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ÚVOD
Předložený plán péče byl vypracován v souladu se zákonem č.114/92 Sb. o
ochraně přírody a krajiny v platném znění a vyhláškou č. 64/2011 Sb. o plánech
péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území.
Při zpracování plánu péče byla také využita poslední verze osnovy plánů péče,
kterou se stanoví postup zpracování plánů péče o národní přírodní rezervace,
přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky a jejich ochranná
pásma (MŽP, 2009).
Hlavním zdrojem dat o biotopech a druzích byly terénní průzkumy, DISOPdatabázový informační systém ochrany přírody ČSPOP a v části 4.2 uvedené
použité podklady a zdroje informací.
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1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉM ÚZEMÍ
1.1

Základní identifikační údaje

evidenční číslo-kód
609
kategorie ochrany
přírodní památka (PP)
název území
Bernátka
druh právního předpisu, kterým bylo
výnos
území vyhlášeno:
orgán, který předpis vydal:
Ministerstvo kultury ČSR
číslo předpisu:
16.665/74
datum platnosti předpisu
16.1.1975
datum účinnosti předpisu:
18.4.1975

1.2

Údaje o lokalizaci území

kraj:
okres:
obec s rozšířenou působností:
obec s pověřeným obecním úřadem:
obec:
katastrální území:

Zlínský
Kroměříž
Bystřice pod Hostýnem
Bystřice pod Hostýnem
Rajnochovice
Rajnochovice

Příloha č. M1: Orientační mapa s vyznačením území

1.3

Vymezení
nemovitostí

území

podle

současného

stavu

katastru

Zvláště chráněné území
PP Bernátka se nachází v katastrálním území Rajnochovice, její výměra je 3,00
ha.
Katastrální území: (739006, Rajnochovice)
Číslo
parcely
podle
KN
1913/1

Číslo
parcely
Druh
podle
pozemku
PK nebo
podle KN
jiných
evidencí
lesní pozemek

Způsob
využití
pozemku
podle KN

Číslo listu
vlastnictví

-

769

Výměra
parcely
celková
podle KN
(m2)

Výměra
parcely
v ZCHÚ
(m2)

1622176

30000

30000
Celkem
LV 769: Arcibiskupství olomoucké, Wurmova 562/9, 77900 Olomouc, IČO:
00445151
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Ochranné pásmo
Ochranné pásmo PP Bernátka nebylo vyhlášeno, je jím tedy ochranné pásmo
podle § 37, odst.1 zákona o ochraně přírody a krajiny do vzdálenosti 50 m od
hranic ZCHÚ.
Katastrální území: (739006, Rajnochovice)
Číslo
parcely
podle KN

Číslo
parcely
podle PK
nebo
jiných
evidencí

Druh pozemku
podle KN

Způsob
využití
pozemku
podle KN

1913/1

-

lesní pozemek

-

Číslo
listu
vlastnictví

769

Výměra
parcely
celková
podle KN
2
(m )

Výměra
parcely
v OP
ZCHÚ
2
(m )

1622176

44145

44145
Celkem
Příloha č. M2: Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného
pásma

1.4

Výměra území a jeho ochranného pásma

Druh pozemku
lesní pozemky

vodní plochy

trvalé travní
porosty
orná půda
ostatní zemědělské
pozemky

ZCHÚ
plocha v ha

OP
plocha v ha

Způsob využití ZCHÚ
pozemku
plocha v ha

3,00

zamokřená
plocha
rybník
nebo
nádrž
vodní tok

-

-

-

ostatní plochy

-

zastavěné
plochy a nádvoří

-

plocha celkem

3,00

neplodná půda
ostatní způsoby
využití

-

Pozn.: Výměry se vypočítají z údajů uvedených v tabulkách v kapitole 1.3., výměra
ochranného pásma se uvádí jen v případě vyhlášeného OP a nevypisuje
se v pravé části tabulky podle způsobu využití pozemku.

1.5

Překryv území s jinými chráněnými územími

národní park: bez překrytí
chráněná krajinná oblast: bez překrytí
jiný typ chráněného území: bez překrytí
_______________________________________________
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Natura 2000
ptačí oblast: Hostýnské vrchy
Území navrhované přírodní rezervace se nachází v Ptačí oblasti Hostýnské vrchy.
Ptačí oblast byla vymezena nařízením vlády č.22/2005 Sb. Předmětem ochrany
ptačí oblasti jsou populace druhů ptáků - strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos
leucotos) a lejsek malý (Ficedula parva) a jejich biotop.

1.6

Kategorie IUCN
IV. - řízená rezervace

Pozn.:
kategorie IUCN podle ”Zásad pro kategorizaci chráněných území na základě
managementu” (edice Planeta 2001).

1.7

Předmět ochrany ZCHÚ

1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu
Účelem vyhlášení přírodní rezervace* je:
- ochrana typického lesního porostu s výskytem řeřišnice trojlisté (Cardamine
trifolia).
* území bylo vyhlášeno jako přírodní rezervace, nyní je v kategorii přírodní
památka
Předmět ochrany:
Posláním přírodní památky je ochrana biotopu květnaté bučiny (9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum) a druhu řeřišnice trojlisté.
1.7.2 Hlavní předmět ochrany ZCHÚ – současný stav
A. ekosystémy
Ve zvláště chráněném území se nachází přírodní biotop květnaté bučiny. Vylišené
segmenty biotopů květnatých bučin mají podle starší metodiky mapování biotopů
(Guth, 2002) reprezentativnost C (reprezentativnost je snížena ve větší míře) a
zachovalost B (střední). Věková struktura Q (porosty částečně věkově
diferencované).
Podle nové metodiky (Lustyk et Guth, 2013) je reprezentativnost tohoto biotopu Vbiotop vyhraněný, bez pochyb klasifikovatelný. Prostorová a věková struktura je Qporost víceetážový nebo porost s nedokonale vyvinutými etážemi – etáže buď
s malými výškovými rozdíly, nebo i výrazněji odlišené, ale značně nesouvislé;
struktura např. podrostně obnovovaného lesa. Tento stav zahrnuje případ výrazně
výškově odlišených, víceméně rovnoměrně vyvinutých etáží. Horní etáž může mít
_______________________________________________
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nižší zápoj, může představovat pouze zbytkový (dožívající nebo dotěžovaný)
mateřský porost, pod nímž je vyvinuta víceméně souvislá podúroveň mladého
lesa. Druhové složení horní a dolní etáže může být víceméně stejné
(mezigenerační kontinuita druhové skladby) anebo se může i významně lišit.
Mrtvé dřevo se vyskytuje ve stupni 1 (roztroušeně stojící nebo padlé mrtvé dřevo).
Pokud jde o hodnocení typických druhů j biotop v méně příznivém stavu (kromě
bazálních druhů jsou přítomny i druhy specifické ale v malém množství).
Tabulka 1: Ekosystémy-předměty ochrany
název
ekosystému

