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Plán péče je odborný a koncepční dokument ochrany přírody, který na základě údajů o
dosavadním vývoji a současném stavu zvláště chráněného území navrhuje opatření na
zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany ve zvláště chráněném území a na
zabezpečení zvláště chráněného území před nepříznivými vlivy okolí v jeho ochranném
pásmu. Plán péče slouží jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro
rozhodování orgánů ochrany přírody. Pro fyzické ani právnické osoby není závazný.
Realizaci plánu péče zajišťuje orgán ochrany přírody příslušný ke schválení péče, a to v
součinnosti s vlastníky a nájemci dotčených pozemků postupy podle § 68 zákona č. 114/1992
Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Předložený plán péče byl vypracován v souladu se zákonem č.114/92 Sb. o ochraně přírody a
krajiny v platném znění a vyhláškou č. 45/2018 Sb. o plánech péče, zásadách péče a
podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území.
Při zpracování plánu péče byl také využit Metodický pokyn sekce ochrany přírody a krajiny
MŽP k přípravě a zpracování plánů péče o národní přírodní rezervace, přírodní rezervace,
národní přírodní památky, přírodní památky a jejich ochranná pásma (Věstník MŽP, listopad
2018).

2

Obsah
1. Základní údaje o zvláště chráněném území .................................................................................................... 4
1.1 Základní identifikační údaje ...................................................................................................................... 4
1.2 Údaje o lokalizaci území v rámci územně správního členění ČR ............................................................ 4
1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí .............................................................. 4
1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma.................................................................................................. 5
1.5 Překryv území s jiným typem ochrany ...................................................................................................... 5
1.6 Kategorie IUCN ........................................................................................................................................... 5
1.7 Předmět ochrany ZCHÚ ............................................................................................................................. 6
1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu ............................................................................. 6
1.7.2 Předmět ochrany – současný stav ........................................................................................................... 6
1.8 Cíl ochrany ................................................................................................................................................... 9
2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany .................................................. 11
2.1 Popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů......................................................................... 11
2.1.1 Stručný popis území a jeho přírodních poměrů .................................................................................... 11
2.1.2 Přehled zvláště chráněných a významných ohrožených druhů rostlin a živočichů .............................. 15
2.1.3 Výčet a popis významných přirozených disturbančních činitelů působících v území v minulosti a
současnosti .................................................................................................................................................... 21
2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti a
současnosti ....................................................................................................................................................... 22
2.3 Související plánovací dokumenty, správní akty a opatření obecné povahy.......................................... 23
2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch ......................................................... 24
2.4.1 Základní údaje o lesích na lesních pozemcích ...................................................................................... 24
2.5 Souhrnné zhodnocení stavu předmětů ochrany, výsledků předchozí péče, dosavadních
ochranářských zásahů do území a závěry pro další postup ......................................................................... 25
2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize ........................................ 28
3. Plán zásahů a opatření .................................................................................................................................... 29
3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ.................................................... 29
3.1.1 Rámcové zásady péče o ekosystémy a jejich složky nebo zásady jejich jiného využívání .................. 29
3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území ................................................................... 33
3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů a přehledu
činností ............................................................................................................................................................. 33
3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu ..................................................................................................... 34
3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území ........................................................ 34
3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností ........................................ 34
3.6 Návrhy na vzdělávací a osvětové využití území ...................................................................................... 35
3.7 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území ............................................. 35
4. Závěrečné údaje .............................................................................................................................................. 36
4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých zásahů
(druhů činností) ............................................................................................................................................... 36
4.2 Použité podklady a zdroje informací ....................................................................................................... 36
4.3 Seznam používaných zkratek ................................................................................................................... 39
4.4. Podklady pro plán péče zpracovalo ........................................................................................................ 40
5. Přílohy .............................................................................................................................................................. 40

3

1. Základní údaje o zvláště chráněném území
1.1 Základní identifikační údaje
evidenční číslo:
kategorie ochrany:
název území:
druh právního předpisu, kterým bylo území vyhlášeno:
orgán, který předpis vydal:
číslo předpisu:
datum platnosti předpisu:
datum účinnosti předpisu:

631
PR
Kelčský Javorník
nařízení
Okresní úřad Kroměříž
1/02
9. 1. 2002
1. 2. 2002

1.2 Údaje o lokalizaci území v rámci územně správního členění ČR
kraj:
okres:
obec s rozšířenou působností:
obec s pověřeným obecním úřadem:
obec:
katastrální území:

Zlínský
Kroměříž
Bystřice pod Hostýnem
Bystřice pod Hostýnem
Rajnochovice
Rajnochovice

Příloha:
M1 – Orientační mapa s vyznačením území
1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí
Zvláště chráněné území:
Katastrální území: (739006, Rajnochovice)
Číslo
parcely
podle KN

Číslo
parcely
podle PK
nebo jiných
evidencí

2105/1
2122/1
2123/3
2123/4
2123/5
2128/2
2129/1
2227/5
2227/7
2227/9
2238/3
Celkem

-

Druh pozemku podle KN

lesní pozemek
lesní pozemek
lesní pozemek
lesní pozemek
lesní pozemek
lesní pozemek
lesní pozemek
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
lesní pozemek

Způsob využití pozemku podle
KN

Výměra parcely
celková podle KN
(m2)

ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
-

1475
6364
713
1748
281
96517
1110468
141
809
498
2372

Výměra parcely
v ZCHÚ (m2)*

1475
6364
713
1748
281
96517
1110468
141
809
498
2372
1221386*

* výměra dle aktuálního stavu v KN, při vyhlášení ZCHÚ činila 1223455 m2, rozdíl je
způsoben pozdější změnou výměr operátu KN
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Ochranné pásmo:
Ochranné pásmo není vyhlášené, je jím tedy dle § 37 zákona č. 114/1992 Sb. území do
vzdálenosti 50 m od hranice ZCHÚ. Plocha ochranného pásma dle GIS činí 24,0559 ha. OP
při západní hranici území se nachází v k.ú. Příkazy u Osíčka.
Příloha:
M2 – Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma
1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma
Druh pozemku

ZCHÚ
plocha v ha

lesní pozemky

Vyhlášené OP
plocha v ha

Způsob využití
pozemku

ZCHÚ
plocha v ha

121,9938

vodní plochy

zamokřená plocha
rybník nebo nádrž
vodní tok

trvalé travní porosty
orná půda
ostatní zemědělské
pozemky
ostatní plochy

neplodná půda
0,1448

zastavěné
plochy a nádvoří
plocha celkem

ostatní způsoby
využití

0,1448

122,1386

1.5 Překryv území s jiným typem ochrany
národní park:
chráněná krajinná oblast (včetně zóny):
překryv s jiným typem ochrany:
mezinárodní statut ochrany:

NE
NE
přírodní park Hostýnské vrchy
NE

Natura 2000

ptačí oblast:
evropsky významná lokalita:

CZ0721024; 2309; PO Hostýnské vrchy
CZ0724429; 5589; EVL Hostýnské vrchy

1.6 Kategorie IUCN
IV - území pro péči o stanoviště/druhy
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1.7 Předmět ochrany ZCHÚ
1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu
Ochrana geomorfologicky členitého území s výskytem přirozených a přírodě blízkých lesních
ekosystémů 5. lesního vegetačního stupně, typických pro oblast Hostýnských vrchů, zejména
společenstva jedlobučin a suťových lesů se zastoupením charakteristických i ohrožených a
regionálně ustupujících druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů.
1.7.2 Předmět ochrany – současný stav
A. ekosystémy

ekosystém

L5.1 Květnaté bučiny

podíl plochy
popis ekosystému
v ZCHÚ (%)

45

Bučiny asociace Asperulo-Fagetum.
V PR tvoří vegetaci především jednotka Mercuriali
perennis-Fagetum sylvaticae Scamoni 1935 (Eutrofní
bučiny) a v malém rozsahu Galio odorati-Fagetum
sylvaticae Sougnez et Thill 1959 (Mezotrofní bučiny).
Hlavní dřevinou stromového patra je buk lesní (Fagus
sylvatica), vyšší zastoupení dosahuje javor klen (Acer
pseudoplatanus). Přimíšen je smrk ztepilý (Picea abies)
a dnes již jen ojediněle jedle bělokorá (Abies alba).
Keřové patro je chudé, případně i zcela chybí. V
bylinném patře roste mařinka vonná (Galium
odoratum), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis),
kostřava lesní (Festuca altissima), kyčelnice
cibulkonosná (Dentaria bulbifera), kyčelnice devítilistá
(Dentaria
enneaphyllos),
violka
lesní
(Viola
reichenbachiana), samorostlík klasnatý (Actaea
spicata), věsenka nachová (Prenanthes purpurea),
pryšec mandloňovitý (Euphorbia amygdaloides), ostřice
chlupatá (Carex pilosa), šalvěj lepkavá (Salvia
glutinosa), vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia),
lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), kapraď samec
(Dryopteris filix-mas) aj. Starší porosty jsou biotopem
řady zvláště chráněných druhů živočichů (např. ptáků).
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kód
předmětu
ochrany*

a, b
(9130)

L4 Suťové lesy

L5.4 Acidofilní
bučiny

39

3

Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích.
Vyskytuje se asociace Mercuriali perennis-Fraxinetum
excelsioris (Klika 1942) Husová in Moravec et al. 1982
(Suťové javorové jaseniny).
V dřevinném patře převládá buk lesní (Fagus sylvatica).
Vyššího zastoupení dosahuje jasan ztepilý (Fraxinus
excelsior) a javor klen (Acer pseudoplatanus),
přimíšeny a vtroušeny jsou smrk ztepilý (Picea abies),
lípa velkolistá (Tilia platyphyllos), jilm drsný (Ulmus
glabra) jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) a bříza bělokorá
(Betula pendula). Stromové patro je druhově bohatší
než u dalších ekosystémů v přírodní rezervaci.
Keřové patro je vyvinuto sporadicky. Z rostlin se místy
vyskytuje měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva) a
v souvislých porostech sněženka podsněžník (Galanthus
nivalis). Hojná je charakteristická bažanka vytrvalá
(Mercurialis perennis), dále jsou významně zastoupeny
kapradiny, např. kapradina laločnatá (Polystichum
aculeatum), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) a jiné
nitrofilní druhy.
Vyskytuje se řada vzácných a ohrožených druhů hub
(např.
trepkovitka
šafránová
–
Crepidotus
crocophyllus), měkkýšů (nádolka moravská – Vestia
ranojevici moravika), ptáků – např. strakapoud
bělohřbetý – Dendrocopos leucotos, lejsek malý –
Ficedula parva a savců (např. veverka obecná – Sciurus
vulgaris).
Mezi acidofilní bučiny se řadí čtyři asociace.
V zájmovém území byla zjištěna Luzulo luzuloidisFagetum sylvaticae Meusel 1937 – Podhorské acidofilní
bučiny.
Ve stromovém patře převládá buk lesní (Fagus
sylvatica), přimíšen je jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)
a smrk ztepilý (Picea abies). Bylinné patro chudé – bika
hajní (Luzula luzuloides), pstroček dvoulistý
(Maianthemum bifolium), ostřice (Carex sp.), metlička
křivolaká (Deschampsia flexuosa).

a, b
(9180*)

a, b
(9110)

B. druhy

druh

stupeň
ohrožení**

strakapoud bělohřbetý
(Dendrocopos leucotos)

EN

lejsek malý
(Ficedula parva)

VU

kód
popis biotopu druhu v ZCHÚ a aktuální početnost
předmětu
nebo vitalita populace
ochrany*
C16 hnízdo s mláďaty, 2 páry (Vymazal 2017), 13. 4.
pozorován samec ve vrcholové části pod vysílačem. 18.
5. pozorován 1 samec v JV části – bubnování a v bučině
b
na SZ části samec i samice, 1. 6. pozorováni i s
vyvedenými mláďaty. Pozorovaní na dvou místech – v
rezervaci hnízdí 2 páry (Sviečka 2009).
C14 nosí potravu nebo trus, nalezeno 1 teritorium
b
(Vymazal 2017).
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nádolka moravská
(Vestia ranojevici
moravica)

EN

kulíšek nejmenší
(Glaucidium
passerinum)

VU

holub doupňák
(Columba oenas)

VU

terčovník červenavý
(Phaeophyscia
endophoenicea)

EN

kuřátka horská
(Ramaria largentii)

CR

trepkovitka šafránová
(Crepidotus
crocophyllus)

CR

šťavnatka oranžová
(Hygrophorus
pudorinus)

EN

houžovec medvědí
(Lentinellus ursinus)

EN

sněženka podsněžník
(Galanthus nivalis)

NT/C3

měsíčnice vytrvalá
(Lunaria rediviva)

LC/C4a

Druh listnatých a smíšených lesů od pahorkatin do hor.
Žije v rozpraskané borce stromů i pařezů i padlých
kmenů. V ČR se vyskytuje endemický poddruh, který
pronikl na Moravu v době klimatického optima
holocénu, kdy byl hojněji rozšířený.
Dnes v
Moravskoslezských
Beskydech,
Vsetínských,
Hostýnských a Oderských vrších a v Nízkém Jeseníku
(Horsák et al. 2013). Novák a Novák (2010) uvádějí pro
území PR výskyt v porostu 210A17, biotop L.4. Čejka
et al. (2018) zjistil druh v porostu 210B8, biotop L.4.

c

A2 zpěv, 1–2 páry (Vymazal 2017).

c

C13 přílety na hnízdiště, do 10 párů v PR (Vymazal
2017). 18. 5. napočítáno v rezervaci 9 houkajících
samců. Hnízdí v rezervaci 9–12 párů (Sviečka 2009).
Obvykle roste na borce listnatých stromů, v lokalitě
nalezen na javoru klenu. Nejzachovalejší části PR
(Malíček, Hradílek a Tkáčíková 2018).
Mykorhizní symbiont rostoucí vzácně pod Abies alba a
Picea abies. Nalezen 7. 9. 2019 (Polčák 2019). Roste ve
starších jehličnatých lesích vyšších poloh. V ČR byla
zatím nalezena na třech lokalitách, a to na Lužnickém
vrchu v Novohradských horách, u rezervace Trčkov v
Orlických horách (2005) a poblíž Heřmanovic v
Jeseníkách (2005). Jsou ohrožena těžbou starších
porostů (Holec a Beran 2006).
Saprotrof rostoucí vzácně na tlejícím dřevě listnáčů.
Nalezen 22. 6. 2019 na tlejícím kmenu Acer
pseudoplatanus. Jedná se nejspíš o první výskyt v
Hostýnských vrších (Polčák 2019). V ČR roste pouze na
jihovýchodní Moravě (Holec a Beran 2006).
Mykorhizní symbiont rostoucí vzácně pod Abies alba.
Nalezen 3. 11. 2019 (Polčák 2019). V ČR je známo
celkem 15 lokalit, nálezy po roce 1980 jsou však velmi
vzácné. Ohrožen ústupem jedle z lesů (Holec a Beran
2006).
Saprotrof rostoucí roztroušeně na kmenech Fagus
sylvatica (Polčák 2019). V ČR je známo asi 20 lokalit (z
toho na polovině z nich byl nalezen po roce 1995), z
nichž většina se nachází spíše v teplých oblastech.
Převážná část lokalit leží na prudkých svazích v
kaňonovitých údolích (Kabečnice a Týřovické skály na
Křivoklátsku, Podyjí, „Myší díra“ u Bílovic) nebo v
teplých nivách velkých řek (Veltrusy, Kroměříž, soutok
Moravy a Dyje, Uherský Ostroh) (Holec a Beran 2006).
Porost 212A17 pod hřebenem a horní část porostu
210B8 u Deštné ráztoky. Velmi hojná-tisíce exemplářů
(Svačina 2018).
Hojná, desítky exemplářů, na vhodných stanovištích
v biotopu L4-zejména porosty 212A17 a 210A17. Svaz
Tilio-Acerion, s optimem v asociaci Lunario-Aceretum
(Svačina 2018).

