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1. Základní údaje o ZCHÚ
1.1 Základní identifikační údaje
Název ZCHÚ:
Kategorie ochrany:

Jasenová
přírodní památka

1.2 Údaje o lokalizaci území
kraj:
okres:
obec s rozšířenou působností:
obec s pověřeným obecním úřadem:
obec:
katastrální území:

Zlínský
Uherské Hradiště
Uherské Hradiště
Hluk
Hluk
Hluk

Příloha:
Příloha č. M1 - Orientační mapa s vyznačením hranic ZCHÚ

1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí
Katastrální území: Hluk (639907)
Seznamy parcel s příslušnými údaji pro MZCHÚ i ochranné pásmo jsou uvedeny jako
samostatné přílohy.

4

Příloha č. M2:
Katastrální mapa se zákresem přírodní památky Jasenová
1.4 Výměra území

lesní pozemky

ZCHÚ
plocha v ha
1,1870 (dle KN)

vodní plochy

0

Druh pozemku

OP
plocha v ha
0,3093

Způsob využití
pozemku

ZCHÚ
plocha v ha

zamokřená plocha
rybník nebo nádrž
vodní tok

trvalé travní porosty 0,5988 (dle KN)
orná půda

0

ostatní zemědělské
pozemky
ostatní plochy

0

0,3527

neplodná půda

0

ostatní způsoby
využití
zastavěné
plochy a nádvoří
plocha celkem

0
3,1201

0,6520

Pozn.1: Reálná výměra lesních porostů ZCHÚ je rovna výměře celkové
Pozn 2.: Veškeré uváděné výměry byly vypočítány v GIS, protože nebylo možné brát údaje z KN – některé
parcely se nalézají v ZCHÚ jen částečně..

1.5 Překryv území s jinými chráněnými územími
národní park:
chráněná krajinná oblast:
jiný typ chráněného území:
Natura 2000
ptačí oblast:
evropsky významná lokalita

ne
ne
ne

ÚSES:

regionální biocentrum

ne
Jasenová CZ0624066

Příloha č. M1:
Orientační mapa s vyznačením území – viz výše
1.6 Kategorie IUCN
V. - chráněná krajina

5

1.7 Předmět ochrany ZCHÚ
1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu
Předmětem ochrany jsou společenstva západo-karpatské dubohabřiny.
1.7.2 Předmět ochrany ZCHÚ – současný stav
Na území ZCHÚ jsou vymapovány pouze tyto biotopy: L6.4, L3.3, X13, K3 a X5 (včetně
OP). Z evropsky významných, které jsou důležité v rámci celé EVL, se tak vyskytuje pouze
biotop L3.3.
kód a název typu přírodního stanoviště
L3.3B Západo-karpatské dubohabřiny
(Dubohabřiny asociace GalioCarpinetum)

podíl plochy
v ZCHÚ (%)
cca 30 %

popis biotopu typu přírodního stanoviště
Viz níže v textu

V ZCHÚ byly původně vymapovány v podstatě pouze tři segmenty. Jeden byl vymezen jako
biotop X9A a dva jako L6.4 - středoevropské bazifilní teplomilné doubravy.
Zatímco severozápadní segment je možno zařadit do jednotky L6.4 s tím, že se místy jedná o
přechod ke karpatským dubohabřinám (L3.3), tak menší jihovýchodní segment byl v rámci
revize přemapován jako karpatská dubohabřina (L3.3) přímo. K tomuto závěru vede velké
zastoupení habru ve spodní etáži, malá pokryvnost bylinného patra s nedostatkem indikačních
druhů pro teplomilnou doubravu a naopak s výskytem, byť ne souvislým, některých druhů
dubohabřin – Carex pilosa, Convalaria majalis, Galium odoratum, Symphytum tuberosum
Pulmonaria officinalis). Za zmínku stojí jistě i výskyt lýkovce jedovatého (Daphne
mezereum) a lilie zlatohlávku (Lilium martagon) v jihovýchodním segmentu.

