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1.  Úvod 

 
Vážení čtenáři, 

dostává se Vám do rukou přehled historického vývoje lesního hospodářství, lovectví 

a myslivosti na Sedlčansku a to až po současnost. Práce zahrnuje také méně rozsáhlé kapitoly 

o zemědělském a vodním hospodářství a kapitolu o ochraně přírody. Práce vznikla na základě 

zadání a má sloužit jako podklad pro Strategický plán rozvoje města Sedlčany. Proto jsou 

v závěru práce uvedena zamyšlení nad různými možnostmi zlepšení životního prostředí 

v řešeném území, jež by mohl strategický plán rozvoje města zohlednit.  
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2. Poloha a charakteristika území 

Město Sedlčany (dále také „město“, „řešené území“) se rozkládá v jižní části Středočeského 

kraje a v jihovýchodní části okresu Příbram přibližně 60 km jižně od Prahy.  

 

Obrázek č. 1 - Poloha města Sedlčany v rámci území České republiky 

 
zdroj: www.mapy.cz (upraveno) 

 
2.1 Obecné informace 
 
V sedmitisícovém městě Sedlčany sídlí odpovídající zázemí. Územní správu zajišťuje obecní 

úřad obce s rozšířenou působností, územní pracoviště finančního úřadu, pobočka úřadu práce 

ČR. Zdravotní péče je zajištěna jednak soukromými ordinacemi praktických lékařů, v areálu 

nemocnice jsou pak specializovaná pracoviště. Vzdělávání zajišťují tři základní školy, 

dále gymnázium s obchodní akademií, střední odborné učiliště a také základní umělecká škola.  

Ve městě jsou také zařízení pro volnočasové aktivity dospělých i dětí: Městské muzeum 

Sedlčany, Kulturní dům Josefa Suka, Městská knihovna Sedlčany, Kino Sedlčany a Lidová 

hvězdárna Josefa Sadila Sedlčany. Ke sportovnímu vyžití lze využít areály: Městský stadion 

Tatran, Městský stadion Taverny, Sokolovna, Zimní stadion.  Současně ve městě působí řada 

http://www.mapy.cz/
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sportovních oddílů a zájmových kroužků. Město dlouhodobě řeší absenci krytého plaveckého 

bazénu. Ve městě můžeme najít také historické památky. Přímo v centru města je to ranně 

gotický kostel svatého Martina s románskou zvonicí, přímo naproti němu pak stojí budova 

děkanství s pamětní deskou děkana Františka Bučila. Uprostřed sedlčanském náměstí lze 

obdivovat Mariánský sloup, na západní straně náměstí stojí novorenesanční budova radnice 

s pamětní deskou se jmény občanů, kteří zahynuli v 1. a 2. světové válce. V jihozápadním rohu 

náměstí je Křikavův dům s pamětní deskou rytíře Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan. Na budově 

Městského muzea Sedlčany je umístěna pamětní deska císařského polního maršála Josefa 

Václava hraběte Radeckého z Radče, který se narodil na zámku v nedalekých Třebnicích. 

Za zmínku jistě stojí i zřícenina větrného mlýna u nedaleké obce Příčovy, zámek na Červeném 

Hrádku a hrad na Vysokém Chlumci. 

 

Obrázek č. 2 – Poloha města Sedlčany - detail 

 
zdroj: www.mapy.cz (upraveno) 

 

 

http://www.mapy.cz/
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2.2 Geografické informace 
 
Pro okolní krajinu je typický zvlněný terén. Na západním okraji města se vypíná Cihlený vrch 

(470 m n. m.) jižněji pak Sedlčanský Šiberný vrch (478 m n. m.) a na východě vrch Hluchá 

(429 m n. m.). Město leží v nadmořské výšce 321 m n. m.  

 

K městu patří devět částí obcí: Doubravice, Hradišťko, Libíň, Oříkov, Sestrouň, Solopysky, 

Třebnice, Vítěž, Zberaz.  

 

Katastrálně město Sedlčany zahrnuje celkem sedm katastrálních území, a to Doubravici 

u Sedlčan, Libíň, Oříkov, Sedlčany, Sestrouň, Solopysky u Třebnic a Třebnice, s celkovou 

rozlohou 36,46 km2. 

 

Tabulka č. 1 – Rozloha města Sedlčany vztažena k jednotlivým katastrálním územím 

poř. č. katastrální území Rozloha (m2) Počet parcel 

1. Doubravice u Sedlčan 3773294 550 

2. Libíň 2318684 532 

3. Oříkov 2546747 783 

4. Sedlčany 11765029 8737 

5. Sestrouň 7423890 2733 

6. Solopysky u Třebnic 3672911 993 

7. Třebnice 4963634 1096 

zdroj: www.cuzk.cz (upraveno) 

 

Podrobné rozdělení rozloh druhů pozemků ve vztahu ke katastrálním územím je uvedeno níže 

v tabulkách.  

 

 

 

http://www.cuzk.cz/
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Tabulka č. 2 – Rozloha druhů pozemků v katastrálním území Doubravice u Sedlčan 

Doubravice u Sedlčan 

Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Výměra (m2) 

orná půda - 138 1918395 

zahrada - 28 30636 

ovoc. sad - 0 0 

travní p. - 92 269815 

lesní poz - 37 1351335 

vodní pl. nádrž přírodní 0 0 

vodní pl. nádrž umělá 4 1321 

vodní pl. rybník 12 17111 

vodní pl. tok přirozený 0 0 

vodní pl. tok umělý 20 2873 

vodní pl. zamokřená pl. 0 0 

zast. pl. společný dvůr 1 292 

zast. pl. zbořeniště 1 97 

zast. pl. - 34 22845 

ostat.pl. dráha 0 0 

ostat.pl. jiná plocha 12 9052 

ostat.pl. manipulační pl. 17 10644 

ostat.pl. neplodná půda 67 52226 

ostat.pl. ostat. komunikace 57 71468 

ostat.pl. pohřeb. 0 0 

ostat.pl. silnice 29 15178 

ostat.pl. sport. a rekr.pl. 0 0 

ostat.pl. zeleň 1 6 

Celkem - 550 3773294 

zdroj: www.cuzk.cz (upraveno) 

 

 

http://www.cuzk.cz/
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Tabulka č. 3 – Rozloha druhů pozemků v katastrálním území Libíň 

Libíň 

Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Výměra (m2) 

orná půda - 84 1435687 

zahrada - 46 50659 

ovoc. sad - 0 0 

travní p. - 69 335636 

lesní poz - 23 61655 

vodní pl. nádrž přírodní 17 44909 

vodní pl. nádrž umělá 1 282 

vodní pl. rybník 2 31039 

vodní pl. tok přirozený 29 14581 

vodní pl. tok umělý 0 0 

vodní pl. zamokřená pl. 0 0 

zast. pl. společný dvůr 0 0 

zast. pl. zbořeniště 0 0 

zast. pl. - 64 26788 

ostat.pl. dráha 0 0 

ostat.pl. jiná plocha 11 4843 

ostat.pl. manipulační pl. 9 11104 

ostat.pl. neplodná půda 54 90854 

ostat.pl. ostat. komunikace 44 50181 

ostat.pl. pohřeb. 0 0 

ostat.pl. silnice 4 46127 

ostat.pl. sport. a rekr.pl. 0 0 

ostat.pl. zeleň 75 114339 

Celkem KN - 532 2318684 

zdroj: www.cuzk.cz (upraveno) 

 

 

http://www.cuzk.cz/
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Tabulka č. 4 – Rozloha druhů pozemků v katastrálním území Oříkov 

Oříkov 

Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Výměra (m2) 

orná půda - 186 1441107 

zahrada - 61 56529 

ovoc. sad - 0 0 

travní p. - 149 319633 

lesní poz - 45 516584 

vodní pl. nádrž přírodní 0 0 

vodní pl. nádrž umělá 9 3936 

vodní pl. rybník 2 8588 

vodní pl. tok přirozený 0 0 

vodní pl. tok umělý 42 12211 

vodní pl. zamokřená pl. 0 0 

zast. pl. společný dvůr 1 329 

zast. pl. zbořeniště 0 0 

zast. pl. - 70 35841 

ostat.pl. dráha 0 0 

ostat.pl. jiná plocha 18 9431 

ostat.pl. manipulační pl. 36 31531 

ostat.pl. neplodná půda 98 45440 

ostat.pl. ostat. komunikace 66 65587 

ostat.pl. pohřeb. 0 0 

ostat.pl. silnice 0 0 

ostat.pl. sport. a rekr.pl. 0 0 

ostat.pl. zeleň 0 0 

Celkem - 783 2546747 

zdroj: www.cuzk.cz (upraveno) 

 

 

http://www.cuzk.cz/
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Tabulka č. 5 – Rozloha druhů pozemků v katastrálním území Sedlčany 

Sedlčany 

Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Výměra (m2) 

orná půda - 1236 5545242 

zahrada - 1118 549533 

ovoc. sad - 14 63968 

travní p. - 660 1027100 

lesní poz - 341 1773983 

vodní pl. nádrž přírodní 0 0 

vodní pl. nádrž umělá 103 182278 

vodní pl. rybník 22 58109 

vodní pl. tok přirozený 102 80713 

vodní pl. tok umělý 11 2951 

vodní pl. zamokřená pl. 8 1673 

zast. pl. společný dvůr 70 16600 

zast. pl. zbořeniště 15 2620 

zast. pl. - 2099 595379 

ostat.pl. dráha 28 39899 

ostat.pl. jiná plocha 743 380486 

ostat.pl. manipulační pl. 295 435082 

ostat.pl. neplodná půda 556 177066 

ostat.pl. ostat. komunikace 993 480800 

ostat.pl. pohřeb. 1 7461 

ostat.pl. silnice 235 210648 

ostat.pl. sport. a rekr.pl. 19 55898 

ostat.pl. zeleň 68 77540 

Celkem - 8737 11765029 

zdroj: www.cuzk.cz (upraveno) 