**stupeň ohrožení dle červených seznamů ČR:
Červený seznam lišejníků České republiky (Liška a Palice 2010),
Červený seznam ohrožených druhů ČR, cévnaté rostliny (Grulich a Chobot 2017):
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c
c

c

c

c

c

c

c

Kategorie IUCN
CR – kriticky ohrožený, EN – ohrožený, VU – zranitelný, NT – téměř ohrožený, LC – málo
dotčený, DD – nedostatečné údaje
Národní kategorie
C1 – kriticky ohrožený, C2 – silně ohrožený,
r – taxon splňuje podmínku vzácnosti, přičemž jeho populace nevykazují žádný významný
negativní trend; t – taxon splňuje podmínku ústupu; b – taxon naplňuje podmínku vzácnosti,
případně se jí blíží, a současně prokazatelně vykazuje trend v mizení: buď některé historicky
známé lokality zcela zanikly, nebo se trend ústupu výrazně projevuje alespoň uvnitř některých
populací.
C3 – ohrožený, C4a – vzácnější taxony vyžadující další pozornost-méně ohrožené, C4b vzácnější taxony vyžadující další pozornost-dosud nedostatečně prostudované
Červený seznam hub České republiky (Holec a Beran [eds.] 2006): EX – nezvěstný, CR
– kriticky ohrožený, EN – ohrožený, VU – zranitelný, NT – téměř ohrožený, DD – druh, o
němž nejsou dostatečné údaje
Červený seznam bezobratlých a obratlovců ČR (Hejda et al. 2017, Chobot a Němec 2017):
CR – kriticky ohrožený, EN – ohrožený, VU – zranitelný, NT – téměř ohrožený, LC – málo
dotčený, DD – nedostatečné údaje
abundance: 1 – vzácně, 2 – ojediněle, 3 – roztroušeně, 4 – hojně, 5 – velmi hojně
*kód předmětu ochrany:
a = předmět ochrany spadá pod definici předmětu ochrany dle zřizovacího předpisu ZCHÚ
b = předmět ochrany překrývající se EVL/PO (v závorce je uveden kód stanoviště dle vyhl. č. 166/2005 Sb.,
hvězdičkou (*) jsou označena prioritní stanoviště a druhy)
c = další významný ekosystém nebo jeho složka, který je navržen k doplnění mezi předměty ochrany ZCHÚ (viz
i kap. 3.4)

1.8 Cíl ochrany
A. ekosystémy

ekosystém

cíl ochrany

Ekosystém ponechaný samovolnému
vývoji a odpovídající stupni
L5.1 Květnaté bučiny
přirozenosti „les přírodní“ a „les
přírodě blízký“

L4 Suťové lesy

Ekosystém ponechaný samovolnému
vývoji a odpovídající stupni
přirozenosti „les přírodní“
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indikátory cílového stavu
- rozloha ekosystému (min. 56 ha)
- přítomnost vývojových fází
ekosystému
- klasifikace stupně přirozenosti „les
přírodní“ (nejméně na ½ výměry) a
„les přírodě blízký“.
- přítomnost mrtvého dřeva (min 70
m3/ha)
- rozloha ekosystému (min. 48 ha)
- přítomnost vývojových fází
ekosystému
- klasifikace stupně přirozenosti „les
přírodní“
- přítomnost mrtvého dřeva (min
100 m3/ha)

Ekosystém ponechaný samovolnému
vývoji a odpovídající stupni
přirozenosti „les přírodě blízký“.

- rozloha ekosystému (min. 3 ha)
- přítomnost vývojových fází
ekosystému
- klasifikace stupně přirozenosti „les
přírodě blízký“
- přítomnost mrtvého dřeva (min 70
m3/ha)

druh

cíl ochrany

indikátory cílového stavu

strakapoud bělohřbetý
(Dendrocopos leucotos)
lejsek malý
(Ficedula parva)
nádolka moravská
(Vestia ranojevici
moravica)
kulíšek nejmenší
(Glaucidium
passerinum)
holub doupňák
(Columba oenas)
terčovník červenavý
(Phaeophyscia
endophoenicea)
kuřátka horská
(Ramaria largentii)
trepkovitka šafránová
(Crepidotus
crocophyllus)
šťavnatka oranžová
(Hygrophorus
pudorinus)
houžovec medvědí
(Lentinellus ursinus)
sněženka podsněžník
(Galanthus nivalis)
měsíčnice vytrvalá
(Lunaria rediviva)

Zachování vhodných podmínek pro
hnízdění druhu na lokalitě.
Zachování vhodných podmínek pro
hnízdění a výskyt druhu na lokalitě.

L5.4 Acidofilní
bučiny

B. druhy

- hnízdění druhu v PR
- hnízdění nebo přítomnost druhu v PR
v hnízdním období

Zachování vhodných podmínek biotopů
L4 a L5.1 pro výskyt druhu na lokalitě.

- přítomnost druhu v PR

Zachování vhodných podmínek pro
hnízdění a výskyt druhu na lokalitě.

- hnízdění nebo přítomnost druhu v PR
v hnízdním období

Zachování vhodných podmínek pro
hnízdění druhu na lokalitě.

- hnízdění nejméně 5 párů v PR

Zachování vhodných podmínek pro
výskyt druhu na lokalitě.

- přítomnost druhu v PR

Zachování životaschopné populace.
Zachování životaschopné populace.
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- plocha s výskytem sněženky (min 2
ha)
- plocha s výskytem měsíčnice (min 1
ha)

2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět
ochrany
2.1 Popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů
2.1.1 Stručný popis území a jeho přírodních poměrů
Přírodní rezervace Kelčský Javorník se rozkládá v severní části Hostýnských vrchů. Zaujímá
severní úbočí stejnojmenného vrcholu (864,7 m n.m.), který také obsahuje. Na prudkých i
mírnějších svazích se severní až severozápadní expozicí se v geomorfologicky členitém
území převážně v pátém (jedlobukovém) lesním vegetačním stupni nachází přírodě blízké
ekosystémy květnatých bučin, suťových lesů, lesních pramenišť a skal s výskytem řady
charakteristických i ohrožených druhů organismů. Území je součástí nadregionálního
biocentra územního systému ekologické stability.
PR Kelčský Javorník se nachází 7,2 km V od města Bystřice pod Hostýnem a 3,0 km JV od
obce Osíčko. Rezervace je pravidelného, přibližně obdélníkovitého tvaru s délkou 1,5 km a
šířkou cca 1 km. Nadmořská výška území dosahuje 522–864,7 m n. m.
Geomorfologie (Bína a Demek 2012)
Zařazení území do geomorfologického systému je následující.
Provincie: Západní Karpaty
Soustava: Vnější Západní Karpaty
Podsoustava: Západní Beskydy
Celek: Hostýnsko - vsetínská hornatina
Podcelek: Hostýnské vrchy
Okrsek: Rusavská hornatina
Geologie, půdní poměry (Geologická mapa ČR, Půdní mapa ČR, taxonomický klasifikační
systém půd ČR-Němeček 2013)
V geologickém podkladu převažují rusavské vrstvy zlínského souvrství račanské jednotky
magurského flyše. Součást oblasti flyšového pásma vnějších Západních Karpat. Rusavské
vrstvy jsou složené z arkózových pískovců a slepenců s vložkami jílovců.
Pouze jednotlivě lze nalézt větší skály tvořené pískovci a slepenci.
Půdní pokryv na většině plochy PR azonální typ půdy – ranker (kambický). Mezi ranker
řadíme A – C půdy na silikátových horninách. (A – humusový horizont, C – horizont
matečního substrátu). Jejich hlavním znakem je vysoký podíl skeletu, štěrku a kamení až
balvanů. Podíl jemnozemě je poměrně nízký. Mají mocný humusový horizont, který přechází
přímo do substrátu. Obvykle kryjí příkřejší svahy a jejich úpatí. Humusovou formou je
nejčastěji mullový moder.
Pouze na méně sklonitém severním okraji s částečně vyvinutým B horizontem se vyskytuje
kambizem (nevyvinutá hnědá půda) mesobasická. Na prudkých svazích a v hřebenové části
jsou půdy mělké. V dolní části svahů i hlubší a zejména v korytech toků také vlhké.
Klimatické poměry (Quitt, 1971), hydrologie
Větší část území náleží do klimatické oblasti CH7 (chladná oblast). Jaro je dlouhé a mírně
chladné, léto je velmi krátké až krátké, mírně chladné a vlhké, podzim je dlouhý a mírný,
zima je dlouhá, mírně vlhká s dlouhým trváním sněhové pokrývky.
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Severní část (úpatí) bylo zařazeno do klimatické oblasti MT2 (mírně teplá oblast). Jaro je
krátké a mírné, léto je krátké, mírné až mírně chladné, mírně vlhké, podzim je krátký a mírný,
zima je mírná, normálně dlouhá, suchá s normálním trváním sněhové pokrývky.
Území je odvodňováno Deštnou ráztokou a jejím bezejmenným levostranným přítokem.
Deštná ráztoka vtéká u obce Komárno do Juhyně, která se vlévá do Bečvy (u Choryně), pak
do Moravy (u Tovačova) a Dunaje.
Vegetace
Nepatrně převažujícími lesními společenstvy jsou květnaté bučiny a jedliny – asociace
Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae a Galio odorati-Fagetum sylvaticae na mírnějších
svazích se souvislou vrstvou půdy. Druhé nejvýznamnější zastoupení mají suťové a skalní
lesy s asociacemi Mercuriali perennis-Fraxinetum excelsioris a Arunco dioici-Aceretum
pseudoplatani. Tyto asociace osidlují suťové a kamenité svahy. Plošně jsou zastoupeny ještě
Acidofilní bučiny a jedliny asociace Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae.
Dominantní dřevinou stromového patra jsou buk lesní (Fagus sylvatica), javor klen (Acer
pseudoplatanus) a jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). Přimíšený je smrk ztepilý (Picea abies)
(nyní již zčásti odumřelý) a lípa velkolistá (Tilia platophyllos). Vtroušený je jilm drsný
(Ulmus glabra), bříza bělokorá (Betula pendula), dále jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) a
ojediněle jedle bělokorá (Abies alba).
Na území PR jsou dále bodově zastoupeny biotopy S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových
skal a drolin a R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců. Biotop S1.2 se vyskytuje na
menších izolovaných skaliscích jako asociace Asplenio trichomanis-Polypodietum vulgaris
s druhy řeřišničník písečný (Cardaminopsis arenosa), osladič obecný (Polypodium vulgare),
puchýřník křehký (Cystopteris fragilis) a lipnice hajní (Poa nemoralis). V blízkosti Deštné
ráztoky a ve vlhčích polohách jsou v malých enklávách lesní prameniště biotopu R1.4.
Z rostlinných druhů asociace Cardamino-Chrysosplenietum alternifolii byly zjištěny řeřišnice
hořká (Cardamine amara), mokrýš střídavolistý (Chrysosplenium alternifolium) a devětsil
bílý (Petasites albus).
Souhrnně se dle nového systému vegetace ČR (Chytrý 2013) v PR vyskytují asociace
A) LBC02 Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae Scamoni 1935 (Eutrofní bučiny), orig.
(Scamoni 1935): Fagus sylvatica-Mercurialis perennis-Assoziation, syn.: Dentario
enneaphylli-Fagetum Oberdorfer ex W. Matuszkiewicz et A. Matuszkiewicz 1960 p. p. svazu
LBC Fagion sylvaticae Luquet 1926 (Květnaté bučiny a jedliny),
B) LBC01 Galio odorati-Fagetum sylvaticae Sougnez et Thill 1959
(Mezotrofní bučiny), orig. (Sougnez & Thill 1959): Asperulo-Fagetum (Asperula odorata =
Galium odoratum, Fagus sylvatica), syn: Festuco altissimae-Fagetum Schlüter in Grüneberg
et Schlüter 1957 (potenciální správné jméno), Dentario enneaphylli-Fagetum Oberdorfer ex
W. Matuszkiewicz et A. Matuszkiewicz 1960 p. p. svazu LBC Fagion sylvaticae Luquet 1926
(Květnaté bučiny a jedliny),
C) LBF02 Mercuriali perennis-Fraxinetum excelsioris (Klika 1942) Husová in Moravec et al.
1982 (Suťové javorové jaseniny), orig. (Husová in Moravec et al. 1982): MercurialiFraxinetum (Klika 1942) Husová nom. novum (Mercurialis perennis, Fraxinus excelsior)
svazu LBF Tilio platyphylli-Acerion Klika 1955 (Suťové a skalní lesy),
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D) LBF03 Arunco dioici-Aceretum pseudoplatani Moor 1952 (Udatnové a měsíčnicové
javořiny), orig. (Moor 1952): Arunco-Aceretum, syn.: Lunario-Aceretum Schlüter in
Grüneberg et Schlüter 1957 svazu LBF Tilio platyphylli-Acerion Klika 1955 (Suťové a skalní
lesy),
E) LBE01 Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae Meusel 1937 (Podhorské acidofilní bučiny),
orig. (Meusel 1937): Fagus sylvatica-Luzula nemorosa-Assoziation (Luzula nemorosa = L.
luzuloides) svazu LBE Luzulo-Fagion sylvaticae Lohmeyer et Tüxen in Tüxen 1954
(Acidofilní bučiny a jedliny).
F) SAC03 Asplenio trichomanis-Polypodietum vulgaris Firbas 1924 (Vegetace stinných
silikátových skal s osladičem obecným), orig. (Firbas 1924): Association des Polypodium
vulgare L. und Asplenium Trichomanes L. svazu SAC Asplenion septentrionalis Gams ex
Oberdorfer 1938 (Štěrbinová vegetace kyselých skal),
G) RAA02 Cardamino-Chrysosplenietum alternifolii Maas 1959 (Vegetace lesních pramenišť
s řeřišnicí hořkou), orig. (Maas 1959): Cardamineto-Chrysosplenietum alternifolii ass. nov.
(Cardamine amara. C. flexuosa) svazu RAA Caricion remotae Kästner 1941 (Vegetace
nevápnitých lesních pramenišť)
Z hlediska rekonstruované přirozené vegetace (Mikyška 1968) se v předmětném území
nachází společenstvo Květnaté bučiny (Fagion Luquet 1926 em. Pawlowski 1928) a Suťové
lesy (Tilio Acerion Klika 1955).
Podle mapy potencionální přirozené vegetace (Neuhäuslová et al. 1997, 1998) pak
společenstvo Květnaté bučiny (Eu-Fagenion) 18. Bučina s kyčelnicí devítilistou (Dentarioenneaphylli-Fagetum).
Biogeografické členění
Na základě mapy regionálně-fytogeografického členění ČR (Skalický 1988) patří území PR
do fytogeografického obvodu Karpatské mezofytikum, okresu 81 Hostýnské vrchy.
Podle Biogeografického členění České republiky (Culek (ed.) 2013) je území součástí
biogeografického regionu 3.8. Hostýnské vrchy. Bioregion zahrnuje biocenózy 4. a 5.
vegetačního stupně, tvořené typickými karpatskými bučinami, suťovými lesy a jejich
náhradními stanovišti. Charakteristické je velké zastoupení subatlantských prvků a typických
bučinných druhů. Zcela dnes převládají lesy, hlavně smrkové kultury, zastoupení původních
bučin je také významné, místy i s přežívající jedlí. Culek [ed.] (2005) zařadil plochu území
v hřebenové části a dále jeho nejvýše položené části s nadmořskou výškou cca nad 750 m n.
m. k biochoře 5ZK (hřbety na pískovcovém flyši 5. v.s.) a v nižších polohách (převažující
plocha) vymapoval biochoru 5SK (svahy na pískovcovém flyši 5. v.s.).
5ZK-reliéf je typický protáhlými, převážně úzkými, méně širšími hřbety rozsoch a horských
skupin se sedly. Svahy hřbetů jsou příkré. Skalní tvary a izolované skalní výchozy jsou
hojnější a morfologicky významné v Hostýnském bioregionu. Jsou to izolované skalní
výchozy vypreparovaných vrstev odolných pískovců a slepenců s výškou i přes 10 m.
Zpravidla se na nich vyskytují pseudokrasové jevy (i jeskyně). Mimo morfologicky
významné skalní tvary je zde roztroušena celá řada menších skalních výchozů, často
doprovázená kamenitými svahy až suťovisky. V půdním pokryvu Hostýnského bioregionu
plošně převažují typické kambizemě, místy kyselé, středně těžké.
Potenciální přirozenou vegetaci tvoří ochuzené květnaté bučiny, které vzácně na živnějších
stanovištích doplňují květnaté bučiny s kyčelnicí devítilistou. Nyní převažují rozsáhlé lesní
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komplexy ve kterých jsou vklíněny enklávy travních porostů-původních luk a pastvin
vzniklých odlesněním hřbetů během valašské kolonizace.
5SK-reliéf svahů je členitý, výškové rozdíly jsou i v rámci typu významné, v Hostýnském
bioregionu je to 150-250 m. Příkré svahy jsou členěny řadou hlubokých zářezů pramenných
úseků vodních toků. Malá údolí oddělují svahové hřbety spadající příkře do údolí. V horních
úsecích svahů je řada pramenišť. Větší skály jsou hojnější především v Hostýnském
bioregionu. Jsou to většinou izolované skalní výchozy vypreparovaných vrstev odolných
pískovců a slepenců s řadou pseudokrasových jevů. Drobné skalky a kamenité povrchy i sutě
jsou však na poměry flyšových Karpat poměrně časté. V půdním pokryvu dominují
kambizemě typické kyselé. V Hostýnském bioregionu převažují kambizemě typické kyselé,
středně těžké.
Potenciální přirozenou vegetaci tvoří květnaté bučiny s kyčelnicí devítilistou, na prudkých
sklonech se místy nacházejí měsíčnicové javořiny. Lesní prameniště hostí jasanové ostřicové
olšiny. Mimo les se zpravidla vyskytují přepásané louky svazu Cynosurion, vzácněji jsou
zastoupeny fragmenty smilkových pastvin Violion caninae. Většina dnešních porostů
kulturních luk se druhovou skladbou blíží svazu Arrhenatherion. Častá jsou roztroušená
prameniště, občas i s vegetací svazu Caricion fuscae a výjimečně i přechodová rašeliniště
svazu Sphagno recurvi-Caricion canescentis, v nivách potoků jsou typické vlhké louky svazu
Calthion. Nyní převažují rozsáhlé lesní komplexy ve kterých jsou vklíněny louky a pastvinyvýsledek rozsáhlé valašské kolonizace. Dnes jejich využívání ustupuje, často zarůstají
náletem dřevin. Pole a sady prakticky chybí.
Biotopy (Chytrý eds. 2010, AOPK ČR 2020)
Biotop
L5.1
L4
L5.4
S1.2
R1.4

