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1. Základní údaje o zvláště chráněném území 
 
1.1 Základní identifikační údaje  
 
evidenční číslo:      5667 
kategorie ochrany:      přírodní památka  
název území:       Malý Bukač 
druh právního předpisu, kterým bylo území vyhlášeno: nařízení kraje 
orgán, který předpis vydal:      Jihočeský kraj 
číslo předpisu:       19/2011 
schválen dne:       19.7.2011 
datum platnosti předpisu:     1.8.2011 
datum účinnosti předpisu:      16.8.2011 
 
1.2 Údaje o lokalizaci území 
 
kraj: Jihočeský 
 
okres:  

okres překryv [m2] překryv [ha] 
Jindřichův Hradec 55 764 5,58 
         
obec s rozšířenou působností (ORP):  

ORP překryv [m2] překryv [ha] 
Jindřichův Hradec 55 764 5,58 
     
obec s pověřeným obecním úřadem (POU):   

POU překryv [m2] překryv [ha] 
Jindřichův Hradec 55 764 5,58 
    
obec:  

obec překryv [m2] překryv [ha] 
Nová Olešná 55 764 5,58 
         
katastrální území: 

katastrální území překryv [m2] překryv [ha] 
Nová Olešná 55 764 5,58 

        
rozdělení řešeného území do jednotlivých kategorií ochrany k 31.12. 2013: 
PP – přírodní památka, PR – přírodní rezervace, OP – ochranné pásmo, SO – smluvní ochrana dle § 39 ZOPK, ZO – 
ochrana dle § 45c odst. 2 ZOPK, tzv. „základní ochrana“. 
 

název kategorie navržena do 
EVL typ OP plocha části [ha] 

Malý Bukač OP ANO vyhlášené 1,93 
Malý Bukač PP ANO   3,65 
   CELKEM 5,58 
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Přílohy č. M1:  
Orientační mapy s vyznačením území 
 
příloha M1-a: Orientační mapa s vyznačením území – širší okolí 
podkladová mapa: ZM 200 © ČÚZK (Základní mapa České republiky 1:200 000 (ZM 200) je základním státním 
mapovým dílem středního měřítka a je koncipována jako přehledná obecně zeměpisná mapa. Zobrazuje celé území 
České republiky v souvislém kladu mapových listů, území České republiky je zobrazeno na 18 mapových listech.). 
 
příloha M1-b: Orientační mapa s vyznačením území - bezprostřední okolí 
podkladová mapa: ZM10 © ČÚZK (Základní mapa České republiky 1:10 000 (ZM 10) je základním státním mapovým 
dílem a je nejpodrobnější základní mapou středního měřítka. Zobrazuje území České republiky v souvislém kladu 
mapových listů. Rozměry a označení mapových listů ZM 10 jsou odvozeny z mapového listu Základní mapy České 
republiky 1 : 50 000, rozděleného na 25 dílů.). 
 
příloha M1-c: Orientační mapa s vyznačením území – II. vojenské mapování 
podkladová mapa: II. vojenské mapování © CENIA (Kompletní soubor II. vojenského (Františkova) mapování z let 
1836 - 1852, který byl získán v rámci projektu VaV/640/2/01 - Identifikace historické sítě prvků ekologické stability 
krajiny (řešen v letech 2001 - 2002). Geodetickým základem II. vojenského mapování byla vojenská triangulace, takže 
se oproti I. vojenskému mapování vyznačuje zvýšenou mírou přesnosti. Podkladem byly mapy Stabilního katastru v 
měřítku 1 : 2 880, z výsledků tohoto mapování byly odvozeny mapy generální (1: 288 000) a speciální (1: 144 000). 
Digitalizace mapových podkladů byla provedena ve spolupráci CENIA, česká informační agentura životního prostředí 
a Laboratoře geoinformatiky Fakulty životního prostředí Univerzity J.E.Purkyně.). 
 
příloha M1-d: Orientační mapa s vyznačením území – III. vojenské mapování 
podkladová mapa: III. vojenské mapování © UJEP, CENIA, Ministerstvo životního prostředí (Ortorektifikované 
Speciální mapy III. vojenského mapování v měřítku 1:75 000. Původní mapování probíhalo v 80. letech 19. století, 
následně však bylo provedeno několik aktualizací. Mapy v této datové sadě byly vydány v období těsně před nebo po 
druhé světové válce (1935 - 1938 a 1946 - 1947), ale zobrazují stav území nejčastěji z konce 20. a začátku 30. let 
minulého století. Nejnovější mapové listy již obsahují dotisk kilometrové sítě souřadnic S-JTSK nebo pro znázornění 
výškopisu kromě šrafování používají už i vrstevnice. Polohová přesnost speciálních map kolísá, existují znatelné lokální 
deformace, odchylky na některých místech dosahují přes 100 metrů. 
Pro zpracování bezešvého obrazu byly použity z převážné většiny již naskenované mapové listy speciálních map III. 
vojenského mapování vytvořené Laboratoří geoinformatiky Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v 
rámci řešení projektu VaV pro Ministerstvo životního prostředí. Chybějící mapové listy 3955 Hradec Králové, 4060 
Ostrava a 4061 Karviná byly získány ze soukromého archivu a naskenovány dodatečně prostřednictvím CENIA. 
Ortorektifikaci jednotlivých mapových listů pro CENIA vytvořila Slovenská agentúra životného prostredia. Sloučení 
mapových listů do výsledného bezešvého mapového obrazu provedla CENIA.). 
 
příloha M1-e: Orientační mapa s vyznačením území – Historická ortofotomapa 
podkladová mapa:  
Historická ortofotomapa © CENIA 2010 a GEODIS BRNO, spol. s r.o. 2010; Podkladové letecké snímky poskytl 
VGHMÚř Dobruška, © MO ČR 2009 (V rámci metodické části (1. etapy) projektu Národní inventarizace 
kontaminovaných míst (NIKM) byla vytvořena ortofotomapa České republiky z historických snímků prvního plošného 
celostátního leteckého snímkování z 50. let. Podklady – letecké měřické snímky poskytnuté Vojenským geografickým a 
hydrometeorologickým úřadem (VGHMÚř) Dobruška - zpracovala a historické ortofoto dodala společnost GEODIS 
BRNO, spol. s r.o.). 
 
příloha M1-f: Orientační mapa s vyznačením území – Územně správní členění 
podkladová mapa: Data registru územní identifikace, adres a nemovitostí v Jihočeském kraji © ČÚZK (provozovatel 
registru) 
 
Poznámka: Vyznačení území na podkladu aktuální Ortofotomapy (2010 – 2011) je součástí 
přílohy M2 - Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma 
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1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí 
 
V rámci projektu implementace soustavy NATURA2000 (aktualizace plánů péče po vyhlášení všech ZCHÚ) je celková 
výměra řešeného území pro identifikaci parcel je 171 926 848 m2. V tomto vymezení bylo celkem identifikováno 19439 
parcel nebo jejich částí.  
Aktualizace parcelního vymezení byla prováděna nad vrstvami platnými ke dni 31.12. 2013. Bylo postupováno tak, že 
funkcí průnik byl zjištěn překryv vymezeného území s jednotlivými typy podkladů v pořadí DKM, KM-D, UKM. Po 
provedení průniku byla vždy příslušná část identifikovaného území smazána, na konci tedy zůstala vrstva fragmentů, 
které nepatří do žádné z uvedených vrstev – „díry“ (viz níže). 
Původ parcelního vymezení: 
DKM - digitální katastrální mapa vzniklá obnovou operátu novým mapováním, případně přepracováním dosavadních 
map KN v měřítku 1:1000 a 1:2000 v souřadnicovém systému S-JTSK, je součástí ISKN - Informační systém katastru 
nemovitostí. (Vzniká digitalizací map v měřítku 1:1000 a 1:2000.)  
KM-D - katastrální mapa digitalizovaná, zpravidla vzniká přepracováním z map v měřítku 1:2880 v souřadnicovém 
systému stabilního katastru (tedy není v klasickém souřadnicovém systému). Tato mapa není součástí ISKN 
(informačního systému katastru nemovitostí). Pokud není na území této mapy prováděno nové mapování (a vznik 
DKM), tak se tato mapa převádí na mapu KMD, která pak je součástí ISKN a je nadále udržována v souřadnicovém 
systému S-JTSK.  
ÚKM (účelová katastrální mapa) Jihočeského kraje - digitální vektorové mapové dílo, odvozené od analogové 
katastrální mapy, zpracované v bezešvém a souvislém zobrazení v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické 
sítě katastrální (dále „S-JTSK“), ÚKM je částí DMVS. 
 
 

původ počet parcel 
nebo částí plocha v m2 podíl 

DKM 14 400 121 053 668 70,44% 
KM-D 2 053 21 554 599 12,54% 
UKM 2 946 29 255 952 17,02% 
 19 439 171 864 219  

 
 
Různé zdroje podkladových map přinášejí zejména kolem hranic katastrů s různým původem dvě hlavní chyby ve 
vymezení – „díry“ a „překryv parcel“: 
Jako díry jsme označili drobně drobné fragmenty v řešeném území, které nemají žádné parcelní vymezení. 
Celková plocha „děr“ v rámci celého projektu představuje plochu 8,43 ha, tj. 0,05%. 
Na hranicích katastrů dochází rovněž k překryvu parcel, zpravidla se jedná o překryv v řádu metrů. Tato chyba je 
běžným způsobem obtížně identifikovatelná (lze ji určit např. pomocí nástroje topologie), ale ve většině případů 
neopravitelná. Pokud dojde k překryvu parcel stejného původu, je neurčitelné, která ze dvou parcel je správně 
vymezena, zejména v souvislosti s tím, že zpravidla chybí rastrový podklad, nebo i ten je nepřesný. V rámci celého 
projektu dochází k překryvům na ploše 2,17 ha, tj. 0,01%.  
Vzhledem ke skutečnosti, že vytvořená vrstva parcelního vymezení slouží jako orientační podklad zejména pro plány 
péče je snaha o odstranění uvedených chyb zbytečná z hlediska časové náročnosti v kontextu s dosaženým výsledkem. 
 
V Jihočeském kraji byla v roce 2013 vytvořena ÚKM, která bude opět aktualizována. V průběhu první poloviny roku 
2014 je avizováno dodání dalších DKM, které budou řešit situaci např. v územích, kde je v současnosti pouze ÚKM.  
Tudíž jakékoli parcelní vymezení a identifikace vlastníků je dnem vytvoření zastaralá a neplatná.  
Vzhledem k výše uvedenému bylo na základě jednání s krajským úřadem stanoveno, že parcelní vymezení bude 
provedeno pouze na úrovni KN. U parcel, které nejsou zapsány na LV bude v příslušné kolonce LV uvedeno 0, součástí 
parcelního vymezení nebude seznam parcel ZE (PK). Aktuálně je v rámci celého projektu nezavlastněno 843 parcel KN, 
které představují 7,89% řešeného území a převážně se nacházejí v částech, kde je avizováno dodání DKM v roce 2014. 
 
