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Stav (základní charakteristika) oblasti  

Území MAS Sedlčansko se rozkládá na obou březích Vltavy, geomorfologicky náleží do Středočeské 

pahorkatiny, krajina je členitá, zemědělská s četnými lesy a roztroušenými rybníky. Na západě a severozápadě 

sousedí území s hornatější a více zalesněnou krajinou Brd. Na východě a na jihu pokračuje pahorkatina i za 

hranicemi MAS, postupně ale pozbývá členitosti, která je typická pro území v blízkém okolí Vltavy. Rozloha 

MAS Sedlčansko o.p.s. činí 51 426 m2, nadmořská výška se pohybuje mezi 270 m n.m. (hladina Vltavy) do 

572 m n.m. (rozhledna Kuníček).  

 

Chráněná území 

 

Velkou hodnotou krajiny je zachovalost jejích funkcí a rázu. Je tomu tak zejména díky absenci velkých 

městských center, průmyslových areálů, velkých komunikací, dálnic a železnic. Místní příroda skýtá nesporný 

potenciál pro místní obyvatele i návštěvníky odjinud. O zachovalosti regionu svědčí i výskyt husté sítě 

územního systému ekologické stability (ÚSES) – nachází se zde kromě mnoha regionálních a lokálních prvků 

také dva nadregionální biokoridory (kaňon Vltavy a pás lesů na JV od Petrovic). 

 



 

Mapa: Územní systém ekonomické stability v MAS Sedlčansko  (Zdroj mapy.nature.cz, k 31.8.2015) 

 

 

Klima 

 

Převážná část řešeného území leží v mírně teplé klimatické oblasti, v okrscích MT 10 a MT 11 (sever území – 

Sedlčansko) a MT 3, MT 5 a MT 7 (jih a východ území), pouze jižní okraje řešeného území s nejvyššími partiemi 

Čertova břemene náleží ke klimatické oblasti chladné – okrsku CH 7 (dle klimatické regionalizace E. Quitta, 

1975).  

Průměrná roční teplota se pohybuje kolem 7 - 8°C, průměrné roční úhrny srážek pak kolem 500 - 600 mm. 

Tato podprůměrná hodnota je zčásti způsobena srážkovým stínem Brdské vrchoviny. 

 

 

 



Mapa: Klimatické oblasti v MAS Sedlčansko  (Zdroj mapy.nature.cz, k 31.8.2015) 

 

 

 

Geomorfologická charakteristika 

 

Území MAS Sedlčansko se rozkládá na obou březích Vltavy, geomorfologicky náleží do Středočeské 

pahorkatiny, krajina je členitá, zemědělská s četnými lesy a roztroušenými rybníky. Na západě a severozápadě 

sousedí území s hornatější a více zalesněnou krajinou Brd. Na východě a na jihu pokračuje pahorkatina i za 

hranicemi MAS, postupně ale pozbývá členitosti, která je typická pro území v blízkém okolí Vltavy. 

Nadmořské výšky se pohybují ve velkých rozptylech od přibližně 271 m n.m. na hladině Slapské přehrady po 

výšky nad 500 m n.m. (vrchy Čepel, Bukovec, Husova kazatelna, Strážník, Počepická hora a jiné). Průměrná 

nadmořská výška je pak přibližně 350-400 m n.m. Krajina je typicky kopcovitá s mnoha místními specifiky, 

zejména v hluboce zaříznutých údolích řeky Vltavy či jejích přítoků Mastník, Brzina či Musík. Nejrozsáhlejší 

rovina se nachází severozápadně od Sedlčan v okolí obce Dublovice, zde je také největší množství rybníků. 

 

 

 



Geologické podmínky 

 

Geologicky je oblast velmi pestrá. Známými horninami pravého břehu Vltavy, které jsou často používány i v 

místní architektuře, jsou zejména žuly (granit, granodiorit, dubrachity).  Na některých místech se zachovaly 

obnažené skály či balvany, které jsou pro místní krajinu typické a dnes již mnohdy chráněné – příkladem jsou 

přírodní parky Husova kazatelna či Vrškámen. V Sedlčansko - krásnohorském ostrově se mimo jiné vyskytují 

krystalické vápence tvořící známé jeskyně Týnčanského krasu. 

Celá oblast je typická dlouhou těžební tradicí (sahající do středověku a možná až do dob keltského osídlení v 1. 

a 2. stol. př. n. l.). Je zde mnoho uzavřených lomů a šachet, často zatopených. Těžba se týkala zejména 

místních žul, které byly používány jako cenný materiál v okolí i celých Čechách. Významná je také těžba 

cihlářských hlín, dále pak zlata (rýžování a hlubinná těžba), antimonu a vápence.  

 

    
 

 

Hydrologické podmínky 

 

Celé území spadá do povodí Vltavy. Vltava je dnes v tomto regionu reprezentována třemi údolními nádržemi – 

Orlík, Kamýk a Slapy. Vlivy nádrží na místní krajinu jsou rozporuplné. Stavby nádrží zásadně proměnily ráz 

Vltavského údolí a způsobily zánik celých vesnic i cenných ekosystémů. Přesto si Vltavu bez jejich existence lze 

dnes těžko představit, jelikož nádrže plní mnoho důležitých funkcí od energetiky, přes stálý zdroj vody, po 

hygienické a ekosystémové funkce jako nadlepšování průtoků či retence povodňových vln. Důležitou funkcí je 

také zatraktivnění oblasti z hlediska cestovního ruchu, který s sebou přináší sezónní pracovní příležitosti.  

Největšími pravobřežními přítoky Vltavy v regionu jsou potoky Brzina, Musík a Mastník. Mastník, jako největší 

z nich, má délku asi 30 km a protéká městem Sedlčany. Všechny tři toky mají v některých částech poměrně 

hluboce zaříznutá koryta. Neméně důležitá je i síť menších toků, které vytvářejí zajímavá (často balvanitá) 

stanoviště, vhodná kupříkladu pro výskyt raků. Mnohé toky v zemědělské krajině byly však degradovány v 

průběhu komunistického režimu, čímž utrpěla i řada vlhkých stanovišť a na ně vázané rostliny. Dodnes oblast 

trpí špatnou kvalitou vod, způsobenou zejména přítomností dusičnanů.  

Z hlediska rekreace je zajímavý výskyt zatopených lomů, které slouží zejména místním obyvatelům. Některé 

jsou využívány k zajímavým účelům i pro mimoregionální návštěvníky. 

Nejvíce rybníků se nachází v rovinatější oblasti na SZ od Sedlčan v okolí Dublovic. V regionu je znatelný vliv 

zakladatele rybníků Jakuba Krčína, který na Sedlčansku působil v 16. století. K největším rybníkům patří Musík 

(49 ha), Vrbsko (18 ha), Solopyské rybníky. 

Krajina má malou retenční schopnost zadržovat vodu, trpí rychlým odtokem vody z území a naopak v době 

přívalových srážek je ohrožována povodněmi. 

 



Pedologické podmínky 

 

Plošně nejvíce zastoupeným půdním typem regionu jsou kambizemě. Tento typ půd je typický pro svažité 

pahorkatiny či vrchoviny.  Na většině území má půda velký obsah skeletu, občas i malou hloubku, což vytváří 

nevhodné podmínky pro zemědělství. Přesto i zde je zemědělství dlouhodobě velmi důležitou činností, 

zdrojem pracovních příležitostí a zásadním faktorem utvářejícím zdejší lesopolní krajinu.  