Plocha
(ha)

Název biotopu CZ/EN

Přírodní biotopy
Květnaté bučiny
55,1877
9130 Asperulo-Fagetum beechforests
Suťové lesy
9180 * Tilio-Acerion forests of
47,2218
slopes, screes and ravines – prioritní
stanoviště
Acidofilní bučiny
3,4791
9110 Luzulo-Fagetum beech forest
Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin
8220 Siliceous rocky slopes with
+
chasmophytic vegetation
Lesní prameniště bez tvorby pěnovců
Forest springs without tufa formation

+

Nepřírodní biotopy
X9A X9A Lesní kultury s nepůvodními dřevinami
12,5498
X10
X10 Lesní paseky a holiny
3,7002
Celkem
122,1386

%

Pozn.

45,2
38,7
2,8
+

pouze bodově,
minimální plocha

+

nejedná se o
biotop soustavy
NATURA 2000

10,3
3,0
100

Rozšíření biotopů bylo zpracováno s využitím Základního mapování biotopů (AOPK ČR
2020a) zpřesněným vlastním terénním šetřením.
Příloha: M6 – Mapa biotopů
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Další údaje
Pro druhovou biodiverzitu jsou v území významné především větší plochy porostů ponechané
bez zásahu s vyšším množstvím mrtvého dřeva. V rámci lichenologické a bryologické
exkurze v roce 2018 bylo na území PR zjištěno 55 druhů lišejníků a 52 mechorostů (Malíček,
Hradílek a Tkáčíková 2018).
Starší porosty jsou biotopem řady druhů ptáků, v území bylo zjištěno 40 druhů (Vymazal
2017), včetně několika zvláště chráněných druhů – výra velkého (Bubo bubo), holuba
doupňáka (Columba oenas), krkavce velkého (Corvus corax), strakapouda bělohřbetého
(Dendrocopos leucotos), lejska malého (Ficedula parva), lejska šedého (Muscicapa striata) a
kulíška malého (Glaucidium passerinum).
Lokalita má také velký mykologický význam. Během inventarizačního průzkumu (Polčák
2019) bylo zjištěno 347 taxonů makromycetů, z nichž je 20 zařazeno v Červeném seznamu
hub (Holec, Beran 2006). Většina zjištěných druhů patřila mezi saprotrofní (lignikolní)
houby. Poměrně pestrá a druhově bohatá je fauna bezobratlých vázaných na lesní porosty a
sutě. V přírodní rezervaci tak bylo zjištěno např. 32 druhů suchozemských měkkýšů (Čejka et
al. 2018).
Část zjištěných ohrožených organismů je vázána na jedli bělokorou (Abies alba), proto je i
z tohoto důvodů nutné její zachování ve druhovém složení lesa.
2.1.2 Přehled zvláště chráněných a významných ohrožených druhů rostlin a živočichů
druh

kategorie
podle vyhlášky
č. 395/1992 Sb.

stupeň
ohrožení*

popis biotopu druhu v ZCHÚ a aktuální
početnost nebo vitalita populace, další
poznámky

LIŠEJNÍKY
terčovník červenavý
(Phaeophyscia
endophoenicea)

-

hůlkovka nevzhledná
(Bacidia subincompta)

-

biatora odchylná
(Biatora globulosa)

-

terčovka hrbolkatá
(Melanelixia subaurifera)
bradavnice přehlédnutá
(Verrucaria praetermissa)
prachouleček dřevomilný
(Chaenotheca xyloxena)
rohovka
(Rinodina efflorescens)
změnověnka modrozelená
(Trapeliopsis glaucolepidea)
změnověnka šedavá
(Trapelia coarctata)
trsenka hladká
(Liochlaena lanceolata)
syn. Jungermannia leiantha,
J. lanceolata

-

-

Obvykle roste na borce listnatých stromů,
v lokalitě
nalezen
na
javoru
klenu.
EN
Nejzachovalejší části PR (Malíček, Hradílek a
Tkáčíková 2018).
Nalezena na javoru mléči. Nejzachovalejší
VU
části PR (Malíček, Hradílek a Tkáčíková
2018).
Nalezena na javoru mléči. Nejzachovalejší
VU
části PR (Malíček, Hradílek a Tkáčíková
2018).
Nalezena na jasanu (Malíček, Hradílek a
VU
Tkáčíková 2018).
Pískovcové kameny v údolí Deštné ráztoky
VU
(Malíček, Hradílek a Tkáčíková 2018).
Na rozkládajícím se dřevě PR (Malíček,
VU
Hradílek a Tkáčíková 2018).
Nalezena na javoru klenu. Nejzachovalejší
VU
části PR (Malíček, Hradílek a Tkáčíková
2018).
Na rozkládajícím se dřevě PR (Malíček,
NT
Hradílek a Tkáčíková 2018).
Pískovcové kameny v údolí Deštné ráztoky
LC
(Malíček, Hradílek a Tkáčíková 2018).
MECHOROSTY
LR-nt
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Na tlejícím dřevě (Malíček, Hradílek a
Tkáčíková 2018).

zásovník válcovitý
(Oxystegus tenuirostris)
syn. vlasoústka tenkozobá
(Trichostomum tenuirostre)
širožebrec dlouholistý
(Paraleucobryum
longifolium)
mřížkovec kuželovitý
(Conocephalum conicum)
baňatka potoční
(Brachythecium rivulare)
rokyt bledý
(Hypnum pallescens)

-

LC-att

Druh rostoucí na stinných, mírně vlhkých,
silikátových, obvykle slabě bazických nebo
neutrálních kamenech a ve štěrbinách skal
(Malíček, Hradílek a Tkáčíková 2018).

-

LC

Pískovcové kameny (Malíček, Hradílek a
Tkáčíková 2018).

-

LC

-

LC

-

LC

Koryto potoka Deštná ráztoka (Malíček,
Hradílek a Tkáčíková 2018).
Koryto potoka Deštná ráztoka (Malíček,
Hradílek a Tkáčíková 2018).
Na borce živých stromů (zejména listnáčů) i
tlejícím dřevu v nižším stupni rozkladu v
listnatých a smíšených lesích (Malíček,
Hradílek a Tkáčíková 2018).

ROSTLINY
vstavač bledý
(Orchis pallens)

SO

EN/C2b

sněženka podsněžník
(Galanthus nivalis)

O

NT/C3

měsíčnice vytrvalá
(Lunaria rediviva)

O

LC/C4a

-

NT/C4a

-

LC/C3

jedle bělokorá
(Abies alba)

-

LC/C4a

pryšec mandloňovitý
(Euphorbia amygdaloides)

-

LC/C4a

kapradina laločnatá
(Polystichum aculeatum)
kyčelnice devítilistá
(Dentaria enneaphyllos)

Jižní část porostu 211A7, podél vrstevnicové
cesty. 14 exemplářů (Svačina 2007).
Porost 212A17 pod hřebenem a horní část
porostu 210B8 u Deštné ráztoky. Velmi hojnátisíce exemplářů (Svačina 2018).
Roztroušeně, desítky exemplářů, na vhodných
stanovištích v biotopu L4 – zejména porosty
212A17 a 210A17. Svaz Tilio-Acerion,
s optimem
v asociaci
Lunario-Aceretum
(Svačina 2018).
Zejména porosty 212A17 a 210A17.
Roztroušeně (Svačina 2020).
Roztroušeně v západní a střední části PR
v biotopu L5.1 (Svačina 2020).
Vzrostlé stromy pouze jednotlivě ve střední
části PR např. v porostech 210B17, 210B8 a
212A17. Ojediněle také semenáčky ve stáří
maximálně 1-2 let (Svačina 2020).
Roztroušeně–vzácně v západní a střední části
PR v biotopu L5.1 (Svačina 2020).

HOUBY

kuřátka horská
(Ramaria largentii)

-

CR

trepkovitka šafránová
(Crepidotus crocophyllus)

-

CR

šťavnatka oranžová
(Hygrophorus pudorinus)

-

EN
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Mykorhizní symbiont rostoucí vzácně pod
Abies alba a Picea abies. Nalezen 7. 9. 2019
(Polčák 2019). Roste ve starších jehličnatých
lesích vyšších poloh. V ČR byla zatím nalezena
na třech lokalitách, a to na Lužnickém vrchu v
Novohradských horách, u rezervace Trčkov v
Orlických horách (2005) a poblíž Heřmanovic
v Jeseníkách (2005). Jsou ohrožena těžbou
starších porostů (Holec a Beran 2006).
Saprotrof rostoucí vzácně na tlejícím dřevě
listnáčů. Nalezen 22. 6. 2019 na tlejícím kmenu
Acer pseudoplatanus. Jedná se nejspíš o první
výskyt v Hostýnských vrších (Polčák 2019). V
ČR roste pouze na jihovýchodní Moravě
(Holec a Beran 2006).
Mykorhizní symbiont rostoucí vzácně pod
Abies alba. Nalezen 3. 11. 2019 (Polčák 2019).
V ČR je známo celkem 15 lokalit, nálezy po
roce 1980 jsou však velmi vzácné. Ohrožen
ústupem jedle z lesů (Holec a Beran 2006).

houžovec medvědí
(Lentinellus ursinus)

-

EN

řasnatka síromléčná
(Peziza succosa)

-

EN

kuřátka lososová
(Ramaria subbotrytis)

-

EN

kotrč Němcův
(Sparassis nemecii)

-

EN

ryzec lososový
(Lactarius salmonicolor)

-

VU

štítovka šarlatová
(Pluteus aurantiorugosus)

-

VU

čirůvka růžovolupenná
(Tricholoma orirubens)

-

VU

korálovec jedlový
(Hericium alpestre)
syn. Hericium flagellum

-

NT

kožovka purpurová
(Hymenochaete cruenta)

-

NT

pýchavka závojová
(Lycoperdon mammiforme )