1.8 Cíl ochrany
Základním cílem je zachování biotopu karpatských dubohabřin (L3.3).
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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 a část evropsky významné lokality Jasenová je vymezena na vrcholku
stejnojmenného kopce v prostoru cca 2 km severovýchodně od obce Blatnička (Jihomoravský
kraj). Nadmořská výška lokality se pohybuje v rozmezí 326 – 357m n. m.
Jedná se o součást izolovaného komplexu lesních společenstev, lesních pramenišť a
přilehlých luk v kolinním stupni panonského termofytika.
Vzhled porostů je ovlivněn lidskými zásahy v minulosti. Důkazem je přítomnost nepůvodního
smrku. Bylinné patro pod smrky ale odpovídá ochuzené formě doubrav a dubohabřin (Lacina,
2010).
Pro ZCHÚ je vymezeno ochranné pásmo. To je tvořeno v současnosti neudržovanou loučkou,
která byla původně vymapována jako biotop X5 – intenzivně obhospodařované louky.
Absence kosení se začíná projevovat přítomností semenáčků dřevin a pomístně ruderalizací
travinobylinného porostu. Na druhou stranu se v drnu objevují některé druhy, které nejsou
běžné u intenzivně využívaných luk.
Dále je součástí OP pruh dřevin, který je charakterizován jako mozaika X13 – nelesní
stromové výsadby mimo sídla (borovice, duby, modříny, jasany) a K3 – vysoké mezofylní a
xerofilní křoviny (hloh, bez černý, trnka). Tato plocha je vedena jako PUPFL.
Přírodní poměry
Jedná se o členitou pahorkatinu s erozně denudačním reliéfem širokých krátkých hřbetů a
vyvýšenin s velkými zbytky zarovnaného povrchu.
V podloží převládají flyšové horniny bělokarpatské jednotky s velkým zastoupením vápnitých
jílovců.
V půdním pokryvu převažují kambizemě.
Území se rozkládá v teplé oblasti T2, pro kterou je charakteristické dlouhé léto, teplé a suché,
velmi krátké přechodné období s teplým až mírným teplým jarem i podzimem, krátkou, mírně
teplou, suchou až velmi suchou zimou, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.
Území patří do povodí Moravy. Severovýchodní část spadá do dílčího povodí Boršického
potoka, jihozápadní část do dílčího povodí Svodnice.
Podle biogeografické členění spadá PP do provincie středoevropských listnatých lesů,
podprovincie karpatské, bioregionu 3.3 (Hlucký) a biochory 2PC - Pahorkatiny na slínitém
flyši 2. v.s.
Fytogeografického členění řadí lokalitu do oblasti Termofytikum, obvodu Panonské
termofytikum a okresu 19 - Bílé Karpaty stepní.
Potenciální přirozenou vegetaci tvoří mochnová doubrava Potentillo albae-Quercetum.
Podle lesnického členění se jedná o PLO 38 - Bílé Karpaty a Vizovické vrchy.
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Přehled zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
název druhu

lilie zlatohlávek (Lilium
martagon)

aktuální početnost
nebo vitalita
populace v ZCHÚ
2010 – 5 ex.