 

 

Biodiverzita 

 

Ze zachovalých přírodních biotopů jsou nejvíce rozšířené křoviny, lesy (především podél řeky), vodní plochy, 

toky a trávníky (především na jihovýchodě území – obce Petrovice, Nechvalice, Počepice). Díky malé hustotě 

sídel, chybějícímu průmyslu a členité krajině přerušené tokem Vltavy má území MAS oproti sousedícím 

regionům zachovalou a pestrou skladbu biotopů. 

Podle statistických dat AOPK nedosahuje relativní četnost rostlinných a živočišných druhů na území MAS 

žádných vyšších hodnot a odpovídá nízkému zastoupení druhů na většině území ČR. Větší hustotu 

zaznamenaly obce Dublovice, Křepenice, Nalžovice a Radíč. 

Plošné zastoupení přírodních biotopů je v MAS přibližně stejné jako v širším okolí, největší podíl přírodních 

biotopů byl podle AOPK zaznamenán v obcích: Křepenice, Nalžovice, Radíč, Solenice, Milešově, Počepice, 

Nechvalice, Petrovice. 

Na území MAS je jedno kolizní místo, kde silniční doprava ohrožuje obojživelníky při jejich jarní migraci ze 

zimoviště do lokality páření. Jedná se o cca 1,5 km dlouhý úsek silnice č. 118 ze Zduchovic přes Vrškamýk.  

Územím MAS procházejí tři regionální biokoridory, které představují průchodnost krajiny pro velké savce. 

 

Ochrana životního prostředí 

 

Ovzduší 

Stav ovzduší v MAS je spíše nadprůměrný, území je výrazně čistší než sousední Příbramsko a blízká Praha a její 

okolí (viz Výroční zpráva MŽP). ÚHÚL uvádí mírné ohrožení lesů imisemi jen ve dvou obcích MAS – ve Svatém 

Janu a v Dublovicích. 

Vody 

Na území MAS se nacházejí vodní díla Kamýk a Slapy. Podél nádrží a podél větších přítoků jsou vymezena 

pásma povodňové ochrany. Nachází se zde více menších ochranných pásem vodních zdrojů. Na základě 

rozdělení VÚV T.G.M. spadá celá západní a střední část MAS z hlediska ochrany vod do ohrožené oblasti, to 

znamená, že se zde vyskytují vody znečištěné dusičnany ze zemědělských zdrojů. Zemědělské hospodaření 

v této oblasti upravuje akční program nitrátové směrnice. Hranici tvoří Radíč, Sedlčany, Vysoký Chlumec, 

Počepice a Petrovice.   

Půda 

Vodní erozí jsou podle mapy Výroční zprávy MŽP ohroženy především orné půdy – hlavně jižní část území MAS 

mimo okolí Vltavy. Větrná eroze sice není zdaleka tak výrazná, nicméně také ohrožuje celé území MAS. 

Odpady 

Skládky komunálního odpadu jsou v Příbrami, v Neveklově a ve Voticích. V Neveklově je také zařízení pro 

energetické využití odpadu. V Krásné Hoře funguje zařízení na zpracování autovraků.  

Buduje se zde skládka na bioodpad 

 

 



Ochrana přírody 

Viz příloha 

 

Podmínky pro zemědělství 

 

Dle klasifikace Výzkumného ústavu zemědělské ekonomiky z roku 1996 je území Středního Povltaví 

charakterizována těmito výrobními oblastmi: 

 obilnářskou - terén mírně zvlněný až svažitý, 300 - 600 m n. m.; typické plodiny: obilniny, řepka, 

technické plodiny,  

 bramborářskou - středně zvlněný až svažitý terén, 400 - 650 m n. m.; typické plodiny: brambory, 

krmné obilniny, níže řepka, 

 pícninářskou - členitý vysoce svažitý terén, nad 600 m. n. m.; typické plodiny: ojediněle brambory, 

převážně pastvinná vegetace. 

Celé území je vzhledem k výše zmíněnému z pohledu zemědělství tzv. znevýhodněnou oblastí (LFA – Less 

Favoured Area). 

 

Kaňon Vltavy 

 

Podél toku Vltavy se na obou březích táhne široké pásmo lesů, tato ekologicky hodnotná oblast je vedena 

v rámci ochrany přírody jako významný biokoridor, upevňuje ekologickou stabilitu území. Část toku a kaňonu 

na jihu MAS patří do chráněné ptačí oblasti Údolí Otavy a Vltavy.  

Pro trvale udržitelný rozvoj MAS Sedlčansko, o.p.s. má Vltava a její okolí význam z těchto důvodů:  

+ ekologická stabilita území, chráněné druhy a oblasti  zdravé a přirozené životní prostředí bez velkých 

investic 

+ krajinná hodnota řeky, kaňonu řeky, skal a okolí  jedinečnost a atraktivita pro obyvatele i návštěvníky 

+ turistické a rekreační aktivity  cestovní ruch, sport, související podnikání 

- špatná dopravní dostupnost některých sídel  stárnutí a ubývání obyvatel, nezaměstnanost a další 

ekonomicko-sociální problémy 

- izolovanost obou břehů, odlehlost  náročnější komunikace 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obytná krajina 

 

V posledních deseti až patnácti letech zaznamenalo území nárůst zájmu o obytnou funkci krajiny, posílení 

jejího kulturně historického významu. Byly realizovány aktivity na záchranu drobných památek v krajině, byly 

rekultivovány první úseky starých cest a upraveny malé krajinné lokality zvyšující její obytnou funkci. 

 

 

 

       
 

 

 

Obnovitelné zdroje energií, bioodpad 

Alternativní zdroje energie na území: 4 areály solárních elektráren, 3 malé vodní elektrárny, 7 bioplynových 

stanic. 

Většina obcí má obecní les a udržuje jej v dobrém stavu, uvedené rozlohy se značně liší.  

 

Tabulka: Obnovitelné zdroje  (Zdroj ČSÚ k 31.12.2014, Dotazníkové šetření MAS 2014) 

Obnovitelné zdroje 

odpověď 

ano, v 

pořádku 

ano, před 

obnovou 

ne, plánuje 

se 

ne, není 

potřeba 

solární elektrárny – areál 4 0 2 24 

malé vodní elektrárny 3 0 7 21 

větrné elektrárny – areál 0 0 4 27 

obecní les – do pozn. počet ha 25 3 1 2 

sběrné místo bioodpadu 6 2 16 7 

bioplynová stanice 7 0 2 15 

 

 

 

 



Mapa: Obnovitelné zdroje (Zdroj ČSÚ k 31.12.2014, Dotazníkové šetření MAS 2014) 

 

 

Shrnutí 

Území leží ve středočeské pahorkatině, kopcovité členité zemědělské krajině s roztroušenými lesy a rybníky.  
Na severu v okolí Dublovic má charakter rovinatější. Velkou hodnotou krajiny je zachovalost jejích funkcí a 
rázu, o čemž svědčí i hustá síť systému ekologické stability (ÚSES). Z hlediska klimatu spadá území do oblastí 
s podprůměrnými hodnotami ročního úhrnu srážek způsobených srážkovým stínem Brd.  Území má pestré 
geologické podloží, typickou horninou je žula, která se tu těžila a dodnes těží v místních lomech. Žula tvoří 
kolorit zdejší krajiny a to nejen v zastavěném území, ale i ve volné krajině. Kromě žuly se na území vyskytují i 
vápence (jeskyně Týnčanského krasu) a jíly, které daly historicky vzniknout cihlářskému a keramickému 
řemeslu. 