 

 

http://www.cuzk.cz/
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Tabulka č. 6 – Rozloha druhů pozemků v katastrálním území Sestrouň 

Sestrouň 

Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Výměra (m2) 

orná půda - 464 2908735 

zahrada - 109 93657 

ovoc. sad - 4 25897 

travní p. - 448 1037830 

lesní poz - 343 2563878 

vodní pl. nádrž přírodní 0 0 

vodní pl. nádrž umělá 13 3483 

vodní pl. rybník 2 12658 

vodní pl. tok přirozený 35 56160 

vodní pl. tok umělý 20 7277 

vodní pl. zamokřená pl. 2 2017 

zast. pl. společný dvůr 7 2339 

zast. pl. zbořeniště 0 0 

zast. pl. - 136 58342 

ostat.pl. dráha 0 0 

ostat.pl. jiná plocha 175 193226 

ostat.pl. manipulační pl. 34 32754 

ostat.pl. neplodná půda 526 264212 

ostat.pl. ostat. komunikace 333 124334 

ostat.pl. pohřeb. 0 0 

ostat.pl. silnice 82 37091 

ostat.pl. sport. a rekr.pl. 0 0 

ostat.pl. zeleň 0 0 

Celkem - 2733 7423890 

zdroj: www.cuzk.cz (upraveno) 

 

 

http://www.cuzk.cz/
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Tabulka č. 7 – Rozloha druhů pozemků v katastrálním území Solopysky u Třebnic 

Solopysky u Třebnic 

Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Výměra (m2) 

orná půda - 428 2364920 

zahrada - 94 52809 

ovoc. sad - 0 0 

travní p. - 33 87480 

lesní poz - 31 596128 

vodní pl. nádrž přírodní 0 0 

vodní pl. nádrž umělá 6 2320 

vodní pl. rybník 8 225910 

vodní pl. tok přirozený 55 11182 

vodní pl. tok umělý 22 5311 

vodní pl. zamokřená pl. 0 0 

zast. pl. společný dvůr 1 263 

zast. pl. zbořeniště 1 119 

zast. pl. - 127 49271 

ostat.pl. dráha 0 0 

ostat.pl. jiná plocha 58 142189 

ostat.pl. manipulační pl. 5 5977 

ostat.pl. neplodná půda 47 32207 

ostat.pl. ostat. komunikace 73 65491 

ostat.pl. pohřeb. 0 0 

ostat.pl. silnice 3 31179 

ostat.pl. sport. a rekr.pl. 0 0 

ostat.pl. zeleň 1 155 

Celkem - 993 3672911 

zdroj: www.cuzk.cz (upraveno) 

 

 

http://www.cuzk.cz/
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Tabulka č. 8 – Rozloha druhů pozemků v katastrálním území Třebnice 

Třebnice 

Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Výměra (m2) 

orná půda - 251 2234535 

zahrada - 117 64191 

ovoc. sad - 0 0 

travní p. - 128 544615 

lesní poz - 167 1630160 

vodní pl. nádrž přírodní 0 0 

vodní pl. nádrž umělá 3 12141 

vodní pl. rybník 6 36471 

vodní pl. tok přirozený 3 5352 

vodní pl. tok umělý 12 7900 

vodní pl. zamokřená pl. 1 177 

zast. pl. společný dvůr 5 654 

zast. pl. zbořeniště 2 582 

zast. pl. - 129 52910 

ostat.pl. dráha 0 0 

ostat.pl. jiná plocha 57 80697 

ostat.pl. manipulační pl. 7 4262 

ostat.pl. neplodná půda 110 137252 

ostat.pl. ostat. komunikace 79 100540 

ostat.pl. pohřeb. 0 0 

ostat.pl. silnice 14 24632 

ostat.pl. sport. a rekr.pl. 1 9273 

ostat.pl. zeleň 4 17290 

Celkem - 1096 4963634 

zdroj: www.cuzk.cz (upraveno) 

 

http://www.cuzk.cz/
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Tabulka č. 9 – Celková rozloha rozdělená podle druhů pozemku ve správním obvodu města 

Sedlčan 

Druh pozemku Způsob využití Počet parcel celkem (m2) Výměra (ha) % 

orná půda - 2787 17848621 1 784,86 49 

zahrada - 1573 898014 89,801 2 

ovoc. sad - 18 89865 8,986 0 

travní p. - 1579 3622109 362,211 10 

lesní poz - 987 8493723 849,372 23 

vodní pl. nádrž přírodní 17 44909 4,491 0 

vodní pl. nádrž umělá 139 205761 20,576 1 

vodní pl. rybník 54 389886 38,989 1 

vodní pl. tok přirozený 224 167988 16,799 0 

vodní pl. tok umělý 127 38523 3,852 0 

vodní pl. zamokřená pl. 11 3867 0,387 0 

zast. pl. společný dvůr 85 20477 2,048 0 

zast. pl. zbořeniště 19 3418 0,342 0 

zast. pl. - 2659 841376 84,138 2 

ostat.pl. dráha 28 39899 3,99 0 

ostat.pl. jiná plocha 1074 819924 81,992 2 

ostat.pl. manipulační pl. 403 531354 53,135 1 

ostat.pl. neplodná půda 1458 799257 79,926 2 

ostat.pl. ostat. komunikace 1645 958401 95,84 3 

ostat.pl. pohřeb. 1 7461 0,746 0 

ostat.pl. silnice 367 364855 36,486 1 

ostat.pl. sport. a rekr.pl. 20 65171 6,517 0 

ostat.pl. zeleň 149 209330 20,933 1 

Celkem - 15424 36464189 3 646,42 98 

zdroj: www.cuzk.cz (upraveno) 

Z tabulky č. 9 je mimo jiné patrné, že na území města převládají zemědělsky obhospodařované 

pozemky (17,85 km2) nad lesními (8,494 km2). 

http://www.cuzk.cz/


 
MĚSTO SEDLČANY 
 
Historie lesního hospodářství a práva myslivosti na území města SEDLČANY 
 
 

Stránka 15 z 57 
 

2.3 Geologické hodnocení území 
 
Z geomorfologického hlediska město Sedlčany leží v Hercynské oblasti, v provincii Česká 

vysočina, v Česko-moravské subprovincii, v oblasti Středočeská pahorkatina, 

v geomorfologickém celku Benešovská pahorkatina, v podcelku Březnická pahorkatina 

a v okrsku Sedlčanská pahorkatina. 

 

Geologické podloží v řešeném území se skládá převážně z amfibolického granodioritu 

(světle červená), ná západním okraji a směrem k Solopyskum jsou deluviální hlíny, jíly a písky 

s úlomky hornin (světle žutá). V okolí Oříkova (severovýchodně a západně) jsou ostrovy 

rohovců a cordieritických břidlic (světle fialová s čerchovanou čarou). Severně od Sedlčan jsou 

patrné oblasti rohovců, metadrob a metamorfovaných jílovitých břidlic (světle růžová 

tečkovaná). 

Obrázek č. 3 – Geologická mapa - detail 

 
zdroj: http://mapy.geology.cz/geocr_25/ (upraveno) 

 

http://mapy.geology.cz/geocr_25/
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Ve správním obvodu města jsou tři dosud těžená ložiska stavebního kamene a to povrchové 

lomy na Štilečku (kontaktní rohovce a amfibolity), v Solopyskách u Třebnic (amfibolický 

granodiorit) a v lokalitě Deštno (amfibolický granodiorit).  

 
2.4 Pedologické hodnocení území 
 
V řešeném území města Sedlčan (3646 ha) byla v rámci pedologického průzkumu provedeného 

Výzkumným ústavem meliorací a půd, v. v. i, pedologicky hodnocena plocha o rozloze 2231 

ha. Z tohoto hodnocení vyplynulo, že převládajícím půdním typem ve sledovaném území 

je kambizemě.  

 

Tabulka č. 10 – zastoupení půdních typů 

Skupiny půdních typů  Zastoupení (%)  Výměra (ha) 

černozemě  0 0 

hnědozemě  0 0 

luvizemě  1,97 43,94 

rendziny, prararendziny  0 0 

regozemě  0 0 

kambizemě  65,65 1 464,78 

kambizemě dystrické, podzoly, kryptopodzoly  0 0 

kambizemě, rankery, litozemě  8,51 189,95 

silné svažité půdy  0,04 0,82 

pseudogleje  16,62 370,79 

fluvizemě  0,59 13,11 

černice  0 0 

gleje  6,62 147,67 

celkem  100 2231,06 

zdroj: https://statistiky.vumop.cz/?core=stat (upraveno) 

 

Na řešeném území výrazně převládá kambizem mesobazická (světle červená) a modální 

(oranžová). Na západním okraji Sedlčany je oblast s půdním typem pseudoglej modální 
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(zelená). Patrné jsou také výchozy kambizemě dystrické (fialová) v lokalitě Děštno, na jižním 

okraji města Sedlčan, oblast severovýchodně od Sestrouně.  

 

Obrázek č. 4 – Pedologická mapa - detail 

 
zdroj: https://mapy.geology.cz/pudy/ (upraveno) 

 

Na tomto místě stojí za zmínku, že se v Sedlčanech a jejich západním okolí vyskytují deluviální 

hlíny, jíly a písky s úlomky hornin, z nichž byla dříve těžena surovina na výrobu plných cihlel. 