Výměra parcely v ZCHÚ (OP, nZCHÚ) byla zjištěna pomocí programu ESRI ArcGIS 10.1, funkcí průnik (Intersect). 
Výsledná hodnota byla zaokrouhlena na celé metry čtvereční. Tím došlo k tomu, že u některých níže uvedených parcel 
se objevuje hodnota 0, která znamená, že je zasaženo méně než 0,5 m2. Po dohodě s krajským úřadem jsou i tyto 
parcely uvedeny v seznamu. Výměra parcely zapsaná v KN je rovněž zjišťována různými způsoby a může být zatížena 
určitou chybou, to znamená, že v některých případech se může stát, že vypočtená poměrná část parcely je větší, než 
výměra parcely zapsaná v KN. 
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Zvláště chráněné území: 
 
Katastrální území: 756954 Nová Olešná 
Číslo Původ       Výměra Dotčená  

parcely parcelního Druh pozemku  Způsob využití pozemku  Číslo   celková  část 

podle KN vymezení podle KN podle KN LV podle KN 
(m2) parc. (m2) 

399/10 UKM ostatní plocha manipulační plocha 10001 129 35 

399/11 UKM lesní pozemek   10001 16 547 10 069 

399/13 UKM ostatní plocha jiná plocha 10001 710 706 

399/5 UKM ostatní plocha manipulační plocha 10001 313 299 

399/6 UKM ostatní plocha jiná plocha 10001 3 013 2 862 

399/7 UKM lesní pozemek   10001 25 000 6 758 

400 UKM vodní plocha rybník 945 10 903 10 826 

501/1 UKM vodní plocha rybník 945 48 569 1 068 

501/2 UKM lesní pozemek   909 10 506 1 414 

501/4 UKM ostatní plocha neplodná půda 10002 2 126 2 242 

951 UKM ostatní plocha ostatní komunikace 0 7 325 206 

   CELKEM     36 484 
 
 
 
Ochranné pásmo: 
 
Katastrální území: 756954 Nová Olešná 
Číslo Původ       Výměra Dotčená  

parcely parcelního Druh pozemku  Způsob využití pozemku  Číslo   celková  část 

podle KN vymezení podle KN podle KN LV podle KN 
(m2) parc. (m2) 

397/11 UKM ostatní plocha jiná plocha 10001 3 638 3 593 

397/18 UKM ostatní plocha ostatní komunikace 10001 868 145 

397/23 UKM vodní plocha koryto vodního toku umělé 10001 1 014 864 

397/24 UKM trvalý travní porost   10001 4 369 4 315 

397/5 UKM trvalý travní porost   10001 9 640 9 587 

399/11 UKM lesní pozemek   10001 16 547 3 

400 UKM vodní plocha rybník 945 10 903 30 

401 UKM ostatní plocha jiná plocha 0 791 28 

402/2 UKM orná půda   0 15 663 55 

402/3 UKM lesní pozemek   323 5 575 < 1 

951 UKM ostatní plocha ostatní komunikace 0 7 325 659 

   CELKEM     19 279 
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Příloha č. M2:  
Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma 
 
podkladová mapa: Ortofotomapa 2010-2011 © ČÚZK, hranice katastrů - Data registru územní identifikace, adres a 
nemovitostí v Jihočeském kraji © ČÚZK; parcely DKM, KM-D © ČÚZK - Hranice parcel v území pokrytém oficiální 
digitalizací ČUZK, digitální katastrální mapou (DKM) nebo katastrální mapou digitalizovanou (KM-D), aktualizováno 
4x ročně; parcely ÚKM © Jihočeský kraj (prvotní pořízení dat v roce 2012 firma Gefos, aktualizace 1-3/2013 2013 
firma Georeál, od 1.11.2013 aktualizováno katastrálním úřadem). 

 
1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma  

 
 
1.5 Překryv území s jinými chráněnými územími nebo významnými jevy ÚAP Jihočeského 
kraje 
 
Přílohy č. M3: mapy se zákresem situace v řešeném území 
 
Ochrana přírody a krajiny (příloha M3-a-1): 
podkladová mapa: ZM10 © ČÚZK 
 
národní park:        NENÍ 
chráněná krajinná oblast:      NENÍ 
Zdroj dat: Vrstva hranic velkoplošných zvláště chráněných území České republiky vyhlášených podle § 14 zákona č. 114/1992 Sb. o 
ochraně přírody a krajiny jak vyplývá z pozdějších změn; © AOPK ČR 
 
jiné zvláště chráněné území a jeho ochranné pásmo:  NENÍ 
Zdroj dat:  Vrstva hranic maloplošných zvláště chráněných území v České republice vyhlášených podle § 14 zákona č. 114/1992 Sb. 
o ochraně přírody a krajiny jak vyplývá z pozdějších změn. © AOPK ČR 
 
přírodní park:        NENÍ 
Zdroj dat: Hranice přírodních parků podle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
© Jihočeský kraj 
 

Druh pozemku 
ZCHÚ 

plocha v ha 
OP 

plocha v ha 
ZCHÚ návrh  
plocha v ha 

Způsob využití pozemku 
ZCHÚ a nZCHÚ 

plocha v ha 
lesní  pozemky 1,8241 0,0003 0,0000  

vodní  plochy 1,1894 0,0894 0,0000 

zamokřená plocha 0,0000 

rybník nebo nádrž 1,1894 

vodní tok  0,0000 
trvalé  travní 
porosty 0,0000 1,3901 0,0000 

 orná půda 0,0000 0,0055 0,0000 

ostatní zemědělské  
pozemky 0,0000 0,0000 0,0000 

ostatní plochy 0,6349 0,4426 0,0000 
neplodná půda 0,2242 

ostatní způsoby využití 0,4107 
zastavěné 
plochy a nádvoří 

0,0000 0,0000 0,0000  

plocha celkem  3,6484 1,9279 0,0000 
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regionální a nadregionální ÚSES:     NENÍ   
Zdroje dat: Vrstva regionálního ÚSESu (biocentra, biokoridory) podle koncepce ochrany přírody a krajiny schválené Radou JčK dne 
20.3.2008 (usnesení č. 256/2008/RK); ZÚR JČK vydané usnesením Jihočeského kraje č. 293/2011/ZK-26 ze dne 13.9.2011 - ÚSES. 
Jedná se o závazné vymezení prvků územního systému ekologické stability na úrovni územně plánovací dokumentace kraje (RBK, 
RBC, NRBK, NRBC). © Jihočeský kraj 
 
migračně významná území:      NENÍ 
Dálkové migrační koridory jsou základní jednotkou pro zachování dlouhodobě udržitelné průchodnosti krajiny pro velké savce. Jsou 
to liniové krajinné struktury délky desítek kilometrů a šířky v průměru 500 m, které propojují oblasti významné pro trvalý a 
přechodný výskyt velkých savců. Jejich základním cílem je zajištění alespoň minimální, ale dlouhodobě udržitelné konektivity krajiny 
i pro ostatní druhy, které jsou vázány na lesní prostředí. Základní pracovní mapové měřítko je 1:50 000. © AOPK ČR 
 
lokalita zvláště chráněných druhů nadregionálního významu: NENÍ 
Zdroj dat: Datová sada lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem © AOPK ČR 
 
Natura 2000 (příloha M3-a-2): 
ptačí oblast:       NENÍ 
evropsky významná lokalita:     CZ0313815 Malý Bukač 
 
Zdroj dat: Natura 2000 - evropsky významné lokality; Natura 2000 – ptačí oblasti, © AOPK ČR; návrh změny hranic EVL © 
Jihočeský kraj, Sdružení Jižní Čechy NATURA 2000; podkladová mapa: Ortofotomapa 2010-2011 © ČÚZK 
 
Nedílnou a podstatnou částí projektu Implementace soustavy NATURA2000 je revize hranic EVL 
stanovených aktuálně platným nařízením vlády a návrh jejich změn. Odůvodnění změn hranic EVL 
je zpracováváno samostatně mimo vlastní projekt a bude předloženo v průběhu roku 2014 
prostřednictvím příslušných orgánů (AOPK, MŽP) EK s návrhem a žádostí na akceptaci změny 
hranice. Do doby, než bude tento proces uzavřen je stále platná hranice EVL dle příslušného 
nařízení vlády. V praxi to znamená, že fragmenty, které jsou navrženy k vyřazení z EVL (a tudíž zde 
nebyla zajištěna ochrana formou zřízení ZCHÚ) jsou i nadále částí EVL chráněnou dle ustanovení 
§ 45 c odst. 2 zákona.  
Zákres rozdílu změn na lokalitě je uveden v mapové příloze M3-a-2. 
 
Vybrané skupiny jevů u územně analytických podkladů Jihočeského kraje: 
podkladová mapa: ZM10 © ČÚZK 
 
Dle metodiky pro zpracování plánů péče a na základě jednání s krajským úřadem, jako příslušným 
orgánem ochrany přírody, byly vybrány následující skupiny jevů a vrstvy jednotlivých jevů, které 
mohou mít v řešeném území vliv na realizaci managementových opatření, popř. mohou nějakým 
způsobem lokalitu ovlivnit. V případě nutnosti zásahu v ploše, která se kryje s některou z níže 
uvedených vrstev jevů je nutné záměr předem konzultovat s příslušným orgánem nebo organizací. 
Uvedené jevy jsou zpracovány pouze jako mapová příloha pro jednotlivé skupiny a to včetně 
zákresu okolí lokality. Podrobný popis jednotlivých jevů je k dispozici na příslušných odborech 
krajského úřad, popř. u poskytovatele dat. 
 

A. Ochrana památek (příloha M3-b) 
Poskytovatelem dat je v rámci územního plánování NPÚ. Ochrana památek má vliv zejména na realizaci 
managementových opatření, zvláště je-li toto spojeno se zásahem do terénu, nebo se změnou krajinné 
charakteristiky. Jakékoli zásahy v oblastech překrývajících se s některou z níže uvedených vrstev je nutno zásah 
předem konzultovat s příslušným pracovištěm NPÚ (popř. s pracovníky příslušného regionálního muzea). Toto se 
týká i relativně „drobných“ zásahů, jako je např. umisťování hraničníků nebo informačních tabulí. Ke střetu může 
dojít i při hospodaření na pozemcích, zejména v archeologických lokalitách – např. meliorace zemědělských 
pozemků, odstraňování pařezů na lesních pozemcích apod., proto i obdobné zásahy je vhodné předem konzultovat a 
dále postupovat dle pokynů NPÚ. 

− Památka zapsaná v seznamu UNESCO 
− Národní kulturní památka 
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− Vesnická památková zóna 
− Vesnická památková rezervace 
− Městská památková zóna 
− Městská památková rezervace 
− Krajinná památková zóna 
− Archeologická památková rezervace 
− Území archeologických nálezů* 

*v mapě není uvedeno území kategorie III – území, na kterém ještě nebyl rozpoznán a pozitivně 
doložen výskyt arch. nálezů a prozatím tomu nenasvědčují žádné indicie, ale předmětné území mohlo 
být osídleno nebo jinak využito člověkem a proto existuje 50% pravděpodobnost výskytu 
archeologických nálezů (tzv. „zbytek území kraje“) a kategorie IV – území, kde je nereálná 
pravděpodobnost výskytu arch. nálezů – veškerá vytěžená území – lomy, cihelny, pískovny apod.  

 
B. Ochrana podzemních a povrchových vodních zdrojů (příloha M3-c) 

Výskyt níže uvedených jevů v řešeném území nebo jeho okolí může mít vliv zejména na realizaci opatření, která 
mohou ovlivnit kvalitu vod. Takové záměry je nutno konzultovat předem s příslušným vodoprávním úřadem, 
popř. s Ministerstvem zdravotnictví. 

− Ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně 
− Ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně 
− Ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně – vnitřní 
− Ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně – vnější 

Poskytovatelem údajů o území je ORP – příslušný vodoprávní úřad, případně ve spolupráci s VÚV 
TGM 

− Ochranné pásmo přírodního léčivého zdroje I. stupně 
− Ochranné pásmo přírodního léčivého zdroje II. stupně 

Poskytovatelem údajů je Ministerstvo zdravotnictví 
− Chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) 

CHOPAV jsou stanoveny na základě nařízení vlády. Poskytovatelem údaje o území je VÚV TGM. 
 

C. Zásobování vodou a vypouštění odpadních vod (příloha M3-d) 
− Zdroje vody - bez rozlišení včetně ochranného pásma 
− Objekt podzemních vod využívaný k odběru vody včetně ochr. pásma 
− Zdroje - místo odběru vody včetně ochranného pásma 
− Zdroje - pramen využívaný pro odběr vody včetně ochr. pásma 

Poskytovatelem je vodoprávní úřad příslušné ORP, případně ve spolupráci s VÚV TGM. 
− Hlavní vodovodní řad včetně ochranného pásma 
− Hlavní kanalizační sběrač včetně ochranného pásma 
− Čistírna odpadních vod včetně ochranného pásma 

Poskytovatelem údajů o území je příslušná obec, na jejíž území se dané zařízení nachází.  
 

D. Ochrana nerostných surovin a ochrana před nepříznivými geologickými vlivy (příloha 
M3-e) 
Existence níže uvedených jevů má přímý dopad zejména na realizaci managementových opatření, (např. 
pracovníci provádějící zásah v dobývacím prostoru musí být proškoleni). Existence jevů v místě nebo okolí 
může mít i přímý vliv na vývoj dotčené lokality. 

− Dobývací prostor – těžený 
− Dobývací prostor – netěžený 

Poskytovatelem dat je Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského. 
− Ložisko nerostných surovin – plošné 
− Prognózní zdroj nerostných surovin – plošný 

Pro obojí je výchozím zdrojem vrstva Loziska_p a různé typy odděluje atribut (sloupec) 
SUBREGISTR: Česká geologická služba (ČGS)  je poskytovatelem  B, P, R – tedy výhradních ložisek, 
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prognózních zdrojů vyhrazených  nerostů, prognózních zdrojů nevyhrazených  nerostů. Atribut D, tedy 
nevýhradní ložiska, byla získána v rámci spolupráce s ČGS při 1. aktualizaci  ZÚR.  Nevýhradní 
ložiska byla poskytnuta podruhé, poprvé to bylo pro ZÚR v červnu 2011.  Důležitost evidence 
nevýhradních ložisek vyplývá z předchozích dohod, kdy již pro tvorbu ZÚR bylo do výkresové části 
MŽP požadováno jejich doplnění. V této vrstvě jsou dále subtypy N - nebilancovaná ložiska 
(vyhrazené i nevyhrazené nerosty) a Q – prognózní zdroje neschválené. Tyto byly zařazeny na základě 
konzultace s pracovníkem ČGS, který je doporučuje ponechat v této vrstvě. Data N a Q byla znovu 
doplněna z podkladů pro ZÚR Jčk, kdy od roku 2011 nebyla aktualizována. (nebilancovaná ložiska 
jsou z 14.6. 2011, neschválené prognózy podobně tomuto datu, není k dispozici ověření). 

 
− Chráněné ložiskové území 

Vrstva CHLÚ dle § 16 a násl. zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní 
zákon); poskytovatelem dat je Česká geologická služba. 

− Staré důlní dílo vč. ochranného pásma 
Poskytovatelem dat je Česká geologická služba. 

− Odkaliště vč. ochranného pásma 
Poskytovatelem jsou  ORP.  
Garance správnosti, úplnosti a aktuálnosti jsou záležitostí těžebních organizací, případně OBÚ. 

− Poddolované území  
− Sesuvné území  

Poskytovatelem dat je Česká geologická služba. Dle její směrnice poskytují tato data bez garance 
správnosti, úplnosti a aktuálnosti. 
Ve vrstvě PodUz_p byla v ORP Český Krumlov nahrazena data od ČGS podrobnějšími daty získanými 
od ORP. 
 

E. Znečištění životního prostředí (příloha M3-f) 
Existence níže uvedených jevů v dotčené lokalitě nebo v jejím okolí může mít přímý (zejména negativní) vliv na 
stav lokality a její další vývoj. 

− Skládka odpadů včetně ochranného pásma 
− Plocha areálu skládky odpadů 
− Spalovna včetně ochranného pásma 

Poskytovatelem dat jsou jednotlivé ORP (na území VVP Boletice je to pak Vojenská ubytovací a 
stavební správa Pardubice (VUSS)). 

− Objekty nebo zařízení skupiny A, B s nebezpečnými látkami 
− Plocha areálů objektů nebo zařízení skupiny A, B s nebezpečnými látkami 

Poskytovatelem dat je Krajský úřad – Jihočeský kraj 
− Plochy starých zátěží nadmístního významu navržené k asanaci 

Poskytovatelem dat jsou jednotlivé ORP 
 

F. Zemědělské hospodaření – evidence zemědělské půdy LPIS (příloha M3-g) 
Ministerstvo zemědělství poskytuje bezplatný přístup ke svým vybraným geografickým datům registru půdy 
(LPIS) prostřednictvím WMS (Web Map Service) a WFS (Web Feature Service) dle standardu OGC. Data jsou 
poskytována za území celé České republiky. 
Pro potřeby opatření v předmětné lokalitě je rozhodující vymezení jednotlivých půdních bloků a stanovený typ 
hospodaření. 

 
 

G. Lesnické hospodaření – lesní půda (příloha M3-h) 
Orientační přehled lesní půdy v jednotlivých lokalitách a jejich okolí se základním rozdělením na lesy 
hospodářské, ochranné a zvláštního určení. Součástí je i zobrazení ochranného pásma lesa. Podkladem jsou 
ÚAP Jihočeského kraje. 

 
1.6 Kategorie IUCN 
 
III. – přírodní památka 
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1.7 Předmět ochrany ZCHÚ 
 
1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu 
 
Předmět ochrany přírodní památky dle článku 3 Nařízení Jihočeského kraje č. 18/2011 ze dne 
19.7.2011, kterým se zřizuje přírodní památka Malý Bukač: 

 
Článek 3 

Poslání přírodní památky 
Posláním přírodní památky Malý Bukač je ochrana ekosystému rybníka a okolních stanovišť  
s výskytem zvláště chráněných a významných druhů živočichů, zejména obojživelníků  
a s výskytem významných druhů rostlin. Dále je posláním přírodní památky ochrana druhů  
a stanovišť. 
 
Seznam druhů a stanovišť EVL podle článku 2 je uveden v příslušné příloze nařízení vlády 
132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších 
předpisů, ze dne 22. 12. 2004. 

 
1.7.2 Hlavní předmět ochrany ZCHÚ – současný stav 
 
A. Společenstva 

 
název společenstva podíl plochy v ZCHÚ 

(%) 
popis biotopu společenstva 

M1.1  Rákosiny eutrofních stojatých vod 6,5 Po obvodu východní části nádrže a v části SZ 
výběžku rybníka. 

M1.7  Vegetace vysokých ostřic 6,5 Ve zhlaví rybníka a v jeho SZ části. 
T1.9  Střídavě podmáčené louky s pře-

chody k pcháčovým loukám (T1.5) 28 Louky pod hrází rybníka. 

L1-L2.2 Podmáčené olšiny – 
Olšovojasanový luh 25 

Porost s převahou olše lepkavé, zastoupením 
olše šedé a vtroušenou borovicí lesní. 
Navazuje jižně na rybník. 

V2A Vegetace mělkých stojatých vod 
s domi-nantními lakušníky (sv. 
Ranuncullion aquatilis) 

13 V závislosti na rybí obsádce v některých letech 
pokrývá celou východní část nádrže. 

  
Tabulka byla zpracována s využitím následujících zdrojů:  www.natura2000.cz, Šašek (2013). 

 
  

http://www.natura2000.cz
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B. Druhy 
Tabulka byla vyplněna s využitím následujících podkladů: Šašek (2013), Fischer, Rozínek, 
Svoboda (2011), Hesoun (2009), Hesoun (vlastní údaje). 
 

název druhu  
aktuální početnost nebo 
vitalita populace v 
ZCHÚ 

stupeň 
ohrožení  popis biotopu druhu 

Rostliny 
Mochna bahenní 
Potentilla palustris Početná stabilní populace - / C4 V podmáčené olšině i ostřicových 

porostech. 
Starček potoční 
Tephroseris crispa Početná stabilní populace - / C4 V podmáčené olšině. 

Vrbina kytkokvětá 
Lysimachia thyrsiflora Početná stabilní populace §2 / C3 

Vegetace vysokých ostřic, méně i ve 
vegetaci M1.1, také v podmáčené 
olšině. 

Bezobratlí 
Šidélko kopovité 
Coenagrion hastulatum Až vyšší desítky - / NT 

V západní části nádrže vhodné pros-
tředí, součást stabilní metapopulace 
Jindřichohradecka. 

Šídlatka hnědá 
Sympecma fusca Jednotlivě až nižší desítky §2 / NT 

V západní části nádrže vhodné 
prostředí, součást stabilní meta-
populace Jindřichohradecka. 

Vážka jasnoskvrnná 
Leucorrhinia pectoralis Jednotlivě - / VU 

V západní části nádrže vhodné 
prostředí, součást stabilní meta-
populace Jindřichohradecka. 

Rákosníček 
Donacia cinerea Nižší desítky - / EN 

Druh vázaný na zachovalé porosty 
orobinců (Typha sp.), na Jindři-
chohradecku stabilní metapopulace. 

Vodomil černolesklý 
Hydrophilus atterimus Jednotlivě - / CR 

V západní části nádrže vhodné 
prostředí, součást stabilní metapo-
pulace Jindřichohradecka. 

Obojživelníci 
Blatnice skvrnitá 
Pelobates fuscus 

Vyšší desítky vokalizujících 
samců / až nižší stovky adultů §2/EN Potvrzeno rozmnožování v rybníku 

(výskyt larválních stádií). 
Čolek obecný 
Lissotriton vulgaris 

Stabilní populace – až tisíce 
adultů §2 / LC Potvrzeno rozmnožování v rybníku 

(výskyt larválních stádií). 

Čolek velký 
Triturus cristatus Stabilní populace – nižší stovky §2 / EN 

Potvrzeno rozmnožování v rybníku 
(výskyt larválních stádií). Využívá 
široké spektrum stanovišť v PP i jejím 
okolí. 

Kuňka obecná 
Bombina bombina 

Vyšší desítky vokalizujících 
samců / až nižší stovky adultů §2 / EN 

Využívá široké spektrum stanovišť 
v PP i jejím okolí. Vazba na vodní 
biotopy, včetně rybníka Malý Bukač. 

Rosnička zelená 
Hyla arborea 

Nižší stovky vokalizujících 
samců / min. vyšší stovky 
adultů/ stovky juvenilů 

§2 / NT 
 

Využívá široké spektrum stanovišť 
v PP i jejím okolí. Rozmnožuje se, 
mimo jiné ve vodních plochách v rámci 
PP. 

Skokan ostronosý  
Rana arvalis 

Nižší stovky adultů / až vyšší 
stovky  §1 / EN 

Využívá široké spektrum stanovišť  
v PP i jejím okolí. Rozmnožuje se, 
mimo jiné ve vodních plochách v rámci 
PP. 