L5.1
Květnaté
bučiny

podíl
plochy v
ZCHÚ (%)

popis ekosystému

80

Ve stromovém patře dominuje buk lesní, z bývalého
vyššího zastoupení jedle bělokoré byly zjištěny jen 3
vzrostlé stromy, z toho 2 odumírající. Několik desítek
jedlí bělokorých s výškou cca 4 m (z dosadeb) se
nachází v jihozápadní části PP. Zde je také nejvíce
přimíšen smrk ztepilý, zejména mladšího věku.
Vtroušen je javor klen.
V severní části PP došlo v roce 2014 (nebo začátkem
roku 2015) na ploše 0,35 ha k větrnému polomu
(současně i na větší ploše OP severně od PP), zbývá
zde pouze cca 30 buků lesních se sníženým
zkameněním.
Ke škodám větrem bude v území docházet i nadále
z důvodů vykácení okolních porostů (nejprve byl
vykácen porost západně od území PP, cca před 20 lety,
z důvodů mýtní zralosti příp. ve spojení s předchozí
vichřicí r. 1996).
Přirozené zmlazení buku probíhá především ve střední
a jižní části PP.
Bylinné patro tvoří mimo významné řeřišnice trojlisté
(Cardamine trifolia), svízel vonný (Galium odoratum),
bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), kyčelnice
cibulkonosná (Dentaria bulbifera), šťavel kyselý (Oxalis
acetosella), strdivka jednokvětá, (Melica uniflora),
věsenka nachová (Prenanthes purpurea), ostřice
chlupatá (Carex pilosa), pryšec mandloňovitý
(Euphorbia amygdaloides) a další.
U biotopu jsou patrné mírné přechody k vegetace
kyselých bučin (v jižní části).
Z jihozápadní, západní a nově ze severní části proniká
do PP v souvislosti s vývraty stromů třtina křovištní
(Calamagrostis epigejos) a další invazní druhy.
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L5.1 Květnaté bučiny (obecný popis biotopu dle Chytrý et al [eds.] 2010)
Struktura a druhové složení
Listnaté lesy s převládajícím Fagus
sylvatica, který může být v některých
případech
doprovázen
příměsí
dalších
listnatých
dřevin
(Acer
platanoides,
A.
pseudoplatanus,
Carpinus betulus, Fraxinus excelsior,
Quercus petraea, Q. robur, Tilia
cordata, T. platyphyllos a Ulmus
glabra). Ve vyšších polohách nebo na
stinných severních svazích se k nim
přidávají ještě Abies alba a Picea
abies.
V nižších polohách se P.abies přirozeně vyskytuje jen na vlhčích půdách.
Přirozené zastoupeni jedle je dosti proměnlivé a závisí hlavně na předchozím
hospodaření konkrétních porostů. V keřovém patře bučin rostou kromě
zmlazujících dřevin stromového patra také Corylus avellana, Lonicera nigra, L.
xylosteum, Sambucus racemosa, Sorbus aucuparia aj. Pokryvnost bylinného patra
zpravidla nepřesahuje 30 %, na vlhčích stanovištích bývá větší. V bylinném patře
se nejčastěji vyskytují mezofilní druhy listnatých lesů jako Actaea spicata, Bromus
benekenii, Carex pilosa, Dentaria bulbifera, D. enneaphyllos, Dryopteris filix-mas,
Festuca altissima, Galeobdolon luteum s. l., Galium odoratum, Gymnocarpium
dryopteris, Hordelymus europaeus, Melica uniflora, Mercurialis perennis, Milium
effusum, Paris quadrifolia, Polygonatum verticillatum, Prenanthes purpurea,
Scrophularia nodosa, Senecio ovatus a Viola reichenbachiana. V porostech
květnatých jedlin rostou ještě Galium rotundifolium, Luzula pilosa, Moehringia
trinervia a Sanicula europaea.
Výrazné dominanty se vyskytují v podrostu některých květnatých bučin. Na středni
Moravě je to hlavně Melica uniflora, v karpatských submontánních bučinách Carex
pilosa a na zazemněných eutrofních sutích Festuca altissima. Na vlhčích místech
a v okolí pramenišť mohou dominovat také druhy Chaerophyllum hirsutum,
Lysimachia nemorum a Petasites albus. Mechorosty rostou spíše na padlých
kmenech a kamenech než na povrchu půdy.
Ekologie. Květnaté bučiny se vyskytují na eutrofních, obvykle kambizemních
půdách s rychlou mineralizací humusu, na různých druzích hornin. Na horninách
minerálně chudých nebo na vápencích se vyskytují pouze na plošinách nebo
mírných svazích, kde je vyvinuta hlubší půda, která omezuje vliv chemismu
horniny na vegetaci. V nižších a středních nadmořských výškách osídlují
chladnější rokle a severní svahy, v submontánním a montánním stupni přecházejí
na plošiny a svahy všech orientací. Jen výjimečně rostou v nadmořské výšce nad
1000 m.
Ohrožení a management
Biotop je ohrožen především převody na jehličnaté monokultury a vysokými stavy
zvěře. Přezvěření způsobuje škody na přirozeném zmlazení, ruderalizaci a
_______________________________________________
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eutrofizaci prostředí, což přispívá k šíření některých nepůvodních druhů, (např.
Impatiens parviflora). Na lokalitách zatížených imisemi dochází k acidifikaci,
ochuzováni bylinného podrostu a přeměně na chudší typy acidofilních bučin. Pro
ochranu bučin je podstatné udržování nízkých stavů zvěře a ochrana přirozeného
zmlazení.
B. druhy