-

NT
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Saprotrof rostoucí roztroušeně na kmenech
Fagus sylvatica (Polčák 2019). V ČR je známo
asi 20 lokalit (z toho na polovině z nich byl
nalezen po roce 1995), z nichž většina se
nachází spíše v teplých oblastech. Převážná
část lokalit leží na prudkých svazích v
kaňonovitých údolích (Kabečnice a Týřovické
skály na Křivoklátsku, Podyjí, „Myší díra“ u
Bílovic) nebo v teplých nivách velkých řek
(Veltrusy, Kroměříž, soutok Moravy a Dyje,
Uherský Ostroh) (Holec a Beran 2006).
Saprotrof rostoucí vzácně v opadu pod listnáči.
Nalezen 3. 8. 2019. (Polčák 2019). V
současnosti mizející (Holec a Beran 2006).
Mykorhizní symbiont rostoucí vzácně pod
Fagus sylvatica. Nalezen 7. 9. 2019 (Polčák
2019). Jsou známa z několika lokalit ve
středních, jižních Čechách a na jižní Moravě
(Holec a Beran 2006).
Parazit rostoucí vzácně u pat a na bázích Abies
alba. Nalezen 22. 9. 2019 (Polčák 2019). Méně
často také na Picea abies a Larix decidua.
Zejména ve smíšených lesích bukojedlového
stupně. Je znám např. ze Šumavy, Blanského
lesa,
Novohradských
hor,
Vsetínska,
Hostýnských vrchů a podhůří Bílých Karpat.
Jednou z příčin jeho ohroženi je ústup hlavní
hostitelské dřeviny (Holec a Beran 2006).
Mykorhizní symbiont rostoucí roztroušeně pod
Abies alba (Polčák 2019). V posledni době je
nalézán např. na Šumavě a v jejím podhůří,
v Novohradskych horách, ve východnich
Čechách, v Moravském krasu, Beskydech a
v Hostýnských vršich. Je ohrožen necitlivým
lesním hospodařením a úbytkem jedle v lesich
(Holec a Beran 2006).
Saprotrof rostoucí roztroušeně na tlejícím dřevě
Fagus sylvatica (Polčák 2019). Větší počet
lokalit je znám na jižní Moravě (Holec a Beran
2006).
Mykorhizní symbiont rostoucí vzácně pod
listnáči i jehličnany. Nalezen 19. 9. 2019
(Polčák 2019).
Saproparazit rostoucí roztroušeně na kmenech
Abies alba (Polčák 2019). Na dřevě jehličnanů
(jedle, smrku), vzácně buku, zcela výjimečně
i jiných dřevin. Těžiště rozšíření v ČR leží v
horských lesích pralesovitého charakteru, kde
je místy běžný. V ČR je známo celkem 148
lokalit, z toho 40 z poslední doby. I když není
vzácný, je ohrožen úbytkem jedle, nejčastější
hostitelské dřeviny (Holec a Beran 2006).
Saprotrof rostoucí vzácně na větvích Abies
alba. Druh uveden v Červeném seznamu hub
ČR v kategorii NT (Polčák 2019). Je ohrožena
úbytkem jedle v lesích (Holec a Beran 2006).
Saprotrof rostoucí velmi vzácně v opadu pod
listnáči (Polčák 2019).

psivka obecná
(Mutinus caninus)

-

NT

hlíva hnízdovitá
(Phyllotopsis nidulans)

-

NT

rosoloklihatka čirá
(Neobulgaria pura)

-

NT

lošák jelení
(Sarcodon imbricatus)

-

NT

-

DD

-

DD

-

DD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pavučinec černošupinkatý
(Cortinarius melanotus)
líha nečistá
(Lyophyllum paelochroum)
kuřátka žlutá
(Ramaria flava)
strmělka drobnovýtrusá
(Ossicaulis lachnopus)
bondarcevka horská
(Bondarzewia montana)
pavučinec zelený
(Cortinarius atrovirens)
síťkovec trojbarvý
(Daedaleopsis tricolor)
lesklokorka jehličnanová
(Ganodrma carnosum)
šťavnatka žlutolupenná
(Hygrophorus chrysodon)
loupavka výběžkatá
(Hysterangium stoloniferum)
hnojník zlatovlasý
(Parasola auricoma)
ohňovec Hartigův
(Phellinus hartigi)
štítovka jinošská
(Pluteus ephebeus)
plesňák čekankový
(Thelephora penicillata)
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Saprotrof rostoucí roztroušeně v opadu listnáčů
i jehličnanů (Polčák 2019). V poslední době je
nalézána méně často než v minulosti (Holec a
Beran 2006).
Saprotrof rostoucí roztroušeně na tlejícím dřevě
Fagus sylvatica. Druh uveden v Červeném
seznamu hub ČR v kategorii NT (Polčák 2019).
V ČR se jedná o druh převážně vyšších a
chladnějších poloh s roztroušeným, ale
relativně stabilním výskytem (Holec a Beran
2006).
Saprotrof rostoucí roztrošeně na tlejících
větvích a kmenech listnáčů (Polčák 2019).
V přirozenych horskych porostech (Holec a
Beran 2006).
Mykorhizní symbiont rostoucí roztroušeně pod
Picea abies (Polčák 2019). V minulosti v ČR
dosti běžný druh; v šedesátých až osmdesátých
letech 20. stoleti prodělal výrazný ústup. V
poslední době je opět poměrně hojný v jižních
a středních Čechách a na jižní Moravě, jinde se
vyskytuje roztroušeně (Holec a Beran 2006).
Mykorhizní symbiont rostoucí vzácně pod
Abies alba. Nalezen 19. 9. 2019 (Polčák 2019).
Saprotrof rostoucí vzácně v opadu pod listnáči
i jehličnany (Polčák 2019).
Mykorhizní symbiont rostoucí vzácně pod
Fagus sylvatica a Abies alba (Polčák 2019).
Saprotrof rostoucí vzácně na tlejícím dřevě
Fagus sylvatica. Nalezen 22. 9. 2019. Jedná se
nejspíš o první nález v Hostýnských vrších.
Druh vzácný v rámci Evropy (Polčák 2019).
Saproparazit rostoucí vzácně na bázích a
kořenech Abies alba (Polčák 2019).
Mykorhizní symbiont rostoucí vzácně pod
listnáči i jehličnany (Polčák 2019).
Saprotrof rostoucí velmi vzácně na odumřelých
větvích Fagus sylvatica. Nalezen 13. 6. 2019 V
rámci ČR velmi vzácný druh, na Slovensku
hojnější (Polčák 2019).
Saprotrof
rostoucí vzácně na kořenech
jehličnanů (Polčák 2019).
Mykorhizní symbiont rostoucí vzácně pod
listnáči i jehličnany (Polčák 2019).
Saprotrof rostoucí vzácně pod povrchem půdy
v opadu listnáčů i jehličnanů (Polčák 2019).
Saprotrof rostoucí vzácně na tlejícím dřevě
listnáčů (Polčák 2019).
Saproparazit rostoucí vzácně na kmenech Abies
alba (Polčák 2019).
Saprotrof rostoucí vzácně na zbytcích dřeva
listnáčů (Polčák 2019).
Mykorhizní symbiont rostoucí vzácně v opadu
pod listnáči i jehličnany (Polčák 2019).

nádolka moravská
(Vestia ranojevici moravica)

-

modranka karpatská
(Bielzia coerulans)

-

ŽIVOČICHOVÉ
Druh listnatých a smíšených lesů od pahorkatin
do hor. Žije v rozpraskané borce stromů i
pařezů i padlých kmenů. V ČR se vyskytuje
endemický poddruh, který pronikl na Moravu
v době klimatického optima holocénu, kdy byl
EN
hojněji rozšířený. Dnes v Moravskoslezských
Beskydech, Vsetínských, Hostýnských a
Oderských vrších a v Nízkém Jeseníku (Horsák
et al. 2013). Novák a Novák (2010) uvádějí pro
území PR výskyt v porostu 210A17, biotop
L.4. Čejka et al. (2018) zjistil druh v porostu
210B8, biotop L.4.
Mohutný plž, žije ve vlhkých horských lesích,
kde se nejčastěji zdržuje pod kůrou padlých
kmenů. Na příhodných místech karpatských
lesů (hlavně na Slovensku) běžný druh (Horsák
NT
et al. 2013). Výskyt v biotopu L4 - porost
210A17 (Svačina 2020), ve stejné části PR
uvádí výskyt také Novák a Novák (2010).
Čejka et al.. (2018) zjistil druh v porostu
210B8, biotop L.4.

strakapoud bělohřbetý
(Dendrocopos leucotos)

SO

EN

kos horský
(Turdus torquatus)

SO

EN

SO

VU

SO

VU

lejsek malý
(Ficedula parva)
kulíšek nejmenší
(Glaucidium
passerinum)
holub doupňák
(Columba oenas)
čáp černý
(Ciconia nigra)
jeřábek lesní
(Bonasa bonasia)
krahujec obecný
(Accipiter nisus)
výr velký
(Bubo bubo)
sluka lesní
(Scolopax rusticola)
ťuhýk obecný
(Lanius colurio)

SO

VU

SO

VU

SO

VU

SO

VU

O

EN

O

VU

O

NT
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C16 hnízdo s mláďaty, 2 páry (Vymazal 2017),
13. 4. pozorován samec ve vrcholové části pod
vysílačem. 18. 5. pozorován 1 samec v JV části
– bubnování a v bučině na SZ části samec i
samice, 1. 6. pozorováni i s vyvedenými
mláďaty. Pozorovaní na dvou místech – v
rezervaci hnízdí 2 páry (Sviečka 2009).
13. 4. a 18. 5. pozorován 1 samec zpívající na
okraji smrčiny v horní části rezervace.
Pravděpodobně hnízdící, vhodné prostředí.
Další samec byl pozorován asi 300m od
rezervace na cestě při sběru potravy (Sviečka
2009).
C14 nosí potravu nebo trus, nalezeno 1
teritorium (Vymazal 2017).
A2 zpěv, 1–2 páry (Vymazal 2017).
C13 přílety na hnízdiště, do 10 párů v PR
(Vymazal 2017). 18. 5. napočítáno v rezervaci
9 houkajících samců. Hnízdí v rezervaci 9–12
párů (Sviečka 2009).
Nalezeno hnízdo ve spodní části PR, hnízdění
neúspěšné (Sviečka 2009)
V současné době nepotvrzený, údaj z 21. 10.
2001 (Svačina) – 3 ex. v porostu 212A17.
Přelety v horní části PR u vysílače a smčiny
(Sviečka 2009)
A2 zpěv, 1 pár (Vymazal 2017)
Pozorován 1 ex. ve spodní části PR u potoka
(Sviečka 2009).
24. 5. pozorován 1 samec v otevřené části pod
vrcholem svahu na pasece (Sviečka 2009).

B4 stálý okrsek (Vymazal 2017), 18. 5. a 24. 5.
zaznamenán přelet a hlasové projevy nad
rezervaci. Hnízdí v okolí – snad i v PR (v době
návštěv již po vyhnízdění) (Sviečka 2009).
B7 varování v blízkosti hnízda ve vrcholové
části PR (Vymazal 2017). 1. 6. pozorován 1
hnízdící pár ve střední části rezervace, ptáci
zaletovali do otvoru ve zlomené větvi (Sviečka
2009).
Pozorováni 4 ptáci lovící hmyz nad stromy u
vysílače (Sviečka 2009).
24. 5. a 1. 6 zaznamenáni dva zpívající samci
na pasece pod vrcholem kopce pravděpodobně
hnízdící (Sviečka 2009).
15. 3. pozorováno 34 brkoslavů posedávajících
na stromech u vysílače - do rezervace zaletují
při sběru potravy - jmelí (Sviečka 2009).

krkavec velký
(Corvus corax)

O

LC

lejsek šedý
(Muscicapa striata)

O

LC

rorýs obecný
(Apus apus)

O

LC

cvrčilka zelená
(Locustella naevia)

O

LC

brkoslav severní
(Bombycilla garrulus)

O

-

KO

VU

1 ex. ve skalní štěrbině (Janál 2001)

KO

LC

2 ex. ve skalní štěrbině (Lučan 2005)

SO

VU

Biotop L5.4, porost 210A4 (Svačina 2020).
Jednotlivě.

SO

DD

Jednotlivě v celém území (Svačina 2020).

vrápenec malý
(Rhinolophus hipposideros)
netopýr černý
(Barbastella barbastellus)
mlok skvrnitý
(Salamandra salamandra)
veverka obecná
(Sciurus vulgaris)

