Skřípinec jezerní 
Schoenoplectus lacustris 

Několik rostlin  
v r. 1995 

Vzácnější dle ČK U hráze rybníka Hadinec, Faina, 
Lešák 1995 
Albrechtová 1995 

Pampeliška Nordstedtova 
Taraxacum nordstedtii 

Nevelká 
populace 

Vzácnější dle ČK Tehdy kosená louka nad 
linií topolů 

Hadinec, Faina, 
Lešák 1995 

Ostřice Davallova 
Carex davalliana 

Neuvedeno Ohrožený dle 
zákona 
Kriticky ohrožený 
dle ČK 

Neuvedeno Albrechtová 1995 

 
 
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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Živočichové: 
 
 
Název druhu  

 
Stupeň ohrožení  

 
Zdroj údajů 

Skokan zelený 
Rana esculenta 

silně ohrožený dle zákona 
téměř ohrožený dle Červeného seznamu 

Hadinec, Faina, Lešák 1995 

Ještěrka obecná 
Lacerta agilis 

silně ohrožený dle zákona 
téměř ohrožený dle Červeného seznamu 

Hadinec, Faina, Lešák 1995 

Užovka obojková 
Natrix natrix 

ohrožený dle zákona 
málo dotčený dle Červeného seznamu 

Hadinec, Faina, Lešák 1995 

Čírka modrá 
Anas querquedula 

silně ohrožený dle zákona 
kriticky ohrožený dle Červeného seznamu 

Hadinec, Faina, Lešák 1995 

Lžičák pestrý 
Anas clypeata 

silně ohrožený dle zákona 
kriticky ohrožený dle Červeného seznamu 

Hadinec, Faina, Lešák 1995 

Chřástal kropenatý 
Porzana porzana 

silně ohrožený dle zákona 
ohrožený dle Červeného seznamu 

Hadinec, Faina, Lešák 1995 

Bekasína otavní 
Gallinago gallinago 

silně ohrožený dle zákona 
ohrožený dle Červeného seznamu 

Hadinec, Faina, Lešák 1995 

Žluva hájní 
Oriolus oriolus 

silně ohrožený dle zákona 
málo dotčený dle Červeného seznamu 

Hadinec, Faina, Lešák 1995 

Potápka černokrká 
Podiceps nigricollis 

ohrožený dle zákona 
ohrožený dle Červeného seznamu 

Hadinec, Faina, Lešák 1995 

Krutihlav obecný 
Jynx torquilla 

silně ohrožený dle zákona 
zranitelný dle Červeného seznamu 

Hadinec, Faina, Lešák 1995 

Potápka roháč 
Podiceps cristatus 

ohrožený dle zákona 
zranitelný dle Červeného seznamu 

Hadinec, Faina, Lešák 1995 

Potápka malá 
Tachybaptus ruficollis 

ohrožený dle zákona 
zranitelný dle Červeného seznamu 

Hadinec, Faina, Lešák 1995 

Kopřivka obecná 
Anas strepera 

ohrožený dle zákona 
zranitelný dle Červeného seznamu 

Hadinec, Faina, Lešák 1995 

Moták pochop 
Circus aeruginosus 

ohrožený dle zákona 
zranitelný dle Červeného seznamu 

Hadinec, Faina, Lešák 1995 

Čáp bílý 
Ciconia ciconia 

ohrožený dle zákona 
téměř ohrožený dle Červeného seznamu 

Hadinec, Faina, Lešák 1995 

Koroptev polní 
Perdix perdix 

ohrožený dle zákona 
téměř ohrožený dle Červeného seznamu 

Hadinec, Faina, Lešák 1995 

Ťuhýk obecný 
Lanius collurio 

ohrožený dle zákona 
téměř ohrožený dle Červeného seznamu 

Hadinec, Faina, Lešák 1995 

Bramborníček hnědý 
Saxicola rubetra 

ohrožený dle zákona 
málo dotčený dle Červeného seznamu 

Hadinec, Faina, Lešák 1995 

Veverka obecná 
Sciurus vulgaris 

ohrožený dle zákona 
 

Hadinec, Faina, Lešák 1995 

Labuť velká 
Cygnus olor 

 
zranitelný dle Červeného seznamu 

Hadinec, Faina, Lešák 1995 

Čejka chocholatá 
Vanellus vanellus 

 
zranitelný dle Červeného seznamu 

Hadinec, Faina, Lešák 1995 

Racek chechtavý 
Larus ridibundus 

 
zranitelný dle Červeného seznamu 

Hadinec, Faina, Lešák 1995 

Volavka popelavá 
Ardea cinerea 

 
téměř ohrožený dle Červeného seznamu 

Hadinec, Faina, Lešák 1995 

Vrána obecná 
Corpus corone 

 
téměř ohrožený dle Červeného seznamu 

Hadinec, Faina, Lešák 1995 



 
Přírodní rezervace Kovašínské louky  Strana 9 
 
 

 
 
Plán péče  EIA SERVIS s.r.o. 

Linduška luční 
Anthus pratensis 

 
málo dotčený dle Červeného seznamu 

Hadinec, Faina, Lešák 1995 

Žluna zelená 
Picus viridis 

 
málo dotčený dle Červeného seznamu 

Hadinec, Faina, Lešák 1995 

 
 
Ve sloupci stupeň ohrožení v tabulce 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 
 
Jak vyplývá ze zřizovacího předpisu, předmětem ochrany v přírodní rezervaci 
Kovašínské louky je rozsáhlý komplex mokřadních, rašelinných a litorálních 
společenstev s řadou velmi vzácných a ohrožených druhů rostlin a vodních a 
mokřadních živočichů. Biotop je tvořen mozaikou společenstev, mezi nimiž převažují 
společenstva bezlesí. Dlouhodobým cílem je tedy zachování celého hodnotného 
ekosystému, v němž převažují plochy bezlesí, které nemohou dlouhodobě existovat 
bez pravidelné údržby. Zachování mozaiky stanovišť přibližně tohoto charakteru 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 rezervace Kovašínské louky se nachází zhruba 10 km severozápadně od 
Strakonic, mezi obcemi Doubravice, Nahošín a Bratronice, zhruba 1 km od každé 
z nich. Rozkládá se na katastrálním území Doubravice u Strakonic. Jedná se o 
rozlehlý rybník a komplex vlhkých luk a mokřadů kolem něho. 
 
Dle geomorfologického členění patří území do soustavy Českomoravské, 
geomorfologického celku Blatenská pahorkatina, podcelku Horažďovická 
pahorkatina. Nadmořská výška území se pohybuje v rozmezí cca 508 - 518 m n. m. 
Terén je rovinatý s mírným úklonem k východu (k rybníku Kovašín). 
 
Horninové podloží tvoří biotitický granodiorit blatenského typu, který je podél 
vodních toků a na ploše rybníka překryt deluviofluviálními hlinitopísčitými sedimenty 
pleistocenního až holocenního stáří a sedimenty vodních nádrží. Půdní pokryv tvoří 
kambizem pseudoglejová s přechody ke gleji typickému a gleji organozemnímu. 
 
Rezervace se nachází v povodí 1-08-02-068 Brložský potok po Bílý potok (Příloha č. 
5). Klimaticky spadá území přírodní rezervace do mírně vlhkého vrchovinového 
okrsku mírně teplé oblasti, suma srážek cca 600 mm, průměrná roční teplota kolem 
7°C. 
 
Rekonstrukční vegetací niv potoků, tedy i nivy, v níž leží rybník Kovašín a jeho 
nátoková oblast s několika přítoky, jsou luhy a olšiny tříd Salicetea purpureae, 
Alnetea glutinosae a Querco - Fagetea (podsvaz Alnenion glutinoso - incanae). Vyšší 
polohy paroviny kolem niv jsou rekonstruovány jako kyselé doubravy třídy Quercetea 
robori - petraea.  
 
Stávající vegetace je popsána v kapitole 2.5. Současný stav ZCHÚ a přehled dílčích 
ploch. Uvnitř rezervace se rozkládá rozlehlý rybník Kovašín, jeho litorální porosty, 
mokřadní porosty, mokré a střídavě zamokřené louky a rašelinné louky nad jeho 
nátokovou částí. Lokálně se uplatňují i sušší porosty krátkostébelné vegetace. 
Součástí komplexu jsou i dva drobné lesíky a rozptýlená zeleň. Mozaika je pestrá a 
vegetačně poměrně bohatá. Vegetačně nejcennější jsou zbytky vlhkých a střídavě 
vlhkých luk, ostřicových luk a suchopýrových mokřadů. Rezervace je rovněž 
zajímavou zoologickou, zejména ornitologickou lokalitou. 
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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 
 

Hořec hořepník 
Gentiana pneumonanthe 

Desítky rostlin 
Vitální populace 

silně ohrožený  Vlastní průzkum 2007 

Všivec bahenní 
Pedicularis palustris 

Několik exemplářů 
Málo početná populace 

silně ohrožený  Vlastní průzkum 2007 

Tolie bahenní 
Parnasia palustris 

Desítky rostlin 
Vitální populace 

ohrožený  Vlastní průzkum 2007 

Ostřice blešní 
Carex pulicaris 

Desítky rostlin 
Vitální populace 

ohrožený  Vlastní průzkum 2007 

Vachta trojlistá 
Menyanthes trifoliata 

Porosty 
Vitální populace 

ohrožený  Vlastní průzkum 2007 

Prstnatec májový 
Dactylorhiza majalis 

Stovky rostlin 
Vitální populace 

ohrožený  Vlastní průzkum 2007 

Vstavač kukačka 
Orchis morio 

Několik kvetoucích 
jedinců v r. 1995 

silně ohrožený  Hadinec, Faina, Lešák 
1995 
Albrechtová 1995 

Všivec lesní 
Pedicularis sylvatica 

Jednotlivé rostliny 
roztroušeně v r. 1995 

silně ohrožený  Hadinec, Faina, Lešák 
1995 
Albrechtová 1995 

Vemeník dvoulistý 
Platanthera bifolia 

Dvě rostliny v r. 1995 ohrožený  Hadinec, Faina, Lešák 
1995 

Ostřice Davallova 
Carex davalliana 

Neuvedena ohrožený  Albrechtová 1995 

Skokan zelený 
Rana esculenta 

 silně ohrožený  Hadinec, Faina, Lešák 
1995 

Ještěrka obecná 
Lacerta agilis 

 silně ohrožený  Hadinec, Faina, Lešák 
1995 

Užovka obojková 
Natrix natrix 

 ohrožený  Hadinec, Faina, Lešák 
1995 

Čírka modrá 
Anas querquedula 

 silně ohrožený  Hadinec, Faina, Lešák 
1995 

Lžičák pestrý 
Anas clypeata 

 silně ohrožený  Hadinec, Faina, Lešák 
1995  

Chřástal kropenatý 
Porzana porzana 

 silně ohrožený  Hadinec, Faina, Lešák 
1995 

Bekasína otavní 
Gallinago gallinago 

 silně ohrožený  Hadinec, Faina, Lešák 
1995 

Žluva hájní 
Oriolus oriolus 

 silně ohrožený  Hadinec, Faina, Lešák 
1995 

Krutihlav obecný 
Jynx torquilla 

 silně ohrožený  Hadinec, Faina, Lešák 
1995 

Potápka černokrká 
Podiceps nigricollis 

 ohrožený  Hadinec, Faina, Lešák 
1995 

Potápka roháč 
Podiceps cristatus 

 ohrožený  Hadinec, Faina, Lešák 
1995 

Potápka malá 
Tachybaptus ruficollis 

 ohrožený  Hadinec, Faina, Lešák 
1995 

Kopřivka obecná 
Anas strepera 

 ohrožený  Hadinec, Faina, Lešák 
1995 

Moták pochop 
Circus aeruginosus 

 ohrožený  Hadinec, Faina, Lešák 
1995 
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Čáp bílý 
Ciconia ciconia 

 ohrožený  Hadinec, Faina, Lešák 
1995 

Koroptev polní 
Perdix perdix 

 ohrožený  Hadinec, Faina, Lešák 
1995 

Ťuhýk obecný 
Lanius collurio 

 ohrožený  Hadinec, Faina, Lešák 
1995 

Bramborníček hnědý 
Saxicola rubetra 

 ohrožený  Hadinec, Faina, Lešák 
1995 

Veverka obecná 
Sciurus vulgaris 

 ohrožený  
 

Hadinec, Faina, Lešák 
1995 

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

činnosti v minulosti 
 
Luční a bezlesá mokřadní společenstva v zájmovém území vznikla v minulosti 
lidskou činností – odlesněním a následným kosením nebo přepásáním ploch. 
Systém mělkých stružek ručně vyhloubených a udržovaných mírně odvodňoval 
povrchovou vrstvu půdy. Dlouhodobým obhospodařováním se vytříbila odpovídající 
společenstva rostlin, druhově velice bohatá. 
 