název druhu

řeřišnice
trojlistá
(Cardamine
trifolia)

aktuální početnost nebo
vitalita populace v ZCHÚ

kategorie
ohroženívyhl.
č.395/92
Sb./ČS*

popis biotopu druhu

Biotop L5.1. Obecně roste v
listnatých
a
smíšených
(bučiny, jedlobučiny), občas i
ve světlých jehličnatých lesích
(také kulturní smrčiny), v
Původně se vyskytovala
pásmu od podhůří až do hor.
na celé ploše území,
Je
stínomilná.
Rostliny
postupně ubývá a
vyžadují vlhké, humózní, na
v souvislosti s prosvětlením
živiny bohaté a mírně kyselé
okrajů se přesunuje
půdy. Roste na skeletových
východním směrem.
nebo čistě hlinitých půdách.
Na vhodných stanovištích
10.5.2015, kvete-odkvétá,
může vytvářet husté porosty o
desítky, dílčí plocha A1,
2
ploše několika desítek m .
přechází do území OP
Rostliny, které jsou vytrvalé,
severovýchodně od PP, také
hmyzosprašné
nebo
porost 18F16
samosprašné,
kvetou
od
dubna do května.
29.5.2008, odkvetlá, desítky, -/C3=VUV ČR se vyskytuje souvisleji v
dílčí plocha A1, přechází do zranitelný
Novohradských
horách,
území OP severovýchodně
ostrůvkovitě od jižní Šumavy
od PP, také porost 18F16
přes
Českomoravskou
vrchovinu, Žďárské vrchy a
1985, Musil, Šmiták et
železné hory do Podorličí, na
Vlašín
Moravě na Tišnovsku, v
Hostýnských
vrších
a
1966, zmínka o výskytu,
Moravskoslezských
rezervační kniha, Jan
Beskydech. Většinou jde o
Coufalík
izolované
lokality.
Na
Slovensku
je
hojnější,
1957, 1. zmínka o výskytu,
vyskytuje se v karpatské
rezervační kniha, dále 1960,
oblasti.
Hynek Zavřel
Nejčastěji ve společenstvech
podsvazu
Eu-Fagenion
(zejména v asociaci Dentarioenneaphylli-Fagetum) (Hejný
et Slavík, 1992).

_______________________________________________
PLÁN PÉČE O PP BERNÁTKA

© ČSPOP 2016

9
23.4.2016, 1 M
-i hlasové projevy,
dílčí plocha A1
30.4.2009, 1M, hlasové
projevy v ochranném pásmu,
S od hranice PP, M.
Vymazal
strakapoud
bělohřbetý
9.3.2010, 1 F
(Dendrocopos dílčí plocha A3,
leucotos)
pravděpodobné hnízdění, M.
Vymazal
9.3.2010, 1 F
dílčí plocha A1, M. Vymazal

Biotop L5.1. Obecně staré
bučiny, nebo i smíšené lesy s
dutými stromy, často lesní
ZCHÚ. Ke stavbě hnízda
slouží dutiny zpravidla v
SO/ENodumřelých
nebo
aspoň
ohrožený
částečně
poškozených
stromech.
Vyžaduje
dostatečné
zastoupení
mrtvého dřeva i jako prostředí
pro zdroj potravy.

15.5.2010, 1F, v ochranném
pásmu, S od hranice PP, M.
Vymazal

*vyhl. č.395/92 Sb.: KO-kriticky ohrožený, SO-silně ohrožený a O-ohrožený
ČS = PLESNÍK, Jan, Vladimír HANZAL et Lucie BREJŠKOVÁ [eds.], 2003.
Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Praha: Agentura ochrany
přírody a krajiny ČR, 184 s., Obratlovci. Příroda, sv. 22. ISBN 80-860-6433-6

1.8

Předmět ochrany EVL anebo PO, s kterými je ZCHÚ v
překryvu

A. typy přírodních stanovišť
-

bez překryvu, nejbližší EVL s nachází 1 km SZ od hranice PP Bernátka

B. evropsky významné druhy a ptáci
Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos), předměty ochrany jiných ptačích
oblastí jsou i další zjištěné druhy: lejsek bělokrký (Ficedula albicollis), žluna šedá
(Picus canus) a datel černý (Dryocopus martius).
Podrobněji viz tabulka v části 1.7.2 druhy a tabulka č.4.

1.9
•
•
•

Cíl ochrany
Udržení nebo zlepšení stavu, reprezentativnosti a zachovalosti přírodních
biotopu L5.1 Květnaté bučiny
Zachování příznivého stavu populací řeřišnice trojlisté (Cardamine triforia),
strakapouda bělohřbetého (Dendrocopos leucotos) a dalších zvláště
chráněných druhů živočichů a rostlin
Zvýšení stupně přirozenosti lesních porostů.
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2 ROZBOR STAVU ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉHO ÚZEMÍ S OHLEDEM
NA PŘEDMĚT OCHRANY
2.1

