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Plán pé�e 
 
 

P�írodní památka Jesení 
 
 

Pro období: 2010 – 2019 
 
 
 
1. Základní identifika�ní a popisné údaje 
 
1.1. Eviden�ní kód ZCHÚ, kategorie IUCN : 1293, p�írodní památka 
 
 
 
1.2. Platný právní p�edpis nebo rozhodnutí o vyhlášení ZCHÚ: 
 

Z�ízeno: vyhláškou plenárního zasedání ONV Tábor 
Dne: 18. 11. 1990 

 
 
 
1.3. Územn� správní �len�ní, p�ekryv s jinými chrán�nými územími a 

p�íslušnost k soustav� Natura 2000 
 
Kraj: Jiho�eský 
Obec s rozší�enou p�sobností t�etího stupn�: Tábor 
Obec: Ratibo�ské Hory 
Katastrální území: Ratibo�ice 
 
Národní park: nenachází se 
Chrán�ná krajinná oblast: nenachází se 
Jiný typ chrán�ného území: nenachází se 
 
Natura 2000 
Pta�í oblast: nenachází se 
Evropsky významná lokalita nenachází se 
 
 
Orienta�ní mapa a vymezení zájmového území viz P�ílohy �. 1 a 2. 
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1.4. Vymezení území podle sou�asného stavu katastru nemovitostí 
 
P�írodní památka Jesení zahrnuje v sou�asné dob� dv� louky po obou stranách 
drobného potoka. Louka na pravém b�ehu je hodnotná, floristicky bohatá, pravideln� 
kosená. Louka na levém b�ehu je dlouhodob� nekoseným ruderálem. Krajský ú�ad 
Jiho�eského kraje, jakožto odpov�dný orgán, má v úmyslu jmenované ZCHÚ 
p�ehlásit. P�ehlášená p�írodní památka by zahrnovala pouze hodnotnou severní 
louku na pravém b�ehu potoka. Plán pé�e je vypracován již pro budoucí podobu 
p�írodní památky Jesení. 
 
 
Zvlášt� chrán�né území 
 
Mapka katastru nemovitostí nad leteckým snímkem byla poskytnuta Krajským 
ú�adem. Informace o parcele KN byly staženy z voln� p�ístupných stránek 
katastrálního ú�adu, které umož�ují nahlížení do katastru nemovitostí. Kopie 
katastrální mapy se zákresem stavu pozemkové držby podle pozemkového katastru 
a informace o parcelách ZE byly získány na Katastrálním ú�ad� pro Jiho�eský kraj, 
katastrálním pracovišti v Tábo�e v zá�í roku 2009. Vým�ra ZCHÚ je p�evzata ze 
zam��ení realizovaného v roce 2006 (viz kapitola 3.3. Zam��ení a vyzna�ení ZCHÚ 
v terénu). Mapové podklady jsou p�ílohou �. 3, informace o parcelách jsou P�ílohou 
�. 4 Plánu pé�e.  
 
 
Parcela 
�. dle 
KN 

Parcela 
�. dle 
PK 

 
Druh pozemku 

Zp�sob 
využití 

Vým�ra 
celková 

(m2) 

Vým�ra 
v ZCHÚ 

(m2) 

�íslo 
LV 

 
Vlastník 

Katastrální území: Ratibo�ice u Tábora 
932/1 932 

 
Ostatní plocha Zele� 13 373 12 894 65 p. Melichar,  

Ratibo�ské Hory 
Celkem 12 894 m2, tj.1,2894 ha 

 
 
 
 
Ochranné pásmo 
 
Ochranné pásmo není specieln� vyhlášeno. Podle ustanovení § 37 odst. 1 zákona 
�NR �. 114/92 Sb. je jím území do vzdálenosti 50 m od hranic zvlášt� chrán�ného 
území. V následujícím vý�tu jsou uvedeny parcely, které budou spadat do 
ochranného pásma p�írodní památky v nových hranicích ze zákona, a� již celé, nebo 
jejich �ást. Jedná se ponejvíce o lesní pozemky. 
 
Katastrální území Ratibo�ice: 840, 894/1, 894/3, 894/4, 932/2, 932/3, 934/3, 974/1, 

1183/1 
 
Katastrální území Hlasivo: 867, 869, 891/1, 1948/1 
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1.5. Vým�ra ZCHÚ podle parcelního vymezení 
 
Vým�ra všech lesních pozemk� (PUPFL) podle parcelního vymezení 0 
Vým�ra všech zem�d�lských pozemk� (ZPF) podle parcelního vymezení 0 
Vým�ra všech vodních ploch a tok� podle parcelního vymezení 0 
Vým�ra všech zastav�ných ploch v�etn� komunikací podle parcelního vymezení 0 
Vým�ra všech ostatních ploch podle parcelního vymezení 1,2894 ha 
Celková vým�ra ZCHÚ 1,2894 ha 
 
 
 
1.6. Hlavní p�edm�t ochrany 
 
1.6.1. P�edm�t ochrany podle z�izovacího p�edpisu 
 
Ve vyhlášce Okresního národního výboru v Tábo�e z �íjna roku 1990 je ve �lánku 1: 
Popis a vymezení chrán�ných p�írodních výtvor� za p�edm�t ochrany ozna�en 
„Rozsáhlý lu�ní komplex s ukázkov� vytvo�enou hydrosérií spole�enstev od 
nejvlh�ích k sušším (mezofilním) s množstvím chrán�ných a význa�ných druh�. 
Bohatý výskyt prstnatce májového (Dactylorhiza majalis), ost�ice dvoumužné (Carex 
diandra), kozlíku dvoudomého (Valeriana dioica), vachty trojlisté (Menyanthes 
trifoliata) aj.“ 
 
 
 
