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I. Produkční půdní bloky v údolních nivách Bořetického potoka 
V dolním toku Bořetického potoka u obce Hořepník se nachází v údolních nivách 

následující produkční půdní bloky s kulturou travní porost.  
 

 
 

Katastrální parcely, ze kterých jsou tyto bloky složeny, jsou uvedeny v následující 
tabulce: 

 
Produkční půdní blok Katastrální parcely v produkčních půdních blocích 

1305 625, 621, 619, 1008, 1099/2, 1009, 1099/1, 618/1 
2305/1 255/2, 257/2, 173, 169, 129/1, 129/2, 153/1, 153/4, 153/6 

1306 617, 616, 615, 618/9, 618/10 
1407/1 579/8, 579/9, 579/1 

2404 135/1, 135/5, 135/8, 63/1, 66/1 
2405 116 

1408/2 579/1 
1410/3 111 

1409 212/2, 213, 212/1 
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Z veřejného registru půdy LPIS dostupného na webové stránce www.mze.cz 
PORTÁL FARMÁŘE byly postupně staženy jednotlivé produkční půdní bloky nacházející se 
v údolních nivách a zobrazeny mapové výřezy v měřítku 1 : 1000.  

Technologií GIS byly proloženě zobrazovány tématické vrstvy „půdní bloky/díly 
půdních bloků“ a „katastr nemovitostí“. 

Zjištěné parcely katastrálních map budou využity k identifikaci jejich vlastníků pro 
získání potřebného souhlasu při realizaci projektového záměru na výsadbu rychle rostoucích 
dřevin a zřizování mokřadů. 

V textové části práce je u produkčních půdních bloků uváděn údaj o jejich současném 
uživateli. V povodí Bořetického potoka to jsou Agrodam hořepník, spol. s r.o., Agrospol 
Útěchovice a VOD Nová Cerekev. O zemědělských pozemcích  užívaných SPV, spol. s r.o., 
Pelhřimov v katastrálním území obce Litohošť požadované údaje nebyly získány.  

 

I.1 Katastrální území v povodí Bořetického potoka 

 
 

V následujících výřezech mapových výstupů jsou uváděny produkční půdní bloky a 
parcely spadající do krajinného území v hydrologickém povodí Bořetického potoka, 
Útěchovického potoka a Útěchovičského potoka.  

Produkční půdní bloky s ornou půdou jsou vybarveny hnědě, produkční půdní bloky 
s kulturou travní porost jsou zabarveny zeleně. Čísla uváděná na produkčních půdních 
blocích jsou evidenční identifikátory, pod nimiž jsou vedeny v jednotlivých zemědělských 
společnostech.  
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I.1.1 Parcely produkčních půdních bloků v katastrálním území obce Hořepník 

 
Umístění produkčního půdního bloku 1305 s parcelami 625, 621, 619, 1008, 1099/1, 

1099/2, 1009 a 618/1. Umístění produkčního půdního bloku 2305/1 s parcelami 257/2 a 
255/2. 

I.1.2 Parcely produkčních půdních bloků v katastrálním území obce Bořetice 

 
Umístění části produkčního půdního bloku 1305 s parcelou 618/1 a části bloku 

2305/1 s parcelou 173 a 153/4. 
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Umístění části produkčního půdního bloku 2305/1 s parcelami 153/4, 169, 153/6, 

129/2 a částí parcely 129/1.  
 

 
Umístění části produkčního půdního bloku 1407/1 s parcelou 579/8. 
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Umístění produkčního půdního bloku 2405 na parcele 116 a části bloku 1407/1 s 

parcelami 579/8, 579/9 a 579/1. K vodnímu toku přiléhá i parcela 135/5 z produkčního 
půdního bloku 2404. 

 

 
Umístění produkčního půdního bloku 2401/1 na parcele 114, 110/2, 110/1 a části 

parcely 88. Umístění produkčního půdního bloku 1408/2 na parcele 113. Dále je zde umístěn 
produkční  půdní bloku 1410/3 na parcelách 111, 86, 209, 85/1 a části parcely 85/2 a 
produkční půdní blok 1410/4 na parcele 83 a části parcely 82. 
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I.1.3 Parcely produkčního půdního bloku 1409 v katastrálním území obce Mašovice 

 
Umístění produkčního půdního bloku 1409 na parcele 212/2, 212/1 a části parcely 213. 
 

