
 
 

Návrh 
 

na vyhlášení zvláště chráněného území 
 
 

ve smyslu ustanovení § 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 
a § 10 vyhlášky č. 45/2018 Sb. o plánech péče, zásadách péče a podkladech 

k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území, kterou se provádí některá 
ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů 

 
 
 
 

Přírodní rezervace 
 

Dvořiště 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum zpracování: 
 
 

duben 2021 
 



 
 

1. Název zvláště chráněného území: 

Dvořiště 
 
2. Návrh kategorie ochrany zvláště chráněného území 

Přírodní rezervace (dále také PR) ve smyslu § 33 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). 
 
3. Předměty ochrany a jejich popis 

3.1. Souhrnná charakteristika předmětů ochrany: 
Společenstva rybničního litorálu a navazujících mokřadních biotopů, včetně vegetačního komplexu 
minerotrofního rašeliniště s výskytem unikátních a ohrožených druhů fauny a flory.  
 
3.2. Popis hlavních předmětů ochrany: 
Hlavním předmětem ochrany jsou následující společenstva: mesotrofní rašeliniště s hrotnosemenkami 
a přechodové rašeliniště bez hrotnosemenky. Z druhů pak krasec měďák (Chalcophora mariana), 
šípověnka vachtová (Acronicta menyanthidis), můřička rašelinná (Hypenodes humidalis), barborka 
přitisklá (Barbarea stricta), kamyšník vrcholičnatý (Bolboschoenus yagara), rosnatka okrouhlolistá 
(Drosera rotundifolia), pupečník obecný (Hydrocotyle vulgaris), třezalka rozprostřená (Hypericum 
humifusum), jalovec obecný (Juniperus communis), tajnička rýžovitá (Leersia oryzoides), vrbina 
kytkokvětá (Lysimachia thyrsiflora), hruštice jednostranná (Orthilia sekunda), všivec lesní (Pedicularis 
sylvatica), okruh vemeníku dvoulistého (Platanthera bifolia agg.), hruštička menší (Pyrola minor), 
hrotnosemenka bílá (Rhynchospora alba), skřípina kořenující (Scirpus radicans), ptačinec dlouholistý 
(Stellaria longifolia), ptačinec bahenní (Stellaria palustris), bublinatka jižní (Utricularia australis), 
Suillus flavidus, Arrhenia gerardiana, Gymnopilus fulgens, Hygrocybe coccineocrenata, Phaeogalera 
stagnina, Jaapia argillacea, Steccherinum oreophillum, Trichoglossum hirsutum.  
 
4. Cíl ochrany 

Dlouhodobým cílem péče je zachování minerotrofního rašeliniště ve výtopě rybníka s výskytem celé 
řady chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, s důrazem na vitální a ojedinělou populaci 
hrotnosemenky bílé. Vzhledem k neuspokojivému stavu biotopů je nutné jejich stav cílenými 
managementovými zásahy zlepšit. Základní péče spočívá v blokování nežádoucí sukcese, v uvolňování 
ploch s ohroženými druhy a na vhodném regulačním managementu, zabraňujícímu uniformitě 
rašelinných společenstev. 
 
5. Základní ochranné podmínky 

Základní ochranné podmínky přírodních rezervací jsou stanoveny v § 34 odst. 1 zákona. 
 
6. Návrh bližších ochranných podmínek 

Bližší ochranné podmínky nejsou navrhovány. Ochrana území je dostatečně zajištěna základními 
podmínkami ochrany.  
 
7. Vymezení hranice přírodní rezervace a jejího ochranného pásma 

7.1. Navrhovaná hranice přírodní rezervace: 
Nově navržená hranice PR je ve většině délky svého vedení po terestrických stanovištích shodná 
s hranicí stávajícího ZCHÚ. Na třech místech se vedení hranice drobně mění, v těchto místech 
je hranice nově zaměřena a lomové body jsou stabilizovány hraničníky.   
 
7.2. Vymezení ochranného pásma přírodní rezervace 
Ochranné pásmo se nevyhlašuje. 
 
 
 



 
 

7.3. Získání informace o vymezení přírodní rezervace a jejího ochranného pásma: 
Zákres a vymezení hranice PR a jejího ochranného pásma je přílohou číslo 1 a 2 tohoto návrhu. 

Návrh hranic PR a ochranného pásma je dále k dispozici na internetových stránkách Krajského úřadu – 
Jihočeský kraj (www.kraj-jihocesky.cz) v kapitole „Krajský úřad – Odbor životního prostředí, 
zemědělství a lesnictví – Ochrana přírody a krajiny – Oddělení – Příroda, krajina, druhová ochrana – 
Zvláště chráněná území“ (https://zp.kraj-jihocesky.cz/zvlaste-chranena-uzemi.html). 
 