1.6.2. Hlavní p�edm�t ochrany – sou�asný stav 
 
A. spole�enstva 
 
Název spole�enstva Podíl 

plochy 
v ZCHÚ 

Popis biotopu spole�enstva 

 
Ost�icovorašeliníková 
spole�enstva svazu Sphagno 
recurvi – Caricion canescentis 
s p�echody k ost�icovým 
spole�enstv�m rašelinných luk 
svazu Caricion fuscae 

 
Cca 30% 

Druhov� bohatý porost na podmá�eném stanovišti. Nápadná 
p�edevším bohatá populace vachty trojlisté (Menyanthes 
trifoliata) a ost�ice p�ioblé (Carex diandra). Hojn� zastoupen 
suchopýr úzkolistý, kozlík dvoudomý, ost�ice prosová, ost�ice 
šedavá, ost�ice obecná, violka bahenní, prstnatec májový 
(Eriophorum angustifolium, Valeriana dioica, Carex panicea, 
C. canescens, C. nigra, Viola palustris, Dactylorhiza majalis)  
a rašeliníky.  

 
Lu�ní porosty st�ídav� vlhkých 
stanoviš� svazu Molinion s oky 
sušších krátkostébelných 
porost� svazu Violion caninae 

 
Cca 40% 

Druhov� bohaté lu�ní porosty typického spektra: bezkolenec, 
krvavec toten, �ertkus lu�ní, ost�ice Hartmanova, mochna 
nátržník (Molinia caerulea, Sangiusorba officinalis, Succisa 
pratensis, Carex hartmanii, Potentilla erecta). N�kolik ok sušší 
krátkostébelné vegetace: smilka, mate�ídouška, v�es, vítod, 
hadí mord nízký a všivec lesní (Nardus stricta, Thymus 
pulegioides, Calluna vulgaris, Polygala vulgaris, Scorzonera 
humilis, Pedicularis sylvatica) 
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B. druhy 
 
 

 
Název druhu  

Aktuální 
po�etnost nebo 
vitalita populace 
v ZCHÚ 

 
Stupe� ohrožení  

 
Popis biotopu druhu 

 
Zdroj údaj� 

Všivec lesní 
Pedicularis sylvatica 

Desítky rostlin 
Vitální populace 

Siln� ohrožený dle 
zákona 
Ohrožený dle �K 

Krátkostébelná 
spole�enstva 
Plochy 1c 

Vlastní 
pr�zkum 2009 

Vachta trojlistá 
Menyanthes 
trifoliata  

Porosty 
Vitální populace 

Ohrožený dle zákona 
Ohrožený dle �K 

Ost�icovorašeliníková 
spole�enstva, plocha 1a 

Vlastní 
pr�zkum 2009 

Prstnatec májový 
Dactylorhiza majalis 

Stovky rostlin 
Vitální populace 

Ohrožený dle zákona 
Ohrožený dle �K 

Lu�ní porosty  
Plochy 1a, 1b, 1c 

Vlastní 
pr�zkum 2009 

Ost�ice blešní 
Carex pulicaris 

Desítky rostlin 
Vitální populace 

Ohrožený dle zákona 
Siln� ohrožený dle 
�K 

Moliniová louka 
Plocha 1b 

Vlastní 
pr�zkum 2009 

 
Suchopýr štíhlý 
Eriophorum gracile 

 
8 fertilních rostlin 
v roce 2009 

Kriticky ohrožený dle 
zákona 
Kriticky ohrožený dle 
�K 

Ost�icovorašeliníková 
spole�enstva, plocha 1a 
Podél odvod�ovací stoky C 

Mgr. Koptík 
Firma Daphne 
�. Bud�jovice 
2009 

Ost�ice p�ioblá 
Carex diandra 

Stovky rostlin 
Vitální populace 

Siln� ohrožený dle 
�K 

Ost�icovorašeliníková 
spole�enstva, plocha 1a 

Vlastní 
pr�zkum 2009 

Ost�ice Hartmanova 
Carex hartmanii 

Mén� po�etná 
Vitální populace 

Ohrožený dle �K Ost�icovorašeliníková 
spole�enstva a moliniové 
louky, plochy 1a, 1b 

Vlastní 
pr�zkum 2009 

Hadí mord nízký 
Scorzonera humilis 

N�kolik desítek 
kvetoucích rostlin 

Ohrožený dle �K Krátkostébelná 
spole�enstva 
Plochy 1c 

Vlastní 
pr�zkum 2009 

Kozlík dvoudomý 
Valeriana dioica 

Hojná 
Vitální populace 

Ohrožený dle �K Ost�icovorašeliníková 
spole�enstva a moliniové 
louky, plochy 1a, 1b 

Vlastní 
pr�zkum 2009 

Rozrazil štítkovitý 
Veronica scutellata 

V roce 2009 nebyl 
druh ov��en 

Vzácn�jší dle �K  Albrechtová 
1997 

 
Ve sloupci stupe� ohrožení je uvedeno za�azení druhu do jedné ze t�í kategorií dle vyhlášky �. 
395/1992 k zákonu �NR �. 114/1992 Sb. o ochran� p�írody a krajiny a za�azení do jedné ze �ty� 
kategorií dle �ervené knihy  - publikace Komentovaný �ervený seznam kv�teny jižní �ásti �ech 
(Chán a kol. AOPK 1999). 
 
 
Výskyt zvlášt� chrán�ných druh� rostlin a vybraných druh� �erveného seznamu 
v ploše ZCHÚ je zobrazen v grafické P�íloze �. 7. 
 