Charakteristika území

Lokalita Bernátka leží v centrální části Hostýnských vrchů, na jihovýchodním
svahu. Území se nachází 10 km JV od města Bystřice pod Hostýnem, 6 km JJZ
od středu obce Rajnochovice, 1 km SZ od rekreační oblasti Na Trojáku a 900 m
SZ od vrcholu Troják (618 m n.m.).
2.1.1 Geologie (podle Geologické mapy ČR)
Jižní část území PP (30%).
Alpsko-karpatská horská soustava. Součást oblasti flyšového pásma vnějších
západních Karpat. Území náleží do oblasti račanské jednotky magurské skupiny
příkrovů, souvrství zlínského, vrstvy rusavské. Oddělení eocén. Račanská
jednotka je charakterizovaná střídáním slepenců, pískovců a jílovců, převládají
však pevné pískovce. Geneze-sediment marinní.
Horniny: pískovec, jílovec, slepenec. Flyšové vrstvy s hrubozrnými, drobovými
pískovci s polohami slepenců. Typ hornin: sediment zpevněný. Jednotka 1902.
Severní část PP (70 % území).
Soustava: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity. Součást
oblasti kvartéru. Geneze-deluviální. Hornina: kamenitý až hlinito-kamenitý
sediment. Typ hornin: sediment nezpevněný. Zrnitost kamenitá až hlinitokamenitá. Jednotka 13.
2.1.2 Geomorfologie (Bína et Demek, 2012)
Zařazení území do geomorfologického systému je následující.
Provincie: Západní Karpaty
Soustava: Vnější Západní Karpaty
Podsoustava: Západní Beskydy
Celek: Hostýnsko - vsetínská hornatina
Podcelek: IXE-1A Hostýnské vrchy
Okrsek: IXE-1A -1Rusavská hornatina
Popis: jihovýchodní, mírnější svah
2.1.3 Nadmořská výška
545-594 m n.m.
2.1.4 Pedologie podle Půdní mapy ČR a taxonomického klasifikačního
systému půd ČR (Němeček, 2013)
Skupina půd: kambisoly
Půdy s výrazným braunifikovaným či pelickým diagnostickým horizontem,
vytvořeným v hlavním souvrství svahovin z přemístěných zvětralin pevných či
zpevněných hornin či v analogickém souvrství jiných substrátů (zahliněné písky,
štěrkopísky), se širokou škálou zrnitosti, vyluhování a acidifikace, s možností
výskytu všech typů nadložního humusu a několika typů humózních horizontů
(melanický, umbrický, andický).
_______________________________________________
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Půdní typ: kambizem KA
Půdy s kambickým hnědým (braunifikovaným) horizontem, vyvinutém převážně
v hlavním souvrství svahovin magmatických, metamorfických a sedimentárních
hornin, ale i jim odpovídajících souvrstvích, např. v nezpevněných lehčích až
středně těžkých sedimentech. Půdy se vytvářejí hlavně ve svažitých podmínkách
pahorkatin, vrchovin a hornatin, v menší míře (sypké substráty) v rovinatém
reliéfu. Vznik těchto půd z tak pestrého spektra substrátů podmiňuje jejich velkou
rozmanitost z hlediska trofismu, zrnitosti a skeletovitosti.
Střední a severní část území (60 % plochy)
Subtyp: kambizem modální KAm
ze středně těžkých a lehčích středních substrátů
Varieta: kambizem modální mesobazická KAma´
V horizontu Bv (kambickém horizontu s hnědým zbarvením) nasycenost VM
(metamorfického horizontu) < 60 – 30 % u zemědělských a V (horizontu hnědnutí
a tvorby jílu) < 50 - 20 % u lesních půd.
Podél toků při JZ a SV hranici (40 % plochy)
Subtyp: kambizem oglejená KAg
středně výrazné znaky mramorování v Bv (kambickém horizontu s hnědým
zbarvením)
Varieta: kambizem oglejená mesobazická KAga´
V horizontu Bv (kambickém horizontu s hnědým zbarvením) nasycenost VM
(metamorfického horizontu) < 60 – 30 % u zemědělských a V (horizontu hnědnutí
a tvorby jílu) < 50 - 20 % u lesních půd.
2.1.5 Klima (Quitt, 1971)
Celé území náleží do klimatické oblasti MT2 (mírně teplá oblast) s charakteristikou
krátké léto, mírné až mírně chladné, mírně vlhké. Přechodné období krátké s
mírným jarem a mírným podzimem. Zima je normálně dlouhá s mírnými teplotami,
suchá s normálně dlouhou sněhovou pokrývkou.
2.1.6 Hydrologie
Jihozápadní a severovýchodní hranice vede levostrannými přítoky toku Juhyně,
kterou je lokalita odvodňována.
Juhyně ústí do Bečvy u Choryně. Bečva se vlévá do Moravy a ta do Dunaje.
2.1.7 Fytogeografie
Z hlediska regionálně-fytogeografického (Skalický, 1988) náleží území k:
fytogeografické oblasti mezofytika /Mesophyticum/-M,
fytogeografickému
obvodu
Karpatského
mezofytika
/Mesophyticum
Carpaticum/-Karp. M,
fytogeografickému okresu 81-Hostýnské vrchy.
_______________________________________________
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2.1.8 Biogeografické členění
Podle Biogeografického členění České republiky (Culek [ed.], 1996) je území
součástí biogeografického regionu 3.8. Hostýnské vrchy. Bioregion zahrnuje
biocenózy 4. a 5. vegetačního stupně, tvořené typickými karpatskými bučinami,
suťovými lesy a jejich náhradními stanovišti. Charakteristické je velké zastoupení
subatlantských prvků a typických bučinných druhů. Zcela dnes převládají lesy,
hlavně smrkové kultury, zastoupení původních bučin je také významné, místy i s
přežívající jedlí.
Culek [ed.] (2005) zařadil plochu území, do biochory 4SK (svahy na pískovcovém
flyši 4. v.s.) kterou charakterizuje takto:
4SK-reliéf je značně členitý. Příkré svahy jsou členěny řadou hlubokých zářezů
pramenných úseků vodních toků. Malá údolí oddělují svahové hřbety spadající
příkře do údolí. V horních úsecích svahů je řada pramenišť. Celkové převýšení
svahů je značné. Vyskytují se skalní tvary, především v Hostýnském bioregionu.
Jsou to izolované skalní výchozy vypreparovaných vrstev odolných pískovců a
slepenců doprovázené suťovými svahy. Skály nevystupují nad les, jsou však
členěny řadou pseudokrasových jevů. Geologické podloží budují silně zvrásněné
flyšové horniny. V půdním pokryvu Hostýnského bioregionu plošně převažují
typické kambizemě, slabě kyselé, středně těžké. Ostrůvkovitě se kolem pramenišť
vyskytují gleje, kolem výchozů podložních hornin rankery a kamenité půdy až sutě.
V údolích podél vodních toků vznikly úzké pásy fluvizemí typických až glejových,
omezeně též gleje.
Potenciální přirozenou vegetaci tvoří květnaté kyčelnicové bučiny, které na
okyselených mírných svazích a kyselých pískovcích přecházejí v bikové bučiny.
Na úpatí přecházejí v ostřicové bučiny. Pro Hostýnský bioregion jsou typické
středně bohaté kostřavové bučiny. Na prudkých sklonech najdeme suťové lesy.
Vyskytují se lesní prameniště. Mimo les se zpravidla vyskytují přepásané louky
svazu Cynosurion.
Nyní převažují rozsáhlé lesní komplexy ve kterých jsou vklíněny louky a pastvinyvýsledek rozsáhlé valašské kolonizace. Dnes jejich využívání ustupuje, často
zarůstají náletem dřevin. Pole jsou malá. Sady se nachází u vesnických chalup.
2.1.9 Potenciální vegetace
Podle Mikyšky (1968):
Z hlediska rekonstruované přirozené vegetace se v předmětném území nachází
společenstvo:
Květnaté bučiny (Fagion Luquet 1926 em. Pawlowski 1928).
Podle mapy potencionální přirozené vegetace (Neuhäuslová et al. 1997, 1998)
společenstvo:
Květnaté bučiny (Eu-Fagenion)
18. Bučina s kyčelnicí devítilistou (Dentario-enneaphylli-Fagetum)
2.1.10 Fyziotyp aktuální vegetace (Petříček,1999 et Löw et al.,1995)
BU (chudé kyselé bučiny, květnaté bohaté bučiny, jedlobučiny, květnaté jedliny,
květnaté bučiny na vápenitém podkladu),
_______________________________________________
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2.1.11 Typ mapovací jednotky (Pellantová et al., 1994)
4.b lesy ostatní, lesy přírodní a přirozené s přirozenou dřevinnou skladbou (i se
změněnou strukturou).
2.1.12 Typ aktuální vegetace (Vondrušková, 1994)
51 - lesy přírodní a přirozené (porosty s přirozenou druhovou skladbou
odpovídající stanovištním podmínkám se změněnou strukturou).
2.1.13 Lesní vegetační stupeň (Kolektiv, 1999)
5 – jedlobukový, 400-920 m n.m., průměrná teplota 4,8-7,3 ºC, roční srážky 8501050 mm, vegetační doba (dny nad 10 ºC) 105-160.
2.1.14 Porosty (WMS LČR s.p., 2016)
Tabulka 2: Porosty v zájmovém území.
Porost
Plocha (ha) dle GIS
18F16
1,8770
18F2
1,1230
Celkem
3,0000