Skokan zelený 
Pelophylax esculentus 

Nižší stovky adultů / min. nižší 
stovky subadultů (oba druhy 
„zelených“ skokanů) 

§2 / NT 
Využívá široké spektrum stanovišť 
v PP i jejím okolí. Vazba na vodní 
biotopy, včetně rybníka Malý Bukač. 

Skokan krátkonohý 
Pelophylax lessonae 

Vyšší desítky až nižší stovky 
adultů §2 / VU 

Využívá široké spektrum stanovišť 
v PP i jejím okolí. Vazba na vodní 
biotopy, včetně rybníka Malý Bukač. 
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název druhu  
aktuální početnost nebo 
vitalita populace v 
ZCHÚ 

stupeň 
ohrožení  popis biotopu druhu 

Ropucha obecná 
Bufo bufo 

Nižší stovky ad. / nižší stovky 
juvenilů §3 / LC 

Využívá široké spektrum stanovišť 
v PP i jejím okolí. Rozmnožuje se, 
mimo jiné ve vodních plochách v rámci 
PP. 

Plazi 
Ještěrka obecná  
Lacerta agilis 

Zaznamenán jediný exemplář / 
možný je výskyt i nižších 
desítek adultů 

§2 / TN Zaznamenána na okraji území. 

Ještěrka živorodá  
Zootoca vivipara 

Zaznamenán jediný exemplář / 
možný je výskyt i nižších de-
sítek adultů 

§2 / TN 

Výskyt prakticky v celém území. 
Využívá široké spektrum stanovišť 
(luční biotopy, ekotony, okraje vodních 
ploch atd.). 

Slepýš křehký  
Anguis fragilis 

Běžný výskyt potvrzen míst-
ními obyvateli / patrně mini-
málně nižší desítky jedinců 

§2 / LC 

Výskyt v okolí lokality pravidelný, 
terestrické biotopy v území. Druh 
s velmi širokou ekologickou valencí – 
využívá široké spektrum stanovišť od 
lučních po lesní. 

Užovka obojková 
Natrix natrix 

Zaznamenány dva exempláře / 
možný je výskyt i nižších 
desítek adultů. 

§3 / LC Výskyt prakticky v celém území. 

Ptáci 
čírka obecná 
Anas crecca 1-2 páry §3 / CR 

Lokalita představuje pro tento druh 
vhodný biotop, pravděpodobné hníz-
dění i v okolí. 

hohol severní 
Bucephala clangula 1-2 páry §2 / EN 

Lokalita představuje pro tento druh 
vhodný biotop, pravděpodobné hníz-
dění i v okolí. 

kopřivka obecná 
Anas strepera 1-2 páry §3 / VU 

Lokalita představuje pro tento druh 
vhodný biotop, pravděpodobné hníz-
dění i v okolí. 

moták pochop 
Circus aeruginosus 1-2 páry §3 / VU 

Lokalita představuje pro tento druh 
vhodný biotop, pravděpodobné hníz-
dění i v okolí. 

potápka malá 
Tachybaptus ruficollis 1-2 páry §3 / VU 

Lokalita představuje pro tento druh 
vhodný biotop, možné je hnízdění  
i v okolí. 

 
 
C. Útvary neživé přírody 
 
Útvary neživé přírody nejsou předmětem ochrany. 
 
 
1.8 Předmět ochrany EVL  
 
A. Společenstva 

 
Nejsou předmětem ochrany. 
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B. Druhy 
název druhu  aktuální početnost nebo 

vitalita populace 
v ZCHÚ 

stupeň 
ohrožení  

popis biotopu druhu 

Čolek velký 
Triturus cristatus Stabilní populace – nižší stovky §2 / EN 

Potvrzeno rozmnožování v rybníku 
(výskyt larválních stádií). Jako 
terestrické biotopy využívá široké 
spektrum stanovišť v EVL i jejím 
okolí. 

 
Výskyt čolka velkého zde potvrdili Doležal a Chobotská (2002) nálezem larev. V roce 2005 bylo 
potvrzeno rozmnožování nálezem larev v tůni v litorálu rybníka (Hesoun - vlastní údaj). Početný 
výskyt zájmového druhu tu potvrzují i další nálezy z let 2009-2011 (http://portal.nature.cz/nd). 
Místní populace je tedy zřejmě vitální, poměrně početná a dlouhodoběji stabilní. 
 
C. Útvary neživé přírody 
 
Nejsou předmětem ochrany 
 
1.9 Cíl ochrany 
 
Udržení (zlepšení) podmínek pro ochranu významných populací vodních ptáků, obojživelníků, 
vodních bezobratlých a rostlinných společenstev. Cílem je i ochrana stanovišť a druhů, které jsou 
hlavními předměty ochrany v EVL. 
 
2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět 
ochrany 
 
2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů 
 
(zpracováno za využití následujících zdrojů: Albrecht 2003, Anonym 2012, Šašek 2013, 
www.natura2000.cz).  
 
PP Malý Bukač se nachází v jihozápadní části Českomoravské vrchoviny, v její nižší části - málo 
členité Jindřichohradecké pahorkatině (okrsek Žirovnická pahorkatina). 
Celé území patří k útvarům krystalinika v povodí Lužnice.  
Horninovým podkladem oblasti PP Malý Bukač jsou cordieritické ruly až nebulitické migmatity. 
Horninový podklad je překryt fluviálními uloženinami a sedimenty vodních nádrží. 
V širším okolí dominují kromě zmíněných metamorfitů magmatity (granity krystalické  
a porfyrické) prostoupené křemennými žilami. V oblasti vodních toků a rybníků jsou nezpevněné 
sedimenty různé zrnitosti a různého složení. 
PP Malý Bukač se nachází v oblasti kyselé kambizemě s častými přechody k pseudoglejím, 
v rybničních depresích jsou potom vyvinuté typické gleje.  
PP Malý Bukač se nachází v mírně zvlněném terénu v mělké ploché sníženině v těsné blízkosti 
nevýrazného dílčího rozvodí mezi povodími Olešenského a Vlčického potoka. 
Z rybníka vytéká drobná vodoteč, která se vlévá do bezejmenného přítoku/stroky, která odvádí 
vodu z rybníků nacházejících se v okolí PP a která se vlévá do Vlčického potoka. 
 
Zájmové území Malý Bukač leží ve čtverci 6856B asi 1 km jihojihozápadně od obce Nová Olešná a 
přibližně 10 km východoseverovýchodně od města Jindřichův Hradec v nadmořské výšce asi 550 m 

http://portal.nature.cz/nd)
http://www.natura2000.cz)
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n. m. Lokalitu o rozloze 5,0877 ha tvoří menší rybník Malý Bukač a jeho blízké okolí. Rybník je 
součástí rybniční soustavy a od rybníka Velký Bukač je oddělen jen několik metrů dlouhým 
potrubím. Tímto potrubím je Malý Bukač napájen. Ve východní části PP, pod hrází rybníka, je 
vlhká až střídavě vlhká kosená louka. Její severní výběžek je však zarostlý poměrně zapojeným 
smíšeným porostem dřevin. Jižně od rybníka jsou lesní porosty. Nejprve je to podmáčená olšina, 
dále od rybníka pak kulturní smrkový les. Severně od rybníka se nachází zhruba před deseti lety 
opuštěná louka později zasázená smrkem ztepilým. 
Krajina v okolí PP je plochá, rybničnatá, rybníky jsou z velké části chovné, lemovány litorály.  
V krajině dominují kulturní lesy, v okolí rybníků s mokřadními olšinami či vrbinami. Krajinnou 
mozaiku doplňují kosené louky, které místy rašelinní. 
 
Přehled zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů 
Zpracováno s využitím následujících zdrojů Šašek (2013), Fischer, Rozínek, Svoboda (2011), 
Hesoun (2009-vlastní údaje). 
 

název druhu aktuální početnost nebo vitalita 
populace v ZCHÚ 

kategorie 
podle vyhlášky 
č. 395/1992 Sb. 

popis biotopu druhu, další 
poznámky 

Vrbina kytkokvětá 
Lysimachia thyrsiflora Početná stabilní populace §2 /  C3 

Vegetace vysokých ostřic, 
méně i ve vegetaci M1.1, také 
v podmáčené olšině. 

Vážka jasnoskvrnná 
Leucorrhinia pectoralis Jednotlivě §2 / VU 

V západní části nádrže vhodné 
prostředí, součást stabilní 
metapopulace Jindřichohra-
decka. 

Vodomil černolesklý 
Hydrophilus atterimus Jednotlivě -/CR 

V západní části nádrže vhodné 
prostředí, součást stabilní 
metapopulace Jindřichohra-
decka. 

Blatnice skvrnitá 
Pelobates fuscus 

Vyšší desítky vokalizujících 
samců / až nižší stovky adultů §2 / EN 

Potvrzeno rozmnožování 
v rybníku (výskyt larválních 
stádií), v terestrické fázi vyu-
žívá širší okolí nádrže 

Čolek obecný 
Lissotriton vulgaris 

Stabilní populace – až tisíce 
adultů §2 / LC 

Potvrzeno rozmnožování 
v rybníku (výskyt larválních 
stádií).  

Čolek velký 
Triturus cristatus Stabilní populace – nižší stovky §2 / EN 

Potvrzeno rozmnožování 
v rybníku (výskyt larválních 
stádií). Využívá široké 
spektrum stanovišť v PP i 
jejím okolí. 

Kuňka obecná 
Bombina bombina 

Vyšší desítky vokalizujících 
samců / až nižší stovky adultů §2 / EN 

Využívá široké spektrum 
mokřadních stanovišť v PP i 
jejím okolí. Využívá dále i 
terestrická stanoviště – olšinu, 
vlhké louky jednak pro sběr 
potravy, jednak jako 
zimoviště. 

Rosnička zelená 
Hyla arborea 

Nižší stovky vokalizujících samců 
/ min. vyšší stovky adultů/ stovky 
juvenilů 

§2 / NT 
 

Využívá široké spektrum 
stanovišť v PP i jejím okolí. 
Využívá dále i terestrická 
stanoviště – olšinu, vlhké 
louky jednak pro sběr potravy, 
jednak jako zimoviště. 
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název druhu aktuální početnost nebo vitalita 
populace v ZCHÚ 

kategorie 
podle vyhlášky 
č. 395/1992 Sb. 

popis biotopu druhu, další 
poznámky 

Skokan ostronosý  
Rana arvalis 

Nižší stovky adultů / až vyšší 
stovky ? §1 / EN 

Využívá široké spektrum 
stanovišť v PP i jejím okolí. 
Využívá dále i terestrická 
stanoviště – olšinu, vlhké 
louky jednak pro sběr potravy, 
jednak jako zimoviště. 

Skokan zelený 
Pelophylax esculentus 

Nižší stovky adultů / min. nižší 
stovky subadultů (oba druhy 
„zelených“ skokanů) 

§2 / NT 

Využívá široké spektrum 
stanovišť v PP i jejím okolí. 
Využívá dále i terestrická 
stanoviště – zejména vlhké i 
sušší lesy, vlhké louky. 
V menší míře pro sběr 
potravy, zejména jako zimo-
viště. 

Skokan krátkonohý 
Pelophylax lessonae 

Vyšší desítky až nižší stovky 
adultů §2 / VU 

Využívá široké spektrum 
stanovišť v PP i jejím okolí. 
Využívá dále i terestrická 
stanoviště – zejména vlhké i 
sušší lesy, vlhké louky. 
V menší míře pro sběr po-
travy, zejména jako zimoviště. 

