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1 Základní údaje o zvláště chráněném území 
1.1 Základní identifikační údaje 

evidenční číslo: 1614 
kategorie ochrany: přírodní památka 
název území: V polích 
druh právního předpisu, kterým bylo území vyhlášeno: vyhláška 
orgán, který předpis vydal: Okresní úřad Prachatice 
číslo předpisu:  1/92 
datum platnosti předpisu: 03.03.1992 
datum účinnosti předpisu: 15.04.1992 

 

1.2 Údaje o lokalizaci území 

kraj: Jihočeský 
okres: Prachatice 
obec s rozšířenou působností: Prachatice 
obec s pověřeným obecním úřadem: Prachatice 
obec: Zábrdí 
katastrální území: Zábrdí u Lažišť 

 

1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí 

Zvláště chráněné území 

Číslo 
parcely 
podle 
KN 

Číslo 
parcely 
podle PK 
nebo 
jiných 
evidencí 

Druh pozemku 
podle KN 

Způsob využití 
pozemku podle KN 

Číslo 
listu 
vlastnict
ví 
 

Výměra 
parcely 
celková podle 
KN 
(m2) 

Výměra 
parcely 
v ZCHÚ (m2) 

92/8  trvalý travní porost  616 17112 276 

92/9  ostatní plocha jiná plocha 616 413 110 

107  ostatní plocha neplodná půda 600 318 229 

132/2  ostatní plocha jiná plocha 616 968 891 

103/1  trvalý travní porost  25 5732 5308 

139/5  ostatní plocha jiná plocha 600 2362 1158 

118/3  trvalý travní porost  600 28883 10106 

132/1  ostatní plocha neplodná půda 25 519 519 

133  trvalý travní porost  272 2719 116 

139/6  ostatní plocha jiná plocha 600 1329 1 

99/1  ostatní plocha neplodná půda 25 2554 70 

Celkem  18784 
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Ochranné pásmo 

Ochranné pásmo není vyhlášené, je jím tedy dle § 37 zákona č.114/1992 Sb. pás do vzdálenosti 50 m od 
hranice ZCHÚ. 

1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma 

Druh pozemku ZCHÚ  
plocha v ha 

OP 
plocha v ha 

Způsob využití 
pozemku 

ZCHÚ  
plocha v ha 

lesní  pozemky 0 0,78  

vodní  plochy 0 0 zamokřená plocha 0 

rybník nebo nádrž 0 

vodní tok  0 

trvalé  travní porosty 1,58 2,50  

orná půda 0 0,29 

ostatní zemědělské  
pozemky 

0 0 

ostatní plochy 0,30 0,55 neplodná půda  0,08 

ostatní způsoby 
využití 

0,22 

zastavěné 
plochy a nádvoří 

0 0  

plocha celkem  1,88 4,11 

 

1.5 Překryv území s jinými chráněnými územími 

národní park ----- 
chráněná krajinná oblast ----- 
jiný typ chráněného území ----- 

 

Natura 2000 

ptačí oblast ----- 
evropsky významná lokalita ----- 

 

1.6 Kategorie IUCN 

IV - území pro péči o stanoviště/druhy 

 

1.7 Předmět ochrany ZCHÚ 

1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu 
Předmět ochrany není ve zřizovacím předpisu uveden. V podkladech pro návrh k vyhlášení je jako 
předmět ochrany uvedeno „modelová lokalita druhové ochrany vzhledem k velkému a dlouhodobému 
výskytu Orchis morio“. 

V Ústředním seznamu ochrany přírody je uveden předmět ochrany „Bohatá lokalita vstavače kukačky.“ 
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1.7.2 Hlavní předmět ochrany ZCHÚ – současný stav 

Ekosystémy 

název ekosystému podíl plochy v ZCHÚ 
(%) 

popis ekosystému 

květnaté bohaté mezofilní louky 
s významnou populací vstavače kukačky 
(Orchis morio) 

60%-70% Jedná se o relativně květnaté louky 
mezofilního charakteru, nejblíže sv. 
Arrhenaterion. Okraje luk místy 
ruderalizované (kopřiva, kerblík), jinak 
s rovnoměrným zastoupením typických 
druhů – pampeliška srstnatá, jetel horský, 
štírovník růžkatý, zvonek rozkladitý, 
kontryhel atd. Z citlivějších druhů 
zastoupen např. vítod obecný, smolnička 
obecná či hojnější kokrhel menší. Kromě 
okrajů degradace porostu minimální. 

 

Druhy 

název druhu  aktuální početnost 
nebo vitalita 
populace v ZCHÚ 

stupeň 
ohrožení  

popis biotopu druhu 

vstavač kukačka 
Orchis morio 

cca 100 ks, nepatrně 
ustupující populace 
 
Ověřeno vlastním 
průzkumem 2018. 
Dle PP 2009-2018 
„stovky jedinců, 
vitální populace“. 

