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Plán péče je odborný a koncepční dokument ochrany přírody, který na základě údajů o dosavadním vývoji a 
současném stavu zvláště chráněného území navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu 
ochrany ve zvláště chráněném území a na zabezpečení zvláště chráněného území před nepříznivými vlivy okolí v 
jeho ochranném pásmu. Plán péče slouží jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro rozhodování 
orgánů ochrany přírody. Pro fyzické ani právnické osoby není závazný. Realizaci plánu péče zajišťuje orgán 
ochrany přírody příslušný ke schválení péče, a to v součinnosti s vlastníky a nájemci dotčených pozemků 
postupy podle § 68 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
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1. Základní údaje o zvláště chráněném území

1.1 Základní identifikační údaje

evidenční číslo:   608
kategorie ochrany:   národní přírodní rezervace
název území:   Žofinka
druh právního předpisu, kterým bylo území vyhlášeno:   vyhláška
orgán, který předpis vydal: Ministerstvo životního 

prostředí 
číslo předpisu: 203/2013 Sb.
datum platnosti předpisu:   23. 7. 2013
datum účinnosti předpisu:   1. 8. 2013

1.2 Údaje o lokalizaci území v rámci územně správního členění ČR

kraj:     Jihočeský
okres:     Jindřichův Hradec, České Budějovice
obec s rozšířenou působností:     Třeboň, Trhové Sviny
obec s pověřeným obecním úřadem:     Suchdol nad Lužnicí, Nové Hrady
obec:     Dvory nad Lužnicí, Nové Hrady,             
                                                                                       Hranice u Nových Hradů
katastrální území:                                                          Dvory nad Lužnicí, Vyšné,
                                                                                       Hranice u Nových Hradů

Příloha:
M1 – Orientační mapa s vyznačením území
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1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí

Zvláště chráněné území

Katastrální území: 633925 – Dvory nad Lužnicí     

Číslo 
parcely

Číslo parcely 
dle jiných 
evidencí

Druh pozemku 
dle KN

Způsob využití pozemku 
dle KN

Výměra 
parcely 

celková dle 
KN (m2)

Výměra 
parcely v 

ZCHÚ (m2)

956  lesní pozemek  74641 74641
978  vodní plocha koryto vodního toku umělé 5801 854
979  lesní pozemek  416578 416578
980  vodní plocha koryto vodního toku umělé 2725 2725
981  lesní pozemek  390731 390731
982  ostatní plocha ostatní komunikace 10842 8372
983  lesní pozemek  233437 233437
984  lesní pozemek  279747 279747
996  lesní pozemek  203753 203753
997  lesní pozemek  148384 148384
955/1  lesní pozemek  63602 63602
955/2  lesní pozemek  3383 3383
955/5  lesní pozemek  9276 8975
955/6  lesní pozemek  6379 6379
955/7  lesní pozemek  5062 5062
955/8  lesní pozemek  3507 3507
955/9  lesní pozemek  30293 30293
955/10  lesní pozemek  2774 2774
955/11  lesní pozemek  9968 7556
955/16  lesní pozemek  1523 1523
955/17  lesní pozemek  2768 2768
955/18  lesní pozemek  7032 7032
955/19  lesní pozemek  2811 2811
955/20  lesní pozemek  9539 9539
955/21  lesní pozemek  12029 12029
955/22  lesní pozemek  31339 31339
955/23  lesní pozemek  2954 2954
955/24  lesní pozemek  2806 2806
955/25  lesní pozemek  2953 1490
955/26  lesní pozemek  11924 6269
955/27  lesní pozemek  3020 3020
955/28  lesní pozemek  5977 4511
955/29  lesní pozemek  4794 3552
955/30  lesní pozemek  23357 10719
955/31  lesní pozemek  3219 3219
955/32  lesní pozemek  5264 5264
955/33  lesní pozemek  3128 1812
955/34  lesní pozemek  2931 1515
955/35  lesní pozemek  24254 9353
955/36  lesní pozemek  17454 7728
955/37  lesní pozemek  8019 4136
955/38  lesní pozemek  5824 2882
955/39  lesní pozemek  8590 5532
955/40  lesní pozemek  15842 8515
955/41  lesní pozemek  18232 9756
955/42  lesní pozemek  2091 2091
955/43  lesní pozemek  23527 14928
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Číslo 
parcely

Číslo parcely 
dle jiných 
evidencí

Druh pozemku 
dle KN

Způsob využití pozemku 
dle KN

Výměra 
parcely 

celková dle 
KN (m2)

Výměra 
parcely v 

ZCHÚ (m2)

955/44  lesní pozemek  8973 5624
955/45  lesní pozemek  17514 11150
955/46  lesní pozemek  5648 3641
955/47  lesní pozemek  5727 4310
955/48  lesní pozemek  5055 4142
955/49  lesní pozemek  11834 8977
955/51  lesní pozemek  11981 8455
955/52  lesní pozemek  4566 3435
955/53  lesní pozemek  11532 8288
CELKEM:     2127868

*Výměra parcel, které zasahují do rezervace pouze částečně, byla získána GIS úlohou

Katastrální území: 647888 – Hranice u Nových Hradů

Číslo 
parcely

Číslo parcely 
dle jiných 
evidencí

Druh pozemku 
dle KN

Způsob využití pozemku 
dle KN

Výměra 
parcely 

celková dle 
KN (m2)

Výměra 
parcely v 

ZCHÚ (m2)

307/1  ostatní plocha jiná plocha 3109 3109
306/1  lesní pozemek  2166 1217
306/2  lesní pozemek  489 274
307/2  ostatní plocha jiná plocha 6886 6886
307/3  ostatní plocha jiná plocha 5698 5698
307/4  ostatní plocha jiná plocha 341 341
307/5  ostatní plocha jiná plocha 416 416
344/1  lesní pozemek  489 489
344/10  lesní pozemek  2197 2197
344/11  lesní pozemek  940 940
344/12  lesní pozemek  2181 2181
344/13  lesní pozemek  3444 3444
344/14  lesní pozemek  10173 10173
344/15  lesní pozemek  1669 1669
344/16  lesní pozemek  1229 1229
344/17  lesní pozemek  4735 4735
344/18  lesní pozemek  1490 1490
344/19  lesní pozemek  2947 2947
344/20  lesní pozemek  2938 2938
344/21  lesní pozemek  7789 7789
344/22  lesní pozemek  1369 1369
344/23  lesní pozemek  4808 4808
344/24  lesní pozemek  5732 5732
344/25  lesní pozemek  5086 5086
344/26  lesní pozemek  3911 3911
344/27  lesní pozemek  1382 1382
344/28  lesní pozemek  1437 1437
344/29  lesní pozemek  4004 4004
344/3  lesní pozemek  9965 9965
344/30  lesní pozemek  7754 7754
344/31  lesní pozemek  8229 8229
344/32  lesní pozemek  7744 7744
344/33  lesní pozemek  16491 16491
344/34  lesní pozemek  4288 4288
344/35  lesní pozemek  106 106
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Číslo 
parcely

Číslo parcely 
dle jiných 
evidencí

Druh pozemku 
dle KN

Způsob využití pozemku 
dle KN

Výměra 
parcely 

celková dle 
KN (m2)

Výměra 
parcely v 

ZCHÚ (m2)

344/36  lesní pozemek  66 66
344/37  lesní pozemek  61 61
344/38  lesní pozemek  131 131
344/39  lesní pozemek  5089 5089
344/4  lesní pozemek  16779 16779
344/40  lesní pozemek  5553 5553
344/41  lesní pozemek  2494 2494
344/42  lesní pozemek  2603 2603
344/43  lesní pozemek  4286 4286
344/44  lesní pozemek  6432 6432
344/45  lesní pozemek  2118 2118
344/46  lesní pozemek  17 17
344/47  lesní pozemek  40 40
344/48  lesní pozemek  72 72
344/49  lesní pozemek  34 34
344/5  lesní pozemek  150 150
344/50  lesní pozemek  370 370
344/51  lesní pozemek  58 58
344/52  lesní pozemek  104 104
344/53  lesní pozemek  170 170
344/54  lesní pozemek  843 843
344/55  lesní pozemek  12 12
344/56  lesní pozemek  49 49
344/57  lesní pozemek  5016 5016
344/6  lesní pozemek  49 49
344/7  lesní pozemek  4322 4322
344/8  lesní pozemek  3288 3288
344/9  lesní pozemek  3145 3145
345/1  vodní plocha koryto vodního toku umělé 108 108
345/2  vodní plocha koryto vodního toku umělé 37 37
345/3  vodní plocha koryto vodního toku umělé 582 582
345/4  vodní plocha koryto vodního toku umělé 82 82
346/1  ostatní plocha ostatní komunikace 1363 1363
346/10  ostatní plocha ostatní komunikace 22 22
346/11  ostatní plocha ostatní komunikace 232 232
346/12  ostatní plocha ostatní komunikace 51 51
346/13  ostatní plocha ostatní komunikace 64 64
346/14  ostatní plocha ostatní komunikace 142 142
346/15  ostatní plocha ostatní komunikace 129 129
346/16  ostatní plocha ostatní komunikace 5 5
346/17  ostatní plocha ostatní komunikace 31 31
346/18  ostatní plocha ostatní komunikace 7 7
346/2  ostatní plocha ostatní komunikace 276 276
346/3  ostatní plocha ostatní komunikace 29 29
346/4  ostatní plocha ostatní komunikace 132 132
346/5  ostatní plocha ostatní komunikace 20 20
346/6  ostatní plocha ostatní komunikace 15 15
346/7  ostatní plocha ostatní komunikace 177 177
346/8  ostatní plocha ostatní komunikace 79 79
346/9  ostatní plocha ostatní komunikace 52 52
347/1  lesní pozemek  8268 8268
347/10  lesní pozemek  8391 8391
347/11  lesní pozemek  2940 2940
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Číslo 
parcely

Číslo parcely 
dle jiných 
evidencí

Druh pozemku 
dle KN

Způsob využití pozemku 
dle KN

Výměra 
parcely 

celková dle 
KN (m2)

Výměra 
parcely v 

ZCHÚ (m2)

347/12  lesní pozemek  2932 2932
347/13  lesní pozemek  8286 8286
347/14  lesní pozemek  6795 6795
347/15  lesní pozemek  2056 2056
347/16  lesní pozemek  2524 2524
347/17  lesní pozemek  13311 13311
347/18  lesní pozemek  812 812
347/19  lesní pozemek  2010 2010
347/2  lesní pozemek  153 153
347/20  lesní pozemek  12851 12851
347/21  lesní pozemek  6589 6589
347/22  lesní pozemek  21638 21638
347/23  lesní pozemek  9702 9702
347/24  lesní pozemek  7070 7070
347/25  lesní pozemek  358 358
347/26  lesní pozemek  77 77
347/27  lesní pozemek  4755 4755
347/28  lesní pozemek  4746 4746
347/29  lesní pozemek  4730 4730
347/3  lesní pozemek  13288 13288
347/30  lesní pozemek  4805 4805
347/31  lesní pozemek  4926 4926
347/32  lesní pozemek  9744 9744
347/33  lesní pozemek  4801 4801
347/34  lesní pozemek  6855 6855
347/35  lesní pozemek  9469 9469
347/36  lesní pozemek  53 53
347/37  lesní pozemek  5275 5275
347/38  lesní pozemek  4756 4756
347/39  lesní pozemek  53 53
347/4  lesní pozemek  12454 12454
347/40  lesní pozemek  3271 3271
347/41  lesní pozemek  1973 1973
347/42  lesní pozemek  1723 1723
347/43  lesní pozemek  2343 2343
347/44  lesní pozemek  9362 9362
347/45  lesní pozemek  7033 7033
347/46  lesní pozemek  7230 7230
347/47  lesní pozemek  9375 9375
347/48  lesní pozemek  7019 7019
347/49  lesní pozemek  9464 9464
347/5  lesní pozemek  4223 4223
347/50  lesní pozemek  9368 9368
347/51  lesní pozemek  37 37
347/52  lesní pozemek  2804 2804
347/53  lesní pozemek  23040 23040
347/54  lesní pozemek  2889 2889
347/55  lesní pozemek  4228 4228
347/56  lesní pozemek  13338 13338
347/57  lesní pozemek  13184 13184
347/58  lesní pozemek  1397 1397
347/59  lesní pozemek  9 9
347/6  lesní pozemek  11949 11949
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Číslo 
parcely

Číslo parcely 
dle jiných 
evidencí

Druh pozemku 
dle KN

Způsob využití pozemku 
dle KN

Výměra 
parcely 

celková dle 
KN (m2)

Výměra 
parcely v 

ZCHÚ (m2)

347/60  lesní pozemek  265 265
347/61  lesní pozemek  1140 1140
347/62  lesní pozemek  454 454
347/7  lesní pozemek  3260 3260
347/8  lesní pozemek  12944 12944
347/9  lesní pozemek  8579 8579
780/1  vodní plocha koryto vodního toku umělé 153 153
780/10  vodní plocha koryto vodního toku umělé 72 72
780/11  vodní plocha koryto vodního toku umělé 12 12
780/5  vodní plocha koryto vodního toku umělé 193 193
780/6  vodní plocha koryto vodního toku umělé 7239 7239
780/7  vodní plocha koryto vodního toku umělé 9 9
780/8  vodní plocha koryto vodního toku umělé 191 191
780/9  vodní plocha koryto vodního toku umělé 138 138
CELKEM:     596835

*Výměra parcel, které zasahují do rezervace pouze částečně, byla získána GIS úlohou

Katastrální území: 788872 – Vyšné

Číslo 
parcely

Číslo parcely 
dle jiných 
evidencí

Druh pozemku 
dle KN

Způsob využití pozemku 
dle KN

Výměra 
parcely 

celková dle 
KN (m2)

Výměra 
parcely v 

ZCHÚ (m2)

663/7  lesní pozemek  2156713 714712
1649  vodní plocha zamokřená plocha 1906 700

CELKEM:     715412

*Výměra parcel, které zasahují do rezervace pouze částečně, byla získána GIS úlohou

Pozn: Při obnově katastrálního operátu (digitalizace katastrální mapy) došlo k číselnému vyjádření 
hranic pozemků a změně výměr některých parcel. Hranice rezervace v terénu zůstávají nezměněné. 

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

Příloha:
M2 – Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma
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1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma          
                                                                                                                                                          

Druh pozemku ZCHÚ
plocha v ha

Vyhlášené OP
plocha v ha

Způsob využití 
pozemku

ZCHÚ
plocha v ha

lesní pozemky 339,9372

vodní plochy 1,3095 zamokřená plocha 0,0700

rybník nebo nádrž

vodní tok 1,2395

trvalé travní porosty

orná půda

ostatní zemědělské 
pozemky
ostatní plochy 2,7648 neplodná půda

ostatní způsoby 
využití

2,7648

zastavěné
plochy a nádvoří
plocha celkem 344,0115*

1.5 Překryv území s jiným typem ochrany

národní park není
chráněná krajinná oblast (včetně zóny): Třeboňsko (první a druhá zóna)
překryv s jiným typem ochrany: CHOPAV Třeboňská pánev
mezinárodní statut ochrany: mokřad mezinárodního významu  
                                                                              (Ramsar site) č. 8 – Třeboňská rašeliniště
                                                                               biosférická rezervace Třeboňsko
Natura 2000
ptačí oblast není
evropsky významná lokalita: CZ0310605 Žofinka
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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
a) přirozené lesní porosty tvořené především blatkovými a rašelinnými bory,
b) společenstva otevřených vrchovišť,
c) populace vzácných a ohrožených druhů rostlin borovice blatky (Pinus rotundata) a 
rojovníku bahenního (Ledum palustre), včetně jejich biotopů.