 
1.7 Dlouhodobý cíl pé�e 
 
P�edm�tem ochrany p�írodní památky je podle z�izovacího p�edpisu lu�ní komplex 
s typickými spole�enstvy a s množstvím chrán�ných a význa�ných rostlinných druh�. 
Dlouhodobým cílem je tedy zachování hodnotného ekosystému druhotného bezlesí 
této louky. Její zachování je možné jedin� prost�ednictvím trvalé pé�e. 
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2. Rozbor stavu zvlášt� chrán�ného území s ohledem na p�edm�t ochrany 
 
 
2.1. Stru�ný popis území a charakteristika jeho p�írodních pom�r� 
 
P�írodní památka Jesení se nachází zhruba 10 km SV od centra m�sta Tábor. 
Nejbližší obcí vzdálenou zhruba 1 km jihovýchodn� je obec Ratibo�ice, na jejímž 
katastrálním území se p�írodní památka nalézá. Katastrální území Ratibo�ice 
správn� spadá pod obec Ratibo�ské Hory. Jedná se o chrán�né území lu�ního 
charakteru s vysokou druhovou diverzitou a se vzácnými floristickými nálezy. 
 
Dle geomorfologického �len�ní pat�í zájmové území do soustavy �esko-moravské, 
geomorfologického celku Táborská pahorkatina, okrsku Sezimoústecká pahorkatina. 
Nadmo�ská výška území se pohybuje v rozmezí cca 470 - 476 m n. m. Pozemek se 
nepatrn� sklání k západu. 
 
P�írodní památka se nachází v povodí 1-07-04-052 Malenínský potok (P�íloha �. 5). 
Klimaticky spadá území p�írodní památky do mírn� vlhkého vrchovinového okrsku 
mírn� teplé oblasti, suma srážek cca 650 mm, pr�m�rná ro�ní teplota 6-7°C. 
 
Horninové podloží tvo�í biotitická a silimanit – biotitická pararula moldanubického 
stá�í p�ekrytá deluviofluviálními hlinitými písky a pís�itými hlínami holocenního stá�í. 
P�dním pokryvem je pseudoglej typický a glej organozemní. 
 
Rekonstruk�ní vegetací plochy p�írodní památky jsou luhy a olšiny t�íd Salicetea 
purpureae, Alnetea glutinosae a Querco - Fagetea (podsvaz Alnenion glutinoso - 
incanae), doprovázející drobný Malenínský potok. Kolem jsou rekonstruovány kyselé 
doubravy t�ídy Quercetea robori – petraea. Jako potenciální vegetace (tj. taková, 
která by se zde vyvinula, kdyby na ni p�estal p�sobit �lov�k) je v oblasti mapována 
biková a/nebo jedlová doubrava (Luzulo albidae - Quercetum petraeae, Abieti - 
Quercetum). Sou�asný vegeta�ní pokryv p�írodní památky je popsán v kapitole 2.5. 
Sou�asný stav ZCHÚ a p�ehled díl�ích ploch. 
 
P�ehled zvlášt� chrán�ných druh� doložených z lokality: 
 

 
Název druhu  

Aktuální 
po�etnost nebo 
vitalita populace 
v ZCHÚ  

Kategorie podle 
vyhlášky �. 395/1992 
Sb. 

 
Poznámka 
 

Všivec lesní 
Pedicularis sylvatica 

Desítky rostlin 
Vitální populace 

Siln� ohrožený druh Vlastní pr�zkum 2009 

Vachta trojlistá 
Menyanthes trifoliata  

Porosty 
Vitální populace 

Ohrožený druh Vlastní pr�zkum 2009 

Prstnatec májový 
Dactylorhiza majalis 

Stovky rostlin 
Vitální populace 

Ohrožený druh Vlastní pr�zkum 2009 

Ost�ice blešní 
Carex pulicaris 

Desítky rostlin 
Vitální populace 

Ohrožený druh Vlastní pr�zkum 2009 

Suchopýr štíhlý 
Eriophorum gracile 

8 fertilních rostlin 
v roce 2009 

Kriticky ohrožený druh Mgr. Koptík, Daphne 
�. Bud�jovice, 2009 
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2.2. Historie využívání území a zásadní pozitivní a negativní vlivy lidské 

�innosti v minulosti 
 
P�írodní památka Jesení zahrnuje v sou�asné dob� dv� louky po obou stranách 
drobného Malenínského potoka. Jižní louka na levém b�ehu potoka sousedí s ornou 
p�dou, severní louka na pravém b�ehu potoka sousedí s lesními porosty. Na severní 
louce byl v minulosti v nejvlh�í �ásti malý rybník (Albrechtová 1997). V minulosti byly 
pravd�podobn� ob� louky obhospoda�ovány obdobným zp�sobem. 
 
Louka na pravém b�ehu je v sou�asné dob� pravideln� kosená a je floristicky 
bohatá. Louka na levém b�ehu je dlouhodob� nekosená a vegeta�ní pokryv tvo�í 
n�kolik konkuren�n� silných dominant. Tato plocha je totáln� degradovaná jednak 
splachy ze sousedního pole, jednak dlouhodobým ponecháním plochy ladem. Po 
p�ehlášení p�írodní památky nebude její sou�ástí. 
 
Plocha kosené louky na severním b�ehu potoka je v soukromém vlastnictví (viz 
kapitola 1.4. Vymezení území podle sou�asného stavu katastru nemovitostí). Od 
roku 1990 je kosena na náklady orgán� ochrany p�írody, nap�ed OkÚ v Tábo�e, 
v sou�asné dob� KÚ v �. Bud�jovicích. Je kosena každoro�n� s výjimkou roku 
2003, kdy pravomoci p�echázely z okresních ú�ad� na krajské. V roce 2003 byl 
soukromý majitel rozhodnut nedat souhlas s další údržbou a plochu zalesnit, což 
našt�stí nebylo realizováno.  
 
V sou�asné dob� kosení severní louky zajiš�uje Krajský ú�ad Jiho�eského kraje (viz 
kapitola 2.6. Zhodnocení výsledk� p�edchozí pé�e a dosavadních zásah� do ZCHÚ 
a záv�ry pro další postup).  
 
