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LESNÍ SPRÁVA VODŇANY – OBORA SEDLICE
Lesy spravované Lesní správou Vodňany zaujímají katastrální výměru 182.561 ha
v 382 katastrálních územích Jihočeského kraje v bývalých okresech Písek, České
Budějovice, Prachatice a Strakonice. Největší katastrální výměrou je zastoupen
okres Strakonice. Do působnosti Lesní správy Vodňany patří také obora Sedlice.

Kontakt:

LESNÍ SPRÁVA VODŇANY
Tyršova 1066
Vodňany 389 01
Tel.: +420 956 199 101
GSM: +420 724 524 570
e-mail: ls199@lesycr.cz
www.lesycr.cz

OBORA SEDLICE
Tel.: +420 724 524 564



OBORA SEDLICE
„U písecké silnice mezi Sedlicí a Drhovlí se rozkládá rozlehlá obora. Šel jsem jejími
travnatými cestami v rosách jitřních hodin za střídání slunce i podmraku, kdy v pa-
sekách rudne vrbovka a chladivý stín vydychuje vlhkostí mechů, kořáním, pryskyřicí
i čerstvě narostlými hřiby. Došel jsem až k „obětnímu kameni“, zastíněnému listovím
buku, kde dávná ruka proměnila žulový balvan v přírodní oltář, do jehož důlků sy-
pala zrní na usmířenou temných sil, aby neškodily lidem, zatím co krev obětovaných
zvířat stékala za zpěvu neznámých obřadů vysekanou stružkou, dodnes patrnou. 

Za údolím, jež si zachovává až do našeho času staré pojmenování „Pohřebiště“, se
zdvíhá „Posvátný vrch“, zarostlým smrčím jako nápověď kultů pradávných obyva-
tel, po nichž zůstaly mohylné pahorky mezi rybníky Kamenným, Močeným a Bojí-
čovem se stráží chráněných sosen, i vlnovky na střepech nádob, čas od času
zdvíhaných vichřičnou rukou i s prstí podkořání při vývratech.“

Naší ustálenou představu o košatosti mění zdejší lipový les, rozsahem snad největší
v Čechách, jehož vysoké štíhlé kmeny nesou koruny zúžené k nepoznání.“ 

(výňatek z knihy Ladislava Stehlíka „Země zamyšlená“)



Umístění: v trojúhelníku mezi Strakonicemi, Blatnou a Pískem (vzdálenost
12 km severozápadně od Písku)

Charakteristika: Tvar obory je pravidelný podlouhlý šestiúhelník, rozdělený
 liniemi na osm částí. Nejstarší nalezené písemné zmínky o této
oboře jsou staré téměř 290 let. Obora je součástí Blatenské
 kotliny s mnoha rybníky. Rozkládá se v nadmořské výšce
450–500 m. Převážnou část obory pokrývají jehličnaté a listnaté
lesy. Zbývající část obory tvoří louky a vodní nádrže. Podél cest
a rozdělovacích linií jsou vysázeny duby a jírovce různého stáří.

Výměra: 255 hektarů

Chovaná zvěř: černá, daňčí, sika Dybowského



UBYTOVÁNÍ
• 2 pokoje v nově vybudované správní

budově 
• 3 pokoje ve staré srubové lovecké

chatě



SLUŽBY
poplatkové lovy zvěře
černé, daňčí a siky Dy-
bowského

ZVĚŘ
Trofeje „zralých“ kňou -
rů dosahují vždy me-
dailových hodnot. 
Nabídka trofejí daňků
a je lenů siky Dybow -
ské ho je od průměr-
ných mla dých až po
zlaté medaile u dospě-
lých kusů.

ŠPIČKOVÉ TROFEJE
• kňour 134,35 bodů

CIC – národní rekord
• daněk 208,25 CIC



HISTORIE A VÝVOJ OBORY
Přesné datum založení obory neznáme,
přesto písemné zmínky o oboře nacházíme ve
starých spisech a matrikách již od roku 1732.
Dále například hospodářský plán z roku 1803
uvádí: V letech 1735–1742 byla stávající obora
opatřena pevným oplocením v podobě ka-
menné zdi.
Majetkově víme, že až do roku 1753 byla v dr-
žení hraběnky Černínové z Chudenic, tehdy
sňatkem přešla do majetku Lobkowiczů. Po-
slední majitel z tohoto rodu Jiří Kristian, váš-
nivý lovec, nechal v roce 1932 v jižní části obory postavit lovecký srub, který po
renovaci slouží loveckému a mysliveckému provozu obory dodnes. Jeho tragická
smrt převedla oboru do držení rodu Liechtensteinů.
Na ploše 255 hektarů se zajímavě členitým terénem a estetickým krajinným řeše-
ním nalezneme cenné původní smíšené lesní porosty lip, habrů, buků, dubů, za-
členěné do státní přírodní rezervace Sedlická obora. Mohutné duby v alejích a na
hrázích rybníků pamatují patrně dobu zakládání obory. Starověké mohyly a obětní
kámen dokládají staré osídlení oblasti. Přírodní výjevy obory Sedlice inspirovaly
mnoho malířů a spisovatelů k zobrazení krás jihočeské krajiny.



Obora byla původně budována
pro chov jelení a černé zvěře, to-
muto účelu sloužila až do roku
1945. Nově byla obnovena v roce
1973 pro chov zveře černé. Nej-
silnější trofej kňoura uloveného
v roce 2013 dosáhla bodové hod-
noty 134,35 bodů CIC, hodnoty
národního rekordu.
Po přeplocení obory byl od roku
1977 zaveden také chov daňčí
zvěře. Nejsilnější trofej daňka
uloveného v roce 2010 měla
208,25 bodů CIC.
Od roku 2003 je v oboře chován
také sika Dybowského. V sou-
časné době jeho počet dosáhl
kmenových stavů. V nejbližší
době nabídne Obora Sedlice
odlov jelenů siky Dybowského
se špičkovými trofejemi.



TĚŠÍME SE NA SHLEDANOU S VÁMI
V ATRAKTIVNÍM PROSTŘEDÍ SEDLICKÉ OBORY!