Těžba a zpracování probíhalo ve třech dnes již opuštěných cihelnách (Pejšově cihelně, Šípkova 

cihelna, cihelna Františka Poustky). 

 
2.5 Klimatické podmínky 
 
Město Sedlčany náleží do mírně teplé klimatické oblasti, dle klimatického členění území státu 

podle E. Quitta v okrsku označeném MT 10.  Průměrná roční teplota vzduchu se zde pohybuje 

kolem 7 – 8 °C. Průměrný roční úhrn srážek činí 500 – 600 mm. Převládají západní větry.  

https://mapy.geology.cz/pudy/
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3. Lesní hospodářství 

3.1 Přírodní charakteristiky lesů 
 

Lesy na území města se nacházejí v přírodní lesní oblasti č. 10 – Středočeská pahorkatina.  

 

Lesy v okolí města jsou zařazeny do kategorie lesů hospodářských. Především v blízkém okolí 

městské aglomerace je však zvýšena jejich rekreační funkce (Cihelný vrch, Šiberný vrch).  

 

Z celkové rozlohy lesů v řešeném území dle dat Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů činící 

853,72 ha nejvíce zabírá k. ú. Sestrouň (30,6 %), dále pak Sedlčany (20,3 %), Třebnice 

(19,9 %), Doubravice u Sedlčan (15,8 %), Solopysky u Třebnic (6,7 %), Oříkov (6,0 %) 

a nejméně k. ú. Libíň (0,7 %). Konkrétní údaje o rozloze a zásobě lesů vztažené k jednotlivým 

katastrálním územím jsou uvedeny v tabulce č. 11. 

 

Tabulka č. 11 – rozloha lesů v jednotlivých katastrálních územích, včetně jejich zásoby 

Katastrální území 
Plocha 

bezlesí (ha) 

Plocha 

porostních 

skupin (ha) 

Celkový součet 

(ha) 

Zásoba dřiví 

(m3) 

Doubravice u 

Sedlčan 
0,76 133,83 134,59 26 647 

Libíň 0,23 5,94 6,17 2 208 

Oříkov 0,49 51 51,49 16 251 

Sedlčany 2,71 170,28 172,99 52 660 

Sestrouň 7,47 253,49 260,96 70 832 

Solopysky u 

Třebnic 
1,14 56,17 57,31 8 469 

Třebnice 2,13 168,08 170,21 57 066 

Celkový součet 14,93 838,79 853,72 234 133 

zdroj: datový sklad Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (upraveno) 

http://www.uhul.cz/
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Typologický přehled je uveden v tabulce č. 12. Z dat zde uvedených vyplývá, že nejvíce 

zastoupenými lesními typy jsou kyselá dubová bučina bohatší - 3K3 (12,87 %), kyselá dubová 

bučina vlhčí - 3K5 (10,01 %), svěží dubová bučina chudší- 3S2 (9,27 %). 

 

Tabulka č. 12 – zastoupení lesních typů 

LT % LT % LT % LT % LT % LT % 

3K3 12,87 3K6 2,58 3V5 1,12 2D2 0,51 3U1 0,18 2C3 0,11 

3K5 10,01 2C2 2,48 3M3 1,05 2S7 0,49 2K1 0,18 3I5 0,10 

3S2 9,27 2C1 2,19 3D7 1,05 3V1 0,47 1Z7 0,17 3A3 0,08 

2S2 8,34 3I1 2,10 3D8 0,91 3O6 0,45 3D1 0,16 3N2 0,06 

2K5 7,48 3S1 1,73 2A3 0,83 2H6 0,35 1G2 0,15 3N3 0,05 

2K3 6,21 2K4 1,58 2M3 0,68 3F1 0,35 2S8 0,15 3G2 0,05 

3H1 4,13 3N4 1,26 3S5 0,63 1L5 0,35 3A6 0,15 3Y9 0,05 

3K8 4,12 2N1 1,20 3K9 0,62 3P4 0,23 2S5 0,14 1Z3 0,02 

2I1 3,66 2H5 1,19 3P1 0,55 3K7 0,20 3K1 0,14 - - 

3S3 2,81 2S6 1,13 3L1 0,52 2S9 0,19 3S8 0,13 - - 

zdroj: datový sklad Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (upraveno) 

 

Tabulka č. 13 přináší přehled cílových hospodářských souborů. Největší díl tvoří cílový 

hospodářský soubor s označením 43, tedy hospodářství kyselých stanovišť středních poloh. 

Významně jsou zastoupeny cílové hospodářské soubory 45 – hospodářství živných stanovišť 

středních poloh, dále 23 - hospodářství kyselých stanovišť nižších poloh.  

 

Tabulka č. 13 – zastoupení cílových hospodářských souborů 

CHS % 

43 34,16 

45 20,26 

23 18,25 

25 11,53 

21 8,17 

http://www.uhul.cz/
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zdroj: datový sklad Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (upraveno) 

 

Dřevinné skladbě lesů v řešeném území dominují jehličnaté dřeviny na ploše 667,5408 ha 

se zásobou 210 027 m3. Zastoupeny jsou i listnaté dřeviny a to na ploše 152,0214 ha se zásobou 

24 106 m3. Konkrétní údaje (plocha a zásoba) vztažené k jednotlivým dřevinám uvádí tabulka 

č. 14.  

 

Tabulka č. 14 – Plocha a zásoba k jednotlivým dřevinám 

zkratka Dřevina plocha dřeviny (ha) zásoba dřeviny (m3) 

AK trnovník akát 7,2574 1101 

BK buk lesní 36,9299 4162 

BKS borovice banksovka 0,0257 6 

BO borovice lesní  312,8401 103226 

BOC borovice černá 2,3259 809 

BR bříza bělokorá 17,5753 2390 

DB dub letní 51,0994 9021 

DBC dub červený 2,5967 540 

DBZ dub zimní 2,4531 294 

DG douglaska tisolistá 4,713 733 

HB habr obecný 0,7409 84 

JD jedle bělokorá 2,6093 439 

JDO jedle obrovská 0,9848 144 

JIV vrba jíva 0,5325 10 

JLH jilm horský 0,046 0 

JR jeřáb ptačí 0,0305 0 

JS jasan ztepilý 8,9796 2495 

41 4,11 

47 2,58 

29 0,74 

19 0,18 

http://www.uhul.cz/
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JV javor mléč 0,8098 182 

KL javor klen 7,4533 682 

KR keře 0,4678 0 

LP lípa srdčitá 4,8888 913 

MD modřín evropský 22,5379 9513 

NULL NULL 7,26 0 

OL olše lepkavá 7,6731 1686 

OLS olše šedá 0,135 19 

OS topol osika 1,037 181 

SM smrk ztepilý 321,4516 95146 

STR střemcha pozdní 0,012 2 

TPX ostatní topoly nešlechtěné 0,144 48 

TR třešeň ptačí 1,3174 231 

VJ borovice vejmutovka 0,0525 11 

VR vrba bílá 0,3097 65 

- Celkový součet 827,29 234133 

zdroj: datový sklad Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (upraveno) 

 

Tabulka č. 15 na následující straně, která rozděluje plochu dřeviny do jednotlivých věkových 

stupňů, je znázorněna v grafu č. 1. 

 

http://www.uhul.cz/
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Graf č. 1 - Zastoupení dřevin ve věkových stupních 

 

 
zdroj: datový sklad Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (upraveno) 

 

Z výše uvedené tabulky a grafu vyplývá, že nejvíce zastoupenými jehličnatými dřevinami jsou 

smrk ztepilý (Picea abies) na 321,4516 ha), na druhém místě borovice lesní (Pinus sylvestris) 

(312,8401 ha), na třetím modřín evropský (Larix decidua) (22,5379 ha). Stejné pořadí 

u listnatých dřevin zaujímají dub letní (Quercus robur) (51,0994 ha), dále buk lesní 

(Fagus sylvatica) (36,9299 ha) a bříza bělokorá (Betula pendula) (17,5753 ha). 
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Obrázek č. 5 – Vzácné přirozené zmlazení jedle bělokoré (Abies alba). 

 
 

Vzhledem k suchým letům v roce 2015 a následujícím jsou lesní porosty oslabeny deficitem 

srážek a tím se stávají atraktivní pro sekundární škůdce (např. kůrovce). V následujících letech 

tedy lze očekávat průběh kůrovcové kalamity i v lesních porostech na území města. 

Obnova poškozených porostů by měla směřovat ke druhově různorodým, věkově i prostorově 

diferencovaným lesním porostům s vyšší odolností vůči abiotickým i biotickým škodlivým 

činitelům. 

 
3.2 Vlastnické vztahy k lesním majetkům 
 
Vývoj vlastnických vztahů k půdě obecně, tedy i k lesům v řešeném území, je totožný jako 

ve zbytku České republiky. Historický vývoj majetkových vztahů k pozemkům začíná 

ve 12. stol., kdy panovníci odměňovali schopné služebníky mimo jiné propůjčením půdy. 

Nejprve se tato držba vztahovala pouze ke konkrétní osobě, později se přecházelo k dědičnému 

vlastnictví. Tito služebníci se stali zakladateli šlechtických rodů nebo později byli jejich 

příslušníky. V rámci promyšleného nakládání se šlechtickými majetky docházelo k jejich 

rozvoji, prodejům, ale i zánikům, dědily se a také se darovaly církvi (diecézi, děkanátu 
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či farnosti), případně církevním řádům. Mezi největší vlastníky půdy se tedy řadili panovník, 

šlechtické rody, církev a církevní řády. Tyto majetky byly evidovány v Zemských deskách. 