 
2.3. Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní p�edpisy 
 
P�írodní památka Jesení nezahrnuje lesní pozemky, nevztahuje se na ni LHP.  
 
 
2.4. Škodlivé vlivy a ohrožení území v sou�asnosti 
 
Území p�írodní památky Jesení je pom�rn� malé, a proto zranitelné. Od okraj� jsou 
patrné stopy ruderalizace a zar�stání d�evinami. Zejména severovýchodní okraje 
pod lesem jsou hust� prorostlé mladými osikami a ke�ovými vrbami z nálet� a 
z obrážejících pa�ízk�. P�erušení pravidelného kosení by m�lo za následek okamžitý 
nástup d�evinného patra se všemi negativními d�sledky. 
 
Nejv�tší nebezpe�í p�edstavuje t�tina k�ovištní. V louce p�írodní památky roste 
zejména ve východním cípu. Ruderalizované okraje a zejména východní cíp 
s populací t�tiny je nutno pravideln� kosit, a to �ast�ji, než 1x ro�n�. P�ímo uprost�ed 
louky je vyvýšená hromada materiálu zarostlá kop�ivou. Porost kop�ivy je rovn�ž 
vhodné potla�it kosením. 
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Nejvzácn�jší botanický nález, druh suchopýr štíhlý (Eriophorum gracile), roste 
v p�írodní památce v malé populaci podél odvod�ovací strouhy C. Jelikož populace 
je velice malá (r. 2009: 8 fertilních rostlin) a je rozložena p�ímo ve strouze a na jejích 
b�ezích, není vhodné strouhu mechanicky prohlubovat, nebo� hrozí nebezpe�í, že 
rý�em bude vyrýpnuta práv� vzácná nepatrná populace suchopýru na jejím b�ehu.  
 
P�i použití mechanizace je nutno dbát na opatrnost a nevjížd�t t�žkou mechanizací 
hluboko do louky. Zejména západní �ást louky je siln� zbahn�lá a v p�ípad�, že 
mechanizace v bahn� uvázne, hrozí poškození vegeta�ního krytu.  
 
 
 
 
2.5. Sou�asný stav ZCHÚ a p�ehled díl�ích ploch 
 
Na základ� terénního pr�zkumu provedeného b�hem vegeta�ní sezóny roku 2009 
bylo zájmové území p�írodní památky v nov� navržených hranicích rozd�leno na dva 
základní typy vegetace, z �ehož bezlesí bylo rozd�leno na �ty�i podtypy: 
 

1. Porosty travobylinné (bezlesí) 
   1a: Ost�icovorašeliníková spole�enstva rašelinné louky 
   1b: St�ídav� vlhká (moliniová) louka 
   1c: Sušší krátkostébelné porosty  
   1d: Ruderalizované nebo ochuzené porosty 
 

2. Porosty d�evin 
 
 
V následujícím textu jsou jednotlivé typy ploch stru�n� charakterizovány.  
 
 
Plocha �. 1a:  

 
Rašelinná louka s ost�icovorašeliníkovými spole�enstvy se v ploše p�írodní 
památky nachází v západní �ásti. Plocha je siln� podmá�ená, do potoka ji 
odvod�ují dv� ru�n� prohloubené úzké stružky. V porostu dominuje vachta 
trojlistá (Menyanthes trifoliata). Hojn� je zastoupena celá škála ost�ic – pom�rn� 
vzácná ost�ice p�ioblá (Carex diandra) v bohaté populaci, dále ost�ice prosová, 
obecná, šedavá, ježatá, Hartmanova, zobánkatá, m�chý�katá (Carex panicea, C. 
nigra, C. canescens, C. echinata, C. hartmanii, C. rostrata, C. vesicaria), prstnatec 
májový, kozlík dvoudomý (Dactylorhiza majalis, Valeriana dioica) aj. Hojn� je 
zastoupen suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), podél odvod�ovací 
stoky C byl identifikován i vzácný suchopýr štíhlý (Eriophorum gracile). Vysoké je 
zastoupení mechového patra, zejména rašeliník�. Z fytocenologického hlediska 
se jedná o ost�icovorašeliníková spole�enstva svazu Sphagno recurvi – Caricion 
canescentis s p�echody k ost�icovým spole�enstv�m rašelinných luk svazu 
Caricion fuscae.  
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Plocha �. 1b:  
 
Porost charakteru st�ídav� vlhké moliniové louky zaujímá v ploše p�írodní 
památky její východní �ást. Ve spektru se uplat�uje bezkolenec, mochna nátržník, 
krvavec toten, �ertkus lu�ní, prysky�ník prudký (Molinia caerulea, Potentilla erecta, 
Sanguisorba officinalis, Succisa pratensis, Ranunculus acris). Pom�rn� hojná e 
populace prstnatce májového (Dactylorhiza majalis) a ost�ice blešní (Carex 
pulicaris). Z fytocenologického hlediska se jedná o lu�ní porosty st�ídav� vlhkých 
stanoviš� svazu Molinion. 
 

Plocha �. 1c:  
 
Výše popsaná moliniová louka ve východní �ásti p�írodní památky obsahuje oka 
lokáln� suššího stanovišt�, zarostlá krátkostébelnými porosty. Ve spektru se 
uplat�uje smilka tuhá, v�es obecný, mate�ídouška vej�itá, vítod obecný (Nardus 
stricta, Calluna vulgaris, Thymus pulegioides, Polygala vulgaris) aj. Pom�rn� hojn� 
je zastoupen všivec lesní (Pedicularis sylvatica), roztroušen� pak hadí mord nízký 
(Scorzonera humilis). Popsané spektrum zhruba odpovídá porost�m 
krátkostébelných smilkových luk svazu Violion caninae. Do porostu hojn� zasahují 
prvky okolní moliniové louky, nej�ast�ji �ertkus lu�ní a krvavec toten (Succisa 
pratensis, Sanguisorba officinalis).  
 