1.7.2 Předmět ochrany – současný stav                      

A. ekosystémy

ekosystém podíl plochy 
v ZCHÚ (%)

popis ekosystému kód předmětu 
ochrany*

L10.4 Blatkové bory (Pino 
rotundatae-Sphagnetum)

40 Blatkové bory s charakteristickým 
výskytem borovice blatky (Pinus 
rotundata) na hluboké rašelině s vyšší 
hladinou podzemní vod, s hojným 
podrostem rojovníku bahenního (Ledum 
palustre), klikvy bahenní (Oxycoccus 
palustris) a s vysokou pokryvností 
rašeliníků (Sphagnum sp. div) v mechovém 
patře

a, b (91D0*)

L10.2 Rašelinné brusnicové 
bory (Vaccinio uliginosi-
Pinetum sylvestris

50 Rašelinné bory s borovicí lesní (Pinus 
sylvestris) sukcesně navazující na blatkové 
bory na sušších stanovištích s nižší hladinou 
podzemní vody, s bohatým podrostem 
erikoidních keříků tvořených brusnicí 
borůvkou (Vaccinium myrtillus), vlochyní 
bahenní (Vaccinium uliginosum) a 
suchomilnějšími druhy mechorostů a 
rašeliníků (S. capillifolium)

a, b (91D0*)

L10.1 Rašelinné březiny 
(Sphagno-Betulion 
pubescentis)

5 Rašelinné březiny s břízou pýřitou (Betula 
pubescens) a borovicí lesní (Pinus 
sylvestris) na stanovištích po ruční těžbě 
rašeliny s cennými různorodými sukcesními 
stádii regenerace rašeliniště a heterogenním 
povrchem. Na vlhčích místech s dominací 
zástupců rodu Sphagnum a suchopýrem 
pochvatým (Eriophorum vaginatum)

 b (91D0*)
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B. útvary neživé přírody 

útvar geologická charakteristika popis útvaru kód předmětu 
ochrany*

rašeliniště Klikovské a mydlovarské 
souvrství překryté mocnou 
vrstvou holocénní rašeliny

Podhorské blatkové rašeliniště 
vyvinuté v rovinatém území jižní 
části Třeboňské pánve, z větší 
části zalesněné, na části 
v minulosti ovlivněné ruční 
těžbou rašeliny

a

*kód předmětu ochrany:
a = předmět ochrany spadá pod definici předmětu ochrany dle zřizovacího předpisu ZCHÚ
b = předmět ochrany překrývající se EVL/PO (v závorce je uveden kód stanoviště dle vyhl. č. 166/2005 Sb., 
hvězdičkou (*) jsou označena prioritní stanoviště a druhy)

1.8 Cíl ochrany    

A. ekosystémy

ekosystém cíl ochrany indikátory cílového stavu
L10.4 Blatkové bory
(Pino rotundatae-
Sphagnetum)

zachování ekosystému blatkových borů 
s dominantním zastoupením borovice 
blatky (Pinus rotundata) ve stromovém 
patře a s hojným výskytem erikoidních 
keříků s převahou rojovníku bahenního 
(Ledum palustre), klikvy bahenní 
(Oxycoccus palustris), s výskytem 
charakteristických diagnostických druhů 
cévnatých rostlin – suchopýr pochvatý 
(Eriophorum vaginatum) a s dominantním 
zastoupením rašeliníků (Sphagnum 
magellanicum, S. fallax) bez výskytu 
invazních a expanzivních druhů

 rozloha ekosystému (min. 137 ha)
 věkově diferenciované porosty 

blatkového boru pralesovitého 
charakteru s přirozenou obnovou

 přítomnost druhů rojovník bahenní, 
borovice blatka, suchopýr pochvatý, 
klikva bahenní, rašeliník prostřední, 
rašeliník křivolistý na výše uvedené 
ploše

 absence invazních a expanzivních 
druhů

L10.2 Rašelinné 
brusnicové bory 
(Vaccinio uliginosi-
Pinetum sylvestris)

zachování ekosystému rašelinných 
brusnicových borů s dominantním 
zastoupením borovice lesní (Pinus 
sylvestris) ve stromovém patře a s hojným 
výskytem erikoidních keříků s převahou 
brusnice borůvky (Vaccinium myrtillus) a 
vlochyně bahenní (Vaccinium uliginosum) 
s výskytem charakteristických 
diagnostických druhů cévnatých rostlin a 
s dominantním zastoupením mechorostů 
klamonožka bahenní (Aulacomnium 
palustre), rašeliník ostrolistý (Sphagnum 
capillifolium) bez výskytu invazních a 
expanzivních druhů

 rozloha ekosystému (min. 170 ha)
 různověké porosty s borovicí lesní
  přítomnost druhů vlochyně bahenní, 

brusnice borůvka, brusnice brusinka, 
ptačinec dlouholistý, rašeliník 
prostřední, rašeliník ostrolistý 
klamonožka bahenní na výše uvedené 
ploše

 absence invazních a expanzivních 
druhů

L10.1 Rašelinné 
březiny (Sphagno-
Betulion pubescentis)

Zachování společenstev stádií sekundární 
sukcese po těžbě rašeliny borkováním 
s charakteristickým výskytem borovice 
lesní a břízy pýřité, bezkolence modrého 
(Molinia caerulea) a druhů rašelinných 
borů společně s bohatým mechovým 
patrem.

 rozloha ekosystému (min. 17 ha)
 různověké sukcesní porosty s břízou 

pýřitou a borovicí lesní
 přítomnost druhů vlochyně bahenní, 

brusnice borůvka, brusnice brusinka, 
rašeliník prostřední, ploním obecný, 
klamonožka bahenní 

 absence invazních a expanzivních 
druhů
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C. útvary neživé přírody 

útvar cíl ochrany indikátory cílového stavu
rašeliniště zachování rašelinných a blatkových borů 

společně s vegetačně cennými sukcesními 
stádii rašelinného ekosystému po 
historické těžbě rašeliny borkováním

 absence invazních a expanzivních 
druhů

 příznivý hydrologický režim se 
zvýšenou průměrnou hladinou 
podzemní vody v rozmezí 20–40 cm 
pod povrchem
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2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět 
ochrany

2.1 Popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů

2.1.1 Stručný popis území a jeho přírodních poměrů

Rezervace sestává ze dvou bývalých maloplošných chráněných území, a to Národní přírodní 
rezervace Žofinka (vyhlášena v roce 1975, rozloha 129 ha) a Přírodní rezervace Trpnouzské 
blato (vyhlášena v roce 2002, rozloha 104 ha), které byly ještě rozšířeny o území navazující 
na JZ, J a JV okraj původní NPR Žofinka. Tímto spojením a rozšířením stávajících dvou 
rezervací vzniklo jedno ucelené chráněné území cenných podmáčených rašelinných lesních 
porostů rozvolněného charakteru, které vzhledem k zamokření a špatné dostupnosti nejsou 
zčásti již několik desítek let obhospodařovány a získávají přirozený charakter. Tato nová 
rezervace, která je součástí velkého rašelinného ložiska (462 ha), je ukázkou konečné fáze 
přirozeného vývoje lesních rašelinišť v nízkých nadmořských výškách (460–478 m) s 
rozsáhlým blatkovým borem a podrostem rojovníku, v severní části pak navazuje komplex 
rašeliniště na místa po bývalé těžbě rašeliny se sukcesními stádii v různém stupni vývoje. 
Podloží tvoří bělošedé kaolinické pískovce a slepence, jílovité pískovce a prachovce a 
různobarevné jíly a jílovce svrchnokřídového stáří o mocnosti až 100–200 m reprezentující 
svrchní oddíl klikovského souvrství (campan – turon). Na tyto vrstvy nasedá rozsáhlé 
holocenní ložisko oligotrofní rašeliny. Vlastní prostor rašeliniště tvoří protáhlá mísovitá 
deprese v křídových sedimentech, vzniklá zřejmě relativním poklesem území oproti okolí. 
V bezprostředním podloží rašeliny se střídají decimetrové polohy různobarevných jílů, 
písčitých jílů, jílovitých písků a písků. Rašeliniště se svažuje od jihu k severu. Mocnost 
rašeliny je značně proměnlivá a dosahuje v centrální části území maximálně 4 m. Rašeliniště 
je protkáno odvodňovacími stokami v různém stupni zazemnění. Z hlediska vzniku jde o 
topogenní typ rašeliniště v místě tektonického poklesu třetihorního podloží a následného 
zvodnění stanoviště. V současné době je vliv vody z minerálního podloží nevýrazný a 
rašeliniště se tak změnilo na typ sycený především srážkovou vodou (ombrotrofní). Vodní 
režim lokality je dlouhodobě intenzivně monitorován ze strany BÚ AVČR. Území náleží do 
povodí řeky Lužnice, kam povrchovou vodu odvádí Tušťský potok (Schwarzbach). Průměrná 
roční teplota lokality kolísá kolem 7 °C při ročním úhrnu srážek 600–650 mm. 

Flora a vegetace
Přirozenými společenstvy submontánního rašeliniště Žofinka jsou blatkové bory (Pino 

rotundatae-Sphagnetum), vícepatrové reliktní porosty borovice blatky (Pinus rotundata) s 
nápadným podrostem rojovníku bahenního (Ledum palustre), borůvky černé (Vaccinium 
myrtillus), vlochyně bahenní (V. uliginosum), brusinky obecné (V. vitis-idaea), vřesu 
obecného (Calluna vulgaris), klikvy bahenní (Oxyccocus palustris) a velmi sporadické 
kyhanky sivolisté (Andromeda polifolia). Vtroušeně, lokálně početněji roste borovice lesní 
(Pinus sylvestris), bříza bělokorá (Betula pendula), krušina olšová (Frangula alnus) a smrk 
ztepilý (Picea abies). V porostech vřesovcovitých rostlin se sporadicky vyskytuje kapraď 
osténkatá (Dryopteris carthusiana), bezkolenec rákosovitý (Molinia arundinacea) a metlička 
křivolaká (Avenella flexuosa). V mechovém patře dominují rašeliníky – Sphagnum fallax, S. 
capillifolium, S. magellanicum, vzácně i S. centrale. Specifickými rezidenty jsou pak druhy 
mechorostů vázané na trus zvěře – volatka baňatá (Splachnum ampullaceum) nebo druhy 
vázané na tlející dřevo a rašelinu – dvouhrotec výhončitý (Dicranum flagellare), slatinatka 
obnažená (Odontoschisma denudatum), kryjnice rašelinná (Calypogeia sphagnicola).
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Okrajové části porostů rostoucí na více odvodněné rašelině přecházejí přirozeně v 
společenstva rašelinných brusnicových borů (Vaccinio uliginosi-Pinetum), s dominancí 
erikoidních keříků – Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea, Vaccinium uliginosum, 
Andromeda polifolia, Stellaria longifolia a borovicí lesní (Pinus sylvestris) ve stromovém 
patře. V mechovém patře pak dominují suchomilnější druhy mechorostů trávník Schreberův 
(Pleurozium schreberi), rašeliník ostrolistý (Sphagnum capillifolium) či dvouhrotec čeřitý 
(Dicranum polysetum).

Stanoviště s tlejícím dřevem a odumřelé suché kmeny borovic a smrků jsou 
významným biotopem pro bohatou mykofloru. Z význačných druhů jsou uváděny recentní 
nálezy boreálního choroše kostrovka okrověbílá (Skeletocutis ochroalba), který zde byl 
nalezen na jediné lokalitě ve střední Evropě během proběhlého inventarizačního průzkumu. 
Dále choroši outkovka žlutavá (Diplomitoporus flavescens), bolinka černohnědá (Camarops 
tubulina) nebo velice vzácná pórnatka pomerančová (Auriporia aurulenta) a helmovka 
velkovýtrusná (Mycena megaspora).

Severní část území, tzv. Trpnouzské blato, byla k rezervaci připojena v r. 2013 a 
představuje vegetačně rozdílnou část. Jde o území, kde v minulém století probíhala plošná 
soukromá ruční těžba rašeliny v úzkých vlastnických rolích. Terém je značně variabilní jak 
geomorfologicky, tak vegetačně, s množstvím hlubokých vlhkých proláklin a suchých 
vyvýšenin. Převažují pestrá sukcesní stádia na místech po těžbě rašeliny, zařaditelná aktuálně 
jako rašelinné březiny (Sphagno-Betulion pubescentis) s dominancí borovice lesní a břízy 
pýřité (Betula pubescens), bezkolence modrého a erikoidních keříků.

Vývoj vrchoviště v MZCHÚ je poznamenaný částečným odvodněním, vytvořením sítě 
odvodňovacích kanálů v okolí a maloplošnou těžbou rašeliny z počátku 20. století v SV části 
rezervace, kde byla lokálně snížena mocnost rašeliny přibližně o 1 m. V minulosti probíhalo 
lesnické obhospodařování různé intenzity v okrajových částech rezervace. Zásadním 
problémem rezervace je její pozvolný přirozený sukcesní přechod od blatkových borů 
s borovicí blatkou (Pinus rotundata) k borům rašelinným s borovicí lesní (Pinus sylvestris), 
kdy je určujícím faktorem především hlouběji zakleslá hladina podzemní vody. V souvislosti 
s touto směnou edifikátorů ve stromovém patře jsou blatkové porosty na sušších stanovištích 
ohroženy introgresivní hybridizací a degradací genotypu borovice blatky. Tento přechod 
ovlivňují okolní kulturní porosty, kolísání hladiny spodní vody, meliorace v okolí rezervace 
atp. Výrazné odumírání blatkových porostů z 80. a 90. let je v současné době zpomaleno, 
resp. ustalo.

(Druhy uvedené v této kapitole viz citované inventarizační průzkumy a NDOP.)

Fauna
Z bezobratlých živočichů byli v inventarizačních průzkumech zpracováni ve větším 

rozsahu pavouci, vážky, motýli a některé druhy brouků. Vyskytuje se zde tyrfofilní střevlík 
Bembidion humerale, na vřesovišti tyrfobiontní střevlík Agonum ericeti. Nalezeni byli 
tyrfofilní drabčíci Staphylinus fulvipes, Acidota crenata, Bryocharis formosus, Quedius 
fuliginosus, Quedius molochinus, Lathrobium brunnipes. Z pavouků byl prokázán vzácný 
horský druh plachetnatka skrytá (Centromerus arcanus) a skálovka Sörensenova 
(Haplodrassus soerenseni), dále tyrfofilové Pirata uliginosus, P. hygrophilus, pavučenka 
zahrocená (Walckenaeria cuspidata), slíďák štětinatý (Trochosa spinipalpis), lovčík vodní 
(Dolomedes fimbriatus), slíďák lesní (Alopecosa taeniata), slíďák šedý (Alopecosa 
pulverulenta), Harpata lepida, plachetnatka skrytá (Centromerus arcanus), plachetnatka 
štětcovitá (Centromerus expertus). 
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Rozvolněná a osluněná stanoviště otevřených ploch po požáru se stala biotopem 
význačných druhů tyrfofilních motýlů jako modrásek stříbroskvrnný (Plebejus optilete), 
přástevník fialkový (Coscinia cribraria), osenice šedonachová (Protolampra sobrina). 
Drobné vodní plochy a rašelinná jezírka vybudovaná za účelem podpory regenerace povrchu 
rašeliniště, spálených ploch a ploch po větrné kalamitě se nově stala vyhledávaným refugiem 
pro význačné druhy vážek – lesklice severská (Somatochlora arctica), vážka jasnoskvrnná 
(Leucorrhinia pectoralis) a zejména pak hojně vážka čárkovaná (Leucorrhinia dubia), na 
území také zaletuje klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia). Z vodních brouků pak např. 
potápník Hydaticus aruspex.

 Významný je výskyt píďaličky rojovníkové (Eupithecia gelidata), která se zde 
vyskytuje na jedné ze dvou známých lokalit v ČR nebo pravidelný podzimní migrační 
zastávka druhu saranče horská (Miramella alpina). Saproxylické druhy dokladující zásadní 
význam mrtvého a tlejícího dřeva na lokalitě reprezentují např. lenec Xylita laevigata, 
kozlíček Menesia bipunctata nebo zdobenec skvrnitý (Trichius fasciatus).

Z obratlovců se vyskytují v zásadě běžné druhy obratlovců typických pro lesní porosty 
a otevřené plochy s řídkým lesním porostem i holiny. Hnízdí zde čáp černý (Ciconia nigra), 
lelek lesní (Caprimulgus europaeus), podél vodních kanálů pak vodouš kropenatý (Tringa 
ochropus), vzácně na lokalitu navštěvuje kalous pustovka (Asio flammeus). Rozvolněné 
plochy po požárech z počátku milenia se stala vhodným a pravidelným říjištěm jelena 
evropského (Cervus elaphus), jehož mohutné shozy svědčí o jeho stabilní přítomnosti. 
Odvodňovací stoky a některé rašelinné tůně jsou místem výskytu nemnohých druhů 
obojživelníků – čolka horského (Ichthyosaura alpestris), skokana ostronosého (Rana arvalis) 
či skokana zeleného (Pelophylax esculentus s. l.). Za zmínku stojí občasný výskyt losa 
evropského (Alces alces), který se v území několikrát v minulosti delší dobu zdržoval a spásal 
především krušinové porosty při své pozvolné migraci příhraničním prostorem. Na jaře r. 
2019 byl nedaleko od rezervace zaznamenán na rakouském území sražený samec losa u obce 
Schrems. V posledních letech (2018–2019) se v rezervaci a v těsném okolí vyskytoval pár 
vlků obecných (Canis lupus), kteří napadali chované ovce a nalezeno bylo i několik stržených 
laní jelenů. Výskyt vlka byl opakovaně potvrzen z několika fotopastí a přímých pozorování. 
Územím byla zaznamenána i migrace vlčích samotářů v průběhu zimních měsíců.

(Druhy uvedené v této kapitole viz citované inventarizační průzkumy a NDOP.)

2.1.2 Přehled zvláště chráněných a významných ohrožených druhů rostlin a živočichů 

druh kategorie 
podle vyhlášky 
č. 395/1992 Sb.

stupeň 
ohrožení*

popis biotopu druhu v ZCHÚ a aktuální 
početnost nebo vitalita populace, další 
poznámky 

Cévnaté rostliny
rosnatka okrouhlolistá 
(Drosera rotundifolia)

silně ohrožený zranitelný Na obnažené vlhké rašelině kolem rašelinných 
jezírek, pomístně hojný a stabilní výskyt

kyhanka sivolistá 
(Andromeda polifolia)

ohrožený zranitelný V podrostu blatkových borů na na 
podmáčenějších stanovištích, stabilní výskyt, 
ale nepříliš hojný

rojovník bahenní 
(Ledum palustre)

ohrožený téměř 
ohrožený

V podrostu blatkových i rašelinných borů, 
zvláště na rozvolněných místech, hojný výskyt

plavuň pučivá 
(Lycopodium annotinum)

ohrožený málo 
dotčený

V podrostu na rozvolněnějších místech a na 
tlejících pařezech, pomístně hojný výskyt
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druh kategorie 
podle vyhlášky 
č. 395/1992 Sb.

stupeň 
ohrožení*

popis biotopu druhu v ZCHÚ a aktuální 
početnost nebo vitalita populace, další 
poznámky 

klikva bahenní 
(Oxycoccus palustris)

ohrožený málo 
dotčený

Vývraty stromů, rašelinné břehy kanálů a 
jezírek, hojný výskyt

borovice blatka (Pinus 
rotundata)

ohrožený Na hlubší rašelině s vysokou hladinou 
podzemnní vody, hojně, jedinci se stářím až 
200 let

Houby
bolinka černohnědá 
(Camarops tubulina)

kriticky 
ohrožený

téměř 
ohrožený

Na padlých kmenech smrků, vzácně 
v okrajových rašelinných smrčinách

helmovka velkovýtrusná 
(Mycena megaspora)

kriticky 
ohrožený

Podmáčená smrčina přecházející v rašelinný 
bor, hojně

pórnatka pomerančová 
(Auriporia aurulenta)

kriticky 
ohrožený

Rašelinný bor, na mrtvém dřevě padlých 
borovic, vzácně

outkovka žlutavá 
(Diplomitoporus flavescens)

ohrožený Stojící suché kmeny borovic, hojně

žilnatka bledá (Phlebia 
centrifuga)

ohrožený Mrtvé dřevo okrajových rašelinných borů, 
vzácně

kostrovka okrověbílá 
(Skeletocutis ochroalba)

Vzácný boreální choroš na mrtvém dřevě 
jehličnanů, první nález ve stř. Evropě !

