
 
 

Návrh 
 

na vyhlášení zvláště chráněného území 
a  

ochranného pásma 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 památka 
 

Skalský rybník a Klokočínská olšina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum zpracování: 
září 2020 

 



 
 

 

 
1. Název zvláště chráněného území 

 
Skalský rybník a Klokočínská olšina 

 

2. Návrh kategorie ochrany zvláště chráněného území 
 

Přírodní památka (dále také PP) ve smyslu § 36 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: 

 
Rybník s litorálními porosty a zázemím extenzivních luk s ohroženými druhy rostlin, obojživelníků, 

pestrou vodní avifaunou a sukcesní porosty bažinných olšin přecházející do rašelinných lad v podmáčené 

nivě pod hrází. 

  
3.2. Popis hlavních předmětů ochrany: 
 
Hlavním předmětem ochrany jsou přirozená společenstva eutrofních mělkých stojatých vod, 

semiterestrická společenstva rybničních litorálů, rákosin a vysokých ostřic, společenstva vlhkých 

a slatinných luk až přechodových rašelin, resp. vzácné botanické druhy spoluvytvářející tato 

společenstva a vzácné zoologické druhy, tato společenstva osidlující a na ně vázané. Přirozeně 

zachovaná společenstva jsou tedy „Hlavním předmětem ochrany“ nejen z titulu ohrožení dané 

fytocenózy, ale i jako biotop chráněných druhů rostlin i živočichů. 

 

 
4. Cíl ochrany 

 

Dlouhodobým cílem péče pro zájmovou lokalitu je zachování podmínek pro existenci přirozených, ale 
hospodářskou činností člověka podmíněných společenstev, resp. zachování genofondu ohrožených 

druhů v prostředí jejich přirozených společenstev. Prostředkem k dosažení tohoto cíle je řízený 
management opakující nebo simulující původní obhospodařování lokality, byť pro ně zčásti nebo zcela 

pominuly původní ekonomické důvody. 

Dlouhodobá stabilizace podmínek pro zachování cenných částí lokality sestává zejména ze: 
stabilizace vnějších podmínek  

- ochrana před eutrofizací, kontaminací a splachy 
- ochrana před devastacemi a nevhodným využitím ploch 

stabilizace přirozených vnitřních procesů 

- blokování sukcese dřevin 
- blokování expanze agresivnějších bylinných druhů, tvořících chudé kompaktní porosty 

- obnova vodního biotopu zazemňujících a zarůstajících nádrží 
- usměrňování vývoje dřevinných porostů směrem k přirozené druhové skladbě, resp. věkové 

a prostorové struktuře  
- zlepšení stavu mokřadních biotopů a jejich obnova na vhodných plochách 

 
5. Základní ochranné podmínky 
 

Základní ochranné podmínky přírodních památek jsou stanoveny v § 36 odst. 2 zákona. 
 

6. Návrh bližších ochranných podmínek 

 



 
 

V souladu s ustanovením § 36 odst. 1 zákona se navrhuje, aby na území nově navržené PP bylo možno 

jen se souhlasem orgánu ochrany přírody provádět tyto činnosti a zásahy: 
 

a) umisťovat, povolovat nebo provádět stavby, měnit způsob využití pozemků, provádět 
terénní úpravy, měnit vodní režim pozemků nebo nakládat s vodami, 

 

b) zřizovat skládky jakýchkoli materiálů, 
 

c) hnojit pozemky anebo používat chemické prostředky, 

 

d) vysazovat nebo vysévat rostliny anebo vypouštět živočichy,  

 

e) provádět letnění nebo zimování rybníku, zasahovat do litorálních porostů, provádět úpravy 

dna a břehů včetně odbahňování, 

 

f) manipulovat s hladinou rybníků způsobem, který by mohl ohrozit hnízdění vodního ptactva, 

vývoj obojživelníků, používat rybník pro chov vodní drůbeže 

 

g) zřizovat přikrmovací zařízení nebo slaniska, přikrmovat zvěř mimo přikrmovací zařízení. 

 
Souhlasy uvedené v bodech a) až g) se nevyžadují, pokud tyto činnosti vykonává přímo příslušný orgán 

ochrany přírody, nebo jsou příslušným orgánem ochrany přírody požadovány v rámci realizace 
schváleného plánu péče nebo v rámci opatření ke zlepšení stavu prostředí přírodní památky a jejího 

ochranného pásma. 