Ještěrka obecná  
Lacerta agilis 

Zaznamenán jediný exemplář / 
možný je výskyt i nižších desítek 
adultů 

§2 / TN Zaznamenána na okraji území. 

Ještěrka živorodá  
Zootoca vivipara 

Zaznamenán jediný exemplář / 
možný je výskyt i nižších desítek 
adultů 

§2 / TN Výskyt prakticky v celém 
území. 

Slepýš křehký  
Anguis fragilis 

Běžný výskyt potvrzen místními 
obyvateli / patrně minimálně nižší 
desítky jedinců 

§2 / LC 
Výskyt v okolí lokality 
pravidelný, terestrické biotopy 
v území. 

Užovka obojková 
Natrix natrix 

Zaznamenány dva exempláře / 
možný je výskyt i nižších desítek 
adultů. 

§3 / LC Výskyt prakticky v celém 
území. 

čírka obecná 
Anas crecca 1-2 páry §3 / CR 

Vhodný biotop, pravděpo-
dobné hnízdění i v okolí 
sledované lokality. 

hohol severní 
Bucephala clangula 1-2 páry §2 / EN 

Vhodný biotop, pravděpo-
dobné hnízdění i v okolí 
sledované lokality. 

kopřivka obecná 
Anas strepera 1-2 páry §3 / VU 

Vhodný biotop, pravděpo-
dobné hnízdění i v okolí 
sledované lokality. 

moták pochop 
Circus aeruginosus 1-2 páry §3 / VU 

Vhodný biotop, pravděpo-
dobné hnízdění i v okolí 
sledované lokality. 

potápka malá 
Tachybaptus ruficollis 1-2 páry §3 / VU 

Vhodný biotop, možné hníz-
dění i v okolí sledované 
lokality. 
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2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti, 
současnosti a blízké budoucnosti 
 
a) ochrana přírody 
Ochrana přírody se o toto území zajímá až od roku 2002, kdy zde byla potvrzena početná populace 
čolka velkého. V roce 2003 zde byla na podnět Okresního úřadu Jindřichův Hradec uživatelem 
rybníka zřízena drobná tůň v západní části rybníka. V roce 2004 bylo území zařazeno na seznam 
evropsky významných lokalit. V roce 2013 zde byla vyhlášena přírodní památka.  
 
b) lesní hospodářství 
Les v okolí rybníka vznikl pravděpodobně v 60.-70. letech minulého století. Olšina zřejmě vznikla 
samovolným náletem olše lepkavé a borovice lesní do plochy opuštěné podmáčené louky. O něco 
později zřejmě došlo k dosadbě olše šedé do tohoto porostu. Jehličnaté porosty byly vysázeny 
následně ve dvou vlnách, jak naznačuje stávající struktura porostů. Na plochách, které nejsou 
součástí pozemků určených k plnění funkcí lesa, je vysázen mladý porost smrku severně od rybníka 
až po roce 2000. I tady je ze struktury porostu zřejmé, že k výsadbě došlo ve dvou vlnách. Vzrostlý 
smrkový porost se nachází i v severovýchodním cípu PP, rovněž mimo plochu PUPFL. Jižní okraj 
tohoto porostu je tvořen náletem osiky. 
 
c) zemědělské hospodaření 
Nejbližší okolí rybníka bylo zemědělsky využíváno od kolonizace této oblasti. Ještě v roce 1953 
(http://kontaminace.cenia.cz) byl rybník obklopen zemědělskými plochami, převážně loukami. 

 
d) rybníkářství  
Rybník Malý Bukač vznikl díky tomuto oboru lidské činnosti. Datum vzniku není známo, 
každopádně na mapě z roku 1852 je již zakreslen (www.mapy.cz). Zřejmě v průběhu 80. let 20. 
století byl rybník vyhrnut a byly při tom vytvořeny valy z vyhrnutých sedimentů na jeho březích. 
 
e) myslivost 
Zřejmě neměla zásadní vliv na vývoj PP 
 
f) rybářství 
Chov ryb zásadně ovlivňuje stav vegetace v PP, potažmo stav populací obojživelníků i dalších 
zájmových druhů.  
 
g) rekreace a sport 
Neměla zřejmě na vývoj území zásadní význam.  
 
h) těžba surovin  
Není známo, že by těžba surovin ovlivňovala plochu PP. 
 
i) Ohrožení druhu a rizikové faktory 
 
V rámci dosavadních průzkumů lokality byly zaznamenány následující faktory s negativními, popř. 
potenciálně negativními dopady jak na hlavní předmět ochrany v EVL, tak na ostatní cenné složky 
bioty v ploše PP: 
 

- Nejvážnějším rizikem pro veškeré populace obojživelníků, a tím tedy i hlavní zájmový druh, 
kterým je čolek velký (Triturus cristatus), je v EVL Malý Bukač vysoká početnost  
a nevhodná druhová skladba rybí obsádky, následná destrukce litorálních porostů a nízká 

http://kontaminace.cenia.cz)
http://www.mapy.cz)
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průhlednost vody (s dalšími negativními dopady na rybniční ekosystém). Potenciálním 
nebezpečím je na druhou stranu i úplné ukončení hospodaření na této vodní ploše. Nádrž je 
velmi mělká a bez obsádky, která brzdí zarůstání, by velmi rychle celoplošně zarostla 
vegetací a postupně zcela zanikla. Břehy jsou silně zarostlé dřevinami a vysokou vegetací, 
což také silně napomáhá postupnému zazemňování. Tůň vybudovaná v roce 2003 je již 
např. v současné době velmi silně zarostlá a z velké části zazemněná. 

 
- Dalším přímým nebezpečím je stávající propojení Velkého a Malého Bukače. Mezi oběma 

rybníky je jen několik metrů dlouhá podzemní strouha. Přitom Velký Bukač je 
polointenzivně rybníkářsky obhospodařován a tak část znečištěné vody přitéká do rybníku 
Malý Bukač. Tím hrozí nebezpečí výrazného zhoršení kvality vody. Dalším rizikem je,  
že sem mohou ve větším množství proniknout ryby z výše položeného rybníku Velký Bukač 
a tak narušit biologickou rovnováhu na území rybníku Malý Bukač.  

 
-  Negativním jevem je i vyhrnutí rybníka a vytvoření obvodových valů, ke kterému došlo 

zřejmě v 80. letech minulého století (přerušení přirozeného přechodu z vodního do 
terestrického prostředí). 

 
- V okolí rybníka došlo k zalesnění louky ležící severně od rybníka smrkem (degradace 

terestrických biotopů obojživelníků, degradace diverzity území, ...). Negativní z pohledu 
ochrany přírody a cílových druhů je i jehličnatý lesní porost s dominancí smrku v jižní části 
území. 
 

- Za potenciální (aktuálně nezaznamenaný) negativní jev lze považovat vysazení 
polodivokých kachen či jiné vodní drůbeže či aplikaci biocidů a jiných chemických látek 
v ploše PP a jejího OP. 

 
2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy 
 
-  Lokalita Malý Bukač byla zařazena na seznam evropsky významných lokalit  

na základě nařízení vlády 132/2005 Sb. pod kódem CZ 0313815. 
 
-  Nařízení Jihočeského kraje č. 18/2011 ze dne 19.7.2011, kterým se zřizuje přírodní památka 

Malý Bukač. 
 
2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch 
 
2.4.1 Základní údaje o lesích 
 
Přírodní lesní oblast Českomoravská vrchovina 
Lesní hospodářský celek / 
zařizovací obvod 204803 

Výměra LHC (zařizovacího 
obvodu) v ZCHÚ (ha) 3,76 

Období platnosti LHP (LHO) 1.1. 2006 – 31. 12. 2015 
Organizace lesního hospodářství Obec Nová Olešná 
Nižší organizační jednotka  
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Přehled výměr a zastoupení souborů lesních typů 
 
Přírodní lesní oblast: 
Soubor lesních 
typů (SLT) Název SLT Přirozená dřevinná skladba SLT 

(Planeta 9/2006) 
Výměra 
(ha) Podíl (%) 

5O Svěží (buková) jedlina SM10-45, JD40-65, BK10-30, OS+-
3,OLL+   1,8 45 

5P Kyselá jedlina SM10-55, JD40-65, BO0-15, BK5-
20,BŘ+, OS0-2  2 55 

Celkem   100 % 
Porovnání přirozené a současné skladby lesa 
 
Zkratka  Název dřeviny Současné 

zastoupení (ha) 
Současné zastoupení 
(%) 

Přirozené zastoupení 
(ha) 

Přirozené 
zastoupení (%) 

Jehličnany 
SM Smrk ztepilý 0,9 25  35 
BO Borovice lesní 0,9 22  5 
JD Jedle bělokorá - 0  48 
Listnáče 
OL Olše lepkavá 1,96 43  + 
BK Buk lesní - 0  10 
OS Topol osika - 0  2 
BŘ Bříza bělokorá - 0  + 
Celkem 3,76 100 % ----- ----- 
 
V tomto případě není z pohledu ochrany přírody žádoucí držet se uvedeného přirozeného 
zastoupení dřevin. Současný porost s převahou olší je biologicky hodnotný a jeho složení  struktura 
odpovídá požadavkům předmětů ochrany.  
Doporučuje se respektovat historický vývoj tohoto porostu. Porost olše lepkavé s příměsí borovice 
lesní vznikl samovolným náletem. Nepůvodní dosazená olše šedá na tomto stanovišti trpí a z velké 
části odumírá. Tím však výrazně zvyšuje diverzitu tohoto porostu, je vhodným prostředím pro 
výskyt dřevokazných hub a saproxylických bezobratlých, nacházejí se zde i dutiny využívané ke 
hnízdění ptáky. Ležící mrtvé dřevo pak skýtá úkryt i drobným bezobratlým, plazům a 
obojživelníkům včetně čolka velkého. 
 