%
63
37
100

Příloha č. M6: Porostní mapa
2.1.15 Přehled všech zjištěných biotopů
Biotop
Název biotopu CZ/EN
Plocha (ha)
Přírodní biotopy
Květnaté bučiny
L5.1
9130
Asperulo-Fagetum
2,4
beechforests
Nepřírodní biotopy
Lesní paseky a holiny
X10
Forest
plantations
of
0,6
allochtonous coniferous trees
Celkem
3,0000

%

Pozn.

80

20
100

2.1.16 Přehled zvláště chráněných nebo významných druhů rostlin a
živočichů
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Tabulka 3: Zvláště chráněné a významné druhy rostlin.

název druhu

aktuální
početnost nebo
vitalita
populace v
ZCHÚ

kategorie
podle
vyhlášky č.
395/1992
Sb./ČS*

popis biotopu druhu,
další poznámky

Abies alba

23.4.2016,
roztroušeně

-/C4a= NTtéměř
ohrožený

Dílčí plocha A1, biotop L5.1,
porost 18F16- 3 vzrostlé
stromy, dílčí plocha B, biotop
L5.1 a X11, porost 18F2

Cardamine trifolia

10.5.2015,
desítky, kveteodkvétá
29.5.2008,
odkvetlá,
desítky
1957, Hynek
Zavřel

Dílčí plocha A1, přechází do
území OP severovýchodně od
PP, také porost 18F16

-/C3=VUzranitelný

Dílčí plocha A1, přechází do
území OP severovýchodně od
PP, také porost 18F16
1. zmínka o výskytu

-/C4a= NTDaphne mezereum
23.4.2016,
téměř
Dílčí plocha A1, biotop L5.1,
porost 18F16
(lýkovec jedovatý)
jednotlivě
ohrožený jen
ČS2**
-/C4a= NT10.5.2015,
Dílčí plocha A1, A2, biotop
Euphorbia amygdaloides
téměř
L5.1, porost 18F16
roztroušeně
ohrožený
*vyhl. č.395/92 Sb.: KO-kriticky ohrožený, SO-silně ohrožený a O-ohrožený
ČS= GRULICH, Vít, 2012: Red List of vascular plants of the Czech Republic: 3rd
edition. Preslia: časopis české botanické společnosti, Praha: Česká botanická
společnost, roč. 84, č. 3, s. 631-645. ISSN 0032-7786.
**ČS2 = PROCHÁZKA, František [ed.]. 2001. Černý a červený seznam cévnatých
rostlin České republiky (stav roce 2000). Praha: Agentura ochrany přírody a
krajiny ČR, 146 s., Příroda, sv. 18. ISBN 80-860-6452-2

Tabulka 4: Zvláště chráněné a významné druhy živočichů.

název druhu

aktuální početnost nebo
vitalita populace v
ZCHÚ

kategorie
podle
vyhlášky č.
395/1992
Sb./ČS*

Accipiter nisus

10.5.2008, 1 ex., P. Pavelčík

SO/VUzranitelný

Bielzia coerulans

25.8.2009, 1 ex.

Columba oenas

7.6.2008, 1 ex., nalezena i
hnízdní dutina ze které
vyletěl, P. Pavelčík
15.5.2015, 1M, hlasové
projevy

popis biotopu druhu,
další poznámky

-/VU-zranitelný

SO/VUzranitelný
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Dílčí plocha A3, biotop
L5.1, porost 18F16
Dílčí plocha A1, biotop
L5.1, porost 18F16
Dílčí plocha A1, biotop
L5.1, porost 18F16

15
Corvus corax

Dryocopus martius

Dendrocopos
leucotos

28.4.2015, přelet, hlasové
projevy
30.4.2009, u severozápadní
hranice PP, M. Vymazal
15.5.2010, pár, ochranné
pásmo S od hranice PP, M.
Vymazal
24.3.2010 u severozápadní
hranice PP, M. Vymazal
15.5.2010, 1 M a 1F
ochranné pásmo S od
hranice PP, M. Vymazal
23.4.2016, 1 M
-i hlasové projevy
30.4.2009, 1M, hlasové
projevy v ochranném
pásmu, M. Vymazal
9.3.2010, 1 F, M. Vymazal
9.3.2010, 1 F, M. Vymazal
15.5.2010, 1F, v ochranném
pásmu, M. Vymazal

Dendrocopos
medius
Ficedula albicollis

25.6.2008, 1 M, 1 F, hnízdní
dutina, krmení, P. Pavelčík

Jynx torquilla

10.5.2008, 1 ex., P. Pavelčík

Lacerta agilis

15.5.2015, 1 M

Muscicapa striata

Picus canus

7.6.2008, 1 ex., ochranné
pásmo S od hranice PP, P.
Pavelčík
30.4.2009, v segmentu pro
rozšíření var B, 90 m SV od
současné hranice PP
Vymazal

Salamandra
salamandra

23.4.2016, 1 ex.