 
V souladu s ustanovením § 37 odst. 1 zákona se navrhuje, aby na území ochranného pásma nově 

navržené PP bylo možno jen se souhlasem orgánu ochrany přírody provádět tyto činnosti a zásahy: 
 

a) hnojit pozemky anebo používat chemické prostředky,  
 

b) zřizovat přikrmovací zařízení nebo slaniska, přikrmovat zvěř mimo přikrmovací zařízení, 

 
c) zřizovat skládky jakýchkoli materiálů. 

 
Souhlasy uvedené v bodech a) až c) se nevyžadují, pokud tyto činnosti vykonává přímo příslušný orgán 

ochrany přírody, nebo jsou příslušným orgánem ochrany přírody požadovány v rámci realizace 

schváleného plánu péče nebo v rámci opatření ke zlepšení stavu prostředí přírodní památky a jejího 
ochranného pásma. 

 
7. Vymezení hranice přírodní památky a jejího ochranného pásma 

 
7.1. Navrhovaná hranice přírodní památky: 
 

Vzhledem k tomu, že ochranářsky hodnotné plochy se vyskytují nejen v rámci pozemku Skalského 
rybníka, který tvoří současné ZCHÚ, ale i v širším okolí rybníka, je navrženo přehlášení PP na novou 

plochu zahrnující nejen vlastní rybník Skalský, ale také podmáčenou sníženinu navazující pod východní 
hrází rybníka. Evidenčně jde o lesní pozemek. V aktuálním stavu se jedná o mozaiku lesa, sukcesních 

stadií mokřadních olšin a vrbin až bezlesí, mokrých a rašelinných lad. 

 
7.2. Vymezení ochranného pásma přírodní památky: 
 
Je navrženo nové vymezení OP přírodní památky, zahrnujícího luční porosty navazující na litorály 

v západní části nádrže. Hranice koresponduje s hranicí sousedících digitalizovaných pozemků, přičemž 
tam, kde hranici tvoří železniční násep a silnice není OP navrhováno. 

 

7.3. Získání informace o vymezení přírodní památky a jejího ochranného pásma: 



 
 

 
Zákres a vymezení hranice PP a jejího ochranného pásma je přílohou číslo 1 a 3 tohoto návrhu. 

Návrh hranic PP 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 památky a ochranného pásma 

 
kraj: Jihočeský  

okres: Písek 
obec s rozšířenou působností: Písek 

obec s pověřeným obecním úřadem: Protivín 

obec: Skály  
katastrální území: Skály u Protivína 

 
9. Přehled katastrálních území a parcelních čísel pozemků dotčených návrhem přírodní 

památky a ochranného pásma přírodní památky 

 
Podrobný výčet parcel, výměr je přílohou č. 2 tohoto návrhu. 

 
 

10. Předpokládaná výměra zvláště chráněného území* 
 

Přírodní památka: 31,2362 ha 

Ochranné pásmo: 4,3444 ha 
Celkem: 35,5806 ha 

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

 

11. Odůvodnění návrhu 

11.1. Historie ochrany území, vymezení PP: 
Jedná se o nové vyhlášení stávajícího chráněného území. Vzhledem k tomu, že ochranářsky hodnotné 

plochy se vyskytují nejen v rámci pozemku Skalského rybníka, který tvoří současné ZCHÚ, ale i pozemky 
v jeho širším okolí, je navrženo přehlášení PP na novou plochu, zahrnující nejen vlastní rybník Skalský, 

ale také podmáčenou sníženinu navazující pod východní hrází rybníka. Evidenčně jde lesní pozemek, 

v aktuálním stavu se jedná o mozaiku lesa, sukcesních stadií mokřadních olšin a vrbin až bezlesí mokrých 
a rašelinných lad. Plocha nově vymezeného ZCHÚ činí 312 362 m2. 