Za účelem evidence poddanské půdy, plateb a naturálních dávek či robotních povinností 

zřizovali majitelé panství tzv. urbáře, později pozemkové knihy. 

 

Ke zjištění přehledu o výměře půdy, jejím stavu, kvalitě, vlastnictví a o výši daně, 

která z ní měla plynout, proběhla ve 2. polovině 17. stol. generální vizitace, jejímž výsledkem 

byla První berní rula. Z důvodu nepostačující kvality byla po cca dvaceti letech provedena 

revizitace, která vedla ke vzniku Druhé berní ruly. Na základě rozhodnutí sněmu Českého 

království z roku 1706 byla zdaněna rustikální i dominikální půda a současně vyhlášena Třetí 

berní rula, tzv. První tereziánský katastr platný od roku 1749. Následovala Čtvrtá berní rula 

(Druhý tereziánský katastr), jež měla vést ke spravedlivějšímu zdaňování. Od roku 1789 vchází 

v platnost Josefský katastr. Šlechta ale nebyla spokojena s výsledky jeho měření, a tak v roce 

1790 došlo k jeho zrušení a znovuzavedení tereziánského katastru. Roku 1792 bylo zvoleno 

kompromisní řešení zavedením Tereziánsko – josefského katastru. Ten platil až do roku 1860, 

kdy byl zaveden stabilní katastr, jenž byl v roce 1874 doplněn zřízením pozemkových knih. 

Přijetím zákona č. 177/1927 Sb., o pozemkovém katastru a jeho vedení (Katastrální zákon) dne 

16. 12. 1927 byl zřízen pozemkový katastr, jehož přesnost negativně ovlivnil vývoj 

vlastnických vztahů k půdě po druhé světové válce.  

 

Podstatné změny ve vlastnictví půdy následovaly po první světové válce, po vzniku 

Československého státu. Tehdejší poválečná společnost byla protiaristokraticky orientována, 

což dokládá nejen přijetí zákona č. 61/1918 Sb., kterým se rušily šlechtické tituly a řády, 

ale také přijetí první pozemkové reformy. Tato reforma, provedená přijetím zákonů, zejména 

zákona záborového č. 215/1919 Sb. z. a n., o zabrání velkého majetku, zákona přídělového 

č. 81/1920 Sb. z. a n., o přídělu zabrané půdy a o úpravě právních poměrů k ní a zákona 

náhradového č. 329/1920 Sb. z. a n., o převzetí a náhradě za zabraný majetek pozemkový, 

znamenala zásadní zásahy do vlastnických práv k půdě. Výsledkem první pozemkové reformy 

bylo zestátnění podstatných částí šlechtických i církevních majetků a přerozdělení 

zemědělských i lesních pozemků mezi malorolníky, aby se zajistila soběstačnost co nejvyššího 

počtu obyvatel. Majiteli vyvlastněné půdy náležela finanční náhrada, avšak její výši určoval 
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Státní pozemkový úřad. Tato reforma probíhala do roku 1938 a zasáhla rozlohu cca 4 mil. 

ha půdy. 

 

Během druhé světové války byla na některé významné majetky uvalena nucená správa 

a po jejím skončení proběhly poválečné konfiskace s navazujícími přídělovými řízeními. 

Dne 12. srpna 1947 vešel v platnost zákon č. 142/1947 Sb., o revisi první pozemkové reformy, 

o rok později zákon č. 46/1948 Sb., o nové pozemkové reformě. Oba zákony představovaly 

razantní zásahy do vlastnických práv k zemědělským i lesním pozemkům. Takto zkonfiskované 

lesy se staly majetkem státu, který na nich od 01. 01. 1949 hospodařil prostřednictvím 

národního podniku Československé státní lesy. Následovala kolektivizace, nejprve dobrovolná, 

později nucená, jejíž cílem bylo sloučení zemědělské výroby do státem řízených podniků. 

Vznikala Jednotná zemědělská družstva, která za účelem zefektivnění zemědělské výroby 

hospodařila na velkých půdních blocích. S následky velkoplošného hospodaření se potýkáme 

dodnes. Naproti tomu ze svědectví podaných vlastníky navrácených lesů v rámci restitucí 

či jejich potomky vyplývá, že lesní majetky spravované státním podnikem byly vráceny 

v uspokojivém stavu. Ke zmírnění následků majetkových křivd z období od roku 1948 do 1989 

došlo přijetím zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd 

a zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku. V rámci navazujících restitučních řízení byly navráceny movité i nemovité majetky 

původním vlastníkům nebo jejich potomkům, církvi i církevním řádům. 

 

Totožný historický vývoj za sebou mají i lesy v řešeném území. Aktuálně sem zasahují lesní 

majetky několika významných vlastníků jak fyzických osob, tak společností s ručením 

omezeným, případně komanditní společnost. Větší část lesů je ale rozdrobena mezi drobné 

vlastníky.  

 

S vývojem potřeb lidské společnosti se mění i význam lesů z pohledu jejich vlastníků, 

především malých vlastníků. Dříve, kdy dřevo představovalo jeden z hlavních stavebních 

materiálů, používalo se v řemeslné výrobě a také na otop, vlastníci spravovali své lesy 

svědomitě. Majitelé větších majetků dřevní hmotou zásobovali své navazující průmyslové 

provozy (hutě, sklárny, apod.) nebo ji prodávali a získávali tak finanční prostředky. 
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Tito větší vlastníci také užívali lesy k lovu zvěře. Zájem vlastníků větších lesních majetků 

je racionálně obhospodařovat přetrval dodnes, protože, v návaznosti na prodejní ceně dřeva, je 

více či méně rentabilní. Avšak u vlastníků malých lesních pozemků, kde hospodaření 

v důsledku malé rozlohy nepředstavuje zisk, došlo k opadnutí jejich zájmu o hospodaření. 

Tento trend ještě prohlubuje dělení malých lesních pozemků v důsledku dědických řízení. 

Noví majitelé mnohdy nemají ke zděděnému majetku vztah, a protože péče o něj negeneruje 

finanční zisk, ztrácí zájem jej obhospodařovat.  

 

Za účelem zajištění odbornosti při správě lesních majetků zřídil stát v ustanovení § 37 zákona 

o lesích institut odborného lesního hospodáře. Vlastníci velkých lesních majetků (nad 50 ha) 

si hradí odborného lesního hospodáře sami. Jestliže si vlastník lesního majetku o celkové 

rozloze do 50 ha nevybere svého odborného lesního hospodáře sám, vykonává tuto funkci 

právnická osoba, která v určeném území vykonává právo hospodaření ve státních lesích. 

V takovém případě navíc náklady na činnost odborného lesního hospodáře hradí stát. 

Tímto benefitem se tedy stát snaží motivovat malé vlastníky ke správě jejich lesních majetků. 

 
3.3 Městské lesy Sedlčany 
 
Lesní pozemky v majetku města Sedlčany s celkovou rozlohu 102,19 ha jsou zařazeny 

do lesního hospodářského celku (LHC) 107414 - Městské lesy Sedlčany. Nacházejí se v sedmi 

níže uvedených katastrálních územích.  

 

Tabulka č. 16 – Rozdělení plochy lesních pozemků v majetku města Sedlčany dle katastrálních 

územní 

Katastrální území 
Rozloha 

PUPFL (ha) 

Oříkov 10,92 

Luhy u Prosenické Lhoty 2,99 

Příčovy 4,49 

Sedlčany 19,00 

Sestrouň 10,61 

Solopysky u Třebnic 46,68 
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Třebnice 7,50 

Celkem 102,19 

zdroj: LHP Městské lesy Sedlčany, LHC 107414, textová část 

 

Jde tedy o značně fragmentovaný lesní majetek, jehož největší části nalezneme 

v k. ú. Solopysky u Třebnic (lokalita Dešťno) a dále v k. ú. Sedlčany (Cihlený vrch, Sedlčanský 

Šiberný vrch) a v k. ú. Oříkov (vrch Na Hejku a západní část vrchu Jonáš). Ostatní části lesního 

majetku jsou roztříštěny do malých fragmentů ve zbylých katastrálních územích. 

 

Za účelem zajištění odborné správy jsou všechny lesní pozemky v majetku města Sedlčany 

sjednoceny v lesní hospodářský celek (LHC) označený jako Městské lesy Sedlčany, kód LHC 

107414. Protože celková rozloha přesahuje 50 ha lesních pozemků, má vlastník zpracovaný 

lesní hospodářský plán (LHP). Platnost LHP je zpravidla 10 let. Tento konkrétní vešel 

v platnost 01. 01. 2014 a ta končí 31. 12. 2023.  

 

Všechny lesy v majetku města Sedlčany jsou lesy hospodářské. Lesní porosty jsou zařazeny 

do fenotypové kategorie C, což znamená porosty průměrné hospodářské hodnoty, 

které je možné obnovovat přirozenou obnovou.  

 

Z lesních vegetačních stupňů jsou městské lesy zařazeny do dvou, a to do bukodubového 

(61,41%) a dubobukového (38,59%).  

 

Z typologického přehledu uvedeného v tabulce č. 17 vyplývá, že nejvíce zastoupenými lesními 

typy jsou svěží buková doubrava chudší – 2S2 (25,54%), svěží dubová bučina chudší - 3S2 

(15,06%) a vysýchavá buková doubrava chudší - 2C1 (9,06%).  