Sciurus vulgaris

15.5.2015, 1 ex.

-/LC-málo
dotčený

Dílčí plocha -, biotop L5.1,
porost 18B15
Dílčí plocha A3, biotop
L5.1, porost 18F16
Dílčí plocha -, biotop L5.1,
porost 18B15

Dílčí plocha A1, biotop
L5.1, porost 18F16
Dílčí plocha -, S od hranice
PP, biotop X11, porost
18B1
Dílčí plocha A3, biotop
SO/ENL5.1, porost 18F16
ohrožený
Dílčí plocha A1, biotop
L5.1, porost 18F16
Dílčí plocha -, biotop L5.1,
porost 18B15, S od hranice
PP,
Dílčí plocha A1, biotop
O/VU-zranitelný
L5.1, porost 18F16
-/NT-téměř
ohrožený

15.5.2015, 1 pár

Dílčí plocha A3, biotop
L5.1, porost 18F16
Dílčí plocha A3, biotop
L5.1, porost 18F16

O/VU-zranitelný

Dílčí plocha -, biotop L5.1,
porost 18B15

SO/VUDílčí plocha B, biotop L5.1,
zranitelný
porost 18F2
O/NEDílčí plocha B, biotop L5.1,
nevyhodnocený
porost 18F2
O/LC-málo
dotčený

Dílčí plocha -, biotop L5.1,
porost 18B15

-/VU-zranitelný

Dílčí plocha -, biotop L5.1,
porost 18F16

SO/VUzranitelný
O/NEnevyhodnocený

Dílčí plocha A3, biotop
L5.1, porost 18F16
Dílčí plocha A1, biotop
L5.1, porost 18F16

*vyhl. č.395/92 Sb.: KO-kriticky ohrožený, SO-silně ohrožený a O-ohrožený
ČS = Červený seznam ohrožených druhů České republiky (Plesník, Hanzal et
Brejšková, 2003).
Pokud není uveden v tabulkách v části 1.7, a tabulkách č. 4 a 5 autor, jde o nový
údaj zjištěný při zpracovávání plánu péče.
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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
V roce 1957 podával úřad Lesprojektu v Kroměříži soupis lesních lokalit, které
vyžadují z hlediska lesního využití ochranu. Soupis byl předán Lesprojektu
v Brandýse nad Labem. V soupise je jako zájmové území uvedeno lesní oddělení
58a, 63a, 57a-část, 57b-část o výměře 33,6 ha v polesí Kotáry, pozemek p.č.
1913/1 k.ú. Rajnochovice, důvod ochrany-autochtonní porost, studijní účely,
Cardamine triforia.
V příloze dopisu je dále uvedeno, že se ochrana má týkat porostu 63a2, a zde
uvedená výměra 9,09 ha je škrtnuta a opravena na 3,00 ha. Takže původní
navrhovaná výměra z roku 1957 se 10 x zmenšila.
Další zmínka o ochraně lokality je z 15.11. 1966, kdy Jan Coufalík, jako tehdejší
okresní konzervátor v rámci přípravy návrhů na zřízení státních přírodních
rezervací navrhuje převedení lesních rezervací v polesí závodu Rajnochovice na
státní přírodní rezervace. Mezi těmito rezervacemi je uvedena i rezervace
Bernátka s poznámkou o nutnosti nového vytýčení výskytu Cardamine trifolia.
Ke zřízení přírodní rezervace pak došlo výnosem Ministerstva kultury ČSR ze dne
16.ledna 1975. Pro zajímavost lze uvést, že výnosu uvádí, že se rezervace
rozkládá v „polesí Kotáry, les odd. 58 a2, o celkové rozloze 300 ha“, přičemž je ve
verzi stejnopisu neskenované a uložené v ústředním seznamu ochrany přírody
(ÚSOP, 2016) dodatečně připsána desetinná čárka na 3,00 ve verzi uložené
v rezervační knize pak je pak plocha upravena škrtnutím jedné nuly na 30 ha.
Dle § 22, odst.2) vyhlášky č.395/92 Sb. v platném znění došlo k převedení státní
přírodní rezervace Bernátka do kategorie přírodní památka.
Okresní úřad Kroměříž č.j.: RŽP/404/1/2486/92-Mo ze dne 12.8.1992 stanovil
bližší ochranné podmínky hospodaření v chráněném území Bernátka s tím, že
„daný porost bude ušetřen jakéhokoliv těžebního i pěstebního zásahu a nebude
zpracovávaná ani těžba nahodilá či kalamitní. V případě výjimečné události na
dané lokalitě bude vzniklá situace řešena ve spolupráci s orgány ochrany přírody
a státní správy lesního hospodářství“.
Okresní úřad Kroměříž č.j.: RŽP/246/3/1209/92-Mo ze dne 24.3.1993 ve
stanovisku k uznání honitby vlastníka honebních pozemků uvádí, že z hlediska
myslivosti je v území přírodní památky Bernátka zakázáno budovat a umísťovat
jakákoliv myslivecká zřízení přičemž zákaz platí i v ochranném pásmu přírodní
rezervace.
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Původní mapa z doby úvah o vyhlášení státní přírodní rezervace Bernátka (1957)

Zdroj dat: rezervační kniha, Lesprojekt-Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem
_______________________________________________
PLÁN PÉČE O PP BERNÁTKA