Ochranné pásmo PP je v současnosti vyhlášeno na rozloze 233 587 m2. Jedná se převážně o trvalé 
travní porosty. Část stávajícího OP zahrnuje louky navazující na litorály v Z části rybníka a větší část OP 

tvoří pás pozemků za železniční tratí, které jsou součástí EVL Klokočínské louky. Toto území bude nově 
vyhlášeno jako PP Klokočínské louky, v rámci projektu Implementace soustavy Natura 2000 

v Jihočeském kraji – II. etapa. Rozloha upraveného OP, zahrnujícího jen pozemky na Z okraji nádrže 

činí 43 444 m2. Plochy a hranice jsou vymezeny a určeny na základě zákresu do souřadnicově usazené 
ortofotomapy a katastrální mapy v prostředí GIS, pro účely přesné evidence bude nutné jejich 

geodetické zaměření. 

Chráněný přírodní výtvor Skalský byl zřízen Vyhláškou Okresního národního výboru Písek, o zřízení 

chráněných přírodních výtvorů ze dne 4. 12. 1985, s účinností od 1. 2. 1986. 

 
11.2. Hlavní důvody zpracování návrhu na vyhlášení PP: 
 
Hlavním důvodem vyhlášení PP je uvedení původního zřizovacího předpisu do souladu se současnou 

legislativou spojené s rozšířením zvláště chráněného území na významné pozemky, které jsou za tímto 

účelem nově v majetku Jihočeského kraje a zároveň vyhlášení jasně definovaného ochranného pásma.  

https://zp.kraj-jihocesky.cz/zvlaste-chranena-uzemi.html


 
 

Po novém vyhlášení PP bude zrušen původní zřizovací předpis, konkrétně čl. 1 odst. 15 „Skalský“ 

Vyhlášky Okresního národního výboru Písek, o chráněných přírodních výtvorech ze dne 4. 12. 1985, 
s účinností od 1. 2. 1986. 

 
11.3. K názvu zvláště chráněného území: 
 

Navrhovaná PP Skalský rybník a Klokočínská olšina bude územně obsahovat Skalský rybník a přiléhající 
pozemky včetně podmáčených olšin. Pozemky olšin přiléhají k evropsky významné lokalitě Klkočínské 

louky. Na základě výše popsaných důvodů byl zvolen nový název PP. Název lze považovat za 
jednoznačný a výstižný, a proto je navrhován pro zřizovanou PP. 

 
 
11.4. Ke kategorii ochrany zvláště chráněného území: 
 
Vzhledem k současnému charakteru lokality, historickému způsobu ochrany i na základě metodiky MŽP 
pro stanovení kategorií zvláště chráněných území je navrhována kategorie přírodní památka. 
 
 
11.5. K předmětům ochrany: 
 

Hlavním předmětem ochrany jsou přirozená společenstva eutrofních mělkých stojatých vod, 

semiterestrická společenstva rybničních litorálů, rákosin a vysokých ostřic, společenstva vlhkých 

a slatinných luk až přechodových rašelin, resp. vzácné botanické druhy spoluvytvářející tato 

společenstva a vzácné zoologické druhy, tato společenstva osidlující a na ně vázané. Přirozeně 

zachovaná společenstva jsou tedy „Hlavním předmětem ochrany“ nejen z titulu ohrožení dané 

fytocenózy, ale i jako biotop chráněných druhů rostlin i živočichů. 

 

11.6. K cílům ochrany: 
 
Cíle ochrany jsou formulovány v souladu s ustanovením § 36 zákona tak, aby bylo zajištěno zachování 

předmětu ochrany v příznivém stavu. 
 

11.7. K návrhu bližších ochranných podmínek: 
 
Bližší ochranné podmínky PP jsou navrženy v souladu s ustanovením § 44 odst. 3 zákona a jsou 

nastaveny tak, aby umožnily orgánu ochrany přírody usměrňovat činnosti, které nejsou zcela ošetřeny 
základními ochrannými podmínkami PP a mohly by vést k nežádoucím změnám dochovaného stavu 

přírodního prostředí. 
 

11.8. K jednotlivým bližším ochranným podmínkám:  
 
ad a) umisťovat, povolovat nebo provádět stavby, měnit způsob využití pozemků, provádět terénní 
úpravy, měnit vodní režim pozemků nebo nakládat s vodami: 
Předmět ochrany PP je vázán na stávající druh, způsob využití pozemků a stávající vodní režim pozemků. 