kategorie
podle vyhlášky
č. 395/1992 Sb.
ohrožený

popis biotopu druhu, další
poznámky
E1 v listnatém porostu

2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti
v minulosti, současnosti a blízké budoucnosti
a) ochrana přírody
Z minulosti nejsou v území známy žádné aktivity související s ochranou přírody a krajiny.
b) lesní hospodářství
Plocha je pokryta lesními porosty, i když dle údajů z katastru nemovitostí jsou na části území
uváděny TTP. Jedná se o vlastnictví většího počtu soukromých osob, pro které jsou
zpracovány lesnické hospodářské osnovy, které jsou uloženy na obci s rozšířenou působností,
v tomto případě na MÚ v Uherském Hradišti. Využití porostů bylo v minulosti spíše
extenzívní (tzv. selské lesy). Pouze ojediněle došlo k výsadbě nepůvodních jehličnanů –
zbytky smrku, modřínu a borovice v menších skupinách v nepravidelném úzkém pruhu napříč
celým porostem. Zvláště smrk chřadne a z porostu mizí přirozenou cestou.
c) zemědělské hospodaření
I když katastr uvádí TTP na části plochy, zemědělská činnost se neprovozuje.
Pokud jde o OP, je pravděpodobné, že současný TTP byl v minulosti zorněn, posléze
přeměněn na louku a v posledních letech ponechán sukcesních pochodům. To se projevuje
jednak postupným růstem semenáčů některých dřevin, ale především degradací druhového
spektra travinobylinného porostu, kdy se pomístně prosazují ruderální byliny. Na druhou
stranu se v drnu objevují některé druhy, které nejsou běžné u intenzivně využívaných luk
v okolí.
d) myslivost
Bližší informace o provozování myslivosti nejsou známy. Plocha budou pravděpodobně
součástí nějaké honitby.
e) rekreace a sport
Plocha není využívána pro sport ani rekreaci.
f) jiné způsoby využívání
Nejsou známy.
2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy
Územní pán Hluk - Hodnocení vlivů koncepce dle § 45i zákona č. 114/92 Sb., říjen 2010
Návrh Územního plán Hluku – fáze před veřejným projednáním
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2.4 Současný stav ZCHÚ a přehled dílčích ploch
2.4.1 Základní údaje o lesích
Přírodní lesní oblast
38 - Bílé Karpaty a Vizovické vrchy
Lesní hospodářský celek /
608803 / LHO Uherské Hradiště
zařizovací obvod
Výměra LHC (zařizovacího
2,7243 ha (reálný stav je odlišný, protože část porostů je
obvodu) v EVL (ha)
v KN vedena jako TTP)
Období platnosti LHP
1.1.2004-31.12.2013
Organizace lesního hospodářství
Nižší organizační jednotka
Pozn: parcela 3672/14 o výměře 93 m2 patří pod LČR LS Strážnice
Přehled výměr a zastoupení souborů lesních typů
Přírodní lesní oblast: 36 Středomoravské Karpaty
Soubor lesních
Název SLT
Přirozená dřevinná skladba SLT
typů (SLT)
2H
Hlinitá ( sprašová ) buková
(DBZ,DBZ)5-6, BK2-3, HB+-1
doubrava
Celkem

Výměra
(ha)
2,7243

Podíl (%)
100
100 %

Zdroj: Rámcové zásady lesního hospodaření pro typy přírodních stanovišť v územích
soustavy Natura 2000 v ČR – základní doporučení pro hospodářské soubory (MŽP, AOPK
ČR, 2004), publikováno v edici PLANETA 2004, ročník, XII, číslo 3/2004, ISSN 1213-3393

Mapa lesních typů
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Zastoupení dřevin v porostech
LHO
Dřevina Výměra [%]
BO
0,5
SM
1
MD
1
DB
75
HB
15
JS
2
LP
5,5
BK
0
JL
0
JV
0
„+„ – dřevina v příměsi