Se změnou poměrů v polovině 20. století bylo od obhospodařování většiny plochy 
území upuštěno. Koseny byly pouze louky v severní části rezervace, kam bylo 
možno zajet mechanizací. Okolní pole byla intenzivně hnojena a živiny spláchnuté 
z polí zásobovaly okraje území, kde bujely nitrofilní porosty. Část území zarostla 
dřevinami, zejména olší. V jihovýchodním výběžku rezervace vznikla skládka.  
 
V roce 1990 bylo území vyhlášeno zvláště chráněným a na jeho části bylo na 
náklady ochrany přírody obnoveno kosení. Doklady provedeného managementu se 
částečně 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 rezervace Kovašínské louky bude po přehlášení v nových hranicích 
zahrnovat jeden lesní pozemek, a to p.č. 1400 k. ú. Doubravice u Strakonic a části 
dvou lesních parcel, a to p.č. 1398 a p.č. 1399 k.ú. Doubravice u Strakonic. 
Vlastníkem je obec Doubravice (viz kapitola 1.4. Vymezení území podle současného 
stavu katastru nemovitostí). Na tento PUPFL se vztahují LHO – OkÚ Strakonice, 



 
Přírodní rezervace Kovašínské louky  Strana 13 
 
 

 
 
Plán péče  EIA SERVIS s.r.o. 

podrobněji viz kapitola 3.1.1. Péče o lesy a Příloha č 9: Popis lesních porostů podle 
porostních skupin. 
 
Přírodní rezervace Kovašínské louky zahrnuje rybník Kovašín – p.č. 1403 k.ú. 
Doubravice u Strakonic. Rybník má soukromého majitele (viz kapitola 1.4. Vymezení 
území podle současného stavu katastru nemovitostí) a hospodaří na něm firma 
Blatenská ryba spol. s r.o., Blatná. Způsob využití rybníka je stanoven smlouvou 
uzavřenou mezi jeho majitelem a uživatelem. Více informací viz kapitola 2.5.2. 
Základní údaje o rybnících a vodních nádržích.  
 
 
 
2.4. Škodlivé vlivy a ohrožení území v současnosti 
 
Nejvýraznějším škodlivým vlivem, který ohrožuje zejména botanické předměty 
ochrany, je celková ruderalizace území a nálety dřevin.  
 
Ve srovnání se dvěmi průzkumy provedenými v rezervaci před 12 lety nebyly 
ověřeny čtyři zvláště chráněné druhy rostlin. Je možné, že nenápadná ostřice 
Davallova byla přehlédnuta (ostatně ji uvádí jen jeden z průzkumů, druhý ji tehdy 
rovněž přehlédl), ostatní tři druhy však nápadně kvetou a nemohou být přehlédnuty. 
Jejich populace byla už před 12 lety slabá: vemeník dvoulistý – 2 kusy (uvádí jen 
jeden z průzkumů), vstavač kukačka několik kusů (uvádí oba průzkumy). Všivec byl 
v lokalitě ověřen pouze bahenní v počtu několika kusů, všivec lesní (uváděly oba 
průzkumy) nebyl ověřen vůbec. Svůj charakter za uplynulých 12 let zcela změnily 
celé velké plochy. Zmenšily se kosené louky v severní části území nejméně o třetinu. 
Ladem zůstal jejich západní výběžek a nejjižnější louka, na níž pravděpodobně rostly 
bahenní pampelišky. Mokřad pod silnicí při západní hranici rezervace zarostl 
olšinou. 
 
V menší míře jsou patrny i další negativní vlivy. Pás podél severní hranice rezervace 
je do značné míry ovlivněn splachem ze sousedních polí a bují zde ruderální a 
nitrofilní vegetace. Naštěstí pás vegetace mezi tímto polem a nejcennější plochou 
rezervace s populací čítající stovky hořců je poměrně široký (cca 100 metrů). 
V nekosené vegetaci rezervace se objevují zatím poměrně malá, ale nebezpečná 
oka třtiny křovištní (Calamagrostis epigeios). 
 
Jihovýchodní cíp rezervace je silně poznamenán lidskou činností. Na bývalé skládce 
roste populace bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum). V roce 2007 
zde byl vyhrnut malý rybník patřící obci Doubravice. Zemní práce kolem něho zcela 
zničily vegetaci. Kolem se vrší hromady materiálu a vyhrnutého bahna. Navážky 
budou zdrojem diaspor 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 území rezervace rozděleno na následující plochy:  
 

1. Vodní a mokřadní plochy 
   1a: Vodní plocha rybníků 
   1b: Litorální porosty 
   1c: Rákosina 

2. Plochy luk a nelesní travobylinné vegetace  
   2a: Porosty charakteru střídavě vlhkých, vlhkých a ostřicových luk 
  2b: Porosty charakteru střídavě vlhkých, vlhkých a ostřicových luk – 

nejcennější část 
   2c: Pravidelně kosené louky 
   2d: Krátkostébelné porosty sušší 
   2e: Degradované porosty druhově chudé 
   2f:  Větší plochy třtiny křovištní 

3. Porosty dřevin 
   3a: Les na PUPFL 
   3b: Olšiny náletové 
   3c: Vysazená linie dřevin 
   3d: Ruderální stanoviště s převážně dřevinným nadrostem 
 
 
 
2.5.1. Základní údaje o lesích 
 
Přírodní rezervace Kovašínské louky bude po přehlášení v nových hranicích 
zahrnovat jeden lesní pozemek, a to p.č. 1400 k. ú. Doubravice u Strakonic a části 
dvou lesních parcel, a to p.č. 1398 a p.č. 1399 k.ú. Doubravice u Strakonic. 
Vlastníkem je obec Doubravice (viz kapitola 1.4. Vymezení území podle současného 
stavu katastru nemovitostí). Rozloha tohoto PUPFL činí cca 1,1 ha (1,0622 ha dle 
výpisu z KN), což představuje asi 4% výměry rezervace. V současné skladbě tohoto 
lesa dominuje vysázená borovice, méně smrk a olše. Spontánně je přimíšen dub 
letní, v lemu třešeň pláně, v keřovém patru jeřáb a bez. Podrost je nekvalitní, hojně 
se uplatňuje maliník. Typický podrost kyselé doubravy je zastoupen jen nepatrně. 
 
Popsané lesy na PUPFL uvnitř rezervace jsou dílčí plochou 3a (viz Příloha č. 11). 
 
Následující konkrétní údaje k lesní půdě uvnitř přírodní rezervace byly získány na 
ÚHUL (Ústav pro hospodářskou úpravu lesů), Rudolfov, České Budějovice. 
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Základní údaje 
 

Přírodní lesní oblast 10 Středočeská pahorkatina 
Lesní hospodářský celek / zřizovací 
obvod 

LHO – OkÚ Strakonice 

Výměra PUPFL v ZCHÚ dle LHP 
(LHO) 

121 E plocha 0,73 ha (patří celá do PR) 
121 D plocha 0,63 ha (patří jen část do PR) 

Období platnosti LHP (LHO) 1.1.1998 – 31.12.2007 
Porostní vymezení 121 E a3, a5; 121 D b4, b5 
Organizace lesního hospodářství Všechny porosty uvnitř PR jsou majetkem obce Doubravice 

 
 
 
Přehled výměr a zastoupení lesních typů 
 
Přírodní lesní oblast: 10 Středočeská pahorkatina 

Symbol Název lesního typu Přirozená dřevinná skladba  Výměra 
(ha) 

Podíl (%) 
cca  

3K7 Kyselá dubová bučina 
s bikou chlupatou na 
plošinách a plochých 

úpatích svahů 

BK6, DB4, JD, BR, BO 0,73 70% 

3L1 Jasanová olšina potoční 
na údolních dnech 

OL7, JS3, JV, KL 0,33 30% 

   Celkem 1,06 100 % 
 
 
 
Porovnání přirozené a současné skladby lesa 
 
Pro porost 121 E a3  
Zkrat-

ka 
Název dřeviny Současné 

zastoupení (ha) 
Současné 

zastoupení (%) 
Přirozené 

zastoupení (ha) 
Přirozené 

zastoupení (%) 
Jehličnany 

SM Smrk 0,13 100 0,00   0 
Listnáče 

BK Buk 0,00   0 0,08 60 
DB Dub 0,00   0 0,05 40 

Celkem 0,13 100 % 0,13 100 % 
 
 
Pro porost 121 E a5 
Zkrat-

ka 
Název dřeviny Současné 

zastoupení (ha) 
Současné 

zastoupení (%) 
Přirozené 

zastoupení (ha) 
Přirozené 

zastoupení (%) 
Jehličnany 

BO Borovice 0,58 100 0,00   0 
Listnáče 

BK Buk 0,00   0 0,35 60 
DB Dub 0,00   0 0,23 40 

Celkem 0,58 100 % 0,58 100 % 
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Pro porost 121 D b5  
Zkrat-

ka 
Název dřeviny Současné 

zastoupení (ha) 
Současné 

zastoupení (%) 
Přirozené 

zastoupení (ha) 
Přirozené 

zastoupení (%) 
Listnáče 

OL Olše 0,33  100 0,23 70 
JS Jasan 0,00       0 0,10 30 

Celkem 0,33 100 % 0,33 100 % 
 
 
Pozn.:  Přirozená skladba lesa byla stanovena podle: Rámcové zásady lesního hospodaření pro typy 

přírodních stanovišť v území soustavy Natura 2000 v České republice, MŽP a AOPK ČR, 
Planeta 3/2004. 

 
 
Z uvedených tabulek porovnání přirozené skladby lesa a stávající skladby lesa 
vyplývá, že svojí skladbou je porost 121 Ea lesem nepůvodním, naopak jižnější 
porost 121 Db lesem přírodním. Porost 121 Ea tvoří 100% vysazená borovice a 
smrk. Jehličnany by měly být postupně nahrazeny listnáči, zejména dubem. Více viz 
kapitola 3.1. Výčet, popis a lokalizace plánovaných zásahů v ZCHÚ, podkapitola 
3.1.1. Péče o lesy.  
 