 

Tabulka č. 17 – Zastoupení lesních typů na lesním majetku města Sedlčany 

LT % LT % LT % LT % 

2S2 25,54 2K4 3,54 3K9 1,14 2S8 0,46 

3S2 15,06 3V5 2,63 2K8 1,03 2V3 0,13 

2C1 9,06 2K1 1,94 3A6 1,03 3V1 0,10 
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2H5 8,39 3K5 1,91 3L1 1,03 3K8 0,08 

3S5 6,20 2K5 1,38 2C2 0,99 3F1 0,07 

2K3 4,52 3H5 1,36 3D7 0,74 2S7 0,05 

3K3 4,32 3O6 1,19 3J1 0,73 2A3 0,02 

2H6 3,54 3M3 1,16 2D2 0,66   

zdroj: LHP Městské lesy Sedlčany, LHC 107414, textová část 

 

Nejvíce zastoupenými cílovými hospodářskými soubory jsou 25 – hospodářství živných 

stanovišť nižších poloh, 45 – hospodářství živných stanovišť středních poloh, dále 23 - 

hospodářství kyselých stanovišť nižších poloh. 

 

Tabulka č. 18 – Přehled zastoupení cílových hospodářských souborů 

CHS % 

21 2,18 

23 12,07 

25 46,51 

29 1,26 

41 6,84 

43 5,46 

45 18,03 

47 7,64 

zdroj: LHP Městské lesy Sedlčany, LHC 107414, textová část 

 

V dřevinné skladbě městských lesů převažují smrk ztepilý (Picea abies) s borovicemi. 

Významně je zastoupen také modřín opadavý, duby a javory. Konkrétní údaje 

(plocha a zásoba) vztažené k jednotlivým dřevinám uvádí tabulka č. 19. 

 

Tabulka č. 19 – Plocha a zásoba k jednotlivým dřevinám 

zkratka Dřevina plocha dřeviny (ha) zásoba dřeviny (m3) 

AK trnovník akát 1,65 118 

BK buk lesní 5,01 198 



 
MĚSTO SEDLČANY 
 
Historie lesního hospodářství a práva myslivosti na území města SEDLČANY 
 
 

Stránka 30 z 57 
 

BO borovice 34,09 4849 

BR bříza bělokorá 0,63 35 

DB dub 5,45 570 

DG douglaska tisolistá 0,66 99 

HB habr obecný 0,04 - 

JD jedle bělokorá 0,26 37 

JDO jedle obrovská 0,18 1 

JS jasan ztepilý 0,43 37 

JV javor 4,12 220 

JL jilm 0,01 2 

LP lípa 1,20 176 

MD modřín evropský 5,51 1630 

OL olše 2,31 248 

SM smrk ztepilý 36,68 4486 

TPX ostatní topoly nešlechtěné 0,11 10 

VR vrby 0,13 5 

Ost. ostatní listnaté 0,55 30 

- Celkový součet 99,01 12754 

zdroj: LHP Městské lesy Sedlčany, LHC 107414, textová část 

 
 
Tabulka č. 20 na následující straně rozděluje plochy dřevin do jednotlivých věkových stupňů 

a je pro přehlednost znázorněna v grafu č. 2.  
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Graf č. 2 - Zastoupení dřevin ve věkových stupních 
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4. Výkon práva myslivosti v řešeném území 

V řešeném území probíhal vývoj lovu a myslivosti zřejmě obdobně jako v ostatních částech 

střední Evropy, což bylo dáno podobnými životními podmínkami. Bylo zde příhodné mírné 

podnebí, hojnost rozmanité vegetace i zvířeny. 

První praobyvatelé se živili sběrem různých plodů stromů a bylin a drobných živočichů. 

S podmaněním ohně se k tomuto způsobu obživy přidružil lov zpočátku menších, později 

i větších zvířat. Lovil se mamut, tur, jelen, los, vlk, medvěd, rys, liška, bobr. Tehdejší lovecké 

zbraně byly jednoduché - kyj, pěstní klín a také lapací jámy. V této prvobytně pospolné 

společnosti nebyl lov výsadním právem. Lovilo se v pohyblivých tlupách, kdykoliv a kdekoliv 

i cokoliv. Lovil každý, kolik potřeboval. S postupně narůstajícími zkušenostmi a dostupnějším 

vhodným materiálem se lovecké zbraně zdokonalovaly, vyvinul se luk a šíp, oštěp s hrotem 

z pazourku, kosti či parohu, také sekera a nůž. Vylepšovaly se i ostatní způsoby obživy. 

Vzniká rolnictví, jako cílené pěstování polních plodin, s nímž jde ruku v ruce zavádění chovů 

domestikovaných zvířat a pastevectví. Lov ustupuje poněkud do pozadí, neboť přestává být 

hlavním zdrojem obživy. 

Na přelomu letopočtu byla krajina osídlena různými kmeny. O dávném osídlení svědčí mimo 

jiné nález keltského oppida na nedalekých Hrazanech. Od 6. století přicházejí Slované.  

S rozvojem rolnictví a pastevectví dochází k rozdělení půdy, ke vzniku soukromého vlastnictví. 

Lov přestává být právem všech, ale je spojen s vlastnictvím půdy.  V čele skupiny stojí 

panovník, který si mimo jiné výhody osobuje právo lovu, tzv. regál. To dokládá nařízení knížete 

Boleslava I. vydané okolo roku 950. V něm je stanoveno, že lov je výsadním právem 

panovníka. 

S postupujícím vývojem feudální společnosti od 12. století a ve 13. století jsou zakládána města 

a kláštery, vzniká nová společenská vrstva - šlechta. Dochází k postupnému omezování 

výsadního práva lovu panovníka. Z historie je známo nařízení krále Václava IV. z roku 1388, 

ve kterém se uvádí, že lov je výsadou šlechty - to je právo dominikální. Pro panovníka byly 

nadále regálem vyhrazeny královské lovecké okrsky. 

Panovník i šlechta si kolem sebe vytvářeli loveckou družinu. Stavěli se dřevené lovecké dvorce. 

Také v nejbližším okolí Sedlčan, například v Křepenicích, Vleticích. V Kamýku nad Vltavou 
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byl lovecký dvorec v 1. polovině 13. století přestavěn na kamenný hrad Vrškamýk a sídlil zde 

královský lovčí. Pro lovecký personál se zakládaly lovecké obce, jejichž názvy o svém 

původním účelu napovídají dodnes, např. Lovčice, Ohaře, Psáry. Jde vlastně o první formu 

sdružování loveckého personálu. Je zavedena lovecká robota. Hospodářský význam lovu 

ustupuje do pozadí, lov se stává především kratochvílí sloužící k reprezentaci. 

Rozvijí se sokolnictví, čižba, psářství a současně také pytláctví. Loveckými zbraněmi této doby 

jsou kuše, oštěp, nůž, tesák a lovecký meč, pasti a lapací sítě. 

S lepší organizací lovů a dokonalejšími zbraněmi ubývá zvěře, proto dochází k zakládání obor 

pro zvěř jelení a černou (zvěř prasete divokého). Zde je garantován odpovídající počet zvěře 

v danou dobu v konkrétním místě a současně je zvěř chráněna před šelmami. 

Další právní normou upravující lov na našem území je usnesení Českého sněmu z roku 1573, 

v němž je potvrzeno, že nadále platí dominikální právo, tedy právo lovu je spojeno 

s vlastnictvím půdy (panovník, šlechta, kláštery a královská města). Součástí tohoto usnesení 

je ale i nařízení o ochraně zvěře, což lze považovat za počátek myslivosti u nás. 

Z loveckého personálu se stávají myslivci z povolání. 

Lov i nadále zůstává nástrojem společenské reprezentace.  V 16. století se začaly zavádět 

lovecké palné zbraně, které se postupně modernizovaly, když se upouštělo od nepříliš vhodného 

doutnákového zámku, jenž byl nahrazen kolečkovým a křesadlovým. Tyto modernizace 

zajišťovaly větší úspěšnost při lovu. Lovilo se samostatně na čekaných a šouláním nebo byly 

pořádány hromadné lovy pro více lovců. Jde například o tzv. uzavřené lovy, což byla rozsáhlá 

naháňka s použitím zradidel, plachet a sítí a dále štvanice, při nichž lovci na koních společně 

se psí smečkou sledovali tlupu zvěře, jež byla následně ulovena. Tyto štvanice byly nahrazeny 

tzv. parforsním způsobem lovu, který u nás v 17. století zavedl František Antonín hrabě Špork. 

Při parforsním lovu byl pronásledován pouze jeden konkrétně určený kus zvěře smečkou psů 

čichem po stopě a lovci koňmo. Zvěř při tomto způsobu lovu měla možnost úniku. 

V roce 1641 vydává císař Ferdinand III. ustanovení o lovu pro Čechy, ve kterém se uvádí, 

že „myslivost je kratochvílí šlechtickou“. Přetrvává povinnost loveckých robot. Znamená 

to ovšem i rozmach pytláctví a vydávají se patenty proti pytláctví. 
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Karel VI. vydává roku 1713 různé lovecké směrnice a patenty prosazující chovatelská hlediska 

a trestající pytláctví. Zakládají se první lovecká bratrstva a lovecké řády. Rozvijí se lovecká 

hudba, rituály a ceremoniály, tedy lovecké zvyky a tradice.  

Z důvodu intenzivního lovu šelem se zvýšily stavy spárkaté zvěře, které působily značené škody 

v lesních porostech. V roce 1754 vydává Marie Terezie císařskokrálovský patent o lesích, 

čímž dochází k preferenci lesnictví na úkor myslivosti. Snižují se stavy spárkaté zvěře, černá 

zvěř je chována v oborách. Rozvijí se bažantnictví a s ním ruku v ruce puškařství zaměřené 

na brokové zbraně. 

