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NAŘÍZENÍ 

Plzeňského kraje 

ze dne 28. 2. 2022 

o zřízení přírodního parku „Horažďovická pahorkatina“ a o omezení využití 

jeho území 

  

Rada Plzeňského kraje se dne 28. 2. 2022 usnesla podle ustanovení § 59 odst. 1 

písm. k) zákona č. 129/2000  Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vydat na 

základě ustanovení § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), a v souladu 

s ustanovením § 12 odst. 3 tohoto zákona toto nařízení: 

Čl. 1 Předmět úpravy 

(1) Zřizuje se přírodní park „Horažďovická pahorkatina“ (dále jen „přírodní park“) 

a za účelem jeho ochrany se stanovuje omezení využití území přírodního 

parku. 

(2) Předmětem ochrany přírodního parku je dochovaný krajinný ráz území s 

významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, které tvoří 

převážně zemědělská krajina s četnými fragmenty lesů a remízů na skalních 

výchozech, bývalými obecními pastvinami, kamennými ostrovy a snosy, 

opuštěnými lomy po těžbě žuly a typická rybniční krajina tvořená soustavou 

menších vodních toků napájejících rybníky. Předmětem ochrany přírodního 

parku jsou rovněž kulturní dominanty krajiny, historická zástavba obcí s 

architektonickou hodnotou a stavby drobné lidové architektury ve volné 

krajině. 

(3) Cílem zřízení přírodního parku je vytvořit podmínky pro zachování předmětů 

ochrany a jejich ochrana před poškozením nevhodnou lidskou činností. 

(4) Posláním přírodního parku je zachovat pro budoucí generace jedinečnou 

krajinu přírodního parku a její přírodní a kulturně-historické charakteristiky. 

Posláním přírodního parku je rovněž napomoci vzdělávání a osvětě 

veřejnosti v oblasti ochrany přírody a historického vývoje krajiny. 



Čl. 2 Vymezení přírodního parku  

(1) Přírodní park se nachází v Plzeňském kraji, v okresech Klatovy a Plzeň-jih. 

Přírodní park se rozkládá v katastrálních územích Babín u Horažďovic, 

Bezděkov u Kasejovic, Břežany, Černice u Defurových Lažan, Defurovy 

Lažany, Dobrotice u Chanovic, Holkovice, Horažďovice, Horažďovická Lhota, 

Hradešice, Hradiště u Kasejovic, Chanovice, Jetenovice, Komušín, Kovčín, 

Kvášňovice, Loužná, Malý Bor, Maňovice u Pačejova, Milčice, Myslív, 

Nalžovské Hory, Nehodiv, Nekvasovy, Neprochovy, Nezdřev, Nová Ves u 

Horažďovic, Olšany u Kvášňovic, Oselce, Pačejov, Řesanice, Slatina u 

Horažďovic, Slivonice, Smrkovec u Hradešic, Strážovice u Pačejova, 

Svéradice, Štipoklasy u Lovčic, Těchonice, Třebomyslice u Horažďovic, 

Týřovice u Pačejova, Újezd u Chanovic, Velenovy, Velešice u Pačejova, 

Velký Bor u Horažďovic, Zářečí u Horažďovic, Zborovy, Žďár u Nalžovských 

Hor. 

 

(2) Hranice přírodního parku je stanovena uzavřenou linií s následujícím 

průběhem: Hranice vychází od průsečíku hranic Plzeňského a Jihočeského 

kraje se železniční tratí Horažďovice–Plzeň a po této trati vede 

severozápadním směrem ke křížení s bezejmenným přítokem Farského 

rybníka. Po tomto přítoku pokračuje západním směrem ke hrázi 

bezejmenného rybníka. Odtud po polní cestě na jih, po 400 m hranice uhýbá 

na západ a při jižním okraji remízu směřuje až ke křížení se silnicí do 

Třebohostic, dále pak na jihozápad po místní komunikaci k okraji lesa. 

Hranice pokračuje po polní cestě na severozápad k okraji lesa se samotou 

Pohodnice. Na jeho jižním okraji pod samotou uhýbá na jih po cestě k silnici 

I/22 a po ní až do Nalžovských Hor. Zde hranice uhýbá na sever a pokračuje 

po silnici do Velenov. Cca 500 m jižně od okraje Velenov hranice odbočuje 

po místní komunikaci na západ. Z této komunikace po 100 m uhýbá na sever 

a po rozvodnici vede na vrch Myť (603,0 m) a dále přes vrch Hora (675 m), 

Javorku (605 m) k vrchu Zbudov (644 m), který východně míjí po hranici obcí 

Hnačov a Zborovy a pokračuje po místní komunikaci na severovýchod do 

Zborov. Odtud hranice vede severovýchodním směrem po polní cestě až nad 

samotu Loužek a dále stejným směrem po lesní cestě k vrchu Homole. 

Hranice pokračuje na východ po okraji lesa a lesní cestě až k silnici Loužná–

Nehodiv, odtud po severním okraji údolní nivy Štipoklaského potoka až 

k zemědělskému areálu. Dále pokračuje na sever po západním okraji údolní 

nivy Myslívského potoka a odbočuje po hrázi bezejmenného rybníka na 

východ po polní cestě až do Milčic. Od křížení se silnicí III. třídy dále vede na 

východ a po severním okraji lesa „Oumyšl“ k železniční zastávce Kovčín. 