Ortofoto s produkčními půdními bloky v katastrálních územích Bořetice a Mašovice 
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II. Produkční půdní bloky v údolních nivách Bořetického potoka 
– střední tok 
Ve středním toku Bořetického potoka u obce Bořetice se nachází v údolních nivách 

následující produkční půdní bloky s kulturou travní porost. 
 

 
 
Katastrální parcely, ze kterých jsou tyto bloky složeny uvádí následující tabulka: 

 
Produkční půdní blok Katastrální parcely v produkčních půdních blocích 

2502/5 548/1, 511/1 
1410/4 83, 82 

2501 79 
2503/1 205, 203/4 

2504 558, 559, 561 
2505/2 559, 563 
2505/1 124/1, 582/2, 582/1 

2506 582/1, 122 
 

Uživatelem všech výše uvedených produkčních půdních bloků je zemědělská 
společnost Agrodam Hořepník, spol. s r.o. Dle sdělení jejich pracovníků jsou zatravněné 
pozemky v údolních nivách často zamokřené a jejich údržba je komplikována. O přeměnách 
do kategorie mokřadů s výsadbou energetických dřevin uvažují. 
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II.1.1 Parcely produkčního půdního bloku 2503/1 v katastrálním území obce Mašovice 

 
Umístění produkčního půdního bloku 2501 na parcele 79 a umístění produkčního 

půdního bloku 2503/1 na parcele 205 a části parcely 203/4. 
 

 
Umístění produkčního půdního bloku 2504 na parcele 558 a části parcel 559 a 561. 

Umístění produkčního půdního bloku 2505/2 na parcele 563 a části parcely 559. 
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II.1.2 Parcely v hraničním území /Bořetický potok u Račína/ katastrů obcí Bořetice a 
Útěchovice 

 
 

 
Umístění produkčního půdního bloku 2505/1 na parcelách 124/1 a části parcel 582/2  

a 582/1. Umístění produkčního půdního bloku 2506 na parcelách 582/1 a 122. 
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Umístění produkčních půdních bloků 3606, 3607/1 a 3607/3 na parcele 593 a 

produkčního půdního bloku 3610 na části parcel 593 a 882.   
 

 
Umístění produkčního půdního bloku 3608 na parcele 723 a části parcely 728. 

Umístění produkčního půdního bloku 3609 na parcelách 727, 729 a částí parcel 861/1 a 868 
u silniční odbočky do obce Útěchovice. Zatravněné produkční půdní bloky jsou v užívání 
Agrodamu Hořepník.   
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III. Produkční půdní bloky v povodí Útěchovického a 
Útěchovičského potoka 

 
Ve středním toku Bořetického potoka u obce Bořetice se nachází v údolních nivách 

následující produkční půdní bloky s kulturou travní porost. 

III.1 Katastrální území obcí v povodí Útěchovického a Útěchovičského potoka 

 
 

Katastrální parcely, ze kterých jsou tyto bloky složeny uvádí následující tabulka: 
 

Produkční půdní blok Katastrální parcely v produkčních půdních blocích 

2605/1 885, 886/1, 886/2, 886/3, 889, 939/1 
2606 933, 939/1 

2603/1 938/1, 938/2, 938/3 
1705 416/1, 416/8, 562/3, 589, 590/2 
1706 416/1, 416/8 
3606 593 

3607/1 593 
3607/3 593 

3608 723, 728 
3609 727, 729, 861/2, 868 
3610 593, 882 
3812 105/5, 109 
3814 105/6 
3815 105/3, 105/6 
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Umístění produkčního půdního bloku 2605/1 na parcelách 885, 889 a částí parcel 

886/1, 886/2, 886/3 a 939/1. Umístění produkčního půdního bloku 2606 na parcelách 939/1 
a 933.  
 

 
Produkční půdní blok 2603/1 na parcele 938/1 přiléhající zprava k vodnímu toku 

Útěchovického potoka pod obcí Útěchovice a částí parcel 938/2, 939/6 a 939/7.  
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Umístění produkčního půdního bloku 1603 s kulturou travní porost v obci Útěchovice 

na parcelách 55/1 a 54. Umístění produkčního půdního bloku 2704 s kulturou travní porost 
v obci Útěchovice na parcelách 44/1 a 47/9. 