 
Přílohy týkající se PUPFL uvnitř přírodní rezervace: 
 

Příloha č. 6: Lesnická mapa typologická, 1 : 8 000 
Příloha č. 7: Lesnická mapa obrysová, 1 : 5 000 
Příloha č. 8: Lesnická mapa porostní, 1 : 5 000 
Příloha č. 9: Popis lesních porostů podle porostních skupin, tabulky 
Příloha č. 10: Mapa stupně přirozenosti lesních porostů na podkladě lesnické 
   mapy obrysové, 1 : 5 000 

 
 
 
 
 
2.5.2. Základní údaje o rybnících a vodních nádržích 
 
Ve východní polovině rezervace se rozkládají dva rybníky. Rybník Kovašín zaujímá 
plochu cca 9,3 ha, malý rybník v jihovýchodním cípu rezervace cca 0,2 ha. 
Dohromady zaujímá vodní plocha rybníků cca 9,5 ha, což je skoro 40% rozlohy 
rezervace.  
 
Rybník Kovašín je rozlehlý rybník, jehož hráz tvoří východní hranici rezervace. 
V rybníku nebylo zaznamenáno mnoho makrofyt. Jedná se spíše o rybářsky 
využívaný rybník s intenzivním chovem kaprů. Z hráze do vody jsou sypány hromady 
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hnoje, odpadního obilí, plev, zadiny. V horkém létě byly u severovýchodní strany 
rybníka zaznamenány modrozelené povlaky řas a sinic.  
 
 
Následující konkrétní údaje k rybníku Kovašín, jehož uživatelem je společnost 
Blatenská ryba spol. s r.o., byly získány přímo z podniku Blatenská ryba, Blatná. 
 
Název rybníka (nádrže) Kovašín 
Katastrální plocha 9,3261 ha 
Vlastník rybníka Ing. Z. Havránek, Vodičkova 674/6, Praha 1  
Uživatel rybníka Blatenská ryba spol. s r.o., Na Příkopech 747, Blatná 
Nájemní smlouva uzavřena dne 8.3. 1994 
Platnost nájemní smlouvy do Na dobu neurčitou 
Využitelná vodní plocha 8,0 ha 
Plocha litorálu 1,3 ha 
Průměrná hloubka rybníka 0,8 m 
Maximální hloubka rybníka 2,5 m 
Vodní tok a ČHP Brložský potok, 1-08-02-068 
Poloha rybníka v rybniční soustavě * 6 
Manipulační řád ** ne 
 
Hospodářsko provozní řád ** 

Rozhodnutí krajského úřadu ze dne 24.5.2006,  
č.j. KUJCK 7723/2006 OZZL/10 
Platnost rozhodnutí do 30.6.2008 

Způsob hospodaření Chovný – výtažník + komora 
Intenzita hospodaření Polointenzivní 
Rybí obsádky nasazované do rybníka (druh, počty) 
v průběhu posledních několika let 

2004: K2 12 000 ks 
2005: K1 52 000 ks, Š0 5 000 ks 
2006: K1 50 000 ks, Šn 1 000 ks 
2007: K1 50 000 ks, Š0 10 000 ks 

Manipulace s vodní hladinou Jednohorkový, komorový, výlov na jaře 
Výlov  Kapr K2, K3 6 000 kg 
Letnění nebo zimování ne 
Odbahňování ne 
 
Hnojení rybníka v průběhu posledních několika let 

2004: vápenec 1t, chlorové vápno 100 kg 
2005: vápenec 1t, chlorové vápno 300 kg 
2006: 0 
2007: vápenec 2t, vápno 1t 

 
Přikrmování ryb v průběhu posledních několika let 

2004: KPII 2t, ječmen 8,2t, pšenice 2,5t, triticale 3t 
2005: KPII 5,3t, ječmen 2t, žito 3t, triticale 3t 
2006: KPI 2,5t, KPII 5t, triticale 8,5t 
2007: KPII 4t, ječmen 2t, pšenice 9t 

Výjimka k aplikaci látek znečišťujících vodu 
(krmiva, hnojiva) ** 

Rozhodnutí krajského úřadu ze dne 24.5.2006,  
č.j. KUJCK 7723/2006 OZZL/10 
Platnost rozhodnutí do 30.6.2008 

Používání chemických látek ne 
Rybářský revír ** ne 
Zarybňovací plán ** ne 
Průtočnost – doba zdržení *** nad 14 dnů 

* uvádí se jen u rybníků, které jsou součástí rybniční soustavy 
**pokud tyto dokumenty existují, uvede se jejich číslo a datum jejich schválení rozhodnutím 

příslušného úřadu a doba jejich platnosti.  
*** uvádí se jen u průtočných rybníků. 
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Menší rybník se nachází v jihovýchodním cípu rezervace. Vlastníkem je obec  
Doubravice. Rybník byl v roce 2007 čerstvě vyhrnut.  
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2.5.3. Základní údaje o ostatních pozemcích 
 
Jak je uvedeno v kapitole 2.5. Současný stav ZCHÚ a přehled dílčích ploch, na 
základě nového zaměření a terénního průzkumu provedeného během vegetační 
sezóny roku 2007 bylo území rezervace rozděleno dle charakteru vegetace na 
následující plochy:  
 

1. Vodní a mokřadní plochy 
 1a: Vodní plocha rybníků 
 1b: Litorální porosty 
 1c: Rákosina 
2. Plochy luk a nelesní travobylinné vegetace  
 2a: Porosty charakteru střídavě vlhkých, vlhkých a ostřicových luk 

2b: Porosty charakteru střídavě vlhkých, vlhkých a ostřicových luk – 
nejcennější část 

 2c: Pravidelně kosené louky 
 2d: Krátkostébelné porosty sušší 
 2e: Degradované porosty druhově chudé 
 2f:  Větší plochy třtiny křovištní 
3. Porosty dřevin 
 3a: Les na PUPFL 
 3b: Olšiny náletové 
 3c: Vysazená linie dřevin 
 3d: Ruderální stanoviště s převážně dřevinným nadrostem 

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

 
Vodní plocha rybníků je chudá na vodní makrofyta. Rybník Kovašín je chovný 
rybník s vysokou obsádkou kaprů. V horkém létě byly u severovýchodní strany 
rybníka zaznamenány zelené povlaky řas a sinic. Podrobnější údaje jsou uvedeny 
v předchozí kapitole 2.5.2. Základní údaje o rybnících a vodních nádržích.  
 
 

Plocha č. 1b:  
 
Litorální porosty lemují rybník Kovašín ze severní, západní i jižní strany. Jedná se 
o pruh pobřežní vegetace široký 10 – 50 metrů. Nejmohutnější porosty litorální 
vegetace se rozkládají v nátokové části kolem západního břehu. Litorál tvoří 
ponejvíce zblochan vodní, chrastice rákosovitá, orobinec úzkolistý a o. širolistý, 
vysoké ostřice jako o. zobánkatá a o. měchýřkatá (Glyceria maxima, Phalaris 
arundinacea, Typha angustifolia, T. latifolia, Carex rostrata, C. vesicaria). Ze 
zajímavějších rostlin litorálu byl zaznamenán rozrazil štítkovitý, ptačinec bahenní 
a zábělník bahenní (Veronica scutellata, Stellaria palustris, Comarum palustre) 
v nevelkých populacích. 
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Plocha č. 1c: 

 
Rákosina se táhne podél jednoho z přítoků rybníka Kovašín. Porosty netvoří 
rákos, ale orobinec širolistý, skřípina lesní, sítina rozkladitá a zblochan vodní 
(Typha latifolia, Scirpus sylvaticus, Juncus effusus, Glyceria aquatica). Mezi těmito 
vzrůstnými dominantami byl zaznamenán hojně blatouch, vrbina obecná, řeřišnice 
hořká a místy i vachta trojlistá (Caltha palustris s.l., Lysimachia vulgaris, 
Cardamine amara, Menyanthes trifoliata).  

 
 
Plocha č.2a:  
 

Porosty charakteru střídavě vlhkých, vlhkých a ostřicových luk představují uvnitř 
rezervace botanicky nejzajímavější formace. Porosty tohoto charakteru rostou 
v západní části rezervace na třech místech: velká plocha louky v severní části, 
velká plocha louky v jižní části a malá plocha uprostřed. Jedná se o vysoká 
travobylinná společenstva druhově pestrého složení prvků molinových a 
blatouchových luk (sv. Molinion, sv. Calthion). Z trav se uplatňuje ponejvíce 
psárka, metlice, bezkolenec a medyněk (Alopecurus pratensis, Dactylis 
glomerata, Molinia caerulea, Holcus lanatus), z bylin hlavně blatouch, děhel, 
pcháč bahenní, kohoutek luční, smldník bahenní, bukvice lékařská, pryskyřník 
zlatožlutý (Caltha palustris s.l., Angelica sylvestris, Cirsium palustre, Lychnis flos-
cuculi, Peucedanum balustre, Betonica officinalis, Ranunculus auricomus) aj. 
Místy jsou v porostu podmáčená oka nižší vegetace, kde byly zaznamenány i 
vzácnější druhy, jako: tolie bahenní, prstnatec májový, kozlík dvoudomý, violka 
bahenní, ostřice Hartmanova, hadí mord nízký (Parnasia palustris, Dactylorhiza 
majalis, Valeriana dioica, Viola palustris, Carex hartmanii, Scorzonera humilis). 
V nejvlhčích enklávách pramenišť a mokřadů vyznívá zábělník bahenní a vachta 
trojlistá (Comarum palustre, Menyanthes trifoliata) 

 
 
Plocha č.2b:  
 

Porosty charakteru střídavě vlhkých, vlhkých a ostřicových luk – nejcennější část 
byla z porostů popsaných v předchozím odstavci vyčleněna, neboť se jedná 
skutečně o dvě botanicky jasně nejcennější enklávy uvnitř přírodní rezervace. 
Severní z nich je nejzajímavější bohatou populací hořce hořepníku (Gentiana 
pneumonanthe) čítající v roce 2007 nejméně sto kvetoucích rostlin. Dále zde byl 
zaznamenán všivec bahenní (Pedicularis palustris) v počtu několika kvetoucích 
jedinců. V porostech zde roste vachta, zábělník, suchopýr úzkolistý (Menyanthes 
trifoliata, Comarum palustre, Eriophorum angustifolium), hojný je prstnatec 
májový, tolie bahenní, kozlík dvoudomý, violka bahenní (Dactylorhiza majalis, 
Parnasia palustris, Valeriana dioica, Viola palustris), v porostech ostřice 
Hartmanova, černá, prosová (Carex hartmanii, C. nigra, C. panicea), vzácně i 
ostřice blešní a ostřice stinná (Carex pulicaris, C. umbrosa). Plochu protíná 
severojižním směrem úzká strouha, podél níž roste orobinec širolistý a třtina 
křovištní (Typha latifolia, Calamagrostis epigeios). Na jihozápadním okraji 
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popisované plochy padl v minulosti smrk a po uklizení jeho kmene zde zůstaly 
v hromadách suché smrkové větve, jimiž prorůstají vzácné rostliny. 