Živočichové
skokan ostronosý
(Rana arvalis)

kriticky 
ohrožený

ohrožený Vlhké otevřené plochy, náhodný výskyt na 
celém území, není známa

vlk obecný (Canis lupus) kriticky 
ohrožený

kriticky 
ohrožený

Migrace přes území a potravní vazba na 
spárkatou zvěř na lokalitě a v širším okolí, 
prokázaný výskyt 1 vlčího páru a v zimě tranzit 
samotářů 

zmije obecná 
(Vipera berus)

kriticky 
ohrožený

zranitelný Rozptýleně ve všech typech porostů, početnost 
není známa

čáp černý 
(Ciconia nigra)

silně ohrožený zranitelný Hnízdí ve starých porostech, většinou na 
borovici lesní, nepravidelné hnízdění 1 páru

čolek horský (Ichthyosaura 
alpestris)

silně ohrožený zranitelný Sporadicky v rašelinných tůních

ještěrka obecná 
(Lacerta agilis)

silně ohrožený zranitelný Okrajové rozvolněné partie, běžná 
v okrajových partiích

ještěrka živorodá 
(Lacerta vivipara)

silně ohrožený téměř 
ohrožený

Všechny typy stanovišť, běžná a hojná

kalous pustovka (Asio 
flammeus)

silně ohrožený nevhodný 
pro 
hodnocení

Občasný výskyt na otevřených požárových 
plochách

klínatka rohatá 
(Ophiogomphus cecilia)

silně ohrožený téměř 
ohrožený

zálet, vývoj je možný v Trpnouzském potoce 
ve spodní části NPR

kulíšek nejmenší 
(Glaucidium passerinum)

silně ohrožený zranitelný Hnízdí v dutinách ve starých porostech, 
hnízdění 2–3 párů

lelek lesní 
(Caprimulgus europaeus)

silně ohrožený ohrožený Holiny, rozvolněné porosty, hnízdění 1–3 páry

los evropský (Alces alces) silně ohrožený kriticky 
ohrožený

Nepravidelný výskyt na lokalitě celého 
rašeliniště, zejména v zimních měsících

rosnička zelená 
(Hyla arborea)

silně ohrožený téměř 
ohrožený

Okrajové partie s listnáči, není známa 
početnost ani vitalita

skokan zelený (Pelophylax 
esculentus s. l.)

silně ohrožený téměř 
ohrožený

Okrajové obvodové stoky a zvodnělé tůně, na 
lokalitě se nerozmnožuje

skřivan lesní (Lullula 
arborea)

silně ohrožený ohrožený Pravidelný výskyt, hnízdění 1–2 páry 

slepýš křehký (Anguis 
fragilis)

silně ohrožený téměř 
ohrožený

Ojedinělý výskyt na otevřených starých 
požárových plochách
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druh kategorie 
podle vyhlášky 
č. 395/1992 Sb.

stupeň 
ohrožení*

popis biotopu druhu v ZCHÚ a aktuální 
početnost nebo vitalita populace, další 
poznámky 

sýc rousný (Aegolius 
funereus)

silně ohrožený zranitelný Otevřené a rozvolněné plochy po požárech, 
pravidelný lov na lokalitě, knízdění 1–2 párů 
ve starších okrajových borových porostech

jestřáb lesní 
(Accipiter gentilis)

ohrožený zranitelný Hnízdí ve starých porostech, nalezené hnízdo 
na smrku, nepravidelné hnízdění 1 páru

ropucha obecná 
(Bufo bufo)

ohrožený zranitelný Okrajové, rozvolněné partie, početnost není 
známa

sluka lesní (Scolopax 
rusticola)

ohrožený zranitelný V okolí rašelinných jezírek a v podrostu 
rašelinného boru, pravidelný výskyt

veverka obecná 
(Sciurus vulgaris)

ohrožený chybí údaje Všechny typy lesních porostů, početnost není 
známa

vodouš kropenatý 
(Tringa ochropus)

ohrožený ohrožený Hnízdí ve starých hnízdech drozdovitých, 
potravně vázán na vodní a mokřadní stanoviště, 
pravidelné hnízdění 1 páru 

vážka jasnoskvrnná 
(Leucorrhinia pectoralis)

silně ohrožený téměř 
ohrožený

Ojedinělý výskyt několika jedinců vázaný na 
rašelinná jezírka a stoky

zdobenec skvrnitý (Trichius 
fasciatus)

ohrožený téměř 
ohrožený

Na keřích tavolníku, vzácně

zlatohlávek tmavý 
(Oxythyrea funesta)

ohrožený Světlý okraj rašelinného boru, vzácně.

dřevobarvec vlochyňový 
(Lithophane lamda)

ohrožený Tyrfobiontní druh, potravně je vázán vlochyni, 
vzácně

kovařík (Aplotarsus 
angustulus)

ohrožený V otevřených sukcesních plochách po požáru, 
početnost není známá

lenec Xylita laevigata ohrožený Odumřelé dřevo jehličnanů, vzácně
osenice šedonachová 
(Protolampra sobrina) 

ohrožený druh vlhčích lokalit, potravně je vázán na vřes

přástevník fialkový (Coscinia 
cribraria)

ohrožený Hojný výskyt na otevřených plochách, 
polyfágní 

lesklice severská 
(Somatochlora arctica)

zranitelný Stabilní výskyt vázaný na odvodňovací kanály 
se stagnující vodou

modrásek stříbroskvrnný 
(Plebejus optilete)

zranitelný Otevřené sukcesní plochy rašeliniště po požáru

potápník Hydaticus aruspex zranitelný Vzácně, výskyt vázaný na nevysychavá hlubší 
rašelinná jezírka 

pídalička rojovníková 
(Eupithecia gelidata)

zranitelný Hojný výskyt na otevřených plochách s 
rojovníkem

saranče horská (Miramella 
alpina)

zranitelný Pravidelný výskyt na otevřených plochách, 

vážka čárkovaná 
(Leucorrhinia dubia)

téměř 
ohrožený

 Hojný výskyt na otevřených plochách 
s rašelinnými tůněmi

* dle červených seznamů ČR: Cévnaté rostliny (Grulich & Chobot 2017), Houby (Holec & Beran 2006), 
Obratlovci (Chobot & Němec 2017), Bezobratlí (Hejda et al. 2017)

2.1.3 Výčet a popis významných přirozených disturbančních činitelů působících v území 
v minulosti a současnosti                                               

a) abiotické disturbanční činitelé

Rašelinný biotop je silně zvodnělý a při vyšších intenzitách větru dochází v území k lokálním 
vývratům starších a vyšších stromů. V 80. letech minulého století však byla podobným 
způsobem ovlivněna velká část rezervace (cca 100 ha). Tyto disturbanční události přispívají 
k lokálnímu zvodnění stanoviště, obnažení minerálního podloží a k vytváření vhodných 
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podmínek pro uchycení konkurenčně slabších a sukcesně efemerních druhů. V posledních cca 
5 letech se projevuje na lokalitě i snížený úhrn srážek v průběhu vegetačního období, kdy 
dochází v letních měsících k poklesu hladiny podzemní vody a k občasnému vysychání uměle 
vytvořených rašelinných tůněk v centrální části rezervace. Z hlediska naplňování 
dlouhodobých cílů ochrany území jde o přirozenou součást vývoje tohoto typu ekosystému a 
důsledky se neprojevují ve společenstvu negativně. Při stabilizovaném vodním režimu nemají 
abiotické činitele zásadní vliv na předmět ochrany ani jiné ekosystémy, kterých jsou 
přirozenou součástí vývoje. Největším ohrožením v daném území, na kterém je stále částečně 
funkční historická odvodňovací soustava lesních struh a kanálů, jako pozůstatek lidské 
činnosti v 19. století, je potenciální narušení vodního režimu rašeliniště při obnově 
odvodňovacích stok v okolních přiléhajících lesních komplexech.

b) biotické disturbanční činitele

Mezi významné biotické narušitele v území patří poměrně vysoká populace jelení zvěře, která 
zde má i své říjiště. Okusy a žírem mladých dřevin může pomístně negativně ovlivňovat 
přirozené zmlazení lesních porostů. Z hlediska dlouhodobých cílů je vliv této biotické 
disturbanční činnosti zatím v únosných mezích a nemá zásadní vliv na zachování příznivého 
stavu předmětů ochrany. V suchých sezónách se negativně v okrajových částech 
s rašelinnými smrčinami projevuje výskyt některých druhů kůrovců. Poškození kůrovci při 
zachování vodního režimu nemá zásadní vliv na předmět ochrany ani jiné ekosystémy, 
kterých jsou přirozenou součástí vývoje. Při narušení vodního režimu se však kůrovci a 
houbové choroby stávají zásadnějším ohrožením jak předmětu ochrany, tak okolních porostů. 

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

a) ochrana přírody
Oficiální ochrana přírody se v této lokalitě datuje od roku 1975, kdy byla na nejcennější 
části rašeliniště vyhlášena přírodní rezervace Žofinka o rozloze 128,95 ha (výnos MK 
ČSR 15732/74 ze dne 16. 1. 1975). Vyhláškou MŽP č. 395/1992 Sb. z 11. 6. 1992 bylo 
toto území převedeno do kategorie národní přírodní rezervace. Vyhláškou Správy CHKO 
Třeboňsko č. 1/2002 Sb. ze dne 12. 12. 2012 byla v severní části území vyhlášena přírodní 
rezervace Trpnouzské blato. Obě původní zvláště chráněná území byla sloučena do 
jednoho území o rozloze 344 ha, které bylo vyhláškou MŽP č. 203/2013 Sb. ze dne 4. 7. 
2013 vyhlášeno jako národní přírodní rezervace Žofinka. 

b) lesní hospodářství      
Jedná se o dřívější panství Vitoraz, revír Obora (později Žofinka), pozdější místní názvy 
jsou: severní část – Borkoviště, střední část – Velké blato, jižní část – Tokaniště, Huťské 
blato. První zařízení lesů panství Vitoraz hospodářským plánem roku 1850 bylo 
provedeno lesmistrem Nussdorfem a byla stanovena 100letá doba obmýtní. Každý 
jednotlivý revír tvořil samostatnou hospodářskou jednotku a byl prostorově rozměřen 
(LHP 1927/8–36/7, Státní archiv Třeboň, fond Nové Hrady).
V roce 1882 nově ustanovený ředitel panství, lesmistr Hugo Nechanský, rozhoduje 
na základě revize z r. 1870 o novém vyhotovení plánu. Důvodem je nesoulad způsobený 
značnými polomy; je potvrzena 100letá doba obmýtní a uloženo stejnoměrné prosvětlení 
porostů nad 80 let stáří (Archiv ÚHÚL České Budějovice). 
Porosty na území dnešní NPR v hospodářském plánu z 1927 byly zařazeny do 
hospodářské skupiny C – porosty na neodvodněné (neodkyselené) rašelině a s 
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následujícím popisem: “Převážnou část porostů tvoří Pinus uliginosa různých variet, které 
jsou přimíšeny BO a SM, část i BR, jež tvoří pomístně i čisté skupiny. Staré porosty jsou 
většinou řídce zakmeněny, s více méně hustým porostem podružným, výškový vzrůst je 
nepatrný, výška v průměru nepřesahuje 13 m. Porosty této skupiny jsou pouze v revíru 
Žofinka a jejich výměra činí 113,865 ha, z čehož připadá na jednotlivé věkové třídy: I / 11 
ha, II / 10 ha, III / 11 ha, IV / 43 ha, V–VI / 16 ha, holiny / 8 ha a na plochy vytěžené 
rašeliny 15 ha. Na této ploše se nachází zásoba dřevní hmoty 11 545 m3 (v porostech nad 
50 let 10 885 m3, porosty do 50 let 630 m3 a výstavky v ředinách 30 m3.“ (LHP 1927/8–
36/7, Státní archiv Třeboň, fond Nové Hrady). 
Území na sever od dnešní porostní skupiny 208Ba8/6 je na porostní mapě z roku 1920 
označeno jako Torfstich – Borkoviště. Porosty na území NPR byly pravděpodobně stiženy 
v letech 1921–1923 kalamitou mnišky. Ke krytí potřeb sklárny v Žofině huti sloužilo 
rašeliniště v revíru Vyšné. 
Současný les na území NPR Žofinka je tedy z lesnicko-historického hlediska porost na 
území člověkem v minulosti využívaném, hospodářská úprava však byla sporá. Na 
základě dostupných dokumentů nelze zcela vyloučit lesnické hospodářské působení, nelze 
jej ale ani ve větší míře potvrdit. Lze předpokládat, že byly do jisté míry v minulosti 
využívány minimálně dnešní kulturní lesní porosty po okrajích rezervace (těžba dřeva, 
pastva atp.) a méně pak i fragmenty blatkových borů. 
Rezervace je v současnosti zčásti pokryta unikátními porosty borovice blatky, 
nacházejícími se především v centrální části bývalé NPR Žofinka. Výskyt reliktních 
porostů borovice blatky je edaficky podmíněn přítomností silné vrstvy rašelinného 
sedimentu a v rezervaci tvoří několik typů vývojových stádií, podle výšky hladiny 
podpovrchové vody a stáří porostu. Obnova přirozených blatkových porostů probíhá 
formou cyklické sukcese, kdy blatky odčerpávají značné množství vody transpirací a 
v plném rozvoji podmiňují nástup fáze s erikoidními keříky. Padne-li část přestárlého 
porostu, zmenší se transpirace porostu, stoupne hladina podzemní vody a dochází 
k regeneraci rašelinotvorné fáze. Díky stanovištní a hydrologické heterogenitě rezervace 
dochází v blatkových porostech k spontánní, často i zpětné introgresivní hybridizaci mezi 
jedinci borovice lesní a borovice blatky. Hybridní jedinci borovice podvojné (Pinus x 
digenea) pak tvoří stejnověké kohorty, zejména na stanovištích s hlouběji zakleslou 
hladinou podzemní vody nebo po povrchové těžbě rašeliny.
V 80. a v první polovině 90. let 20. stol. došlo ke hromadnému úhynu starších jedinců 
blatek, které postihlo až 80 % stromových jedinců vyššího stáří. Následkem odumírání 
došlo k pomístnému výraznému snížení zakmenění a zrychlení procesu nežádoucí 
sukcese. V 80. letech 20. století byla rezervace také postižena velkoplošnou větrnou 
kalamitou, která vyvrátila velkou část původních blatkových porostů v její centrální části. 
Do otevřených ploch bez zapojeného stromového patra následně pronikly náletové druhy 
dřevin – bříza bělokorá (Betula pendula) a hojně se rozšířila krušina olšová (Frangula 
alnus). V r. 1994 a 2000 postihly centrální části rezervace požáry, které však byly rychle 
zlikvidovány a plošně se dotkly jen malé části rezervace. 
V současné době dochází na podstatné části rezervace k úspěšné regeneraci blatek, a to 
z dorůstajících původních mladých jedinců blatek i z nových náletů, které byly lokálně 
podporovány vysazováním borovice blatky místní provenience. Jemné hospodaření 
vedoucí k vytváření přirozenějších porostů probíhá především v kulturních smrčinách a 
jiných méně vhodných lesních porostech v okrajových partiích rezervace. Nejcennější 
části blatkových pralesů jsou ponechány přirozenému vývoji.
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c) myslivost 
Rezervace je součástí 3 honiteb. V jižní části je to honitba Žofinka (CZ114209052), 
v severní části, na území Trpnouzského blata, jde o honitby Hranice-Trpnouze 
(CZ113110038) a Dvory nad Lužnicí (CZ114110007).

d) rekreace a sport
MZCHÚ není rekreačně ani sportovně využíváno, vzhledem k odlehlosti území, špatné 
průchodnosti a absenci turistických značených stezek je návštěvnost minimální a není 
vzhledem ke statutu a charakteru NPR žádoucí. 

e) těžba nerostných surovin a rašeliny
Severovýchodní část rezervace (tj. území bývalé PR Trpnouzské blato) je charakteristická 
historickým vlastnickým rozdělením – na většině území se nacházejí dlouhé úzké 
parcely, na nichž jednotliví vlastnictví prováděli těžbu rašeliny (tzv. borkování), a to až 
do 50. let 20. století. Podstatná část území byla dlouhodobě exploatována, avšak ve 
většině případů nedošlo k totálnímu vytěžení rašeliny až na podloží. V současné době se 
v této části NPR nachází poměrně různorodý systém zbytků těžeben rašeliny s různě 
vysokou vrstvou rašeliny, kde původní mocnost rašelinné vrstvy dosahovala až několik 
metrů. 

f) jiné způsoby využívání 
Část rašeliniště byla již v letech 1804–1811 ovlivněna odvodněním sítí různě širokých 
kanálů, které byly svedeny severním směrem do Tušťského potoka. Po obvodu rezervace 
došlo v 70.–80. letech 20. stol. v rámci lesnických meliorací k vytvoření hlubokých 
odvodňovacích kanálů, které narušily vodní režim lokality a přispěly k poškození její 
vegetace, zejména blatkových borů. Dřívější údaje o závislosti rašeliniště na vývěrech 
podzemních vod nebyly v poslední době potvrzeny a rašeliniště je v současné době závislé 
především na přísunu srážkových vod. 