Hranice pokračuje severně po železniční trati směr Nepomuk a po 350 m 

odbočuje na východ a dále severozápadně ke kótě 571,3 m k okraji lesa 

s vrchem Čárky. Dále vede po západním okraji tohoto lesa ke kótě 554,7 m 

a po rozvodnici k vrchu Buková (600,1 m), Čárky (597,5 m) až ke kótě 

592,6 m. Odtud pokračuje dál na východ a po severním okraji lesa a polní 

cestě ke křížení s komunikací Kvášňovice–Nekvasovy, po ní na sever 

k osadě Nástupovice. Hranice odbočuje na jihovýchod a pokračuje po 

Nekvasovském potoce k okraji lesa severně od Korytného rybníka. Po okraji 

lesa a údolní nivy Nekvasovského potoka hranice pokračuje na sever po 



silnici II/188 až k odbočce do Chanovic. Po této komunikaci vede k Širokému 

rybníku, u kterého hranice uhýbá při styku s údolní nivou potoka Víska na 

sever. Po západním okraji této nivy pokračuje hranice na sever až k silnici 

Oselce–Řesanice, které obchází po severním okraji jejich zastavitelného 

území Na východním okraji obce Řesanice hranice pokračuje dále na východ 

po bývalé polní cestě do Hradiště. Před obcí Hradiště uhýbá po zarostlé mezi 

severně od bezejmenné vodoteče po hrázi bezejmenného rybníka, po této 

vodoteči na jih a po polní cestě kolem Jámského rybníka k silnici Hradiště–

Bezděkov. Bezděkov obchází po jižní hranici zastavěného území a pokračuje 

po polní cestě vedoucí do osady Pole v Jihočeském kraji až na hranice 

s tímto krajem. Po hranici krajů hranice pokračuje na jih až k průsečíku se 

železniční tratí Horažďovice–Plzeň. 

 

(3) Grafické znázornění území přírodního parku je přílohou tohoto nařízení. 
 

(4) Tabule s označením „Přírodní park Horažďovická pahorkatina“ umístí orgán 

ochrany přírody, který přírodní park zřídil, na vybrané přístupové komunikace 

a jiná vhodná místa při hranicích přírodního parku tak, aby tím nebylo 

omezeno užívání dotčených nemovitostí. 

Čl. 3 Omezení využití území 

(1) Bez předchozího souhlasu příslušného orgánu ochrany přírody vydaného dle 

§ 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. nelze na území přírodního parku 

vykonávat činnosti, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz anebo 

způsobit zničení, poškození nebo rušení dochovaného stavu tohoto území. 

Mezi tyto činnosti patří zejména: 

a)  v nezastavěném území1 umísťování nebo povolování staveb, zařízení 
nebo výrobků plnících funkci stavby včetně případů, pro které není 
vyžadováno povolení ani opatření stavebního úřadu, včetně změn jejich 
dosavadního umístění, vzhledu či funkčního využití, 

b) v nezastavěném území zakládání plantáží dřevin 2 , povolování změn 
využití území a změn druhu pozemku nad 0,5 ha, 

c) v nezastavěném území využívání pozemků ke sportovnímu a 
rekreačnímu využití, zejména jako tábořiště, kempy, motokrosové dráhy, 
záchytná parkoviště, a k pořádání hromadných akcí spojených s hudební 
produkcí. Volné využívání krajiny plynoucí ze zvláštních právních 
předpisů3 není dotčeno,  

d) v nezastavěném území změny vodního režimu a snižování retenční 
schopnosti pozemků jejich odvodňováním, 

                                            
1 Nezastavěným územím se rozumí pozemky nezahrnuté do zastavěného území nebo do zastavitelné plochy 
/zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů/. 
2Plantáží dřevin se rozumí semenná plantáž, plantáž energetických dřevin, vánočních stromků, porost určitého 
dřevinného druhu, zpravidla monokultura, s intenzivním agrotechnickým obděláváním půdy pro dosažení rychlé 
a vysoké produkce dřevní hmoty apod. 
3 Např. § 63 zákona č. 114/1992 Sb., § 19 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 
zákonů, (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů 



e) v nezastavěném území zásahy do přírodního charakteru vodních toků, či 
bránění jejich probíhající renaturalizaci, 

f) odstraňování stromořadí, sadů, remízů a břehových porostů, 
g) těžba hornin a nerostů. 

 
(2) Ustanovení odst. 1 písm. a) tohoto článku se nevztahuje na objekty stávající 

dopravní a technické infrastruktury. Ustanovení odst. 1 písm. c) a g) tohoto 

článku se nevztahuje na stávající objekty a činnosti provozované v souladu 

s platnými právními předpisy. 

 

Čl. 4 Účinnost 

 

Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni jeho vyhlášení ve 

Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních 

úřadů. 

  

 

 

Rudolf Špoták, v. r.  

hejtman 

 

 

 

 

  

Petr Vanka, v. r.  

náměstek hejtmana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