 

Plocha �. 1d:  
 
Ruderalizované nebo ochuzené porosty obkružují louku v úzkém pásu prakticky 
ze všech stran. Podél západní hranice pod silnicí se jedná o ochuzené sušší 
porosty lu�ního charakteru. Podél potoka se naopak jedná o vysokou vlhkomilnou 
vegetaci, v níž se prosadilo n�kolik konkuren�n� silných druh� jako chrastice 
rákosovitá, tužebník jilmový nebo sk�ípina lesní (Phalaris arundinacea, Filipendula 
ulmaria, Scirpus sylvaticus). Nejzávažn�jší je výskyt populace t�tiny k�ovištní 
(Calamagrostis epigeios), která roste v porostu ve východním cípu louky p�írodní 
památky. Ruderálním okem p�ímo uprost�ed louky je vyvýšenina z navezeného 
materiálu zarostlá ponejvíce kop�ivou (Urtica dioica).  
 
 

Plocha �. 2:  
 
Porosty d�evin se nacházejí po obvodu louky. Podél potoka se jedná o olše (Alnus 
glutinosa), p�i silnici o lípu, b�ízu a smrk (Tilia cordata, Betula pendula, Picea 
abies). Podél severní hranice se vyskytují bochníky ke�ových vrb (Salix cinerea), 
nad sušší okraje u severovýchodní hranice zasahuje dub, smrk, z ke�� trnka 
(Quercus robur, Picea abies, Prunus spinosa).  
 

 
Rozbor sou�asného stavu ZCHÚ podle díl�ích ploch (mapka) je P�ílohou �. 6 plánu 
pé�e. Tabulka doporu�ených zásah� podle díl�ích ploch je obsahem kapitoly 3.1. 
Vý�et, popis a lokalizace plánovaných zásah� ve ZCHÚ. 
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2.6. Zhodnocení výsledk� p�edchozí pé�e a dosavadních zásah� do ZCHÚ a 
záv�ry pro další postup 
 
V Rezerva�ní knize, kterou spravuje Krajský ú�ad Jiho�eského kraje, jsou 
dokladovány zásahy �ízeného managementu. Z doby pravomoci Okresního ú�adu 
v Tábo�e je zachováno n�kolik zápis� a smluv (roky 1995, 1996). Všechny smlouvy 
a zápisy jsou pak dokladovány od roku 2005. Louka na pravém b�ehu potoka byla 
kosena každoro�n� od roku 1990 na náklady orgán� ochrany p�írody (s výjimkou 
roku 2003).  
 
Kosení je provád�no stabiln� 1x ro�n� na p�elomu �ervence – srpna na celé ploše 
louky (cca 1,25 ha). Použita je rota�ní seka�ka, k�ovino�ez i ru�ní kosa. Hmota je 
vyhrabána, do�asn� skládkována na okraji a odvezena mimo lokalitu. Krom� 
stabilního kosení jsou na ploše provád�ny takové zásahy, které jsou aktuáln� 
pot�eba. V roce 2005 byly prohloubeny odvod�ovací stružky v délce 236 m. Obnova 
a pro�išt�ní stružek bylo provedeno ru�n� rý�em a motykou. V roce 2006 se stružky 
po velkých lijácích zanesly a do nejvlh�ích míst zapadl traktor, který svážel biomasu 
z louky. V roce 2007 byly stružky op�t obnoveny a byly odstran�ny hluboké koleje 
po zapadlém traktoru. V míst� nejhlubší jámy z�stala malá t��ka. Ve stejném roce 
byly pro�išt�ny porostní okraje v délce 100 m podél severní hranice a v témže roce 
p�i vich�ici padly staré lípy p�i silnici. Rozlámané stromy byly z plochy p�írodní 
památky odstran�ny vlastníkem silnice. V roce 2008 byly op�t ru�n� pro�išt�ny 
stružky a k�ly byl u silnice vyhrazen bezpe�ný prostor pro traktor, aby v zabahn�lém 
terénu op�t nezapadl. K�ly byly v témže roce ukradeny. V roce 2009 byly op�t ru�n� 
pro�išt�ny stružky a pevný prostor u silnice byl vymezen novými k�ly. Kosení bylo 
provedeno na konci �ervence a hmota byla odvezena v srpnu. U silnice byla 
umíst�na nová informa�ní tabule.  
 
Co se tý�e kvality porostu, lze soudit, že se nezhoršuje. Nejvýznamn�jší populace 
zvlášt� chrán�ných druh� udává 12 let starý pr�zkum (Albrechtová 1997) zhruba 
stejného rozsahu, jako se jeví i v sou�asném spektru. Z této skute�nosti lze soudit, 
že management provád�ný popsaným zp�sobem je v lokalit� dlouhodob� 
akceptovatelný. Vhodné by bylo pouze p�idat ješt� jedno kosení ruderalizovaných a 
ochuzených porost� na okraji louky a kosit tyto porosty 2x ro�n�. Nutné je p�idat 
kosení zejména východního cípu, kde se rozr�stá populace t�tiny k�ovištní. 
 
Nejvzácn�jší botanický nález, druh suchopýr štíhlý (Eriophorum gracile), roste 
v p�írodní památce v malé populaci podél odvod�ovací strouhy C. Jelikož populace 
je velice malá (r. 2009: 8 fertilních rostlin) a je rozložena p�ímo ve strouze a na jejích 
b�ezích, není vhodné strouhu mechanicky prohlubovat, nebo� hrozí nebezpe�í, že 
rý�em bude vyrýpnuta práv� vzácná nepatrná populace suchopýru na jejím b�ehu.  
 