 
Jižní louka je typická spektrem moliniových luk s dominantním čertkusem (Succisa 
pratensis) a hojným zastoupením kozlíku dvoudomého, prstnatce májového, 
porosty přesličky říční a ostřic jako černá, prosová, Hartmanova (Valeriana dioica, 
Dactylorhiza majalis, Equisetum fluviatile, Carex nigra, C. panicea, C. hartmanii). 
V nejmokřejší centrální části rostou porosty vachty, zábělníku, suchopýru 
úzkolistého (Menyanthes trifoliata, Comarum palustre, Eriophorum angustifolium). 
V popisované jižní ploše nebyl zaznamenán všivec bahenní (Pedicularis 
palustris.) Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) byl nalezen jen v několika 
exemplářích. Část popisované jižní plochy zarostla náletovou olší a v roce 2007 
byla čerstvě vykácena. V místě zásahu roste populace pcháče různolistého 
(Cirsium heterophyllum) a některé vzácné rostliny, např. prstnatec májový 
(Dactylorhiza majalis). Pařízky olší po vyřezání bujně obrážejí.  

 
 
Plocha č. 2c: 
 

Pravidelně kosené louky se v rezervaci rozkládají při severní hranici a jedna malá 
louka při západní hranici chráněného území. Severní louky jsou poměrně 
rozlehlé, pravidelně kosené, vegetační spektrum sice neobsahuje nejvzácnější 
taxony, ale je pěkné a pestré. Společenstvo odpovídá přechodu blatouchových 
luk (svaz Calthion, podvaz Calthenion) blíže k rybníku a ovsíkových luk (svaz 
Arrhenatherion) ve výše položených místech u severní hranice rezervace. Mokré 
louky v nižší poloze jsou typické blatouchem, kohoutky, metlicí, psárkou (Caltha 
palustris s.l., Lachnis flos-cuculi, Deschampsia caespitosa, Alopecurus pratensis), 
ojediněle byl zaznamenán i prstnatec májový (Dactylorhiza majalis). V sušších 
částech již roste ovsík (Arrhenatherum elatius) a typické byliny sušších 
nehnojených luk jako kopretina, zvonek, tomka, bika ladní (Chrysanthemum 
leucanthemum, Campanula patula, Anthoxanthum odoratum, Luzula campestris). 
Louka při západní hranici u silnice je rovněž vegetačně poměrně pestrá, spíše 
vlhčího charakteru (Calthion). Zaznamenán byl např. kozlík dvoudomý, ojediněle 
prstnatec májový (Valeriana dioica, Dactylorhiza majalis). 

 
 
Plocha č. 2d: 
 

Krátkostébelné porosty sušší kontrastují v rezervaci s podmáčenou většinou 
rozlohy. Větší ploška se nachází na vyvýšeném hřbítku uprostřed západní části 
rezervace, menší ploška pak v jihozápadní části rezervace. Jejich charakter je 
zcela odlišný od okolních podmáčených ploch. Spektrum svědčí o sušším 
stanovišti na živinami chudém podloží a místy i o mělké půdě. Z trav je nejčastější 
kostřava červená a kostřava ovčí, smělek jehlancový a ovsíř pýřitý (Festuca rubra, 
F. ovina, Koeleria pyramidata, Avenula pubescens), z bylin je typický svízel 
syřišťový, hvozdík kropenatý, mateřídouška polejovitá, devaterník tmavý, mochna 
jarní, vítod obecný, jestřábník chlupáček (Galium verum, Dianthus deltoides, 
Thymus pulegioides, Helianthemum obscurum, Potentilla neumanniana, Polygala 
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vulgaris, Hieracium pilosella) aj. Typickou dominantou jsou zvětralé žulové 
balvany, porostlé vřesem (Calluna vulgaris) a mezi nimi osamělé keře jalovce 
(Juniperus communis).  

 
 
Plocha č. 2e: 
 

Degradované porosty druhově chudé jsou plošně nejrozsáhlejší formací 
v rezervaci. Jedná se o bývalé louky nebo mokřiny kosené pro stelivovou hmotu, 
v posledních desetiletích většinou ponechané ladem. Jejich charakter není v celé 
rezervaci jednotný. V severozápadní části jsou porosty obohacované živinami ze 
sousedního pole. V centrální části se jedná o louku, která byla ještě před 12 lety 
kosena a rostly na ní pravděpodobně vzácné bahenní pampelišky (Hadinec, 
Faina, Lešák 1995), v současné době je louka nekosena a bahenní pampeliška 
nebyla žádná nalezena. V jihozápadní části jsou porosty velmi rozsáhlé. Směrem 
k rybníku je to vysoká vlhkomilná vegetace druhově chudá, z trav se uplatňuje 
psárka a metlice (Alopecurus pratensis, Deschampsia caespitosa), z bylin pcháč 
bahenní, děhel, blatouch, bukvice, vrbina obecná (Cirsium balustre, Angelica 
sylvestris, Caltha palustris s.l., Betonica officinalis, Lysimachia vulgaris), z ostřic 
nejvíce ostřice měchýřkatá (Carex vesicaria). Ojediněle byly nalezeny i vzácnější 
rostliny jako ptačinec bahenní, prstnatec májový, tolie bahenní nebo ostřice 
Hartmanova (Stellaria palustris, Dactylorhiza majalis, Parnasia palustris, Carex 
hartmanii). Místy se prosadila vysloveně ruderální nebo nitrofilní vegetace – třtina 
křovištní, kopřiva dvoudomá (Calamagrostis epigeios, Urtica dioica). Směrem 
k západní hranici rezervace se porosty stávají sušší a vstupuje do nich maliník a 
jiné ruderální rostliny. Uniformní porosty popsaného charakteru lemují i rybník ve 
východní části rezervace. Porosty jsou dlouhodobě nekoseny a žádné vzácné 
rostliny v nich nebyly nalezeny.  

 
 
Plocha č. 2f: 
 

Větší plocha třtiny křovištní (Calamagrostis epigeios) byla v území nalezena v jižní 
části rezervace. Jinde se třtina vyskytuje jen velmi maloplošně nebo formou 
rozptýlených stébel v porostu nejčastěji ve výše popsané formaci „degradované 
porosty druhově chudé“. Malá populace třtiny byla zaznamenána také podél 
strouhy, která protíná severní nejcennější část střídavě vlhkých, vlhkých a 
ostřicových luk. Jedná se o formaci potenciálně nebezpečnou druhové diverzitě 
rezervace, proto jí byla věnována zvýšená pozornost. 

 
 
Plocha č. 3a: 
 

Les na PUPFL je v rezervaci zastoupen nepatrně (cca 4% rozlohy). V současné 
skladbě tohoto lesa dominuje vysázená borovice (Pinus sylvestris), méně smrk 
(Picea abies) a olše (Alnus glutinosa), přimíšen je dub letní (Quercus robur), 
v lemu třešeň pláně (Cerasus avium), v keřovém patru jeřáb a bez (Sorbus 
aucuparia, Sambucus nigra). Podrost je nekvalitní, hojně se uplatňuje maliník 
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(Rubus idaeus). Typický podrost kyselé doubravy je zastoupen jen nepatrně. 
Podrobnější údaje jsou uvedeny v kapitole 2.5.1. Základní údaje o lesích.  

 
 
 
Plocha č. 3b: 
 
Olšiny náletové se v rezervaci prosadily v západní a jihozápadní části podél hranice. 
Kromě olše lepkavé je zastoupena i olše šedá (Alnus glutinosa, A. incana). Menší 
plocha při západní hranici zarostla původně bohatý mokřad a její podrost tvoří 
zejména blatouch, řeřišnice hořká a přeslička říční (Caltha palustris s.l., Cardamine 
amara, Equisetum fluviatile), dodnes přežívají i světlomilné druhy např. vachta 
trojlistá, kozlík dvoudomý, violka bahenní (Menyanthes trifoliata, Valeriana dioica, 
Viola palustris) aj. Olšina při jižní hranici je v podrostu druhově chudší.  
 
 
Plocha č. 3c: 
 
Vysazená linie dřevin prochází západo – východním směrem uprostřed rezervace. 
Původní vysazenou linií byly kanadské topoly (Populus canadense). Postupně se do 
linie spontánně přidaly další dřeviny: vrba křehká, olše lepkavá, střemcha 
hroznovitá, krušina olšová (Salix fragilis, Aldus glutinosa, Padus racemosa, Frangula 
alnus), na sušším jeřáb, trnka, hloh (Sorbus aucuparia, Primus spinosa, Crataegus 
sp.). Podrost je do značné míry ruderální. 
 
 
Plocha č. 3d: 
 
Ruderální stanoviště s převážně dřevinným nadrostem se nachází v jihovýchodním 
cípu rezervace. Jedná se o plochu zásadně ovlivněnou člověkem. Ještě před 12 lety 
byla plocha bezlesá, jen s ojedinělými dřevinami, v současné době je tomu 
obráceně. Většinu plochy obsadily dřeviny, zejména borovice, bříza a osika (Pinus 
sylvestris, Betula pendula, Populus tremula), v podrostu je nejhojnější kopřiva a 
kerblík (Urtica dioica, Anthriscus sylvestris). Na části plochy byla v minulosti skládka 
odpadků. V těchto místech byla zaznamenána nevelká populace bolševníku 
velkolepého (Heracleum mantegazzianum). Malý rybník v jihovýchodním cípu byl 
v roce 2007 čerstvě vyhrnut, kolem něho byly uloženy haldy vysychajícího bahna 
zarůstající merlíky, kopřivou, pcháčem (Chenopodium sp., Urtica dioica, Cirsium 
arvense). Zajímavostí byla nalezená populace jírnice modré (Polemonium 
caeruleum) na druhotné navážce a večernice vonné (Hesperis matronalis) na 
haldách, , pocházející pravděpodobně ze zahrádek nedaleké obce Doubravice. 
 
 
 
Rozbor současného stavu přírodní rezervace Kovašínské louky podle charakteru 
vegetace (mapka) je Přílohou č. 11 plánu péče.  
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2.6. Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů do ZCHÚ a 

závěry pro další postup 
 
Historický vývoj plochy přírodní rezervace 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 obnovena 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. 
 
Nejstarší zápis o managementu je z roku 1993. V tomto roce byla v srpnu pokosena 
severní louka s hořci. Zda byl při srpnovém kosení vynechán hořec, není uvedeno. 
O rok později v roce 1994 byla pokosena větší plocha – severní louka s hořci, malá 
louka po levé straně příjezdové cesty přímo pod silnicí a část louky v jihozápadní 
části rezervace, tedy botanicky nejcennější plochy v rezervaci. Z roku 1995 je 
uváděno kosení pouze části luk v jihozápadní části rezervace, a to až v podzimním 
termínu. Z roku 1996 je dokladováno smýcení náletových dřevin v jihozápadní části 
rezervace v březnu, poté kosení nejcennějších botanických porostů: severní hořcové 
louky (hořce byly vynechány), louky pod silnicí i části luk v jihozápadní části 
rezervace v srpnu. Ke zprávě je připojena poznámka, že by měly být obnoveny 
strouhy v území, aby se vlhké louky neproměnily v bažinu. Poslední zápis z 90. let je 
z roku 1997, kdy byla posekána část luk v jihozápadní části rezervace v červnu a 
severní louka s hořci v červenci. Zda byly vynechány hořce není zmíněno. 
 
