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1. Základní údaje o zvláště chráněném území
1.1 Základní identifikační údaje
evidenční číslo:
Kód NATURA:
kategorie ochrany:

přírodní památka

název území:

Rusava - Hořansko

druh právního předpisu, kterým bylo území vyhlášeno:
orgán, který předpis vydal:
číslo předpisu:
datum platnosti předpisu:
datum účinnosti předpisu:

1.2 Údaje o lokalizaci území

kraj:

Zlínský

okres:

Kroměříž

obec s rozšířenou působností:

Bystřice pod Hostýnem

obec s pověřeným obecním úřadem:
obec:

Rusava

katastrální území:

Rusava

1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí
Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí je uvedeno v
samostatné příloze (viz seznam příloh).
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1.4 Výměra území a a druhy a způsoby využití pozemků
Katastrální území: ( 743666, Rusava, okres Kroměříž)
Druh pozemku

ZCHÚ
plocha v
ha

lesní pozemky

16,51

vodní plochy

0,65

trvalé travní
porosty

41,00

orná půda

0,49

ostatní
zemědělské
pozemky
ostatní plochy

OP
plocha v
ha

Způsob využití pozemku

ZCHÚ
plocha v ha

zamokřená plocha

0,00

rybník nebo nádrž

0,00

vodní tok

0,65

neplodná půda

3,34

ostatní způsoby využití

1,98

3,02

zahrada
1,08
5,32

zastavěné
plochy a
nádvoří

0,007

plocha celkem

65,06

0,27

3,29

1.5 Překryv území s jinými chráněnými územími
Natura 2000
ptačí oblast:
evropsky významná lokalita:

--CZ0720185 Rusava - Hořansko

1.6 Kategorie IUCN
V. - chráněná krajina

1.7 Předmět ochrany ZCHÚ
1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ

Biotopy soustavy NATURA 2000, tvořící zachovalý krajinný komplex s mozaikou
acidofilních bučin, západo-karpatských dubohabřin s
fragmenty lesních
9

Schneider, J., Kozumplíková, A., Pazderová, M., Lampartová, I.: Plán péče pro přírodní památku Rusava-Hořansko na
období 2012 - 2021

pěnovcových pramenišť a údolních jasanovo-ošlových luhů a mezofilními ovsíkovými
loukami, podhorskými až horskými smilkovými trávníky a lučními pěnovcovými
prameništi.
1.7.2 Hlavní předmět ochrany PP – současný stav
název
ekosystému

podíl plochy popis ekosystému
v ZCHÚ (%)

T2.3B
Podhorské až
horské
smilkové
trávníky bez
jalovce

3,51

T1.1 Mezofilní
ovsíkové louky

28,18

R1.1 Luční
pěnovcová
prameniště

0,00

R1.3 Lesní
pěnovcová
prameniště

0,12
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Biotop tvoří v PP jeden plošně poměrně rozsáhlý segment v mozaice
s biotopem K3 - vysoké mezofilní a xerofilní křoviny. Jedná se o
druhově bohatý segment, ve kterém dominují trávy např. Nardus
stricta, Festuca filiformis, Carex pilulifera, C. pratensis, Agrostis
capillaris, dále jsou zastoupeny např. následující druhy: Galium
pumilu, Violion caninae, Polygala vulgaris, Thymus pulegioides,
Carlina acaulis, Dianthus deltoides, Viola canina a další.
Dále je biotop zastoupen v mozaice s dalšími lučními společenstvy
biotopu T1.1 - mezofilní ovsíkové louky a biotopu T1.3 - poháňkové
pastviny, resp. s křovinami biotopu K3 - vysoké mezofilní a xerofilní
křoviny. Zde se mimo jiné vyskytují např. Dactylorhiza majalis,
Polygala comosa.
Biotop je poměrně hojně zastoupen v jižní a jihovýchodní části PP,
v severní a severozápadní části se vyskytuje nejčastěji v mozaikách
s dalšími lučními biotopy, často doprovázený křovinami biotopu K3 vysoké mezofilní a xerofilní křoviny.
Biotop je charakteristický výskytem následujících druhů:
Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Festuca pratensis,
Agrostis capillaris, Poa pratensis, Achillea millefolium, Daucus
carota, Geranium pretense, Saxifraga granulata, Trifolium pretense,
Potentilla alba, Knautia arvensis a další.
Biotop je v PP zastoupen dvěma bodovými prameništi (do rozlohy
2500m2). V obou případech se jedná o kvalitní segmenty, oba jsou
v současné době ohroženy zarůstáním a následným vysýcháním.
Prameniště v severovýchodní části je silně ohroženo náletem olše
lepkavé, která prodýchává značnou část pramenící vody, do
prameniště nastupuje Calamagrostis epigejos. Prameniště
v jihovýchodní části je ohroženo zarůstáním a rovněž nástupem
Calamagrostis epigejos. Z hlediska tvorby pěnovců se jedná v obou
případech o poměrně velmi kvalitní stanoviště.

Biotop se v PP vyskytuje ve formě několika pramenišť většinou
charakteru bodu (do 2500m2), resp. v mozaikách nejčastěji
s biotopem L2.2. Většinou se jedná o plochy prakticky bez vegetace,
pouze s mechovými nárosty na kamenech. Tvorba pěnovců je
poměrně nízká.
V okolí pramenišť se vyskytují např. Chrysosplenium alternifolium,
Geranium robertianum, Petasites albus a další
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název
ekosystému

podíl plochy popis ekosystému
v ZCHÚ (%)

L5.4 Acidofilní
bučiny

18,43

L3.3B Západokarpatské
dubohabřiny

13,06

L2.2A Údolní
jasanovoolšové luhy,
typické
porosty

0,41

Ve stromovém patře dominuje buk lesní (Fagus sylvatica) v příměsi s
jedlí bělokorou (Abies alba) a smrkem ztepilým (Picea abies). Dále je
častý výskyt javoru klenu (Acer pseudoplatanus) a břízy
bradavičnaté (Betula verucosa).
Bylinné patro je charakteristické nízkou pokryvností, vyskytují se
např. Calamagrostis arundinacea, Athyrium filix-femina, Dryopteris
filix-mas, Luzula luzuloides, Hieracium murorum a další.
V dřevinném patru dominuje dub zimní (Quercus petraea) a habr
obecný (Carpinus betulus). Vyskytuje se rovněž buk lesní (Fagus
sylvatica) a třešeň ptačí (Cerasus avium). Přítomná je dále bříza
bradavičnatá (Betula verucosa) a jasan ztepilý (Fraxinus excelsior).
V bylinném patru se vyskytují např. Euphorbia amygdaloides,
Galium schultesii, Hacquetia epipactis, Carex digitata, Fragaria
vesca, Galium doratum, Hieracium murorum, Melica uniflora,
Mycelis muralis, Poa nemoralis, Hieracium murorum, Viola
reichenbachiana a další.
Třípatrové až čtyřpatrové porosty tvořené dominantní olší lepkavou
(Alnus glutinosa) nebo jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior)
a příměsí dalších listnáčů (Acer platanoides, A. pseudoplatanus,
Prunus padus subsp. padus, v nižších polohách též Quercus robur a
Tilia cordata), případně jehličnanů (Picea abies na dočasně
zbahnělých půdách). Břehy vodních toků, svahová lesní prameniště
a terénní sníženiny s hladinou podzemní vody ležící v malé hloubce
a dočasně vystupující nad půdní povrch.

Zdroj: Lacina, Kupec a kol. 2010

1.8 Předmět ochrany EVL anebo PO, s kterými je ZCHÚ v překryvu
Typy přírodních stanovišť T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce,
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky, R1.1 Luční pěnovcová prameniště, R1.3 Lesní
pěnovcová prameniště, L3.3B Západo-karpatské dubohabřiny, L2.2A Údolní
jasanovo-olšové luhy, typické porosty a L5.4 Acidofilní bučiny jsou předmětem
ochrany v evrospky významné lokalitě Rusava-Hořansko. Tabelárně viz kap. 1.7.2

1.9 Cíl ochrany
Cílem ochrany v přírodní památce Rusava-Hořansko je udržení příznivého stavu
biotopů soustavy NATURA 2000 - acidofilních bučin, západo-karpatských
dubohabřin, lesních pěnovcových pramenišť, údolních jasanovo-ošlových luhů,
mezofilních ovsíkových luk, podhorských až horských smilkových trávníků a lučních
pěnovcových pramenišť.
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2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět
ochrany
2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů
Přírodní památka Rusava-Hořansko se nachází cca. 5 km jihovýchodně od Bystřice
pod Hostýnem. Obklopuje severní, východní a jihovýchodní část obce Rusava.
Rozkládá se na prudkých svazích se zařezanými údolími, nadmořská výška lokality
se pohybuje v rozmezí 420 - 585 m n. m. Reliéf je výrazně ovlivněn údolím říčky
Rusavy (zařízlé údolí procházející PP ve směru západ - východ).
Krajina přírodní památky/evropsky významné lokality Rusava-Hořansko je tvořena
společenstvy luk, pastvin, pramenišť a lesů v rozsáhlých a poměrně zachovalých
mozaikách. Mozaikovitost krajiny PP je výrazným fenoménem regionálního významu.

Geomorfologie

Přírodní památka/evropsky významná lokalita Rusava-Hořansko se dle
geomorfologického členění řadí do provincie Západní Karpaty, subprovincie Vnější
Západní Karpaty, oblasti Západní Beskydy, celku Hostýnsko-vsetínská hornatina,
podcelku Hostýnské vrchy a okrsku Liptálské hřbety.
Vnější Západní Karpaty tvoří geomorfologickou soustavu mladých vrásozlomných
flyšových pohoří vyvrásněných v průběhu alpínského vrásnění ve třetihorách.
Hostýnské vrchy představují plochou hornatinu budovanou paleogenními flyšovými
pískovci a jílovci. Rusavská hornatina je plochou hornatinou budovanou
paleogenními flyšovými pískovci a jílovci soláňských vrstev, tvořenou hřbety SV-JZ
směru, se stopami zarovnaného povrchu, spadající na čele magurského příkrovu
příkrými srázy. (Demek, 2006)

Systém: Alpsko – himalájský
Provincie: Západní Karpaty
Oblast: Západní Beskydy
Celek: Hostýnsko-vsetínská hornatina
Podcelek: Hostýnské vrchy
Okrsek: Rusavská hornatina

Geologie a pedologie
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Z geologického hlediska je předmětné území třetihorního stáří. Oblast tvoří třetihorní
středně hrubě rytmický magurský flyš s převahou šedých a zelenošedých vápnitých
jílovců s hojnými polohami glaukonitických pískovců stáří spodní oligocén až svrchní
eocén. Toto geologické podloží je tvořeno souvrství střídajících se jílovců, pískovců a
slepenců.
Mezi příznačné půdní typy vyskytující se území patří především kambizemě. Tyto
půdy jsou těžké, jílovitohlinité. Charakteristickou kategorií je B, D, zejména
kambizem modální a districká. (Culek, 1996)

Klima

PP Rusava-Hořansko náleží dle Quittovy klasifikace (1971) do mírně teplé oblasti
MT2. Tato oblast se vyznačuje krátkým létem, mírným až mírně chladným, mírně
vlhkým. Přechodné období je krátké s mírným jarem a mírným podzimem. Zima je
normálně dlouhá s mírnými teplotami, suchá s normálně dlouhým trváním sněhové
pokrývky.
Dle profesionální meteorologické stanice v Holešově byla zjištěna průměrná roční
teplota 8,7 °C a průměrné roční srážky dosáhly hodnoty 646 mm. Vegetační doba, tj.
počet dnů nad 10 °C se pohybuje kolem 173 dnů.

Pomocí výpočtu Langova dešťového faktoru, tj. podíl průměrného ročního úhrnu
srážek a průměrné roční teploty vzduchu, bylo klima oblasti klasifikováno jako
semihumidní.

Nadmořská
Stanice

výška
m n.m.

Holešov 243
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Průměrná

Průměrné

teplota

srážky

roční

IV - IX

0

C

8,7

roční

Langův
IV - IX

mm
(14,5)

646

Vegetační

faktor
(oblast)

(430)

doba
/nad
100C/
dnů

74-semihum. 173
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Charakteristiky

MT2

Počet letních dnů

20-30

Počet dnů nad100C

140-160

Počet mrazových dnů

110-130

Počet ledových dnů

40-50

Prům. teplota v lednu

-3- -4

Prům. teplota v červenci

16-17

Prům. teplota v dubnu

6-7

Prům. teplota v říjnu

6-7

Počet dnů srážek nad 1
mm

120-130

Úhrn srážek ve veg.době

450-500

Úhrn srážek v zimě

250-300

Srážky celkem

700-1000

Počet dnů se sněhem

80-100

Počet dnů zamračených

150-160

Počet dnů jasných

40-50

Hydrologie

PP spadá do povodí říčky Rusavy, která je levostranným přítokem Moravy. Povodí
Rusavy je povodím III. řádu a je součástí hydrologického systému Moravy pod
Rusavou. (Hydrologický atlas ČSSR).