2.4.2 Základní údaje o rybnících 
 
Název rybníka (nádrže) Malý Bukač 
Katastrální plocha 1,1894 ha 
Využitelná vodní plocha 1,2 

 ha 
Plocha litorálu 0,5 ha 
Průměrná hloubka 1 m 
Maximální hloubka 1,9 m 
Postavení v soustavě 2. v soustavě 
Manipulační řád Rozhodnutí ONV VLHZ J. Hradec zn.j.: 1444 vod 23/89-247 

Ko ze dne 20.10.1989 
Hospodářsko provozní řád Není zpracován 
Způsob hospodaření Extenzivní 
Intenzita hospodaření Viz kapitola 2.5 
Výjimka k aplikaci látek 
znečišťujících vodu (krmiva, 

Není vydána 
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Název rybníka (nádrže) Malý Bukač 
hnojiva) 
Parametry zvláštních povodní (u 
rybníků III. kategorie) 

- 

Vlastník rybníka Zajíc František MVDr., Čsl. legií 476, J. Hradec, 37701 
Uživatel rybníka Rybářství  Kardašova Řečice, s.r.o. 
Rybářský revír - 
Správce rybářského revíru - 
Zarybňovací plán - 
Průtočnost – doba zdržení Cca 30 dní 

 
2.4.3 Základní údaje o nelesních biotopech 
 
Zpracováno za využití následujících zdrojů: Šašek 2013, www.natura20000.cz 
 
Celé území je tvořeno rybníkem Malý Bukač a na něj bezprostředně  navazujícími plochami. 
Samotný rybník lze pomyslně rozdělit na dvě rozdílné oblasti. V přední (východní) části má rybník 
rozsáhlejší vodní hladinu a menší litorální porosty orobince širokolistého. Ty jsou hlavně po 
stranách dlouhé hráze a na některých místech břehů. V letech, kdy je v rybníku nasazen plůdek, je 
tato přední část z velké části porostlá vegetací mělkých eutrofních vod s převahou lakušníku 
vodního (sv. Ranuncullion aquatilis). Tento biotop je vázán na plochu rybníka, ten je mělký, 
bahnitý s relativně čistou tmavší vodou. Téměř celá plocha je hustě porostlá makrofyty. Méně 
zarostlá je pouze centrální část. Dominují Oenanthe aquatica, Batrachium spp., natantní formy trav 
Alopecurus aequalis a Glyceria fluitans, v mělkovodí se vyskytují druhy Typha angustifolia, 
Glyceria maxima, Carex acutiformis, Calamagrostis canescens. 
Rákosiny navazují na zarostlou vodní plochu a tvoří tak lem rybníka. Dominanty se střídají a tvoří 
je Phragmites australis, Glyceria maxima, Typha latifolia, Typha angustifolia, z dalších druhů jsou 
přítomny Equisetum fluviatile, Phalaris arundinacea, Galium balustre. Místy tyto porosty vykazují 
přechody k biotopu vysokých ostřic s výskytem Carex vesicaria, Carex acutiformis, Lysimachia 
thyrsiflora. Poměrně vzácně se vyskytuje Sparganium erectum. Zadní část vodní plochy již přechází 
do tohoto biotopu.  
Zejména na S okraji rybníka se vytváří terestrický monodominantní porost Phragmites australis  
a Urtica dioica, ve kterém se uplatňují keře Sambucus nigra a Salix aurita. 
Jihozápadně od rybníka se vyvíjí mokřadní olšiny (sv. Alnion glutinosae). Bohužel jsou od litorálu 
rybníka z větší části odděleny valem, zřejmě z odbahňování. Ten působí jako fyzická bariéra pro 
migraci živočichů a narušuje přirozený ekoton. Ve stromovém patře se vyskytují v zásadě 
stejnověké olše Alnus glutinosa a Alnus incana. V keřovém patře místy Frangula alnus, Sambucus 
nigra. V podrostu dominuje Phalaris arundinacea, Dryopteris carthusiana, Urtica dioica, z dalších 
druhů se vyskytují Rubus idaeus, Lysimachia thyrsiflora, Viola palustris, Holcus mollis, Lychnis 
flos-cuculi, Impatiens noli-tangere, Deschampsia cespitosa, Agrostis cannina, Lysimachia vulgaris, 
vzácněji Potentilla palustris, Tephroseris crispa. 
Kosený luční biotop se vyskytuje pod hrází Malého Bukače. Porost není příliš vyhraněný, vyskytují 
se i druhy přítomné v loukách T1.5, či T1.4. Nejblíže je louka biotopu T1.9. Z okrajů louka mírně 
eutrofizuje. Dominují druhy Deschampsia cespitosa, Holcus lanatus, a Alopecurus pratensis, dále 
se vyskytují druhy Carex nigra, C. pallescens, C.ovalis, Luzula campestris agg., Lychni flos-cuculi, 
Cirsium palustre, Angelica sylvestris, Ranunculus repens, Rumex acetosa, Trifolium pratense, T. 
hybridum, Leucanthemum ircutianum, Campanula patula, Potentilla erecta, Veronica officinalis. 
Na hrázi rybníka a na jeho severním břehu (zejména na obvodovém valu) se nachází porosty 
náletových dřevin, dominuje zejména Betula pendula, Salix caprea, Alnus glutinosa, řídce i 
Quercus robur. Podrost je tvořen nitrofilními druhy s dominancí Phalaris arundinacea, Urtica 

http://www.natura20000.cz


19 
 

dioica, Rubus idaeus a druhy vlhkomilnými např. Lycopus europaeus či Glyceria maxima. 
V severní a jižní části PP je několik porostů Picea abies. Jde o dva segmenty se vzrostlými smrky a 
jeden mladý, jehož část byla vysázena cca před pěti lety, další pak ještě později. Mladý porost je 
v těsné blízkosti rybníka a je velmi hustý. Segmenty se vzrostlými smrky jsou také hustě zapojené, 
v podrostu s acidofyty jako Vaccinium myrtilus či Oxalis acetosella, Avenella flexuosa, vzácněji 
Hieracium sabaudum, Nardus stricta či Ajuga reptans.      
 
Tabulka dílčích ploch 
 

č. 
plochy 

Vegetační 
jednotka/typ 
plochy 

Kód biotopu Charakteristika vegetace/plochy, další poznámky 

1 Vzrostlý 
hospodářský les X9A 

Dominuje smrk ztepilý (Picea abies). V podrostu místy 
druhy jako Nardus stricta, Ajuga reptans nebo 
Hieracium sabaudum. Porost není na ploše PUPFL. 

2 Kosená vlhčí louka T1.9 s přechody k T1.5 

Louka je druhově pestrá a z hlediska ochrany přírody 
cenná a tvoří vhodný doplněk k ostatním biotopům. 
Dominují druhy Deschampsia cespitosa, Holcus lanatus, 
a Alopecurus pratensis. 

3 

Mozaika 
opuštěných 
terestrických 
stanovišť 

X9A, X12A 

V dílčí ploše je zahrnuta hráz s cestou a náletem dřevin, 
dále severní břehy rybníka s náletem dřevin a břeh 
Velkého bukače zarostlý Phalaris arundinacea, 
Phragmites australis a s expanzí dřevin. Většinu plochy 
tvoří mladý vysazený porost smrku. Dílčí plocha 
doplňuje PP o křoviny a vysokobylinné porosty 
navazující na rákosiny litorálu. 

4 Olšový porost L1/L2.2 

Mokřadní olšina navazující na litorál rybníka. Biotop je 
druhově poměrně pestrý a poměrně zachovalý, 
z hlediska ochrany přírody cenný. V této dílčí ploše se 
vyskytují všechny ochranářsky zajímavé druhy nalezené 
v PP - Lysimachia thyrsiflora, Tephroseris crispa a 
Potentilla palustris. 

5 
Vodní plocha 
rybníka s 
makrofyty 

V2A, M1.1 
Samotná plocha mělkého rybníka silně zarostlá 
makrofyty. Voda je vizuálně čistá s tmavší barvou. 
Klíčová dílčí plocha PP. 

6 Kulturní smrkový 
les X9A 

Jehličnatý hospodářský les na jižním okraji mokřadní 
olšiny. Les je situován cca o metr výše než olšina, je 
suchý stinný bez výskytu zajímavějších druhů rostlin.  
Z hlediska ochrany přírody je téměř bez hodnoty. 

 
 
 
2.5 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních ochranářských zásahů do území a 
závěry pro další postup 
 
Od zařazení lokality na seznam EVL prochází rybník systémem hospodaření, kdy se střídají nízké 
obsádky (plůdek) a těžké, tzv. meliorační obsádky, které mají zabránit rychlému zarůstání této 
mělké nádrže. Postupně však dochází k přeměně cenných porostů vysokých ostřic v zadní části 
rybníka na porosty vysokých rákosin, které jsou pro výskyt populací čolka velkého i dalších 
předmětů ochrany méně vhodné. Tůň, vytvořená na podnět orgánu ochrany přírody (OkÚ J.Hradec) 
v roce 2004, ve které bylo v roce 2005 doložen výskyt larev čolka velkého, je v současné době silně 
zazemněná a zarostlá. Je tedy nutno snížit vnos živin a vytvořit soustavu tůní vhodných pro 
obojživelníky a vodní bezobratlé a soustavně provádět jejich přiměřenou údržbu. 
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2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize 
 
Prioritním zájmem je ochrana (podpora) populace čolka velkého (Triturus cristatus), který je 
hlavním předmětem ochrany v této EVL i dalších předmětů ochrany v PP. Kolize jednotlivých 
zájmů ochrany přírody a krajiny se nepředpokládá, protože hlavním okruhem opatření je 
optimalizace rybničního hospodaření, což podpoří i populace dalších významných druhů zjištěných 
v tomto území. 
  
3. Plán zásahů a opatření  
 
3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ 
 
3.1.1 Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání 
 
a) péče o lesy 
 
Rámcová směrnice péče o les podle souborů lesních typů 
 
Číslo směrnice Kategorie lesa Soubory lesních typů 

1 Hospodářský les 
Návrh – les 
zvláštního určení 

5O 

Předpokládaná cílová druhová skladba dřevin  
SLT  Druhy dřevin a jejich orientační podíly v cílové druhové skladbě (%) 
5O OLL85, OLŠ 12, BO1, OS2  

Porostní typ C 
Nálet olše lepkavé doplněný výsadbou olše šedé. Jednotlivě borovice lesní z náletu 

Základní rozhodnutí 
Hospodářský způsob (forma) 
Vysoký les, zakmenění 7  
 
Obmýtí Obnovní doba 
150 50 

Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty 
Rozvolněný porost se světlými plochami s tůněmi 

Způsob obnovy a obnovní postup, včetně doporučených technologií 
Výběrný 

Způsob zalesnění, stanovení druhů a procento melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu 
Přirozená obnova 

Dřeviny uplatňované při zalesnění za použití umělé obnovy (%) 
SLT druh dřeviny komentář k způsobu použití dřeviny při umělé obnově 
  Umělá obnova se nepředpokládá 

Péče o nálety, nárosty a kultury a výchova porostů, včetně doporučených technologií 
Není navrhováno – ponechání přirozenému vývoji 

Opatření ochrany lesa včetně doporučených technologií 
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Nejsou navrhována – ponechání přirozenému vývoji 

Provádění nahodilých těžeb včetně doporučených technologií 
Odstraňovat pouze SM napadený expanzivními druhy kůrovců ostatní dřevo ponechat na místě 

Poznámka 
Návrh respektuje historii vzniku porostu a jeho stávající stav 

 
Číslo směrnice Kategorie lesa Soubory lesních typů 
 Hospodářský 5L 

Předpokládaná cílová druhová skladba dřevin  
SLT  Druhy dřevin a jejich orientační podíly v cílové druhové skladbě (%) 
5P SM 10, JD 40, BO 25, BK 20, BŘ3, OS2 

Porostní typ C 
 
 
Kulturní jehličnatý porost s dominancí smrku a borovice 

Základní rozhodnutí 
Hospodářský způsob (forma) 
 
 
Vysoký les  
 
Obmýtí Obnovní doba 
150 50 

Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty 
Smíšený les s dostatkem mrtvého dřeva 

Způsob obnovy a obnovní postup, včetně doporučených technologií 
Výběrný 

Způsob zalesnění, stanovení druhů a procento melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu 
JD 40, BK 20 

Dřeviny uplatňované při zalesnění za použití umělé obnovy (%) 
SLT druh dřeviny komentář k způsobu použití dřeviny při umělé obnově 
5P JD 40 

BK 20 
Kotlíky 
Kotlíky 

Péče o nálety, nárosty a kultury a výchova porostů, včetně doporučených technologií 
Individuální ochrana či oplocenky 

Opatření ochrany lesa včetně doporučených technologií 
V případě napadení smrku expanzivními druhy kůrovců, provést asanaci kůrovcového dřeva 

Provádění nahodilých těžeb včetně doporučených technologií 
Odstraňovat pouze SM, hroubí ponechat na místě 