Josef II. v roce 1781 ruší nevolnictví a v roce 1786 vydává Všeobecný honební patent, 

který upravuje ochranu polních plodin, uvolňuje poddaným v robotách, ukládá uhrazení škod 

způsobených lovem a zvěří a nařizuje chovat černou zvěř nadále v oborách. 

V roce 1811 je v Obecném zákoníku občanském poprvé zakotveno postavení zvěře jako věci 

bez pána. Movitou se stává teprve ulovením.  

Výrazné změny v myslivosti přinesly události v letech 1848 a 1849. Císař Ferdinand I. 

výnosem ze dne 7. září 1848 zrušil poddanství, čímž došlo mimo jiné ke zrušení honebních 

robot.  Jeho synovec císař František Josef I. vydal v Olomouci dne 7. března 1849 Císařský 

patent č. 154/1849 ř. z. (říšský zákon o myslivosti), kterým delegoval právo lovu na vlastníky 

půdy. Zaniká tedy výsadní právo lovu - dominikální. Byla zde poprvé stanovena minimální 

výměra honitby na 200 dolnorakouských jiter, což je pro představu 115,09 ha. Právo lovu tedy 

náleželo vlastníkům souvislých pozemků o celkové rozloze 115 ha a výše. Naproti tomu drobní 

vlastníci pozemků v katastru jedné obce byli sdruženi do tzv. obecních honiteb a právo lovu 

měla příslušná obec, jež ho mohla pronajmout nebo vykonávat prostřednictvím k tomu najatých 

obecních myslivců. Zisk z obecních honiteb byl rozdělován mezi drobné vlastníky pozemků. 

Právo provozovat myslivost měli tedy vlastníci souvislých pozemků výše uvedené výměry, 

což byli příslušníci šlechty, ale také nájemci obecních honiteb, tedy lidé movití bez urozeného 

původu. 

Zkraje 19. stol. zaniklo sokolnictví a čižba v důsledku ochrany drobného ptactva. Vyhynul bobr 

a velké šelmy. Dochází k rozvoji chovů drobné zvěře, dovážejí se nové druhy bažantů. 
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Importuje se také muflon, jelenec viržinský, jelen sika, rozšiřuje se chov kamzíka. V roce 1905 

se na Dobříšsku zavádí chov ondatry.  

Dne 01. června 1866 byl vydán Honební zákon pro Čechy č. 49/1866 čes. z. z. Na rozdíl 

od předchozí právní úpravy sdružuje tento drobné vlastníky půdy v rámci jedné obce, pokud 

společně dosáhli výměry 115 ha, do tzv. honebního společenstva. Dále honebnímu 

společenstvu stanoví povinnost právo myslivosti pronajmout na dobu šesti let. Novinkou tohoto 

právního předpisu bylo, že lovit směl pouze vlastník honebního lístku, který vydával okresní 

úřad. K honebnímu lístku lovec ještě potřeboval souhlas držitele příslušné honitby. Zákon dále 

vymezuje doby lovu a hájení zvěře a zákaz chytání zvěře do ok.  

1. světová válka zdecimovala stavy zvěře na našem území. Po rozpadu Rakousko - Uherska 

nadále platí Honební zákon pro Čechy č. 49/1866 čes. z. z. i v nově vzniklé Československé 

republice na základě čl. 2 zákona č. 11/1918 Sb., o zřízení samostatného státu 

československého. 

Dne 22. dubna 1923 se v Brně konala ustavující schůze, jejímž výsledkem bylo založení 

Československé myslivecké jednoty. Následně byl vydán tzv. malý honební zákon č. 98/1929 

Sb.  

Doba 2. světové války přinesla opět razantní snížení stavů zvěře a rozšíření pytláctví. Po vzniku 

Protektorátu Čechy a Morava bylo v rámci implementace německých právních předpisů vydáno 

vládní nařízení č. 205/1939 Sb., o řádném plnění myslivosti. Dne 31. 03. 1941 vláda 

Protektorátu Čechy a Morava vydala vládní nařízení č. 127/1941 Sb., o myslivosti 

s prováděcím nařízením č. 128/1941 Sb. Tyto předpisy mimo jiné stanoví myslivcům právo 

zvěř lovit a povinnost o ni v době nouze pečovat.  Byla stanovena nová minimální výměra 

tzv. honebních okrsků vlastních na 150 ha a společenstevních na 250 ha souvislé honební 

plochy. Zavedly se myslivecké zkoušky, po jejichž úspěšném složení byl vydán honební lístek. 

Dále myslivec musel být pojištěn proti následkům odpovědnosti z výkonu práva myslivosti 

a povinně členem Československé myslivecké jednoty. V § 35 jsou vyjmenovány zakázané 

způsoby lovu. 

Po osvobození Československa došlo k pozměnění právní úpravy myslivosti. 

Ministerstvo zemědělství vydalo výnosy č. j. 25633-VIII/3-1946, o zvláštních podmínkách 
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o propachtování honebních okrsků spravovaných ústředním ředitelstvím Státních lesů a statků 

v Praze a č. j. 32823/940-VI/7-47, o ustanovení lidových loveckých společností a instruování 

žádostí o schválení stanov a o pacht honiteb. Státní honitby bylo možné pronajmout pouze 

tzv. lidovým loveckým společnostem, které ustanovoval okresní národní výbor a které měly 

stanovené sociální složení svých členů. Také zákon č. 225/1947 Sb., o myslivosti, směřoval 

k potlačení možnosti individuálního provozování myslivosti například tím, že stanovil 

minimální výměry pro honitbu vlastní 200 ha a společenstevní 150 ha. Navýšení minimální 

výměry vlastní honitby na 200 ha způsobilo zánik mnoha těchto honiteb, jejichž pozemky 

se pak staly součástmi nejbližších společenstevních honiteb. Navíc schvalování nájemních 

smluv honiteb příslušelo okresním národním výborům. Stojí za zmínku, že tento zákon zavádí 

funkce mysliveckého hospodáře a mysliveckého hajného a stanoví jejich práva a povinnosti. 

Přetrvávala povinnost členství v Československé myslivecké jednotě. Výsledkem této právní 

úpravy bylo zlidovění myslivosti.  

Zásadní změnu v myslivosti přineslo nabytí účinnosti zákona č. 23/1962 Sb., o myslivosti, 

dne 01. 03. 1962. Myslivost je zde zahrnuta mezi zemědělskou a lesní výrobu, jejíž účelem 

je plánovitý chov a lov zvěře, její ochrana, zušlechťování, ale i přivlastňování si ulovené nebo 

zhaslé zvěře. K dosažení tohoto účelu lze v nezbytné míře užívat honební pozemky.  

Právě honebních pozemků se týká výše zmíněná zásadní změna. Vlastníkům honebních 

pozemků bylo odebráno právo myslivosti a byla rozpuštěna honební společenstva. 

Zákon ukládal okresním národním výborům uznat honitby, jejichž navrhovaná výměra 

dosahuje nejméně 500 ha souvislých honebních pozemků, které spravuje socialistická 

organizace. Soukromé pozemky okresní národní výbor automaticky přičleňoval k nejbližší 

honitbě. Dále zákon stanovil povinnost socialistické společnosti takto uznanou honitbu 

pronajmout tzv. mysliveckému sdružení na dobu 10 let. Novelizacemi tohoto zákona, 

z nichž nejvýznamnější je novelizace zákonem č. 270/1992 Sb., došlo k návratu spojení práva 

myslivosti s vlastnictvím honebního pozemku. Zákon opět umožnil vznik vlastních honiteb 

a znovu zavedl institut honebních společenstev. Minimální výměra vlastní i společenstevní 

honitby zůstala na hodnotě 500 ha souvislých honebních pozemků. Dne 1. července 2002 nabyl 

účinnosti zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého 

se v honitbách hospodaří dodnes.  
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1. květen roku 2004 je v dějinách České republiky zapsán jako datum vstupu našeho státu 

do Evropské unie. Členské státy jsou povinny přijímat různá nařízení, rozhodnutí a směrnice, 

jež vytvářejí zákonné mantinely, v nichž tvoří členské státy svou vlastní legislativu. 

Změny, které z toho vyplývají, se týkají také odvětví myslivosti. Promítly se například 

omezením používání olověného brokového střeliva. 

Ačkoli se v řešeném území nachází rozlehlý intravilán města i několik méně rozlehlých 

zastavěných území přilehlých částí obcí, zbývá zde prostor, jenž zákon č. 449/2001 Sb., 

o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o myslivosti“), definuje jako 

honební pozemky. Vlastníky těchto honebních pozemků sdružuje Honební společenstvo 

Sedlčany, jemuž byla uznána honitba Sedlčany s rozlohou 2016 ha. Držitel honitby Honební 

společenstvo Sedlčany honitbu pronajímá uživateli honitby, kterým je Myslivecký spolek 

Sedlčany, aktuálně s 22 členy.  

Obrázek č. 6 – Ostražitý srnec obecný (Capreolus capreolus) ze sedlčanské honitby. 
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V honitbě je normovaná daňčí a srnčí zvěř, z drobné pak zvěř zaječí a bažantí. Dále se zde 

vyskytuje též černá zvěř, tedy prase divoké (Sus scrofa) a další běžné druhy živočichů zákonem 

o myslivosti označované jako zvěř, například z šelem liška obecná (Vulpes vulpes), kuna skalní 

(Martes foina) i lesní (Martes martes), jezevec lesní (Meles meles), z pernaté zvěře je to 

na vodních plochách volavka popelavá (Ardea cinerea), kachna divoká (Anas platyrhynchos) 

a další druhy kachen, v zimním období kormorán velký (Phalacrocorax carbo), husa velká 

(Anser anser), dále jsou to sojka obecná (Garrulus glandarius), straka obecná (Pica pica) 

a další. Na vodním toku Mastník je v posledních letech zaznamenán výskyt bobra evropského 

(Castor fiber). Zákon o myslivosti skupinu volně žijících živočichů označovanou jako zvěř 

rozděluje do dvou skupin a to na zvěř, kterou lze obhospodařovat lovem a druhy zvěře, jež nelze 

lovit. Tedy ne všichni výše uvedení živočichové mohou být loveni.  