Potenciál [%]
50 - 60
10 - 20
+
+/-10
+/-15
+
+

L1 – Většina lesních porostů
L2 – Lesní porosty s dominantními jehličnany
L3 – Pruh vzrostlých dřevin s vyvinutými ekotony (součást OP)
Příloha:
- tabulka “Popis dílčích ploch a objektů” – přílohy T1 + T2
- mapa dílčích ploch a objektů – příloha M3
- mapa přirozenosti lesa – příloha M5
2.4.2 Základní údaje o nelesních pozemcích
V katastru uváděné TTP jsou ve skutečnosti lesem. Jako nelesní jsou tak vymezeny pouze
parcely na úzké loučce v OP.
Příloha:
- tabulka „Popis dílčích ploch a objektů” – příloha č. T1
- mapa dílčích ploch a objektů – příloha č. M3
2.5 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních ochranářských zásahů do území
a závěry pro další postup
V předchozích letech nebyla lokalita v zájmu pozornosti orgánů ochrany přírody. Současné
vymezení ZCHÚ je výsledkem mapování biotopů a jejich ochranou v rámci soustavy
NATURA 2000.
I když se jedná o hospodářsky využívané lesní porosty, momentálně jsou obhospodařovány
spíše extenzívně.
V současnosti ohrožují předmět ochrany především tyto faktory:
•
místy nevhodná druhová skladba z nepůvodních dřevin,
•
destrukce přirozeného zmlazení zvěří,
Poznámka: Jako vhodné se jeví vyhlášení lesních porostů za lesy zvláštního určení
(subkategorie 32a – lesy v prvních zónách chráněných krajinných oblastí a lesy v přírodních
rezervacích, přírodních památkách; případně subkategorie 32f – lesy potřebné k zachování
biologické rozmanitosti).
Pokud jde o TTP v OP, pak je negativním faktorem absence pravidelné seče, což vede
k degradaci a postupnému zarůstání plochy. Je třeba přistoupit k pravidelnému každoročnímu
sečení lokality v pozdějším termínu.
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2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize
V případě další absence péče o TTP v OP může daná plocha dojít do stádia, kdy bude
vhodnější převod na les. Pak by mělo být zájmem ochrany přírody směřovat lesnická opatření
tak, aby se vyvinul biotop karpatských dubohabřin (v této poloze i na přechodu k doubravám).
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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 lesní pozemky
Základ péče spočívá v zachování tradičního hospodaření ve smíšených listnatých porostech,
kdy je horní etáž tvořena dubem (případně i bukem), zatímco spodní etáž je tvořena převážně
habrem a lípou, které mohou být doplněny dalšími dřevinami (břek, javor, jilm, bříza, osika,
jíva).
Vzhledem k tomu, že se (až na část OP) jedná výlučně o lesní komplex, navrhovaná opatření
se vztahují k lesnickému hospodaření, případně k výkonu práva myslivosti:
a) ponechání určitého množství stojících stromů na dožití (až po totální rozpad), stejně
jako ponechání jisté části dřevní hmoty v porostech (nejen klest, ale i části kmenů) za
účelem zvýšení biodiverzity (významné především pro ptactvo, bezobratlé a houby);
v prvé řadě by se mělo jednat o již nyní doupné stromy, může jít o zlomy,
b) postupná redukce stanovištně neodpovídajících druhů dřevin (především smrku,
modřínu, borovice)
c) požadavek na znovuzavedení typického lesa středního s obmýtím spodní etáže 30 – 40
let,
d) zákaz umisťování nových staveb,
e) potřeba výrazné redukce stavů spárkaté zvěře (především srnčí), a to nejen přímo
v území PP, ale i v blízkém okolí tak, aby byla reálná přirozená obnova porostů bez
nutnosti tyto plochy plotit.
b) péče o nelesní pozemky
Reálně se v ZCHÚ nevyskytují (odlišný stav od záznamu v KN). Nelesní pozemky jsou pouze
v OP – viz níže.
c) péče o živočichy
Nenavrhují se speciální zásady péče o druhy živočichů. Pokud budou dodrženy zásady péče
uvedené výše, budou zabezpečeny podmínky pro vhodný rozvoj zoologické složky
ekosystému (především ptáků a bezobratlých).
3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území
a) lesní porosty
L1 - po dobu platnosti plánu péče minimalizovat výchovné zásahy; vyznačit 5 stromů v rámci
celé plochy na dožití
L2 - postupně redukovat nepůvodní dřeviny a zároveň chránit přirozené zmlazení stanovištně
původních listnáčů
Příloha:
- výčet plánovaných zásahů (tabulka) – příloha č. T1
d) nelesní pozemky
V ZCHÚ se podle reálného stavu nevyskytují. Ten je odlišný od stavu v KN.
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3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu
zásahů a přehledu činností
Ochranné pásmo zahrnuje neudržovanou úzkou loučku a navazující pruh dřevin podél SV
okraje zájmového území. Jedná se o odlišnou strukturu oproti okolní matrici intenzivně
využívaných lučních porostů.
L3 – OP ponechat bez zásahu
T1 – jednorázové odstranění náletových dřevin; kosení 1x ročně s odklizením biomasy
maximálně do druhého dne od posečení nebo se sušením sena a odklizením do jednoho týdne
od pokosení (výjimečně déle při nepříznivém počasí); pouze potenciálně je možno uvažovat i
o reintrodukci hadince nachového.
Příloha:
- výčet plánovaných zásahů (tabulka) – příloha č. T1
3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu
Bude provedeno geodetické zaměření a zhotovení záznamu podrobného měření změn
upravené hranice ZCHÚ/EVL, stabilizace hranic hraničníky v lomových bodech v terénu.
Instalace tabulky o PP a evropsky významné lokalitě na jižním okraji PP. Tabule musí
odpovídat příloze č. 6 vyhlášky č. 64/2011 Sb.
3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území
Vyhlásit přírodní památku Jasenová a její ochranné pásmo; porosty zařadit do lesů zvláštního
určení.
Dát do souladu záznam v KN s aktuálním stavem na části plochy L1 – převod na PUPFL.
3.5 Návrhy na vzdělávací využití území
Formou propagačního letáku, případně odborné přednášky je možno propagovat ZCHÚ i
EVL v okolních obcích.
3.6 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území
V souvislosti se zařazením území do soustavy NATURA 2000 bude nutný trvalý monitoring
vývoje území (vhodné i jako bakalářské nebo diplomové práce).
V případě reintrodukce hadince nachového zaměřit monitoring i výzkum na sledování
úspěšnosti reintrodukce.