Z následujících let 1998 – 2004 není v rezervační knize uložen žádný zápis o 
provedeném managementu. Je pravděpodobné, že v souvislosti se změnou 
kompetencí příslušných úřadů (zánik okresních úřadů a převedení pravomocí na 
krajské úřady) několik let nebyl žádný management realizován. Z této doby se 
zachovaly jen mezerovité zápisy z kontrol a různých jednání. Za zmínku stojí rok 
1999, kdy okresní úřad nechal vyhotovit projekt na založení tůní na podporu fauny 
v rezervaci, s nímž nesouhlasila AOPK. Z roku 2001 se zachoval ojedinělý zápis o 
stavu populace všivce bahenního – ten rok kvetlo v rezervaci 8 jedinců. Z roku 2002 
je poznámka, že kosení v tomto roce nebylo provedeno. 
 
Nová etapa managementu začala pravděpodobně rokem 2005, kdy smlouvy 
zajišťoval již Krajský úřad Jihočeského kraje. V roce 2005 byla pokosena 2x za 
sezónu (červen a září) horní část severních luk, která je velmi ruderální z důvodů 
splachů ze sousedního pole. V říjnu byla dosečena část s hořci. V roce 2006 byl 
zásah stejný (stejné plochy i stejné termíny). Navíc bylo v říjnu provedeno vykácení 
náletových dřevin v jihozápadní části rezervace. V roce 2007 byly na konci července 
pokoseny louky v jihozápadní části rezervace a v říjnu byly pokoseny louky 
v severozápadní části rezervace.  
 
Kromě managementových zásahů, které zajišťuje Krajský úřad Jihočeského kraje, je 
v severní části rezervace prováděno pravidelné kosení louky při severní hranici pro 
zemědělské účely. Prováděné kosení je žádoucí a je vhodné ho nadále zachovat. 
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Ze zhodnocení výsledků předchozí péče o ZCHÚ lze vyvodit doporučení pro další 
postup při údržbě. Nastartovaný management od roku 2005 je celkem vyhovující, 
nicméně zvětšení objemu prací by vegetačnímu krytu rezervace prospělo. 
Rezervace je poměrně velká (přes 26 ha, z čehož zhruba západní polovinu 
představují převážně porosty, které vyžadují nějakou údržbu). Předmětem ochrany 
nejsou jen botanické lokality, ale i fauna území. Doporučené managementové 
zásahy budou z tohoto důvodu poměrně různorodé a stejné plochy obdobného 
vegetačního pokryvu mohou mít různý druh údržby. 
 
Pro rezervaci jsou navrhovány následující typy údržby (plochy viz Příloha č. 12 
Rozbor současného stavu přírodní rezervace Kovašínské louky podle navrhovaného 
managementu - mapka):  
 
Kosení 2x ročně v červnu a v srpnu bude pravidelně realizováno na ruderálních 
plochách v pásu podél silnice a v pásu při okraji pole v severozápadní části 
rezervace (plocha I.A), dále budou 2x ročně pokoseny malé plochy třtiny křovištní, 
které se vyskytují v jižní části území (největší z nich je v mapce plochou I.C) a úzký 
pás třtiny a orobince přímo podél strouhy v nejcennější části území s hořci (plocha 
I.B).  
 
Kosení 1x ročně na přelomu měsíců července a srpna bude pravidelně realizováno 
na louce kosené zemědělským družstvem (plocha II.D), dále bude znovu zavedeno 
na ploše bývalé mokré louky s historickými nálezy bahenních pampelišek (plocha 
II.C) a dále budou v tomto termínu koseny cenné i ruderálnější plochy v jižní části 
území – tedy louka pod silnicí, sušší plochy podél cesty, nově vykácená plocha 
bývalé louky před tím zarostlá olšinou (nevynechávat plošku s obrážejícími olšemi!) i 
velice cenné partie moliniových luk a mokřadů směrem k rybníku (vše pod plochou 
II.B). Stejné kosení bude realizováno i na louce v severozápadní části rezervace 
kolem nejcennějších partií s hořci (plocha II.A). Tato louka je však poměrně 
zanedbaná a po několik prvních let bude vhodnější přidat ještě druhé kosení, a to 
spolu s hořcovou plochou v říjnu.  
 
Kosení 1x ročně koncem října bude realizováno na nejcennější ploše 
v severozápadní části rezervace, kde roste populace hořce hořepníku (plocha III.A). 
V této ploše bylo v roce 2007 několik hromad smrkových větví, pod nimiž hynuly 
prstnatce a vachta. Hromady je nutné co nejrychleji odstranit. Několik hořců bylo 
zaznamenáno i v jižní části území, při kosení okolních porostů v červenci je nutné 
buď vynechat jednotlivé rostliny nebo celou plošku velikosti několik metrů 
čtverečních a tu dosekat v říjnu (plocha III.B).  
 
Kosení nepravidelné, periodické zhruba 1x za 3 roky je navrženo pro plochy horší 
kvality nebo obtížné dostupnosti. Každoročně by byla pokosena zhruba třetina 
těchto ploch a třetiny by se střídaly. Cílem je zbrzdit sukcesi, podpořit i konkurenčně 
slabší druhy a potlačit nálet dřevin.  
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Degradované porosty druhově chudé kolem rybníka není nutné kosit. Aby nezarostly 
dřevinami bude dle potřeby jednou za několik let provedena redukce náletových 
dřevin (plochy V.) 
 
Je žádoucí, aby les nevhodné skladby (plocha VI.A) změnil svůj dosavadní 
charakter. Porost již skoro dosahuje mýtní zralosti a po vykácení je vhodné, aby 
nebyl znovu osázen smrkem a borovicí, jako dosud, ale dubem a dalšími listnáči. 
Předpokladem je převedení PUPFL z kategorie „les hospodářský“ na „les zvláštního 
určení“ a zohlednění této funkce lesa v rezervaci při tvorbě nových LHO. Údaje 
k lesním pozemkům jsou uvedeny v kapitole 2.5.1. Základní údaje o lesích, 3.1.1. 
Péče o lesy a v Přílohách č. 6-10. V olšinách budou realizovány probírky (ostatní 
plochy VI.) 
 
Kolem čerstvě vyhrnutého rybníka v jihovýchodní části rezervace budou odstraněny 
deponie zeminy a vyhrabané bahno (plocha VII.). Skládka bude dle možností 
zlikvidována a bolševník bude odstraněn mechanicky a poté Roundupem (plocha 
VIII.). 
 
Veškeré plochy, pro něž je v textu popsán navržený management, přehledně 
zobrazuje Příloha č. 12 Rozbor současného stavu přírodní rezervace Kovašínské 
louky podle navrhovaného managementu.  
 
V mapce jsou dále vyšrafovány plochy, na nich přichází v úvahu vyhrábnutí jedné 
nebo několika mělkých tůní. Tůně v rezervacích představují velice cenný prvek, který 
zvyšuje variabilitu prostředí. Tůně podporují výskyt zejména obojživelníků a ptáků. 
Rezervace Kovašínské louky není rezervací jen botanickou, ale také zoologickou, a 
vyhrábnutím tůní lze očekávat nárůst druhové diverzity zdejší fauny. Pro realizaci 
tůní jsou navrženy plochy fádního vegetačního pokryvu, které jsou botanicky 
relativně nejméně cenné. 
 
Rybník Kovašín je využíván jako rybochovný rybník pro chov kapra kategorií K0, K1, 
K2, doplňkovou rybou je štika. Ryby jsou přikrmovány. V rybníku by neměla být 
použita žádná organická ani anorganická hnojiva, přípustné je pouze vápnění. 
Nepřípustné je použití chemických preparátů. Způsob hospodaření byl dohodnut 
mezi uživatelem rybníka a orgány ochrany přírody v roce 2006 (viz kapitola 3.1.2. 
Péče o rybníky. Při inventarizaci v květnu 2007 byla na hrázi rybníka Kovašín 
složena hromada organického hnojiva – chlévského hnoje, shozená z hráze do 
vody. Při inventarizaci v červenci byly v severovýchodním cípu rybníka 
zaznamenány modrozelené povlaky řas a sinic.  
 
Druhý z rybníků je proti rybníku Kovašín nepatrný, nicméně také ovlivňuje kvalitu 
rezervace. V roce 2007 byl čerstvě vyhrnutý a kolem něho byly navršeny hromady 
vybagrované země a bahna. Tento materiál bude nutné z rezervace odstranit. 
 
 
Rozbor současného stavu přírodní rezervace Kovašínské louky podle navrhovaného 
managementu (mapka) je Přílohou č. 12 plánu péče.  
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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. Předmětem ochrany dle vyhlášky je „rozsáhlý komplex mokřadních, 
rašelinných a litorálních společenstev s řadou velmi vzácných a ohrožených druhů 
rostlin a vodních a mokřadních živočichů“. Prioritním zájmem je tedy zachování 
celého komplexu různorodých biotopů rezervace. 
 
Jak vyplývá z předchozího odstavce, předměty ochrany jsou jednak botanického, 
jednak zoologického charakteru. Údržba biotopů se tedy nemůže přizpůsobit 
výhradně výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, ale musí brát v úvahu i faunu 
v lokalitě. Z tohoto důvodu se kosení většinou odsouvá poněkud dozadu. Červnové 
kosení, které by mohlo ohrozit hnízda ptáků hnízdících na zemi, bude realizováno 
jen na nepatrné rozloze – jen ruderální okraje při severní hranici rezervace a 
maloplošná oka třtiny uvnitř výměry. Červencové kosení bude realizováno až 
koncem měsíce července, kdy ptáci již většinou svá hnízda opustili. Kosení srpnové 
a podzimní již ptáky neohrožuje. Kromě toho kosení je prováděno vždy na poměrně 
malé části plochy vzhledem k celkové rozloze rezervace, což by mělo zajistit i 
možnosti migrace bezobratlých živočichů. 
 