 

Obrázek č. 7 – Selata prasete divokého (Sus scrofa) jsou hlídána bachyní, což může 

v příměstských honitbách představovat konfliktní situace pro návštěvníky přírody i pro psí 

mazlíčky. 
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V honitbě Sedlčany bývá za období mysliveckého roku uloveno od 4 do 7 kusů daňčí zvěře, 

okolo 25 kusů srnčí zvěře a přibližně stejný počet usmrtí automobily, dále zhruba 23 kusů zvěře 

prasete divokého. Lovena je také liška obecná, kuna skalní a bažant obecný 

(Phasianus colchicus). Protože myslivost není pouze o lovu, jak bývá v médiích chybně 

prezentováno, péči o zvěř myslivecký spolek v době nouze zajišťuje provozováním 34 krmelců, 

24 zásypů, 8 napajedel a 51 slanisek. 

Závěrem kapitoly o myslivosti nelze opomenout několik poznámek, jež souvisí s myslivostí, 

ale mohou ovlivnit široké spektrum obyvatel města. 

V souvislosti s intenzifikací zemědělství ubylo v české přírodě mimo jiné zajíce polního 

a koroptve polní. Honitba Sedlčany není výjimkou. Při procházkách přírodou je třeba brát ohled 

na zvěř, nechovat se hlučně, neovladatelné psí mazlíčky je třeba mít na vodítku, aby zbylé 

populace zajíců, koroptví ale i dalších živočichů nebyly jejich pronásledováním stresovány 

nebo dokonce pytlačeny. 

Některé druhy zvěře se přizpůsobily a přesunuly se do zastavěného území města, 

protože zde nacházejí dostupnější potravu, např. kachna divoká (Anas platyrhynchos), 

straka obecná (Pica pica) a k nelibosti majitelů vozidel také kuna skalní (Martes foina). 

Následkem tohoto přesunu je úbytek drobného ptactva u našich krmítek. 

Bohužel, jako v ostatních honitbách, jimiž procházejí frekventované komunikace, 

jsou i v honitbě Sedlčany evidovány značné ztráty zvěře způsobené střety s vozidly. 

Zvláště v podvečerních, nočních a brzkých ranních hodinách by řidiči měli jezdit se sníženou 

rychlostí a se zvýšenou opatrností a předvídavostí. 
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5. Zemědělské hospodářství 

Sedlčansko je charakterizováno jako obilnářská oblast. Terén je mírně zvlněný až svažitý. 

Vzhledem k nadmořské výšce, půdním a klimatickým podmínkám jsou zde na orné půdě 

pěstovány především obilniny (ve značném zastoupení kukuřice) a brukev řepka (řepka olejka). 

Část zemědělsky využívané půdy tvoří trvalé travní porosty. Subjekty hospodařící 

na zemědělské půdě v katastrech obce Sedlčany mají svou živočišnou výrobu umístěnu 

převážně mimo toto území. Celá oblast je vzhledem k výše zmíněnému z pohledu zemědělství 

tzv. znevýhodněnou oblastí (LFA – Less Favoured Area). 

 

Díky velké fragmentaci vlastnictví půdy je obecným trendem, že většina vlastníků 

zemědělských pozemků zde sama nehospodaří, ale tyto pozemky pronajímá hospodařícímu 

subjektu. Velkým agrárním podnikům, jejichž cílem je primárně tvorba zisku, je tím umožněno 

na pronajatých pozemcích velkoplošně hospodařit. Následkem tohoto vztahu je scelování 

pronajatých pozemků do rozlehlých produkčních bloků, čímž zde dochází jednak k erozi, 

ale také ke zhutnění ornice pojezdem těžké zemědělské techniky. Velké půdní bloky navíc 

snižují biodiverzitu a také estetickou hodnotu krajiny. Sedlčansko v tomto trendu není 

výjimkou. 
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6. Vodní hospodářství 

Území města Sedlčany leží v povodí Vltavy. Protéká jím vodní tok Mastník, do něhož se zde 

vlévá Sedlecký potok. Pro Mastník i Sedlecký potok jsou na území města stanovena záplavová 

území s aktivní zónou. Na zmiňovaném Sedleckém potoce je vybudováno významné vodní dílo 

Sedlčanská retenční nádrž (22,15 ha).  Nelze opomenout rybníky a to Dolní a Horní solopyský 

rybník, Zámecký rybník na Červeném Hrádku, návesní rybníky např. v Oříkově, Sestrouni, 

Zbrazi a vodní plochy v zatopených lomech (Solopysky). 

 

Obrázek č. 8 – Pohled na hráz Sedlčanské retenční nádrže, v pozadí objekt s malou vodní 

elektrárnou. 

 
 

V řešeném území není vyhlášená chráněná oblast přirozené akumulace vod. Naproti tomu jsou 

katastrální území Oříkov, Solopysky u Třebnic a Třebnice vyhlášena zranitelnými oblastmi 
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dle Nařízení vlády č. 262/2012 Sb. Nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a akčním 

programu. 

 

Zásobování pitnou vodou zajištuje vodní dílo Přivaděč pitné vody Benešov – Sedlčany, 

kterým je město Sedlčany a další přilehlé obce napojeno na Středočeskou vodárenskou 

soustavu. Přes dva vodojemy (Sedlčany I, Sedlčany II, s celkovým objemem 3250 m3) je pitná 

voda distribuována obyvatelům zásobovacím vodovodním řadem. Současně je po předchozí 

úpravě koncentrace radonu využíván vodní zdroj Solopysky, jehož vydatnost je 6 l/s. 

Dále je v území prameniště se soustavou studní a vrtů (vydatnost cca 1,5 l/s), které společně 

s veřejným vodovodem sloužilo k zásobování bývalých Povltavských mlékáren Sedlčany. 

Severně od Sedlčanské retenční nádrže se nachází jímací území označené jako Sedlčany - 

prameniště III. (vydatnost 5 - 8 l/s). Kvůli kontaminaci se tento zdroj podzemních vod 

nepoužívá a probíhají zde sanační práce.  Všechny výše uvedené zdroje podzemních vod mají 

stanovena ochranná pásma. Závěrem výše uvedených skutečností je, že se v řešeném území 

nenachází dostatek kvalitních a vydatných zdrojů podzemních vod. Část obyvatel, především 

ve výše zmiňovaných devíti částech obce, je zásobována vodou z vlastních studní. Zde je však 

třeba uvést, že se území nachází v oblasti s vysokým rizikem výskytu radonu. 

Na území města je zřízen jednotný kanalizační řad k odvádění odpadních vod do městské 

mechanicko – biologické čistírny odpadních vod. Likvidace odpadních vod v devíti částech 

obce je zajištěna buď v odpadních jímkách více či méně těsných, v lepším případě v domovních 

čistírnách odpadních vod.  

Jakost podzemních ale i povrchových vod je negativně ovlivňována např. nešetrným 

zemědělským hospodařením, splachy z pozemních komunikací ale i úniky odpadních 

vod z netěsných jímek, případně nelegálním vypouštěním jejich obsahu. Problém nedostatku 

prohlubují suchá období, kdy se město potýká s úbytkem zásoby podzemních vod.  Zhoršujícím 

faktorem je nehospodárné využívání vody ze zdrojů podzemních vod např. napouštěním 

zahradních bazénů, zálivkou zahrad, což má za následek další snížení hladiny podzemních vod.  
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Obrázek č. 9 – Pohled na Sedlčanskou retenční nádrž. 
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7. Ochrana přírody 

V blízkém okolí města Sedlčany se nacházejí evropsky významné lokality soustavy NATURA 

2000, kde je předmětem ochrany kuňka ohnivá (Bombina bombina), jde např. o Horní 

solopyský rybník. Ve vzdálenějším okolí pak za zmínku stojí evropsky významná lokalita 

soustavy NATURA 2000 Střední Povltaví u Drbákova s národní přírodní rezervací Drbákov – 

Albertovy skály a také přírodní památka Kosova Hora s předmětem ochrany kručinky křídlaté 

(Genista sagittalis).  

 

Obrázek č. 10 a 11 – Při procházce podél vodního toku Mastník lze nad hladinou zahlédnout 

ledňáčka říčního (Alcedo athis) a v lokalitě Na Chalupách i pobytové známky bobra evropského 

(Castor fiber). 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kru%C4%8Dine%C4%8Dka_k%C5%99%C3%ADdlat%C3%A1
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V roce 2021 byl orgánem ochrany přírody vyhlášen v k. ú. Sestrouň památný strom s názvem 

Dub v Hradišťku. Jde o jeden exemplář dubu letního (Quercus robur) s obvodem kmene 471 

cm měřeným ve výšce kmene 1,3 m nad zemí. 

 

Obrázek č. 12 – památný Dub v Hradišťku. 
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8. Zamyšlení a doporučení 

Životní prostředí se dlouhodobě potýká s negativními vlivy způsobovanými mimo jiné lidskou 

činností. V rámci zpracovávání zadaného úkolu jsem se snažil u každého z odvětví navrhnout 

opatření, která by, dle mého názoru, mohla vést ke zlepšení životního prostředí.  