 

 
Umístění produkčního půdního bloku 1705 s kulturou travní porost vlevo podél toku 

Útěchovického potoka na parcelách 416/1, 416/8, 562/3, 589 a 590/2. Umístění produkčního 
půdního bloku 1706 s kulturou travní porost vpravo podél toku Útěchovického potoka na 
parcele 416/1 a části parcely 416/8. 
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III.2 Ortofoto s produkčními půdními bloky v užívání Agrospolu Útěchovice 

III.2.1 Obec Útěchovice 

 

III.2.2 Obec Útěchovičky 
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III.2.3 Zatravněné produkční půdní bloky v katastrálním území obce Útěchovičky 

 

 
  

Umístění zatravněného produkčního půdního bloku 3812 na parcele 109 a části 
parcely 105/5.  Umístění zatravněného produkčního půdního bloku 3814 na parcele 105/6 a 
umístění zatravněného produkčního půdního bloku 3815 na parcele 105/3 a 105/6 v dolní 
části obce Útěchovice. 
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IV. Produkční půdní bloky v horní části toku Bořetického potoka 

IV.1 Parcely produkčních půdních bloků v katastrálním území obcí 
Útěchovičky a Litohošť  

 
 
V pramenné části Bořetického potoka u obce Litohošť a Leskovice se nachází v 

údolních nivách následující produkční půdní bloky s kulturou travní porost a katastrální 
parcely, ze kterých jsou tyto bloky složeny: 
 

Produkční půdní blok Katastrální parcely v produkčních půdních blocích 

5904/1 443/1 
5903 443/1 
5902 444/2 
4909 56/1 
4901 57/2, 52/1 
4903 377/1, 280/1, 281/9 
3901 201/1 

3002/2 124/1 
4003 236/5 
4004 236/1, 240/1, 269/6 
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IV.2 Ortofoto s produkčními půdními bloky v užívání Agrospolu Útěchovice 

 

IV.2.1 Zatravněné produkční půdní bloky v horní části toku Bořetického potoka 

 
Umístění produkčního půdního bloku 5904/1 na parcele 443/1, umístění produkčního 

půdního bloku 5903 na parcele 443/1, umístění produkčního půdního bloku 5902 na parcele 
444/2, umístění produkčního půdního bloku 4901 na parcele 57/2 a 52/1, umístění 
produkčního půdního bloku 4909 na parcele 56/1 a umístění produkčního půdního bloku 4903 
na parcele 377/1 a části parcel 280/1 a 281/9 v obci Litohošť. 
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Umístění zatravněného produkčního půdního bloku 3901 na parcele 201/1 a umístění 

zatravněného produkčního půdního bloku 3002/2 na parcele 124/1.  
 

 
Umístění zatravněného produkčního půdního bloku 4003 na parcele 236/5 a umístění 

zatravněného produkčního půdního bloku 4004 na parcele 269/6 a části parcel 236/1 a 240/1.  
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V. Pramenná oblast Bořetického potoka 

V.1 Ortofoto s produkčními půdní bloky v užívání VOD Nová Cerekev  

 

V.2 Parcely produkčních půdních bloků v katastrálním území obce Leskovice  

V  pramenné části Bořetického potoka přiléhají přímo k vodnímu toku produkční 
půdní bloky 5001/5 a 4103/9, k vodní nádrži v obci Leskovice přiléhá zatravněný produkční 
půdní blok 5109.  

 
Produkční půdní blok Katastrální parcely v produkčních půdních blocích 

5001/5 1047, 1041, 1037 
4103/9 1110, 1117, 1118 

5109 1101, 1104, 1105, 1107, 1108 
 
 Ve veřejném registru půdy LPIS byly identifikovány tyto zatravněné produkční půdní 
bloky přiléhající k horní části toku Bořetického potoka, které však nejsou v užívání VOD 
Nová Cerekev. 
 

Produkční půdní blok Katastrální parcely v produkčních půdních blocích 

5001/3 1058 
5001/4 1047 
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Umístění produkčního půdního bloku 5001/5 na parcelách 1037, 1041 a 1047.  

 

Umístění zatravněného produkčního půdního bloku 5109 na parcelách 1101, 1104, 
1105, 1107 a 1108 a umístění zatravněného produkčního půdního bloku 4103/9 na parcelách 
1110, 1117  a 1118.  
 