2.3 Související plánovací dokumenty, správní akty a opatření obecné povahy

Národní přírodní rezervace je součástí těchto HP/LHO:

 Kód 
LHC/LHO Název LHP/LHO platnost od 

roku
platnost do 

roku

plocha v 
MZCHU 

(ha)
208001 Dolní Hvozd 2014 2023 265,6714
208301 BIO TOP s.r.o. 2015 2024 0,0559
208802 LHO Trhové Sviny 2014 2023 35,9814
208803 LHO Nové Hrady – ORP Třeboň 2014 2023 19,2739
831201 AOPK ČR – Jihočeský kraj 2018 2027 19,4838

Nařízení vlády č. 371/2009 Sb. – EVL Žofinka
Souhrn doporučených opatření pro EVL Žofinka, schválený v roce 2019 
Chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) Třeboňská pánev – Nařízení vlády 
ČSR č. 85/1981 Sb. ze dne 24. 6. 1981 
Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje (platné znění 2019, právní stav po aktualizacích) 
Územní plán Hranice u Nových Hradů (2009)
Územní plán Dvory nad Lužnicí (2017) 
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Územní plán Nové Hrady (2006)

2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch

2.4.1 Základní údaje o lesích na lesních pozemcích  

Přírodní lesní oblast PLO 15b – Jihočeské pánve (část Třeboňská pánev)
Lesní hospodářský celek / zařizovací obvod Nové Hrady (208001)
Výměra LHC (zařizovacího obvodu) v ZCHÚ (ha) 265,67
Období platnosti LHP (LHO) 1. 1. 2014 – 31. 12. 2023
Organizace lesního hospodářství LS Nové Hrady
Nižší organizační jednotka Revír Žofinka

Přírodní lesní oblast PLO 15b – Jihočeské pánve (část Třeboňská pánev)
Lesní hospodářský celek / zařizovací obvod LHO Nové Hrady (208802), ORP Trhové Sviny
Výměra LHC (zařizovacího obvodu) v ZCHÚ(ha) 35,98
Období platnosti LHP (LHO) 1. 1.2014 – 31. 12. 2023

Přírodní lesní oblast PLO 15b – Jihočeské pánve (část Třeboňská pánev)
Lesní hospodářský celek / zařizovací obvod LHO Nové Hrady (208803), ORPTřeboň
Výměra LHC (zařizovacího obvodu) v ZCHÚ (ha) 19,27
Období platnosti LHP (LHO) 1. 1. 2014 – 31. 12. 2023

Přírodní lesní oblast PLO 15b – Jihočeské pánve (část Třeboňská pánev)
Lesní hospodářský celek / zařizovací obvod BIO TOP s.r.o (208301), ORP Trhové Sviny
Výměra LHC (zařizovacího obvodu) v ZCHÚ (ha) 0,06
Období platnosti LHP (LHO) 1. 1. 2014 – 31. 12. 2023

Přírodní lesní oblast PLO 15b – Jihočeské pánve (část Třeboňská pánev)
Lesní hospodářský celek / zařizovací obvod AOPK ČR – Jihočeskýkraj (831201)
Výměra LHC (zařizovacího obvodu) v ZCHÚ (ha) 19,48
Období platnosti LHP (LHO) 1. 1. 2018 – 31. 12. 2027

Přehled výměr a zastoupení souborů lesních typů

Přírodní lesní oblast: PLO 15b – Jihočeské pánve – část Třeboňská pánev
SLT Název SLT Soubor lesních typů (SLT) Výměra

(ha)
Podíl 
(%)

0G
t

Podmáčený smrkový bor SM+4, BO 6–8, BR 1–2, DBZ 0+ 1,82 0,53
0P Kyselý jedlodubový bor BO 4–6, DB 2–3, JD 1–2, BR 1, SM+ 

BK+
1,83 0,53

0R Rašeliný bor SM +2, BO 7–9, BR+2, BL event. 
kříženec s BO 0+ 200,60 58,33

0Rt Blatkový bor BL 8–9, BO 0–1, BRP +15 85,30 24,80
0Rz Rašelinný bor březový BL 8–10, BO +1, BR +2, SM+ 20,76 6,03

4P Kyselá dubová jedlina 
(pseudoglej)

BK 1–2, DBL 3–4, JD 3–4, OS+ 
(SM, OL)+ 0,80 0,23

4Pg Kyselá dubová jedlina mokrá 
(pseudoglej)

SM 0–1, JD 3–4, BO 0–3, DBZ 3–4, 
BK 1–2, (BR, OS) + 2,61 0,76

4G Podmáčená dubová jedlina DBL 4, JD 4, OL 1, SM 1 0,50 0,15
4R Svěží rašelinná smrčina SM 6–10, JD0 +, BO +4, BR+1, OL 

+1
3,13 0,91

5G Podmáčená jedlina JD 6–8, BK +2, OL +1, SM 1–2, 
DBL +

2,34 0,68
5R Rašelinná (borová) smrčina SM 3–8, BO 1–7, BR +2, (OLOS)+ 24,24 7,05
Cel
ke
m

ke
me
me
m

343,93 100%
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Porovnání přirozené a současné skladby lesa

Zkratka Název dřeviny
Současné 

zastoupení 
(ha)

Současné 
zastoupení

(%)

Přirozené 
zastoupení 

(ha)

Přirozené 
zastoupení 

(%)
Jehličnany

BO Pinus sylvestris 207,48 61,98 173,75 51,9
BL Pinus rotundata 58,57 17,50 89,05 26,6

BOX Pinus digenea 0,28 0,08 + 
–

+ 
–SM Picea abies 41,05 12,26 35,82 10,7

JD Abies alba 0,01 0,00 3,01 0,9
Listnáče

BR Betula pendula 26,87 8,03 24,44 7,3
BRP Betula pubescens 0,52 0,15 6,04 1,8
DB Quercus robur – – 1,00 0,3

DBZ Qurcus petraea – – 0,67 0,2
BK Fagus sylvatica – – 0,67 0,2
OL Alnus glutinosa – – 0,33 0,1

Celkem 334,78 100 % –––
––

–––
–- Poznámka: Plocha zastoupení dřevin je snížena o plochu bezlesí (4,70 ha). Plochy SLT byly zjištěny pomocí 

GIS. V tabulce Porovnání přirozené a současné skladby lesa bylo využito plošné zastoupení dřevin z taxačních 
údajů LHP pro LHC Nové Hrady (208000), dále z taxačních údajů LHO Nové Hrady, ORP Trhové Sviny 
(208802), LHO Nové Hrady, ORP Třeboň (208803), LHO Nové Hrady, ORP Trhové Sviny – dodatek (208804) 
a z LHP Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – Jihočeský kraj (831201). Při stanovení přirozené dřevinné 
skladby byly použity modely přirozené druhové skladby uvedené v Souhrnných charakteristikách lesních typů 
pro PLO 15b – Jihočeské pánve, část Třeboňská pánev (Roubík, 2001)

Pro účely tohoto plánu péče jsou lesní porosty rezervace součástí dílčí plochy C a lesní 
porosty v místech po požárech součástí dílčí plochy B – (plochy rašeliniště po požárech 
(oddělení 208A)

Přílohy:
M3 – Mapa dílčích ploch a objektů
M4 – Lesnická mapa typologická
M5 – Mapa stupňů přirozenosti lesních porostů
T1 – Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich

2.4.2 Základní údaje o útvarech neživé přírody

Submontánní blatkové rašeliniště s rozlehlými porosty blatkového a rašelinného boru s 
podrostem rojovníku bahenního. Severní část rezervace blíže Trpnouzím byla v minulosti 
intenzivně ovlivněna ruční těžbou rašeliny – borkováním. Z hlediska vzniku se jedná o tzv. 
topogenní typ rašeliniště, původně sycené vývěry artézské vody v místech tektonického 
zlomu. V současné době je vliv vody z minerálního podloží minimální a rašeliniště se tak 
změnilo na typ sycený a zásobovaný především srážkovou vodou. Celé území je protknuto 
množstvím v minulosti založených kanálů v různém stupni zazemnění, které však z rašeliniště 
stále funkčně odvádí vodu. Tyto kanály (dílčí plocha A) byly, jsou a budou přehražovány za 
účelem vylepšení hydrologických poměrů a zpomalení odtoků srážek z lokality. 

Přílohy:
T2 – Popis dílčích ploch a objektů mimo lesní pozemky a výčet plánovaných zásahů v nich
M3 – Mapa dílčích ploch a objektů
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2.4.3 Základní údaje o nelesních plochách na lesních pozemcích

plocha A) – odvodňovací kanály
Hlavní odvodňovací kanály, táhnoucí se napříč celým rašeliništěm od jihovýchodu 
k severozápadu, odvádějící vodu z rašeliniště severním směrem do Tušťského potoka.
Stoky jsou zahloubeny pod úroveň povrchu rašeliniště nejvíce v nejsevernějších a 
nejjižnějších částech rezervace. V 90. letech a na přelomu tisíciletí bylo na těchto 
odvodňovacích stokách přistoupeno k vybudování dělicích hradítek, které měly za úkol 
zpomalovat odtok srážkových vod z rezervace. 
 
Přílohy:
T2 – Popis dílčích ploch a objektů mimo lesní pozemky a výčet plánovaných zásahů v nich
M3 – Mapa dílčích ploch a objektů

plocha B) – plochy rašeliniště po požárech
Plochy ovlivněné požáry z let 1994 a 2000 (celkem cca 2,5 ha), jakožto centrum zvýšené 
biodiverzity v jinak silně zakmeněném a vegetačně uniformním lesním rašeliništi. Otevřené 
plochy po požáru, zatraktivněné množstvím uměle vytvořených rašelinných jezírek, se staly 
význačným biotopem pro celou řadu obratlovců i bezobratlých živočichů. 

Přílohy:
T2 – Popis dílčích ploch a objektů mimo lesní pozemky a výčet plánovaných zásahů v nich
M3 – Mapa dílčích ploch a objektů
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2.5 Souhrnné zhodnocení stavu předmětů ochrany, výsledků předchozí péče, 
dosavadních ochranářských zásahů do území a závěry pro další postup

A. ekosystémy

ekosystém: L10.4 Blatkové bory (as. Pino rotundatae-Sphagnetum)

indikátory cílového 
stavu

aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje ekosystému ve 
vztahu k provedené péči a působícím vlivům
Rozsah blatkových borů (cca 110 ha) je relativně konstantní již mnoho let, v území 
dochází jen k mírným fluktuacím v rozloze mapované jednotky, kdy dochází např. 
k rozvolňování a zmenšování starších blatkových porostů jejich stárnutím a 
následnou sukcesí směrem k rašelinným borům. V suchých letech je patrná nižší 
hladina podzemní vody a zpomalená regenerace blatkových porostů. Obecně se 
v poslední dekádě rozsah blatkových borů mírně zmenšuje a stanoviště má hlouběji 
zakleslou hladinu podzemní vody.
stav: zhoršený

rozloha ekosystému 
(min. 137 ha)

trend vývoje: zhoršující se
Dochází k dočasné degradaci struktury blatkových borů, kdy převažují jedinci 
starších věkových tříd a absentují zmlazující semenáčky a mladší věkové skupiny 
blatek. Přirozená obnova a zmlazení blatek je však nově znovu patrné v posledních 
cca 15 letech zejména na plochách po požáru a na místech, kde došlo k plošnému 
narušení stromového patra vlivem větrné disturbance. V území se přirozeně rozpadá 
množství mrtvého dřeva odumřelých stromů, což má pozitivní vliv na velké 
množství druhů bezobratlých a na mykofloru.

stav: zhoršený

věkově 
diferenciované 
porosty blatkového 
boru pralesního 
charakteru 
s přirozenou 
obnovou,

trend vývoje: setrvalý

Zastoupení rojovníku bahenního je poměrně stabilní s mírnou progresí 
v prosvětlujících se starších porostech. Ostatní průvodní a charakteristické druhy 
společenstva – suchopýr pochvatý, klikva bahenní se vyskytují pravidelně. 
V mechovém patře dochází patrně v důsledku opakujících se dlouhých period sucha 
ve vegetačním období k jeho fragmentaci a ústupu vlhkomilných mechorostů a 
rašeliníků (S. fallax). 

stav: zhoršený

přítomnost druhů 
rojovník bahenní, 
borovice blatka, 
suchopýr pochvatý, 
klikva bahenní, 
rašelinník prostřední, 
rašeliník křivolistý 
na výše uvedené 
ploše trend vývoje: setrvalý

V souvislosti s rozvolňováním starších blatkových porostů a k místním polomům po 
větrnné či sněhové kalamitě či po požárech se do území nově šíří invazivně 
starčkovec jestřábníkolistý (Erechtites hieraciifolius). Jde však o krátkodobou 
záležitost, tento druh z biotopu poměrně rychle následně vymizí. Otevřené plochy 
expanzivně opanovává bezkolenec modrý (Molinia caerulea).
stav: zhoršený

absence invazních a 
expanzivních druhů

trend vývoje: setrvalý
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ekosystém: L10.2 Rašelinné brusnicové bory (as.Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris)

indikátory cílového 
stavu

aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje ekosystému ve 
vztahu k provedené péči a působícím vlivům
Rozloha rašelinných borů na lokalitě (cca 150 ha) setrvale mírně narůstá, což je 
dlouhodobý sukcesní trend, kdy dochází k přirozené směně dominant borovice 
blatky za borovici lesní v souvislosti s nárůstem mocnosti rašeliny a odrůstání 
povrchu rašeliniště hladině podzemní vody. 
stav: dobrý

rozloha ekosystému 
(min. 170 ha)

trend vývoje: setrvalý
Porosty rašelinných borů mají bohatě strukturovanou věkovou strukturu, přirozeně 
dochází k obnově mladších věkových tříd borovice lesní. 
Aktuální stav průměrné hladiny podzemní vody na lokalitě vyhovuje právě 
rašelinným borům a i do budoucna lze předpokládat jejich mírnou gradaci na úkor 
blatkových borů.

stav: dobrý

různověké porosty 
s borovicí lesní 

trend vývoje: setrvalý
Charakteristické průvodní druhy ekosystému (vlochyně bahenní, brusnice borůvka, 
brusnice brusinka, ptačinec dlouholistý, rašeliník prostřední, rašelinník ostrolistý) 
jsou reprezentativně zastoupeny ve společenstvu a nevykazují žádné dramatické 
výkyvy. 

stav: dobrý

přítomnost druhů 
vlochyně bahenní, 
brusnice borůvka, 
brusnice brusinka, 
ptačinec dlouholistý, 
rašeliník prostřední, 
rašelinník ostrolistý, 
klamonožka bahenní trend vývoje: setrvalý

V okrajových částech rezervace v místech po těžbě kůrovcových stromů a 
v prosvětleněkších starších porostech dochází k časově omezenému šíření 
invazivního druhu starčkovec jestřábníkolistý (Erechtites hieraciifolius) a ke 
zvýšenému šíření krušiny olšové. V dlouhodobém vývoji stanoviště však jde o 
přirozený sukcesní proces, na jehož konci je rozpadnutí krušinových porostů, 
vymizení starčkovce a vytvoření stabilních rašelinných borů s dominancí borovice 
lesní. 
stav: zhoršený

absence invazních a 
expanzivních druhů

trend vývoje: setrvalý
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ekosystém: L10.1 Rašelinné březiny (Sphagno-Betulion pubescentis)
indikátory cílového 
stavu

aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje ekosystému ve 
vztahu k provedené péči a působícím vlivům
Jejich výskyt je soustředěn v zejména severní části rezervace, která je historicky 
rozdrobena na množství úzkých rolí v soukromém vlastnictví na plochách, které 
byly v minulém století ručně borkovány. Na ploše cca 20 hektarů byl v minulém 
století vykácen veškerý porost, bylo strženo mechové patro a v úzkých pruzích byla 
těžena rašelina na nestejných úrovních. Po obvodu této plochy byly obnoveny 
odvodňovací kanály. 
stav: dobrý

rozloha ekosystému 
(min. 17 ha)

trend vývoje: setrvalý
V současné době plochy spontánně zarůstají březovými a borovými nálety, které 
jsou ponechávány samovolné sukcesi a porosty směřují díky vlivu odvodnění 
k brusnicovým rašelinným borům. Ve vlhčích depresích a v blízkosti odvodňovacích 
kanálů dochází k regeneraci mechového patra. V okrajových částech občasně 
probíhá drobná soukromá těžba souší a náletových dřevin (bříza, borovice). Lesní 
porosty jsou věkově značně diverzifikované. 

stav: dobrý

různověké sukcesní 
porosty s břízou 
pýřitou a borovicí 
lesní 

trend vývoje: setrvalý
Charakteristické je stabilní a četné zastoupení druhů vlochyně bahenní, brusnice 
borůvky, měně pak klikva bahenní v E2 patře, která je díky většímu zastínění spíše 
druhem na ústupu. Mechové patro s dominantními rašeliníky regeneruje jen 
pomístně, na vlhčích místech. 

stav: zhoršený

přítomnost druhů 
vlochyně bahenní, 
brusnice borůvka, 
brusnice brusinka, 
klikva bahenní, 
rašeliník prostřední, 
ploník obecný, 
klamonožka bahenní

trend vývoje: setrvalý

Na otevřených odvodněných plochách s přeschlou rašelinou dochází k uchycování 
invazivního druhu starčkovec jestřábníkolistý (Erechtites hieraciifolius) a ke 
zvýšenému dočasnému šíření krušiny olšové a bezkolence modrého. Na místech 
odvodněných dochází k postupné mineralizaci rašeliny a k pomístnímu šíření 
ruderálních druhů ostružiníků.
stav: zhoršený

absence invazních a 
expanzivních druhů

trend vývoje: setrvalý
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B. útvary neživé přírody

útvar neživé přírody: rašeliniště
indikátory cílového 
stavu

aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje útvaru neživé 
přírody ve vztahu k provedené péči a působícím vlivům
Území je epizodicky vystavováno přírodním disturbancím (větrné polomy, požáry, 
sněhová kalamita), v jejichž důsledku dochází k fragmentaci stromového patra a 
přeorávání povrchu rašeliniště vývraty s obnaženou rašelinou. Tyto exponované, 
vegetací postupně zarůstající stanoviště, jsou rovněž místy dočasné přítomnosti 
některých šířících se dynamických druhů jako starčkovec jestřábníkolistý (Erechtites 
hieraciifolius), bříza bělokorá (Betula pendula), bezkolenec modrý (Molinia 
caerulea). Jedná se o dočasné mírně negativní ovlivnění lokality, které má 
v průběhu dlouhodobého vývoje rašeliniště pouze jepičí trvání a při stabilizovaném 
hydrologickém režimu území dochází k postupnému eliminování těchto 
nepůvodních druhů druhy adaptovanými na rašelinné biotopy.
stav: zhoršený

absence invazních a 
expanzivních druhů

trend vývoje: setrvalý
V posledních několika suchých vegetačních sezónách dochází v letních měsících 
k intenzivnímu vysychání lokality a výraznější fluktuaci úrovně hladiny podzemní 
vody. Centrální kanály jsou přehrazeny a přehrádky, které slouží k maximálnímu 
zvodnění lokality, jsou průběžně na lokalitě obnovovány a je zahušťována jejich 
četnost. Po okrajích lokality se stále vyskytují úseky mělkých polofunkčních kanálů, 
které mohou přispívat k případnému odtoku vody z rašeliniště.
stav: dobrý

příznivý 
hydrologický režim 
se zvýšenou 
průměrnou hladinou 
podzemní vody 
v rozmezí 20–40 cm 
pod povrchem

trend vývoje: zhoršený 

V rámci řízené péče o rezervaci dochází od 90. let minulého století ke zpomalování odtoku a 
zaslepování odvodňovacích stok, které byly zřízeny před vyhlášením rezervace. Hrazení 
odvodňovacích stok vybudováním kaskády hradítek mělo za účel zpomalit povrchový odtok 
srážkových vod z rezervace a udržovat zvýšenou hladinu podzemní vody v rašelinném 
profilu. Management tohoto typu se ukázal jako vhodný a částečně účinný při zpomalení 
sukcese k rašelinným borům. Zvýšená hladina podzemní vody konkurenčně zvýhodňuje 
jedince borovice blatky oproti borovici lesní. Při záplavách v r. 2002 byla část hradítek na 
hlavní odvodňovací stoce poškozena a opětovně obnovena.