 
 
8.1 Opatření v lesním hospodářství 
 
V posledních letech byly lesní porosty vystaveny periodám s nadnormálními teplotami vzduchu 

doprovázenými deficitem srážek. Tato sucha vedla k oslabení lesních porostů, jež se následně 

staly méně odolnými proti dalším škůdcům. Důsledky jsou probíhající kůrovcová kalamita, 

borové porosty poškozené suchem, ale i nezdary při obnovách porostů. Aby bylo možné 

takovým kalamitám předcházet a také jim čelit, bude nutné lesní porosty přeměnit, aby se staly 

odolnějšími. Kalamitní holiny a poškozené porosty nám k tomu dávají příležitost. Je třeba 

obnovovat lesní porosty stanovištně vhodnými druhy dřevin a pěstovat lesní porosty druhově 

i výškově diferencované, protože jsou odolnější, jak proti biotickým škůdcům, tak proti 

poškozením extrémními klimatickými událostmi (bořivé větry, těžký sníh, námraza, sucho).  

 

Současně doporučujeme pokračovat v hospodaření v souladu s cíli uvedenými v lesním 

hospodářském plánu LHC Městské lesy Sedlčany:  

1. Zachování lesa jako trvale obnovitelného přírodního zdroje. 

2. Uplatnění principu trvale udržitelného hospodaření. To znamená využívání lesa 

takovým způsobem, aby jeho stabilita, biodiverzita a schopnost plnit užitečné funkce 

lesa zůstala trvale zabezpečena. 

3. Obnovení a udržení stabilních lesních ekosystémů při současném maximálně možném 

ekonomickém zhodnocení lesa. 

4. Zvyšovat kvalitu porostů včasnými výchovnými zásahy, vyvětvováním, tvarováním, 

šetrným přibližováním a asanací hmyzích škůdců a houbových patogenů. 

5. Udržet čistotu lesa, která je zárukou zdravého stavu lesa. 

 

K zamyšlení je také zavedení tzv. přírodě blízkého, nepasečného způsobu hospodaření v lese.  

Při tomto typu lesnického hospodaření se v maximální možné míře uplatňují přírodní procesy, 
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např. nedochází ke vzniku pasek či holosečí, protože jsou výběrově těženy jednotlivé stromy, 

ve vhodných případech se pro obnovu využívá přirozeného zmlazení mateřského porostu. 

Cílem takového hospodaření je pěstování více druhových lesních porostů diferencovaných 

do několika etáží. 

 

Obrázek č. 13 – Nad dodržováním pořádku v lese bdí ostražitý strážce sojka obecná (Garrulus 

glandarius). 

 
 

 
8.2 Opatření v myslivosti 
 
K podpoře hnízdních i potravních příležitostí polního ptactva - koroptve polní (Perdix perdix), 

křepelky polní (Coturnix coturnix) a dalších a ke zvýšení krytových možností srnčí i zaječí 

zvěře, na těžko obdělávatelných pozemcích zřídit biopásy. Ke zvýšení úživnosti honitby 

lze zakládat políčka pro zvěř. 

K zabránění střetů vozidel se zvěří lze na frekventovaných úsecích v honitbě instalovat pachové 

ohradníky nebo speciální odrazky, jejichž úkolem je odradit zvěř od vstupu do vozovky. 

Pachový ohradník je třeba ve výrobcem stanoveném intervalu opětovně obnovovat, aby nedošlo 
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ke snížení účinnosti. U speciálních modrých odrazek, jež se pomocí nástavců připevňují 

na patníky, je nutné přesně dodržet instrukce a umístit je takovým způsobem, aby světlo 

projíždějících automobilů odrážely směrem do lesa či pole. Současně je ke zvážení označit 

úseky s častými střety vozidel se zvěří výstražnou dopravní značkou A 14 – zvěř, případně zde 

omezit rychlost vozidel. Tato opatření výrazně přispějí k bezpečnosti provozu na pozemních 

komunikacích. 

 
8.3 Opatření v zemědělském hospodářství 
 
Negativní dopady velkoplošného zemědělského hospodaření jsou již všeobecně známy. 

Doporučujeme tedy rozdělit půdní bloky remízky, alejemi nebo biopásy a na menších plochách 

pěstovat více druhů plodin a tyto střídat. Takové hospodaření přispěje k zabránění eroze 

zemědělské půdy, kterou jsou poškozovány především rozlehlé lány nevhodně pěstovaných 

mělce kořenících plodin (kukuřice, řepka). Toto maloplošné hospodaření by mělo přispět 

k obnovení biologické rozmanitosti krajiny. 

Obrázek č. 14 – Rozsáhlé pole kvetoucí řepky severovýchodně od Sedlčan. 
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Zemědělská produkce by měla navyšovat podíl v zajištění potravinové soběstačnosti. Aby bylo 

tohoto cíle dosaženo, je třeba na trh dodávat dostatečné množství kvalitních produktů. Za tím 

účelem je nutné upustit od přehnaného využívání chemických postřiků fungicidy, herbicidy, 

insekticidy i pesticidy. Chemické postřiky používané v zemědělském hospodaření zapříčiňují 

také alarmující úbytek důležitých hmyzích druhů a na ně vázaných polních druhů ptáků. 

Negativně ovlivněni jsou i další živočichové, kteří postřikem kontaminované porosty spásají.  

 
8.4 Opatření ve vodním hospodářství 
 
Zmiňované teplé roky s deficity srážek nás přivedly k zamyšlení nad hospodařením s vodou.  

V rámci racionalizace hospodaření s dešťovou vodou navrhujeme, kde je to možné, její jímání 

ze střech veřejných budov a využívání ke splachování toalet či zálivce veřejné zeleně. 

Dále bychom měli věnovat péči o vodní plochy ve městě. Vodní nádrž v ulici Na Potůčku 

by se po revitalizaci dala využít ke studijním účelům žáků blízké 2. základní školy Propojení, 

tak jak bylo navrženo v jednom z projektů participativního rozpočtu. Současně by došlo 

ke zkrášlení celé lokality. V rámci péče o Sedlčanskou retenční nádrž navrhujeme její 

odbahnění. Zlepšení kvality vody zajisté ocení nejen rybáři a členové vodáckého oddílu. 

Bohužel, nutností u obou vodních ploch i jejich přilehlého okolí je pravidelný sběr odpadků. 

Pozornosti by neměl uniknout ani vodní tok Mastník. Zde by pro začátek postačil úklid 

naplavených odpadků z toku i břehu. Při plánování dlouhodobé údržby je třeba přistupovat 

odlišně k části vodního toku v zástavbě a v úseku, kde protéká volnou krajinou. V části toku 

s okolní zástavbou je nutné dbát na zajištění stability břehů a velké průtočnosti (odtěžením sedimentů, 

odstraněním naplavených překážek v toku) a tím zajistit zachování odtokových poměrů. Ve volné 

krajině je vhodné udržet přírodní charakter vodního toku s meandry, které zpomalují odtok vody 

z krajiny, čímž napomáhají v období sucha a v případě mimořádné události zpomalují povodňovou vlnu. 

Tyto úpravy je třeba přednostně konzultovat se správcem vodního toku – Povodí Vltavy, s. p. 
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8.5 Opatření v ochraně přírody 
 
V rámci modernizace vozového parku by město Sedlčany mohlo zvážit pořízení služebních 

vozidel na elektrický pohon či alespoň s hybridními motory a státi se tak dobrým příkladem pro 

další subjekty ve městě, které používají automobily se spalovacími motory.  

 

Ke snížení provozních nákladů městského úřadu i dalších budov v majetku města by vedlo 

umístění fotovoltaických panelů nebo panelů pro ohřev vody na střechy a vytápění pomocí vrtů 

pro tepelná čerpadla.  

 

K podpoře hnízdních příležitostí drobného ptactva by se v městské zeleni daly rozmístit hnízdní 

budky. V rámci zvýšení úživnosti městského prostředí pro hnízdící drobné ptactvo v městské 

zeleni doporučujeme vysazovat atraktivní druhy bylin i dřevin, které ptákům poskytnou jak 

potřebný kryt, tak obohatí potravní nabídku zrnožravým i plodožravým druhům ptáků. 

V případě zrnožravých jsou vhodné orlíček obecný (Aquilegia vulgaris), levandule úzkolistá 

(Lavandula angustifolia), mák vlčí (Papaver rhoeas), kostival velkokvětý 

(Symphytum grandiflorum), pupalka dvouletá (Oenothera biennis). Je nutné zvolit vhodná 

místa pro výsadbu, neboť je potřeba květiny v záhonu ponechat i po odkvětu přes zimu, 

kdy už neplní estetickou funkci. K podpoře plodožravých ptáků vysazujeme brslen evropský 

(Euonymus europaeus), hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), kalinu obecnou 

(Viburnum opulus), pámelník bílý (Symphoricarpos albus), růži šípkovou (Rosa canina), 

tis červený (Taxus baccata), trnku obecnou (Prunus spinosa).  

Dále jsou vytipovány dvě lokality pro umístění hnízdní plošiny pro čápy bílé (Ciconia ciconia).   
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9. Závěrečné zamyšlení 

Je možné, že se některá z navržených opatření mohou zdát nereálná. Je jisté, že některá 

z navržených opatření vyžadují značné pořizovací náklady. Avšak jestliže by byly realizovány 

alespoň některé z výše uvedených nápadů či navržených opatření prostřednictvím vedení města, 

zájmových skupin (myslivců, rybářů, ochránců přírody) ale i subjektů hospodařících v krajině 

(lesníků a zemědělců), věřím, že to povede k ozdravení okolní krajiny, zvýšení biologické 

rozmanitosti a celkově ke zlepšení životního prostředí a tedy zkvalitnění života zdejších 

obyvatel.  
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