Biota

Vegetaci přírodního komplexu tvoří mozaika lesní a nelesní vegetace. Z nelesní
vegetace převládají mezofilní ovsíkové louky svazu Arrhenatherion (T1.1), místy se
vyskytují poháňkové pastviny svazu Cynosurion (T1.3) a podhorské a horské
smilkové trávníky svazu Violion caninae (T2.3). Lesní vegetace odděluje jednotlivé
luční komplexy a dále je vyvinuta zejména v okolí říčky Rusavy. Lesní společenstva
jsou zastoupena karpatskými dubohabřinami (L3.3), které místy přecházejí
v acidofilní doubravy, a acidofilními bučinami (L5.4). V aluviu Rusavy se vyvinuly
údolní jasanovo-olšové luhy (L2.2), které jsou na prudkých svazích vystřídány
společenstvy suťových lesů (L4). Maloplošně se vyskytují lesní (R1.3) a luční (R1.1)
pěnovcová prameniště. (NATURA)
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Z biogeografického hlediska (Culek, 1996) je PP součástí provincie
středoevropských listnatých lesů, karpatské podprovincie a hostýnského bioregionu.
Je zde zastoupena biochora 4SK Svahy na pískovcovém flyši 4. v.s. a 5ZK Hřbety na
pískovcovém flyši 5. v.s.
Podle Fytogeografického členění (Hejný, Slavík, 1987) je PP součástí obvodu
Karpatské mezofytikum, okrsku Hostýnské vrchy.
Potenciální přirozenou vegetaci PP tvoří bučina s kyčelnicí devítilistou (Neuhaslová,
Z. et al., 1997).
PP spadá do přírodní lesní oblasti PLO 41 - Hostýnskovsetínské vrchy
a Javorníky.

Popis lokality - současný stav

PP je tvořena poměrně pestrou mozaikou lesní a nelesní vegetace (soubor
společenstev luk, pastvin, pramenišť a lesů), která zde vytváří krajinářský fenomén
regionálního až nadregionálního významu.
Na Rusavě - Hořansku je uchován tradiční vzhled krajiny - mozaika zachovalých
a druhově bohatých společenstev luk a pastvin s lesními porosty. Mezi
nejvýznamnější patří karpatské dubohabřiny (L3.3B), acidofilní bučiny (L5.4), údolní
jasanovo-olšové luhy (L2.2A), mezofilní ovsíkové louky (T1.1) a podhorské smilkové
trávníky (T2.3B). Velmi cenným a v Hostýnských vrších vzácným fenoménem je
vznik lesních a lučních pramenišť, na kterých dochází k tvorbě pěnovce (R1.1
a R1.3). Zejména na luční pěnovcová prameniště jsou vázány ohrožené druhy ostřice Davallova (Carex davalliana) (v Hostýnských vrších pouze na několika
lokalitách), ostřice rusá (Carex flava), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis),
suchopýr širokolistý (Eriophorum latifolium) a bařička bahenní (Triglochin palustris).
Z dalších ohrožených druhů se v bližším okolí říčky Rusavy vyskytují zblochan hajní
(Glyceria nemoralis) a měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva).
Lokalita je zranitelná současným způsobem lesního hospodaření. Paseky jsou
náchylné k invazi nepůvodních druhů, např. netýkavky malokvěté (Impatiens
parviflora), třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos) a ostružiníky. Vzniklé paseky jsou
také zalesňovány nepůvodními dřevinami (smrk). Luční porosty jsou zejména
narušené nekosením (zarůstání křovinami K3 a pionýrskými dřevinami X12).
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Charakteristika významných biotopů (Lacina, Kupec a kol., 2010)

T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce

Biotop tvoří v PP jeden plošně poměrně rozsáhlý segment v mozaice s biotopem K3
- vysoké mezofilní a xerofilní křoviny. Jedná se o druhově bohatý segment, ve kterém
dominují trávy např. Nardus stricta, Festuca filiformis, Carex pilulifera, C. pratensis,
Agrostis capillaris, dále jsou zastoupeny např. následující druhy: Galium pumilu,
Violion caninae, Polygala vulgaris, Thymus pulegioides, Carlina acaulis, Dianthus
deltoides, Viola canina a další.
Dále je biotop zastoupen v mozaice s dalšími lučními společenstvy biotopu T1.1 mezofilní ovsíkové louky a biotopu T1.3 - poháňkové pastviny, resp. s křovinami
biotopu K3 - vysoké mezofilní a xerofilní křoviny. Zde se mimo jiné vyskytují např.
Dactylorhiza majalis, Polygala comosa.
Obecně lze konstatovat, že se biotop nachází v PP ve velmi kvalitní formě
charakterizované stupni reprezentativnosti a zachovalosti A. To je dáno především
jeho lokalizací v segmentech do určité míry izolovaných od negativních vlivů (lesní
polanky, loučky ohraničené stromovou a keřovou vegetací).

T1.1 Mezofilní ovsíkové louky

Biotop je poměrně hojně zastoupen v jižní a jihovýchodní části PP, v severní
a severozápadní části se vyskytuje nejčastěji v mozaikách s dalšími lučními biotopy,
často doprovázený křovinami biotopu K3 - vysoké mezofilní a xerofilní křoviny.
Biotop se na lokalitě vyskytuje ve dvou formách: nízké kosené louky s poměrně
vyrovnaným zastoupením trav a bylin a středně vysoké nekosené formy, ve kterých
ve druhé polovině července dominují výrazně trávy, především ovsík vyvýšený
Arrhenterum elatius.
Biotop je charakteristický výskytem následujících druhů: Arrhenatherum elatius,
Dactylis glomerata, Festuca pratensis, Agrostis capillaris, Poa pratensis, Achillea
millefolium, Daucus carota, Geranium pretense, Saxifraga granulata, Trifolium
pratense, Potentilla alba, Knautia arvensis a další.
V kvalitních segmentech se dále vyskytují např. (Alopecurus pratensis, Taraxacum
spp., Dactylorhiza majalis, Polygala comosa).
V ruderalizovaných segmentech nastupují: Calmagrostis epigeios, Cirsium arvense,
Urtica dioica.
Biotop se vyskytuje v poměrně kvalitních formách, snížená reprezentativnost je dána
většinou buď narušením intenzivní pastvou, nebo pronikáním nitrofilních
a ruderálních druhů, či výskytem přechodových forem biotopu. Zachovalost je
16
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snížena většinou z důvodů nižší druhové diverzity biotopu, resp. převahou trav
v segmentu. Vyhlídky vývoje biotopu jsou většinou dobré, zlepšení jeho stavu je však
možné jen cílenými managementovými opatřeními.

R1.1 Luční pěnovcová prameniště

Biotop je v PP zastoupen dvěma bodovými prameništi (do rozlohy 2500m2). V obou
případech se jedná o kvalitní segmenty, oba jsou v současné době ohroženy
zarůstáním a následným vysýcháním. Prameniště v severovýchodní části je silně
ohroženo náletem olše lepkavé, která prodýchává značnou část pramenící vody, do
prameniště nastupuje Calamagrostis epigeios. Prameniště v jihovýchodní části je
ohroženo zarůstáním a rovněž nástupem Calamagrostis epigeios. Z hlediska tvorby
pěnovců se jedná v obou případech o poměrně velmi kvalitní stanoviště.
V okolí pramenišť se vyskytují např. Carex flacca, Mentha aquatica, Eriophorum
latifolium, Triglochin palustre, Dactylorhiza majalis, Juncus inflexus a další.

R1.3 Lesní pěnovcová prameniště

Biotop se v PP vyskytuje ve formě několika pramenišť většinou charakteru bodu (do
2500m2), resp. v mozaikách nejčastěji s biotopem L2.2. Většinou se jedná
o plochy prakticky bez vegetace, pouze s mechovými nárosty na kamenech. Tvorba
pěnovců je poměrně nízká.
V okolí pramenišť se vyskytují např. Chrysosplenium alternifolium, Geranium
robertianum, Petasites albus a další.

L5.4 Acidofilní bučiny

Biotop se vyskytuje v PP v poměrně kvalitních segmentech ovlivněných nejčastěji
lesním hospodářstvím oblasti. Charakteristický je výskyt původních druhů
stromového patra nejčastěji se zjednodušenou vertikální strukturou a často s příměsí
jasanu ztepilého. Časté jsou i poměrně plošně rozsáhlé přechody mezi biotopem
L5.4 a L3.3B. Biotop je rozšířen ve vrcholových částech EVL, typické jsou mělké
půdy a skalní výchozy a balvany pískovce.
Ve stromovém patře dominuje buk lesní Fagus sylvatica v příměsi s jedlí bělokorou
Abies alba a smrkem ztepilým Picea abies. Dále je častý výskyt javoru klenu Acer
pseudoplatanus a břízy bradavičnaté Betula verrucosa.
Bylinné patro je charakteristické nízkou pokryvností, vyskytují se např. Calamagrostis
arundinacea, Athyrium filix-femina, Dryopteris filix-mas, Luzula luzuloides, Hieracium
murorum a další.

17

Schneider, J., Kozumplíková, A., Pazderová, M., Lampartová, I.: Plán péče pro přírodní památku Rusava-Hořansko na
období 2012 - 2021

Reprezentativnost je snížena nejčastěji vlivem snížené vertikální členitosti, či
druhové rozmanitosti ve stromovém patře, zachovalost je snížena rovněž zejména
z důvodu absence druhů a výskytu jasanu. Přesto lze konstatovat ve většině případů
dobrý stav segmentů s dobrými vyhlídkami vývoje.

L3.3B Západo-karpatské dubohabřiny

Biotop se v PP vyskytuje většinou v chudších formách, často spíše na přechodu
k acidofilním doubravám, pokryvnost bylinného patra je koncem července poměrně
nízká. Jak bylo uvedeno výše častý je poměrně rozsáhlý pás přechodu k biotopu
L5.4 směrem ke hřebenům svahů a k biotopu L4 - suťové lesy směrem do údolí.
V dřevinném patru dominuje dub zimní Quercus petraea a habr obecný Carpinus
betulus. Vyskytuje se rovněž buk lesní Fagus sylvatica a třešeň ptačí Cerasus avium.
Přítomná je dále bříza bradavičnatá Betula verrucosa a jasan ztepilý Fraxinus
excelsior.
V bylinném patru se vyskytují např. Euphorbia amygdaloides, Galium schultesii,
Hacquetia epipactis, Carex digitata, Fragaria vesca, Galium doratum, Hieracium
murorum, Melica uniflora, Mycelis muralis, Poa nemoralis, Hieracium murorum, Viola
reichenbachiana a další.
Biotop je hodnocen většinou reprezentativností stupně B z důvodu jeho
přechodového charakteru a dále z důvodu absence keřového patra. Zachovalost je
většinou snížena na stupeň B, kdy stav biotopu je dobrý a vyhlídky na jeho vývoj
v případě správného managementu uspokojivé.