2.7. Stanovení prioritních zájm� ochrany p�írody v p�ípad� možné kolize 
 
Prioritní zájmy ochrany území se odvíjejí od p�edm�tu ochrany stanoveného 
vyhláškou. P�edm�tem ochrany je dle vyhlášky Okresního národního výboru 
v Tábo�e „Rozsáhlý lu�ní komplex s ukázkov� vytvo�enou hydrosérií spole�enstev od 
nejvlh�ích k sušším (mezofilním) s množstvím chrán�ných a význa�ných druh�“ 
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3. Plán zásah� a opat�ení 
 
3.1. Vý�et, popis a lokalizace plánovaných zásah� ve ZCHÚ 
 
V následujících dvou kapitolách jsou popsány jednotlivé navrhované zásahy. 
V kapitole 3.1.1. Rámcová sm�rnice pé�e jsou zásahy popsány obecn� pro celé 
území, v kapitole 3.1.2. Zásahy a opat�ení na pozemcích mimo lesní porosty jsou 
tabulkovou formou rozepsány konkrétní zásahy pro jednotlivé díl�í plochy uvnit� 
p�írodní památky. 
 
 
3.1.1. Rámcová sm�rnice pé�e 
 
Pé�e o porosty na nelesní p�d�: 
 
Typ managementu Kosení, shrabání a odvoz hmoty. Obnova stružek 
Vhodný interval Ost�icovorašeliníková spole�enstva rašelinné louky (plocha 1a) 1x ro�n�  

St�ídav� vlhká louka (plocha 1b) 1x ro�n� 
Sušší krátkostébelné porosty (plocha 1c) 1x ro�n� 
Ruderalizované a ochuzené porosty (plocha 1d) 2x ro�n� 

Minimální interval Ost�icovorašeliníková spole�enstva rašelinné louky (plocha 1a) 1x za 2 roky  
St�ídav� vlhká louka (plocha 1b) 1x ro�n� 
Sušší krátkostébelné porosty (plocha 1c) 1x ro�n� 
Ruderalizované a ochuzené porosty (plocha 1d) 1x ro�n� 

Pracovní nástroj Lehké motorové seka�ky, k�ovino�ez, kosa. Pro obnovu stružek motyka a 
rý� 

Kalendá� pro management Plochy 1a, 1b, 1c: kosení 1x ro�n� na p�elomu �ervence - srpna  
Plocha 1d: kosení 2x ro�n� v �ervnu a v srpnu 
Prohloubení stružek: kdykoliv, jsou-li zaneseny 

Up�es�ující podmínky Viz kapitola 3.1.2. Zásahy a opat�ení na pozemcích mimo lesní porosty  

 
V p�ípad� realizace managementu v minimálním intervalu (tj. kosení nejcenn�jších 
partií p�írodní památky 1x za dva roky) je vhodné kosení realizovat nikoliv 
jednorázov� ob rok, ale plochu rozd�lit na dv� poloviny, každoro�n� sekat polovinu 
a plochy st�ídat, nebo (lépe) kosení provád�t mozaikovit� a plochy mozaiky ob rok 
st�ídat.  
 
 
Pé�e o rostliny: 
 
Pé�e o rostliny je realizována údržbou jejich biotopu. Ruderální druhy a nálety 
budou potla�ovány pravidelným kosením. 
 
 
Pé�e o živo�ichy: 
 
Fauna p�írodní památky je p�izp�sobena stávajícímu charakteru vegeta�ního 
pokryvu. Její zachování je spjato se zachováním tohoto vegeta�ního pokryvu. 
Zárukou jeho zachování je stabilní management (pravidelné kosení).  
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3.1.2. Zásahy a opat�ení na pozemcích mimo lesní porosty  
 
 
Plo-
cha �. 

Vým�ra 
cca (ha) 

Stru�ný popis Doporu�ený 
zásah 

Naléh
avost 

Interval 
provád�ní 

Termín provedení 

 
1a 

 
0,4 

Ost�icovorašeliníko
vá spole�enstva 
rašelinné louky 

Kosení 
vyhrabání 
odvoz 

 
1 

 
1x ro�n� 
 

P�elom 
�ervenec - srpen 

 
1a 

cca 200 
m délky 

Ost�icovorašeliníko
vá spole�enstva 
rašelinné louky 

Pro�išt�ní 
odvod�ovacíc
h stružek A a 
B 

2 
1 

1x ro�n� 
p�i zanesení 

Jsou-li zaneseny, 
kdykoliv 
 

 
1b 

 
0,5 

St�ídav� vlhká 
(moliniová) louka 

Kosení 
vyhrabání 
odvoz 

 
1 

 
1x ro�n� 
 

P�elom 
�ervenec - srpen 

 
1c 

 
0,1 

Sušší 
krátkostébelné 
porosty 

Kosení 
vyhrabání 
odvoz 

 
1 

 
1x ro�n� 
 

P�elom 
�ervenec - srpen 

 
1d 

 
0,2 

Ruderalizované a 
ochuzené porosty 

Kosení 
vyhrabání 
odvoz  

 
1 

 
2x ro�n� 

 
�erven a srpen 
 

 
Stupn� naléhavosti: 1. stupe�: zásah naléhavý, nezbytný pro zachování p�edm�tu ochrany 
   2. stupe�: zásah vhodný, doporu�ený 
   3. stupe�: zásah odložitelný 
 
Pokud jsou v tabulce uvedeny dva stupn� naléhavosti, je chápán zásah s nižším 
stupn�m jako vhodný, zásah s vyšším stupn�m jako nezbytný pro zachování 
p�edm�tu ochrany (p�.: Každoro�ní preventivní prohloubení stružek je vhodné, 
nicmén� lze jej omezit na prohloubení pouze v p�ípad� jejich zanesení, to však je již 
nezbytné). 
 