13

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
Geodetické zaměření ZCHÚ (cca 850 m)
Geodetické zaměření OP (cca 450 m)
Instalace pruhového značení ZCHÚ
Označení území dle vyhlášky (PP + EVL)
Odstranění náletových dřevin z plochy T1 v OP
Jednorázové a časově omezené zásahy celkem (Kč)

Orientační
náklady za rok
(Kč)

----------

N á k l a d y

c e l k e m (Kč)

45 000
23 000
700
5 000
2 500
76 200

----------------------------

Opakované zásahy
Kosení TTP v OP
Monitoring PP
Údržba značení
Opakované zásahy celkem (Kč)

6 000
5 000
1 000
12 000
----------

Orientační
náklady za období
platnosti plánu
péče (Kč)

60 000
50 000
10 000
120 000
192 700

4.2 Použité podklady a zdroje informací
GUTH J. Praktické a metodické poznámky ke klasifikaci biotopů. Praha: AOPK ČR, 2002. 10
s.
CHYTRÝ M., KUČERA T. & KOČÍ M. (eds.) Katalog biotopů České republiky. Praha:
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2001. 307 s..
Kolektiv autorů – Příručka hodnocení biotopů. Praha: AOPK ČR, 2008. 401 s.
LACINA D. (2010): Podklady pro plány péče v EVL Zlínského kraje, část 9 – Biotopové
lokality – kontinentální biogeografická oblast – Hlucko a Uherskobrodsko, EVL Jasenová
CZ0624066
http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/MapWin.aspx?M_Site=cenia&M_Lang=cs
http://www.nature.cz/natura2000-design3/hp.php
http://geoportal2.uhul.cz/mapserv/php/mapserv3.php?project=oprl_2010&
Vlastní terénní šetření v roce 2011 a ústní sdělení pracovníků odboru životního prostředí a
zemědělství Zlínského kraje.
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4.3 Seznam používaných zkratek
ČR – Česká republika
EVL – Evropsky významná lokalita
(M)ZCHÚ – (maloplošné) zvláště chráněné území
PP – přírodní památka
pp – plán péče
PUPFL – pozemky určené k plnění funkcí lesa
TTP – trvalý travní porost