L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty

Jedná se většinou o porosty olše lepkavé Alnus glutinosa, příp olše šedé Alnus
incana s jasanem ztepilým Fraxinus excelsior. Výraznější keřové patro se
nevyskytuje, nebo je tvořeno dřevinami hlavní úrovně. Biotop se vyskytuje většinou
v mozaikách či přechodech k biotopu L3.3B či L4.
V bylinném patře patří k hlavním edifikátorům Deschampsia caespitosa, Urtica
dioica, Carex brizoides, Aegopodium podagraria.
Výrazněji snížená reprezentativnost biotopu (stupeň C) je dána především jeho
výraznou ruderalizací a chudým bylinným patrem. Zachovalost biotopu je hodnocena
stupněm B – stav je uspokojivý a vyhlídky vývoje jsou dobré, ačkoliv z důvodu
ruderalizace lze zejména v okrajových lokalizacích biotopu očekávat poměrně
výrazný nástup jasanu a kopřivy dvoudomé.
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Přehled zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
název druhu

aktuální
početnost nebo
vitalita populace v
PP

ostřice Davallova
(Carex davalliana)

Není uvedeno

prstnatec májový
(Dactylorhiza majalis)

Není uvedeno

suchopýr širokolistý
(Eriophorum latifolium)

Není uvedeno

bařička bahenní
(Triglochin palustris)

Není uvedeno

zblochan hajní
(Glyceria nemoralis)
měsíčnice vytrvalá
(Lunaria rediviva)

Není uvedeno
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Není uvedeno

kategorie
podle
vyhlášky č.
395/1992 Sb.
/ Červený
seznam ČR
ohrožený §3 /
silně
ohrožený C2

popis biotopu druhu, další
poznámky

Ostřice Davallova roste na
mokrých,
humózních,
zásaditých půdách, nejčastěji
na slatinných a rašelinných
loukách od nížin po hory.
ohrožený §3 / Druh roste od nížin až do hor,
ohrožený C3 převážně na vlhčích nebo
bažinatých loukách, alkalických
nebo kyselých.
- / silně
Roste na slatinných loukách, na
ohrožený C2 prameništích a mezotrofních
rašeliništích.
- / silně
Roste na bažinných loukách,
ohrožený C2 prameništích, v pásmu od nížin
až do hor.
- / ohrožený Vzácný druh lesních pramenišť.
C3
ohrožený §3 / V nižších polohách roste
vyžadující
většinou na stinných a stále
další
mírně vlhkých stanovištích, ve
pozornost C4 vyšších polohách je spíše
druhem
polostinným.
Nejčastěji se objevuje na sutích
a v roklích podhorských lesů,
vystupuje i na subalpínské
vysokostébelné nivy.
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2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské
činnosti v minulosti, současnosti a blízké budoucnosti
a) ochrana přírody

Na území PP Rusava-Hořansko dosud nebyla uplatňována zvláštní ochrana přírody.
b) lesní hospodářství

 negativní vlivy lesního hospodářství
 ruderalizace porostních okrajů a nástup netýkavky malokvěté (Impatiens
parviflora), třtiny křovištní (Calamagrostis epigeios) a ostružiníků do
pasek.
 příměs nepůvodních dřevin (smrk, borovice)
 nástup jasanu do lesních porostů
c) zemědělské hospodaření

 negativní vlivy lučního hospodářství
 snižování druhové pestrosti luk vlivem intenzivního lučního hospodářství
 narušení půdního krytu pojezdy mechanizace
 nekosení luk a ponechávání náletů dřevin do luk (tento vliv je obzvlášť
závažný z důvodu jeho přímého vlivu na vysýchání lučních pramenišť)
 negativní vlivy pastvy (zejména skotu)
 narušení půdního krytu
 nitrifikace a změna druhové skladby luk
 vstup pastvených zvířat do pramenišť
e) myslivost

Na přirozeném zmlazení v lesních porostech se projevují škody okusem
g) rekreace a sport

 negativní vlivy turistického ruchu
 pojezdy čtyřkolek a narušení půdního krytu v lesních a lučních porostech
i) jiné způsoby využívání

Důležitým aspektem existence přírodní památky (evropsky významné lokality)
Rusava-Hořansko je její poloha. Z velké části obklopuje místní část Hořansko obce
Rusava, prakticky z bezprostřední blízkosti. Lze proto důvodně předpokládát, že
bude docházet ke střetům ochrany přírody a požadavků na další rozvoj obce a s ním
spojené způsoby využívání území (např. budování inženýrských sítí a ostatní
infrastruktury).
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2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy
 Koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny zlínského kraje (ARVITA P spol.
s r. o.)
 Zásady územního rozvoje Zlínského kraje
 Plá oblasti povodí Moravy
 Územní plán obce Rusava

2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch
2.4.1 Základní údaje o lesích

Přírodní lesní oblast
Lesní hospodářský celek /
zařizovací obvod
Výměra LHC (zařizovacího
obvodu) v ZCHÚ (ha)
Období platnosti LHP (LHO)

41 - Hostýnskovsetínské vrchy a Javorníky
604000 - Bystřice pod Hostýnem - 2,46 ha - 2002-2011
604408 - Obec Rusava - 0,048 ha - 2002-2011
604801 - LHO Bystřice pod Hostýnem - 12,28 ha - 20022011

Přehled výměr a zastoupení lesních typů
LT
3A1
3B1
3B5
3B8
3B9
3D5
3K7
3N2
3Y
4B1
4B5
21

Přirozená dřevinná
Název
skladba LT
LIPODUBOVÁ BUČINA bažanková
BK5 LP2 DB1 JV1 JD1
BOHATÁ DUBOVÁ BUČINA strdivková BK6 DB3 HB1 JD LP
BOHATÁ DUBOVÁ BUČINA s ostřicí
chlupatou
BK7 DB2 (KL,LP)1 HB JV JS
BOHATÁ DUBOVÁ BUČINA s jedlí na
svazích
BK6 DB2 (KL,LP)1 JD1
BOHATÁ DUBOVÁ BUČINA na příkrých
svazích
BK6 DB3 HB1 JD KL LP
OBOHACENÁ DUBOVÁ BUČINA ve
žlebech
BK6 DB2 LP1 JV1 HB JS
KYSELÁ DUBOVÁ BUČINA s jedlí na
BK6 DB3 JD1 BOBK4 BO3
svazích a hřbetech
DB2 JD1 BR HB
KAMENITÁ DUBOVÁ BUČINA se
třtinou rákosovitou
BK6 DB3 JD1 LP (BO)
SKELETOVÁ DUBOVÁ BUČINA
BK5 DB4 BR1 BO
BOHATÁ BUČINA mařinková
BK8 JD2 DB LP
BOHATÁ BUČINA strdivková
BK8 JD2 DB LP

Výměra Podíl
(ha)
(%)
0,31
1,87
1,76
10,71
0,82

4,99

1,27

7,75

3,07

18,66

4,64

28,25

2,57

15,65

0,76
0,21
0,01
0,01

4,62
1,29
0,06
0,06
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LT Název
4D7 OBOHACENÁ BUČINA česneková
4S1 SVĚŽÍ BUČINA šťavelová
Celkem
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Přirozená dřevinná
skladba LT
BK6 LP2 JV1 JD1
BK8 JD2 DB
-

Výměra Podíl
(ha)
(%)
0,67
4,07
0,21
1,25
0,13
0,77
16,43 100,00
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Porovnání přirozené a současné skladby lesa
Zkr.

BO
JD
MD
SM

Název dřeviny

Borovice lesní
Jedle bělokorá
Modřín opadavý
Smrk ztepilý

DB Dub zimní
BK Buk lesní
BR Bříza bělokorá
LP Lípa srdčitá
HB Habr obecný
JV Javor mléč
JS Jasan ztepilý
OL Olše lepkavá
KL Javor klen
Celkem

Současné
Současné
zast.(ha)
zast.(%)
Jehličnany
0,00
0,00
0,52
3,18
0,00
0,00
3,01
18,48
Listnáče
2,32
14,23
7,52
46,12
0,60
1,02

3,69
6,28

0,41
0,19
0,70

2,53
1,19
4,3
100 %

Přirozené
zast.(ha)

Přirozené
zast.(%)

0,04
0,55

0,22
3,35

3,88
9,76
0,02
0,74
0,69
0,56
0,07

23,82
59,85
0,13
4,52
4,24
3,45
0,42

0,00

0,00
100%

2.4.2 Základní údaje o nelesních pozemcích

Nelesní pozemky na území přírodní památáky Rusava-Hořansko představují
především travinobylinné porosty – louky a pastviny na pomezí intravilánu. Převládají
mezofilní ovsíkové louky svazu Arrhenatherion (T1.1), místy se vyskytují poháňkové
pastviny svazu Cynosurion (T1.3) a podhorské a horské smilkové trávníky svazu
Violion caninae (T2.3).

2.5 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních ochranářských
zásahů do území a závěry pro další postup
Jak z hlediska lesního hospodaření, tak z hlediska hospodaření na loukách
a pastvinách vedly aktuálně používané postupy k vývoji či vytvoření převážně
kvalitních ekosystému. Ve většině případu lze pokračovat ve stávajících
hospodářských postupech.

2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné
kolize
Na území přírodní památky Rusava-Hořansko nedochází ke kolizi priotiních zájmů
ochrany přírody.
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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 území nebo zásady jeho jiného využívání

a) péče o lesy
Aktuální stav přístupu k péči o plošně rozsáhlé, převážně lesní evropsky
významné lokality
Rámcové zásady péče o lesy na území PP Rusava-Hořansko vychází jednak
z rámcových zásad hospodaření pro zastoupené hospodářské soubory, jak jsou
uvedeny v
 Oblastním plánu rozvoje lesů pro přírodní
Hostýnskovsetínské vrchy a Javorníky a dále z publikací

lesní

oblast

41

-

 KOLEKTIV: Rámcové zásady lesního hospodaření pro typy přírodních
stanovišť v územích soustavy Natura 2000 v České republice. Základní
doporučení pro hospodářské soubory. PLANETA XII, 3/2004. Ministerstvo
životního prostředí, Praha. 2004
 KOLEKTIV: Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť
v evropsky významných lokalitách soustavy NATURA 2000. Ministerstvo
životního prostředí, Praha. 2006

Nejdůležitější obecné požadavky na hospodaření v lesních porostech soustavy
Natura 2000 lze formulovat takto:
• nezvyšovat podíl geograficky nepůvodních dřevin
• při výchově a obnově přednostně odstraňovat invazní geograficky nepůvodní
dřeviny
• včasnými a pravidelnými výchovnými zásahy upravovat složení druhové skladby ve
prospěch klimaxových dřevin, neopomíjet úpravu druhové skladby porostů vzniklých
živelně v důsledku pěstebního zanedbání (např. čisté jaseniny, čisté habřiny)
• do lesních porostů vnášet chybějící dřeviny přirozené druhové skladby
• klást důraz na přirozenou obnovu porostů a s tím spojené jemnější způsoby
hospodaření a dostatečnou ochranu proti zvěři
24
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• preferovat členitější prostorovou výstavbu porostů, tu lze docílit pestřejší druhovou
skladbou, delší obnovní dobou a vhodnými výchovnými zásahy
• při obnovách porostů s vyšším než minimálním zastoupením (podle vyhlášky
č.83/1996 Sb.) původních MZD v žádném případě tento podíl nesnižovat. Naopak se
doporučuje, aby byl postupně zvyšován až na úroveň přirozeného zastoupení těchto
dřevin. Reálné se zdá být cca 50 % navýšení v jednom obnovním cyklu (např. ze
současného 20 % zastoupení zvýšit na 30 %). Viz § 31 odst. 1 zákona č. 289/1995
Sb., o lesích. V porostech s nižším než minimálním zastoupením MZD bude
dosaženo alespoň podílu MZD, tak jak uvádí pro jednotlivé CHS vyhláška MZE č.
83/1996 Sb.
• při hospodaření v lesích neopomíjet význam mrtvého dřeva v lesním ekosystému.
Jeho účast v porostech lze zajistit mimo jiné ponecháním jednotlivých stromů
přirozené dřevinné skladby (zejména doupných) na dožití a posléze do úplného
rozpadu dřevní hmoty na místě.
Pro méně zachovalé typy přírodních stanovišť bude třeba základní hospodářská
doporučení a následně rámcové směrnice hospodaření formulovat v plánech péče
podle místních podmínek a s ohledem na výše uvedené obecné požadavky.
Předpokládá se, že v případech nejméně zachovalých typů přírodních stanovišť,
podobně jako v případech biotopů zcela pozměněných (mapovaných jako X), povede
pouhé dodržování ustanovení platného zákona č. 289/95 Sb. o lesích a jeho
prováděcích předpisů k zlepšení současného stavu. Úkolem orgánů ochrany přírody
bude v takových typech stanovišť v rámci lokalit soustavy Natura 2000 pouze
důsledně kontrolovat dodržování těchto právních předpisů.

Velikost seče
V soustavě Natura 2000 je třeba citlivěji využívat přirozené zmlazení cílových dřevin
a dřevin přirozené dřevinné skladby, vytvářet pro ně příznivé podmínky a doplňovat v
porostech ty dřeviny přirozené druhové skladby, které ve stávajících porostech
chybějí. Na mimořádně nepříznivých stanovištích a exponovaných hospodářských
souborech jsou zákonem stanovené limity, vzhledem k potřebám ochrany stanoviště,
přijatelné. V ostatních hospodářských souborech, ve kterých jsou ustanovení lesního
zákona méně přísná, bude nutné podle potřeby volit menší prvky a jemnější způsob
hospodaření tak, aby velikostí seče byla co nejméně narušena kontinuita vývoje
jednotlivých složek celého ekosystému.