Celé území spadá do povodí Vltavy, na níž jsou vystavěny tři údolní nádrže – Orlík, Kamýk a Slapy. Stavby 
nádrží zásadně proměnily ráz Vltavského údolí. Způsobily zánik celých vesnic i cenných ekosystémů, nová 
podoba toku plní nové důležité funkce: energetickou, protipovodňovou, rekreační i ekologickou. Na 
hospodaření s vodou v krajině má vliv i hustá síť přítoků a malých vodních nádrží – rybníků. Krajina má malou 
retenční schopnost zadržovat vodu, trpí rychlým odtokem vody z území. V době přívalových srážek je 
ohrožována povodněmi. 

Půda má na většině území velký obsah skeletu, občas i malou hloubku, což vytváří nevhodné podmínky pro 
zemědělství. Přesto i zde je zemědělství dlouhodobě velmi důležitou činností, zdrojem pracovních příležitostí a 
zásadním faktorem utvářejícím krajinu.  

Díky malé hustotě sídel, chybějícímu průmyslu a členité krajině přerušené tokem Vltavy má území MAS oproti 
sousedícím regionům zachovalou a pestrou skladbu biotopů. Na ochranu biodiverzity má pozitivní vliv 
působení o.p.s. Ochrana fauny Hrachov a její širší environmentální aktivity. Podmínky pro zemědělství jsou ve 
zdejším území horší nežli je celorepublikový průměr, celé území leží v tzv. znevýhodněných oblastech LFA. 
Na území se využívají obnovitelné zdroje energie: 

 malé vodní elektrárny – existují 3, plánováno dalších 7, 
 areály se solárními panely – existují 4,  
 větrné elektrárny – ve 4 obcích plánovány, 
 bioplynové stanice – existuje 7, plánovány další 2. 



Ekologicky nejhodnotnější oblastí je kaňon Vltavy.  

V posledních letech zaznamenalo území nárůst zájmu o obytnou funkci krajiny a posílení jejího kulturně 

historického významu.  

 

 

Analýza z pohledu aktérů, problémy a jejich příčiny 

Pracovní skupina 

Eva Zirhutová, předsedkyně Místo pro život, z.ú. 

Ing.Jan Michálek, starosta obce Dolní Hbity, bývalý pracovník odboru regionálního rozvoje 

Jana Mašková, absolventka PřF UK obor geografie 

David Muhlbach, podnikatel v oblasti rekreace a cestovního ruchu 

Ing. Matěj Polánek, absolvent Zemědělské univerzity obor Krajinná ekologie 

expertní skupina: 
Ing. arch. Vít Rýpar, doktorand na Fakultě architektury ČVUT 
Ing. arch. Klára Salzmann, obor krajinné studie 
Jiří Malíček, absolvent PF UK, obor biodiverzita 

 

Říká se, že krajina je taková, jací v ní žijí lidé. V naší kulturní krajině je téměř vše vytvořeno nebo silně ovlivněno 

lidmi. Lidským znamením v krajině jsou pole, louky, sady, stávající podoba lesa, všechny liniové stavby /cesty, 

železnice, vzdušné trasy kabelů/, stavby a objekty... 

O krajině často přemýšlíme v posledních desetiletích jako o bolavém problému zcela zásadního významu pro 

další směřování lidí. Ne vždy a nejen v poslední době byli a jsou lidé vnímaví a uvážliví hospodáři. Mnohé 

dlouhodobě získávané zkušenosti a znalosti lidí žijících v těsném sepětí s přírodou nebyly ctěny a jsou možná již 

nenávratně zapomenuty. Je zřejmé, že v souhrnném působení mnoha různorodých vlivů dochází k výrazným 

negativním změnám, často nevratným a nedobrým. Zaznamenáme dlouhodobě nepříznivý trend ve zvyšování 

průměrné teploty a snižování množství dešťových srážek, postupuje eroze půdy, odnos ornice větrem i 

přívalovými dešti, ubývá kvalitních dřevin v krajině, dochází k nekontrolovatelnému rozrůstání plevelných a 

cizorodých druhů na úkor původních společenstev rostlin, sídla se nekontrolovaně rozšiřují do okolí, často zcela 

bez ohledu na topografii a únosnou míru, stavby nerespektují podmínky lokality, nevyužívají místní materiály a 

léty osvědčené pracovní postupy, dochází k nevratnému poškození panoramat, nevhodnému zastavování 

záplavových oblastí vodních toků, vodoteče jsou napřimovány a cenná voda je rychle bez užitku odváděna 

z krajiny. Jsou jistě i lokální výjimky, o to cennější. Tušíme, že naše krajina je velice křehká, jako každá 

vybalancovaná rovnováha mnoha protisměrných dějů. Sledujeme zároveň postupné odcizení lidí od přírodního 

prostředí, u mnohých se vytrácí potřeba jakéhokoliv kontaktu s krajinou, ale jsou i lidé, kteří intuitivně cítí, že 

vývoj obecně dobrý není a chtěli by pomáhat, někde, nějak začít. Ale jak, aby nevznikla třeba dobře míněným 

zásahem nakonec zase další újma? 

 

krajinářská architektka Eva Wagnerová 

 

 

 



Voda v krajině  

Stejně jako na většině území V ČR, tak i území regionu MAS se potýká s problémy zadržení vody v krajině a 
nepříznivými účinky přívalových dešťů. Kopcovitý charakter a lokalizace území ve srážkovém stínu Brd činí 
problém zadržení vody v krajině o to výraznějším.  

Sídla v těsné blízkosti vodních toků, zejména Vltavy, čelí velkému riziku ohrožení povodněmi.  
V sídlech ležících podél Vltavy jsou již ve velké míře vybudovány lokální varovné systémy a jsou řešena lokální 
protipovodňová opatření (Kamýk nad Vltavou, Solenice). Nedostatečné jsou zatím opatření v obcích ležících 
na menších tocích.  

 

    

 

hlavní problémy 

 Malá retenční schopnost krajiny (nedostatek vodních nádrží, snížená retenční schopnost údolních niv, 
rychlý odtok srážkové vody v extravilánech obcí) 

 Ohrožení sídel povodněmi (rychlý odtok srážkové vody v intravilánech obcí, urbanizace území podél 
vodních toků) 

 Ohrožení půdy vodní erozí 

 Málo efektivní koncepční krajinné studie řešení problémů  

 
příčiny 

 Charakter a lokalizace území 

 Nevhodné technické úpravy vodních toků 

 Nevhodné obhospodařování zemědělské půdy v některých částech území 

 Svod dešťové vody v obcích ze zpevněných ploch kanalizací přímo do vodoteče, urychlení odtoku.  