Proto případná změna druhu, způsobu využití pozemků nebo změna vodního režimu znamená 
potenciální ohrožení předmětu ochrany PP, a je navrhováno vázat ji na souhlas orgánu ochrany přírody. 

Výstavbou nových objektů přímo v přírodní památce nebo změnou jejich způsobu využití může dojít 

k výraznému negativnímu ovlivnění biotopu předmětů ochrany. 
 

ad b) zřizovat skládky jakýchkoli materiálů: 
Mikrolokality výskytu některých druhů tvořících předmět ochrany PP mohou být nevhodným umístěním 

skládky i malého rozsahu nebo krátké doby trvání vážně poškozeny nebo zcela zničeny.  

 
ad c) hnojit pozemky anebo používat chemické prostředky: 
Narušení chemismu a trofie území může omezit až znemožnit existenci druhů i společenstev uvedených 
v předmětu ochrany PP, zejména těch citlivých na chemismus prostředí či vázaných na stanoviště 

s nízkou trofickou úrovní. Aplikace jakýchkoliv přípravků do vodních nádrží musí být vyvážena tak, aby 



 
 

při zachování příznivého stavu pro rybí obsádku (s přihlédnutím k aktuální situaci) nedošlo k poškození 

vodního prostředí pro předměty ochrany, popř. k přímému poškození jedinců zvláště chráněných druhů. 
Podrobné rozpracování použití jednotlivých přípravků, jejich množství, termíny a způsob aplikace je nad 

rámec zřizovacího předpisu, bude vydáno samostatně a s dostatečnou podrobností formou souhlasu 
OOP po vyhlášení PP. 

 

ad d) vysazovat nebo vysévat rostliny anebo vypouštět živočichy:  
Vysazování rostlin a vypouštění živočichů představuje značné riziko ať úmyslného nebo neúmyslného 

(doprovodného) zavlečení invazních druhů, které mohou zcela degradovat hodnotné původní biotopy 
a vytlačit původní vzácné druhy flóry a fauny. Vysazování původních druhů, které se v území vyskytují 

(např. posilování jejich populací), může ohrozit genetickou stabilitu lokálních etablovaných populací 
a tím ohrozit tyto druhy na jejich existenci. 

 

ad e) provádět letnění nebo zimování rybníku, zasahovat do litorálních porostů, provádět úpravy dna 
a břehů včetně odbahňování: 
Výše uvedené zásahy realizované na rybníku v nevhodném období mohou omezit či úplně znemožnit 
existenci druhů i společenstev uvedených v předmětu ochrany PP.  

 

ad f) manipulovat s hladinou rybníků způsobem, který by mohl ohrozit hnízdění vodního ptactva, vývoj 
obojživelníků, používat rybník pro chov vodní drůbeže: 
Změna způsobu manipulace s vodní hladinou u nádrží může výrazným způsobem poškodit populace 
předmětů ochrany při jejich rozmnožování. Chov polodivokých kachen má na rybniční ekosystémy řadu 

silně negativních dopadů (likvidace litorálních porostů, predační tlak na snůšky a larvy obojživelníků, 
eutrofizace vody atd.) a pokračování v tomto trendu by mohlo místní unikátní populace obojživelníků 

velmi vážně ohrozit, v extrémním případě i eliminovat. 

 
 

ad g) zřizovat přikrmovací zařízení nebo slaniska, přikrmovat zvěř mimo přikrmovací zařízení: 
Vzhledem k tomu, že chráněná společenstva jsou citlivá na zvýšený obsah dusíku a fosforu v půdě a při 

přikrmování se obsah těchto látek v půdě zvyšuje (jedná se o živiny obsažené v přikrmovacích 

komponentech nebo živiny obsažené v trusu zvířat, která se v místech přikrmování shromažďují), 
dochází přikrmováním lokálně ke zhoršování podmínek pro společenstva a druhy předmětu ochrany. 