Poznámka 
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b) zásady péče o rybníky 
 
Rámcová směrnice péče o rybníky 
 
Kromě níže uvedených způsobů hospodaření je v případě narušení hráze možno realizovat 
technická opatření, která zajistí zadržení vody v nádrži. 
Název rybníka (nádrže) Malý Bukač 
Způsob hospodaření Nejlépe dvouhorkové-trojhornové s výlovem na podzim 
Intenzita hospodaření Extenzivní až polointenzivní 
Manipulace s vodní hladinou S výjimkou havarijních situací výlov na podzim  
Způsob letnění nebo zimování Nezimovat, neletnit 
Způsob odbahňování Odbahnění je možné pouze v případě nadměrného 

„vyrůstání z vody“. Provádělo by se ale pouze na části 
(nejvýše 1/3 plochy) prakticky jen stržením drnu do hloubky 
max. 40-50 cm. Je nutno maximálně šetřit porosty vysokých 
ostřic. V zadní části možno vytvářet tůně v litorálu 

Způsoby hnojení Nehnojit 
Způsoby regulačního přikrmování - 
Způsoby použití chemických látek Nepoužívat, dezinfekční přípravky a léčiva pouze v případě 

prokázaného infekčního onemocnění 
Rybí obsádky a) Nasazení generačního lína 80ks/ha/m hloubky; 

b) K0 nebo L0 75 000 ks/ha/m hloubky; 
c) L1-2 7500 ks/ha/m hloubky (průměrná hmotnost 0,01 

kg/ks); 
d) V případě příliš intenzivního „vyrůstání z vody“ 

meliorační obsádka zejména K2-3 do hmotnosti 350 
kg/ha/m hloubky – ne častěji než 1x za 4-5 let a vždy jen 
na jedno horko. Velikost obsádky vždy upravit dle 
aktuálního stavu rybníka. Doporučení konzultace vždy 
s OOP; 

e) K2-3 700 kg/ha/m hloubky + Ab2 100 kg/ha/m hloubky – 
meliorační obsádka v případě nadměrného rozvoje 
makrofyt, příp. k urychlení mineralizace organické 
hmoty, vždy souhlas OOP, vždy pouze na 1 horko. 

Další opatření Zajistit potrubí z Velkého Bukače proti pronikání 
nežádoucích ryb. 

 
-  Rybník Malý Bukač nesmí být (mimo havarijní situace) vypouštěn v jarním a letním období 
(výlov by měl být prováděn pouze na podzim). Ideální by bylo nádrž lovit v intervalu 1x za dva 
roky až tři roky. Zároveň je třeba ze zdejší osádky vyloučit vyšší věkové kategorie kapra a některé 
další druhy ryb jako např. sumečky, amury (s výjimkou melioračních obsádek), okouny, větší 
množství štik apod. 
 
- Rybník ani tůně nebudou využívány k chovu (vypouštění) polodivokých mysliveckých kachen. 
 
- Je bezpodmínečně nutné provést celkovou revitalizaci zazemňující se tůně pro čolky. Je potřeba 
celkově zvětšit její plochu, protože např. právě čolek velký je znám tím, že dává přednost větším 
vodním nádržím než ostatní druhy čolků. Nejlepší by bylo, pokud by se zde vybudovala celá 
soustava takovýchto tůní. Je nutné dodržet některé specifické podmínky jako je svažitost břehů, 
různá hloubka dna nádrže, vytvoření přirozených úkrytů a další podmínky. 
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- Dalším důležitým opatřením by mělo být zabezpečení propojovací strouhy mezi rybníky Velký  
a Malý Bukač. Je nutné vybudovat odpovídající zábranu, která zamezí pronikání nežádoucích druhů 
ryb do nádrže Malý Bukač. 
 
- V zadní zarostlé části rybníku může hrozit zazemnění litorálních porostů. Porosty přesličky 
začínají být na některých místech (hlavně dále od břehů) poměrně velmi husté. Pro některé zájmové 
druhy (včetně čolka velkého), to zatím představuje spíše výhodu (vysoká úkrytová kapacita 
zejména pro larvy obojživelníků, ale i hmyzu apod.). Stav porostů bude důležité nadále sledovat,  
a pokud by se situace stala neúnosnou, tak by se měl zvážit případný zásah. Mělo by dojít k velmi 
šetrnému zřejmě pouze částečnému odbahnění. Sediment musí být vymístěn z PP a rybník následně 
ponechán alespoň jeden rok bez rybí obsádky. 
 
- Odstranit veškeré dřeviny na jižní obvodové deponii a nejméně ½ dřevin na severní deponii;  
na severní deponii zachovat především staré jívy. 
 
- Odstranit co největší objem obvodových deponií rybníka.  
 
c) terestrické biotopy v PP 
 
- V rámci PP a jejího ochranného pásma nebudou používány biocidy, hnojiva a jiné chemické 
látky (v opodstatněných případech může jejich aplikaci povolit či nařídit – např. v rámci likvidace 
nežádoucích druhů ryb – pouze příslušný OOP). 
  
- V rámci PP a jejího bezprostředního okolí nebudou bez souhlasu OOP umísťovány myslivecké 
objekty (krmelce, budky pro kachny, újediště atd.). 
 
- Zbudování hlubších tůní (4 – 5) v rozvolněných částech podmáčené olšiny, mimo prostor 
vlastního rybníku. Tímto by bylo zamezeno predaci vývojových stádií obojživelníků rybami. 
V bezprostředním okolí tůní by měla být zároveň provedena prořezávka dřevin. Z části materiálu  
po prořezávce by byly zhotoveny úkryty pro živočichy v podobě hromad klestí a dřevní hmoty 
sloužící obojživelníkům a plazům. 
 
- Deponie zeminy (především v jihozápadní části), jež jsou součástí okolí hráze, by bylo vhodné 
odtěžit nebo v nich alespoň zvýšit počet prostupů, které by umožnily částečnou komunikaci litorálu 
s okolním prostředím. Bylo by rovněž vhodné doplnit toto opatření o částečnou prořezávku. Z části 
dřevní hmoty by byly opět zhotoveny přirozené ukryty pro živočichy. 
- Na části lučního stanoviště v severní části lze navrhnout odstranění výsadby smrku. Pro zamezení 
zarůstání této části lokality by měl být prováděn extenzivní typ managementu – kosení a 
odstraňování náletů jedenkrát za 2 až 4 roky (v podzimních měsících). Takovéto osluněné 
stanoviště pak bude vhodné pro výskyt některých druhů plazů. 
  
- Náletové dřeviny po obvodu rybníka a tůní budou udržovány tak, aby nadměrně nezastiňovaly 
okraje vodních ploch. 
 
- Drobné tůně na území PP budou obnoveny, případně nově zřízeny a budou s periodou cca 5 let 
(dle potřeby) pročišťovány tak, aby mohly být využity obojživelníky, vodními bezobratlými a např. 
ke sběru potravy ptáků. 
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- Louka pod hrází rybníka Malý Bukač bude i nadále kosena. Optimální je ponechat z důvodu 
ochrany bezobratlých každý rok část (cca 1/5) nepokosenou. Nepokosené části je nutno každým 
rokem měnit.  
 
3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území 
 
Základním předpokladem pro případnou realizaci managementových zásahů v rybníku a tůních je 
provádění veškerých prací mimo hlavní rozmnožovací období obojživelníků a plazů (tím je období 
cca březen až srpen). 
 
- Prořeďování mladé výsadby smrku, tak aby zápoj stromového patra byl co nejmenší a stromy 

tvořili spíše soubor solitérů. Vhodné je vnášení listnatých dřevin, zejména dubu letního, břízy 
bělokoré či olše lepkavé. V západní části porost SM odstranit. 

 
- Pravidelná kontrola stavu nádrže v  jarních a letních měsících, zaměřená především na 

průhlednost vody, která by neměla klesnout pod 50 cm, a na žádoucí přítomnost hrubého a 
středního zooplanktonu. Dále pak by měl být průběžně hodnocen stav vodní hladiny (zaplavení 
litorálu) a sledován rozvoj makrofytní vegetace. 

 
 
Tab.: Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich 
 
č. plochy Kód 

biotopu 
Typ managementu Priorita Popis navrhovaných opatření 

1 X9A Převod na smíšený 
les 2 

Převod na smíšený porost s převahou dubu. Odstranit 
smrky, zachovat listnaté dřeviny a křoviny v okrajích, 
provést výsadbu porostu s dominancí dubu letního. 

2 
T1.9 s pře-
chody 
k T1.5 

Kosení 2 
Ideálně přejít na využívání louky pouze v jedné 
mozaikovité seči v termínu srpen-září. Přijatelný je i 
současný systém hospodaření. 

3 X9A, X12a 

Prosvětlení břehů 
rybníka, údržba 
křovin, odstranění 
výsadby SM, 

2 
 

Výsadbu smrku severně od rybníka proředit, v západní 
části zcela odstranit na ploše cca 0,2 ha; tuto volnou plochu 
kosit – zpočátku (cca po dobu 5 let) 2x ročně (květen, září), 
později přejít na jednosečné hospodaření s mozaikovou 
sečí. 

Údržba tůně 1 
Pročištění a rozšíření tůně v západní části území – zachovat 
pozvolné břehy, rozrůznit hloubku. Okolí tůně udržovat bez 
dřevin, kosit. 

Zabránit průniku 
ryb z Velkého 
Bukače 

1 Pomocí jemných česlí nebo jiným opatřením zabránit 
průniku ryb z Velkého Bukače. 

4 L1/L2.2 

Vyhloubení a 
prosvětlení tůní, 
 

2 

V prosvětlených místech vyhloubit 4 – 5 tůní. Tůně a jejich 
okolí udržovat minimálně zastíněné, tůně následně 
obnovovat nejlépe po částech tak, aby zde vznikl systém 
několika tůní v různém stádiu zarůstání. 

Bez zásahu 1 Zbývající části porostu ponechat bez zásahu. 

5 V2A, M1.1. 

Rybniční 
hospodaření 1 Viz kapitola 3.1.1. 

Hloubení tůní 1 Revitalizace stávající tůně, její rozšíření, vybudování 2 – 3 
dalších tůní v litorálu. 

Odstranění deponií 2 Odstranění co největší části deponií na obvodu rybníka. 

6 X9A Převod na smíšený 
les 2 Převod na smíšený les, v rámci pěstebních opatření vytvořit 

v předstihu kotlíky jedle bělokoré a buku lesního. 
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naléhavost - stupně naléhavosti jednotlivých zásahů se uvádí podle následujícího členění: 

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

Příloha M4: Mapa dílčích ploch 
 
3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů  
a přehledu činností 
 
Je nutné, aby hospodaření v okolních nádržích zajistilo ochranu metapopulací obojživelníků včetně 
čolka velkého ale i ohrožených vodních bezobratlých. Tyto populace je nutno monitorovat a na 
základě monitoringu pak upravit hospodaření na nádržích, případně v jejich okolí. 
Jako základní opatření je potřeba, aby vždy alespoň část z rybníků v okolí měla obsádku o konečné 
hmotnosti při výlovu nižší než 400 kg/ha/m hloubky. Taková obsádka při dostatečně rozsáhlém 
litorálním pásmu po obvodu rybníků zajistí možnost rozmnožování čolka velkého i v dalších 
rybnících soustavy a nedojde k tomu, že rybník Malý Bukač bude jediným refugiem druhu v širším 
okolí. Pokud monitoring prokáže oslabování metapopulací významných druhů, je nutno toto 
základní opatření dále rozšířit – například ponechat vhodné nádrže dočasně bez obsádky, přistoupit 
k změně obsádek (např. k odchovu plůdku apod.). 
V okolí PP cca do 100 m od hranic nebudou používány biocidy, hnojiva a jiné chemické látky (v 
opodstatněných případech může jejich aplikaci povolit či nařídit pouze příslušný OOP). 
V okolí PP nebudou bez souhlasu OOP umísťovány myslivecké objekty (krmelce, budky pro 
kachny, kazatelny, újediště atd.). 
 