V letech 1996–2001 bylo na území rezervace postiženém větrnou kalamitou vytvořeno 
celkem 60 rašelinných jezírek rozličné rozlohy (15–50 m2), do kterých byly reintrodukovány 
především zástupci rodu Sphagnum. Tato jezírka a laguny mají v rezervaci funkci startujících 
ohnisek procesu paludifikace a rovněž napomáhají k lokálnímu zvodnění stanoviště. Doposud 
byl na základě předchozího plánu péče v centrální části NPR realizován nepravidelný lokální 
výřez nevhodných dřevin (především krušiny olšové, dále borovice lesní, břízy bělokoré a 
smrku ztepilého) za účelem obnažení volných ploch umožňujících nálet vhodných dřevin 
(především borovice blatky) nebo za účelem podpory rozšíření rojovníku bahenního a udržení 
otevřených nezapojených ploch v blízkosti uměle vytvořených rašelinných tůní (dílčí plocha 
B).

Vzhledem k pozitivnímu efektu realizovaných opatření je vhodné i nadále pokračovat 
v dosavadním způsobu péče. 
Plochy ovlivněné požáry z let 1994 a 2000 (celkem cca 2,5 ha) se spontánně staly centrem 
zvýšené biodiverzity jinak silně zakmeněného a vegetačně uniformního lesního rašeliniště. 
Otevřené plochy po požáru (dílčí plocha B), zatraktivněné množstvím uměle vytvořených 
rašelinných jezírek, se staly význačným biotopem pro celou řadu obratlovců i bezobratlých 
živočichů. Požárový typ „managementu“ je ve svých důsledcích z hlediska zvyšování 
druhové pestrosti území pozitivní a následování hodný, avšak je částečně ve střetu 
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s přirozeným lesním vývojem rašeliniště v těchto nadmořských výškách, který směřuje 
k zapojeným blatkovým formacím, bez přirozeně otevřených a rozvolněných ploch. Cílem 
opatření pro tento typ ekosystému je tedy spíše udržování nahodile vniklých bezlesí po 
spontánních disturbancích (požár) než aktivní odlesňování zapojených porostů za účelem 
zvýšení diverzity území.

2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize

Částečně střetový se může jevit tlak entomologů na případné rozšiřování druhotného bezlesí a 
na rozvolňování blatkových a rašelinných borů. Udržování novodobého otevřeného bezlesí a 
jeho upřednostňování je žádoucí pouze na plochách požárových. Na zbytku území je důležité 
ctít skutečnost, že se jedná o lesní typ rašeliniště v nižších nadmořských výškách, kdy 
přirozeně otevřené plochy bez stromového patra a rašelinné tůně s volnou vodní hladinou 
nejsou jejich součástí, ale pouze produktem lidských či přírodních disturbancí.
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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 ekosystémy a jejich složky nebo zásady jejich jiného 
využívání
a) péče o lesní ekosystémy na lesních pozemcích 
Dlouhodobým záměrem v tomto chráněném území je usměrnění sukcese vedoucí k vytváření 
stanovišť podobných původním, zvyšování diverzity prostředí a postupné zlepšování druhové, 
věkové a prostorové skladby lesních porostů. K tomuto účelu lze využít fakt, že značná část 
rezervace byla ušetřena intenzivních lesnických zásahů a na řadě míst nebyly až několik 
desítek let prováděny prakticky žádné lesnické zásahy. Nachází se zde proto množství 
sukcesních stádií bezlesí i lesních porostů, z nichž některé jsou zárukou genetické kontinuity a 
vhodným základem pro realizaci předpokládaného managementu. Vzhledem k obtížné 
přístupnosti a chudým stanovištím, které neumožňují pěstování ekonomicky hodnotného lesa, 
se zde však i do budoucna nepředpokládá intenzivní lesnické obhospodařování.
Zásahy a opatření v lesních porostech lze shrnout následovně (dále viz Rámcové směrnice 
hospodaření): 
a) Podstatná část území zůstane bez zásahů, v okrajových v minulosti částečně 

obhospodařovaných porostech bude dostupnými prostředky podporována a zvyšována 
druhová, věková a prostorová diverzita lesních porostů. Snahou případného lesního 
hospodaření je pěstování lesa, vedoucí k postupnému přibližování přirozeným lesním 
ekosystémům. K tomuto účelu lze využít fakt, že značná část rezervace byla ušetřena 
standardních lesnických zásahů a na řadě míst nebyly min. několik desítek let prováděny 
prakticky žádné lesnické zásahy. 

b) Nadále bude udržován esteticky i biologicky cenný rozvolněný charakter porostů.
c) Ve smrkových a borových mlazinách, tyčkovinách, tyčovinách a kmenovinách se 

doporučuje provádět silnější prořezávky a probírky. 
d) Na vybraných rozvolněných plochách (zvláště polomové a požárové) bude přistupováno 

k selektivnímu odstraňování náletu pionýrských dřevin, zvláště krušiny, břízy a borovice 
lesní.

e) V blatkových porostech na 0R5 jednotlivý až skupinový výběr BO, SM a BR za účelem 
zvýšení zastoupení BL. V centrální části rezervace (lesn. odd. 208, 209, 215, 216) je 
vhodné cíleně usmrtit „nastojato“ (obříznutím borky kmene motorovou pilou) vzrostlé 
jedince borovice lesní s cílem potlačit a zamezit jejich introgresi s borovicí blatkou a 
udržet tak blatkové porosty geneticky co nejčistší.

f) Porosty borovice blatky a jejích kříženců budou ponechány bez zásahu. Rozvolněné 
porosty a volné plochy bez dřevin v centrální části nebudou dosazovány s výjimkou 
možné dosadby blatky. 

g) Případný zdravotní výběr lze provádět jen u smrků prokazatelně napadených lesnicky 
významnými druhy podkorního hmyzu. Stromy, které jsou vzhledem k možnému 
kalamitnímu výskytu kůrovců nebo houbových onemocnění neškodné, stejně jako staré, 
odumřelé a zvláště dutinové stromy bez rozdílu věku a druhu, budou ponechány až do 
rozpadu. Výjimku tvoří především odstraňování stromů v okrajových částech NPR, které 
by mohly způsobit hmotné škody nebo ohrozit bezpečnost a zdraví osob.

h) Lesnické práce provádět v období srpen–únor. Všechny činnosti budou vždy předem 
konzultovány se Správou CHKO Třeboňsko.

i) Výše uvedené způsoby hospodaření nejsou v přímém rozporu s platným LHP. Při 
přípravě nového LHP budou do nich tyto návrhy zapracovány.
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Rámcová směrnice péče o les podle souborů lesních typů

Číslo směrnice Kategorie lesa Soubory lesních typů Cílový předmět ochrany

1 les zvl. určení 
a les ochranný

0Gt, 0P, 0R, 0Rt, 0Rz, 4P, 4Pg, 
4G, 4R, 5G, 5R

rašelinný les s rozvolněnými 
plochami v místech po borkování 
rašeliny a po požárech

Předpokládaná cílová druhová skladba dřevin
SLT Druhy dřevin a jejich orientační podíly v cílové druhové skladbě (%)

0Gt SM +4 BO 6–8 BR 1–2 BBZ 0+
0P BO 4–6 DB 2–3 JD 1–2 BR 1 SM + BK +
0R SM +2 BO 7–9 BR +2 BL event. kříženec s BO 0+
0Rt BL 8–9 BO 0–1 BRP +15
0Rz SM + BL 8–10 BO +1 BR +2
4P BK 1–2 DBL 3–4 JD 3–4 OS + (SM, OL) +
4Pg SM 0–1 JD 3–4 BO 0–3 DBZ 3–4 BK 1–2 (BR, OS) +
4G DBL 4 JD 4 OL 1 SM 1
4R SM 6–10 JD 0+ BO +4 BR +1 OL +1
5G JD 6–8 BK +2 OL +1 SM 1–2 DBL +
5R SM 3–8 BO 1–7 BR +2 (OL, OS) +

Porostní typ A Porostní typ B Porostní typ C

Blatkový Smrkový Borový, březový

Základní rozhodnutí
Hospodářský způsob (forma) Hospodářský způsob (forma) Hospodářský způsob (forma)

Neuvažuje se. Neuvažuje se. Neuvažuje se.

Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba
Fyzický věk Nepřetržitá Fyzický věk Nepřetržitá Fyzický věk Nepřetržitá

Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty
Porosty ponechané autoregulačním procesům, zachování přirozené druhové a prostorové skladby porostů a 
původního genotypu dřevin.

Způsob obnovy a obnovní postup
Přirozená obnova. Mimo porosty ponechané samovolnému vývoji je výjimečně přípustná i umělá obnova, a to 
pouze lokálně v porostech s nevhodnou druhovou skladbou, s cílem přiblížit tyto porosty skladbě přirozené.

Způsob zalesnění, stanovení druhů a procento melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu
Mimo porosty ponechané samovolnému vývoji může být výjimečně realizována umělá obnova, a to pouze 
v případech, kde není možné využít přirozené obnovy, pokud vyvstane potřeba zalesnění nebo úpravy 
dřevinné skladby a to lokálně v okrajových částech rezervace. Provádí se jednotlivě až ve skupinách 
o velikosti až do několika desítek arů. Eventuální výsadba autochtonní BL na vhodná stanoviště. MZD – JD, 
DB, BK, BR, BRP, OS, OLL, JV (% dle vyhlášky 298/2018 Sb., příloha 3)

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

dřeviny přirozené druhové 
skladby

Péče o nálety, nárosty a kultury a výchova porostů,
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Nálety a nárosty ponechat 
přirozenému vývoji, výjimečně 
může být pomístně prováděna 
likvidace invazních nepůvodních 
druhů dřevin

Nálety a nárosty ponechat 
přirozenému vývoji, případně 
možno mimo porosty ponechané 
samovolnému vývoji upravovat 
dřevinnou skladbu ve prospěch 
stanovišně původních dřevin a 
provádět zásahy zlepšující stabilitu 
a strukturu kulturních porostů 
(prořezávky, probírky).

Nálety a nárosty ponechat 
přirozenému vývoji, případně 
možno mimo porosty ponechané 
samovolnému vývoji upravovat 
dřevinnou skladbu ve prospěch 
stanovišně původních dřevin a 
provádět zásahy zlepšující stabilitu 
a strukturu kulturních porostů 
(prořezávky, probírky).

Opatření ochrany lesa včetně provádění nahodilých těžeb
Mimo porosty ponechané samovolnému vývoji je v případě přemnožení kalamitních škůdců na smrku možno 
u aktuálně napadených stromů využít vhodná asanační opatření bez použití biocidů (loupání na stojato, 
loupání pokácené hmoty, případně v okrajových partiích odvoz napadených jedinců z lokality). Sterilní 
stromy (stojící i padlé) zůstanou zachovány.
Provádění nahodilých těžeb včetně doporučených technologií
Mimo porosty ponechané samovolnému vývoji, pouze v okrajových porostech z důvodů zamezení šíření 
hmyzích škůdců na smrku a z důvodu bezpečnosti (ochrana zdraví a majetku).
Poznámka
Zásahy provádět s minimálním narušením půdního krytu; v případě poškození (koleje, prolákliny) ponechat 
bez asanace. Nemělo by docházet k výraznému poškození stojících stromů a vyskytujícího se přirozeného 
zmlazení.

Přílohy:
M4 – Lesnická mapa typologická 
M5 – Mapa stupňů přirozenosti lesních porostů 
M6 – Mapa  rámcového navržení zásahů a opatření v lesních   porostech

b) péče o ekosystémy mimo lesní pozemky

Rámcová směrnice péče o ekosystémy mimo lesní pozemky
Rámcová směrnice péče o nelesní plochy

Ekosystem L10.2, L10.4
Typ managementu Stavba dřevěných hradítek na hlavních odvodňovacích 

kanálech nebo budování pevných přehrádek ze zeminy 
místního původu

Vhodný interval 1× za 5 let
Minimální interval 1× za 10 let
Prac. nástroj / hosp. zvíře motorová pila, ruční nářadí, příp. lehká mechanizace
Kalendář pro management říjen–únor
Upřesňující podmínky Ve vybraných částech hlavního odvodňovacího kanálu a jeho 

přítoků budou vybudována dřevěná hradítka, která stávající a 
funkčně drénující stoky přehradí a vystaví hladinu odtékající 
vody v kanálech cca 20 cm pod úroveň okolního terénu. 
Hradítka od sebe budou vzdálena cca v 30m odstupech. 
Alternativou k dřevěným hradítkům je budování trvalých 
přehrádek vzniklých zasypáním části odvodňovacích kanálů 
zeminou místního původu. 
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Ekosystem L10.4
Typ managementu Na historických požárových plochách příležitostně obnovovat 

mělké rašelinné tůňky vytvořené v minulosti v souvislosti 
s obnovou procesu paludifikace a v únosné míře tak 
podporovat stanovištní heterogenitu pro rozličné druhy 
bezobratlých.

Vhodný interval 1× za 5 let
Minimální interval 1× za 10 let
Prac. nástroj / hosp. zvíře lehký bagr, 
Kalendář pro management říjen–únor
Upřesňující podmínky

Ekosystem L10.4
Typ managementu likvidace náletových dřevin na plochách po požárech
Vhodný interval 1× za 5 let
Minimální interval 1× za 10 roky
Prac. nástroj / hosp. zvíře motorová pila, ruční nářadí
Kalendář pro management říjen–únor
Upřesňující podmínky vyřezaná dřevní hmota bude uložena k zetlení mimo 

uvolňovaná stanoviště

b) péče o populace a biotopy rostlin a hub
Je řešena v rámci péče o celý ekosystém. Na území NPR není realizován žádný projekt péče o 
jednotlivé druhy. Prioritou je zachování původního charakteru cenných rostlinných 
společenstev formou managementových opatření spočívajících ve stabilizaci a úpravě 
hydrologických parametrů lokality (tvorba hradítek na hlavních odvodňovacích kanálech pro 
minimalizaci odtoku z rašeliniště), se zřetelem k úpravě hladiny podzemní vody ve vybraných 
částech rezervace v blízkosti hlavních odvodňovacích kanálů v souvislosti s ochranou 
genofondu borovice blatky (Pinus rotundata) před genetickou erozí (= hybridizace s borovicí 
lesní) a společenstev přirozených blatkových borů.
V centrální části rašeliniště na plochách po požárech blokovat případnou lesní sukcesi tak, 
aby se zachovaly otevřené, silně zvodnělé rašelinné biotopy bez účasti stromového patra. 
V jádrovém území se předpokládá samovolný vývoj biocenózy bez lesnických zásahů 
s důrazem kladeným na ponechávání stojících souší a padlého mrtvého dřeva. 

c) péče o populace a biotopy živočichů
Je řešena v rámci péče o celý ekosystém, nepředpokládá se speciální opatření pro podporu 
jmenovitého živočišného druhu. Na regenerujících plochách po požárech v centrální části 
rašeliniště cíleně udržovat otevřené plochy, blokovat sukcesi a vyřezávat mozaikovitě  
náletové dřeviny, tak aby přetrvaly atraktivní biotopy světlin pro mnohé druhy bezobratlých. 
Na lokalitě ponechávat stojící souše a padlé dřevo pro významné druhy saproxylických druhů 
brouků. Na historických požárových plochách příležitostně obnovovat mělké rašelinné tůňky 
vytvořené v minulosti v souvislosti s obnovou procesu paludifikace a v únosné míře tak 
podporovat stanovištní heterogenitu pro rozličné druhy bezobratlých.
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Zásady myslivecké péče o zvěř:
Výkon práva myslivosti bude omezen pouze na lov jelena evropského, srnce obecného, 
prasete divokého, lišky obecné, kuny lesní, kuny skalní, psíka mývalovitého, mývala 
severního, norka amerického a dále toulavých psů a koček domácích.
Lov bude prováděn individuální formou lovu při dodržení všech zákonných ustanovení dle 
zákona o myslivosti.
Společné naháňky nebo nátlačky budou oznámeny příslušnému pracovníkovi AOPK ČR na 
Správě CHKO Třeboňsko. Oznámení bude provedeno telefonicky, případně formou SMS 
minimálně 2 dny před případnou akcí. Společné lovy mohou být organizovány pouze 
v období od 1. 11. do 28. 2. každého roku.
Z mysliveckých zařízení bude dovoleno umísťovat pouze lehký žebřík se sedačkou a liz. 
Újedě a krmelce nebudou na území NPR dovoleny. Zřizování žebříků bude možné jen na 
vyznačených místech. Budování nových mysliveckých zařízení či přemístění stávajících 
bude možné pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody.  
Vjezd motorových vozidel a jejich setrvání mimo silnice a místní komunikace na území 
CHKO Třeboňsko je možný pouze po komunikacích, které jsou součástí lesní cestní sítě a 
na které se vztahuje výjimka od LČR s. p.. 
Do konce ledna každého roku, odevzdají žadatelé výroční zprávu obsahující počty 
odstřelené zvěře na území NPR Žofinka v příslušné honitbě.

d) péče o útvary neživé přírody
Stabilizace a vylepšení hydrologického režimu rašeliniště bude prováděno hrazením 
centrálních a některých bočních odvodňovacích stok tak, aby se zpomalil odtok z rašeliniště a 
průměrná úroveň hladiny podzemní vody v území byla 20–40 cm pod povrchem v místech 
s výskytem blatkových borů.
Pro zvýšení diverzity a nastartování rašelinotvorných procesů se bude na vhodných místech v 
lesních odděleních 208, 209, 215, 216 a na vykoupených pozemcích v severní části NPR 
pokračovat v budování mělkých jezírek (hloubka do cca 1 m, plocha několik arů, pozvolné 
svahování) v počtu několika desítek, do nichž budou případně vysazovány vhodné druhy 
rašelinných rostlin (rašeliníky, suchopár pochvatý, klikva bahenní), viz např. Rektoris L. & 
Kučerová A. (2003). Na vhodných předem vybraných místech, především v severní části 
území, je možno provádět lokální omezenou těžbu rašeliny (borkování) vedoucí k vytváření 
vhodných biotopů pro regeneraci rašeliniště. 

e) zásady jiných způsobů využívání území
V případě potřeby zadržení nežádoucího odtoku vody a zvýšení vodní hladiny je vhodné 
podle aktuálního stavu i nadále pokračovat v přehrazování některých, především bočních 
kanálů a stok (budováním dřevěných hradítek nebo trvalých přehrádek ze zeminy místního 
původu) v lesn. odd. 208, 209, 215, 216 a na vykoupených pozemcích v severní části NPR.