§2 
C1b 

Mezofilní květnaté louky, více ve 
V polovině území. Populace lokalizována do 
cca 6 plošek, 2 větší plošky s několika 
desítkami jedinců, menší spíše do 10 
jedinců, některé zasahující do 
ruderalizovaných okrajů. 

Pomněnka různobarvá 
Myosotis discolor 

V r. 2018 neověřena, 
výskyt možný. Dle 
PP 2009-2018 
desítky jedinců, 
vitální populace. 

-- 
C2b 

Dle PP 2009-2018 „Roztroušeně v celé 
ploše, větší výskyt v severní části 
PP“. 

 

Albrecht 2003 uvádí výskyt vemeníku dvoulistého (Platanthera bifolia), na lokalitě neověřen již v r. 2008. 
Aktuální výskyt lze považovat za vyloučený. 

Inventarizační průzkum motýlí fauny (Šumpich 2010) konstatuje velmi komplexní a druhově bohaté 
společenstvo denních motýlů, s prokázaným výskytem 476 druhů v letech 2009 – 2010. Převažují druhy 
mezofilních luk, často ve vysokých početnostech, z ekologicky vyhraněnějších jsou zastoupeny nejvíce 
druhy stepní, méně mokřadní. Okrajově jsou zastoupeny druhy vyšších poloh. U tří druhů jde o velmi 
ojedinělé nálezy v rámci celé ČR. IP hodnotí PP V polích z hlediska entomofauny jako výjimečné území, 
z důvodů vysoké početnosti druhů a jedinců s velmi odlišnými ekologickými nároky. Takto 
charakterizované společenstvo motýlů jako celek je vhodné považovat za další předmět ochrany lokality. 
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1.8 Předmět ochrany EVL anebo PO, s kterými je ZCHÚ v překryvu 

není překryv 

 

1.9 Cíl ochrany 

Cílem ochrany je stabilizace a postupný rozvoj populace vstavače kukačky, druhotně pak zachování 
druhově bohatších luk jako celku. 

Novým cílem je zachování druhově bohatého a početného společenstva denních motýlů 
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2 Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět 
ochrany 

2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů 

PP V polích se nachází v komplexu extenzivních luk rozčleněných historickými hranicemi pozemků 
(snosy, mezemi) silně zarostlými dřevinnou vegetací. Lokalita je poměrně svažitá s JV expozicí, ležící 
zhruba na začátku svahu údolí řeky Blanice. Rozpětí nadmořských výšek cca 600 – 645 m.n.m. Nejbližší 
obec Zábrdí je vzdálena cca 300m severně. Geomorfologicky patří území do celku Šumavského podhůří, 
okrsku Husinecká vrchovina. Podloží tvoří biotitická migmatitizovaná pararula. 

Přehled zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 

název druhu aktuální početnost 
nebo vitalita 
populace v ZCHÚ 

kategorie  
podle vyhlášky č. 
395/1992 Sb. 

popis biotopu druhu, další 
poznámky  

vstavač kukačka 
Orchis morio 

cca 100 ks, nepatrně 
ustupující populace 

§2 
 

Mezofilní květnaté louky, více ve 
V polovině území. Populace 
lokalizována do cca 6 plošek, 2 
větší plošky s několika desítkami 
jedinců, menší spíše do 10 
jedinců, některé zasahující do 
ruderalizovaných okrajů. 

Otakárek fenyklový  
Papilio machaon 

Pozorován jeden 
jedinec. 
 
V jednom exempláři 
uváděn též v invent. 
průzkumu motýlí 
fauny (Šumpich 
2010). 

§3 Bezlesá stanoviště, kulturní 
louky, stepi, lesostepi, raně 
sukcesní plevelová společenstva 
opuštěných polí. Živné rostliny 
jsou různé druhy miříkovitých 
(Apiaceae). V současnosti se 
jedná o rozšířeného a hojného 
motýla. Prospívá mu ponechání 
částí polí ladem a existence 
květnatých raně sukcesních 
enkláv v krajině 

 

2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v 
minulosti, současnosti a blízké budoucnosti 

Plocha PP byla historicky dlouhodobě zemědělsky využívána, velmi pravděpodobné je i občasné orné 
využití. Stav rozptýlené zeleně je dán až zarůstáním historických hranic pozemků v posledních 
desetiletích. 

V letech 1997-2001 probíhal na lokalitě výzkum populační dynamiky Orchis morio, který prokázal 
nutnost každoročního kosení v termínu na přelomu června – července. 

Od založení chr. území probíhá na lokalitě pravidelný ochranářský management spočívající v kosení. 
V současné době je celá nelesní plocha PP evidována v registru zemědělské půdy jako díl půdního bloku 
a je částečně pasena a částečně kosena. 