K vážné kolizi mezi údržbou nejcennějších botanických ploch, zvláště chráněných 
druhů rostlin a zoologicky významných biotopů a druhů v případě přírodní rezervace 
Kovašínské louky nedochází.  
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3. Plán zásahů a opatření 
 
3.1. Výčet, popis a lokalizace plánovaných zásahů ve ZCHÚ 
 
3.1.1. Péče o lesy 
 
Plocha 3a: rozloha cca 1,1 ha 
 
Rámcové směrnice hospodaření podle lesních typů byly převzaty z Ústavu pro 
hospodářskou úpravu lesů (ÚHUL), Rudolfov, České Budějovice. Pro kyselá 
stanoviště středních poloh a olšová stanoviště na podmáčených půdách, která se 
vyskytují v území přírodní rezervace Kovašínské louky, platí následující rámcová 
směrnice: 
 
 
 
Číselné označení: Přírodní lesní oblast: 10 - Středočeská pahorkatina část:  Plocha: 

Cílový hospodářský soubor: ha % 

43 Kyselá stanoviště středních poloh 
svahy, zvlněné plošiny a hřbety na kyselém podloží a chudších 
hlínách; kambizem, méně luvizem 

60 454,88 31,12 

Soubory lesních typů 
(lesní typy): 3K (KROMĚ 3K9), 4K (KROMĚ 4K9), 3I, 4I, 3S0, 3S3, 3S5, 4S3, 4S4, 4S6 
Zákonná ustanovení (zákon č .289/ 1995 Sb.) Základní hospodářská doporučení  (vyhláška č.83/ 1996 Sb.): 
Maximální velikost       
holé seče: 

Povolená maximální 
šířka holé seče: 

Doba zajištění kultur 
od vzniku holiny: 

Minimální podíl melioračních                 
a zpevňujících dřevin  (%): 

Meliorační a zpevňující dřeviny: 

1 ha 2 x průměr. 
výška 

2 + 5 let 
DB,BK a JD skup.: 

2 + 7 let1) 
25 SM              - BK,DB,LP,JD,HB,DG 

BO,BK,DB  - BK,DB,LP,JD,HB 
Přiměřeně snížený podíl MZD   
v případě nahodilých těžeb (%): 

Maximální zastoupení introdukovaných dřevin (%): 

MD DG     

1) možná výjimka, podléhající schválení orgánem 
státní  správy 
 
 

--- 8-10 3-7     

Funkční potenciál Minimální ha počty prostokořenného sadebního mater. v tis. ks - hlavní(přimíšená) dř.: 
produkční (stanovištní): půdoochranný: vodoochranný: SM BO BK DB MD JD LP HB DG VJ 

průměrný  infiltrační 4(3,5) 8 (7) 8 (4) 8 (4) (3) 5(3) (4) (4) 3(3) 5(5) 
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LESY  HOSPODÁŘSKÉ  
porostní typ 431 - smrkové 433a - borové kvalitní 433b - borové běžné kvallity 
cílová 
druhová 
skladba 

SM6, BK2, BO1, MD1, DB, JD, HB, LP, 
BR, DG 
alternativa: BO6, BK1, DB1, MD1, SM1, 
JD, HB, LP, BR 

BO6, BK1, DB1, MD1, SM1, JD, HB, LP, 
BR 

BO6, BK1, DB1, MD1, SM1, JD, HB, LP, 
BR 
alternativa: SM6, BK2, BO1, MD1, DB, 
JD, HB, LP, BR 

Základní Obmýtí Obnovní doba Počátek obnovy Obmýtí Obnovní doba Počátek obnovy Obmýtí Obnovní doba Počátek obnovy 
hospodářská 110 30 91 120 30 101 110 20 101 
doporučení Hosp. způsob Návratná doba Hosp. způsob Návratná doba Hosp. způsob Návratná doba 
vyhl.č.83/96 Sb. 

n(p)P, n(p)N, 
(n,pH) 7(10) nP, (nH) 7 (10) nH, (nP) 7 

AVB 24 - 28 22 - 26 22 - 26 
Ekologická 
stabilita 

průměrná průměrná průměrná 
Možnosti 
přirozené 
obnovy 

optimální - (snížené ohrožení buření) přirozená obnova BO slabá až střední přirozená obnova BO slabá až střední 

Obnovní 
postup : 

přirozená obnova: třífázovou okrajovou 
clonnou sečí (š = 2v) s předsunutými 
skupinami pro BK, JD, LP: 
1. fáze - seč semenná (z=7) 
2. fáze - seč prosvětlovací (z=4) 
3. fáze - seč domýtná 
nebo dvoufázově: 
1. fáze - seč semenná (z=7) 
2. fáze - seč domýtná 
první zásah lze provést naholo 
(=kombinace náseku + prosvětlení na 
vnitřní obrubě) • 3 seče v pracovním poli 
umělá obnova: holou sečí (š=2v) nebo 
násekem (š = 1v) s postupem od S - SV 
s předsunutými skupinami pro BK, JD, 
LP • 3 - 4 seče v pracovním poli 

přirozená obnova: dvoufázová okrajová 
clonná seč (š=1v) s ponecháním  
výstavků: 
1. fáze - prosvětlení (z=7) 
2. fáze - domýcení (ponechat výstavky) 
první zásah lze provést naholo  
BK, JD, LP do předsunutých skupin 
• 3 seče v pracovním poli 
umělá obnova: holou sečí (š=1-2v) s 
postupem od SV - JV • 3 seče 
v pracovním poli • kombinovat se 
skupinami nebo pruhy pro BK, JD, LP • 
na holině ponechat kvalitní výstavky 
BO(MD) na zahuštění kultur • MD k 
vylepšení 

umělá obnova: holou sečí (š=2v) s 
postupem od SV - JV • 3 seče 
v pracovním poli • předsunuté náseky pro 
BK, JD, LP • SM, BO, DB na volnou 
plochu • MD k vylepšení • ponechat 
těžitelné výstavky 
přirozená obnova: dvoufázová okrajová 
clonná seč (š=1v) s ponecháním  
výstavků: 
1. fáze - prosvětlení (z=7) 
2. fáze - domýcení (ponechat výstavky) 
první zásah lze provést naholo 
BK, JD, LP do předsunutých skupin 
• 3 seče v pracovním poli 

Způsob 
obnovy 
(zalesnění) : 

pro přirozenou obnovu se doporučuje 
zranění půdy v semenném roce 

pro přirozenou obnovu se doporučuje 
zranění půdy v semenném roce • 
využít BK (DB) odrostky a poloodrostky 

pro přirozenou obnovu se doporučuje 
zranění půdy v semenném roce 

Výchova  
porostů : 
-  zaměření 

kvantita kvalita kvalita 

- mladé    
  porosty                                 

15 - 35 let 
podúrovňové zásahy s negativním 
výběrem (1. zásah schematicky) • 
volnější zápoj • podpora příměsi • interval 
10 let 

10 - 30 let 
včasné prořezávky, první zásah může být 
i schematický • výběr nekvalitních jedinců 
a nežádoucích dřevin • probírky zprvu 
intenzivnější, dále mírnější -  podúrovňové 
(příp. neutrální) s negativním výběrem • 
interval 5 - 10 let  

10 - 30 let 
neutrální zásahy s negativním výběrem • 
nižší hustota • výběr nekvalitních • 
interval 5 - 10 let 

- dospívající 
   porosty 

35 - 75 let 
podúrovňové zásahy s kombinovaným 
výběrem • mírná intenzita • postupně plný 
zápoj • uvolnit vtroušený MD • BK 
podpořit i v podúrovni • interval 10 let 

30 - 80 let 
podúrovňové zásahy s negativním 
výběrem • v tyčovinách volnější, potom 
plný zápoj • podpora cílové příměsi • 
interval 10 let  

30 - 80 let 
podúrovňové zásahy s negativním 
výběrem • v tyčovinách volnější, potom 
plný zápoj • podpora cílové příměsi • 
interval 10 let   

Doporučené  
výrobní 
technologie : 

Převládá hledisko produktivity práce při zachování základních požadavků ochrany přírodního prostředí 
potah, UKT, SLKT, vyvážecí souprava 

Ohrožení 
porostů : 

zvěř (okus, loupání), ± buřeň, ± sucho,  
± hniloba, ± vítr, kůrovec 

zvěř (okus), ± buřeň, ± sucho, ± sníh 
(vývraty, zlomy) 

zvěř (okus), ± buřeň, ± sucho, ± sníh 
(vývraty, zlomy) 

Opatření 
ochrany lesů   

ochrana proti okusu (nátěry) a loupání 
(repelenty, ovazy klestem), ožínání kultur, 
zpevňování porostů 

ochrana proti zvěři (nátěry), ožínání kultur ochrana proti zvěři (nátěry), ožínání kultur 

Meliorace : --- --- ---- 
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Číselné označení: Přírodní lesní oblast: 10 - Středočeská pahorkatina část:  Plocha: 

Cílový hospodářský soubor: ha % 

29 
Olšová stanoviště na podmáčených půdách 
potoční aluvia (s mírně pohyblivou půdní vodou - 3L, 3U) a trvale 
zamokřené terénní poklesliny (se stagnující vodou 1G, 1T); 
fluvizem, glej 

1 773,74 0,91 

Soubory lesních typů 
(lesní typy): 3L, 1G, 1T 
Zákonná ustanovení (zákon č .289/ 1995 Sb.) Základní hospodářská doporučení  (vyhláška č.83/ 1996 Sb.): 
Maximální velikost       
holé seče: 

Povolená maximální 
šířka holé seče: 

Doba zajištění kultur 
od vzniku holiny: 

Minimální podíl melioračních                 
a zpevňujících dřevin  (%): 

Meliorační a zpevňující dřeviny: 

1 ha 2 x průměr. 
výška 2 + 6 let1) 3L: 70; 1G: 90; 1T: 75 

3L: JV, OLL; 1G: OLL, VR;  
1T: DB,BŘ,OLL 

Přiměřeně snížený podíl MZD   
v případě nahodilých těžeb (%): 

Maximální zastoupení introdukovaných dřevin (%): 

---      

1) možná výjimka, podléhající schválení orgánem 
státní  správy 
 
 

--- ---      
Funkční potenciál Minimální ha počty prostokořenného sadebního mater. v tis. ks - hlavní(přimíšená) dř.: 
produkční (stanovištní): půdoochranný: vodoochranný: OLL JS SM VR JV BR OS JD JV  
podprům. - průměr. břehoochranný desukční 4 (3) 6 (4) 3,5(3) 1,1 (4) (3) (3) 5(3) (4)  

LESY  HOSPODÁŘSKÉ  
porostní typ 291 - smrkové 297a - olšové s JS a SM 297b - olšové 

OLL5, SM3, JS2, JV, BR, OS 
 

OLL5-6, JS3, SM1-2, JV, BR, OS OLL7, JS2, SM1, VR, BR, OS cílová 
druhová 
skladba 

1G: OLL9, VR1, SM, JS, BR, OS; 1T: 0LL6-8, BŘ+--3, SM0-2, BO, DB OS, JŘ 

Základní Obmýtí Obnovní doba Počátek obnovy Obmýtí Obnovní doba Počátek obnovy Obmýtí Obnovní doba Počátek obnovy 
hospodářská 100 20 91 90 20 81 80 20 711) 
doporučení Hosp. způsob Návratná doba Hosp. způsob Návratná doba Hosp. způsob Návratná doba 
vyhl.č.83/96 Sb. pN 7 pN 7 N, pN 7 
AVB 24 - 28 24 - 28 22 - 26 
Ekologická 
stabilita 

průměrná až nadprůměrná nadprůměrná až vysoká nadprůměrná až vysoká 
Možnosti 
přirozené 
obnovy 

omezené (buřeň, záplavy) omezené (buřeň, záplavy) omezené (buřeň, záplavy) 

Obnovní 
postup : 

náseky (š = 1v) proti větru větru • 3 seče 
v pracovním poli • využít zmlazení SM 
(clonný okraj) • vtroušený JS obsekem, 
OL uměle  

kombinace náseku (š = 1v) a skupinové 
seče • 3 seče v pracovním poli • výstavky 
pro přirozenou regulaci vodního režimu • 
JS přirozeně obsekem nebo clonnými 
skupinami, SM clonnými skupinami  

kombinace náseku (š = 1v) a skupinové 
seče • 3 seče v pracovním poli •  výstavky 
pro přirozenou regulaci vodního režimu • 
v extrémních podmínkách (1G) 
výmladkově  

Způsob 
obnovy 
(zalesnění) : 

vyvýšená sadba silnými sazenicemi 
(odrostky) 

vyvýšená sadba silnými sazenicemi 
(odrostky) 

vyvýšená sadba silnými sazenicemi 
(odrostky) • tůně a mrtvá ramena je 
účelné prohloubit a nezalesňovat 