3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu 
 
Území PP je zaměřeno a označeno v souladu se zákonem. 
 
3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území 
 
Na základě provedených průzkumů, zjištěného aktuálního rozšíření předmětu ochrany a dalších 
skutečností, navrhujeme provést následující změny ve vedení hranice PP: v západní části lokality 
navrhujeme posunout hranici ZCHÚ až ke stávající lesní cestě. Do zvláště chráněného území tak 
bude zařazen logický lesní celek, představující vhodné terestrické prostředí pro hlavní předmět 
ochrany v EVL – čolka velkého (Triturus cristatus). Hospodářské louky na východě PP a případně  
i jehličnatý les na jihu doporučujeme ponechat pouze v ochranném pásmu (s vymezením jasných 
podmínek jejich obhospodařování). Navrhujeme dílčí drobné změny vedení hranice tak, aby 
odpovídala skutečnostem ověřeným v terénu. Hranice je vedena podle viditelných markantů bez 
ohledu na původní mapové podklady, vč. map katastru nemovitostí. viz příloha M3 - a2: Ochrana 
přírody a krajiny NATURA 2000. 
 
3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností 
 
Území je rekreačně využíváno minimálně (procházky po cestách). Současná míra rekreačního 
využívání veřejností proto nevyžaduje regulaci.  
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3.6 Návrhy na vzdělávací využití území 
 
Při hranici PP umístit tabuli s informacemi o přírodní památce a EVL Malý Bukač, hlavních 
předmětech ochrany, popř. dalších významných druzích a nutném managementu území. 
 
3.7 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území 
 
Pravidelný monitoring populace čolka velkého a dalších obojživelníků a kvality vody (zejména 
průhlednost a přítomnost hrubého zooplanktonu). 
 
 
4. Závěrečné údaje 
 
4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých 
zásahů (druhů prací)  
 
Uvedené ceny opakovaných zásahů jsou stanoveny orientačně na základě ceníku AOPK ČR 
platného pro rok 2011 (v cenách bez DPH). V případě IP a monitoringu jsou stanoveny jako ceny 
běžné za podobné objemy prací (ceníky AOPK jsou v tomto ohledu zpracovány zcela nereálně). 
 
Druh zásahu (práce) a odhad množství (např. 
plochy)  
   

Orientační 
náklady za rok 
(Kč) 

Orientační náklady 
za období platnosti 
plánu péče (Kč) 

Jednorázové a časově omezené zásahy 
Údržba značení hranic po 10 letech ---------- 8.000,- 
Revitalizace tůní a tvorba nových tůní v litorálu a 
olšině, odstranění výkopku 

---------- 150.000,- 

Odstranění části dřevin z okolí tůní a rybníka ---------- 20.000,- 
Odstranění části obvodových deponií ---------- 150.000,- 
Instalace informační tabule ---------- 15.000,- 
Jednorázové a časově omezené zásahy celkem (Kč) ---------- 343.000,- 
Opakované zásahy 
Periodická údržba tůní (cca jednou za 3-5 let) 40.000,- 80.000,- 
Každoroční monitoring populací čolka velkého a 
obojživelníků 

8.000,- 80.000,- 

Každoroční monitoring kvality vod (průhlednost, 
zooplankton, základní fyzikální a chemické 
parametry, ...) 

15.000,- 150.000,- 

V případě potřeby likvidace dřevin a rákosin 
zastiňujících tůně 

10.000,- dle frekvence zásahu  
-   odhadem                    
40.000,- 

Opakované náklady celkem (Kč)  350.000,- 
N á k l a d y  c e l k e m  (Kč)                     693.000,- 
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4.2 Použité podklady a zdroje informací 
 
ALBRECHT J. A KOL., 2003: Českobudějovicko. In:  Mackovčin P. a Sedláček M.. (eds.): Chráněná 

území ČR, svazek VIII – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR  
a EkoCentrum Brno, Praha, 808 pp. 

 
Anonym 2012: Podklady pro plán péče; EVL Malý Bukač. IP Geologie. Nepublikovaná zpráva. 

Depon. in Naturaservis s.r.o. 
 
Faina R., Fischer D., Svoboda A., Svobodová. 2011): Podklady pro plán péče; EVL Malý Bukač. IP 

hydrologie., Nepublikovaná zpráva. Depon. in Naturaservis s.r.o. 
 
Hesoun P., 2009: Podklady k EVL Malý Bukač, dostupné na:  
http://www.koalicepronaturu.cz/content/zpravy-ke-zkoumanym-evl 
 
Šašek J. (2013): Podklady pro plán péče; EVL Malý Bukač. IP Botanika, fytocenologie. 

Nepublikovaná zpráva, depon. in Naturaservis s.r.o. 
 
Rozínek, K. (2011): Podklady pro plán péče; EVL Malý Bukač. IP Čolek velký. Nepublikovaná 

zpráva. Depon. in Naturaservis s.r.o. 
 
Svoboda A., Fischer D., Rozínek K. (2011): Podklady pro plán péče; EVL Malý Bukač. IP 

Obratlovci. Nepublikovaná zpráva. Depon. in Naturaservis s.r.o. 
 
Příloha nařízení vlády č.132/2005 Sb. ze dne 14. listopadu 2007, kterým se stanoví národní seznam 

evropsky významných lokalit. 
 
www.mapy.cz 
www.nature.cz 

www.natura2000.cz 
 
4.3 Seznam používaných zkratek 

 
AOPK ČR  – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 
PP   – přírodní památka 
PR  – přírodní rezervace 
ZCHÚ  – zvláště chráněné území 
DP   – dílčí plocha 
§  = zvláště chráněné druhy podle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.:  

§1 = kriticky ohrožený, §2 = silně ohrožený, §3 = ohrožený 
C (arabské číslice)  = druhy Červeného seznamu cévnatých rostlin ČR (Procházka /ed/ 2001): C1 = 

kriticky ohrožený taxon, C2 = silně ohrožený taxon; C3 = ohrožený taxon; C4 
= vzácnější taxon vyžadující pozornost, méně ohrožený 

velká písmena  - stupeň ohrožení dle Červeného seznamu ohrožených druhů ČR – obratlovci 
(Plesník a kol., 2003) a dle Červeného seznamu ohrožených druhů České 
republiky. Bezobratlí. (Farkač a kol., 2005): CR – kriticky ohrožený, EN - 
ohrožený, VU - zranitelný, LC – málo dotčený, NT – téměř ohrožený 

EVL – evropsky významná lokalita 
RKK – relativní krmný koeficient 

http://www.koalicepronaturu.cz/content/zpravy-ke-zkoumanym-evl
http://www.mapy.cz
http://www.nature.cz
http://www.natura2000.cz
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6. Přílohy 
 
Přílohy tištěné 
 
Tabulky:  Příloha T1 - Popis dílčích ploch a výčet plánovaných zásahů v nich  
 
 

Mapy:     příloha M1-a: Orientační mapa s vyznačením území – širší okolí 

  příloha č. M2: Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma 

  příloha M4  Mapa PP s vyznačením dílčích ploch 

 

 
Přílohy na DVD/CD 
 
Tabulky:  Příloha T1 - Popis dílčích ploch a výčet plánovaných zásahů v nich  
 
 
Mapy:      příloha M1-a: Orientační mapa s vyznačením území – širší okolí 

příloha M1-b: Orientační mapa s vyznačením území - bezprostřední okolí 
příloha M1-c: Orientační mapa s vyznačením území – II. vojenské mapování 
příloha M1-d: Orientační mapa s vyznačením území – III. vojenské mapování 
příloha M1-e: Orientační mapa s vyznačením území – Historická ortofotomapa 
příloha M1-f: Orientační mapa s vyznačením území – Územně správní členění 
příloha č. M2: Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma 
příloha M3-a-1: Ochrana přírody a krajiny  
příloha M3-a-2: Natura 2000  
příloha M3-b: Ochrana památek 
příloha M3-c: Ochrana podzemních a povrchových vodních zdrojů 
příloha M3-d: Zásobování vodou a vypouštění odpadních vod 
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geologickými vlivy  
příloha M3-f: Znečištění životního prostředí  
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příloha M3-h: Lesnické hospodaření – lesní půda  
příloha M4: Mapa PP s vyznačením dílčích ploch 

 



 
 

Tabulka T1 : Popis dílčích ploch a objektů a výčet plánovaných zásahů v nich. 
 

č. plochy Kód biotopu Typ managementu Priorita Popis navrhovaných opatření 

1 X9A Převod na smíšený les 2 
Převod na smíšený porost s převahou dubu. Odstranit smrky, zachovat 
listnaté dřeviny a křoviny v okrajích, provést výsadbu porostu 
s dominancí dubu letního. 

2 T1.9 s pře-
chody k T1.5 Kosení 2 Ideálně přejít na využívání louky pouze v jedné mozaikovité seči 

v termínu srpen-září. Přijatelný je i současný systém hospodaření. 

3 X9A, X12a 

Prosvětlení břehů 
rybníka, údržba křovin, 
odstranění výsadby SM, 

2 
 

Výsadbu smrku severně od rybníka proředit, v západní části zcela 
odstranit na ploše cca 0,2 ha; tuto volnou plochu kosit – zpočátku (cca po 
dobu 5 let) 2x ročně (květen, září), později přejít na jednosečné 
hospodaření s mozaikovou sečí. 

Údržba tůně 1 Pročištění a rozšíření tůně v západní části území – zachovat pozvolné 
břehy, rozrůznit hloubku. Okolí tůně udržovat bez dřevin, kosit. 

Zabránit průniku ryb 
z Velkého Bukače 1 Pomocí jemných česlí nebo jiným opatřením zabránit průniku ryb 

z Velkého Bukače. 

4 L1/L2.2 

Vyhloubení a prosvětlení 
tůní, 
 

2 

V prosvětlených místech vyhloubit 4 – 5 tůní. Tůně a jejich okolí 
udržovat minimálně zastíněné, tůně následně obnovovat nejlépe po 
částech tak, aby zde vznikl systém několika tůní v různém stádiu 
zarůstání. 

Bez zásahu 1 Zbývající části porostu ponechat bez zásahu. 

5 V2A, M1.1. 

Rybniční hospodaření 1 Viz kapitola 3.1.1. 

Hloubení tůní 1 Revitalizace stávající tůně, její rozšíření, vybudování 2 – 3 dalších tůní 
v litorálu. 

Odstranění deponií 2 Odstranění co největší části deponií na obvodu rybníka. 

6 X9A Převod na smíšený les 2 Převod na smíšený les, v rámci pěstebních opatření vytvořit v předstihu 
kotlíky jedle bělokoré a buku lesního. 

 
 
naléhavost - stupně naléhavosti jednotlivých zásahů se uvádí podle následujícího členění: 
1-stupeň - zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany), 
2-stupeň - zásah vhodný, 
3-stupeň - zásah odložitelný. 




