© ČSPOP 2016

18

Speciální opatření ochrany přírody nebyla prováděna.
b) lesní hospodaření
Vzhledem k malé výměře území má zásadní vliv na stav biotopů v přírodní
památce hospodaření v okolních porostech. V minulosti (před 20-30 lety) došlo
k odtěžení části okolních starých bukových porostů, většinou až k hranicím PP
(nejprve zejména na jižní, jihozápadní a západní straně). Okolní porosty mohly být
vykáceny v rámci obvyklého lesního hospodaření po dosažení mýtního věku
případně i v důsledku větrné kalamity. V současné době je na území přírodní
památky, spolu s částí stejného porostu 18F16 na severozápadě (o výměře 1,6
ha) jediný starší porost v okolí.
Otevření okolních porostů přispělo ke vzniků vývratů v okolí PP i na jejím vlastním
území. K větším větrným polomům došlo např. v roce 1996 a v srpnu 2001.
K poslednímu polomu v severní části PP došlo v roce 2014 (květen) na ploše 0,35
ha. Nyní zde zbývá pouze cca 30 buků lesních, zkamenění je sníženo. Současně
polom zasáhl i větší plochu navazující na severní straně na PP. Ke škodám
větrem bude v území docházet i nadále, budou eliminovány až po dosažení
účinné výšky okolních porostů.
Kmeny byly ze severní části PP v minulosti šetrně vyklizovány (pomocí navijáků),
ve střední a jižní části byly (také díky menší přístupnosti) většinou ponechávány
na místě.
Do prosvětlených částí porostu proniká třtina křovištní a další invazní druhy.
c) zemědělské hospodaření
V PP se nenahází pozemky zemědělského půdního fondu.
d) myslivost
Zájmové území je součástí honitby 7201206001-Bernátka. Biotopy a lesní porost
(druhová a věková skladba) v PP jsou poškozovány díky vysokému stavu zvěře
(především daněk skvrnitý).
e) rekreační a sportovní využití
V PP ani jejím ochranném pásmu nejsou vymezeny žádné turistické trasy. Lokalita
v současnosti není i v souvislosti s menší přístupnosti prakticky navštěvována. Pro
lesní hospodaření je využívána lesní cesta vedoucí po SZ, S a SV hranici PP.
Současné škodlivé vlivy a nevhodné jevy; současná ohrožení
Vysoký stav zvěře, zalesňování smrkem ztepilým, zabuřenění a škody větrem
v důsledku odkácení sousedních porostů.
Předpokládaná ohrožení v budoucnosti
1. Lesní hospodaření (provádění úmyslných těžeb, zalesňování nepůvodními
druhy dřevin, nevhodně prováděná výchova porostů apod.).
2. Neprovádění plánem péče stanoveného managementu.
3. Intenzivní lesní obhospodařování v ochranném pásmu a sousedních pozemcích
(holoseče, zalesnění nepůvodními druhy dřevin včetně smrku ztepilého, který je
v území nepůvodní i dle OPRL-Kolektiv,1999) a s ním související možné změny
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porostního klimatu, pojezdy lesní techniky přes plochu PP, přibližování dříví,
ponechávání klestu z okolních porostů atd.
4. Kácení dalších starých porostů, které jsou nyní součástí OP (SZ od PP, stejný
porost 18F16).

2.3

Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a
právní předpisy

- Územní plán obce Rajnochovice. Zde je plocha PP podle funkčního členění
zařazena do ploch přírodních, nachází se mimo zastavěné a zastavitelné území
obce nachází se v nezastavitelném území.
- Oblastní plán rozvoje lesa. PLO 41 Hostýnskovsetínské vrchy a Javorníky.
Platnost 2000-2019.
- Lesní hospodářský plán, platnost 1.1. 2012 - 31.12. 2021.

2.4

Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích
ploch

2.4.1 Základní údaje o lesích
Přírodní lesní oblast
Lesní hospodářský celek /
zařizovací obvod
Výměra LHC (zařizovacího
obvodu) v ZCHÚ (ha)
Období platnosti LHP (LHO)
Organizace lesního
hospodářství
Nižší organizační jednotka

PLO 41 Hostýnskovsetínské vrchy a Javorníky
Bystřice pod Hostýnem
12604 ha
1.1. 2012 - 31.12. 2021
Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.
Polesí Chvalčov

Tabulka 5: Přehled výměr a zastoupení souborů lesních typů
Přírodní lesní oblast: PLO 41 Hostýnskovsetínské vrchy a Javorníky
Lesní typ
Název LT
Přirozená dřevinná skladba Výměra Podíl
(LT)
LT dle (dle OPRL, Kolektiv
(ha)
(%)
1999)
4B1
4V3

4D7

BOHATÁ BUČINA
mařinková
VLHKÁ
BUČINA
devětsilová
OBOHACENÁ
BUČINA
česneková

BK8 JD2 DBZ LP

1,9079

63,6

BK4 JD4 DBL1, JV1, JS, OLL, OLŠ

0,7731

25,8

BK6 LP2 JD1 JV1

0,3190

10,6

Celkem

3,0000 100 %

Příloha č. M4: Lesnická mapa typologická
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Tabulka 6: Porovnání přirozené (dle OPRL, Kolektiv, 1999) a současné skladby
lesa (dle LHP, Anonymus, 2012).
ZkratNázev
Současné
Současné
Přirozené
Přirozené
ka
dřeviny
zastoupení
zastoupení
zastoupení
zastoupení
(ha)
(%)
(ha)
(%)
Jehličnany
0,257
8,6
0, 72
24
JD jedle bělokorá
0,129
4,3
SM smrk ztepilý
Listnáče
buk lesní
2,548
84,9
2,04
68
BK
KL,
javor klen,
0,066
2,2
0,15
5
mléč
JV
+
+
JS jasan ztepilý
lípa
+
+
LP
DBZ, dub zimní,
0,09
3
letní
DBL
OLL, olše lepkavá,
+
+
o. šedá
OLŠ
Celkem
3,000
100 %
100 %
Pozn.: současné zastoupení dřevin je uvedeno podle LHP. Skutečné
zastoupení se poněkud liší (např. nižším zastoupením JD a vyšším SM).
Graf č.1: Přirozené a skutečné zastoupení dřevin
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KL, JV