Kategorie podle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.: KO – kriticky ohrožený, SO – silně
ohrožený, O – ohrožený druh
stupeň ohrožení*
Červený seznam lišejníků České republiky (Liška a Palice 2010),
Červený seznam ohrožených druhů ČR, cévnaté rostliny (Grulich a Chobot 2017):
Kategorie IUCN
CR – kriticky ohrožený, EN – ohrožený, VU – zranitelný, NT – téměř ohrožený, LC – málo
dotčený, DD – nedostatečné údaje
Národní kategorie
C1 – kriticky ohrožený, C2 – silně ohrožený,
r – taxon splňuje podmínku vzácnosti, přičemž jeho populace
nevykazují žádný významný negativní trend; t – taxon splňuje podmínku ústupu; b – taxon
naplňuje podmínku vzácnosti, případně se jí blíží, a současně prokazatelně vykazuje trend v
mizení: buď některé historicky známé lokality zcela zanikly, nebo se trend ústupu výrazně
projevuje alespoň uvnitř některých populací.
C3 – ohrožený, C4a – vzácnější taxony vyžadující další pozornost-méně ohrožené, C4b vzácnější taxony vyžadující další pozornost-dosud nedostatečně prostudované
Seznam a červený seznam mechorostů České republiky (Kučera a Váňa 2005), (Kučera, Váňa
a Hradílek, 2012)
LR-nt – taxony blízké ohrožení, LC – neohrožené taxony, LC-att – neohrožené taxony
vyžadující pozornost
Červený seznam hub České republiky (Holec a Beran [eds.] 2006): EX – nezvěstný, CR
– kriticky ohrožený, EN – ohrožený, VU – zranitelný, NT – téměř ohrožený, DD – druh, o
němž nejsou dostatečné údaje
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Červený seznam bezobratlých a obratlovců ČR (Hejda et al. 2017, Chobot a Němec 2017):
CR – kriticky ohrožený, EN – ohrožený, VU – zranitelný, NT – téměř ohrožený, LC – málo
dotčený, DD – nedostatečné údaje
abundance: 1 – vzácně, 2 – ojediněle, 3 – roztroušeně, 4 – hojně, 5 – velmi hojně
2.1.3 Výčet a popis významných přirozených disturbančních činitelů působících v území
v minulosti a současnosti
a) abiotické disturbanční činitele
Na exponovaných částech, zejména v hřebenové části a okolí mohou být porosty
poškozovány sněhem, ledovkou, nízkými teplotami a námrazou. Z dalších abiotických
činitelů se může uplatňovat vliv sucha a především větru. V současné době jsou porosty
mimo exponovaných částí vcelku stabilní. Vliv obou posledně uvedených disturbančních
činitelů se však může začít rychle projevovat po odstranění lesních porostů v ochranném
pásu, resp. v jeho blízkém okolí (tak jak bylo provedeno v nedávné době odstraněním smrčin
napadených kůrovcem jižně od hřebenové části a při severním okraji PR).
Součástí přirozené dynamiky ekosystému jsou sesuvy, pády, řícení a vývraty stromů
související s geomorfologií, geologií a pedologií území. Na prudkých svazích dochází k erozi.
Významnou příčinou vývratů stromů je přítomnost mělkých půd a působení větru. Na ploškách
vzniklých disturbancí vznikají obnovní prvky porostu a jsou také významnými biotopy různých
druhů organismů. Uvedenými procesy vznikají variabilní mikroreliéfy.
K významnému poškození porostů ve vrcholové došlo vlivem synergického působení imisí a
extrémně nízkých teplot na přelomu let 1978/1979. Po následném odumření porostů a neúspěšné
výsadbě listnatých dřevin byla tato část PR o výměře cca 10 ha nakonec zalesněna smrkem. Dle
posudku o složení půd a asimilačních orgánů (Pelíšek 1980) došlo na dotčených plochách ke
zvýšení aktivní kyselosti půdy o 17,8–20,4 %, zvýšenému množství obsahu SO4 o 46,9–55,5 %,
obsahu Cl ve svrchních vrstvách o 50 %, ve spodních o 111–200 %. Ztráta humusu činila 46,8–
48,7 %. Zajímavé výsledky poskytlo porovnání chemického složení asimilačních orgánů zdravých
a odumřelých bukových a smrkových porostů. Pokud jde o SO4 zvýšil se obsah v odumřelých
bukových listech o 55,5–66,6 % a jehlicích smrku o 66,6–75 %. Obsah Cl byl v poškozených
bukových listech vyšší o 50–57 %.
Negativními změnami byly zasaženy i okolní porosty PR (např. 212A17), ve kterých došlo
k následnému prosvětlení (snížení zakmenění) spojenému se změnou mikroklimatu a druhového
složení podrostu (patrné i v současnosti).
b) biotické disturbanční činitele
Současným nejvýznamnějším biotickým činitelem je negativní vliv spárkaté zvěře na
přirozenou obnovu. Okus zmlazení lesních dřevin nebo poškození mladých stromků se
vyskytuje po celém území. Poškození okusem by mohlo být pro vývoj ekosystému limitující
tím, že působí výrazně selektivně na dřeviny (jedle bělokorá, javory, jilmy), jejichž
přítomnost je zásadní pro organismy na ně vázané.
Dopad kůrovcové kalamity v okolních porostech a okrajových částech PR na předměty
ochrany závisí na výši zastoupení smrku. Kůrovcové škody neznamenají vesměs výrazné
ohrožení předmětu ochrany, jsou naopak příležitostí pro náhradu smrku původními
dřevinami. Vtroušení jedinci jilmu horského jsou ohroženi grafiózou.
Ojedinělé pády kmenů mohou být způsobeny napadením houbami, které jsou však přirozenou
součástí ekosystému.
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V prostoru u nové rozhledny a v okolí vyšlapaných stezek v hřebenové části a zejména se na
prosvětlených místech vytvořilo ruderální společenstvo s druhy kopřiva dvoudomá (Urtica
dioica), česnáček lékařský (Alliaria petiolata), kuklík městský (Geum urbanum), pampelišky
smetánky (Taraxacum sect. Ruderaria), a hluchavka skvrnitá (Lamium maculatum)
s možným nebezpečím jeho dalšího rozšíření.
2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti
v minulosti a současnosti
a) ochrana přírody
V roce 1976 byla ministerstvem kultury ČSR zřízena státní přírodní rezervace Kelčský
Javorník na ploše 31,02 ha (později rozšířena na 41,61 ha). Předmětem ochrany byl
autochtonní porost karpatského typu na flyši.
K vyhlášení území jako současné přírodní rezervace Kelčský Javorník o celkové ploše
122,3455 ha došlo v roce 2002 Nařízením Okresního úřadu Kroměříž. Po změně výměr
operátu KN je současná výměra 122,1386 ha. Území je součástí Evropsky významné lokality
Hostýnské vrchy (CZ0724429), jehož vybrané předměty ochrany se v přírodní rezervaci
vyskytují (květnaté bučiny, suťové lesy a acidofilní bučiny). Současně leží i v ptačí oblasti
Hostýnské vrchy.
Vyhlášení ZCHÚ má vliv na zachování a utváření věkové a prostorové struktury lesa.
Namísto úmyslně vložených obnovních prvků a cílené snahy o dosažení produkční
vyrovnanosti se obecně v chráněných územích uplatňuje přírodní výběr v rámci samovolného
vývoje. V PR bylo úmyslné vkládání těchto prvků limitováno ekologickými podmínkami.
Pouze malá část porostů je jako les na nepříznivých stanovištích zařazena v OPRL (Kolektiv
1999) do kategorie lesy ochranné (cca 0,5 ha). Mimo diferencované věkové a prostorové
struktury lesa a přiblížení přirozeným cyklům vývoje má ponechání samovolnému vývoji i
další důsledky, jako např. zvýšení množství mrtvého dřeva a na něj navázaných druhů nebo
vytváření ekologických nik v poškozených stromech, které by byly v hospodářském lese
cíleně odstraňovány. To může mít pozitivní vliv na místní populace některých druhů
organismů.
b) lesní hospodářství
Hospodářské využívání lesa bylo podmíněno charakterem terénu a s tím související dopravní
přístupností. V porostech nejsvažitějších částí v jižní polovině území, byla intenzita
lesnických zásahů nízká, na území bývalé státní přírodní rezervace, která je také v tomto
území zahrnuta, nebyly prováděny lesnické zásahy již několik desetiletí (cca od 70. let).
Pokud k nějakému obhospodařování docházelo, jednalo se zřejmě pouze o nahodilou těžbu.
Tyto porosty mají přirozenou druhovou skladbu a jsou v různé míře věkově a prostorově
diferencované. Významná je přítomnost mrtvého dřeva.
Výjimkou z tohoto přístupu bylo zalesnění hřebenových částí smrkem ztepilým v důsledku
událostí popsaných v části 2.1.3 a.
Naopak v níže položené severní části bylo prováděno běžné lesnické hospodaření až do roku
2002 (podíl SM v dřevinné skladbě, probírky, odstraňování dřevní hmoty, snížení věkové
diferenciace). V jeho rámci však nedošlo k výrazné změně druhového složení ve prospěch
smrku ztepilého. Smrk byl vysazen na malých plochách izolovaného charakteru v polohách
kolem lesní vrstevnicové cesty procházející střední částí PR a ve významnějším rozsahu se
vyskytuje pouze po jejím obvodu.
Negativní vlivy souhrnně spočívaly především v zavedení SM, odstraňování mrtvého dřeva
ve výše uvedených částech a trvajícím vyšším stavu zvěře, která omezuje možnosti přirozené
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obnovy. Pozitivní je v ponechání části porostu přirozenému vývoji a nedávné zalesnění
s použitím dřevin CDS (zejména JD).
c) myslivost
Území je součástí honitby CZ7201808055 – Hostýn s celkovou výměrou 5469 ha. Vlivem
vysokých stavů spárkaté zvěře dochází k nadměrným škodám okusem na zmlazení listnatých
dřevin a jedle bělokoré a tím k výraznému omezení přirozené obnovy. V současné době však
již začíná docházet k jejich intenzivnějšímu snižování. Dle bližších ochranných podmínek lze
lovit nebo přikrmovat zvěř, budovat nebo umísťovat zařízení určená k chovu a lovu zvěře
v PR pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody. Ve střední části PR u lesní vrstevnicové
cesty (zvané Horní Javornická) při jižním okraji porostu 212B17/4 se nachází dvě kazatelny.
Další posed je umístěn při severní hranici PR (porost 210B8). S další existencí těchto zařízení
(včetně vnadiště pro lov) lze souhlasit jen pokud nebude zjištěn jejich negativní vliv na stav
vegetace (ochuzení druhového složení) a přirozenou obnovu (okus, ohryz). Krajně nevhodné
je zřizování krmelišť, které by mohly zvýšit soustředění zvěře.
d) rekreace a sport
V minulosti byla využívána hřebenová turistická trasa vedoucí z Podhradní Lhoty do
Loukova, resp. na Chvalčov pouze k průchodu okrajem PR. Nedocházelo k delšímu pobytu
v prostoru PR, který nebyl primárním cílem. Zásadní změna nastala po roce 2015 otevřením
nové rozhledny. Došlo ke značnému zvýšení návštěvnosti území a to především hřebenové
části při jižní hranici a v prostoru u rozhledny. Rozhledna vysoká 35 m se nachází
v ochranném pásmu pouze několik metrů od hranice PR. V bezprostředním okolí rozhledny,
již na území PR, se nachází vybudované posezení, toalety a je zde založeno i ohniště. O tyto
plochy (na kterých se začíná projevovat ruderalizace) je ochuzena výměra přírodních biotopů
PR. Vzhledem k menší přístupnosti (prudší svahy) horní části PR nedochází zatím v této části
k častému vstupu turistů do vnitřních částí území PR. Někteří návštěvníci rozhledny (zejména
místní) si však zkracují cestu použitím lesní svážnice v severovýchodní části území PR (při
jižním okraji porostu 211B10). Výše uvedené aktivity jsou v rozporu s bližšími ochrannými
podmínkami PR a dochází např. k rušení hnízdících ptáků. Údržbu plochy kolem rozhledny
včetně odvozu odpadků (po hřebenové cestě po hranici PR) provádí Podhostýský
mikroregion. Díky tomu není (narozdíl od přístupových turistických tras) znečištění
v současné době významné.
e) jiné způsoby využívání
V roce 2000 byla v podobné poloze jako rozhledna (180 m východně) vybudována
základnová stanice firmy Eurotel Praha, spol. s r. o. (dnes Telefónica O2 Czech Republic
a.s.). Spolu s výstavbou stanice došlo i k opravě přístupové komunikace. V současnosti lze
přijet osobním vozidlem až ke stanici. Pro odstavení vozidel je používaná plocha, která se
nachází již na území PR. Plochu k parkování používají zejména držitelé příslušného
oprávnění k vjezdu do lesa (např. při údržbě zařízení stanice, správa lesa), bylo však zjištěno i
občasné parkování jiných vozidel, ojediněle i čtyřkolek.
2.3 Související plánovací dokumenty, správní akty a opatření obecné povahy
- Změna č. 1 Územního plánu Rajnochovice (účinnost 22. 5. 2020). Zde je plocha PR podle
funkčního členění zařazena do ploch přírodních, je součástí nadregionálního biocentra ÚSES
a nachází se v nezastavitelném území
- Souhrn doporučených opatření pro Ptačí oblast Hostýnské vrchy (AOPK ČR 2018)
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- Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Hostýnské vrchy
CZ0724429 (AOPK ČR 2015)
- Oblastní plán rozvoje lesa. PLO 41 Hostýnskovsetínské vrchy a Javorníky. Platnost 20002019. Dle oznámení MZE Č.j.:2215/2020-MZE-16211 ze dne 20. 1. 2020 platnost
prodloužena do 31. 12. 2021.
- Lesní hospodářský plán, platnost 1.1. 2012 - 31.12. 2021
2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch
2.4.1 Základní údaje o lesích na lesních pozemcích
Přírodní lesní oblast
Lesní hospodářský celek /
zařizovací obvod
Výměra LHC (zařizovacího
obvodu) v ZCHÚ (ha)
Období platnosti LHP (LHO)
Organizace lesního hospodářství

PLO 41 Hostýnskovsetínské vrchy a Javorníky
Bystřice pod Hostýnem
12604 ha
1. 1. 2012–31. 12. 2021
Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. – Polesí Chvalčov

Přehled výměr a zastoupení souborů lesních typů
Přírodní lesní oblast:
Soubor lesních
Název SLT
typů (SLT)*
SVAHOVÁ JEDLOVÁ
5F1
BUČINA
kapradinová
SVAHOVÁ BUČINA
4F1
kapradinová
KLENOVÁ BUČINA
5A3
kapradinová
BOHATÁ JEDLOVÁ
5B1
BUČINA
mařinková
BOHATÁ BUČINA
4B1
mařinková
LIPOVÁ BUČINA
4A3
kapradinová
OBOHACENÁ BUČINA
4D7
česneková
OBOHACENÁ JEDLOVÁ
5D3
BUČINA
bažanková
LIPOVÁ BUČINA
4A1
bažanková
VLHKÁ BUČINA
4V3
devětsilová
SUŤOVÁ
5J3
JILMOJASANOVÁ
JAVOŘINA kapradinová
cesta
X
Celkem

Přirozená dřevinná skladba SLT**

Výměra
(ha)

Podíl (%)

BK6 JD4 KL JL

57,4857

47,1

BK7, JD2, LP1

26,7113

21,9

BK5 JD3 KL2 JL JS

11,4902

9,4

BK7, JD3, KL, (SM)

8,8380

7,2

BK8 JD2 DBZ LP

7,9022

6,5

BK6 LP2 JV1 JD1 JL

2,9852

2,4

BK6 LP2 JV+KL1 JD1

1,4606

1,2

BK6 JD3 KL1

1,3639

1,1

BK6 LP2 JV1 JD1 JL

1,0802

0,9

BK4 JD4 DBL1 JV1 JS OL

0,5059

0,4

BK4 KL2 JD3 JL1 JS

0,3722

0,3

X

1,9431
122,1386

1,6
100 %

*Pokud se v rámci SLT vyskytují lesní typy s výrazně odlišnou přirozenou druhovou skladbou, je možno uvést i
jednotlivé lesní typy.
**Přirozená dřevinná skladba a SLT byly stanoveny dle OPRL (Kolektiv 1999)
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Přílohy:
T1 - Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich
M3 - Mapa dílčích ploch a objektů
M4 - Lesnická mapa typologická
M5 - Mapa stupňů přirozenosti lesních porostů
2.5 Souhrnné zhodnocení stavu předmětů ochrany, výsledků předchozí péče,
dosavadních ochranářských zásahů do území a závěry pro další postup
A. ekosystémy
ekosystém:

L5.1 Květnaté bučiny

indikátory cílového
stavu
rozloha ekosystému
(min. 56 ha)

aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje ekosystému ve
vztahu k provedené péči a působícím vlivům
Plocha květnatých bučin se v průběhu platnosti předchozího plánu péče nezměnila.
V rámci stávajícího vymezení PR lze plochu zvětšit o biotop lesní paseky a holiny
(X10), tj. o cca 1 ha (v severní části území). V budoucnosti je možné uvažovat o
zvětšení plochy o nepůvodní smrčiny ve střední a jižní části PR.
dobrý
stav:
setrvalý
trend vývoje:
Chybí zastoupení mladších věkových tříd vlivem silného tlaku spárkaté zvěře.
zhoršený
stav:
setrvalý
trend vývoje:
Některé porosty jsou již klasifikovány ve stupni přirozenosti „les přírodní“. Pokud
se v dalších plochách květnatých bučin nebude zasahovat a odvážet mrtvé dřevo
mohou přejít do stupně „les přírodní“.
dobrý
stav:
setrvalý
trend vývoje:
Množství mrtvého dřeva je nutno zvýšit.
zhoršený
stav:
setrvalý
trend vývoje:

přítomnost vývojových
fází
ekosystému
klasifikace stupně
přirozenosti „les
přírodní“ (nejméně na
½ výměry) a „les
přírodě blízký“
přítomnost mrtvého
dřeva (min 70 m3/ha)

ekosystém:

L4 Suťové lesy

indikátory cílového
stavu
rozloha ekosystému
(min. 48 ha)

aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje ekosystému ve
vztahu k provedené péči a působícím vlivům
Plocha suťových lesů se v průběhu platnosti předchozího plánu péče nezměnila. V
rámci stávajícího vymezení PR lze plochu zvětšit o biotop lesní paseky a holiny
(X10), tj. o cca 1 ha (v jižní části území). V dlouhodobém výhledu je možné
uvažovat o zvětšení plochy o nepůvodní smrčiny v severní části PR.
dobrý
stav:
setrvalý
trend vývoje:
Z hlediska zachování věkové kontinuity suťových lesů je na lokalitě zásadní
přítomnost dostatečné plochy optimálně všech věkových tříd. V území jsou pouze
omezeně zastoupeny mladší věkové třídy (vliv okusu, v horní části PR také
zabuřenění). Suťové lesy jsou díky druhově bohatší skladbě poněkud více
diferencovány než bučiny v PR. U suťových lesů je pravděpodobnější postupné
nahrazování stromů horní etáže dorůstáním stromů podúrovňových. Současný
bezzásahový režim je vyhovující.
dobrý (zhoršený)
stav:
setrvalý
trend vývoje:
Některé lesní porosty tohoto ekosystému lze zařadit již nyní do stupně „les
přírodní“, který je i cílovým. V předmětných porostech se dlouhodobě nezasahuje a
neprovádí odvoz mrtvého dřeva. Stupně přirozenosti „les původní“ dle kritérií vyhl.
č. 45/2018 nebude možné dosáhnout.
dobrý
stav:

přítomnost vývojových
fází
ekosystému

klasifikace stupně
přirozenosti „les
přírodní“
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přítomnost mrtvého
dřeva (min 100 m3/ha)

setrvalý
trend vývoje:
Mrtvé dřevo se v části porostů vyskytuje v dostatečném množství, v současnosti již
není odváženo, proto bude jeho objem i jinde postupně narůstat.
dobrý
stav:
setrvalý
trend vývoje:

ekosystém:

L5.4 Acidofilní bučiny

indikátory cílového
stavu
rozloha ekosystému
(min. 3 ha)

aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje ekosystému ve
vztahu k provedené péči a působícím vlivům
Plocha acidofilních bučin se v průběhu platnosti předchozího plánu péče nezměnila.
V rámci stávajícího vymezení PR lze uvažovat o budoucím mírném zvětšení
rozlohy o část sousedního biotopu nynějších nepůvodních smrčiny v severní části a
střední části PR.
dobrý
stav:
setrvalý
trend vývoje:
V současnosti je poměrně vyrovnaný podíl porostů nejstarších a porostů středního
věku, víceméně však chybí porosty mladších věkových tříd vlivem silného tlaku
spárkaté zvěře.
zhoršený
stav:
setrvalý
trend vývoje:
Ekosystém splňuje i některá kritéria stupně přirozenosti „les přírodní“.
dobrý
stav:
setrvalý
trend vývoje:
Množství mrtvého dřeva se začíná mírně zvyšovat.
zhoršený
stav:
zlepšující se
trend vývoje:

přítomnost vývojových
fází
ekosystému

klasifikace stupně
přirozenosti „les
přírodě blízký“
přítomnost mrtvého
dřeva (min 70 m3/ha)

B. druhy
druh:

strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos)

indikátory cílového
stavu
hnízdění druhu v PR

aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje druhu ve
vztahu k provedené péči a působícím vlivům
C16 hnízdo s mláďaty, 2 páry (Vymazal 2017), 13. 4. pozorován samec ve
vrcholové části pod vysílačem. 18. 5. pozorován 1 samec v JV části
-bubnování a v bučině na SZ části samec i samice, 1. 6. pozorováni i s vyvedenými
mláďaty. Pozorovaní na dvou místech – v rezervaci hnízdí 2 páry (Sviečka 2009).
dobrý
stav:
setrvalý
trend vývoje:

druh:

lejsek malý (Ficedula parva)

indikátory cílového
stavu
hnízdění nebo
přítomnost druhu v PR
v hnízdním období

aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje druhu ve
vztahu k provedené péči a působícím vlivům
C14 nosí potravu nebo trus, nalezeno 1 teritorium (Vymazal 2017).
dobrý
stav:
setrvalý
trend vývoje:

druh:

nádolka moravská (Vestia ranojevici moravica)

indikátory cílového
stavu
přítomnost druhu v PR

aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje druhu ve
vztahu k provedené péči a působícím vlivům
Novák a Novák (2010) uvádějí pro území PR výskyt v porostu 210A17, biotop L.4.
Čejka et al. (2018) zjistil druh v porostu 210B8, biotop L.4. Druh nalezený
opakovaně, vyhovuje mu bezzásahový režim.
dobrý
stav:
setrvalý
trend vývoje:
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druh:

kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum)

indikátory cílového
stavu
hnízdění nebo
přítomnost druhu v PR
v hnízdním období

aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje druhu ve
vztahu k provedené péči a působícím vlivům
A2 zpěv, 1-2 páry (Vymazal 2017).
neznámý
stav:
neznámý (nově nalezený druh)
trend vývoje:

druh:

holub doupňák (Columba oenas)

indikátory cílového
stavu

aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje druhu ve
vztahu k provedené péči a působícím vlivům
C13 přílety na hnízdiště, do 10 párů v PR (Vymazal 2017). 18. 5. napočítáno v
rezervaci 9 houkajících samců . Hnízdí v rezervaci 9 – 12 párů (Sviečka 2009).
dobrý
stav:
setrvalý
trend vývoje:

hnízdění nejméně 5
párů v PR

druh:

terčovník červenavý (Phaeophyscia endophoenicea)

indikátory cílového
stavu

aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje druhu ve
vztahu k provedené péči a působícím vlivům
Obvykle roste na borce listnatých stromů, v lokalitě nalezen na javoru klenu.
Nejzachovalejší části PR (Malíček, Hradílek a Tkáčíková 2018).
neznámý
stav:
neznámý (nově nalezený druh)
trend vývoje:

přítomnost druhu v PR

druh:

kuřátka horská (Ramaria largentii)

indikátory cílového
stavu

aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje druhu ve
vztahu k provedené péči a působícím vlivům
Mykorhizní symbiont rostoucí vzácně pod Abies alba a Picea abies. Nalezen 7. 9.
2019 (Polčák 2019).
neznámý
stav:
neznámý (nově nalezený druh)
trend vývoje:

přítomnost druhu v PR

druh:

trepkovitka šafránová (Crepidotus crocophyllus)

indikátory cílového
stavu

aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje druhu ve
vztahu k provedené péči a působícím vlivům
Saprotrof rostoucí vzácně na tlejícím dřevě listnáčů. Nalezen 22. 6. 2019 na tlejícím
kmenu Acer pseudoplatanus. Jedná se nejspíš o první výskyt v Hostýnských vrších
(Polčák 2019).
neznámý
stav:
neznámý (nově nalezený druh)
trend vývoje:

přítomnost druhu v PR

druh:

šťavnatka oranžová (Hygrophorus pudorinus)

indikátory cílového
stavu

aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje druhu ve
vztahu k provedené péči a působícím vlivům
Mykorhizní symbiont rostoucí vzácně pod Abies alba. Nalezen 3. 11. 2019 (Polčák
2019).
neznámý
stav:
neznámý (nově nalezený druh)
trend vývoje:

přítomnost druhu v PR

druh:

houžovec medvědí (Lentinellus ursinus)

indikátory cílového
stavu

aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje druhu ve
vztahu k provedené péči a působícím vlivům
Saprotrof rostoucí roztroušeně na kmenech Fagus sylvatica (Polčák 2019).
neznámý
stav:

přítomnost druhu v PR
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neznámý (nově nalezený druh)

trend vývoje:
druh:

sněženka podsněžník (Galanthus nivalis)

indikátory cílového
stavu

aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje druhu ve
vztahu k provedené péči a působícím vlivům
Porost 212A17 pod hřebenem a horní část porostu 210B8 u Deštné ráztoky. Velmi
hojná-tisíce exemplářů (Svačina 2018). V 80. letech v důsledku odumření porostů ve
vrcholové části a jejich pozdější náhradou smrkem zmenšení původní plochy
výskytu.
dobrý
stav:
setrvalý
trend vývoje:

plocha s výskytem
sněženky (min 2 ha)

druh:

měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva)

indikátory cílového
stavu

aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje druhu ve
vztahu k provedené péči a působícím vlivům
Roztroušeně, desítky exemplářů, na vhodných stanovištích v biotopu L4-zejména
porosty 212A17 a 210A17. Svaz Tilio-Acerion, s optimem v asociaci LunarioAceretum (Svačina 2018). Původně (do 80. let) hojná. Následkem poškození porostů
v hřebenové části i pod ní, spojeným s jejich proředěním a následným zabuřeněním
nejprve výrazný úbytek. V současnosti již k dalšímu zhoršení nedochází.
zhoršený
stav:
setrvalý
trend vývoje:

plocha s výskytem
měsíčnice (min 1 ha)

2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize
Kolize zájmů ochrany území se nepředpokládá.
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3. Plán zásahů a opatření
3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ
3.1.1 Rámcové zásady péče o ekosystémy a jejich složky nebo zásady jejich jiného
využívání
a) péče o lesní ekosystémy na lesních pozemcích
Rámcová směrnice péče o lesní porosty na lesních pozemcích
Číslo směrnice
1

Kategorie lesa
Les zvláštního
určení, 32a

Soubory lesních typů
5F, 4F, 5A, 4A, 5D, 5B, 4D

Cílový předmět ochrany
L5.1 Květnaté bučiny
L4 Suťové lesy
L5.4 Acidofilní bučiny

Předpokládaná cílová druhová skladba dřevin (CDS)
SLT
Druhy dřevin a jejich orientační podíly v cílové druhové skladbě (%)
BK6 JD4 KL JL
5F
BK7 JD2 LP1
4F
BK5 JD3 KL2 JL JS
5A
BK6 LP2 JV1 JD1 JL
4A
BK6 JD3 KL1
5D
BK7 JD3 KL (SM)
5B
BK6 LP2 JV+KL1 JD1
4D
Porostní typ
Staré bučiny a suťové lesy, dlouhodobě bez zásahů.
Základní rozhodnutí
Hospodářský způsob (forma)
Samovolný vývoj
Obmýtí*
Fyzický věk

Obnovní doba*
Nepřetržitá

Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty
Zachování stávajících přirozených a přírodě blízkých porostů, věkové, prostorové a druhové skladby lesa a
zároveň příznivý stav biotopů ohrožených a ZCHD organismů.
Způsob obnovy a obnovní postup
Samovolný vývoj, přirozená obnova.
Způsob zalesnění, stanovení druhů a procento melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu
Přirozená obnova - samovolný vývoj.
Dřeviny uplatňované při zalesnění za použití umělé obnovy (%)
SLT druh dřeviny
komentář k způsobu použití dřeviny při umělé obnově
Péče o nálety, nárosty a kultury a výchova porostů
V případě nutnosti zajistit ochranu špatně odrůstajícího přirozeného zmlazení cílových dřevin před okusem
zvěří – převážně individuálně nebo menšími oplocenkami. Včasné ožínání buřeně.
Opatření ochrany lesa včetně provádění nahodilých těžeb
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Mrtvé dřevo, včetně stojících souší zůstane ponecháno na místě, bez vyklízení, pouze v případě koncentrace
množství stromů, které by bránilo přirozené obnově (např. po větrné kalamitě) je možné část dřevní hmoty po
předchozím projednání s OOP vyklidit.
Výjimečné pokácení nebezpečných stromů v blízkosti používaných lesních cest a přemístění vývratů či zlomů
v kolizních případech je možné.
Udržení a trvalá podpora přirozené druhové skladby. Monitoring početnosti spárkaté zvěře vzhledem ke
škodám působeným na lesních porostech. Cílem mysliveckého hospodaření musí být dosažení souladu mezi
přirozeným potravním potenciálem lesa a početností spárkaté zvěře. Usilování o dosažení stavů zvěře, které
umožní bezproblémové odrůstání přirozeného zmlazení všech zastoupených dřevin přirozené-cílové druhové
skladby.
Na území PR nebudou umísťována myslivecká přikrmovací zařízení. Biocidy při nezdaru jiných metod
ochrany lesa lze použít pouze na základě výjimky dle zákona č.114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny v
platném znění.
Poznámka
Těžbu provádět v době vegetačního klidu (od 1. 11. do 1. 3., při výjimečných okolnostech po projednání
s OOP od 1. 8. do 1. 3.). Při výjimečném kácení, vyklizování dřeva a těžebních zbytků či dalších zásazích
vyloučit poškození plochy PR a ponechávaných dřevin. Použít prostředky šetřící přirozené zmlazení a půdní
povrch-koně, lanové systémy, případně navijáky bez neopodstatněných pojezdů mechanizace v ploše PR.
Individuální ochrana proti zvěři: ruční aplikace repelentních přípravků, dřevěné, drátěné nebo plastové
oplůtky nesené na dřevěných kůlech. Skupinová ochrana: klasické nebo lesnické pletivo
* u kategorií PR, NPR se dle vyhlášky č. 45/2018 Sb. se údaje o obmýtí a době obnovní číselně neuvádějí
z důvodu induktivní metody stanovení výše těžeb dle vyhl. č. 84/1996 Sb.
Číslo směrnice
2

Kategorie lesa
Les zvláštního
určení, 32a

Soubory lesních typů
5F, 4F, 5A, 4A, 5D, 5B, 4D, 4V,
5J

Cílový předmět ochrany
L5.1 Květnaté bučiny
L4 Suťové lesy
L5.4 Acidofilní bučiny

Předpokládaná cílová druhová skladba dřevin
SLT
Druhy dřevin a jejich orientační podíly v cílové druhové skladbě (%)
BK6 JD4 KL JL
5F
BK7 JD2 LP1
4F
BK5 JD3 KL2 JL JS
5A
BK7 JD3 KL (SM)
5B
BK8 JD2 DBZ LP
4B
BK6 LP2 JV1 JD1 JL
4A
BK6 JD3 KL1
5D
BK6 LP2 JV+KL1 JD1
4D
BK4 JD4 DBL1 JV1 JS OL
4V
BK4 KL2 JD3 JL1 JS
5J
Porostní typ A
Porosty s přirozenou druhovou
skladbou

Porostní typ B
Porosty se zastoupením SM

Porostní typ C
Kulticenózy s převahou SM

Základní rozhodnutí
Hospodářský způsob (forma)

Hospodářský způsob (forma)

Hospodářský způsob (forma)

Bez zásahu

- (účelový výběr), (podrostní)

- (účelový výběr), násečný

Obmýtí*
Fyzický věk

Obmýtí*
-

Obmýtí*
Fyzický věk

Obnovní doba*
Nepřetržitá

Obnovní doba*
Nepřetržitá

Obnovní doba*
-

Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty
Zvyšování podílu chybějících a
Postupná věková, druhová i
Postupná redukce plochy porostů
nedostatečně zastoupených druhů
prostorová diferenciace, snižování tohoto typu ve prospěch porostů s
přirozené druhové skladby a
zastoupení SM, zvyšování podílu
cílovými předměty ochrany.
mrtvého dřeva. Zachování
chybějících a nedostatečně
příznivého stavu biotopů
zastoupených druhů přirozené
ohrožených a ZCHD organismů.
druhové skladby a mrtvého dřeva.
Zlepšení stavu biotopů ohrožených
a ZCHD organismů.
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Způsob obnovy a obnovní postup
Porosty ponechat víceméně bez
obnovních
zásahů,
maximální
využití přirozené obnovy. Pomístná
podpora dřevin s menšinovým
zastoupením jednotlivým výběrem.
Podsadby
prosvětlených
zabuřenělých částí.

Jednotlivý až skupinový výběr
zaměřený na postupné odstranění
SM.
Šetřit
dřeviny
CDS,
maximální
využití
přirozené
obnovy. Podsadby prosvětlených
zabuřenělých částí.