Přílohy
Tabulky: T1 - Popis dílčích ploch a objektů na lesních i nelesních pozemcích a výčet
plánovaných zásahů v nich
T2 - Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich

Mapy:

M1 - Orientační mapa s vyznačením území (v textu)
M2 - Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ
M3 - Mapa dílčích ploch
M5 - přirozenost lesních porostů
Mapa lesních typů (v textu)

Rámcové směrnice hospodaření
Fotodokumentace
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T1: Popis dílčích ploch a objektů na lesních i nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich
označení
název
plochy nebo
objektu
L1
dubohabřina

výměra
(ha)
2,8490

L2

smíšený les

0,2776

L3

lesní pás

0,3136

T1

TTP

0,3419

stručný popis charakteru plochy nebo objektu a
dlouhodobý cíl péče

doporučený zásah

naléhavost

Lesní porost – dubohabřina s příměsí dalších listnáčů, Vytipovat 5 stromů na dožití; hospodaření v souladu 3
nepravidelně vyvinuta spodní etáž i keřové patro
s LHO, pro dobu platnosti pp bez doporučeného
zásahu
Lesní porost s výrazným zastoupením jehličnatých dřevin
Postupná redukce jehličnanů
2-3
Pruh dřevin se staršími duby a dalšími dřevinami a vyvinutým Bez zásahu
3
ekotonovým pásem - OP
Neudržovaná loučka vklíněná do lesa - OP
Odstranění zmlazujících dřevina pravidelné kosení 1 - 2
v pozdním termínu

termín
provedení

interval
provádění
10 let

Podzim
jaro

- 1 rok
10 let

léto

1 rok

naléhavost - stupně naléhavosti jednotlivých zásahů se uvádí podle následujícího členění
1. stupeň - zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany),
2. stupeň - zásah vhodný,
3. stupeň - zásah odložitelný.
Je-li v tabulce naléhavost uvedena jen číselně, uvede se vysvětlení významu stupňů pod tabulku.
T2: Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich
označení
JPRL

dílčí
plocha

L1

L2L

L3
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výměra dílčí číslo rámcové
dřeviny
plochy
směrnice
(ha)
/
porostní typ
2,8490
245 / 247
DB
HB
LPV
JS
TŘ
0,2776
245 / 247
SM
MD
BO
listnáče
0,3136
245
DB
JS
BO
BOČ
MD

zastoupení
dřevin
(%)
50
25
15
10
+
70
10
5
15
20
20
20
20
20

průměrná
výška
porostu
(m)

stupeň
přirozenosti

doporučený zásah

naléhavost

4

Vytipovat 5 stromů na dožití; hospodaření v souladu
s LHO, pro dobu platnosti pp bez doporučeného
zásahu

3

5

Postupná redukce jehličnanů

3

Bez zásahu

poznámka

2-3

3

OCHRANNÉ PÁSMO

Rámcové směrnice hospodaření
Číselné označení
cílového hosp. souboru

CÍLOVÝ HOSPODÁŘSKÝ SOUBOR:

Plocha

ŽIVNÁ STANOVIŠTĚ NIŽŠÍCH POLOH

25

Základní
dřeviny:

2,7243 ha

Soubory lesních typů :
(lesní typy)

1H, 1D, 2S, 2B, 2H, 2D, 1P

Základní CÍLOVÁ
DRUHOVÁ SKLADBA:

DB6, BK2, HB1, LP JV, JL, JS, TŘ, BŘK, BB, BŘ,

ZÁKONNÁ USTANOVENÍ (zákon č .289/ 1995 Sb.)
Maximální velikost holé
seče : ( §31,odst.2 )

( §31,odst.2 )

2x prům. výška

1 ha

Minimální podíl melioračních a
zpevňujících dřevin % :
(Příloha č.4 k vyhlášce č.83 /1996 Sb.)

