
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE 

1. vypracuj návrh plánu péče 

2. termín odevzdání – 26. 10. 2018 

3. forma odevzdání – elektronicky 

na mail: sacha@skolarajhrad.cz 



STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA RAJHRAD, příspěvková organizace 

STUDIJNÍ OBOR - EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

 

 

 
 

 

Jméno PŘÍJMENÍ 

 
 

NÁZEV PRÁCE 
 

Seminární práce 

 

 

 

 

 

Třída:  

Školní rok:  



1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ A POPISNÉ ÚDAJE 

1.1. Typ stávající ochrany území 

(Návrh plánu péče zpracuj buď pro lokalitu, se kterou pracuješ ve své maturitní práci nebo 

pro některé EVL či biocentrum poblíž tvého bydliště. Pamatuj, že typem ochrany se rozumí 

i kategorie ÚSES i soustavy NATURA 2000. V případě, že plán péče zpracováváš pro 

lokalitu z maturitní práce a tato lokalita není nijak chráněna, můžeš uvést, že území je bez 

ochrany.) 

1.2. Katastrální území 

(lze zjistit na http://www.cuzk.cz/) 

1.3. Parcelní vymezení 

(lze zjistit na http://www.cuzk.cz/) 

 

č. parcely druh pozemku celková výměra výměra v CHÚ vlastník 

    V případě 
soukromých osob 
uveď pouze 
soukromá osoba – 
nevypisuj konkrétní 
jména. V případě 
instituce, firmy 
nebo organizace 
buď konkrétní. 
Pokud parcelu 
vlastní několik 
subjektů, tak napiš 
společné 
vlastnictví. 

 

 

 

2. ODBORNÉ A VĚCNÉ ODŮVODNĚNÍ CÍLŮ A ZPŮSOBŮ PÉČE 

2.1. Současné předměty ochrany 

(ohrožené, chráněné nebo jinak zajímavé druhy rostlin nebo živočichů + ochranářsky 

významné biotopy) 

2.2. Charakteristika přírodních podmínek 

(stačí stručný výčet údajů – geologie = podloží, geomorfologie = typ reliéfu, hydrologie = 

vodní toky, zdroje a povodí, pedologie = půdní typ, biogeografie = zařazení do jednotek) 

2.3. Historie využívání území 

2.4. Současné škodlivé vlivy 

2.5. Dlouhodobý cíl péče o území 

 

 

3. PLÁN ZÁSAHŮ A OPATŘENÍ 

3.1. Výčet, popis a lokalizace plánovaných zásahů 

(Vybranou lokalitu rozděl na plochy bez ohledu na parcely, ale s ohledem na homogenitu 

prostředí. Ke každé ploše vyplň příslušné údaje.) 

 



č. plochy výměra popis biotopu navrhovaný zásah cílový stav 

     

 

3.2. Vyznačení území v terénu 

3.3. Návrhy na průzkum či výzkum 

3.4. Návrhy na zpřístupnění nebo vzdělávací využití území 

 

 

4. REALIZACE A KONTROLA 

4.1. Kompetentní odborný správce území 

4.2. Harmonogram a kalkulace prací (Tabulka s orientačními náklady za jednotlivé zásahy je 

k dispozici v kabinetu.) 

 

rok plánované zásahy předpokládané náklady 

   

 

 

5. ZÁVĚREČNÉ ÚDAJE 

5.1. Použité zdroje informací 

5.2. Hodnocení práce (Zde nechej volný prostor pro hodnocení od učitele.) 

 

 

PŘÍLOHY 

- orientační mapa (Stačí stáhnout s internetu. Je důležité, aby zde byly i okolní orientační 

body – obce, kóty atd.) 

- podrobná mapa  

- fotodokumentace (Stačí 1-2 vlastní fotografie lokality.) 

 