Opatření uvedená v bodu d) a e) jsou alternativní a vyžadují další jednání a souhlasy 
vlastníků dotčených pozemků, příp. budou provedena na vykoupených pozemcích. 
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3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území

a) lesy na lesních pozemcích

Dílčí plocha B) plochy rašeliniště po požárech
Na otevřených plochách po požárech blokovat lesní sukcesi likvidací zejména náletových 
dřevin (bříza pýřitá, bříza bělokorá, borovice lesní, krušina olšová, smrk ztepilý) za účelem 
podpory bezlesí a rozvolněných biotopů, které preferují heliofilní druhy především 
bezobratlých živočichů, viz tab 3.1.1.b. 
Obnovovat a budovat nové mělké rašelinné tůně (velikost do 25 m2, a do 1m hloubky) za 
účelem podpory paludifikace a zvýšení biodiverzity bezobratlých.

Příloha:
T1 – Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich
M3 – Mapa dílčích ploch a objektů 
M6 – Mapa  rámcového navržení zásahů a opatření v lesních   porostech

Dílčí plocha C) lesy s LHP
Podrobný výčet plánovaných zásahů je uveden v příloze č. T1 Popis lesních porostů a výčet 
plánovaných zásahů v nich. Příloha č. T1 je závazným podkladem pro tvorbu LHP. Na 
většině území nejsou plánovány lesnické zásahy.

Příloha:
T1 – Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich
M3 – Mapa dílčích ploch a objektů 
M6 – Mapa  rámcového navržení zásahů a opatření v lesních   porostech

b) útvary neživé přírody
Zásahy do rašeliniště se ve zvýšené míře v rezervaci nepředpokládají. Důraz bude kladen 
zejména na úpravu hydrologického režimu rašeliniště ve vybraných částech rezervace 
v blízkosti hlavních odvodňovacích kanálů, a to formou systému kaskádovitě umístěných 
hradítek, které budou vystavovat hladinu v kanálech blíže povrchu rašeliniště a budou 
současně zpomalovat odtok srážkových vod z rašeliniště. 

Příloha:
T2 – Popis dílčích ploch a objektů mimo lesní pozemky a výčet plánovaných zásahů v nich
M3 – Mapa dílčích ploch a objektů

c) ekosystémy mimo lesní pozemky

Dílčí plocha A) – odvodňovací kanály
 Viz tab 3.1.1b
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3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu 
zásahů a přehledu činností

V ochranném pásmu je obecně nutno hospodařit tak, aby nedošlo k narušení předmětů 
ochrany národní přírodní rezervace. Lesní hospodaření v ochranném pásmu bude probíhat bez 
zvláštních omezení a v souladu s platnými LHP/LHO. Postupné přeměňování lesních porostů 
v ochranném pásmu na lesní společenstva podobná lesům přirozeným je sice žádoucí, není 
však nezbytnou podmínkou. Cílem by měla být ochrana vlastní rezervace před rušivými vlivy, 
a to především udržení stávajících půdních a vodních poměrů a zachování současných 
cennějších lesních a rostlinných společenstev. Toho lze docílit bez zvláštních omezení 
standardně šetrným lesním obhospodařováním a nezasahováním do vodního režimu. 
Jakékoliv zásahy do vodního režimu v ochranném pásmu lze provádět jen se souhlasem 
orgánu ochrany přírody. Zejména je třeba se vyvarovat nevhodných zásahů do vodního 
režimu rezervace v jejím bezprostředním okolí a zamezit možné eutrofizaci okolí rezervace. 
V ochranném pásmu nebude přikrmována zvěř, nebudou umisťovány újedi, slaniska a 
krmelce a nebudou budována žádná myslivecká zařízení.

3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu

Pro účely nového vyhlášení NPR byl v roce 2010 dopracován geometrický plán. Po vyhlášení 
NPR byla stabilizovaná hranice vložena do katastru nemovitostí. Hranice ZCHÚ je 
v klíčových bodech na přístupových cestách označena dřevěnými hraničníky nesoucími tabule 
se velkým státním znakem, kategorií, názvem území a jeho stručným popisem, po celém 
obvodu je potom vyznačena pruhovým značením podle vyhlášky MŽP ČR č. 45/2018 Sb. 
Vyznačení v terénu je postačující. Oba typy označení je nutno v pravidelných intervalech 
kontrolovat a obnovovat (cca 1–2× za 10 let). Při vstupu do ZCHÚ  je instalována standardní 
informační tabule AOPK ČR.

3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území

a) vyhlašovací dokumentace
Ve vyhlašovacím předpisu je chybně uveden jako předmět ochrany společenstvo R3.1 
Otevřená vrchoviště, které je však svým výskytem dominantně vázáno na horské oblasti a 
Třeboňsku se nevyskytuje ani zde nebylo mapováno.
Jinak není nutno provádět žádné změny vyhlašovacího předpisu ani jiné administrativní 
zásahy. 

b) návrhy potřebných správních rozhodnutí o výjimkách, povoleních nebo souhlasech
Opatření navržená plánem péče je možno realizovat na základě tzv. generální výjimky vydané 
pro AOPK ČR pro účely realizace praktických managementových zásahů (péče o biotopy a 
druhy), monitoringu, inventarizace, mapování a přírodovědných průzkumů (opatření obecné 
povahy AOPK ČR č. 2 z roku 2019). 
Výkon práva myslivosti na území rezervace a v jeho ochranném pásmu není v současnosti 
omezen žádným rozhodnutím o souhlasu dle § 30 zákona č. 114/992 Sb. Toto rozhodnutí je 
do budoucna nezbytné vydat. Omezení viz kap. 3.1.1 c). 
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c) ostatní
Nejsou navrhovány žádné změny druhů pozemků nebo způsobů jejich užívání a návrhy na 
uzavření smluv o omezení obvyklého obhospodařování, provozu nebo užívání pozemků či 
objektů. Je vhodné pokračovat s výkupem dalších pozemků do majetku České republiky 
s právem AOPK ČR na nich hospodařit a vytvořit tak ucelený majetkový systém alespoň 
v severní části NPR za účelem provádění navrhovaného managementu.

3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností

Rezervaci ponechat bez přístupu pro širší veřejnost.

3.6 Návrhy na vzdělávací a osvětové využití území

Nejsou. Výjimečně je možno prezentovat území v rámci odborných exkurzí zaměřených na 
ochranu a obnovu rašelinišť, jejich výzkum a na naplňování závazků ramsarské konvence 
v České republice. 

3.7 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území

Rezervace je vhodným a častým badatelským objektem z botanického i zoologického 
hlediska. Výzkumné aktivity na území ZCHÚ jsou možné za předpokladu, že nekolidují 
s hlavním předmětem ochrany. Tyto aktivity budou povolovány individuálně. V současné 
době jsou zpracovány aktuální inventarizační botanické i zoologické průzkumy a není nutnost 
je v průběhu platnosti tohoto plánu péče zopakovat. Přítomnost expanzivních a invazních 
druhů rostlin jakožto indikátorů cílového stavu společenstva bude sledována při pravidelných 
sezónních kontrolách rezervace v průběhu platnosti plánu péče. Případné negativní projevy 
indikátorů budou řešeny úpravou managementu na lokalitě. 
Je žádoucí podporovat dlouhodobý hydrologický a klimatologický monitoring ze strany AV 
ČR. 
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4. Závěrečné údaje

4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle 
jednotlivých zásahů (druhů činností)

Druh zásahu (činnost) Odhad množství 
(např. plochy)

Četnost zásahu 
za období plánu 
péče

Orientační náklady 
za období platnosti 
plánu péče (Kč)

Odstraňování náletu nevhodných dřevin  2,5 ha 2 × 150 000,–
Budování jezírek (tůněk) pro zvýšení 
biodiverzity

10 ks po 25 m2, 
celkem 250 m2

2 × 225 000,–

Přehrazování odvodňovacích stok – 
dřevěná hradítka nebo zemní přehrádky

10 ks 2 × 160 000,–

Údržba a obnova značení ZCHÚ 6 hraničníků, 11 
km pruhové 
značení

2 × 70 000,– 

N á k l a d y  c e l k e m  (Kč) 605 000,– 
Předpokládané orientační náklady jsou stanoveny pouze s ohledem na § 68 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. 
Finančně-právní stránka je vždy řešena až před realizací konkrétních zásahů.

4.2 Použité podklady a zdroje informací 
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4.3 Seznam používaných zkratek
AOPK ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
AV ČR – Akademie věd České republiky
EVL – evropsky významná lokalita 
ha – hektar
CHKO – chráněná krajinná oblast
CHOPAV – chráněná oblast přirozené akumulace vod 
IUCN – Mezinárodní svaz ochrany přírody
KN – Katastr nemovitostí 
LČR, s. p. – Lesy České republiky, s. p.
LHC – lesní hospodářský celek
LHO – lesní hospodářská osnova
LHP – lesní hospodářský plán 
LO – lesní oblast
LS – lesní správa
LT – lesní typ
MK ČSR – Ministerstvo kultury České socialistické republiky
MZCHÚ – maloplošné zvláště chráněné území 
MZD – meliorační a zpevňující dřeviny
MŽP – Ministerstvo životního prostředí
NPR – národní přírodní rezervace
OP – ochranné pásmo 
PLO – přírodní lesní oblast
PO – ptačí oblast
PR – přírodní rezervace 
PSK – porostní skupina
SLT – soubor lesních typů
ÚHÚL – Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
ZCHÚ – zvláště chráněné území 
Zkratky dřevin (BO, BR, DB, BK…) použité v textu a v tabulkách jsou uvedeny podle 
Přílohy č. 4 k vyhlášce č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování.

4.4. Podklady pro plán péče zpracoval

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Jižní Čechy, odd. 
Správa CHKO Třeboňsko (podklady pro plán péče zpracovali L. Rektoris, B. Kloubec, M. 
Hátle, lesnické mapy dodány Ústavem pro hospodářskou úpravu lesa, Brandýs nad Labem, 
pob. České Budějovice.)
 

Plán péče není dílem autorským, ale úředním podle § 3 písm. a) zákona č. 121/2000 Sb. 
(autorský zákon).
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5. Přílohy

Tabulky: Příloha T1 – Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich
(Tabulka k bodu 2.4.1 a k bodu 3.1.2).

Příloha T2 – Popis dílčích ploch a objektů mimo lesní pozemky a výčet 
plánovaných zásahů v nich
(Tabulka k bodům 2.4.2, 2.4.3 a 2.4.4 a k bodu 3.1.2).

Mapy: Příloha M1 –  Orientační mapa s vyznačením území

Příloha M2 – Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného 
pásma

Příloha M3 –   Mapa dílčích ploch a objektů

Příloha M4 –   Lesnická mapa typologická

Příloha M5 –   Mapa stupňů přirozenosti lesních porostů

Příloha M6 – Mapa  rámcového navržení zásahů a opatření v lesních   
porostech

Vrstvy: Příloha V1 – Digitální grafické znázornění průběhu hranic dílčích ploch



Příloha T1 k bodu 2.4.1 a k bodu 3.1.2Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich 

číslo rámcové 
směrnice/ 

zastoupení 
dřevinoznačení 

JPRL/dílčí plochy
částJPRL/dílčí 

plochy
výměra 

(ha)

porostní typ

dřeviny

(%)

stupeň 
přirozenosti doporučený zásah naléhavost Poznámka (další charakteristika, 

významné druhy atd.)

BO 55
BL 40208 A a 6  7,1133 1/A
BR 5

2 ponechat samovolnému vývoji   

BO 95
208 A a 10  2,4641 1/A

SM 5
2 ponechat samovolnému vývoji   

BL 40
BO 40
BR 15
SM 3

15

BRP 2
BO 50
BL 494
SM 1
BO 55
BL 30
BR 10

208 A a 15/4/2b

2b

27,4968 1/A

SM 5

2 a 3b

 část ve stupni přirozenosti 2 
ponechat samovolnému vývoji; 
část ve stupni přirozenosti 3b -

prořezávka naploše po požárech, 
redukce BO, BR a KR (intenzita 

50 %)

2 viz M3, M5 

208 A a 1a  1,1584 1/C BO 60 2 ponechat samovolnému vývoji   



číslo rámcové 
směrnice/ 

zastoupení 
dřevinoznačení 

JPRL/dílčí plochy
částJPRL/dílčí 

plochy
výměra 

(ha)

porostní typ

dřeviny

(%)

stupeň 
přirozenosti doporučený zásah naléhavost Poznámka (další charakteristika, 

významné druhy atd.)

BR 40

BO 60
BL 20208 A a 1b  2,7769 1/C
BR 20

3b
prořezávka na ploše po požárech, 
redukce BO, BR a KR (intenzita 

50 %)
2 viz M3

BO 75
BR 15

208 A a 2a  0,647 1/C
BL 10

2 a 3b

část ve stupni přirozenosti 2 
ponechat samovolnému vývoji; 
část ve stupni přirozenosti 3b –

prořezávka na ploše po požárech, 
redukce BO, BR a KR (intenzita 

50 %) 

2 viz M3, M5

BO 70
BL 208
BR 10
BO 80

208 B a 8/6

6

7,3832 1A

BR 20

3b pomístná prořezávka náletů BO a 
BR (intenzita 30 %)   

BO 60
BR 20
SM 10

209 A a 1  5,4755 1/C

BL 10

2 ponechat samovolnému vývoji   

BO 89
SM 10209 A a 9  1,4762 1/C
BL 1

2 ponechat samovolnému vývoji   

BL 50
BO 40209 A a 15/3 15 32,1214 1/A
BR 5

2 ponechat samovolnému vývoji   



číslo rámcové 
směrnice/ 

zastoupení 
dřevinoznačení 

JPRL/dílčí plochy
částJPRL/dílčí 

plochy
výměra 

(ha)

porostní typ

dřeviny

(%)

stupeň 
přirozenosti doporučený zásah naléhavost Poznámka (další charakteristika, 

významné druhy atd.)

SM 5
BO 65
BL 303
SM 5
SM 90
BO 5210 A a 2  0,2139 1/B
BR 5

3b  pomístná prořezávka náletů SM 
(intenzita 30 %) 3  

BO 80
SM 10
BR 5

210 A a 8  6,8524 1/C

BL 5

3b  pomístná prořezávka náletů SM a 
BO (intenzita 30 %)  3  

BO 55
SM 35210 A a 1a  0,4961 1/C
BR 10

3b pomístná prořezávka náletů SM a 
BO (intenzita 30 %) 3  

BO 65
BR 30210 A a 1b  0,3442 1/C
SM 5

3b pomístná prořezávka náletů SM, 
BO a BR (intenzita 30 %) 3  

SM 50
BO 40210 B a 1  0,1762 1/B
BR 10

3b pomístná prořezávka náletů SM a 
BO (intenzita 30 %)  3  

BO 84
SM 10
BL 5

210 B a 11  23,1355 1/C

BR 1

3b  pomístná prořezávka náletů SM a 
BO (intenzita 30 %)   

215 A a 11  1,9311 1/C BO 85 2  ponechat samovolnému vývoji   



číslo rámcové 
směrnice/ 

zastoupení 
dřevinoznačení 

JPRL/dílčí plochy
částJPRL/dílčí 

plochy
výměra 

(ha)

porostní typ

dřeviny

(%)

stupeň 
přirozenosti doporučený zásah naléhavost Poznámka (další charakteristika, 

významné druhy atd.)

SM 15
BO 50
BL 30
SM 15

16

BR 5
BL 45
BO 40
SM 10

4

BR 5
BO 60
BL 30

215 A a 16/4/2

2

26,0436 1/A

SM 10

2 ponechat samovolnému vývoji   

BO 97
BRP 1
BR 1

216 A a 9  1,1216 1/C

SM 1

2 ponechat samovolnému vývoji   

BO 99
216 A a 11  1,8132 1/C

SM 1
2 ponechat samovolnému vývoji  

BO 94
BL 513
SM 1
BO 70

216 A a 13/2a

2a

9,728 1/C

SM 30

2 ponechat samovolnému vývoji   

BO 45
216 A a 15/3/2b 15 10,681 1/A

BL 40
2 ponechat samovolnému vývoji   



číslo rámcové 
směrnice/ 

zastoupení 
dřevinoznačení 

JPRL/dílčí plochy
částJPRL/dílčí 

plochy
výměra 

(ha)

porostní typ

dřeviny

(%)

stupeň 
přirozenosti doporučený zásah naléhavost Poznámka (další charakteristika, 

významné druhy atd.)