7 let

DOPORUČENÁ DOBA zajištění kultur od vzniku holiny:

BK

LP

JV

JS

10

5

5

5

4

POROSTNÍ
TYP:

ZÁKLADNÍ
HOSPODÁŘSKÁ

DOPORUČENÍ
vyhl.č.83/96 Sb.

OBNOVNÍ
POSTUP
a míšení
dřevin:

- mladé
porosty
-dospívající
porosty
Bezpečnost
produkce
a opatření
OCHRANY
LESA:

Odchylky
od modelu:
Doporučené
výrobní
technologie:
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(Příloha č.4 k vyhlášce č.83 /1996 Sb.)

Hospodářský tvar:

Hospodářský způsob:

les vysoký, nízký,
střední

nN, pN, nH, pH, nP

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

255 - DUBOVÉ

255 - DUBOVÉ nekvalitní,
poškozené

257- LISTNÁTÉ (HB,LP,JS +
směsi s DB)

Obmýtí

Obmýtí

Obnovní doba

Obmýtí

Obnovní doba

140

120

20

100

30

Počátek obnovy

Počátek obnovy

Hospodářský
způsob

Počátek obnovy

Hospodářský způsob

121

111

pN, pH, (P)

81

pN, pH, nN, nH

Hodnocení
porostů:
( AVB)

Možnosti
přirozené
obnovy:

Meliorační a zpevňující dřeviny :

BK, LP, HB, JV, JS, JL, JD, TŘ, BŘK,
BB, DB
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7 let

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

DB

Geograficky nepůvodní dřev.(max.%)

DB, BK

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

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

Povolená maximální
šířka holé seče :

DB 24-26

DB 22-24

LP 22-26
HB 14-18
DB průměrná, u ostatních listnáčů velmi
dobrá.

Průměrná.

Průměrná.

Clonně, nelze- li přirozeně, pak násek či
holoseč s ohledem na svah a vláhové poměry.
BK, LP, JV, JL do předsunutých násečných
skupin. K docílení kvality nutná etážpodsadby (počátek ve 40-60letech),
výmladky. Ponechat výstavky kvalitních
listnáčů- DB, BK, JV, LP, TŘ, BŘK
Interval 5-10 let, neutrální kombinovaný výběr.
Udržovat hustý podružný porost. Výběr
netvárných předrostlíků a vidličnatých jedinců.
Interval 10-20 let, úrovňové kladné zásahy
zaměřené na kvalitu- intenzivní, šetřit podrost
a podúroveň.

Rychlejší obnova s ohledem na možnosti
přirozené obnovy, holoseč s ohledem na svah
a vláhové poměry. BK, LP, JV, JL do
předsunutých násečných skupin. K docílení
kvality nutná etáž- podsadby (počátek ve 4060letech), výmladky. Ponechat výstavky
cenných listnáčů- DB, BK, JV, LP, TŘ, BŘK.
Interval 5-10 let, neutrální kombinovaný výběr.
Udržovat hustý podružný porost. Výběr
netvárných předrostlíků a vidličnatých jedinců.
Interval 10-20 let, úrovňové kladné zásahy
zaměřené na kvalitu- intenzivní, šetřit podrost
a podúroveň.

Suchem a buření.

Ohrožení suchem a buření.

Ohrožení suchem a buření.

1P: DB 10, BŘ, OS
1.lvs bez buku

1P: DB 10, BŘ, OS
1.lvs bez buku

1P: DB 10, BŘ, OS
1.lvs bez buku

100 %

Šetřící přirozené zmlazení, půdní kryt a nenarušující půdu- lehká mechanizace, koně.