Obmýtí a obnovní doba
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Dle Pravidel hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v evropsky
významných lokalitách soustavy NATURA 2000 (Kol. 2006) není v soustavě Natura
2000 (mimo MCHÚ a možné ojedinělé výjimky) zdůvodnitelné prodloužení obmýtí
proti doporučení vyhlášky. Zdůvodněno je to ztrátami na přírůstu, na kvalitě, zhoršení
výchozích podmínek pro přirozenou obnovu, zvýšením rizika kalamitních škod. V
důsledku čehož by vyvstal požadavek na finanční kompenzace. Prodloužení doby
obmýtí v návaznosti na obnovní dobu důležitým nástrojem pro strukturní diferenciaci
lesních porostů. Rozšiřuje věkovou rozrůzněnost a diverzitu ekologických nik. V
plánu péče je prodloužení doby obmýtí proto navrhováno, a to na horní hranici
“vyhláškové” hodnoty.

Meliorační a zpevňující dřeviny
V případě prosazování alespoň přírodě blízké dřevinné skladby se zastoupením
vtroušených stanovištně původních dřevin (nikoliv jen bukové monokultury) je
požadované procento melioračních a zpevňujících dřevin (MZD) naplňováno
automaticky. Plán péče proto nepracuje s procentem MZD nad vyhlášková procenta.
Zásadní však je jejich rozmístění po celé ploše lesních majetků a pokud možno
neredukování jejich zastoupení v průběhu výchovy

Ochrana typů přírodních stanovišť je vnímána ve dvou úrovních:
1. nezhoršení současného stavu a z toho vyplývající nezbytná opatření,
2. případné zlepšování současného stavu a z toho vyplývající doporučení, jejichž
realizace je dobrovolná.

1. Souhrn opatření, nezbytných pro udržení příznivého stavu typů lesních
přírodních stanovišť představujících předměty ochrany v konkrétních evropsky
významných lokalitách
a) Zachovat výměru (plochu) jednotlivých typů přírodních stanovišť
reprezentujících předměty ochrany v konkrétních evropsky významných lokalitách
a uchovat přirozenou biologickou rozmanitost těchto typů stanovišť v celé její šíři.
b) Nesnižovat celkové zastoupení dřevin přirozené druhové skladby není-li dále
uvedeno jinak. Cílové zastoupení dřevin přirozené druhové skladby na konkrétních
souborech lesních typů přednostně odvozovat od modelů předpokládané přirozené
druhové skladby (viz Hospodářská doporučení podle hospodářských souborů
a podsouborů v příloze Lesnické práce č. 1/97). Pro zohlednění regionálních
odlišností lze v konkrétních případech, po dohodě s orgány ochrany přírody, využít
modely PDS zpracované pro jednotlivé přírodní lesní oblasti (PLO) v rámci
oblastních plánů rozvoje lesa (OPRL).
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c) Nezvyšovat celkové zastoupení geograficky nepůvodních dřevin
d) Šetřit a podporovat vitální jedince málo početných populací dřevin přirozené
druhové skladby. Zvýšenou pozornost věnovat zachování populací ustupujících
dříve významných porostotvorných druhů dřevin (např. jedle bělokoré, původních
druhů jilmů, topolu černého aj.) na stanovištích jejich přirozeného výskytu.
e) Při dostatečném zastoupení dřevin přirozené druhové skladby a za příznivých
porostních a stanovištních podmínek obnovovat les přednostně cestou přirozené
obnovy, nebude-li z důvodu uchování příznivého stavu určitého typu přírodního
stanoviště mezi příslušným orgánem ochrany přírody a vlastníkem lesa dohodnuto
jinak.
f) Mimo stávající obory usilovat o dosažení stavů zvěře, které při rozsahu
následné ochrany porostů podle § 5 odst. 1 vyhlášky č. 101/1996 Sb. umožní
bezproblémové odrůstání přirozeného zmlazení všech zastoupených dřevin
přirozené druhové skladby.
g) Těžbu a soustřeďování dříví přednostně provádět za dostatečné únosnosti
půdy (za vhodných klimatických podmínek) technologiemi minimalizujícími
poškození půdy, bylinné a dřevinné vegetace.
h) Nezavádět nové intenzivní chovy zvěře (např. obory, bažantnice, farmové
chovy) na plochách (segmentech) přírodních typů stanovišť reprezentujících
předměty ochrany v konkrétní evropsky významných lokalitách.
i) Podporovat rozrůzněnou věkovou a prostorovou strukturu lesa především
prostřednictvím maloplošných obnovních prvků a prodloužením obnovní doby
j) Zajišťovat účinnou ochranu kultur a přirozeného zmlazení dřevin přirozené
druhové skladby proti poškozování zvěří minimálně v rozsahu daném § 5 odst. 1.
vyhlášky č. 101/1996 Sb.

2. Opatření doporučená pro zlepšování stavu typů lesních přírodních stanovišť
v evropsky významných lokalitách
Na úrovni porostních skupin reprezentujících typy lesních přírodních
stanovišť, které jsou v konkrétních evropsky významných lokalitách předměty
ochrany:
a) Vnášet chybějící dřeviny přirozené druhové skladby, zejména na typech přírodních
stanovišť s přirozeně pestrou dřevinnou skladbou.
b) Zvyšovat celkové zastoupení dřevin přirozené druhové skladby. Cílové zastoupení
dřevin přirozené druhové skladby na konkrétních souborech lesních typů přednostně
odvozovat od modelů předpokládané přirozené druhové skladby (viz Hospodářská
doporučení podle hospodářských souborů a podsouborů v příloze Lesnické práce
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č. 1/97). Přitom na konkrétních souborech lesních typů s předpokládaným
přirozeným výskytem borovice lesní nebo smrku ztepilého nezvyšovat celkové
zastoupení borovice lesní a smrku ztepilého nad součet hodnot zastoupení těchto
druhů dřevin odvozených od modelů předpokládané přirozené druhové skladby (viz
Hospodářská doporučení podle hospodářských souborů a podsouborů v příloze
Lesnické práce č. 1/97).
c) Udržovat a podle možností daných zejména současnou dřevinnou skladbou
a stanovištními podmínkami vytvářet maloplošně rozrůzněnou věkovou
a prostorovou strukturu lesa (např. zakládáním menších obnovních prvků,
ponecháváním nedomýcených jedinců či skupin dřevin přirozené druhové skladby
atd.). K dosažení věkové (tloušťkové, výškové) diferenciace lesa využívat co nejdelší
obnovní doby (v souladu s vyhláškou č. 83/1996 Sb.).
d) Při obnově porostů maximálně šetřit a využít případné přirozené zmlazení dřevin
přirozené druhové skladby.
e) Při umělé obnově dřevin přirozené druhové skladby přednostně používat
reprodukční materiál místního původu, tzn. ze stejné přírodní lesní oblasti a ze
stejného lesního vegetačního stupně s možným posunem v souladu s platnou právní
úpravou (např. zákon č. 289/1995 Sb., zákon č. 149/2003 Sb.).
f) Šetřit při obnově lesa dřeviny přirozené druhové skladby tvořící lesní pláště na
hranicích s jinými než lesními pozemky.
g) Ponechávat jedince nebo skupiny dřevin přirozené druhové skladby fyzickému
dožití a do rozpadu dřevní hmoty v množství dohodnutém mezi vlastníkem lesa
a příslušným orgánem ochrany přírody. Současně je nutno respektovat principy
ochrany lesa.
h) Úmyslnou mýtní těžbu přednostně provádět mimo období od 1. 4. do 31. 7.
běžného kalendářního roku.
i) Zajišťovat v případě potřeby účinnou ochranu kultur a nadějného přirozeného
zmlazení dřevin přirozené druhové skladby proti poškozování zvěří nad rámec § 5
odst. 1. vyhlášky č. 101/1996 Sb.

L2.2 – Údolní jasanovo-olšové luhy

Ohrožující faktory:
• nevhodné zásahy do vodního režimu krajiny
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• přeměna druhové skladby porostů na porosty geograficky nepůvodních dřevin
• vysoké stavy spárkaté zvěře

Specifické priority, opatření a doporučení ve vztahu k ochraně typu přírodního
stanoviště (nad rámec ustanovení shrnutých v kapitole 1.)
Priority ochrany typu přírodního stanoviště:
• v odůvodněných případech obnovit vodní režim nezbytný pro zachování příznivého
stavu tohoto typu přírodního stanoviště

Opatření nezbytná pro udržení dochovaného stavu:
• v porostech se zastoupením jasanu nebo topolu černého nižším než udává model
přirozené druhové skladby udržet jejich stávající podíl, v porostech, ve kterých je
zastoupení vyšší, zachovat alespoň podíl odpovídající uvedenému modelu PDS, a to
i přes to, že jasan ani topol černý nejsou na těchto stanovištích označeny vyhláškou
č. 83/1996 Sb. za dřeviny základní, meliorační či zpevňující

Doporučení pro zlepšení dochovaného stavu:
• porostní skupiny s druhově bohatou skladbou dřevin přednostně obnovovat opět na
porostní skupiny smíšené se zastoupením většího počtu druhů dřevin přirozené
druhové skladby • podle charakteru a rozlohy biotopů upřednostňovat velikost holých
sečí do 1 ha
• ve vybraných porostech zachovat, případně obnovit tradiční obhospodařování lesa
formou pařezin či lesa středního
• při obnově lesa netěžit břehové porosty vodních toků s výjimkou výběru
(druhového, tvarového, zdravotního) jednotlivých dřevin a nezbytné údržby
břehových porostů (riziko překážky a omezení průtoku nebo vzniku břehových nátrží
vývratem stromu)

L3.3B – Západokarpatské dubohabřiny

Ohrožující faktory:
• přeměna porostů s přírodě blízkou dřevinnou skladbou na porosty geograficky
nepůvodních dřevin, případně na porosty s převahou borovice lesní
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• vysoké stavy spárkaté zvěře

Specifické priority, opatření a doporučení ve vztahu k ochraně typu přírodního
stanoviště (nad rámec ustanovení shrnutých v kapitole 1.)
Priority ochrany typu přírodního stanoviště:
• část porostů zachovat ve formě pařezin nebo lesa středního

Opatření nezbytná pro udržení dochovaného stavu:
• v porostech se stávajícím zastoupením jedle bělokoré nižším, než udává model
přirozené druhové skladby, udržet její současný podíl. V porostech, ve kterých je
zastoupení jedle bělokoré vyšší, zabezpečit alespoň její podíl odpovídající modelu
přirozené druhové skladby

Doporučení pro zlepšení dochovaného stavu:
• u vybraných porostů zachovat, případně obnovit hospodářský tvar lesa nízkého či
středního

L5.4 – Acidofilní bučiny

Ohrožující faktory:
• případná přeměna porostů blížících se modelu přirozené druhové skladby na
porosty s převahou smrku ztepilého, borovice lesní, eventuálně geograficky
nepůvodních dřevin
• nevratné změny půdních poměrů (podzolizace) pod porosty s dlouhodobě
změněnou dřevinnou skladbou ve prospěch smrku ztepilého
• opožděné zpracování nahodilé těžby smrku, které by mohlo vyvolat přemnožení
kalamitních hmyzích škůdců (§ 3 vyhlášky č. 101/1996 Sb.)
• vysoké stavy spárkaté zvěře

Specifické priority, opatření a doporučení ve vztahu k ochraně typu přírodního
stanoviště (nad rámec ustanovení shrnutých v kapitole 1.)
Priority ochrany typu přírodního stanoviště:
• v porostech zachovat podíl jedle bělokoré, a to buď v současné výši nebo alespoň
v zastoupení udávaném modelem přirozené druhové skladby pro daný SLT
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Opatření nezbytná pro udržení dochovaného stavu:
• v porostech se stávajícím zastoupením jedle bělokoré nižším, než udává model
přirozené druhové skladby, udržet její současný podíl. V porostech, ve kterých je
zastoupení jedle bělokoré vyšší, zabezpečit alespoň její podíl odpovídající modelu
přirozené druhové skladby.
• na extrémních stanovištích
protierozní funkci

při obnově nenarušit schopnost porostů plnit jejich

• včas zpracovávat nahodilou těžbu smrku

Doporučení pro zlepšení dochovaného stavu:
• v porostech s větším zastoupením jedle bělokoré vytvářet podmínky pro možnost
jejího přirozeného zmlazování, zejména využíváním postupů podrostního způsobu
hospodaření s dostatečně dlouhou obnovní dobou, případně i přesahující rámec
daný vyhláškou č. 83/1996 Sb.
• do porostů cíleně vnášet chybějící dřeviny přirozené druhové skladby včetně dřevin
vtroušených a vzácných, zvláštní pozornost v tomto ohledu věnovat jedli bělokoré
• při provádění opatření vůči kalamitním hmyzím škůdcům využívat chemickou
asanaci jen v nezbytně nutné míře
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Rámcové směrnice hospodaření pro HS (upravené dle OPRL pro PLO 41 – Hostýnskovsetínské vrchy a Javorníky)
Číselné označení
cílového hosp. souboru

CÍLOVÝ HOSPODÁŘSKÝ SOUBOR:

Plocha

MIMOŘÁDNĚ NEPŘÍZNIVÁ STANOVIŠTĚ

01

ha
0,21

(srázy, skalní ostrohy, prameniště; litozemě, rankry, rankrové kambizemě, gleje)

Soubory lesních typů :
(lesní typy)

3Y

Základní CÍLOVÁ
DRUHOVÁ SKLADBA:

3Y: BK4-7, BO4-2, DB0-3, BR1

Základní
dřeviny:

Geograficky nepůvodní dřev.(max.%)

BO, BK,

%
1,29

-

ZÁKONNÁ USTANOVENÍ (zákon č .289/ 1995 Sb.)

ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÁ DOPORUČENÍ (vyhláška č.83/ 1996 Sb.):

Maximální velikost holé
seče : ( §31,odst.2 )

Minimální podíl melioračních a
zpevňujících dřevin % :

Povolená maximální
šířka holé seče :

Doba zajištění kultur od
vzniku holiny do:
( §31,odst.6 )

( §31,odst.2 )

DOPORUČENÁ DOBA zajištění kultur od vzniku holiny:

JV
4

LP
4

DB
4

JD
3

JL
4

BO
8

(Příloha č.4 k vyhlášce č.83 /1996 Sb.)

3Y - 30%

BK, DB, JD, BR

Hospodářský tvar:

Hospodářský způsob:

-

DOPORUČENÉ POČTY prostokořenného sadebního materiálu v tis. ks./ ha :

BK
4

Meliorační a zpevňující dřeviny :

(Příloha č.4 k vyhlášce č.83 /1996 Sb.)

SM
4

les vysoký

P, V, N

Přiměřeně snížený podíl meliorač. a zpev. dřevin v případě nahodilých těžeb

POROSTNÍ
TYP:

011 - SMRKOVÉ (S BO)

ZÁKLADNÍ

Obmýtí

Obnovní doba

Obmýtí

100

30 - fyz. věk

150

40 - 

110

30

Počátek obnovy

Hospodářský způsob

Počátek obnovy

Hospodářský způsob

Počátek obnovy

Hospodářský způsob

81

N, P, V

131(121-12%)

P, V

91

N, P

HOSPODÁŘSKÁ

DOPORUČENÍ
vyhl.č.83/96 Sb.

016 - BUKOVÉ
Obnovní doba

017 - LISTNATÉ
(HB, BR, JS, JV, OLS)
Obmýtí
Obnovní doba

Alternativní
CÍLOVÁ
DRUHOVÁ
SKLADBA
Hodnocení
porostů:
( AVB)

16 - 30

18 - 30

12 - 24

Možnosti
přirozené
obnovy:
OBNOVNÍ
POSTUP
a míšení
dřevin:

Žádné (pouze vtroušené listnáče)

Podprůměrné

BR, HB silné, ostatní průměrné

Podle
potřeby
porostů
násečně,
podrostně nebo výběrně, chybějící
dřeviny doplňovat i podsadbami. BO na
náseky.

Podrostním nebo výběrným způsobem Násečně
či
podrostně.
Výsadba
uvolňovat zmlazení. Chybějící dřeviny chybějících dřevin. Míšení skupinovité.
vnášet podsadbami či vylepšováním BO na náseky.
zmlazení.

VÝCHOVA
POROSTŮ:
- zaměření
- mladé
porosty

Zaměřit na cílové dřeviny

Zaměřit na cílové dřeviny

Zaměřit na cílové dřeviny

Výběr nekvalitních, úprava dřevinné Výběr nekvalitních, úprava dřevinné Výběr nekvalitních, úprava dřevinné
skladby
skladby
skladby
-dospívající Ponechávat jen dřeviny cílové skladby
Ponechávat jen dřeviny cílové skladby
Ponechávat jen dřeviny cílové skladby
porosty
Doporučené
výrobní
technologie:

32

Lanová zařízení
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Číselné označení
cílového hosp. souboru

CÍLOVÝ HOSPODÁŘSKÝ SOUBOR:

Plocha

EXPONOVANÁ STANOVIŠTĚ STŘEDNÍCH POLOH

41

ha
1,07

(pískovce, jílovce - prudké svahy a kamenitá stanoviště, kambizemě a rankrové kambizemě)

Soubory lesních typů :
(lesní typy)

3N, 3A

Základní CÍLOVÁ
DRUHOVÁ SKLADBA:

BK 3-5, LP 4-2, DB2-0, SM 0-1, (JV,KL)2-0, BO, HB, JS

Základní
dřeviny:

Geograficky nepůvodní dřev.(max.%)

BK

%
6,56

MD 5 - 10

ZÁKONNÁ USTANOVENÍ (zákon č .289/ 1995 Sb.)

ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÁ DOPORUČENÍ (vyhláška č.83/ 1996 Sb.):

Maximální velikost holé
seče : ( §31,odst.2 )

Minimální podíl melioračních a
zpevňujících dřevin % :

Povolená maximální
šířka holé seče :

Doba zajištění kultur od
vzniku holiny do:
( §31,odst.6 )

( §31,odst.2 )

1x prům. výška

1 ha

7 let

Hospodářský tvar:

DOPORUČENÉ POČTY prostokořenného sadebního materiálu v tis. ks./ ha :

BO
7

POROSTNÍ
TYP:

ZÁKLADNÍ
HOSPODÁŘSKÁ

BK
4(8)

JD
3

JV
4

LP
4

MD
3

Možnosti
přirozené
obnovy:
OBNOVNÍ
POSTUP
a míšení
dřevin:
VÝCHOVA
POROSTŮ:
- zaměření
- mladé
porosty
-dospívající
porosty
Doporučené
výrobní
technologie:
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413 - BOROVÉ

415 - DUBOVÉ

Obnovní doba
Obmýtí

vyhl.č.83/96 Sb.

CÍLOVÁ
DRUHOVÁ
SKLADBA
Hodnocení
porostů:
( AVB)

N, P

Přiměřeně snížený podíl meliorač. a zpev. dřevin v případě nahodilých těžeb

Obnovní doba

DOPORUČENÍ

Alternativní

Hospodářský způsob:

les vysoký

DB
5

411 - SMRKOVÉ
Obmýtí

(Příloha č.4 k vyhlášce č.83 /1996 Sb.)

BK, JD, LP, DB

30

DOPORUČENÁ DOBA zajištění kultur od vzniku holiny:

SM
4

Meliorační a zpevňující dřeviny :

(Příloha č.4 k vyhlášce č.83 /1996 Sb.)

Obnovní doba
Obmýtí

100

30

130

30

150

40

Počátek obnovy

Hospodářský způsob

Počátek obnovy

Hospodářský způsob

Počátek obnovy

Hospodářský způsob

85

N, P

115

N, P

130

N

3N: BO6 BK2 MD1-0 DB1 LP1-0

30 - 32

3N: BO6 BK2 MD1-0 DB1 LP1-0

28 - 30

24 - 26

3-4K, S, průměrné jinak podprůměrné

Podprůměrné (3-4K, S), jinak ojedinělé

Podprůměrné

Náseky po svahu s postupem proti J a
Z, BK, a JD na prvé obnovní prvky,
míšení jednotlivé i skupinovité, při
přirozené obnově i clonná seč, MD pro
vylepšování
Kvalita a stabilita porostů

Náseky po svahu s postupem proti J a
Z, BK a JD v předstihu míšení
skupinovité i jednotlivé, clonně jen ve
3K9, N, S9.
(pokud se BO přirozeně obnovuje)
Kvalita a stabilita porostů

Násečně, proclonění v případě
přirozené obnovy DB (ne celoplošně)

uvolňování MZD dřevin, negativní výběr

Uvolňování dřevin výhledového cíle,
negativní výběr
Negativní výběr

Negativní výběr, uvolňování SM, JD,
BK, MD, BO
Negativní výběr

Positivní i negativní výběr

Kůň, lanová dopravní zařízení

Kvalita
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Číselné označení
cílového hosp. souboru

CÍLOVÝ HOSPODÁŘSKÝ SOUBOR:

Plocha

EXPONOVANÁ STANOVIŠTĚ STŘEDNÍCH POLOH

41

ha
1,07

(pískovce, jílovce - prudké svahy a kamenitá stanoviště, kambizemě a rankrové kambizemě)

Soubory lesních typů :
(lesní typy)

3N, 3A

Základní CÍLOVÁ
DRUHOVÁ SKLADBA:

BK 3-5, LP 4-2, DB2-0, SM 0-1, (JV,KL)2-0, BO, HB, JS

Základní
dřeviny:

Geograficky nepůvodní dřev.(max.%)

BO, BK

%
6,56

MD 5 - 10

ZÁKONNÁ USTANOVENÍ (zákon č .289/ 1995 Sb.)

ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÁ DOPORUČENÍ (vyhláška č.83/ 1996 Sb.):

Maximální velikost holé
seče : ( §31,odst.2 )

Minimální podíl melioračních a
zpevňujících dřevin % :

Povolená maximální
šířka holé seče :

Doba zajištění kultur od
vzniku holiny do:
( §31,odst.6 )

( §31,odst.2 )

1x prům. výška

1 ha

7 let

SM
4

BO
7

BK
4(8)

JD
3

POROSTNÍ
TYP:

ZÁKLADNÍ
HOSPODÁŘSKÁ

LP
4

MD
3

Hospodářský tvar:

Hospodářský způsob:

les vysoký

DB
5

416 – BUKOVÉ

N, P

Přiměřeně snížený podíl meliorač. a zpev. dřevin v případě nahodilých těžeb

417 – LISTNATÉ (JS, LP)

411 – SMRKOVÉ (POŠKOZENÉ)

Obmýtí

Obnovní doba

Obmýtí

Obnovní doba

Obmýtí

150

40

90

30

90

30

Počátek obnovy

Hospodářský způsob

Počátek obnovy

Hospodářský způsob

Počátek obnovy

Hospodářský způsob

130

P, N

71

N (P)

75

N

DOPORUČENÍ
vyhl.č.83/96 Sb.

JV
4

(Příloha č.4 k vyhlášce č.83 /1996 Sb.)

BK, JD, LP, DB

30

DOPORUČENÁ DOBA zajištění kultur od vzniku holiny:
DOPORUČENÉ POČTY prostokořenného sadebního materiálu v tis. ks./ ha :

Meliorační a zpevňující dřeviny :

(Příloha č.4 k vyhlášce č.83 /1996 Sb.)

Alternativní

Obnovní doba

3N: BO6 BK2 MD1-0 DB1 LP1-0

CÍLOVÁ
DRUHOVÁ
SKLADBA
Hodnocení
porostů:
( AVB)

26 - 28

24 - 28

Možnosti
přirozené
obnovy:
OBNOVNÍ
POSTUP
a míšení
dřevin:

Průměrné až nadprůměrné

Podle probíhajícího zmlazení BK, clonně Násečně, přeměna dřevinné skladba,
až náseka po svahu, skupinovitě i
zalesnění potřebnými dřevinami
jednotlivně vnášet chybějící dřeviny (JD)
(KL,LP,MD)

Násečně, přeměna dřevinné skladba,
zalesnění potřebnými dřevinami

VÝCHOVA
POROSTŮ:
- zaměření
- mladé
porosty

Kvalita

Kvalita

-

Uvolňování dřevin výhledových cílů
(podúroveň i úroveň, zásahy)
Uvolňování a podpora vtroušených
dřevin
Kůň, lanová dopravní zařízení

Uvolňování vtroušených dřevin redukce
HB
Uvolňování vtroušených dřevin, redukce
HB

Negativní (+pozitivní) výběr, uvolňovat
vtroušené dřeviny
-dospívající Úrovňové zásahy s kladným výběrem
porosty
Doporučené
výrobní
technologie:
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Nadprůměrné (nevhodné)

18 - 20
Nadprůměrné (nevhodné)
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Číselné označení
cílového hosp. souboru

CÍLOVÝ HOSPODÁŘSKÝ SOUBOR:

Plocha

KYSELÁ STANOVIŠTĚ STŘEDNÍCH POLOH

43

ha
2,57

(pískovce - podzoly, podzolované kambizemě)

Soubory lesních typů :
(lesní typy)

3K

Základní CÍLOVÁ
DRUHOVÁ SKLADBA:

BK6 DB(BO)2 SM1 JD1

Základní
dřeviny:

Geograficky nepůvodní dřev.(max.%)

BK, BO

%
15,76

MD 5-10

ZÁKONNÁ USTANOVENÍ (zákon č .289/ 1995 Sb.)

ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÁ DOPORUČENÍ (vyhláška č.83/ 1996 Sb.):

Maximální velikost holé
seče : ( §31,odst.2 )

Minimální podíl melioračních a
zpevňujících dřevin % :

Povolená maximální
šířka holé seče :

Doba zajištění kultur od
vzniku holiny do:
( §31,odst.6 )

( §31,odst.2 )

2x prům. výška

1 ha

7 let

BO
8

BK
4

MD
3

DB
4

POROSTNÍ
TYP:
HOSPODÁŘSKÁ

CÍLOVÁ
DRUHOVÁ
SKLADBA
Hodnocení
porostů:
( AVB)

Hospodářský způsob:

N, P H

Přiměřeně snížený podíl meliorač. a zpev. dřevin v případě nahodilých těžeb

433 – BOROVÉ

435 - DUBOVÉ

Obmýtí

Obnovní doba

Obmýtí

Obnovní doba

Obmýtí

100

30

120

30

150

30

Počátek obnovy

Hospodářský způsob

Počátek obnovy

Hospodářský způsob

Počátek obnovy

Hospodářský způsob

85

H, N, P

101

P, N, H

135

H, N

DOPORUČENÍ
vyhl.č.83/96 Sb.

Hospodářský tvar:

les vysoký

SM
4

431 – SMRKOVÉ

ZÁKLADNÍ

Alternativní

JD
3

(Příloha č.4 k vyhlášce č.83 /1996 Sb.)

BK, JD, LP, DB, HB

25

DOPORUČENÁ DOBA zajištění kultur od vzniku holiny:

5 let
DOPORUČENÉ POČTY prostokořenného sadebního materiálu v tis. ks./ ha :

Meliorační a zpevňující dřeviny :

(Příloha č.4 k vyhlášce č.83 /1996 Sb.)

-

-

26-28

Obnovní doba

SM(BO)5-6 BK2 DB1-2 MD1

24

24

Možnosti
přirozené
obnovy:
OBNOVNÍ
POSTUP
a míšení
dřevin:

Nadprůměrné (nežádoucí)

Průměrné ?

Podprůměrné

Ve 3.vls H, N s výsadbou chybějících
dřevin na prvé obnovní prvky
Ve 4 vls N, P rovněž se sadbou
chybějících dřevin jednotlivě i do skupin
MD po vylepšování

Násečně či clonně podle terénu,
expozice a zmlazování borovice.
Výsadba chybějících dřevin (skupiny)
MD jednotlivě

Holosečně a násečně podle expozice a
terénu. Výsadba chybějících dřevin do
prvých obnovních prvků.

VÝCHOVA
POROSTŮ:
- zaměření
- mladé
porosty

Kvalita

Kvalita

Kvalita

Negativní výběr, výsek nevhodných
dřevin, podpora MZD
Zabezpečit účast MZD

Podpora dřevin výhledového cíle,
negativní výběr
-

Negativní výběr, výsek nevhodných
dřevin, podpora MZD
-dospívající Zabezpečit účast MZD
porosty
Doporučené
výrobní
technologie:

35

UKT se standartním vybavením.
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Číselné označení
cílového hosp. souboru

CÍLOVÝ HOSPODÁŘSKÝ SOUBOR:

Plocha

KYSELÁ STANOVIŠTĚ STŘEDNÍCH POLOH

43

ha
2,57

(pískovce - podzoly, podzolované kambizemě)

Soubory lesních typů :
(lesní typy)

3K

Základní CÍLOVÁ
DRUHOVÁ SKLADBA:

BK6 DB(BO)2 SM1 JD1

Základní
dřeviny:

BO, BK

Geograficky nepůvodní dřev.(max.%)

%
15,76

MD 5-10

ZÁKONNÁ USTANOVENÍ (zákon č .289/ 1995 Sb.)

ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÁ DOPORUČENÍ (vyhláška č.83/ 1996 Sb.):

Maximální velikost holé
seče : ( §31,odst.2 )

Minimální podíl melioračních a
zpevňujících dřevin % :

Povolená maximální
šířka holé seče :
( §31,odst.2 )

Doba zajištění kultur od
vzniku holiny do:
( §31,odst.6 )

2x prům. výška

1 ha

7 let

DOPORUČENÁ DOBA zajištění kultur od vzniku holiny:

5 let
DOPORUČENÉ POČTY prostokořenného sadebního materiálu v tis. ks./ ha :

BO
8

BK
4

MD
3

DB
4

POROSTNÍ
TYP:

ZÁKLADNÍ
HOSPODÁŘSKÁ

Obmýtí

Obnovní doba

40

Počátek obnovy

Hospodářský způsob

130

P, N

Alternativní

24-28

Možnosti
přirozené
obnovy:
OBNOVNÍ
POSTUP
a míšení
dřevin:

Průměrné

VÝCHOVA
POROSTŮ:
- zaměření
- mladé
porosty

Kvalita

Náseky, zalesňovat BO(JD) vylepšování
MD, jinak clonně obnovovat BK

Uvolňovat vtroušený SM, JD, BO, MD,
podúrovňové zásahy, negativní výběr
-dospívající Silné zásahy i v úrovni, příprava na
porosty
přirozenou obnovu
Doporučené
UKT se standartním vybavením.
výrobní
technologie:

36

(Příloha č.4 k vyhlášce č.83 /1996 Sb.)

Hospodářský tvar:

BK, JD, LP, DB, HB
Hospodářský způsob:

N, P H

Přiměřeně snížený podíl meliorač. a zpev. dřevin v případě nahodilých těžeb

150

CÍLOVÁ
DRUHOVÁ
SKLADBA
Hodnocení
porostů:
( AVB)

25

les vysoký

SM
4

436 – BUKOVÉ

DOPORUČENÍ
vyhl.č.83/96 Sb.

JD
3

Meliorační a zpevňující dřeviny :

(Příloha č.4 k vyhlášce č.83 /1996 Sb.)

Schneider, J., Kozumplíková, A., Pazderová, M., Lampartová, I.: Plán péče pro přírodní památku Rusava-Hořansko na
období 2012 - 2021

Číselné označení
cílového hosp. souboru

CÍLOVÝ HOSPODÁŘSKÝ SOUBOR:

Plocha

ŽIVNÁ STANOVIŠTĚ STŘEDNÍCH POLOH

45

ha
12,46

(pískovce, jílovce, deluvia - kambizemě, luvizemě)

Soubory lesních typů :
(lesní typy)

3B, 3D, 4S, 4B, 4D

Základní CÍLOVÁ
DRUHOVÁ SKLADBA:

3.LVS: DB6-4 JD1-3 BK3-1 MD(SM)1 KL0-1 HB LP
4.LVS: BK6-4 JD2-3 SM1-0 MD1 KL1-0 LP0-1 TR JS BO

Základní
dřeviny:

Geograficky nepůvodní dřev.(max.%)

BK, DB

%
76,39

MD 10-15

ZÁKONNÁ USTANOVENÍ (zákon č .289/ 1995 Sb.)

ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÁ DOPORUČENÍ (vyhláška č.83/ 1996 Sb.):

Maximální velikost holé
seče : ( §31,odst.2 )

Minimální podíl melioračních a
zpevňujících dřevin % :

Povolená maximální
šířka holé seče :

Doba zajištění kultur od
vzniku holiny do:
( §31,odst.6 )

( §31,odst.2 )

2x prům. výška

1 ha

7 let

DOPORUČENÁ DOBA zajištění kultur od vzniku holiny:

SM
4

BK
5

POROSTNÍ
TYP:

ZÁKLADNÍ
HOSPODÁŘSKÁ

DOPORUČENÍ
vyhl.č.83/96 Sb.

DB
10/5

JD
3

BO
8

LP
4

KL
4

JL
4

451 – SMRKOVÉ (3.VLS)

(Příloha č.4 k vyhlášce č.83 /1996 Sb.)

BK, JD, LP, JV, JS, JL, DB, HB, TR

25

5 let

DOPORUČENÉ POČTY prostokořenného sadebního materiálu v tis. ks./ ha :

Meliorační a zpevňující dřeviny :

(Příloha č.4 k vyhlášce č.83 /1996 Sb.)

Hospodářský tvar:

Hospodářský způsob:

les vysoký

H, N, P

Přiměřeně snížený podíl meliorač. a zpev. dřevin v případě nahodilých těžeb: (20%)

451 – SMRKOVÉ (4.VLS)

451 – SMRKOVÉ (POŠKOZENÉ)

Obmýtí

Obnovní doba

Obmýtí

Obnovní doba

Obmýtí

90

30

100

30

80

30

Počátek obnovy

Hospodářský způsob

Počátek obnovy

Hospodářský způsob

Počátek obnovy

Hospodářský způsob

71

H, N, P

81

N, P, H

61

H

Alternativní

Obnovní doba

4D: SM(DB)4-6, JD1, MD1, BK3-2, 4D: SM(DB)4-6, JD1, MD1, BK3-2,
(JV,KL)1-0 LP TR JS
(JV,KL)1-0 LP TR JS

CÍLOVÁ
DRUHOVÁ
SKLADBA
Hodnocení
porostů:
( AVB)

(26) 28 -30 (32)

28 -32

26 -30

Možnosti
přirozené
obnovy:
OBNOVNÍ
POSTUP
a míšení
dřevin:

Ojedinělé

Podprůměrné (4S - průměrné)

Podprůměrné (4S - průměrné)

Holoseče případně náseky, výsadba
jednotlivě či do skupin, MD či DG
jednotlivě (vylepšování)

Holoseče či náseky po svahu
s postupem proti J či Z. Při zmlazování
SM i clonně. JD, BK do předsunutých
prvků, MD, DG, KL pro vylepšování

Holoseče či náseky po svahu
s postupem proti J či Z. Při zmlazování
SM i clonně. JD, BK do předsunutých
prvků, MD, DG, KL pro vylepšování

VÝCHOVA
POROSTŮ:
- zaměření
- mladé
porosty

Kvalita a stabilita

Kvalita a stabilita

Stabilita

Intenzívní podúrovňové zásahy
s negativním výběrem.

Intenzívní podúrovňové zásahy
s negativním výběrem. Podpora JD.

-dospívající
porosty

Intenzívní podúrovňové později
úrovňové, s negativním později
pozitivním výběrem.

Intenzívní podúrovňové později
úrovňové, s negativním později
pozitivním výběrem. Podpora JD.
UKT se standartním vybavením.

Intenzívní podúrovňové zásahy
s negativním výběrem, i úrovňové
(zdravotní).
(předčasná obnova)

Doporučené
výrobní
technologie:

37

Schneider, J., Kozumplíková, A., Pazderová, M., Lampartová, I.: Plán péče pro přírodní památku Rusava-Hořansko na
období 2012 - 2021

CÍLOVÝ HOSPODÁŘSKÝ SOUBOR:

Číselné označení
cílového hosp. souboru

Plocha

ŽIVNÁ STANOVIŠTĚ STŘEDNÍCH POLOH

45

ha
12,46

(pískovce, jílovce, deluvia - kambizemě, luvizemě)

Soubory lesních typů :
(lesní typy)

3B, 3D, 4S, 4B, 4D

Základní CÍLOVÁ
DRUHOVÁ SKLADBA:

3.LVS: DB6-4 JD1-3 BK3-1 MD(SM)1 KL0-1 HB LP
4.LVS: BK6-4 JD1-0 SM2-3 MD1 KL1-0 LP0-1 TR JS BO

Základní
dřeviny:

Geograficky nepůvodní dřev.(max.%)

BK, DB

%
76,39

MD 10-15

ZÁKONNÁ USTANOVENÍ (zákon č .289/ 1995 Sb.)

ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÁ DOPORUČENÍ (vyhláška č.83/ 1996 Sb.):

Maximální velikost holé
seče : ( §31,odst.2 )

Minimální podíl melioračních a
zpevňujících dřevin % :

Povolená maximální
šířka holé seče :

Doba zajištění kultur od
vzniku holiny do:
( §31,odst.6 )

( §31,odst.2 )

2x prům. výška

1 ha

7 let

DOPORUČENÁ DOBA zajištění kultur od vzniku holiny:

SM
4

BK
5

DB
10/5

POROSTNÍ
TYP:

JD
3

HOSPODÁŘSKÁ

KL
4

vyhl.č.83/96 Sb.