Významné negativní vlivy lidské činnosti nejsou aktuálně pozorovány, s výjimkou ruderalizace okrajů, 
která může souviset s hospodařením na travních porostech v nejbližším okolí (přísun živin, skladování 
biomasy atd.). Při zemědělském využití je do budoucna nutné dbát na přiměřenou intenzitu pastvy a 
případné kosení nedopasků, pokud by se jednalo problematické druhy (pcháč oset atd.). 
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2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy 

Dokumenty tohoto charakteru nejsou známy. 

2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch 

2.4.1 Základní údaje o lesích 
V území nejsou zastoupeny lesy. Dřevinná vegetace má charakter křovin narostlých na historických 
hranicích pozemků (trnky, lísky apod.). 

2.4.2 Základní údaje o rybnících, vodních nádržích a tocích 
Vodní toky nejsou v území zastoupeny. 

2.4.3 Základní údaje o útvarech neživé přírody 
Útvary nejsou v PP zastoupeny. 

2.4.4 Základní údaje o nelesních pozemcích 
Nelesní pozemky v PP V Polích tvoří fakticky jedna plocha mezofilních luk, jejíž druhová bohatost je jen 
mírně proměnlivá. Západní část území (dílčí plocha 1c) je intenzivněji pasená a lze očekávat její 
postupnou proměnu ve srovnání se zbytkem rezervace. Zbytek nelesních porostů jsou přiměřeně 
druhově bohaté mezofilní louky, v nichž je asi na 6 různě velkých ploškách rozptýlena populace vstavače 
kukačky (plochy s kukačkou značeny jako 1a, zbylá plocha luk 1b). V porostu jsou poměrně rovnoměrně 
zastoupené typické druhy mezofilních luk - pampeliška srstnatá, jetel horský, štírovník růžkatý, zvonek 
rozkladitý, kontryhel atd. Z citlivějších druhů zastoupen např. vítod obecný, smolnička obecná či hojnější 
kokrhel menší. Okraje louky zejm. ve V části (plocha 1d) jsou poměrně ochuzené a ruderalizované 
kerblíkem, kopřivou či pcháčem osetem. 

2.5 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních ochranářských zásahů do 
území a závěry pro další postup 

Ochranářský management byl prováděn dlouhodobě v podobě kosení 1x ročně, a to v poměrně pozdním 
termínu (září, říjen). Doplňkově bylo prováděno vláčení či smykování bránami. Management je vzhledem 
k zachování populace kukaček v dostatečné vitalitě akceptován předchozím plánem péče jako adekvátní. 

V uplynulých cca 7 letech byl nastaven časnější termín sečení (větš. červenec) a byla zavedena druhá seč, 
která byla případně nahrazována pastvou. Nepravidelně byly prováděny výřezy křovin v okolí, především 
na severním okraji území. 

Nově nastavený management lze považovat za vhodnější, tj. je žádoucí pokračovat v pročišťování 
zarostlých okrajů a zachovat režim časnější červencové seče s následným přepasením. 

 

2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize 

Kolize v území nejsou očekávány, prioritou je přizpůsobení managementu populaci vstavače kukačka. 
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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 

Lesy nejsou součástí území. 

c) péče o nelesní pozemky 
Rámcová směrnice péče o nelesní plochy 

Typ managementu seč nebo pastva 
Vhodný interval 2x ročně 
Minimální interval 1x ročně 
Prac. nástroj / hosp. zvíře lehká mechanizace / skot 
Kalendář pro management červenec, říjen-listopad 
Upřesňující podmínky Ponechávání mozaiky o rozloze 10-20% celkové výměry při 

první seči, sklizení v seči další. Pastva s intenzitou okolo 
1VDJ/ha, může nahradit jednu ze sečí. 

 

d) péče o rostliny 

Péče o populaci zvláště chráněného vstavače kukačky je zahrnuta do celkové péče o druhově bohaté 
louky (pravidelné kosení v termínu po odkvetení). 

e) péče o živočichy 

Podmínky pro zachování druhově bohatého společenstva denních motýlů jsou zohledněny 
v mozaikovitém sečení. 

3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území 
Podrobný výčet zásahů uveden v příloze v tabulce T2 - Popis dílčích ploch a objektů na nelesních 
pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich. 

3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu 
zásahů a přehledu činností 

Specifický režim pro ochranné pásmo není nutný, lokalita je relativně odstíněna od okolních vlivů. 

3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu 

Aktuální zaměření a vyznačení je dostačující. 

3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území 

Administrativně správní opatření nejsou potřebná. 

3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností 

Území není rekreačně a sportovně využíváno, leží mimo turistické trasy a oblasti. Specifická regulace 
není zapotřebí. 
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3.6 Návrhy na vzdělávací využití území 

Vzdělávací využití území se vzhledem k odlehlosti jeví nereálné. Území lze využít pro odborné exkurze 
oborů botanika, ochrana přírody a zejm. ekologie obnovy. 