Hospodářsky výrazně ovlivněné
porosty s převahou SM postupně
přeměnit na porosty s přírodě
bližší druhovou skladbou. Tam,
kde jsou přimíšeny dřeviny CDS,
tyto v předstihu uvolňovat. V
částech bezprostředně sousedících
s listnatými porosty využít jejich
přirozené zmlazení. V případě
neúspěchu a v jiných částech
obnova
umělá.
Nejvitálnější
porosty 3. věkového stupně
v hřebenové poloze na příznivém
stanovišti alternativně dopěstovat
do vyššího věku.

Způsob zalesnění, stanovení druhů a procento melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu
Přirozená
obnova,
víceméně Přirozená obnova (+dosadby JD a Zalesnění
dřevinami
CDS,
samovolný vývoj (+dosadby JD a chybějících dřevin CDS).
V maximální
využití
přirozené
chybějících dřevin CDS). Pouze v případě vzniku větší holiny při obnovy dřevin CDS (+doplnění
případě vzniku větší holiny při výskytu nečekané situace zalesnit chybějících druhů dřevin CDS
výskytu nečekané situace zalesnit dle cílové skladby podle SLT.
podle SLT).
dle cílové skladby podle SLT.
Dřeviny uplatňované při zalesnění za použití umělé obnovy (%)
SLT druh dřeviny
komentář k způsobu použití dřeviny při umělé obnově
průměrně BK6, JD3, KL1, maximální využití přirozené obnovy, umělá pouze při neúspěchu
5F
LP, JS, JL (další dle CDS obnovy přirozené, resp. v případě vzniku větší holiny
4F
výše
v souladu
5A
s typologickou mapou –
příl. M4)
Péče o nálety, nárosty a kultury a výchova porostů,
V případě nutnosti zajistit ochranu Přirozené zmlazení chránit proti
špatně odrůstajícího přirozeného škodám
zvěří
(plošná
a
zmlazení cílových dřevin před individuální ochrana – plocení,
okusem
zvěří
–
převážně nátěry),
podpora
veškerých
individuálně (pod porostem) nebo příměsí. Podle potřeby uvolňování
menšími oplocenkami. Včasné nárostů
dřevin
CDS
nebo
ožínání buřeně. Výjimečně probírky podsadeb,
či
pomístné
v přehoustlých porostech s cílem prosvětlování
za
účelem
podpory dřevin CDS a diferenciace. zlepšování
podmínek
pro
Pokud bylo nutné provést zalesnění přirozenou obnovu. Proti buřeni
pročistky a prořezávky s cílem ochrana ožínáním či ošlapáváním.
příblížení druhové skladbě dřevin Při výchovných zásazích podpora
dle CDS.
věkové a prostorové diferenciace,
redukce nepůvodních dřevin. V
mladých porostech (10-40 let)
úprava hustoty ve prospěch dřevin
CDS, podpora věkové a prostorové
diferenciace.
V dospívajících
porostech (40-80 let) úrovňové
zásahy ve prospěch dřevin CDS,
šetřit podúroveň.
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U výsadeb dřevin CDS ochrana
proti zvěři (oplocenky). Možná je i
individuální ochrana, zmlazení pod
porostem chránit nátěry. Proti
buřeni ochrana ožínáním či
ošlapáváním. Výchovu zaměřena
na zvýšení mechanické stability
porostů (výraznější ohrožení
větrem, sněhem, buření).
V mladých porostech (10-40 let)
silnější prořezávka, úprava hustoty
ve prospěch dřevin CDS, podpora
věkové a prostorové diferenciace.

Opatření ochrany lesa včetně provádění nahodilých těžeb
Mrtvé dřevo, včetně stojících souší zůstane ponecháno na místě, bez vyklízení, pouze v případě koncentrace
množství stromů, které by bránilo přirozené obnově (např. po větrné kalamitě, kůrovcová těžba) a v
porostních typech 2B a 2C je možné část dřevní hmoty po předchozím projednání s OOP šetrně vyklidit.
Neprovádět nahodilou těžbu u dřevin přirozené cílové druhové skladby (mimo JLH prokazatelně napadených
grafiózou).
Výjimečné pokácení nebezpečných stromů v blízkosti používaných lesních cest a vyznačené turistické stezky
a přemístění vývratů či zlomů v kolizních případech je možné.
Udržení a trvalá podpora přirozené druhové skladby. Monitoring početnosti spárkaté zvěře vzhledem ke
škodám působeným na lesních porostech. Cílem mysliveckého hospodaření musí být dosažení souladu mezi
přirozeným potravním potenciálem lesa a početností spárkaté zvěře. Usilování o dosažení stavů zvěře, které
umožní bezproblémové odrůstání přirozeného zmlazení všech zastoupených dřevin přirozené-cílové druhové
skladby. Na území PR a OP nebudou umísťována myslivecká přikrmovací zařízení a lizy. Biocidy při nezdaru
jiných metod ochrany lesa lze použít pouze na základě výjimky dle zákona č.114/92 Sb. o ochraně přírody a
krajiny v platném znění.
Poznámka
Těžbu provádět v době vegetačního klidu (od 1. 11. do 1. 3., při výjimečných okolnostech po projednání
s OOP od 1. 8. do 1. 3). Při těžbě, vyklizování dřeva a těžebních zbytků či dalších zásazích vyloučit
poškození plochy PR a ponechávaných dřevin. Použít prostředky šetřící přirozené zmlazení a půdní povrchkoně, lanové systémy, případně navijáky bez neopodstatněných pojezdů mechanizace v ploše PR. V případě
selhání přirozené obnovy při zelesňování přednostně použít geneticky vhodný materiál místního původu nebo
z lokalit s obdobnými přírodními podmínkami.
Individuální ochrana proti zvěři: ruční aplikace repelentních přípravků, dřevěné, drátěné nebo plastové
oplůtky nesené na dřevěných kůlech. Skupinová ochrana: klasické nebo lesnické pletivo
* u kategorií PR, NPR se dle vyhlášky č. 45/2018 Sb. se údaje o obmýtí a době obnovní číselně neuvádějí
z důvodu induktivní metody stanovení výše těžeb dle vyhl. č. 84/1996 Sb.

Dle vyhlášky č. 45/2018 Sb. o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a
označování chráněných území je samovolný vývoj pro účely stanovení přirozenosti lesa označení stavu
vývoje lesa, při kterém nejsou prováděny přímé lidské zásahy do lesních porostů (zejména se jedná o
pěstební práce, výchovu a obnovu porostů, zásahy proti škodlivým činitelům včetně provádění
nahodilých těžeb) a ty jsou vystaveny samovolnému působení přírodních sil (procesy sukcese a
disturbance) v rámci vztahů jednotlivých složek ekosystému lesa.
Tento stav shrnuje ve svém obsahu jednak výsledky spontánního působení přírodních sil, ale zároveň i
následky ovlivnění porostů člověkem v minulosti (např. dřívější obhospodařování) i nepřímé vlivy
působící na vývoj lesních porostů v současnosti (např. poškození vysokými početními stavy spárkaté
zvěře, různé formy imisního zatížení).
Tento stav nevylučuje ani výjimečně prováděné přímé lidské zásahy v lesních porostech v současnosti,
pokud jsou prováděny za účelem vyloučení nebo alespoň zmírnění nepřímých lidských vlivů (např.
likvidace invazních nepůvodních druhů, ochrana dřevin proti nadměrnému poškození zvěří, obnova
dříve člověkem narušeného přirozeného vodního režimu).
Přípustné jsou i zásahy naplňující povinnosti vyplývající z právních předpisů (např. zajišťování
minimální nezbytné údržby a provozní bezpečnosti návštěvnické infrastruktury, staveb, užívaných
pozemních komunikací a inženýrských sítí) nebo zásahy k naplňování jiného důležitého veřejného
zájmu (např. šetrný a přiměřený sběr osiva dřevin, odběr vzorků pro potřeby výzkumu). Na území
přírodních zón ochrany přírody národních parků jsou v rámci tohoto stavu rovněž přípustné zásahy
prováděné v rozsahu a za podmínek uvedených v § 18a zákona. Všechny tyto výjimečně prováděné
lidské zásahy jsou přípustné pouze v rozsahu, při kterém nenaruší přirozenou prostorovou strukturu,
dynamiku a biologickou rozmanitost dotčeného lesního ekosystému, v opačném případě pak nelze
výsledný stav vývoje lesa označit jako samovolný vývoj.

Provádět těžbu nebo soustřeďování dříví s výjimkou nahodilé těžby smrku ztepilého a umělé
zalesňování pozemků na celém území PR lze v souladu s bližšími ochrannými podmínkami
pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody.
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Přílohy:
M4 - Lesnická mapa typologická
M5 - Mapa stupňů přirozenosti lesních porostů
b) péče o populace a biotopy rostlin a hub
Řada druhů hub, rostoucích v PR, vyžaduje dostatek substrátu včetně odumírajícího a
mrtvého dřeva. Dále pak minimalizaci či úplnou absenci hospodářských zásahů, což splňuje
bezzásahový režim. Bezzásahový režim je vhodný i pro rostliny.
c) péče o populace a biotopy živočichů
Pro většinu ohrožených a ZCHD je postačující základní bezzásahový režim ochrany
ekosystému. Výjimečné kácení a vyklizování dřeva provádět mimo hnízdní období a období
rozmnožování (březen-červenec). V porostu ponechat co nejvíce mrtvého dřeva včetně
stojících souší (dřevin přirozené druhové skladby).
Nezbytné je snižování stavů spárkaté zvěře a to až na úroveň, kdy nebude docházet ke
znemožnění přirozené obnovy cílových druhů dřevin bez použití ochranných prostředků,
redukci řešit pokud možno opatřeními (vnadiště) mimo PR.
d) péče o útvary neživé přírody
Ponechat bez zásahu.
e) zásady jiných způsobů využívání území
Střední částí PR prochází vrstevnicová lesní cesta. Na další cestu, která je příjezdovou
k základnové stanici navazuje v hřebenové části turistická trasa vedoucí k rozhledně a dále do
obce Chvalčov. Provoz na vrstevnicové cestě nemá (při zachování stávajících parametrů) na
předměty ochrany negativní vliv. Jinak je tomu s vlivem ostatních cest (podrobně popsáno
v části 3.5). Lesní cesty je možné udržovat průjezdné, jejich další rozšiřování ale není
žádoucí.
3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území
a) lesy na lesních pozemcích
Příloha:
T1 - Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich
M3 - Mapa dílčích ploch a objektů
3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu
zásahů a přehledu činností
Hospodaření v lesních porostech ochranného pásma je zčásti upřesněno podmínkami,
stanovenými
-v bližších ochranných podmínkách Nařízení Okresního úřadu Kroměříž 1/02 o přírodní
rezervaci Kelčský Javorník ze dne 9. 1. 2002 (nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody ke
stavební činnosti, terénním a vodohospodářským úpravám, k použití chemických prostředků,
změnám kultury pozemků),
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- v Nařízení vlády 22/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Hostýnské vrchy (v období
od 1. března do 31. července provádět mýtní a předmýtní těžby v lesních porostech starších
80 let se zastoupením buku 50 % a více, vytyčovat nové turistické, cyklistické a jezdecké
stezky, provádět leteckou aplikaci biocidů, měnit druh pozemků a způsoby jejich využití,
provádět mýtní a předmýtní těžby, které nebyly umístěny ve schváleném lesním
hospodářském plánu, nebo v převzaté lesní hospodářské osnově lze jen s předchozím
souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody),
- v Nařízení vlády 22/2005 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit
v platném znění.
Zejména v porostech s výraznou převahou smrku je třeba prováděné zásahy zaměřit na
podporu dřevin přirozené skladby. Při těžbě je vhodné ponechávat část dřevní hmoty
v porostu (nejlépe cca 30 m3/ha).
3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu
Území bylo geodeticky zaměřeno před přehlášením v roce 2001. V průběhu platnosti plánu
péče provádět obnovu pruhového značení PR a údržbu, případně výměnu označovacích tabulí
(9 ks).
3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území
a) vyhlašovací dokumentace
Doplnit předměty ochrany dle části 1.7.2
b) návrhy potřebných správních rozhodnutí o výjimkách, povoleních nebo souhlasech
c) ostatní
3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností
Pohyb v PR je v souladu s bližšími ochrannými podmínkami bez souhlasu orgánu ochrany
přírody možný jen po účelových komunikacích a turisticky značených stezkách (s výjimkou
vstupu zaměstnanců vlastníka pozemků v rezervaci, osob písemně pověřených vlastníkem
pozemků v rezervaci nebo orgánem ochrany přírody k provádění opatření v souladu s platným
plánem péče o rezervaci, osob písemně pověřených orgánem ochrany přírody k provádění
výzkumu a osob při výkonu služebních povinností podle platných obecně závazných
předpisů).
Bez tohoto souhlasu rovněž nelze ukládat odpady, tábořit nebo rozdělávat ohně, vyznačovat
turistické nebo cykloturistické stezky, jakož i vjíždět nebo setrvávat motorovými vozidly, s
výjimkou vozidel nezbytných k provádění opatření v souladu s platným plánem péče o
rezervaci a vozidel nezbytných pro výkon služebních povinností podle platných obecně
závazných předpisů.
S výše uvedeným je v rozporu vybudované posezení, toalety i založené ohniště v okolí
rozhledny, parkování některých motorových vozidel před základnovou stanicí a zkracování
cesty k rozhledně přes území PR mimo schválené turistické trasy.
Úklid zvýšeného množství odpadků v bezprostřední blízkosti rozhledny (nikoliv na turistické
trase) provádí provozovatel rozhledny tj. Podhostýnským mikroregionem. Ten by však měl
řešit po projednání s příslušným orgánem ochrany přírody po dohodě s vlastníkem
předmětných pozemků i nesoulad dalších (výše uvedených) činností s bližšími ochrannými
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podmínkami, neboť vznikly v důsledku výstavby rozhledny. V případě zhoršování situace
budou nutné častější kontroly (např. ČIŽP, orgány ochrany přírody, lesní stráží, stráží ochrany
přírody, obecního úřadu). Také by mohlo pomoci osvětové působení (např. informační tabule,
provádění strážní služby).
Zásadní je nutné odmítnout úvahy o zřízení jakékoliv možnosti prodeje občerstvení (v
prostoru rozhledny) z důvodů eliminace vzniku odpadků a zabránění další koncentrace
veřejnosti.
3.6 Návrhy na vzdělávací a osvětové využití území
V souvislosti se zvýšenou návštěvností hřebenové části PR instalovat v okolí rozhledny
informační tabuli s informacemi o ochraně území PR a omezení vstupu. V případě potřeby
provádět její údržbu, případně obnovu.
Omezeně lze využít PR k odborným exkurzím přírodovědeckým nebo lesnickým s
doporučenou trasou po hřebenové stezce po hranici PR nebo lesní vrstevnicové cestě.
Exkurze přímo do porostů jsou možné pouze po předchozím souhlasu orgánu ochrany
přírody.
3.7 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území
druh inventarizačního průzkumu
cévnaté rostliny a vegetace
mechorosty a lišejníky
mykologie
bezobratlí (zejména brouci)
měkkýši
ptáci
netopýři (příp. ostatní savci)

doporučený termín provedení
kdykoliv
kdykoliv
2027-2028
kdykoliv
2027-2028
2027-2028
kdykoliv