Hospodářský tvar:

Hospodářský způsob:

les vysoký

JL
4

H

Přiměřeně snížený podíl meliorač. a zpev. dřevin v případě nahodilých těžeb: (20%)

453 - BOROVÉ

453 - BOROVÉ

Obmýtí

Obnovní doba

Obmýtí

Obnovní doba

Obmýtí

70

20

110

30

100

30

Počátek obnovy

Hospodářský způsob

Počátek obnovy

Hospodářský způsob

Počátek obnovy

Hospodářský způsob

51

H

91

H, (N)

81

H,N

DOPORUČENÍ

CÍLOVÁ
DRUHOVÁ
SKLADBA
Hodnocení
porostů:
( AVB)

LP
4

451 – SMRKOVÉ (POŠKOZENÉ)

ZÁKLADNÍ

Alternativní

BO
8

(Příloha č.4 k vyhlášce č.83 /1996 Sb.)

BK, JD, LP, JV, JS, JL, DB, HB, TŘ

25

5 let

DOPORUČENÉ POČTY prostokořenného sadebního materiálu v tis. ks./ ha :

Meliorační a zpevňující dřeviny :

(Příloha č.4 k vyhlášce č.83 /1996 Sb.)

Obnovní doba

4D: SM(DB)4-6, JD1, MD1, BK3-2, 4D: SM(DB)4-6, JD1, MD1, BK3-2, 4D: SM(DB)4-6, JD1, MD1, BK3-2,
(JV,KL)1-0 LP TR JS
(JV,KL)1-0 LP TR JS
(JV,KL)1-0 LP TR JS

28 - 32

24 - 28

24 - 28

Možnosti
přirozené
obnovy:
OBNOVNÍ
POSTUP
a míšení
dřevin:

Minimální

Žádné

Žádné

Holosečně s postupem proti J a Z. Na
prvé obnovní prvky JD, BK, MD, DG, KL
pro vylepšování

Holosečně s postupem proti J a Z. Na
prvé obnovní prvky JD, BK, MD, DG, KL
pro vylepšování

Holosečně s postupem proti J a Z. Na
prvé obnovní prvky JD, BK, MD, DG, KL
pro vylepšování

VÝCHOVA
POROSTŮ:
- zaměření
- mladé
porosty

Stabilita

Kvalita

Kvalita

-

-dospívající
porosty

Předčasná obnova

Uvolňovat dřeviny výhledového cíle,
negativní výběry
-

Uvolňovat dřeviny výhledového cíle,
negativní výběry
-

Doporučené
výrobní
technologie:

38

UKT se standartním vybavením.

Schneider, J., Kozumplíková, A., Pazderová, M., Lampartová, I.: Plán péče pro přírodní památku Rusava-Hořansko na
období 2012 - 2021

Číselné označení
cílového hosp. souboru

CÍLOVÝ HOSPODÁŘSKÝ SOUBOR:

Plocha

ŽIVNÁ STANOVIŠTĚ STŘEDNÍCH POLOH

45

ha
12,46

(pískovce, jílovce, deluvia - kambizemě, luvizemě)

Soubory lesních typů :
(lesní typy)

3B, 3D, 4S, 4B, 4D

Základní CÍLOVÁ
DRUHOVÁ SKLADBA:

3.LVS: DB6-4 JD1-3 BK3-1 MD(SM)1 KL0-1 HB LP
4.LVS: BK6-4 JD1-0 SM2-3 MD1 KL1-0 LP0-1 TR JS BO

Základní
dřeviny:

Geograficky nepůvodní dřev.(max.%)

BK, DB

%
76,39

MD 10-15

ZÁKONNÁ USTANOVENÍ (zákon č .289/ 1995 Sb.)

ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÁ DOPORUČENÍ (vyhláška č.83/ 1996 Sb.):

Maximální velikost holé
seče : ( §31,odst.2 )

Minimální podíl melioračních a
zpevňujících dřevin % :

Povolená maximální
šířka holé seče :

Doba zajištění kultur od
vzniku holiny do:
( §31,odst.6 )

( §31,odst.2 )

2x prům. výška

1 ha

7 let

DOPORUČENÁ DOBA zajištění kultur od vzniku holiny:

SM
3/5

BK
5/9

DB
5/10

JD
3

POROSTNÍ
TYP:
HOSPODÁŘSKÁ

KL
4

vyhl.č.83/96 Sb.

Hospodářský tvar:

Hospodářský způsob:

les vysoký

JL
4

P, N (H)

Přiměřeně snížený podíl meliorač. a zpev. dřevin v případě nahodilých těžeb: (20%)

456 - BUKOVÉ

456 - BUKOVÉ (Kvalitní por.)

Obmýtí

Obnovní doba

Obmýtí

Obnovní doba

Obmýtí

180

40

150

40

160

40

Počátek obnovy

Hospodářský způsob

Počátek obnovy

Hospodářský způsob

Počátek obnovy

Hospodářský způsob

DOPORUČENÍ

CÍLOVÁ
DRUHOVÁ
SKLADBA
Hodnocení
porostů:
( AVB)

LP
4

455 – DUBOVÉ

ZÁKLADNÍ

Alternativní

BO
8

(Příloha č.4 k vyhlášce č.83 /1996 Sb.)

BK, JD, LP, JV, JS, JL, DB, HB, TR

25

5 let

DOPORUČENÉ POČTY prostokořenného sadebního materiálu v tis. ks./ ha :

Meliorační a zpevňující dřeviny :

(Příloha č.4 k vyhlášce č.83 /1996 Sb.)

160
H, N, P
130
N, P, H
db6-4, bk3-2, md1, jv(kl), sm0-2, bk5-9, db0-3, kl(lp)1-0, tr, hb
lp1-0, hb, tr
22 - 26

Obnovní doba

140
N, P, H
bk5-9, db0-3, kl(lp)1-0, tr, hb

26 - 28

28 - 30

Možnosti
přirozené
obnovy:
OBNOVNÍ
POSTUP
a míšení
dřevin:

Průměrné

Nadprůměrné

Nadprůměrné

Holoseče a okrajové seče, v případě
přirozené obnovy i DB clonné seče,
míšení jednotlivě i skupinovitě, MD jen
jednotlivě

Clonné seče, okrajové či náseky
(přirozená obnova BK) holoseče (bez
přirozené obnovy či poslední domýtné
seče. Míšení jednotlivé i skupinovité

Clonné seče, okrajové či náseky
(přirozená obnova BK) holoseče (bez
přirozené obnovy či poslední domýtné
seče. Míšení jednotlivé i skupinovité

VÝCHOVA
POROSTŮ:
- zaměření
- mladé
porosty

Kvalita

Kvalita

Kvalita

-

-dospívající
porosty

(pro výchovu kvalitní DB, podsadby BK)

Výběr obrostlíků, předrostlíků a
nevhodných dřevin
Výběr nevhodných dřevin, nekvalitních
jedinců, podúrovňové i úrovňové

Výběr obrostlíků, předrostlíků a
nevhodných dřevin
Výběr nevhodných dřevin,
nekvalitních jedinců, podúrovňové i
úrovňové od 61 let

Doporučené
výrobní
technologie:

39

UKT se standartním vybavením.
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období 2012 - 2021

Číselné označení
cílového hosp. souboru

CÍLOVÝ HOSPODÁŘSKÝ SOUBOR:

Plocha

ŽIVNÁ STANOVIŠTĚ STŘEDNÍCH POLOH

45

ha
12,46

(pískovce, jílovce, deluvia - kambizemě, luvizemě)

Soubory lesních typů :
(lesní typy)

3B, 3D, 4S, 4B, 4D

Základní CÍLOVÁ
DRUHOVÁ SKLADBA:

3.LVS: DB6-4 JD1-3 BK3-1 MD(SM)1 KL0-1 HB LP
4.LVS: BK6-4 JD1-0 SM2-3 MD1 KL1-0 LP0-1 TR JS BO

Základní
dřeviny:

Geograficky nepůvodní dřev.(max.%)

BK, DB, BO

%
76,39

MD 10-15

ZÁKONNÁ USTANOVENÍ (zákon č .289/ 1995 Sb.)

ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÁ DOPORUČENÍ (vyhláška č.83/ 1996 Sb.):

Maximální velikost holé
seče : ( §31,odst.2 )

Minimální podíl melioračních a
zpevňujících dřevin % :

Povolená maximální
šířka holé seče :

Doba zajištění kultur od
vzniku holiny do:
( §31,odst.6 )

( §31,odst.2 )

2x prům. výška

1 ha

7 let

DOPORUČENÁ DOBA zajištění kultur od vzniku holiny:

SM
3/5

BK
5/9

POROSTNÍ
TYP:

ZÁKLADNÍ
HOSPODÁŘSKÁ

DB
5/10

JD
3

Alternativní
CÍLOVÁ
DRUHOVÁ
SKLADBA
Hodnocení
porostů:
( AVB)

LP
4

KL
4

Hospodářský tvar:

Hospodářský způsob:

les vysoký

JL
4

457 – LISTNATÉ (HABR)

P, N (H)

Přiměřeně snížený podíl meliorač. a zpev. dřevin v případě nahodilých těžeb

457 - LISTNATÉ (LÍPOVÉ)

457 - LISTNATÉ (JS S OL)

Obmýtí

Obnovní doba

Obmýtí

Obnovní doba

Obmýtí

110

30

100

30

90

30

Počátek obnovy

Hospodářský způsob

Počátek obnovy

Hospodářský způsob

Počátek obnovy

Hospodářský způsob

91

H

81

H, N, (P)

71

H

DOPORUČENÍ
vyhl.č.83/96 Sb.

BO
8

(Příloha č.4 k vyhlášce č.83 /1996 Sb.)

BK, JD, LP, JV, JS, JL, DB, HB, TR

25

5 let

DOPORUČENÉ POČTY prostokořenného sadebního materiálu v tis. ks./ ha :

Meliorační a zpevňující dřeviny :

(Příloha č.4 k vyhlášce č.83 /1996 Sb.)

Obnovní doba

4D: DB4-6, JD1, MD1, BK3-2, (JV,KL)1- 4D: DB4-6, JD1, MD1, BK3-2, (JV,KL)1- 4D: DB4-6, JD1, MD1, BK3-2, (JV,KL)10 LP TR JS
0 LP TR JS
0 LP TR JS

18 - 20

20 - 24

18 - 24

Možnosti
přirozené
obnovy:
OBNOVNÍ
POSTUP
a míšení
dřevin:

U HB nadprůměrné, ostatní dřeviny
podprůměrné, výjimečně průměrné

U LP nadprůměrné, ostatní průměrné

Nadprůměrné, jinak ojedinělé

Holosečně, podle potřeby přeměna.
Míšení skupinovité (přeměna)

Holoseče či okrajové clonné seče po
svahu (přirozená obnova LP). Míšení
skupinovité (přeměna).

Holoseče. Výsadba skupinovitá
(přeměna).

VÝCHOVA
POROSTŮ:
- zaměření
- mladé
porosty

Kvalita

Kvalita

-

Uvolňovat všechny vtroušené dřeviny
výhledového cíle
Uvolňovat všechny vtroušené dřeviny
výhledového cíle

Uvolňovat všechny vtroušené dřeviny
výhledového cíle
Od 51 let začít s přeměnou

Uvolňovat všechny vtroušené dřeviny
výhledového cíle
-dospívající Uvolňovat všechny vtroušené dřeviny
porosty
výhledového cíle, omezovat zmlazování
HB
Doporučené
výrobní
technologie:

40

UKT se standartním vybavením.
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Číselné označení
cílového hosp. souboru

CÍLOVÝ HOSPODÁŘSKÝ SOUBOR:

Plocha

ŽIVNÁ STANOVIŠTĚ STŘEDNÍCH POLOH

45

ha
12,46

(pískovce, jílovce, deluvia - kambizemě, luvizemě)

Soubory lesních typů :
(lesní typy)

3B, 3D, 4S, 4B, 4D

Základní CÍLOVÁ
DRUHOVÁ SKLADBA:

3.LVS: DB6-4 JD1-3 BK3-1 MD(SM)1 KL0-1 HB LP
4.LVS: BK6-4 JD1-0 SM2-3 MD1 KL1-0 LP0-1 TR JS BO

Základní
dřeviny:

Geograficky nepůvodní dřev.(max.%)

BK, DB, BO

%
76,39

MD 10-15

ZÁKONNÁ USTANOVENÍ (zákon č .289/ 1995 Sb.)

ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÁ DOPORUČENÍ (vyhláška č.83/ 1996 Sb.):

Maximální velikost holé
seče : ( §31,odst.2 )

Minimální podíl melioračních a
zpevňujících dřevin % :

Povolená maximální
šířka holé seče :

Doba zajištění kultur od
vzniku holiny do:
( §31,odst.6 )

( §31,odst.2 )

2x prům. výška

1 ha

7 let

DOPORUČENÁ DOBA zajištění kultur od vzniku holiny:

5 let

DOPORUČENÉ POČTY prostokořenného sadebního materiálu v tis. ks./ ha :

SM
3/5

BK
5/9

DB
5/10

POROSTNÍ
TYP:

LP
4

Obmýtí

HOSPODÁŘSKÁ

DOPORUČENÍ
vyhl.č.83/96 Sb.

CÍLOVÁ
DRUHOVÁ
SKLADBA
Hodnocení
porostů:
( AVB)

BO
8

KL
4

JL
4

457 – LISTNATÉ (OL, BR)

ZÁKLADNÍ

Alternativní

JD
3

Obnovní doba

80

20

Počátek obnovy

Hospodářský způsob

61

H

4D: DB4-6, JD1, MD1, BK3-2, (JV,KL)10 LP TR JS

20 - 24

Možnosti
přirozené
obnovy:
OBNOVNÍ
POSTUP
a míšení
dřevin:

U BR nadprůměrné, u OL podprůměrné

VÝCHOVA
POROSTŮ:
- zaměření
- mladé
porosty
-dospívající
porosty

-

Doporučené
výrobní
technologie:
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Holosečně či násečně

Uvolňovat vtroušené dřeviny.
Redukovat OL a BR
UKT se standartním vybavením.

Meliorační a zpevňující dřeviny :
(Příloha č.4 k vyhlášce č.83 /1996 Sb.)

(Příloha č.4 k vyhlášce č.83 /1996 Sb.)

25
Hospodářský tvar:

les vysoký

BK, JD, LP, JV, JS, JL, DB, HB, TR
Hospodářský způsob:

P, N (H)

Přiměřeně snížený podíl meliorač. a zpev. dřevin v případě nahodilých těžeb: (20%)
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c) péče o nelesní pozemky
Rámcové směrnice péče o nelsní pozemky vychází z publikace
HÁKOVÁ A., KLAUDISOVÁ A., SÁDLO J. (eds.) 2004: Zásady péče o nelesní
biotopy v rámci soustavy Natura 2000. PLANETA XII, 3/2004 – druhá část.
Ministerstvo životního prostředí, Praha.
T1.1 – ovsíkové mezofilní louky

Upřesňující poznámky
Kosit alespoň jednou za rok.
Místo sečení otavy je možné extenzivní pastva skotu nebo ovcí zhruba od poloviny
září do října, s důsledným dokosením nedopasků. Pastvu neprovádět každým rokem.
Není vhodné přihnojovat a vápnit!
T2.3B – Podpohorské a horské smilkové trávníky
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Upřesňující podmínkyy:
Sečení v (červnu) červenci až srpnu, s přiměřeným odstupem následuje krátkodobé
jednorázové přepasení v období (půlka srpna) září – říjen. Fázový posun sečí
v případě přítomnosti dalších chráněných druhů rostlin a živočichů (hmyz, ptáci).
Pro udržení biotopu a charakteristických druhů by mělo stačit sečení s přepasením
louky jednou za 2 – 5 let, nebo pouze sečení s částečným narušením drnu, vhodná
je rovněž jednorázová pastva s následným pozdním (září) kosením nedopasků.
Poznámky:
K dispozici je více způsobů péče o smilkové trávníky, jako optimální se jeví
kombinace krátkodobé pastvy a sečení v obou pořadích, vždy je však třeba předejít
eutrofizaci stanoviště. Možno jen kosit s náhodným narušením drnu (což je při kosení
např. křovinořezem obvyklé), a to zcela bez pastvy nebo lépe s přepasením jednou
za několik let, nebo rotační pastvu s nejvíce 3 cykly za sezónu a pokosení
nedopasků.
Při výskytu šťovíku alpského (Rumex alpinus) je nutná jeho likvidace nebo kosení
nedopasků.
R1.1 – Luční pěnovcová prameniště

Ohrožena jsou především v důsledku odvodnění, poklesu vydatnosti pramenů nebo
jejich svedení do studny, nadměrný přísun živin, absence hospodaření nebo naopak
jeho intenzifikace, mechanické narušení intenzivní pastvou nebo pojezdem těžkou
technikou. Nevhodné je umělé hloubení tůní.
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Upřesňující podmínky:
VHODNÝ 1 – kosení ruční:
Zcela nevhodné je hnojení a pastva, při výskytu prameniště v pastevním areálu je
nezbytné jeho oplocení.
Dobu kosení je třeba přizpůsobit regionálním poměrům i zralosti semen přítomných
ohrožených druhů rostlin, období uvedená v tabulce jsou proto orientační. Optimální
je kosit v suchém období. Dobu seče a periodu lze upřesnit např. dle přítomnosti ex44
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panzivní dominanty (v tom případě je např. možné kosit v některém roce 2x s první
sečí na jaře).

MOŽNÝ 1 – sečení s mechanizací:
Pouze lehká mechanizace (např. lištová sekačka) je možná v mozaikách s méně
vlhkými, popř. mezofilními loukami – v sušších obdobích. Jinak platí všechny zásady
uvedené pro vhodný management-1.
VHODNÝ 2, 3 – prořezávky dřevin a hrazení melioračních rýh:
Tyto typy managementu je třeba použít jen v nutných případech u narušených
stanovišť. Prořezávky náletových dřevin při větším rozsahu provádět v období
vegetačního klidu, drobné nálety a výmladky lze odstraňovat i v rámci kosení
(vyznačeno jako možný interval managementu u managementu vhodného – 2).
Interval prořezávek je velmi různorodý a je dán konkrétními podmínkami na lokalitě
(stabilita, vodní režim, lidské vlivy), častější zásahy jsou nutné po delším období bez
managementu. Dřevní hmota musí být z lokality odvezena. Hrazení meliorací se týká
většinou bezprostředního okolí vlastních pramenišť. Zásady zabudování přehrážek
viz Obecná část. Hrazení by mělo být prováděno v suchých obdobích s maximálně
zaklesnutou hladinou podzemní vody – nutno přizpůsobit podmínkám v daném
regionu, období uvedená v tabulce jsou proto orientační!
Jedná se o jednorázový zásah, jeho realizace však může být rozdělena i do několika
let. Pozor na přirozené odtokové poměry na lokalitě.

MOŽNÝ 2 – lokální narušení půdního povrchu:
Připadá v úvahu jen na některých, většinou člověkem pozměněných lokalitách.
Obnažování drobných plošek provádět pouze ručně, vhodné období i interval jsou do
značné míry určeny ekologií druhů, které chceme podpořit.

Poznámky:
Porosty mnohde nevyžadují kosit každoročně v celém rozsahu. Lze také občas
aplikovat pozdní seč. Obé podpoří u rostlin tvorbu semen.

R1.3 – Lesní pěnovcová prameniště

Biotopy jsou obecně ohroženy zejména pojezdy těžkou lesnickou technikou,
svedením vody do druhotné hydrologické sítě (svážnice, erodující lesní cesty,
meliorace) a výsadbou smrkových kultur. Prameniště jsou také ohrožena odstíněním,
např. při holosečné těžbě, kdy dochází k rychlé degradaci vegetace.
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Přirozená stanoviště bez nutného managementu.
!!! Je ale potřeba přizpůsobit lesní hospodaření v okolních lesních porostech –
eliminovat pojezdy těžkou technikou, svážnice vést mimo prameniště i jejich těsné
(podmáčené) okolí, neodvodňovat, neukládat potěžební dřevní materiál zejména
větve, kura po asanaci, apod. V okolí pramenišť je třeba zachovat alespoň částečně
druhové složení porostu odpovídající danému stanovišti, nežádoucí je zakládání a
udržování smrkových monokultur.

3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území

Podrobný výčet navrhovaných opatření pro lesní porosty je zpracován v příloze T.1 a
pro nelesní plochy v příloze T2.

3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně
návrhu zásahů a přehledu činností
Přírodní památka Rusava-Hořansko má vymezeny tři segmenty ochranného pásma
(OP). Důvodem je úzká návaznost přírodní památky na intravilán obce. Vzhledem ke
kvalitě biotopů v OP nebylo účelné je aktuálně do území přírodní památky
začleňovat. Avšak určitý stupeň ochrany je žádoucí. Na druhé straně, vymezené
segmenty přispívají k celistvosti chráněného územé a plní funkci přechodu od
intravilánu k přírodní památce. Vzhledem k charakteru managementu (převážně
obecná ochrana, extenzivní využívání pastvin a luk) není nutné navrhovat specifické
zásady péče v ochranném pásmu.

3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu
Území bude v terénu vyznačeno cedulemi s malým státním znakem na hlavních
přístupových cestách či odstavných parkovištích, případně pruhovým značením.

3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území
---

3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území
veřejností
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Vzhledem k dobré přístupnosti území je nutné se snažit omezit aktivity, mající za
důsledek mj. erozi půdního povrchu, příp. poškozování cestní sítě – enduro,
čtyřkolky, příp. upravit zásady jízdy na koni.

3.6 Návrhy na vzdělávací využití území
Informace o hodnotných biotopech v přírodní památce / evropsky významné lokalitě
Rusava-Hořansko a principech soustavy NATURA 2000 je vhodné využít při
propagaci regionů a místních obcí. Žádoucí je rovněž spolupráce orgánu státní
správy s univerzitami při hodnocení vlivvů soustavy NATURA 2000 na rozvoj
regionu, příp vlivů využívání územ na stav ekosystémů.

3.7 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území
Je nutné provést základní inventarizační průzkumy, vztahující se k předmětům
ochrany
Seznam navrhovaných inventarizačních průzkumů:
 Entomologický (brouci, motýli)
 Mykologický
 Ornitologický (dravci a sovy, pěci, ostatní)
 Botanický
Současně je žádoucí zpracovat analýzu střetů předmětů ochrany NATURA 2000 s
dalším využíváním území, zejména lesního hospodaření.

4. Závěrečné údaje
4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody
podle jednotlivých zásahů (druhů prací)

Druh zásahu (práce) a odhad množství (např.
plochy)
Jednorázové a časově omezené zásahy
Informační tabule – 6 ks
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Orientační
náklady za rok
(Kč)

Orientační náklady
za období platnosti
plánu péče (Kč)
21 000,-
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Geodetické zaměření
Pruhové značení
Inventarizační průzkumy 5 ks
Údržba infotabulí
Studie střetů využívání území a biotopů NATURA
2000
Jednorázové a časově omezené zásahy celkem
(Kč)
Opakované zásahy
Seč křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou,
shrabání posečené hmoty, odnos a likvidace
posečené hmoty 26 000 Kč/ha – 5,7 ha
Seč travního porostu těžkou mechanizací,
shrnování mech., sběr,odvoz a likvidace pokosené
hmoty mech. 4 500 Kč/ha – 23,6 ha
Odstranění náletů dřevin 26 000 Kč/ha – 2,8 ha
Opakované zásahy celkem (Kč)
N á k l a d y c e l k e m (Kč)
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600 000,60 000,75 000,9 000,50 000,815 000,-

148 200,-

1 482 000,-

106 200,-

1 062 000,-

72 800,-

145 000,2 689 000,3 503 000,-
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4.3 Seznam používaných zkratek
AOPK - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
EVL – evropsky významá lokalita
HS - hospodářský soubor
HÚL - hospodářská úprava lesů
LHE - lesní hospodářská evidence
LHO – lesní hospodářské osnovy
LHP - lesní hospodářský plán
MZCHÚ – maloplošné vzláště chráněné území
n-PP – navrhovaná přírodní památka
n-PR – navrhovaná přírodní rezervace
OP – ochranné pásmo
OPRL - oblastní plán rozvoje lesů
PLO - přírodní lesní oblast
PP – přírodní památka
PR - přírodní rezervace
r-VKP – registrovaný významný krajinný prvek
SLT - soubor lesních typů
STG - skupina typů geobiocénu
ÚHÚL – Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VKP – významný krajinný prvek
ZCHÚ – zvláště chráněné území
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Seznam příloh
Tabulky:

T1 - Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich
T2 - Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet
plánovaných zásahů v nich
Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí

Mapové přílohy
Mapa přehledová (orientační)
Mapa dotčených katastrálních území
Mapa parcelního vymezení
Mapa vymezeného ochranného pásma
Mapa biotopů
Mapa biotopů – předmětů ochrany
Mapa dílčích ploch a segmentů
Mapa lesních typů
Mapa lesních hospodářských celků
Mapa stupňů přirozenosti lesních porostů
Mapa překryvu s ÚSES

Fotodokumentace
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