SM 10
BR 5
BO 80

3
BL 20
BO 60
BL 302b
SM 10

217 A a 1  0,2076 1/B SM 100 3b pomístná prořezávka náletů SM a 
BO (intenzita 30 %)  3  

BO 99
217 A a 3  0,3074 1/C

SM 1
3b pomístná prořezávka náletů SM a 

BO (intenzita 30 %)  3  

BO 94
SM 5217 A a 12P  6,4857 1/C
BR 1

3b  pomístná prořezávka náletů SM a 
BO (intenzita 30 %) 3  

BO 90
217 B a 3  0,3728 1/C

SM 10
3b pomístná prořezávka náletů SM a 

BO (intenzita 30 %) 3  

BO 95
217 B a 15  17,8048 1/C

SM 5
3b  pomístná prořezávka náletů BO a 

SM (intenzita 30 %) 3  

217 B a 1a  0,2009 1/B SM 100 3b pomístná prořezávka náletů SM 
(intenzita 30 %)  3  

BO 45
BR 30
SM 15

217 B a 1b  1,4807 1/C

DB 10

3b pomístná prořezávka náletů SM a 
BO (intenzita 30 %)  3  

BO 90
221 A a 1  2,6526 1/C

BR 10
3b pomístná prořezávka náletů BO 

(intenzita 30 %)  3  



číslo rámcové 
směrnice/ 

zastoupení 
dřevinoznačení 

JPRL/dílčí plochy
částJPRL/dílčí 

plochy
výměra 

(ha)

porostní typ

dřeviny

(%)

stupeň 
přirozenosti doporučený zásah naléhavost Poznámka (další charakteristika, 

významné druhy atd.)

BO 99
221 A a 11  8,0643 1/C

SM 1
3b  pomístná prořezávka náletů  BO 

(intenzita 30 %)  3  

BO 70
SM 15
BL 10

14

BRP 5
BO 65
BL 25

BRP 5
3

SM 5
BO 79
BL 20

221 A a 14/3/2

2

9,2308 1/A

SM 1

3b pomístná prořezávka náletů SM a 
BO (intenzita 30 %)  3  

BO 89
SM 10222 A a 3  3,1925 1/C
BR 1

3b pomístná prořezávka náletů SM a 
BO (intenzita 30 %)

3
  

BO 94
SM 5222 A a 9  1,9887 1/C
BR 1

3b  pomístná prořezávka náletů SM a 
BO (intenzita 30 %) 3  

BO 94
BOX 5222 A a 11  5,4474 1/C
SM 1

3b pomístná prořezávka náletů SM a 
BO (intenzita 30 %) 3  

BO 95
14 

SM 5
3b  pomístná prořezávka náletů SM a 

BO (intenzita 30 %) 3  
222 A a 14/2b

 2b
2,3983 1/C

BO 85 3b pomístná prořezávka náletů SM a  3  



číslo rámcové 
směrnice/ 

zastoupení 
dřevinoznačení 

JPRL/dílčí plochy
částJPRL/dílčí 

plochy
výměra 

(ha)

porostní typ

dřeviny

(%)

stupeň 
přirozenosti doporučený zásah naléhavost Poznámka (další charakteristika, 

významné druhy atd.)

SM 15 BO (intenzita 30 %)

BO 50
SM 45222 A a 2a  1,3219 1/C
BR 5

3b pomístná prořezávka náletů SM a 
BO (intenzita 30 %)  3  

SM 80
BO 10223 A a 1  0,1125 1/B
BR 10

3b pomístná prořezávka náletů SM a 
BO (intenzita 30 %)  3  

SM 79
BO 20223 A a 3  0,1965 1/B
BR 1

3b pomístná prořezávka náletů SM a 
BO (intenzita 30 %)

3
  

BO 75
SM 15223 A a 9  9,6412 1/C
BR 10

3b  pomístná prořezávka náletů SM a 
BO (intenzita 30 %) 3  

BO 69
SM 30223 A a 11  1,5978 1/C
BR 1

3b  pomístná prořezávka náletů SM a 
BO (intenzita 30 %) 3  

BO 89
SM 10223 A a 17  1,3733 1/C
BR 1

3b  pomístná prořezávka náletů SM a 
BO (intenzita 30 %) 3  

SM 90
277 A a 4  0,0823 1/B

BO 10
3b probírka ve SM (intenzita 20 %) 3  

BO 70
SM 25277 A a 11  1,0719 1/C
BR 5

3b probírka v BO a SM (intenzita 20 
%) 3  

277 A a 5a  0,3383 1/A BO 65 3b probírka v BO a BR (intenzita 20 3  



číslo rámcové 
směrnice/ 

zastoupení 
dřevinoznačení 

JPRL/dílčí plochy
částJPRL/dílčí 

plochy
výměra 

(ha)

porostní typ

dřeviny

(%)

stupeň 
přirozenosti doporučený zásah naléhavost Poznámka (další charakteristika, 

významné druhy atd.)

BL 20
BR 15

%)

BO 65
BL 20277 A a 5b  1,0978 1/A
BR 15

3b probírka v BO (intenzita 20 %) 3  

BO 55
BL 30277 A a 5c  0,302 1/A
BR 15

3b probírka v BO a BR (intenzita 20 
%) 3  

BO 60
BL 30277 A a 6a  0,349 1/A
BR 10

3b probírka v BO a BR (intenzita 20 
%) 3  

BO 55
BL 35277 A a 6b  0,3597 1/A
BR 10

3b probírka v BO a BR (intenzita 20 
%) 3  

SM 90
277 B a 4a  0,0062 1/B

BO 10
3b probírka v SM (intenzita 20 %) 3  

SM 90
277 B a 4c  0,0091 1/B

BO 10
3b probírka ve SM (intenzita 20 %) 3  

278 A a 5a  0,0916 1/B SM 100 3b probírka ve SM (intenzita 20 %) 3  
BO 70

278 A a 7a  0,0348 1/C
BR 30

3b probírka v BO a BR (intenzita 20 
%) 3  

BO 50
BR 30
BL 15

278 A a 7b  0,4323 1/C

BRP 5

3b probírka v BO (intenzita 20 %) 3  



číslo rámcové 
směrnice/ 

zastoupení 
dřevinoznačení 

JPRL/dílčí plochy
částJPRL/dílčí 

plochy
výměra 

(ha)

porostní typ

dřeviny

(%)

stupeň 
přirozenosti doporučený zásah naléhavost Poznámka (další charakteristika, 

významné druhy atd.)

BO 70
BL 15278 A a 7c  0,4636 1/C
BR 15

3b probírka v BO (intenzita 20 %) 3  

BO 60
BR 25278 A a 7d  1,0884 1/C
BL 15

3b probírka v BO a BR (intenzita 20 
%) 3  

BR 90
278 B a 3  0,4029 1/C

BO 10
3b pomístná prořezávka náletů BR a 

BO (intenzita 30 %)
3
  

BO 60
BR 20278 B a 6a  0,9546 1/A
BL 20

3b probírka v BO a BR (intenzita 20 
%) 3  

BO 60
BL 20278 B a 6b  0,9288 1/C
BR 20

3b probírka v BO a BR (intenzita 20 
%) 3  

BO 75
BL 15278 B a 6c  0,1227 1/C
BR 10

3b probírka v BO a BR (intenzita 20 
%) 3  

BO 55
BL 30278 B a 6d  0,8071 1/A
BR 15

3b probírka v BO a BR (intenzita 20 
%) 3  

BL 55
BO 35278 B a 6e  3,7364 1/A
BR 10

3b  probírka v BO a BR (intenzita 20 
%) 3  

BL 50
278 B a 6f  0,5352 1/A

BO 40
3b  probírka v BO a BR (intenzita 20 

%) 3  



číslo rámcové 
směrnice/ 

zastoupení 
dřevinoznačení 

JPRL/dílčí plochy
částJPRL/dílčí 

plochy
výměra 

(ha)

porostní typ

dřeviny

(%)

stupeň 
přirozenosti doporučený zásah naléhavost Poznámka (další charakteristika, 

významné druhy atd.)

BR 10
BO 75
BR 15278 B a 6g  1,4571 1/C
BL 10

3b probírka v BO a BR (intenzita 20 
%) 3  

BO 93
BR 5278 B a 6h  0,7106 1/C
BL 2

3b probírka v BO a BR (intenzita 20 
%) 3  

BO 70
BR 20278 B a 6j  1,2575 1/C
BL 10

3b probírka v BO a BR (intenzita 20 
%) 3  

BL 89
BO 10278 B a 6k  1,5972 1/A
BR 1

3b  probírka v BO  (intenzita 10 %) 3  

278 B a 6m  0,1249  BO 100 3b probírka v BO (intenzita 20 %) 3  
BO 75

278 B a 6o  0,5391 1/C
BR 25

3b probírka v BO a BR (intenzita 20 
%) 3  

BO 60
BR 3056 L b 1  0,3316 1/C
SM 10

3b prořezávka v BO a BR (intenzita 
20 %) 3  

56 L b 5  0,4485 1/B SM 100 3b probírka ve SM (intenzita 20 %) 3  
BO 70

56 L b 8  0,5884 1/C
BR 30

3b probírka v BO a BR (intenzita 20 
%) 3  

SM 80
56 L c 1  0,082 1/B

BO 20
3b prořezávka ve SM a BO (intenzita 

20 %) 3  

56 L c 5  1,1752 1/B SM 100 3b probírka ve SM (intenzita 20 %) 3  



číslo rámcové 
směrnice/ 

zastoupení 
dřevinoznačení 

JPRL/dílčí plochy
částJPRL/dílčí 

plochy
výměra 

(ha)

porostní typ

dřeviny

(%)

stupeň 
přirozenosti doporučený zásah naléhavost Poznámka (další charakteristika, 

významné druhy atd.)

56 L d 5  1,3311 1/B SM 100 3b probírka ve SM (intenzita 20 %) 3  
56 L e 5  1,0492 1/B SM 100 3b probírka ve SM (intenzita 20 %) 3  
56 M a 5  0,5596 1/B SM 100 3b probírka ve SM (intenzita 20 %) 3  

BO 65
BR 2556 M a 7  0,6392 1/C
BL 10

3b probírka v BO a BR (intenzita 20 
%) 3  

56 M b 5  0,2956 1/B SM 100 3b probírka ve SM (intenzita 20 %) 3  
BO 80

56 M b 7  0,1221 1/C
BR 20

3b probírka v BO a BR (intenzita 20 
%) 3  

56 M c 5  0,1122 1/B SM 100 3b probírka ve SM (intenzita 20 %) 3  
BR 50

56 M d 7  0,6809 1/C
BO 50

3b probírka v BO a BR (intenzita 20 
%) 3  

BO 60
56 M e 5  0,0501 1/C

BR 40
3b probírka v BO a BR (intenzita 20 

%) 3  

BO 60
BR 3556 M e 7  0,1882 1/C
BL 5

3b probírka v BO a BR (intenzita 20 
%) 3  

BO 90
56 M f 7  0,3519 1/A

BR 10
3b probírka v BO a BR (intenzita 20 

%) 3  

BR 70
56 M g 1  0,2881 1/C

SM 30
3b probírka v BO a SM (intenzita 20 

%) 3  

BO 90
56 M g 7  0,5278 1/C

BR 10
3b probírka v BO a BR (intenzita 20 

%) 3  

56 M h 5  0,0432 1/B SM 100 3b probírka ve SM (intenzita 20 %) 3  
56 M h 7  0,3427 1/C BO 75 3b probírka v BO a BR (intenzita 20 3  



číslo rámcové 
směrnice/ 

zastoupení 
dřevinoznačení 

JPRL/dílčí plochy
částJPRL/dílčí 

plochy
výměra 

(ha)

porostní typ

dřeviny

(%)

stupeň 
přirozenosti doporučený zásah naléhavost Poznámka (další charakteristika, 

významné druhy atd.)

BR 25 %)

BR 70
56 M j 1  0,3278 1/C

SM 30
3b prořezávka v BR a SM (intenzita 

20 %) 3  

BO 75
56 M j 6  1,8083 1/C

BR 25
3b probírka v BO a BR (intenzita 20 

%) 3  

BO 60
56 M j 7  0,1792 1/C

BR 40
3b probírka v BO a BR (intenzita 20 

%) 3  

BO 70
56 M k 6  0,2316 1/C

BR 30
3b probírka v BO a BR (intenzita 20 

%) 3  

BO 60
56 M k 7  0,4278 1/C

BR 40
3b probírka v BO a BR (intenzita 20 

%) 3  

BO 60
56 M l 6  1,3174 1/C

BR 40
3b probírka v BO a BR (intenzita 20 

%) 3  

BO 60
BR 3056 M m 6  1,2817 1/C
BL 10

3b probírka v BO a BR (intenzita 20 
%) 3  

BO 80
56 M n 6  0,6396 1/C

BR 20
3b probírka v BO a BR (intenzita 20 

%) 3  

BO 90
56 M o 6  0,5408 1/C

BR 10
3b probírka v BO a BR (intenzita 20 

%) 3  

BO 90
56 M p 6  0,2807 1/C

BR 10
3b probírka v BO a BR (intenzita 20 

%) 3  

56 N a 6  1,622 1/C BO 100 3b probírka v BO a BR (intenzita 20 
%) 3  

BO 50
56 N b 6  0,7108 1/C

BR 50
3b probírka v BO a BR (intenzita 20 3  



číslo rámcové 
směrnice/ 

zastoupení 
dřevinoznačení 

JPRL/dílčí plochy
částJPRL/dílčí 

plochy
výměra 

(ha)

porostní typ

dřeviny

(%)

stupeň 
přirozenosti doporučený zásah naléhavost Poznámka (další charakteristika, 

významné druhy atd.)

%)

BO 60
56 N c 6  0,9532 1/C

BR 40
3b probírka v BO a BR (intenzita 20 

%)
3  

BO 50
56 N d 6  0,9233 1/C

BR 50
3b probírka v BO a BR (intenzita 20 

%)
3  

BO 60
56 N e 6  0,0132 1/C

BR 40
3b probírka v BO a BR (intenzita 20 

%)
3  

BO 60
56 N f 6  0,4639 1/C

BR 40
3b probírka v BO a BR (intenzita 20 

%)
3  

BO 80
56 N g 6  0,4826 1/C

BR 20
3b probírka v BO a BR (intenzita 20 

%)
3  

BO 90
56 N h 6  0,9395 1/C

BR 10
3b probírka v BO a BR (intenzita 20 

%)
3  

BO 90
56 N j 6  0,5411 1/C

BR 10
3b probírka v BO a BR (intenzita 20 

%)
3  

BO 60
56 O a 7  0,0493 1/C

BR 40
3b probírka v BO a BR (intenzita 20 

%)
3  

BO 60
56 O b 7  0,3178 1/C

BR 40
3b probírka v BO a BR (intenzita 20 

%)
3  

BO 60
56 O c 7  0,3079 1/C

BR 40
3b probírka v BO a BR (intenzita 20 

%)
3  

56 O d 7  0,0892 1/C BO 60 3b 3  



číslo rámcové 
směrnice/ 

zastoupení 
dřevinoznačení 

JPRL/dílčí plochy
částJPRL/dílčí 

plochy
výměra 

(ha)

porostní typ

dřeviny

(%)

stupeň 
přirozenosti doporučený zásah naléhavost Poznámka (další charakteristika, 

významné druhy atd.)

BR 40 probírka v BO a BR (intenzita 20 
%)

BO 60
56 O e 6  0,2191 1/C

BR 40
3b probírka v BO a BR (intenzita 20 

%)
3  

BO 60
56 O f 6  0,3388 1/C

BR 40
3b probírka v BO a BR (intenzita 20 

%)
3  

BO 60
56 O g 7  0,991 1/C

BR 40
3b probírka v BO a BR (intenzita 20 

%)
3  

BO 60
56 O h 7  0,1606 1/C

BR 40
3b probírka v BO a BR (intenzita 20 

%)
3  

BO 60
56 O j 7  0,2927 1/C

BR 40
3b probírka v BO a BR (intenzita 20 

%)
3  

BO 60
56 O k 7  0,148 1/C

BR 40
3b probírka v BO a BR (intenzita 20 

%)
3  

BO 60
56 O l 7  0,1303 1/C

BR 40
3b probírka v BO a BR (intenzita 20 

%)
3  

BO 60
56 O m 6  0,4704 1/C

BR 40
3b probírka v BO a BR (intenzita 20 

%)
3  

BO 60
56 O n 6  0,559 1/C

BR 40
3b probírka v BO a BR (intenzita 20 

%)
3  

BO 60
56 O o 6  0,5042 1/C

BR 40
3b probírka v BO a BR (intenzita 20 

%)
3  

56 O p 6  0,1399 1/C BO 60 3b 3  



číslo rámcové 
směrnice/ 

zastoupení 
dřevinoznačení 

JPRL/dílčí plochy
částJPRL/dílčí 

plochy
výměra 

(ha)

porostní typ

dřeviny

(%)

stupeň 
přirozenosti doporučený zásah naléhavost Poznámka (další charakteristika, 

významné druhy atd.)