8. Územně správní zařazení přírodní rezervace a ochranného pásma 

kraj: Jihočeský  
okres: České Budějovice 
obec s rozšířenou působností: České Budějovice 
obec s pověřeným obecním úřadem: Lišov 
obec: Lišov 
katastrální území: Dolní Slověnice (750727) 
 
9. Přehled katastrálních území a parcelních čísel pozemků dotčených návrhem přírodní 
rezervace a ochranného pásma přírodní rezervace: 
 
Katastrální území: 750727 Dolní Slověnice 
Číslo 
parcel
y 
podle 
KN 

Číslo 
parcely 
podle 
PK nebo 
jiných 
evidencí 

Druh pozemku 
podle KN 

Způsob využití 
pozemku podle 
KN 

Číslo 
listu 
vlastni
ctví 
 

Výměra 
parcely 
celková 
podle KN 
(m2) 

Výměra 
parcely 
v ZCHÚ (m2) 

127/1  vodní plocha rybník 354 3732896 258977 
Celkem  258977 

 
10. Předpokládaná výměra zvláště chráněného území*: 

Přírodní rezervace: 25,90 ha 
Celkem: 25,90 ha 

* výměra byla stanovena výpočtem z mapových podkladů (v programu ArcGIS) 

 

11. Odůvodnění návrhu: 

11.1. Historie ochrany území, vymezení PR: 
Ochrana území o rozloze téměř se rovnající současnému návrhu byla v kategorii chráněný přírodní 
výtvor stanovena vyhláškou Okresního národního výboru České Budějovice ze dne 24. 9. 1990 
účinnou od 1. 10. 1990. Vyhláškou MŽP č. 395/1992 Sb. Bylo území převedeno do kategorie přírodní 
rezervace. 
Nařízením vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, 
se území navrhované PR stalo evropsky významnou lokalitou CZ0310080 Dvořiště. 
 
11.2. Hlavní důvody zpracování návrhu na vyhlášení PR: 
Hlavním důvodem zpracování návrhu na vyhlášení přírodní rezervace je zařazení lokality na národní 
seznam evropsky významných lokalit. Tato změna statusu spojená s doplněním předmětů ochrany 
je důvodem k zahájení legislativního procesu nového vyhlášení („přehlášení“) zvláště chráněného 
území. Vymezení evropsky významné lokality mírně mění hranice stávající PR – z územní ochrany 
je vypuštěna malá plocha v jihozápadní části území, kde se nenacházejí fenomény předmětu ochrany. 
Nově je naopak zařazen celý poloostrov ve střední části území vystupující do výtopy rybníka Dvořiště, 
který byl stávajícím vymezením PR chráněn pouze částečně. Nové vymezení PR je logičtější 
a odbourává nedostatky stávajícího stavu. 



 
 

Po novém vyhlášení PR bude novým zřizovacím předpisem zrušen čl. 1 odst. 1 písm. c) Vyhlášky 
Okresního národního výboru v Českých Budějovicích, kterou se určuje chráněný přírodní výtvor 
„Ďáblík“, „Děkanec“, „Dvořiště“, „Hliníř“, „Malý Kamýk“, „Pašínovická louka“ ze dne 24. 9. 1990 
s účinností 1. 10. 1990.  
 
11.3. K názvu zvláště chráněného území: 
Název Dvořiště je užíván od vyhlášení území v roce 1990 a vzhledem k poloze lokality na okraji 
stejnojmenného rybníka je logický. Shodný název nese i evropsky významná lokalita. Vzhledem 
k tomu, že nové vyhlášení je přehlášením stávajícího zvláště chráněného území je žádoucí původní 
zažitý název zachovat. 
 
11.4. Ke kategorii ochrany zvláště chráněného území: 
 
Při novém vyhlášení je navrženo zachovat stávající kategorii – přírodní rezervace, která vychází 
z kontinuity zvláště chráněného území vyhlášeného v roce 1990 Stejnou kategorii stanovuje pro 
zajištění územní ochrany evropsky významné lokality Dvořiště také nařízení vlády č. 318/2013 Sb., 
o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit. 
 
11.5. K předmětům ochrany: 
Nově definovaný předmět ochrany zachovává předměty ochrany stávající PR, které na základě 
inventarizačních průzkumů provedených v roce 2019 zpřesňuje výčtem konkrétních významných 
druhů rostlin a živočichů vyskytujících se na lokalitě. Současně je předmět ochrany doplněn o typy 
přírodních stanovišť, které jsou dle nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu 
evropsky významných lokalit předmětem ochrany evropsky významné lokality Dvořiště.  
 
11.6. K cílům ochrany: 
Cíle ochrany jsou formulovány v souladu s ustanovením § 33 zákona tak, aby bylo zajištěno zachování 
předmětu ochrany v příznivém stavu. 
 
11.7. K návrhu bližších ochranných podmínek: 
Bližší ochranné podmínky nejsou navrhovány. 
 
11.8. K jednotlivým bližším ochranným podmínkám:  
Bližší ochranné podmínky nejsou navrhovány. 
 
11.9. K vymezení hranice zvláště chráněného území: 

Oproti původnímu vymezení vlastní přírodní rezervace dojde ke zvětšení plochy z 23,46 ha na 
25,90 ha.  
 
11.10. K vymezení ochranného pásma: 
Ochranné pásmo se nevymezuje. 
 
Přílohy: 
č.1 - Orientační mapa PR Dvořiště 
č.2 - Katastrální mapa se zákresem PR Dvořiště  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Příloha č.1 - Orientační mapa PR Dvořiště 
 

 
 
Příloha č.2 - Katastrální mapa se zákresem PR Dvořiště  

 
 