V rámci průběžného sledování stavu PR je vhodné sledovat přítomnost nepůvodních druhů,
množství mrtvého dřeva, poškození zmlazení dřevin okusem zvěře.
Pro zjištění množství návštěvníků se navrhuje umístění automatického sčítače návštěvnosti
na hřebenovou cestu při jižní hranici PR, resp. personalizované sčítání.
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4. Závěrečné údaje
4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle
jednotlivých zásahů (druhů činností)
Druh zásahu (činnost)

Odhad
množství
(např.
plochy)
4700 m
9 ks
1ks
1 profil

Pruhové značení
Tabulové značení
Instalace informační tabule
Sčítání návštěvníků *)
N á k l a d y

c e l k e m (Kč)

Četnost
zásahu za
období plánu
péče
1
1
1
+

Orientační
náklady za
období platnosti
plánu péče (Kč)
7050
32400
20000
+
59450

*) skutečné provedení i počet opakování bude stanoveno dle aktuální potřeby
Předpokládané orientační náklady jsou stanoveny pouze s ohledem na § 68 odst. 3 zákona č.
114/1992 Sb. Finančně-právní stránka je vždy řešena až před realizací konkrétních zásahů.
Rámec nákladů pro konkrétní práce i další činnosti uvedené v oddílu 3 plánu péče lze
v případě potřeby stanovit podle aktuálních Nákladů obvyklých opatření AOPK ČR a MŽP.
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4.3 Seznam používaných zkratek
CDS = cílová dřevinná skladba
DP = dílčí plocha
GIS = geografický informační systém
EVL = evropsky významná lokalita
KN = katastr nemovitostí
LHC = lesní hospodářský celek
LHP = lesní hospodářský plán
J, JZ, JV... = jih, jihovýchod, jihozápad….
MZCHÚ = maloplošné zvláště chráněné území
NS = naučná stezka
OP = ochranné pásmo
OOP = orgán ochrany přírody
PO = ptačí oblast
PR = přírodní rezervace
RS = rámcové směrnice péče o lesní porosty
SLT = soubor lesních typů
ZCHD = zvláště chráněný druh
ZCHÚ = zvláště chráněné území
Zkratky dřevin (SM, KL, JD, BK…) použité v tabulkách a v textu odpovídají příloze č. 4
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vyhlášky č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování.
4.4. Podklady pro plán péče zpracovalo
Českomoravské sdružení pro ochranu přírody z.s.
Plán péče není dílem autorským, ale úředním podle § 3 písm. a) zákona č. 121/2000 Sb.
(autorský zákon).

5. Přílohy
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Příloha T1 - Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich
(Tabulka k bodu 2.4.1 a k bodu 3.1.2).

Mapy:

Příloha M1 - Orientační mapa s vyznačením území
Příloha M2 - Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného
pásma
Příloha M3 - Mapa dílčích ploch a objektů
Příloha M4 - Lesnická mapa typologická
Příloha M5 - Mapa stupňů přirozenosti lesních porostů

Vrstvy:

Příloha V1 - Digitální grafické znázornění průběhu hranic dílčích ploch
plp_0631_kelcskyjavornik_2020_2029.shp

Fotografie:

Příloha F1 – Vybraná fotodokumentace
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Příloha T1 – Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich
označení
JPRL/dílčí
plochy

část
JPRL/dílčí
plochy

výměra
(ha)*

číslo rámcové
směrnice/
porostní typ

dřeviny a
zastoupení
dřevin
(%)

stupeň
přirozenosti

212A17

212A17_1

22,9316

1

BK 70, KL 20,
JS 10, JLH

2

naléhavost

poznámka (další charakteristika,
významné druhy atd.)

-

Věkově, výškově i tloušťkově
rozrůzněná plocha, místy mezernatá.
Bukový podrost.

2

-

Místy kamenitý až suťovitý povrch.
Věkově, výškově i tloušťkově
rozrůzněná
skupina,
místy
mezernatá. Bukový podrost. Mrtvé
dřevo.

-

Kamenitý povrch. Podrost jasanu a
buku.

-

Kamenitý až suťovitý povrch.
Pralesovitý charakter, druhově i
věkově diferencováno.

-

Jedná se o dvě dílčí plochy.
Vzhledem k charakteru a malé
výměře přičleněno k ploše pro
samovolný vývoj.

-

Vzhledem k charakteru a malé
výměře přičleněno k ploše pro
samovolný vývoj.

-

Věkově, výškově i tloušťkově
rozrůzněná
plocha.
Kamenitý
povrch. Horní část mezernatá, KL
zčásti poškozené koruny, souvislé
porosty kapradin.

2

Dílčí plocha ve dvou částech.

210A17

210A17

11,6902

1

BK 90, KL 5, JS
5, JD, LP, JLH

210A8

210A8_1

1,2279

1

JS 55, BK 35,
KL 10, JLH, LP

2

1

BK 65, JS 15,
KL 15, LP 5,
JLH, JV, JD

2

2

2

210B17

210B17

4,3784

212B2

212B2_1

0,2042

1

BK 50, JS 30,
KL 20, SM, JLH

212B6

212B6_1

0,1782

1

JS 50, BK 40,
KL 10, SM

2

doporučený zásah

Ponechat samovolnému vývoji (možné kácení
provozně nebezpečných stromů v dopadové
vzdálenosti od stávajících lesních cest a
schválených turistických stezek), v případě
potřeby ochrana zmlazení před zvěří a buření
(zejména JD), dále viz RS.

212B17/4

212B17/4_1

2,6421

1

BK 50, KL 35,
JS 15, JLH, JV,
LP

210A3

210A3

0,4973

2C

SM 90, BK 10,
BŘ

3

Probírkou uvolňovat BK
podporovat dřeviny CDS.

210A4

210A4

1,8394

2A

BK 100, KL,
JLH

3

Při probírce zaměřené na snížení hustoty
porostu šetřit cenné listnáče a v případě
přítomnosti i JD.

2

Podpora věkové
diferenciace.

a

210A8

210A8

1,8465

2A

JS 50, BK 40,
KL 10, JLH, JV,
LP, SM

3

Maximálně podpora dřevin CDS v rámci slabé
probírky

3

Dílčí plocha ve
Kamenitý povrch.

dvou

(i

netvárný)

a

prostorové

částech.

210A10

210A10

1,6469

2B

BK 40, SM 30,
KL 20, JS 10

3

V rámci nahodilé těžby je možné šetrně vyklidit
SM. V případě vzniku větších mezer podsadba
dřevin CDS s následnou skupinovou nebo
individuální ochranou.

2

Zásoba SM 315 m3 celkem. Cca 1/2
SM suchá.

210B8

210B8

14,5342

2B

BK 50, JS 35,
KL 10, SM 5, JD

3

Pokud nedojde k odumření SM nezasahovat,
maximálně probírkou slabé intenzity redukovat
SM a podpořit dřeviny CDS.

3

Kamenitý až suťovitý povrch. V
horní části SM i ve skupinách, dosud
přežívající.

1

Dílčí plocha ve
Přehoustlý porost.

211A3

211A3

2,5380

2C

SM 90, BK 10,
KL

7

Probírkou uvolňovat BK (i netvárný) a
podporovat dřeviny CDS. Okraje na styku
s listnatými skupinami ředit a podporovat
zmlazení dřevin CDS. Postupná přeměna
převážně smrkového porostu na smíšený.

211A5

211A5

1,8368

2B

KL 40, SM 40,
BK 20, JS

3

Probírkou slabé intenzity redukovat SM a
podpořit dřeviny CDS.

2

Dílčí plocha ve čtyřech částech. Cca
1/3 SM suchá.

211A7

211A7

9,4919

2A

JS 45, BK 45,
KL 10, JLH, LP

3

Víceméně bez zásahu.
situacích postup dle RS.

-

Málo mrtvého dřeva. Skupina ve
dvou částech.

211A9

211A9

2,1699

2A

BK 80, JS 20

3

3

Kamenitý povrch.

211A17/6

211A17/6

2,7396

2A

BK 65, LP 25,
KL 10

3

2

Skupina je místy rozvolněná. Dílčí
plocha ve třech částech. Kamenitý až
suťovitý povrch.

211B7

211B7

3,9357

2A

BK 95, JLH 5,
JS, KL

3

2

Málo mrtvého dřeva.
skalní bloky.

5

V oplocence ochrana proti buřeni, v případě
potřeby opravy oplocenky. Případné vylepšení
dalšími dřevinami CDS.
Mimo oplocenku v mezernatých částech
dosadby dřevin CDS s individuální ochranou,
případně oplocenku rozšířit.

1

Po nahodilé těžbě v roce 2016 na
části plochy vybudována roku 2018
oplocenka (0,5 ha) a zalesněno jedlí
bělokorou. Ponechány BK výstavky.

3

V rozvolněném okraji kolem oplocenky
211B10_1 event. v mezerách podsadby dřevin
CDS a individuální ochrana jinak víceméně bez
zásahu. Probírkou slabé intenzity podporovat
vtroušené dřeviny CDS, jinak bez zásahu.

3

Málo
mrtvého
dřeva.
jednotlivě prosychá.

3

Dosadba s individuální či skupinovou ochranou
(BK, KL, JD, JLH). V prořezávkách
(probírkách)
podporovat
dřeviny
CDS
v neprospěch SM.

2

Mezernatá skupina, zabuřeněné. SM
cca z ½ suchý.

211B10_1

1,1612

2A

JD 80, BK 20,
SM

2A

BK 80, JS 20,
JLH, KL

2B

SM 30, JR 30,
KL 30, OS 10,
BŘ

211B10
211B10

212A2

212A2

9,2181

1,1671

Při

výjimečných

Víceméně bez zásahu. Možné individuální
podsadby dřevin CDS v mezerách.
Podpora přirozené obnovy (individuální,
skupinová), v případě potřeby ochrana zmlazení
před zvěří a buření). Při nezdaru přirozené
obnovy podsadba a následná ochrana dřevin
CDS. Dále viz RS.
V nejjižnější části u vrstevnicové cesty výstavba
oplocenky (cca 20x30x30 m) a z důvodu
zabuřenění její zalesnění dřevinami CDS,
alternativně podsadba s individuální ochranou.

třech

částech.

Jednotlivě

Jasan

212A3_1

0,5499

2A

BK 80, KL 20,
JR, SM

212A3

1,6183

2C

SM 100, BK

7

212A17

2,0714

2A

BK 40, KL 40,
JS 20, JŘ, SM

3

212B2

0,9580

2B

BK 100, SM

3

7

212A3

212A17

212B2

212B3

V oplocence ochrana proti buřeni, v případě
potřeby opravy oplocenky. Případné vylepšení
dalšími dřevinami CDS (JD).
Mimo oplocenky dosadby dřevin CDS
s individuální ochranou nebo rozšířit oplocenky.
Regulovat zvýšenou návštěvnost a řešit její
následky viz bod 3.5.
Při probírkách zaměřených na úpravu hustoty
porostu a zvýšení odolnosti proti škodám
sněhem a větrem, podporovat a šetřit dřeviny
CDS (i netvárné).
Podpora přirozené obnovy (individuální,
skupinová), ochrana zmlazení před zvěří a
buření). Při nezdaru přirozené obnovy podsadby
a následná ochrana dřevin CDS (zejména v J
části). Dále viz RS.
Probírkou slabé intenzity uvolnit korunový
prostor přednostním odstranění SM.
Domýtit SM souše, listnaté dřeviny ponechat.
Vyklidit ležící dříví bránící obnově, šetřit
ponechávané listnaté dřeviny. Provést zalesnění
dřevinami CDS a to přičleněním k oplocence
DP 212B3_1 nebo individuálně.
V oplocence ochrana proti buřeni, v případě
potřeby opravy oplocenky. Případné vylepšení
dalšími dřevinami CDS (JD).

1

V roce 2020 zalesněno BK 80, KL
20 do dvou oplocenek s výměrami
0,15 a 0,19 ha (dle GIS). Malá část
oplocenky přesahuje v severní části
do 212A17.

1

Dílčí plocha ve
Přehoustlý porost.

1

Mezernatá skupina.

3

Výškově
rozrůzněno.
(zejména v dolní části)
obrostlíky.

1

Cca na ½ plochy stojící SM souše +
ležící stromy po nahodilé těžbě.

1

Zalesněno v roce 2020.

dvou

částech.

Porost
tvořen

212B2_2

0,3651

2C

SM 70, BK 30,
JS

7

212B3_1

1,2909

2A

BK 80, KL 20

7

212B3_2

0,1380

2B

BK 95, SM 5, JS

3

Probírkou slabé intenzity redukovat SM a
podpořit dřeviny CDS.

3

7

Při probírce zaměřené na snížení hustoty
porostu šetřit cenné listnáče. V případě dalšího
plošného úhynu SM vykácení dotčené plochy a
zalesnění dřevinami CDS obdobně jako
v případě DP 212B3_1.

1

Smrk (zejména v severovýchodní
části) usychá, nebezpečí poškození
sněhem. Dílčí plocha ve třech
částech.

1

Dílčí plocha ve třech částech.
Kamenitý povrch. Jasan prosychá,
v jižní části stojící SM souše + ležící
stromy po nahodilé těžbě (cca 150
m3).

2

Tloušťkově
diferencováno.

212B3

6,3309

2C

SM 100, BK

212B6

212B6

4,9466

2B

JS 50, BK 30,
KL 10, SM 10

3

212B17/4

212B17/4

5,9459

2A

BK 50, KL 35,
JS 15

3

V jižní části sousedící s 212B2_1 domýtit SM
souše, listnaté dřeviny ponechat. Vyklidit ležící
dříví bránící obnově, šetřit ponechávané listnaté
dřeviny. Provést zalesnění dřevinami CDS a to
společně
s DP
212B2_1
přičleněním
k oplocence DP 212B3_1, samostatnou
oplocenkou nebo individuálně.
Podpora přirozené obnovy (individuální,
skupinová), ochrana zmlazení před zvěří a
buření). Při nezdaru přirozené obnovy podsadba
a následná ochrana dřevin CDS. Dále viz RS.

a

výškově

* dle GIS
dřeviny a zastoupení dřevin – odhadnutý podíl dřeviny na výměře dílčí plochy odvozený z celkového pokrytí plochy dřevinami souhrnně za
všechny etáže podle LHP zpřesněný pochůzkou v terénu dle aktuálního stavu lesa
bez zásahu – v případě, že se v období platnosti plánu péče pro příslušnou dílčí plochu žádný zásah pro účely zachování nebo zlepšení stavu
předmětu ochrany nenavrhuje ani nepřipouští, uvede se slovní spojení „bez zásahu“. Zásahy v budoucnosti v takovém případě nejsou vyloučeny.
naléhavost –
1. stupeň - zásah nutný (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany),
2. stupeň - zásah potřebný (jeho neprovedení neohrožuje existenci předmětu ochrany, zhorší však jeho kvalitu),
3. stupeň - zásah doporučený (odložitelný, jeho neprovedení v období platnosti plánu péče neohrožuje existenci ani
kvalitu předmětu ochrany, jeho provedení však povede k jeho zlepšení).