BR 40 probírka v BO a BR (intenzita 20 
%)

BO 60
56 O q 6  0,017 1/C

BR 40
3b probírka v BO a BR (intenzita 20 

%)
3  

BO 60
56 O r 6  0,1559 1/C

BR 40
3b probírka v BO a BR (intenzita 20 

%)
3  

BO 60
56 O s 6  0,5187 1/C

BR 40
3b probírka v BO a BR (intenzita 20 

%)
3  

BR 70
56 O t 1  0,0374 1/C

BO 30
3b probírka v BO a BR (intenzita 20 

%)
3  

BO 60
56 O t 7  0,7706 1/C

BR 40
3b probírka v BO a BR (intenzita 20 

%)
3  

BR 70
56 O u 1  0,0516 1/C

BO 30
3b probírka v BO a BR (intenzita 20 

%)
3  

BO 60
56 O u 7  0,6475 1/C

BR 40
3b probírka v BO a BR (intenzita 20 

%)
3  

BR 70
56 O v 1  0,2868 1/C

BO 30
3b probírka v BO a BR (intenzita 20 

%)
3  

BO 60
56 O v 7  2,3798 1/C

BR 40
3b probírka v BO a BR (intenzita 20 

%)
3  

BO 60
56 O w 7  0,757 1/C

BR 40
3b probírka v BO a BR (intenzita 20 

%)
3  

56 O x 7  0,0347 1/C BO 60 3b 3  



číslo rámcové 
směrnice/ 

zastoupení 
dřevinoznačení 

JPRL/dílčí plochy
částJPRL/dílčí 

plochy
výměra 

(ha)

porostní typ

dřeviny

(%)

stupeň 
přirozenosti doporučený zásah naléhavost Poznámka (další charakteristika, 

významné druhy atd.)

BR 40 probírka v BO a BR (intenzita 20 
%)

BO 60
56 O y 7  0,7174 1/C

BR 40
3b probírka v BO a BR (intenzita 20 

%)
3  

BO 60
56 O z 7  0,6421 1/C

BR 40
3b probírka v BO a BR (intenzita 20 

%)
3  

101 N a 12  0,8942 1/C BO 100 3b probírka v BO  (intenzita 20 %) 3  
7 BR 100

BO 60101 N b 7/5
5

0,6379 1/C
BR 40

3b probírka v BO a BR (intenzita 20 
%)

3  

BO 85
101 N c 7  0,3682 1/C

BR 15
3b probírka v BO a BR (intenzita 20 

%)
3  

101 N c 12  0,138 1/C BO 100 3b probírka v BO  (intenzita 20 %) 3  
101 N d 4  0,0365 1/B SM 100 3b probírka ve SM (intenzita 20 %) 3  
101 N d 12  0,1125 1/C BO 100 3b probírka v BO  (intenzita 20 %) 3  

BO 85
101 N d 7a  0,2381 1/C

BR 15
3b probírka v BO a BR (intenzita 20 

%)
3  

BL 40
BO 407b
BR 20
BO 70
BL 20

101 N d 7b/5

5

0,7191 1/A

BR 10

3b  probírka v BO a BR (intenzita 20 
%)

3  

101 N e 1  0,2075 1/C BR 100 3b probírka v BR (intenzita 20 %) 3  



číslo rámcové 
směrnice/ 

zastoupení 
dřevinoznačení 

JPRL/dílčí plochy
částJPRL/dílčí 

plochy
výměra 

(ha)

porostní typ

dřeviny

(%)

stupeň 
přirozenosti doporučený zásah naléhavost Poznámka (další charakteristika, 

významné druhy atd.)

101 N e 2  0,0542 1/C SM 100 3b probírka ve SM (intenzita 20 %) 3  
BO 90

101 N e 12  0,6347 1/C
BR 10

3b probírka v BO  (intenzita 20 %) 3  

BO 40
BL 307
BR 30
BO 70
BL 20

101 N e 7/5

5

2,1311 1/A

BR 10

3b probírka v BO a BR (intenzita 20 
%)

3  

BO 40
BL 407
BR 20
BO 70
BL 20

101 N f 7/5

5

0,2774 1/A

BR 10

3b  probírka v BO a BR (intenzita 20 
%)

3  

101 N g 4  0,0153 1/B SM 100 3b probírka ve SM (intenzita 20 %) 3  
SM 95

101 N g 5b  0,0121 1/B
BO 5

3b probírka v BO a BR (intenzita 20 
%)

3  

BO 60
BL 257
BR 15
BO 50
BL 30

101 N g 7/5a

5a

0,7454 1/A

BR 20

3b probírka v BO a BR (intenzita 20 
%)

3  

101 N j 7/5a 7 0,9353 1/A BO 60 3b 3  



číslo rámcové 
směrnice/ 

zastoupení 
dřevinoznačení 

JPRL/dílčí plochy
částJPRL/dílčí 

plochy
výměra 

(ha)

porostní typ

dřeviny

(%)

stupeň 
přirozenosti doporučený zásah naléhavost Poznámka (další charakteristika, 

významné druhy atd.)

BL 25
BR 15
BO 50
BL 305a
BR 20

probírka v BO a BR (intenzita 20 
%)

BO 50
BL 307
BR 20
BO 60
BL 25

101 N k 7/5

5

0,2806 1/A

BR 15

3b probírka v BO a BR (intenzita 20 
%)

3  

BL 45
BO 457
BR 10
BO 45
BL 35

101 O b 7/5

5

0,1498 1/A

BR 20

3b probírka v BO a BR (intenzita 20 
%)

3  

BL 45
BO 457
BR 10
BO 45
BL 35

101 O c 7/5

5

0,1265 1/A

BR 20

3b probírka v BO a BR (intenzita 20 
%)

3  

BO 50
101 O e 4  0,0415 1/C

SM 50
3b probírka v BO a SM (intenzita 20 

%)
3  



číslo rámcové 
směrnice/ 

zastoupení 
dřevinoznačení 

JPRL/dílčí plochy
částJPRL/dílčí 

plochy
výměra 

(ha)

porostní typ

dřeviny

(%)

stupeň 
přirozenosti doporučený zásah naléhavost Poznámka (další charakteristika, 

významné druhy atd.)

BL 45
BO 457
BR 10
BO 45
BL 35

101 O e 7/5

5

0,3721 1/A

BR 20

3b probírka v BO a BR (intenzita 20 
%)

3  

SM 60
101 O g 4  0,0235 1/B

BO 40
3b probírka ve SM a BO (intenzita 20 

%) 3  

BL 45
BO 457
BR 10
BO 45
BL 35

101 O g 7/5

5

0,2647 1/A

BR 20

3b probírka v BO a BR (intenzita 20 
%)

3  

SM 65
101 O h 4  0,0551 1/B

BO 35
3b probírka ve SM a BO (intenzita 20 

%) 3  

BL 45
BO 457
BR 10
BO 45
BL 35

101 O h 7/5

5

0,7965 1/A

BR 20

3b probírka v BO a BR (intenzita 20 
%)

3  

SM 80
101 O k 4  0,0966 1/B

BO 20
3b probírka ve SM a BO (intenzita 20 

%) 3  

101 O k 7/5 7 0,839 1/A BO 45 3b 3  



číslo rámcové 
směrnice/ 

zastoupení 
dřevinoznačení 

JPRL/dílčí plochy
částJPRL/dílčí 

plochy
výměra 

(ha)

porostní typ

dřeviny

(%)

stupeň 
přirozenosti doporučený zásah naléhavost Poznámka (další charakteristika, 

významné druhy atd.)

BL 45
BR 10
BO 45
BL 355
BR 20

probírka v BO a BR (intenzita 20 
%)

BL 45
BO 457
BR 10
BO 45
BL 35

101 O l 7/5

5

0,1898 1/A

BR 20

3b probírka v BO a BR (intenzita 20 
%)

3  

BO 45
BL 457
BR 10
BO 45
BL 35

101 O m 7/5

5

0,2954 1/A

BR 20

3b probírka v BO a BR (intenzita 20 
%)

3  

SM 90
101 O u 4  0,1011 1/B

BO 10
3b probírka ve SM a BO (intenzita 20 

%) 3  

BL 45
BO 457
BR 10
BO 45
BL 35

101 O u 7/5

5

0,9754 1/A

BR 20

3b probírka v BO a BR (intenzita 20 
%)

3  



číslo rámcové 
směrnice/ 

zastoupení 
dřevinoznačení 

JPRL/dílčí plochy
částJPRL/dílčí 

plochy
výměra 

(ha)

porostní typ

dřeviny

(%)

stupeň 
přirozenosti doporučený zásah naléhavost Poznámka (další charakteristika, 

významné druhy atd.)

SM 85
101 P a 4  0,1676 1/B

BO 15
3b probírka ve SM a BO (intenzita 20 

%) 3  

BO 45
BL 307
BR 25
BO 45
BL 35

101 P a 7/5

5

1,2615 1/A

BR 20

3b probírka v BO a BR (intenzita 20 
%)

3  

SM 85
101 P c 4  0,0765 1/B

BO 15
3b probírka ve SM a BO (intenzita 20 

%) 3  

BO 45
BL 307
BR 25
BO 45
BL 35

101 P c 7/5

5

0,4525 1/A

BR 20

3b probírka v BO a BR (intenzita 20 
%)

3  

SM 85
101 P d 4  0,081 1/B

BO 15
3b probírka ve SM a BO (intenzita 20 

%) 3  

BO 45
BL 307
BR 25
BO 45
BL 35

101 P d 7/5

5

0,4565 1/A

BR 20

3b probírka v BO a BR (intenzita 20 
%)

3  

101 P e 4  0,1242 1/B SM 85 3b probírka ve SM a BO (intenzita 20 3  



číslo rámcové 
směrnice/ 

zastoupení 
dřevinoznačení 

JPRL/dílčí plochy
částJPRL/dílčí 

plochy
výměra 

(ha)

porostní typ

dřeviny

(%)

stupeň 
přirozenosti doporučený zásah naléhavost Poznámka (další charakteristika, 

významné druhy atd.)

BO 15 %)

BO 45
BL 307
BR 25
BO 45
BL 35

101 P e 7/5

5

0,2842 1/A

BR 20

3b probírka v BO a BR (intenzita 20 
%)

3  

SM 85
101 P f 4  0,1005 1/B

BO 15
3b probírka ve SM a BO (intenzita 20 

%) 3  

BO 45
BL 307
BR 25
BO 45
BL 35

101 P f 7/5

5

0,2951 1/A

BR 20

3b probírka v BO a BR (intenzita 20 
%)

3  

SM 85
101 P g 4  0,2412 1/B

BO 15
3b probírka ve SM a BO (intenzita 20 

%) 3  

BO 45
BL 307
BR 25
BO 45
BL 35

101 P g 7/5

5

0,6104 1/A

BR 20

3b probírka v BO a BR (intenzita 20 
%)

3  

SM 95
101 P h 4  0,1142 1/B

BO 5
3b probírka ve SM a BO (intenzita 20 

%) 3  



číslo rámcové 
směrnice/ 

zastoupení 
dřevinoznačení 

JPRL/dílčí plochy
částJPRL/dílčí 

plochy
výměra 

(ha)

porostní typ

dřeviny

(%)

stupeň 
přirozenosti doporučený zásah naléhavost Poznámka (další charakteristika, 

významné druhy atd.)

BO 45
BL 307
BR 25
BO 45
BL 35

101 P h 7/5

5

0,6853 1/A

BR 20

3b probírka v BO a BR (intenzita 20 
%)

3  

101 P j 4  0,047 1/B SM 100 3b probírka ve SM (intenzita 20 %) 3  
BO 45
BL 25
BR 25

 7

SM 5
BO 45
BL 35

101 P j 7/5

 5

0,7386 1/A

BR 20

3b probírka v BO a BR (intenzita 20 
%)

3  

BO 45
BR 25
BL 25

7

SM 5
BO 45
BL 35

101 P k 7/5

5

0,3435 1/A

BR 20

3b probírka v BO a BR (intenzita 20 
%)

3  

5 A a 5  0,9912 1/B SM 100 3b probírka ve SM (intenzita 20 %) 3  
BO 90

5 A a 7  0,3022 1/C
BR 10

3b probírka v BO a BR (intenzita 20 
%)

3  



číslo rámcové 
směrnice/ 

zastoupení 
dřevinoznačení 

JPRL/dílčí plochy
částJPRL/dílčí 

plochy
výměra 

(ha)

porostní typ

dřeviny

(%)

stupeň 
přirozenosti doporučený zásah naléhavost Poznámka (další charakteristika, 

významné druhy atd.)

BO 90
5 B a 3  0,2169 1/C

BR 10
3b probírka v BO a BR (intenzita 20 

%)
3  

BO 98
5 B a 7  0,0712 1/C

BR 2
3b probírka v BO a BR (intenzita 20 

%)
3  

BO 85
5 C a 7  0,2189 1/C

BR 15
3b probírka v BO a BR (intenzita 20 

%)
3  

BR 80
5 D a 5  0,298 1/C

BO 20
3b probírka v BO a BR (intenzita 20 

%)
3  

BO 80
BL 155 E a 5  0,3916 1/C
BR 5

3b probírka v BO a BR (intenzita 20 
%)

3  

BO 98
BR 15 F a 5  1,5751 1/C
BL 1

3b probírka v BO a BR (intenzita 20 
%)

3  

BO 95
5 G a 5  0,428 1/C

BR 5
3b probírka v BO a BR (intenzita 20 

%)
3  

BO 85
5 H a 5  0,7078 1/C

BR 15
3b probírka v BO a BR (intenzita 20 

%)
3  

BO 90
BR 95 J a 5a  0,5971 1/C
BL 1

3b probírka v BO a BR (intenzita 20 
%)

3  

SM 95
5 J a 5b  0,1141 1/B

BR 5
3b probírka ve SM a BO (intenzita 20 

%) 3  



číslo rámcové 
směrnice/ 

zastoupení 
dřevinoznačení 

JPRL/dílčí plochy
částJPRL/dílčí 

plochy
výměra 

(ha)

porostní typ

dřeviny

(%)

stupeň 
přirozenosti doporučený zásah naléhavost Poznámka (další charakteristika, 

významné druhy atd.)

BO 69
BR 305 K a 5a  0,2757 1/C
SM 1

3b probírka v BO a BR (intenzita 20 
%)

3  

BO 90
5 K a 5b  0,5273 1/C

BR 10
3b probírka v BO a BR (intenzita 20 

%)
3  

BO 90
5 L a 5  0,151 1/C

BR 10
3b probírka v BO a BR (intenzita 20 

%)
3  

BO 72
BR 255 M a 5  0,287 1/C
BL 3

3b probírka v BO a BR (intenzita 20 
%)

3  

BO 89
BR 105 N a 5  0,9467 1/C
BL 1

3b probírka v BO a BR (intenzita 20 
%)

3  

BO 90
5 O a 3  0,4271 1/A

BL 10
3b probírka v BO a BR (intenzita 20 

%)
3  

BO 60
BR 205 O a 5a  4,5191 1/A
BL 20

3b probírka v BO a BR (intenzita 20 
%)

3  

SM 95
BO 35 O a 5b  1,0467 1/B
BR 2

3b probírka v BO a BR (intenzita 20 
%)

3  

BO 85
5 P a 5  0,3639 1/C

BR 15
3b probírka v BO a BR (intenzita 20 

%)
3  

5 R a 3  0,3462 1/C BO 80 3b 3  



číslo rámcové 
směrnice/ 

zastoupení 
dřevinoznačení 

JPRL/dílčí plochy
částJPRL/dílčí 

plochy
výměra 

(ha)

porostní typ

dřeviny

(%)

stupeň 
přirozenosti doporučený zásah naléhavost Poznámka (další charakteristika, 

významné druhy atd.)

BR 10
BL 10

probírka v BO a BR (intenzita 20 
%)

BO 75
BL 205 R a 4  0,6409 1/A
BR 5

3b probírka v BO a BR (intenzita 20 
%)

3  

5 R a 6  0,2105 1/C BO 100 3b probírka v BO (intenzita 20 %) 3  
SM 90

11
BR 10
BO 80
SM 18

5 S a 11/5
5

3,0889 1/B

BR 2

3b probírka v BO a BR (intenzita 20 
%)

3  

1. stupeň - zásah nutný (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany),
2. stupeň - zásah potřebný (jeho neprovedení neohrožuje existenci předmětu ochrany, zhorší však jeho kvalitu),
3. stupeň - zásah doporučený (odložitelný, jeho neprovedení v období platnosti plánu péče neohrožuje existenci ani 

kvalitu předmětu ochrany, jeho provedení však povede k jeho zlepšení). 

stupeň přirozenosti:
2 – les přírodní
3b – les přírodě blízký, v němž dočasné probíhají účelové zásahy nižší intenzity



Příloha T2 k bodům 2.4.2 a 3.1.2 

Popis dílčích ploch a objektů a výčet plánovaných zásahů na nelesních plochách
označení 

dílčí plochy
výměra 

(ha)
stručný popis charakteru plochy nebo objektu a 

dlouhodobý cíl péče
doporučený zásah naléhavost termín provedení interval provádění

A
13 Funkční odvodňovací kanály odvodňující rezervaci severním 

směrem o celkové délce cca 4900 m, které přispívají 
k urychlenému odtoku vody z rašeliniště. Na části kanálů byly 
v minulosti vybudovány hradítka pro zpomalení odtoku.

Cíl péče: zpomalení odtoku z rašeliniště

Výstavba dřevěných hradítek nebo zemních přehrádek 
z místního materiálu za účelem zvýšení hladiny 
podzemní vody v blízkosti kanálů a zejména pro 
zpomalení odtoku z rašeliniště

1 říjen–únor 1 × 5 let

B
2,5 Plochy rašeliniště po požárech (208Aa1b, část 208Aa15/4/2b, 

část 208Aa2a.) s rozvolněnou vegetací a s otevřenými plochami 
uměle vytvořených rašelinných jezírek. 
 
Cíl péče: zpomalení lesní sukcese, snaha o udržení co nejvíce 
otevřeného a stromy nezarostlého charakteru disturbovaných 
požárových ploch.

Na vhodných místech vyřezávat náletové dřeviny (bříza 
bělokorá, borovice lesní, krušina olšová).Zásahy 
zmíněny též v T1. 

Obnova a budování nových mělkých rašelinných tůněk 
(velikost do 25 m2, a do 1m hloubky) za účelem podpory 
paludifikace.

2

2

říjen–únor

říjen–únor

1 × za 5 let

1 × za 5 let