 
V souladu s ustanovením § 37 odst. 1 zákona se navrhuje, aby na území ochranného pásma nově 

navržené PP bylo možno jen se souhlasem orgánu ochrany přírody provádět tyto činnosti a zásahy: 

 
ad a) hnojit pozemky anebo používat chemické prostředky: 
Narušení chemismu a trofie území může omezit až znemožnit existenci druhů i společenstev uvedených 
v předmětu ochrany PP, zejména těch citlivých na chemismus prostředí či vázaných na stanoviště 

s nízkou trofickou úrovní. Aplikace jakýchkoliv přípravků do vodních nádrží musí být vyvážena tak, aby 
při zachování příznivého stavu pro rybí obsádku (s přihlédnutím k aktuální situaci) nedošlo k poškození 

vodního prostředí pro předměty ochrany, popř. k přímému poškození jedinců zvláště chráněných druhů. 

 
ad b) zřizovat přikrmovací zařízení nebo slaniska, přikrmovat zvěř mimo přikrmovací zařízení: 
Vzhledem k tomu, že chráněná společenstva jsou citlivá na zvýšený obsah dusíku a fosforu v půdě a při 
přikrmování se obsah těchto látek v půdě zvyšuje (jedná se o živiny obsažené v přikrmovacích 

komponentech nebo živiny obsažené v trusu zvířat, která se v místech přikrmování shromažďují), 

dochází přikrmováním lokálně ke zhoršování podmínek pro společenstva a druhy předmětu ochrany. 
 

ad c) zřizovat skládky jakýchkoli materiálů: 
Mikrolokality výskytu některých druhů tvořících předmět ochrany PP mohou být nevhodným umístěním 

skládky i malého rozsahu nebo krátké doby trvání vážně poškozeny nebo zcela zničeny.  

 
11.9. K vymezení hranice zvláště chráněného území: 

 
Oproti původnímu vymezení vlastní přírodní památky dojde k rozšíření plochy z 12,8155 ha na 

31,2362 ha.  



 
 

Nově navržená hranice PP kopíruje po celém svém obvodu hranice pozemků dle mapy KN. 

 
 

11.10. K vymezení ochranného pásma: 
 

K rozšíření dojde i u ochranného pásma PP z 22,8558 ha na 4,3444 ha. Nově navržená hranice 

ochranného pásma PP kopíruje hranice pozemků dle mapy KN.   
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Přílohy: 

1. orientační mapa PP včetně OP Skalský rybník a Klokočínská olšina  
2. seznam parcel dotčených navrhovanou PP a jejím OP 

3. zákres hranice PP Skalský rybník a Klokočínská olšina včetně OP do katastrální mapy 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

Příloha 1: orientační mapa PP Skalský rybník a Klokočínská olšina včetně OP 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 
Příloha číslo 2: Seznam parcel  

 
Parcelní vymezení území a ochranného pásma 

Číslo 

parcely dle 

KN 

Č. 

parcely 

dle PK 

Druh pozemku 

dle KN 

Způsob využití 

pozemku dle KN 

Číslo listu 

vlastnictví 

Výměra 

parcely 

Výměra 

parcely 

Výměra 

parcely 

celková dle 

KN 
v ZCHÚ v OP 

(m2) (m2) (m2) 

Katastrální území: Skály u Protivína 

308/2 

309 

trvalý travní 

porost  

  414 

22108 22108 0 

308/2   414 

310/2   341 

311/2   356 

313/2   387 

271/2   ostatní plocha  ostatní komunikace  60001 1539 1539 0 

273/2   
trvalý travní 

porost  
  60001 11708 11708 0 

271/1   vodní plocha  rybník  60001 128155 128155 0 

281/1   lesní pozemek    414 145995 145995 0 

281/12   lesní pozemek    362 649 649 0 

281/11   lesní pozemek    414 284 284 0 

272   
trvalý travní 

porost  
  60001 1924 1924 0 

256 

274 

orná půda  

  348 

20980 0 20980 

254   390 

255   91 

253   390 

256   91 

261   351 

262   341 

263   341 

264   351 

269   387 

270   387 

251/2 

268 

trvalý travní 

porost  

  376 

21549 0 21549 

267/3   348 

267/4   461 

267/2   387 

267/1   341 

309 

309 

ostatní plocha  ostatní komunikace  

414 

915 0 915 

308/2 414 

310/2 341 

311/2 356 

312/1 387 

313/2 387 

Plocha celkem:   312362 43444 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Příloha číslo 3: zákres hranice PP Skalský rybník a Klokočínská olšina včetně OP do 

katastrální mapy 
 



 
 

 