Holoseče nebo náseky od V - SV. DB clonně
(obsek kvalitních jedinců). Využít přirozené
obnovy cílových dřevin, výmladky využít pro
vytvoření etáže. Ponechat výstavky cenných
listnáčů- DB, BK, JV, LP, TŘ, BŘK.
Interval 5-10let. Podpora žádoucích dřevin.
Zásahy v úrovni i nadúrovni záporným
výběrem. Podúroveň šetřit.
Interval 10 let, úrovňový kladný výběr, tvarový
výběr, podpora vitálních jedinců. Udržet zápoj
a podúroveň.

Číselné označení
cílového hosp. souboru

CÍLOVÝ HOSPODÁŘSKÝ SOUBOR:

Plocha

ŽIVNÁ STANOVIŠTĚ NIŽŠÍCH POLOH

25

Základní
dřeviny:

2,7243 ha

Soubory lesních typů :
(lesní typy)

1H, 1D, 2S, 2B, 2H, 2D, 1P

Základní CÍLOVÁ
DRUHOVÁ SKLADBA:

DB6, BK2, HB1, LP JV, JL, JS, TŘ, BŘK, BB, BŘ,

ZÁKONNÁ USTANOVENÍ (zákon č .289/ 1995 Sb.)
Maximální velikost holé
seče : ( §31,odst.2 )

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

2x prům. výška

1 ha

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

7 let

DOPORUČENÁ DOBA zajištění kultur od vzniku holiny:

7 let

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

DB

BK

LP

JV

10

5

5

5

POROSTNÍ
TYP:

JS

4

HOSPODÁŘSKÁ

DOPORUČENÍ

Hodnocení
porostů:
( AVB)
Možnosti
přirozené
obnovy:
OBNOVNÍ
POSTUP
a míšení
dřevin:
- mladé
porosty
-dospívající
porosty

Minimální podíl melioračních a
zpevňujících dřevin % :
(Příloha č.4 k vyhlášce č.83 /1996 Sb.)
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Hospodářský tvar:

les vysoký, nízký,
střední

Obnovní doba

20

Počátek obnovy

Hospodářský
způsob

81

pN, pH, nN,
nH
LP 22-24
HB 14-16

DB průměrná, u ostatních listnáčů velmi
dobrá.
Obnova od V - SV náseky nebo holou sečí.
Využít přirozeného zmlazení žádoucích
dřevin. Možnost předsunout clonné skupiny
pro BK, LP, KL. Výmladky využít pro vytvoření
etáže.
Interval 5-10 let, jednocení výmladků, podpora
žádoucích dřevin.
Interval 5-10let, úrovňový kladný výběr,
tvarový výběr. Podpora vitálních jedinců.

Bezpečnost
Produkce
a opatření
OCHRANY
LESA:

Ohrožení suchem a buření.

Odchylky
od modelu:

Nekvalitní pařezina 70/20
1.lvs bez buku

Doporučené
Výrobní
technologie:

Šetřící přirozené zmlazení, půdní kryt a nenarušující půdu- lehká mechanizace, koně.
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Meliorační a zpevňující dřeviny :
(Příloha č.4 k vyhlášce č.83 /1996 Sb.)

BK, LP, HB, JV, JS, JL, JD, TŘ, BŘK,
BB, DB
Hospodářský způsob:

nN, nH, pN, pH, nP

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

140/60

vyhl.č.83/96 Sb.

Geograficky nepůvodní dřev.(max.%)

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

259 – NÍZKÝ a STŘEDNÍ LES
(DB,HB,LP)
Obmýtí

ZÁKLADNÍ

DB, BK

100 %

Fotopříloha
Pohled na PP od východu

Světlina v lese s vyvinutým bylinným patrem

Neudržovaná loučka – návrh na rozšíření
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Interiér lesa – dubohabřina vymapovaná jako L6.4

Široký bylinný lem na severním okraji lesa

Jižní okraj PP s fragmenty bylinných lemů