Výchova  
porostů : 
-  zaměření 

stabilita kvalita kvalita 

- mladé    
  porosty                                 

10 - 35 let 
podúrovňové zásahy s kombinovaným 
výběrem • od mlazin udržet volný zápoj 
(pěstování korun) • interval 5 let  

7 - 30 let 
neutrální zásahy s kombinovaným 
výběrem • včasný začátek (po zapojení) • 
do 20 let mírně a často • střední zápoj 
(rovné kmínky, dlouhé koruny) • podpora 
JS • interval 5 - 10 let 

7 - 30 let 
neutrální zásahy s kombinovaným 
výběrem • včasný začátek (po zapojení) • 
do 20 let mírně a často • střední zápoj 
(rovné kmínky, dlouhé koruny) • podpora 
kvalitní OLL • interval 5 - 10 let 

- dospívající 
   porosty 

35 - 75 let 
mírné úrovňové zásahy s kombinovaným 
výběrem • podpora předrůstavých a 
úrovňových • interval 10 let 

30 - 60 let 
úrovňové zásahy s pozitivním výběrem • 
po vyčištění kmene vyšší intenzita (přírůst 
na nejkvalitnějších) • interval  
10 let  

30 - 60 let 
úrovňové zásahy s pozitivním výběrem • 
po vyčištění kmene vyšší intenzita (přírůst 
na nejkvalitnějších) • interval  
10 let  

Doporučené  
výrobní 
technologie : 

Požadavek na šetřivé vykonávání prací s ohledem na přírodní prostředí 
potah, UKT a SLKT s navijákem 

Ohrožení 
porostů : 

zamokření, buřeň, vítr, zvěř (okus), 
hniloba, kůrovec  

zamokření, buřeň, zvěř (okus) zamokření, buřeň, zvěř (okus) 

Opatření 
ochrany lesů   

včasné ožínání, nátěry proti okusu včasné ožínání, nátěry proti okusu včasné ožínání, nátěry proti okusu 
Meliorace : trvalé odvodnění t.j. údržba recipientu • snížení hladiny spodní vody na 0,2 - 0,4 m • neprovádět hluboké odvodnění 
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Uvnitř ZCHÚ by neměly být lesy hospodářské, ale lesy zvláštního určení. Pro ně 
platí následující zásady hospodaření (převzato z ÚHUL České Budějovice): 
 
ZÁSADY HOSPODAŘENÍ V LESÍCH ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ  

SUBKATEGORIE: 32a) - Lesy v I. zónách chráněných krajinných oblastí, přírodních   
           rezervacích a přírodních památkách 

FUNKCE: OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 
LOKALIZACE:   Přírodní rezervace - Čížov, Grybla, Štěpánovský pot., Kobylí dráha, Zvolská homole, Vymyšlená pěšina, 

Lhotecká stráň, Čertova hora u Vráže, Dědovické stráně, Hrby, Krkavčina u Lísku, Výří skály u Oslova, 
Žlíbky u Vráže, Baba, Karvanice, Libochovka, Sedlická obora, Kuřidlo, Velký a Malý Kamýk, Choltická 
obora 
Přírodní památky - Křečovický pot., Na Ostrově, Na Stříbrné, Vlčí rokle, Klepec I a II, Starkočský lom, 
Lom Chlum, Husova kazatelna, Kosova Hora, Vlásenický pot., Černýšovské jalovce, Židova strouha, 
Kopaniny, Vystrkov, V Obouch, Smutný, Kněz u Hrazan, Sobědražský prales, Dubná, Rukávečská 
obora, Libnič, Ryšovy, Sedlina, Skalka u Sovolusk, Pod Kazbalem 

CÍL HOSPODAŘENÍ: Ochrana vzácných rostlinných a živočišných společenstev, zachování přírodních výtvorů. Hospodaření 
podle plánu péče a podle rámcových směrnic hospodaření pro HS v ZCHÚ   

CÍLOVÁ DRUHOVÁ SKLADBA: Zajistit a uchovat zastoupení dřevin blízké přirozenému nebo původnímu, vyloučit geograficky 
nepůvodní dřeviny. Dle plánu péče 

HOSPODÁŘSKÝ TVAR: Les vysoký 
OBMÝTÍ: Prodloužit až do doby snižování plodnosti, popř. ponechat do fyzické mýtní zralosti. V porostních 

skupinách s nevhodnou dřevinnou skladbou mírně zkrátit 
OBNOVNÍ DOBA: Prodloužit popř. až do přirozené obnovní doby (fáze rozpadu) 

Přeměny - viz HS pro les hospodářský  
HOSPODÁŘSKÝ ZPŮSOB: Převážně podrostní, popř. účelový výběr. Přeměny násečně. Zákaz holosečí 
OBNOVNÍ POSTUP: míšení 
dřevin a prostorová výstavba: 

Maximálně přizpůsobit přirozené obnově (clonné seče maloplošné a skupinovité), popř. účelovému 
výběru. Míšení dřevin do skupin. Výstavba blízká přirozenému stavu, diferencovaná až výběrná 

ZALESŇOVÁNÍ , 
PŘIROZENÁ OBNOVA: 

Menší plošky ponechat pro přirozenou sukcesi, větší holiny zalesnit autochtonním sadebním 
materiálem. Dosáhnout maximální podíl přirozené obnovy vhodných dřevin 

 zaměření: Dosáhnout zastoupení původních dřevin, vytvářet vhodné podmínky pro rozvoj chráněných druhů rostlin 
a živočichů 

VÝCHOVA 
POROSTŮ: 

mladé porosty :                                Způsob provedení zásahu a intenzita závisí na dřevině, protěžovat cílové dřeviny, redukce nežádoucích, 
snaha o neporušení zápoje 

 dospívající 
porosty: 

Protěžovat dřeviny cílové skladby, uvolňovat koruny dřevin vhodných pro přirozenou obnovu, neporušit 
zápoj - dle plánu péče 

BEZPEČNOST PRODUKCE: Ohrožení větrem, hnilobou, tracheomykózou 
OPATŘENÍ OCHRANY LESA:  Dle plánu péče, zákaz chemizace 
OPATŘENÍ V PĚSTEBNÍ 
ČINNOSTI : 

Přirozené ekosystémy s nenarušenou autoregulací bez zásahu; regulační zásah k podpoře přirozeného 
zastoupení a různověkosti   

OPATŘENÍ V TĚŽEBNÍ 
ČINNOSTI : 

Vyklizování provádět jen tam, kde nehrozí škody na nárostech, jinak dřevní hmotu ponechat, zásah 
mimo vegetační dobu. Přibližovat hlavně koňmi 

OPATŘENÍ V OSTATNÍCH 
ČINNOSTECH :  

Zakládaní staveb a technických děl není dovoleno 

MELIORACE: Odvodnění není dovoleno 
CESTNÍ SÍŤ: Stavba cest v blízkosti a v chráněných územích pouze se svolením orgánů ochrany přírody 
PRVKY ÚSES: Hospodaření podle návrhů opatření v prvcích ÚSES. Ochrana původní fytocenózy  

 
Jak je zřejmé z kapitoly 2.5.1. Základní údaje o lesích – část Porovnání přirozené a 
současné skladby lesa, porost 121 Ea má zcela nevhodnou druhovou skladbu 
dřevin. Základním opatřením pro lesní porost uvnitř rezervace je převedení lesních 
porostů z kategorie „lesů hospodářských“ do kategorie „lesů zvláštního určení“ a při 
tvorbě nových lesních hospodářských osnov (platnost stávajících končí 31.12.2007) 
zakotvit do nich opatření směřující ke změně druhové skladby porostu 121 Ea. 
 
Lesnický pohled na přirozenou skladbu není zcela totožný s pohledem rekonstrukční 
botaniky. Lesní typ 3K je dle lesnického pohledu bučinou a příměsí dubu, z pohledu 
rekonstrukční vegetace by zde byl původní dubový porost s charakteristickým 
podrostem kyselé doubravy na chudém substrátu. Každopádně druhová skladba 
tvořená 100% vysazených jehličnanů je v rezervaci nevhodná a druhovou skladbu 
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bude nutné výchovnými zásahy zvolna měnit ve prospěch listnatých dřevin, zejména 
dubu. Cílem je lesní společenstvo zhruba odpovídající kyselé doubravě. 
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3.1.2. Péče o rybníky (nádrže) 
 
Dne 12.1.2006 se v Blatné uskutečnilo jednání o způsobu hospodaření v rybníce 
Kovašín, který je součástí přírodní rezervace Kovašínské louky. Předmětem jednání 
bylo stanovení takového způsobu hospodaření, které by nebylo v rozporu se 
základními ochrannými podmínkami této rezervace.  
 
 
Název rybníka (nádrže) Kovašín 
Způsob hospodaření Rybochovný rybník  
Hlavní chovná ryba Kapr 
Hmotnostní kategorie kapra K0, K1, K2 – maximální velikost 
Velikost obsádek K0 40 – 100 tis ks/ha – lov K2 (zadržený plůdek) do max. hmotnosti při 

výlovu 500 kg/ha 
Velikost obsádek K1 1,2 tis ks/ha – lov v K2 do max. hmotnosti při výlovu 700 kg/ha 
Doplňková ryba Candát, štika. Obsádka bez býložravých druhů ryb 
Způsoby regulačního přikrmování Granulovaná krmiva KPI a KPII a obiloviny.  

Jednorázová dávka max. 400 kg/rybník  
Způsoby hnojení Žádná organická ani anorganická hnojiva nebudou používána 
Způsoby vápnění V případě potřeby v zimním období pálené vápno v max. dávce 700 

kg/ha nebo mletý vápenec v max. dávce 2 000 kg/ha 
V případě nezbytnosti v letním období desinfekční vápnění páleným 
vápnem v max. dávce 50 kg/ha a to max. 3x10 kg kg/ha za týden 
s odstupem min. 1 den mezi aplikacemi dávek 

Způsoby použití chemických látek Žádné chemické preparáty nebudou aplikovány 
Manipulace s vodní hladinou Při násadě K0 slovení každoroční (jenohorkové hospodaření) 

Při jiné obsádce lze ponechat 2 roky (dvouhorkové hospodaření) 
Způsob letnění nebo zimování Neletnit ani nezimovat 
Způsob odbahňování Není potřeba 
 
 
Při inventarizaci v květnu 2007 byla na hrázi rybníka Kovašín složena hromada 
organického hnojiva – chlévského hnoje, shozená z hráze do vody. Při inventarizaci 
v červenci byly v severovýchodním cípu rybníka zaznamenány modrozelené povlaky 
řas a sinic. Do budoucna lze uvažovat o odbahnění rybníka Kovašín. Odbahnění by 
muselo být provedeno šetrně, v první fázi jen na části rybníka, a bahno odvezeno. 
 
 
Druhý z rybníků je proti rybníku Kovašín nepatrný, nicméně také ovlivňuje kvalitu 
rezervace. V roce 2007 byl čerstvě vyhrnutý a kolem něho byly navršeny hromady 
vybagrované země a bahna. Tento materiál bude nutné z rezervace odstranit. 
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3.1.1. Péče o ostatní pozemky 
 
Zásahy a opatření na pozemcích v rezervaci: 
 
Plo-
cha č. 