 

Udržení případně zlepšení ekologické funkce krajiny – biodiverzita 

Stav biodiverzity na území lehce převyšuje republikový průměr. Unikátní a výjimečné je na našem území 

zastoupení téměř všech ekosystémů, „máme tu od všeho trochu“ : vodní ekosystémy, lesy, louky, pole, 

vápence, písčité lokality, dokonce i místa s výskytem horské květeny.  Na území se vyskytují vzácné druhy 

rostlin jako např. koniklece, orchideje, tisy, žijí tu syslové, kuňky, výři i orel mořský. Není ale mnoho lidí, kteří 

to ví a ještě méně těch, kteří se ve prospěch zachování malých vzácných lokalit angažují. Dva subjekty: 

Ochrana fauny Hrachov a spolek Bělozářka stačí jen na základní péči. 

 



 

 

hlavní problémy: 

 Křehká stabilita malých vzácných lokalit, ohrožení biotopů nešetrnými lidskými zásahy 

 Negativní vliv extenzivní velkoplošné zemědělské výroby na diverzitu živočichů a rostlin 

 Narušený přirozený vodní režim krajiny, vodní ekosystémy 

 Rybníkářství s intenzivním chovem ryb   

 Nedostatečná ochrana migrace živočichů 

 Ne vždy dostatečné prosazování agroenvironmentálních opatření 

 Časová a finanční náročnost péče o stanoviště s výskytem chráněných živočichů a rostlin 

 Nízké povědomí veřejnosti a zástupců obcí o potřebnosti a opatření k zachování biodiverzity krajiny 

 Malé zajištění a podpora státu ochraně biodiverzity 

příčiny 

 Intenzivní velkoplošná zemědělská výroba 

 Úbytek hospodářů – vlastníků, málo rozšířené ekozemědělství 

 Dotační zemědělská politika státu 

 Regulace vodních toků a niv, dotační politika státu v období 2009 – 2014 (podpory zakládání chovných 
rybníků, které zapříčinily devastaci stanovišť pro obojživelníky) 

 Nedostatečné zdroje na péči i vzácné biotopy 

 Lhostejnost větší části obyvatel ke stavu biodiverzity v území, nízké povědomí o potřebách živočichů a 
rostlin, malý ohled řidičů na migraci zvířat přes komunikace... 

 

 

Zachování přírodních a krajinných hodnot 

Zdravá krajina je krajina s bohatou diverzitou krajinných prvků. Rozpad až zánik malého soukromého 
hospodaření na vlastní půdě, scelování pozemků, nové technologie, to vše má za následek úbytek prvků 
v krajině. Nelze jinak, nežli se smířit s tím, že některé prvky, které přestaly sloužit člověku, z naší krajiny 
nenávratně mizí (bohatá síť cest, většina sadů na okrajích intravilánů obcí). Některé prvky, byť pozbyly svůj 



účel, pro který vznikly, jsou z piety obnovovány a udržovány (sakrální stavbičky, historická a kulturní drobná 
architektura) a některé prvky, které vznikly v minulosti, slouží svému účelu dál. S novými lidskými potřebami 
vznikají v naší krajině prvky nové (cyklostezky, odpočívadla, naučné lokality aj.). Krajina začíná plnit čím dál 
tím více nejen užitkovou, ale i obytnou a rekreační funkci. 

Ochrana a péče o krajinu už není zdaleka jen v rukou hospodářů a vlastníků půdy, ale stále více i v rukou obcí, 
zemědělských podnikatelů, neziskových organizací a dobrovolníků. Na jedné straně sledujeme trend 
postupného odcizení lidí přírodnímu prostředí, na druhé straně přibývá lidí, kteří si uvědomují hodnotu krajiny 
pro budoucí život a jsou ochotni se aktivně zapojit do různých programů ochrany a péče o přírodu a krajinu 
v okolí obcí i v regionu. 

       

 
Příklady prvků a aktivit zvyšujících diverzitu krajiny a její obytnou funkci: 

 pěší trasy pro různé věkové kategorie obyvatel   

 vyhlídková místa, odpočívadla 

 aleje podél cest  

 přírodní hřiště a sportoviště 

 místa pro táboření a společenské události (ohniště, přírodní amfiteátry, úprava starých lomů 
na společenské prostory pro dočasné výstavy v plenéru, přírodní plovárny, říční lázně, ……) 

 obnova historických cest  

 obnova drobných kulturních objektů (kříže, lávky, kapličky, plastiky, ….) 

 péče o památné stromy, obnova solitérních stromů v krajině  

 péče o staré ovocné sady s genofondem místních odrůd ovocných stromů 

 založení nových ploch mikrosadů s krajovými odrůdami, případně napojení – sušárna ovoce, 
pálenice… 

 protierozní opatření – zmírnění splachování ornice (kamenné tarasy, meze s vegetací, dělení 
orné půdy na menší celky, vkládání dřevin do ploch orné půd, převod méně úrodných ploch 
orné půdy na louky), péče o louky, květnaté louky tradičního typu, pokosy  

 včelaření pro krajinu a úrodnost plodin na poli i v zahradách 

 sběr semen cenného genofondu na lokalitě, předpěstování dřevin v obecních miniškolkách pro 
zpětnou výsadbu 

 likvidace plevelných a nepůvodních rostlin, limitujících nebo potlačujících původní flóru (akáty, 
pajasany, netvařec, křídlatka, bolševník…) náhradou za původní domácí taxony 

 
Území Mas Sedlčansko má velké předpoklady stát se hodnotnou kulturní krajinou s bohatou diverzitou 
krajinných prvků a to nejen díky svému přírodnímu zázemí a rázu, ale především díky lidským kapacitám, 
dobrovolníkům a zástupcům obcí a veřejných organizací. 

Na území byla zřízena skupinou „nadšenců a místních patriotů “ turistická destinace Toulava (více viz oblast 
Zaměstnanost a podnikání). 

Organizace Místo pro život, z.ú. ve spolupráci s architekty a místními řemeslníky iniciuje drobné realizace 
v krajině (lavičky, odpočívadla, přírodní hřiště), nabízí školám vzdělávací programy místně zakotveného učení a 
vyhotovuje pro ně vzdělávací materiály, pomůcky a portály. 

Velký podíl na zachování kvality přírody a krajiny má o.p.s. Ochrana fauny Hrachov, a to jak svým hlavním 
zaměřením, tak souběžnými vzdělávacími environmentálními programy a konkrétními opatřeními v krajině. 
Zajímavý program nabízí Smolotelský dvůr zaměřený na podporu přírodních zahrad (v roce 2014 získal 
ocenění Přírodní ukázková zahrada), budování čističek odpadních vod a vzdělávací environmentální programy. 



Některé obce v regionu spolupracují se zemědělskými družstvy, místní veřejností neziskovými organizacemi na 
úpravě starých cest (viz oblast Zemědělství). 

V regionu lze vidět řadu realizací v  krajině, které vznikly ve spolupráci s předními českými krajinnými 
architekty: David Vávra, Eva Wagnerová. 

 

             
 
 
hlavní problémy 

 Protichůdnost ekonomických a ekologických zájmů. 

 Nedostatečné finance na realizace, zejména úpravy povrchů cest. 

 Slabé povědomí (především části zastupitelstev) o tom, že péče o krajinu už není jen v rukou 
hospodářů a vlastníků, ale i uživatelů, to je občanů a obcí. 

 Časová náročnost péče o krajinu, omezené možnosti podpory organizovaná na dobrovolné bázi, lidé 
na venkově mají volného času ještě o něco méně nežli lidé ve městě.   