3.7 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území 

Území bylo součástí managementového výzkumu populační dynamiky vstavačovitých. V případě 
výzkumu podobného charakteru vhodné zařazení lokality V Polích. 
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4 Závěrečné údaje 
4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle 

jednotlivých zásahů (druhů prací) 

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 
Odstraňování částí křovin, dílčí plocha 2a, plocha 
zásahu cca 0,1 ha, příplatek za trnité dřeviny 20%, 
provedení 3x za období platnosti PP. 
 
Připočtena jednorázová částka za plochy do 1ha – 
3000 Kč/zásah. 
 
Základní sazby dle Nákladů obvyklých opatření: 
Odstranění náletu do 1 m výšky – 40 000 Kč/ha 
Odstranění náletu nad 1 m výšky do 10 cm 
průměru kmene na řezné ploše pařezu – 50 000 
Kč/ha. Počítán průměr sazeb 45 tis. Kč/ha.  

---------- 25 200 Kč 

Jednorázové a časově omezené zásahy celkem (Kč) ---------- 25 200 Kč 
Opakované zásahy 
Seč lehkou mechanizací 2x ročně, mechanizované 
shrnování a sběr. Dílčí plochy 1a, b, d, celkem 1,1 
ha. Příplatek za svažitost 15%, u dílčí plochy 1b 
(0,80 ha) příplatek za mozaikovitost 5%.  
 
Připočtena jednorázová částka za plochy do 5ha –  
3000 Kč/zásah. 
 
Základní sazba dle Nákladů obvyklých opatření: 
Sečení lehkou mechanizací (a mechanizované 
shrnování a sběr) – 13 000 Kč/ha. 

40 000 Kč 400 000 Kč 

Pastva plochy 1c (0,36 ha) – realizováno v režii 
zemědělského uživatele 

--- --- 

Opakované zásahy celkem (Kč) 40 000 Kč 400 000 Kč 
N á k l a d y  c e l k e m  (Kč) ---------- 425 200 Kč 

 

4.2 Použité podklady a zdroje informací 

Plán péče pro období 2009 – 2018, přírodní památka V polích. EIA Servis s.r.o., 2008. 

Výsledky inventarizačního průzkumu motýlí fauny (Lepidoptera) v PP V polích (okres Prachatice, 
Jihočeský kraj). Jan Šumpich, 2010. 

Realizační dokumentace managementu lokality za roky 2009, 2012, 2015 a 2016. 
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Grulich V. & Chobot K. [eds] (2017): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Cévnaté 
rostliny. – Příroda, Praha, 35: 1-178. 

Hejda R., Farkač J. & Chobot K. [eds] (2017): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. 
Bezobratlí. Příroda, Praha, 36: 1-612. 

Danihelka J., Chrtek J. Jr.&Kaplan Z. (2012): Seznam cévnatých rostlin květeny České republiky. Preslia 
84: 647–811. 

Jiří Beneš, Martin Konvička, Josef Dvořák, Zdeněk Fric, Zbyněk Havelda, Alois Pavlíčko, Vladimír Vrabec, 
Zdeněk Weidenhoffer (editoři), 2002: Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana I, II. SOM, Praha, 
857 stran. 

Albrecht J. et al., 2003: Chráněná území ČR – Českobudějovicko. Svazek VIII. Agentura ochrana přírody a 
krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 160 pp (in Czech). 

Náklady obvyklých opatření MŽP, znění účinné od 01.02.2018. 

Mapování motýlů ČR. http://www.lepidoptera.cz 

Faunistická databáze ČSO. https://www.birds.cz/avif/   

Vyhláška 395/1992 Sb. MŽP ve znění č. 142/2018 Sb. 

Vyhláška č.1/92 Okresního úřadu v Prachaticích o chráněných územích přírody v okrese Prachatice 

Historické letecké snímky z r. 1951. https://kontaminace.cenia.cz  

Ústřední seznam ochrany přírody. http://drusop.nature.cz/portal/ 

 

4.3 Seznam používaných zkratek 

EVL Evropsky významná lokalita 

IP inventarizační průzkum 

KN katastr nemovitostí 

LV list vlastnictví 

PK pozemkový katastr 

PO ptačí oblast 

PP přírodní památka / plán péče, dle kontextu 

VDJ velká dobytčí jednotka 

ZCHÚ zvláště chráněné území 

 

 

 

 

 

http://www.lepidoptera.cz
https://www.birds.cz/avif/
https://kontaminace.cenia.cz
http://drusop.nature.cz/portal/
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Pieris rapae 1  
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Melanargia galathea 2  
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Aphantopus hyperantus 2  
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