 
 
3.2. Zásady hospodá�ského nebo jiného využívání ochranného pásma v�etn� 

návrhu zásah� a p�ehledu �inností 
 
Ochranné pásmo vyplývá ze zákona �. 114/1992 Sb. Po p�ehlášení p�írodní 
památky, kdy uvnit� z�stane jen kosená louka na pravém b�ehu Malenínského 
potoka, bude v ochranném pásmu jednozna�n� p�evažovat les. Orná p�da, která je 
z hlediska splach� a možného ovlivn�ní lokality vždy riziková, bude do ochranného 
pásma zasahovat jen nepatrn� na jihozápadním okraji.  
 
V ochranném pásmu by nem�lo dojít k hnojení ani organickými ani pr�myslovými 
hnojivy, použití pesticid� ani vápn�ní. Zásadn� nelze p�ipustit úpravu vodního 
režimu pro okolní pozemky (melioraci).  
 
P�i obhospoda�ování pozemk� ochranného pásma je nutno dbát na obecné zásady, 
jako je nevjížd�ní na plochu p�írodní památky mechanizací, poškození travního drnu 
t�žkou technikou, ohn�m apod. 
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3.3. Zam��ení a vyzna�ení ZCHÚ v terénu 
 
Hranice p�írodní památky byla v roce 2006 nov� zam��ena, aby odpovídala 
reálnému stavu ochrany. Nov� zam��ená hranice kopíruje dosavadní severní 
hranici, naopak jižní hranice je nová. P�írodní památka v nové podob� bude 
zahrnovat pouze kosenou louku na pravém b�ehu Malenínského potoka. Lomové 
body jsou v terénu osazeny plastovými mezníky a byly geodeticky zam��eny. 
P�ehlášení p�írodní památky v nových hranicích nebylo dosud provedeno. 
 
V sou�asné dob� stojí u západní hranice p�írodní památky u silnice nová informa�ní 
tabule. Vedle ní stojí tabule s malým státním znakem. Další tabule s malým státním 
znakem je umíst�na ve východním výb�žku louky. Obvod p�írodní památky je 
ozna�en �ervenými pruhy na d�evinách, podél jižní hranice na k�lech. Pruhy jsou 
pom�rn� z�etelné.  
 
 
 
3.4. Návrhy pot�ebných administrativn� – správních opat�ení v území 
 
Jak je uvedeno v p�edchozí kapitole, hranice p�írodní památky byla v roce 2006 
nov� zam��ena. P�írodní památka v nových hranicích bude zahrnovat pouze 
ochraná�sky hodnotné území. P�ehlášení v nových hranicích není aktuáln� nutné. 
 
 
 
3.5 Návrhy na regulaci rekrea�ního a sportovního využívání území ve�ejností 
 
Plocha p�írodní památky není využívána pro rekreaci a sport. 
 
 
 
3.6. Návrhy na vzd�lávací využití ZCHÚ 
 
Využití ke vzd�lání je možné nap�. formou odborné exkurze (pro více�lenné skupiny) 
nebo formou dlouhodobé studie na ur�ité téma (pro jednotlivce) za p�edpokladu 
souhlasu orgánu ochrany p�írody. 
 
 
 
3.7. Návrhy na pr�zkum �i výzkum ZCHÚ a monitoring 
 
Periodická kontrola výskytu zvlášt� chrán�ných druh� rostlin a rostlin �erveného 
seznamu. 
 
Entomologický pr�zkum lokality  
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4. Záv�re�né údaje 
 
4.1. P�edpokládané orienta�ní náklady hrazené orgánem ochrany p�írody podle 

jednotlivých zásah� (druh� prací) 
 
 
Jednorázové zásahy 
 
 
 
Druh zásahu 

Odhad 
plochy, 
délky 

 
Náklady na 

jednotku (K�) 

Orienta�ní náklady 
za provedený úkon 

(K� cca ) 
Obnova pásového zna�ení po celém obvodu 
PP na rostoucích d�evinách a instalovaných 
k�lech 

cca  
600 m 

300 K� / 100 m  1 800 

Pro�išt�ní koryta Malenínského potoka 
v p�ípad� jeho zanesení 

cca  
200 m 

100 K� / 1 m  20 000 

Celkem      21 800 

 
 
 
 
Opakované zásahy  
(náklady na kosení v nejt�žším terénu ost�icové rašelinné louky 35 000 K�/ha) 
(náklady na kosení ostatních ploch 20 000 K�/ha) 
 
 
Druh zásahu 

Odhad 
plochy, 
délky  

Orienta�ní 
náklady za rok 

(K�) 

Orienta�ní náklady 
za období 10 let 
platnosti plánu 

pé�e (K�) 
Plocha 1a (ost�icová rašelinná louka): 

Kosení 1x ro�n� p�elom �ervence – srpna, 
shrabání, odvoz 

 
0,4 

  
14 000 

  
140 000 

Plocha 1a (ost�icová rašelinná louka): 
Ru�ní pro�išt�ní odvod�ovacích stružek A a B 

cca  
200 m 

16 000 160 000 

Plocha 1b (moliniová louka): 
Kosení 1x ro�n� p�elom �ervence – srpna, 
shrabání, odvoz 

 
0,5 

  
10 000 

  
100 000 

Plocha 1c (sušší krátkostébelné porosty): 
Kosení 1x ro�n� p�elom �ervence – srpna, 
shrabání, odvoz 

 
0,1 

  
2 000 

  
20 000 

Plocha 1d (ruderalizované a ochuzené porosty): 
Kosení 2x ro�n� v �ervnu a v srpnu, shrabání, 
odvoz 