 Hrozba úprav v přírodě a krajině bez dostatečné profesní podpory („hurá akce bez promyšlené 
udržitelnosti“). 

příčiny 

 Násilné přetržení přirozených vazeb hospodaření v krajině. 

 Změna hospodaření v krajině – robotizace, velké zemědělské stroje (neprůjezdnost cest). 

 Rychlé tempo života.  

 Ztráta přirozené moudrosti péče o krajinu.   

 Nízké rozpočty obcí neumožňující krajinné úpravy (především cesty, cyklostezky apod.). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kvalita prostředí v sídlech – zachování venkovského charakteru obcí 

 

 

Není to tak dávno, kdy se na návsích pod lipami scházeli lidé po práci na kus řeči, kdy projít po hlavní cestě 
nebylo nebezpečné a domy s pálenými taškami, dřevěnými ploty a kamennými zídkami „seděly“ v krajině tak 
přirozeně a nenápadně jako lípy, švestky a jabloně kolem nich. Na rozdíl od jiných evropských zemí máme za 
sebou 50 let nedemokratického režimu, kdy mnozí lidé neměli svobodu rozhodovat ani o svém osudu ani o 
osudu svého domova nebo místa, které měli v srdci. Tehdejší obraz vesnice charakterizují tisíce prodejen 
potravin Jednota, restaurací a dalších unifikovaných staveb. Na okrajích obcí vyrostly obří budovy 
sjednocených zemědělských družstev. Rozvoj automobilismu na mnoha místech upřednostnil potřeby řidičů 
před potřebami chodců. 
Lidé dnes mají možnost promlouvat do věcí veřejných,  mohou spolurozhodovat o místě, ve kterém žijí – čemu 
má sloužit, jak bude vypadat, co zachovat, co obnovit, aby si venkov budoval svou vlastní tvář, nestal se 
zrcadlem měst. 
Proměna venkova nebude rychlá. Musí vyrůst z potřeb lidí, kteří na venkově žijí. Je ale třeba na koncepčních 
dokumentech rozvoje obcí spolupracovat s profesionály – dobrými architekty a urbanisty, aby se nenapáchaly 
další škody, které na dlouhou dobu ovlivní charakter našich obcí. 

krajinný architekt Jakub Chvojka 

 

 



 

Rozvoj urbanizované krajiny – zastavěného území respektuje dva hlavní cíle: zachování venkovského 
charakteru obcí a kvalitu života na venkově. Zachovat venkovský charakter napomáhají kvalitní územní plány, 
případně plány regulační, osvěta a vzdělávání zacílené na historii území, porozumění vazbám výstavba x účel, 
příklady dobré praxe apod. Rozvoj urbanizované krajiny vzhledem k podpoře kvality života je řešen v úzké 
součinnosti s podporou rozvoje zaměstnanosti a služeb, řešení podmínek pro inovativní formy vzdělávání MŠ 
a ZŠ, kvalitní trávení volného času. 

Na území MAS Sedlčanska se problematice venkovského urbanizmu věnují některé obce, veřejné instituce a 
neziskové organizace. 

Ve Vysokém Chlumci byl zřízen skanzen lidové architektury. 

 

 

 

S architektem dlouhodobě spolupracuje na rozvoji obce Kamýk nad Vltavou. Na jaře 2015 se do spolupráce 
s architekty zapojila i obec Dolní Hbity. Petrovice v roce 2015 zahájily spolupráci s ateliérem Ing. Arch. Beneše 
a uspořádaly ze studentských prací ateliéru výstavu projektů zaměřenou na místa v obci. 

Lidové architektuře na Sedlčansku se věnuje Muzeum Sedlčany.O.S. Místo pro život HON dlouhodobě ověřuje 
spolupráci s architekty na realizacích ve venkovské volné a zastavěné krajině. Vzdělávací portál sdružení je 
zaměřen i na architektonická témata českého venkova: veřejná prostranství, bydlení na venkově a další. V 
rámci projektů OPVV byly natočeny 3 dokumentární filmy zaměřené na venkovskou architekturu a urbanizmus 
se souhrnným názvem Krajině naproti. 

    

 



hlavní urbanistické problémy území: 

 Skloubení dvou trendů rozvoje: zachování venkovského charakteru obcí a potřeby moderního člověka 
po obslužnosti sídel (vyrovnat se v uspokojení základních potřeb obyvatel městům a zároveň neztratit 
genius loci venkova). 

 Malá  úroveň povědomí zastupitelů obcí a veřejnosti o základních funkčních a estetických principech 
tvorby veřejného prostoru na venkově: provázanost s okolní krajinou, tvorbou prostoru 
podporujícího žité sousedství,  prostupnost prostoru pro chodce, jednoduchost řešení, návaznost na 
tradici, materiál, zeleň... 

 Nedostatečná vzdělanost architektů ve znalostech fungování venkova, venkovského prostoru a 
komunitní práce s obyvateli venkova. Absence katalogů a inspiromatů staveb pro venkov. 

 Nedostatečné  vzdělávací materiály pro žáky a studenty místních škol o urbanizmu, venkovském 
urbanizmu, volné a zastavěné krajině,  soukromém venkovském bydlení... 

 Velké a nevhodné hospodářské objekty ve venkovských sídlech. 

 Nová rodinná výstavba nerespektující místní tradici, malá provázanost nové zástavby s historií, 
nevhodné plošné uspořádání nových satelitních zástaveb. 

 Velké zastoupení nepůvodních druhů dřevin a zeleně na veřejných prostorách a soukromých 
zahradách. Nevhodně upravené návesní rybníky. 

 

       

       

 

příčiny 

 Násilně přetržená kontinuita vývoje venkova komunistickým režimem. Zvenku implementovaná 
koncepce srovnání rozdílů mezi městem a venkovem.  

 Absence vzdělávacího programu o venkovském bydlení na základních a středních školách. Nízké 
povědomí venkovského obyvatelstva o významu architektury v rozvoji vesnice („vyhozené peníze na 
architekta“). 

 

 



Krajinné a urbanistické studie území 

Dokumenty územního rozvoje vytvářejí předpoklady pro výstavbu, zajišťují udržitelný rozvoj území a 
koordinaci veřejných a soukromých zájmů, určují pravidla pro využití území a pro rozhodování veřejné správy. 
V některých případech má tato dokumentace pozitivní dopad i na podporu projektů, financovaných z ESIF. 
Cílem vytvoření dokumentů jsou komplexní přístupy k řešení území, reakce na potřeby území z hlediska 
veřejných zájmů, vývoje hospodářství, změn klimatu, povodňového nebezpečí a další. Při jejich tvorbě by měly 
být aplikovány principy udržitelného a vyváženého rozvoje. Plány a studie stanovují základní koncepci rozvoje 
území obce, ochrany jeho hodnot a jeho plošného a prostorového uspořádání. Studie by vždy měly vycházet 
jak z místních specifik, tak z národních a nadnárodních strategií (Adaptační strategie EU a zelená 
infrastruktura). 
Kvalitně zpracované strategické a koncepční dokumenty jsou předpokladem dlouhodobého promyšleného a 
udržitelného rozvoje volné i urbanizované krajiny.  Pokud jsou navíc vyhotovovány komunitní formou, mohou 
přispět k aktivaci lidí a jejich ochotě angažovat se ve prospěch krajiny regionu. 
Na části území MAS byla vypracována Studie krajiny ..... doplnit, ale v současné době nemá potenciál 
napomoci řešení komplexu problémů spojených s udržením kvality přírody a krajiny území. 