Výměra 
cca (ha) 

Stručný popis Doporučený 
zásah 

Naléh
avost 

Interval 
provádění 

Termín provedení 

 
I.A 

 
1,8 

Ruderalizovaná 
vegetace SZ okrajů 
rezervace 

Kosení 
vyhrabání 
odvoz  

 
1 

 
2x ročně 

 
Červen a srpen 

 
I.B 

několik 
m2 

Třtina a orobinec 
podél strouhy v SZ 
části PR 

Kosení 
vyhrabání 
odvoz  

 
1 

 
2x ročně 

 
Červen a srpen 

 
I.C 

Několik 
desítek 
m2 

Plochy třtiny křovištní 
v J části rezervace 

Kosení 
vyhrabání 
odvoz  

 
1 

 
2x ročně 

 
Červen a srpen 

 
II.A 

 
1,0 

Moliniová louka 
v S části rezervace 

Kosení 
vyhrabání 
odvoz  

 
2 
1 

 
2x ročně 
1x ročně 

Přelom  
červenec – srpen 
Případná 2. seč v 
říjnu 

 
II.B 

 
1,8 

Louka pod silnicí, 
plochy podél cesty, 
nově vykácená louka, 
moliniové louky a 
cenné mokřady  
v J části rezervace 

Kosení 
vyhrabání 
odvoz  

 
1 

 
1x ročně 

 
Přelom  
červenec – srpen 

 
II.C 

 
0,8 

Vlhká louka zarostlá, 
historické nálezy 
bahenních pampelišek 

Kosení 
vyhrabání 
odvoz  

 
2 

 
1x ročně 

Přelom  
červenec – srpen 

 
II.D 

 
1,8 

Vlhká louka kosená 
zemědělci 

Kosení 
vyhrabání 
odvoz  

 
1 

 
1x ročně 

Přelom  
červenec – srpen 

Kosení 
vyhrabání 
odvoz  

 
1 

 
1x ročně 

 
Konec října 

 
III.A 

 
0,2 

Nejcennější plocha 
s hořci v SZ části 
rezervace 

Úklid hald 
větví smrku 

1 jednorázově Ihned 

 
III.B 

několik 
m2 

Nepatrná plocha 
s hořci v J části PR 

Kosení 
vyhrabání 
odvoz  

 
1 

 
1x ročně 

 
Konec října 

 
IV.A 

 
0,5 

Vysoká vlhkomilná 
vegetace druhově 
chudá v S části PR 

Kosení 
vyhrabání 
odvoz  

 
2 

 
1x za 3 roky 

 
Srpen - září 

 
IV.B 

 
0,1 

Zbytek vlhkomilné 
vegetace pestřejší 

Kosení 
vyhrabání 
odvoz  

 
2 

 
1x za 3 roky 

 
Srpen - září 

 
IV.C 

 
0,4 

Semixerotemní 
trávníky na 
vyvýšenině 

Kosení 
vyhrabání 
odvoz  

 
2 

 
1x za 3 roky 

 
Srpen - září 

 
IV.D 

 
0,5 

Vysoká vlhkomilná 
vegetace druhově 
chudá v J části PR 

Kosení 
vyhrabání 
odvoz  

 
2 

 
1x za 3 roky 

 
Srpen - září 

 
V.A 

 
0,7 

Degradované porosty 
druhově chudé 
v S části rezervace 

Redukce 
náletu 

3 dle potřeby Zimní období 

V.B 0,8 Degradované porosty Redukce 3 dle potřeby Zimní období 
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druhově chudé 
v Jčásti 

náletu 

 
VI.A 

 
0,8 

 
Les na PUPFL  

Změna 
druhové 
skladby 

 
2 

 
Viz kapitola 3.1.1. Péče o lesy 

VI.B 0,2 Olšiny náletové Zdravotní 
probírky 

2 dle potřeby Zimní období 

VI.C 1,0 Olšiny náletové Zdravotní 
probírky 

2 dle potřeby Zimní období 

VI.D 0,3 Olšina na PUPFL Zdravotní 
probírky 

2 Viz kapitola 3.1.1. Péče o lesy 

VII. 0,1 Haldy materiálu po 
vyhrnutí rybníka 

Odstranění 
deponií 

2 jednorázově Kdykoliv 

 
VIII. 

 
0,1 

 
Bývalá skládka 

Likvidace 
skládky a 
bolševníku 

 
1 

do vymýcení 
bolševníku 

 
Kdykoliv 

Dle upřesnění Bez botanicky cenných 
nálezů a společenstev 

Realizace 
tůní 

2 jednorázově Zimní období 

 
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). 
 
 
 
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 (ze 
zákona 50 m od hranic PR) se nachází orná půda, louky, vodní plocha, les a 
komunikace. 
 
Z hlediska možnosti ovlivnění rezervace je problematická orná půda. Pole sousedí 
s rezervací při její severní hranici a jsou orána až k této hranici. Severozápadní okraj 
rezervace, zhruba třicetimetrový pás podél okraje pole, je silně ruderalizován právě 
splachy ze sousedního pole. Naštěstí pás vegetace mezi tímto polem a nejcennější 
plochou rezervace s populací čítající stovky hořců je poměrně široký (cca 100 
metrů).  
 
V ochranném pásmu nelze připustit hnojení kejdou, použití umělých hnojiv a 
pesticidů. Vhodným opatřením by bylo osetí 50 m pruhu při hranici rezervace travní 
směsí a její pravidelné kosení. 
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Při obhospodařování pozemků ochranného pásma je nutno dbát na obecné zásady, 
jako je nevjíždění do rezervace mechanizací, nepoškození travního drnu těžkou 
technikou, ohněm apod. 
 
 
 
3.3. Zaměření a vyznačení ZCHÚ v terénu 
 
Přírodní rezervace je v současné době v terénu vyznačena pěti tabulemi s malým 
státním znakem. Dvě jsou při silnici na západní hranici, jedna zhruba uprostřed 
severní hranice, dvě podél cesty tvořící východní hranici rezervace. Kůly s pásovým 
značením se po obvodu nacházejí jen ojediněle. 
 
Předpokládáno je přehlášení rezervace v nově zaměřených hranicích (zaměření bylo 
provedeno v roce 2007, přehlášení je předpokládáno v roce 2008). Nové hranice 
odpovídající reálnému stavu budou nově označeny pásovým značením na kůlech 
nebo stávajících dřevinách. Bylo by vhodné umístit k rezervaci alespoň dvě nové 
tabule s informačním textem. 
 
 
 
3.4. Návrhy potřebných administrativně – správních opatření v území 
 
V roce 2007 bylo provedeno zaměření hranic přírodní rezervace tak, aby hranice 
odpovídaly reálnému stavu. Lomové body byly označeny plastovými geodetickými 
mezníky. V roce 2008 je plánováno přehlášení rezervace v nově stanovených 
hranicích. 
 
 
 
3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností 
 
Plocha přírodní rezervace 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 okrajích rezervace je vhodné umístit dvě tabule s informačním textem. 
 
 
 
3.7. Návrhy na průzkum či výzkum ZCHÚ a monitoring 
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• Vyhodnocení zásahu založení tůní cca po 5 letech od vyhloubení. 
• Periodická kontrola výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a rostlin 

červeného seznamu. 
• Entomologický průzkum lokality se zaměřením na výskyt modrásků rodu 

Maculinea. 
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4. Závěrečné údaje 
 
 
4.1. Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle 

jednotlivých zásahů (druhů prací) 
 
 
Jednorázové zásahy 
 
 
Druh zásahu 

 
Odhad 
plochy, 
délky 

 
Náklady na 

jednotku (Kč) 

Orientační 
náklady za 

provedený úkon 
(Kč cca ) 

Instalace pásového značení podél obvodu přírodní 
rezervace na stávajících dřevinách 

1 000 m 300 Kč / 100 m  3 000 

Instalace pásového značení podél obvodu přírodní 
rezervace na kůlech 

1 200 m 800 Kč / 100 m  9 600 

Nákup a instalace tabulí s informačním textem 2 ks 14 500 Kč / tabuli  29 000 
Úklid hromad větví smrku z nejcennější části 
moliniových luk v SZ části PR 

   1 000 

Odstranění deponií a bahna kolem vyhrnutého 
rybníka v JV cípu PR 

  cca 20 000 

Vypracování projektu realizace tůní v PR   cca  80 000 
Vyhloubení tůní, odvoz materiálu, zahlazení stop 
po příjezdové cestě 

 Dle aktuálních cen 
a výkazu výměr 

cca  500 000 

Celkem    642 600 

 
 
 
Opakované zásahy jsou uvedeny na následující straně. 
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Opakované zásahy  
(náklady na kosení 30 000 Kč/ha) 
náklady na vyřezání dřevin u rybníka 30 000 Kč/ha, v olšině 40 000 Kč/ha) 
 
 
Plocha a druh doporučeného zásahu 

Odhad 
plochy 

(ha) 

Orientační 
náklady za rok 

(Kč) 

Orientační 
náklady za období 

10 let platnosti 
plánu péče (Kč) 

Plochy I.A, I.B, I.C (ruderalizované okraje SZ části, 
oka třtiny, orobinec a třtina ve strouze): 

Kosení 2x ročně v červnu a v srpnu,  
shrabání, odvoz 

 
1,8 

 
 108 000 

 
 1 080 000 

Plocha II.A (moliniová louka v S části PR): 
Kosení 2x ročně: na přelomu července a srpna 
a koncem října první 4 roky, shrabání, odvoz 

 
1,0 

 
 60 000 

 
 240 000 

Plocha II.A (moliniová louka v S části PR): 
Kosení 1x ročně na přelomu července a srpna 
po ustálení od 5. roku, shrabání, odvoz 

 
1,0 

 
 30 000 

 
 180 000 

Plochy II.B a II.C (louka pod silnicí, plochy u cesty, 
nově vykácená louka, moliniové louky a mokřady v J 
části PR, vlhká louka zarostlá v centrální části PR) 

Kosení 1x ročně na přelomu července a srpna, 
shrabání, odvoz 

 
2,6 

 
 78 000 

 
 780 000 

Plochy III.A, III.B (s výskytem hořců) 
Kosení 1x ročně koncem října, shrabání, odvoz 

0,2  6 000  60 000 

Plochy IV.A, IV.B, IV.C, IV.D (horší kvalita nebo 
nesnadná dostupnost) 

Kosení 1x ročně třetina rozlohy srpen – září, 
shrabání, odvoz 

1,5 
 
(ročně 
0,5 ha) 

 
 15 000 

 
 150 000 

Plochy V.A a V.B (degradované porosty druhově 
chudé kolem rybníka) 

Redukce náletu dle potřeby, cca 1x za 10 let, 
v zimním období, úklid a odvoz hmoty 

 
1,5 

 
V roce vykácení  
 45 000 

 
 45 000 

Plochy VI.B, VI.C (náletové olšiny mimo PUPFL) 
Zdravotní probírky dle potřeby, cca 1x za 5 let, 
v zimním období, úklid a odvoz hmoty 

 
1,2 

V roce vykácení  
 48 000 

 
 96 000 

Plocha VIII (bolševník na bývalé skládce) 
Posekání, aplikace Roundup do vymizení 
bolševníku (cca 4 roky) 

 
0,01 

 
 1 000 

 
 4 000 

 
Celkem 

 První 4 roky 
 268 000 
 
Dalších 6 let 
 237 000 
 
S průklestem  
 330 000 

 
 2 635 000 

 
 
 




