 
0,2 

 
8 000 

 
80 000 

Celkem  50 000 500 000 
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4.2. Použité podklady a zdroje informací 
 
� Albrecht J. a kol.: �eskobud�jovicko. In: Mackov�in P. a Sedlá�ek M. (eds.): 

Chrán�ná území �R, svazek VIII. AOPK �R a EkoCentrum Brno, Praha, 2003 
� Mikyška R a kol.: Geobotanická mapa �SSR, Academia, Praha 1972 
� Neuhauslová Z., Moravec J.: Mapa potenciální p�irozené vegetace �eské 

republiky, Botanický ústav Akademie v�d �R, Praha 1997 
� Hejný S., Slavík B.: Kv�tena �SR 1. Academia , Praha 1988 
� Moravec J. a kol.: Rostlinná spole�enstva �SR a jejich ohrožení, Severo�eskou 

p�írodou, P�íloha 1983/1, Litom��ice 1983 
� Chytrý M., Ku�era T., Ko�í M.: Katalog biotop� �R, AOPK �R, Praha 2001 
� Kubát k.: Klí� ke kv�ten� �eské republiky, Academia Praha 2002. 
� Chán: Komentovaný �ervený seznam kv�teny jižní �ásti �ech, AOPK, Praha 1999 
� Albrechtová A.: Inventariza�ní pr�zkum p�írodní památky Jesení – vegeta�ní kryt, 

AOPK �eské Bud�jovice, 1997 
� Plán pé�e pro p�írodní památku Jesení, AOPK �eské Bud�jovice, 1997 
� Rezerva�ní kniha p�írodní památky Jesení 
� Konzultace se zpracovatelem botanického inventariza�ního pr�zkumu z roku 

2009, mgr. J. Koptík, firma Daphne �R, �eské Bud�jovice 
� Vlastní terénní pr�zkum kv�ten - srpen 2009 
 
 
 
4.3. Seznam mapových list� 
 
V P�ílohách plánu pé�e jsou obsaženy tyto mapy: 
 

P�íloha �. 1: Turistická mapa 1 : 50 000 
P�íloha �. 2: Základní mapa 1 : 10 000 
P�íloha �. 3: Kopie katastrální mapy cca 1 : 1 500 nad leteckým snímkem, PK 
P�íloha �. 5: Vodohospodá�ská mapa 1 : 50 000 
P�íloha �. 6: Rozbor sou�asného stavu ZCHÚ podle díl�ích ploch, cca 1 : 1 500  
P�íloha �. 7: Výskyt zvlášt� chrán�ných druh� rostlin a druh� �erveného  
 seznamu v ZCHÚ, cca 1 : 1 500 

 
 
 
4.4. Vztah k jiným plán�m pé�e pro ZCHÚ 
 
Tento plán pé�e pro PP Jesení navazuje na plán pé�e na období 1997 – 2006. 
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4.5. Plán pé�e zpracoval 
 
Zpracovatel: 
 
 EIA SERVIS s.r.o., U Malše 20, 370 01, �eské Bud�jovice 
 RNDr. Vojt�ch Vyhnálek CSc. 
 
Zpracoval: 
 
 Ing. Alexandra �urnová, EIA SERVIS s.r.o., U Malše 20, �eské Bud�jovice 
 autorizovaná osoba k provád�ní biologického hodnocení ve smyslu § 67 

podle § 45i zákona �NR �. 114/1992 Sb. ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 
autorizace �.j. OEKL/1284/05 ze dne 3.5.2005 

 
 
 
 
Datum: 30. 10. 2009 
 
 

 
 
 
Podpis:   ______________________ 
 

 
4.6. Odborné posouzení AOPK �R 
 
Plán pé�e vyhovuje po odborné i v�cné stránce. Doporu�ujeme, aby byl schválen a 
realizován. 
 
V   _______________________ 
 
 
Dne:  _____________________   Podpis:   __________________ 
 
               razítko 
 
 
4.7. Schválení orgánem ochrany p�írody 
 
Potvrzení o schválení plánu pé�e pro p�írodní památku Jesení na období 2010 – 
2019 vydáno pod �íslem jednacím: 
        ________________ 
 
 
V   _______________________ 
 
 
Dne:  _____________________   Podpis:   __________________ 
 
               razítko 
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P�ílohy plánu pé�e 
 
 

P�íloha �. 1: Orienta�ní mapa  
 Turistická mapa 1 : 50 000 
 
P�íloha �. 2: Zájmové území 
 Základní mapa 1 : 10 000 
 
P�íloha �. 3: Mapa parcelního vymezení 
 Kopie katastrální mapy 1 : 1 500 nad leteckým snímkem 

 Kopie katastrální mapy s orienta�ním zákresem stavu pozemkové 
držby podle pozemkového katastru ,1 : 2 000  

 
P�íloha �. 4: Informace o parcelách KN  
 Informace z internetových stránek katastrálního ú�adu 
 Informace o parcelách ZE (PK) 

Výpis katastrálního ú�adu pro Jiho�eský kraj, pracovišt� Tábor 
 
P�íloha �. 5:  Vodohospodá�ská mapa 
 1 : 50 000 
 
P�íloha �. 6: Rozbor sou�asného stavu ZCHÚ podle díl�ích ploch  
 cca 1 : 1 500 
 
P�íloha �. 7: Výskyt zvlášt� chrán�ných druh� rostlin a druh� �erveného  
 seznamu v ZCHÚ 
 cca 1 : 1 500 
 
P�íloha �. 8: Fotodokumentace 
 
P�íloha �. 9: Letecký snímek 
 
P�íloha �. 10: Zápisy z projednání plánu pé�e 
 
P�íloha �. 11: Protokol o zp�sobu vypo�ádání p�ipomínek, kterým se zárove� plán 

pé�e schvaluje 
 
 
 






