Hlavní problémy  

 Přístup k ochraně ŽP po složkách, ne v provázanosti všech dílčích oblastí ochrany a provázanosti všech 

oblastí rozvoje územní 

 Nízká úroveň prevence klimatickým změnám 

 Malé povědomí veřejnosti, nízká úroveň vzdělání především v oblasti místních specifik, nedostatečná 

osvěta o ochraně a péči o přírodu a krajinu 

Protichůdnost ekonomických a ekologických zájmů 

Problémem, který významně ovlivňuje kvalitu životního prostředí a stav přírody, je protichůdnost 

hospodářských a ekologických zájmů vlastníků, hospodářů a uživatelů přírody a krajiny. Tento problém je 

celosvětový, v podmínkách ČR však vyostřenější v důsledku vyvlastnění pozemků za totalitního režimu a 

následné „nápravy“ po roce 1989.  

Hospodáři v krajině, až na výjimky, přestali mít zájem o ochranu a péči o přírodu, jak tomu bylo dříve, 

převažujícím nebo jediným zájmem je zisk. Jejich ochota podílet se na péči o krajinu, kterou obhospodařují, je 

převážně na dobrovolné bázi. Důležitá je spolupráce obcí (starostů) a zemědělských podniků. Příkladů dobré 

spolupráce není mnoho, ale v regionu Sedlčanska jsou, např. v obcích Petrovice, Nedrahovice.  

Protichůdnost zájmů je patrná i na nejvyšší státní úrovni ve spolupráci Ministerstva zemědělství a Ministerstva 

životního prostředí.  

 

                                     



 

Likvidace odpadů 
Viz oblast Zázemí 

 

Energie 

Nakládání s energií se dotýká téměř všech oblastí rozvoje regionu. Pro oblast životního prostředí je důležité, 
jakým směrem se bude ubírat zajišťování energie z obnovitelných zdrojů, tak aby přinášelo ekonomický efekt a 
zároveň neohrožovalo přírodní a krajinné hodnoty území a nejrůznější opatření na úspory energií. 

Všeobecně lze konstatovat, že jsou na nízké úrovni znalosti této problematiky, a to jak u zástupců obcí, tak 
zástupců podniků, neziskových organizací a veřejnosti. 

Stát bude v nadcházejícím období podporovat rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů 
energie, ale v regionu zatím nepanuje shoda mezi aktéry regionu a starosty, jak optimálně tuto problematiku 
řešit. Rozdílné jsou názory na míru a způsob využití zdrojů. 

V Kosově Hoře a Jesenici byla řešena problematika umístění větrných elektráren. 

Martin Krameš, starosta obce Kosova Hora: 

Domnívám se, větrné elektrárny by významně poškodily ráz krajiny a ani jejich přínos by nebyl vzhledem 

k poloze území v závětrné straně Brd velký. Pro region Sedlčanska je řešením především podpora fotovoltaiky 

na rodinných domcích. 

Občané Jesenice vyjádřili svůj názor proti umístění elektrárny prostřednictvím petice. 

Prosím o další názory a informace (bioplynovíé stanice, spalování biomasy, peletárny, zateplovací programy, 

efektivní řešení vytápění rodinných domů, malé vodní elektrárny) 

 

Hlavní problémy - souhrn 

A) Problémy v oblasti ekologické funkce krajiny 

 Malá retenční schopnost krajiny: nedostatečná kapacita a četnost vodních nádrží, snížená retenční 
schopnost údolních niv, rychlý odtok srážkové vody v extravilánech obcí, negativní dopad na 
biodiverzitu vodních ekosystémů. 

 Ohrožení sídel povodněmi: rychlý odtok srážkové vody v intravilánech obcí (malé využití srážkové 
vody). 

 Ohrožení půdy vodní erozí. 

 Nedostatečná ochrana vzácných biotopů a péče o chráněné lokality – chybí finance i lidé. 

 Absence kvalitních koncepčních řešení – krajinné a územní studie. 

B) Problémy v oblasti sociálně kulturní funkce krajiny 

 Zachování průchodnosti krajiny (extra i intravilánu). 

 Nízké povědomí veřejnosti o hodnotách a funkcích krajiny, nutnosti její ochrany a péče. Omezené 
možnosti dobrovolnictví v péči o krajinu, časová a finanční náročnost. Nedostatečně využitý 
potenciál místně zakotveného učení na všech stupních škol. 

 Skloubení dvou trendů rozvoje venkovské urbanizované krajiny: zachování venkovského 
charakteru a potřeby občanů po obslužnosti sídel (vyrovnat se v uspokojení základních potřeb 
obyvatel městům a zároveň neztratit genius loci venkova). Nízká úroveň povědomí zastupitelů 



obcí a veřejnosti o základních funkčních a estetických principech tvorby veřejného prostoru na 
venkově: provázanost urbanizmu venkova s okolní krajinou. 

 Velké a nevhodné hospodářské objekty ve venkovských sídlech, nová rodinná výstavba 
nerespektující místní tradici, malá provázanost nové zástavby s historií, nevhodné plošné 
uspořádání nových satelitních zástaveb. 

 Velké zastoupení nepůvodních druhů dřevin a zeleně na veřejných prostorách a soukromých 
zahradách. 

 Nedostatečně využitý potenciál území pro obytné a rekreační funkce krajiny. 

C) Problémy v oblasti užitné funkce krajiny   

 Protichůdnost ekonomických a ekologických zájmů, nespolupráce některých obcí s velkými 
zemědělskými podniky. 

 Malá diverzita zemědělské výroby ovlivňující negativně biodiverzitu, velkoplošná intenzivní 
zemědělská výroba.  

 Nedůsledné dodržování legislativy agroenvironmentálních opatření, nedostatečná kontrola. 

 Nedostatečně efektivní a provázaná politika nakládání s odpady. 

 Nevyjasněný směr podpory využívání energie z obnovitelných zdrojů. 

 
 

 

Potenciál rozvoje 

 Zájem zástupců odborné i laické veřejnosti o stav přírody a krajiny regionu. 

 Příklady dobré regionální praxe drobných realizací v krajině: zadržování dešťové vody v krajině 

v malých vodních nádržích; úpravy polních a lesních cest, rekultivace drobných sakrálních 

památek v krajině, přírodní dětská hřiště a další. 

 Vysoká úroveň profesionality organizace zajišťující specifickou funkci v ochraně biodiverzity území 

– o.p.s. Ochrana fauny Hrachov. 

 Úroveň dobrovolných aktivit ochrany a údržby krajiny: zastupitelstva některých obcí, neziskové 

organizace, občané.  

 Rostoucí zájem o charakter (funkční i estetickou úroveň) urbanizované krajiny. 

 Příklady dobré praxe: spolupráce obce Dolní Hbity s Fakultou architektury ČVUT na vyhotovení 

návrhů úprav veřejných prostranství v obci. 

 Dobrá spolupráce s externími odborníky a vysokými školami.  

 Vůle a ochota zástupců obcí a dalších subjektů regionu přistoupit k řešení problémů kvality 

životního prostředí, přírody a krajiny koncepčně prostřednictvím vypracování krajinné a 

urbanistické studie pro řešené území. 

 

 

 

 

 



Návrh řešení 

Koncepční přístup ke krajině – studie krajiny 

aktivity 

 Vydefinovat potřeby regionu a požadavky na ekologické, funkční a rekreační funkce 

krajiny – krajinná studie. 

 Zahájit spolupráci s vysokými školami, zapojení studentů a doktorandů do přípravy studie 

a vyhotovování. 

 Vytvořit archiv místních dat, databázi fotografií. 

 Sjednat podmínky pro výběrové řízení tak, aby byla zajištěna kvalita výsledného 

dokumentu a jeho využitelnost pro návazné realizace v krajině. 

 Zapojit do tvorby místní veřejnost a školy. 

 Průběžně dělat osvětu a propagaci tvorbě krajinné studie. 

 Slavností závěrečné představení dokumentu odborné i laické veřejnosti, zastupitelům 

obcí. 

 

Realizace opatření v krajině – zvýšení ekologické, užitné, obytné a rekreační funkce krajiny 

aktivity 

 Zprůchodnit krajinu sítí upravených polních a lesních cest s mlatovým povrchem. Provádět citlivou 

rekultivaci historických cest. Upravit příjezdové cesty k hospodářsky využívaným plochám 

způsobem, který umožní jejich využívání zemědělskou a lesnickou technikou. 

 Umísťovat v krajině drobnou infrastrukturu: lavičky, odpočívadla, naučné objekty, přírodní hřiště,  

 Rekultivovat drobné sakrální a kulturní památky, umísťovat nové. 

 Budovat vodní nádrže s ekologickou, rekreační a užitnou (chovnou) funkcí. 

 Provádět opatření na malých vodních tocích na zvýšení retenční schopnosti krajiny. 

 

Urbanizovaná krajina – studie 

aktivity 

 Vyhotovit studii na řešení veřejných prostor v obcích (viz oblast Zázemí). 

 Vytvořit vzdělávací a osvětový materiál o estetických a funkčních hodnotách venkovské 

architektury – venkovského charakteru obcí v tom nejlepším slova smyslu; provádět osvětu a 

zprostředkovávat příklady dobrých řešení lokálních úprav v obcích. 

 

 

 



Obnovitelné zdroje energie 

 Zlepšit informovanost a osvětu o problematice: úspory energie a možnosti využití obnovitelných 

zdrojů energie. 

 Pokusit se nalézt shodu v řešení problematiky napříč klíčovými subjekty regionu.  

 Na základě vydefinovaných potřeb a návrhů řešení iniciovat využití finanční podpory státu a zdrojů 

ESF (čerpání financí prostřednictvím individuálních projektů). 

 

Vzdělávání, informovanost, osvěta 

 Zakomponovat problematiku životního prostředí, přírody a krajiny do modelu vzdělávání regionu 

MAP, provázat témata této oblasti se vzdělávacími programy základního a zájmového vzdělávání 

na všech stupních škol. 

 Zpracovávat dílčí témata přírody a krajiny do podoby článků regionálních periodik, 

powerpointových prezentací, internetových vzdělávacích portálů a publikací pro místní odbornou 

i laickou veřejnost, zastupitele obcí, externí spolupracovníky a studenty vysokých škol 

participujících na regionálních programech. 

 

 

Přílohy 

 

Tabulka: Charakteristiky klimatických okrsků (Zdroj ČHMÚ k 31.8.2015) 

 

 CHARAKTERISTIKY 

ZASTOUPENÝCH KLIMATICKÝCH OKRSKÚ 

CH 7 MT 3 MT 5 MT 7 MT 10 MT 11 

Léto:       

délka léta (počet letních dnů) 10 – 30 20 – 30 30 – 40 30 – 40 40 – 50 40 – 50 

teplotní poměry (- teplota v 

červenci)  
15 - 16°C 16 – 17 16 – 17 16 – 17 17 - 18 17 - 18 

srážkové poměry (úhrn srážek ve 

vegetačním období) v mm  
500-600  350–450 350– 450 400–450 400– 450 350-400 

Přechodná období:       

přechodné období - délka (počet 

mrazových dnů)  
140-160 130-160 130–140 110–130 110-130 110-130 

teplota jara (- teplota v dubnu) 4 - 6°C 6 – 7 6 – 7 6 – 7 7 - 8 7 - 8 



 CHARAKTERISTIKY 

ZASTOUPENÝCH KLIMATICKÝCH OKRSKÚ 

CH 7 MT 3 MT 5 MT 7 MT 10 MT 11 

teplota podzimu (- teplota v říjnu) 

   
6 - 7°C 6 – 7 6 – 7 7 – 8 7 – 8 7 – 8 

Zima:       

zima - délka (počet ledových dnů) 50 - 60 40 - 50 40 – 50 40 – 50 30 – 40 30 – 40 

teplotní poměry (- teplota v lednu) -3 – (-4)°C -3 – (-4) -4 – (-5) -2 – (-3) -2 – (-3) -2 – (-3) 

srážkové poměry (úhrn srážek v 

zimním období) v mm 
350-400  250-300 250–300 250–300 200-250 200-250 

sněhová pokrývka (počet dnů se 

sněh.pokrývkou) 
100-120 60 - 100 60 – 100 60 – 80 50 – 60 50 – 60 

 

 

Chráněná území jsou řazena podle důležitosti.  

Tabulka: Legenda použitých zkratek Ochrany přírody (Zdroj AOPK k 31.8.2015) 

OP Ochranné pásmo 

NPR Národní přírodní rezervace 

NPP Národní přírodní památka 

PP Přírodní památka 

EVL Evropsky významná lokalita 

 

Tabulka: Národní přírodní rezervace (Zdroj AOPK k 31.8.2015) 

Kategorie 

ochrany 

Název maloplošného 

zvláště chráněného území 

Rozloha 

(ha) 
Důvod ochrany Obec 

OP NPR Drbákov - Albertovy skály 3,47 Důvodem ochrany jsou společenstva 

skalnatých úbočí v údolí řeky Vltavy v 

oblasti Středního Povltaví. Jsou tu 

zastoupena přirozená lesní společenstva s 

tisem červeným a skalní stepi, kde byl 

zaznamenán výskyt ohrožených a 

vzácných druhů fauny i flory 

Nalžovice 

NPR Drbákov - Albertovy skály 61,03 Nalžovice 

 

Tabulka: Natura 2000 – Evropsky významné lokality (Zdroj AOPK k 31.8.2015) 

Název Evropsky významné lokality 
Rozloha 

(ha) 
Důvod ochrany Obec 



Rybník Starý u Líchov 3,11 

Jedna z nejvýznamnějších lokalit kuňky 

ohnivé (Bombinabombina) ve 

Středočeském kraji. 

Křepenice 

Horní a Dolní Obděnický rybník 0,21 
Jedna z nejvýznamnějších lokalit kuňky 

ohnivé (Bombinabombina) v ČR. 
Petrovice 

Horní a Dolní Obděnický rybník 31,41 

Horní Solopyský rybník 0,71 Jedna z nejvýznamnějších lokalit kuňky 

ohnivé (Bombinabombina) ve 

Středočeském kraji. 

Sedlčany 
Horní Solopyský rybník 20,09 

Vápenické jezero 8,35 
Jedna z nejvýznamnějších lokalit Kuňky 

ohnivé pro Střední Čechy. 

Vysoký 

Chlumec 
Vápenické jezero 0,03 

Bohostice 5,52 

Významný porost extenzivně 

obhospodařovávaných luk. Zachovalé 

území bez meliorací a regulací. Významná 

lokalita modráska bahenního 

(Maculineanausithous).  

Bohostice, 

Cetyně 

Střední Povltaví u Drbákova 64,33 Disjunktní území v kaňonu Vltavy skládající 

se z pěti částí mezi obcemi Cholín a 

Živohošť je jednou nejlepších ukázek 

zachovalých přirozených ekosystémů údolí 

středního toku Vltavy s výskytem řady 

chráněných rostlinných i živočišných 

druhů. Území je součástí významné 

migrační cesty teplomilných a horských 

druhů rostlin a živočichů. 

Nalžovice, 

Radíč 

Střední Povltaví u Drbákova 3,05 

Střední Povltaví u Drbákova 5,87 

Střední Povltaví u Drbákova 59,08 

Střední Povltaví u Drbákova 11,87 

Střední Povltaví u Drbákova 124,69 

Jezera 4,61 
Jedna z nejvýznamnějších lokalit kuňky 

ohnivé (Bombinabombina) v ČR. 

Nedrahovice, 

Počepice 
Jezera 0,11 

Trhovky 17,70 

Jedna z osmi nejvýznamnějších lokalit sysla 

obecného (Spermophilluscitellus) v ČR (v 

současnosti evidováno celkem 26 lokalit). 

Milešov 

Jablonná - mokřad 12,47 
Nejvýznamnější lokalita kuňky ohnivé 

(Bombinabombina) v České republice. 

Dolní Hbity, 

Jablonná 
Jablonná - mokřad 0,38 

Štola Jarnice 0,04 

Regionálně významné zimoviště vrápence 

malého. Tento druh zimuje v menších 

počtech i v okolních štolách a jeskyních 

Sedlčansko-krásnohorského 

metamorfovaného ostrova.   

Petrovice 

 

Tabulka: Natura 2000 – Ptačí oblast (Zdroj AOPK k 31.8.2015) 

Název Ptačí oblasti Důvod ochrany Obec 



Údolí Otavy a Vltavy 

Hluboká kaňonovitá údolí řek, které jsou tvořeny skalními stěnami a 

skalnatými stráněmi, tvoří významný fenomén oblasti. Příznivá druhová 

a věková skladba porostů, nabídka hnízdních dutin a rozvolněnější 

charakter porostů s menším zápojem nejvyšších pater umožňují četný 

výskyt, ptačích druhů, které z mnohých lesnatých oblastí z důvodů 

monokulturního způsobu hospodaření vymizely.  

Klučenice, 

Bohostice, 

Milešov 

 

 

Tabulka: Přírodní rezervace (Zdroj AOPK k 31.8.2015) 

Kategorie 

ochrany 

Název maloplošného 

zvláště chráněného území 

Rozloha 

(ha) 
Důvod ochrany Obec 

OP PR Jezero 7,07 Hlavním předmětem ochrany je rybník s 

bohatým výskytem vzácných a zvláště 

ohrožených druhů hmyzu, obojživelníků, 

plazů a ptáků, významné hnízdiště ptactva. 

Dublovice 

PR Jezero 7,09 Dublovice 

 

 

Tabulka: Přírodní památky (Zdroj AOPK k 31.8.2015) 

Kategorie 

ochrany 

Název maloplošného 

zvláště chráněného 

území 

Rozloha 

(ha) 
Důvod ochrany Obec 

PP Kosova Hora 16,38 
Důvodem ochrany je naleziště 

kručinečky křídlaté. 
Kosova Hora 

PP Vrškámen 0,08 
Důvodem ochrany je selektivní 

zvětrávání žuly. 
Petrovice 

OP PP Vápenické jezero 5,51 Důvodem ochrany je zachování a 

podpora  populace kuňky obecné syn. 

ohnivé (Bombinabombina) a jejího 

biotopu, jenž je v předmětném území 

zároveň biotopem dalších zvláště 

chráněných druhů (především 

obojživelníků).  

Vysoký 

Chlumec 

OP PP Vápenické jezero 5,51 

PP Vápenické jezero 8,58 

OP PP Horní solopyský rybník 8 Důvodem ochrany je zachování a 

podpora  populace kuňky obecné syn. 

ohnivé (Bombinabombina) a jejího 

biotopu, jenž je v předmětném území 

zároveň biotopem dalších zvláště 

chráněných druhů (především 

obojživelníků).  

Sedlčany 
PP Horní solopyský rybník 20,54 

OP PP Jezera 6,63 Důvodem ochrany je zachování a 

podpora  populace kuňky obecné syn. 

ohnivé (Bombinabombina) a jejího 

biotopu, jenž je v předmětném území 

zároveň biotopem dalších zvláště 

chráněných druhů (především 

obojživelníků).  

Nedrahovice, 

Počepice 
PP Jezera 5,02 



OP PP Bohostice 1,52 Důvodem vyhlášení navrhovaného 

územní ochrany je, že se jedná o 

lokalitu s výskytem modráska 

bahenního (Maculineanausithous) 

Bohostice, 

Cetyně 
PP Bohostice 8,37 

OP PP Jablonná - mokřad 8,56 

Důvodem ochrany je zachování a 

podpora  populace kuňky obecné syn. 

ohnivé (Bombinabombina) a jejího 

biotopu, jenž je v předmětném území 

zároveň biotopem dalších zvláště 

chráněných druhů (především 

obojživelníků).  

Dolní Hbity, 

Jablonná 

PP Jablonná - mokřad 13,21 

PP Štola Jarnice 0,30 

Hlavním předmětem ochrany je místní 

populace vrápence malého 

(Rhinolophushipposideros), která 

využívá podzemní prostory jako 

zimoviště. Do ochrany je zahrnuta nejen 

průzkumná štola, ale též menší jeskyně, 

krasové dutiny a Velikonoční jeskyně, 

přirozená podzemní dutina vzniklá 

krasovým rozpouštěním krystalického 

vápence sedlčansko-krásnohorského 

metamorfovaného ostrova. 

Petrovice 

PP Husova kazatelna 9,07 Jedná se dvoumetrový kamenný viklan. Petrovice 

 

 

Tabulka: Národně významné druhy a jejich lokality (Zdroj AOPK k 31.8.2015) 

Druh Lokalita Obec Rozloha (ha) 

Spermophiluscitellus - Sysel obecný Trhovky Milešov 1,01 

Spermophiluscitellus - Sysel obecný Trhovky Milešov 0,43 

Maculineaarion - Modrásek černoskvrnný Přední Chlum Milešov 1,24 

Spermophiluscitellus - Sysel obecný Trhovky Milešov 0,76 

Maculineaarion - Modrásek černoskvrnný Přední Chlum Milešov 20,03 

 

    

Spermophiluscitellus - Sysel obecný    Maculineaarion - Modrásek černoskvrnný, samice 



Památné stromy 

Pro velké množství památných stromů jsme neuvedli seznam, ale pouze vyznačení v následující mapě.  

Mapa: Ochrana přírody v MAS Sedlčansko  (Zdroj AOPK, k 31.8.2015) 

 