JS

LP

dřeviny

Vysvětlivky
přirozené zastoupení
skutečné zastoupení
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2.4.2 Přehled dílčích ploch
Území bylo podle porostních skupin a vlastností rozděleno do čtyřech dílčích
ploch. Toto rozdělení odpovídá potřebě plánování opatření podle charakteru
ploch. Dílčí plochy A1-A2 jsou stejného charakteru, byly vylišeny pouze z důvodu
jejich různé polohy a sjednocení s porostní mapou, Dílčí plocha A3 byla vylišena
pro svůj odlišný charakter a potřebu stanovení různých opatření i když tvoří jednu
porostní skupinu s A1 a A2. Dílčí plocha B byla vylišena v souladu s porostní
skupinou.
Dílčí plocha A1, A2 (1,1286+0,3508 ha)
Plochy se nachází na jihovýchodním, méně prudkém svahu. Zahrnují porostní
skupinu 18F16. Z biotopů je zastoupen L5.1. Porost je věkově i prostorově
diferencovaný, v severní a severozápadní části A1 je nižší zakmenění,
způsobené vývraty v důsledku odtěžení okolního porostu. Zde dochází
k zabuřenění, ale i k přirozené obnově BK.
Dílčí plocha A3 (0,3976 ha)
Plocha se nachází v severní části PP podél lesní cesty. Na ploše došlo
následkem silného větru k plošnému polomu. Zbylo pouze cca 30 stromů ve
druhu buk lesní. Zahrnuje také část porostní skupiny 18F16.
Dílčí plocha B (1,1230 ha)
Plocha se rozkládá především v západní části PP. Zahrnuje porostní skupinu
18F2. Z biotopů jsou zastoupeny L5.1 a X10. V dílčí ploše se nachází mladší
zmlazení buku, v menší míře také zmlazuje smrk. Zjištěná jedle pochází
z dosadeb před 20-30 lety. Nebezpečí zabuřenění.
Tabulka 7: Dílčí plochy
Název
Porost
A1
18F16
A2
18F16
A3
18F16
B
18F2
Celkem
-

Plocha
11286
3508
3976
11230
30000

%
37,6
11,7
13,3
37,4
100

Biotopy
L5.1
L5.1
L5.1, X10
L5.1, X10
-

Příloha č. T1: Popis lesních porostů (dílčích ploch) a výčet plánovaných
zásahů v nich
Příloha č. M3: Mapa dílčích ploch
Přirozenost lesních porostů
V dílčí ploše A3 není přítomna jedna z hlavních dřevin (těch, které mají
v potenciální přirozené skladbě zastoupení 20% a více) tj. jedle bělokorá a to ani
z podsadeb. Podle vyhlášky č.64/2011 Sb. však nesmí být výměra dílčí plochy na
které se provádí hodnocení menší než 1 ha, proto byla tato plocha v příslušné
mapě sloučena s okolní plochou se stupněm přirozenosti III. (les přírodě blízký).
Po provedeném zalesnění této plochy hlavními dřevinami a ponecháváním části
tlejícího dřeva budou i tato kritéria splněna. Vzhledem k vysokému tlaku spárkaté
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zvěře negativně ovlivňující přirozenou obnovu a strukturu v dílčích plochách i
delším i dalším faktorům se nedá během platnosti plánu péče předpokládat
zvýšení přirozenosti na II. stupeň (les přírodní).
Přirozenost lesních porostů v dílčích plochách
Stupeň
Plocha (ha)
%
přirozenosti

Dílčí plocha

III. les přírodě
blízký

3,0000

100

A1-3, B

Celkem

3,0000

100

-

Příloha č. M5: Mapa stupňů přirozenosti lesních porostů

2.5

Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních
ochranářských zásahů do území a závěry pro další postup

Tak jak je zmíněno i výše od vyhlášení PP do konce 90. let nebyly v území PP
prováděny žádné zásahy.
Po vytěžení okolních porostů, většinou až k hranicím PP (nejprve zejména na
jižní, jihozápadní a západní straně) před 20-30 lety začalo přibývat množství
vývratů na území PP, k větším polomům došlo v roce 1996 a 2001. Porosty byly
vykáceny v rámci obvyklého lesního hospodaření po dosažení mýtního věku
případně i v důsledku větrné kalamity.
K poslednímu polomu v severní části PP došlo v roce 2014 (květen) na ploše 0,35
ha. Nyní zde zbývá pouze cca 30 buků lesních, zkamenění je sníženo. Tuto
plochu bude po jejich domýcení nutné oplotit a při pravděpodobné nemožnosti
rychlé přirozené obnovy pro zabránění jejího zabuřenění zalesnit.
Kmeny byly ze severní části PP podél obvodové cesty v minulosti šetrně
vyklizovány (pomocí navijáků), ve střední a jižní části byly (také díky menší
přístupnosti) většinou ponechávány na místě.
V území byla ponecháno část mrtvého dřeva, kterým je podmíněna existence
mnoha druhů živočichů, včetně strakapouda bělohřbetého, který je předmětem
ochrany i Ptačí oblasti Hostýnské vrchy. Mimo odstranění dřevní hmoty z dílčí
plochy A3 v takové míře, která dovolí provedení zalesnění a v ostatních částech
v rozsahu umožňující přirozenou obnovu, bude mrtvé dřevo ponecháno na území
PP.
Do prosvětlených okrajových částí porostu proniká třtina křovištní a další invazní
druhy. V současné době je na území přírodní památky, spolu s částí stejného
porostu 18F16 na severozápadě (o výměře 1,6 ha) jediný starší porost v okolí.
Tím se zvyšuje její ohrožení větrem, ale zároveň i význam pro ekologickou
diverzitu území. Prosvětlování porostu a vysušování je v rozporu s ekologickými
nároky řeřišnice trojlisté, která je stínomilná a vyžaduje vlhké, humózní, na živiny
bohaté půdy, dá se proto očekávat její ústup, resp. přesun.
Ke škodám větrem bude v území docházet i nadále, budou eliminovány až po
dosažení účinné výšky okolních porostů.
Zásahy budou spočívat v podpoře přirozené obnovy jejího uvolňování a ochraně
proti poškozování zvěří, nebo v provádění podsadeb a vylepšení.
_______________________________________________
PLÁN PÉČE O PP BERNÁTKA

© ČSPOP 2016

23
Pro vytvoření vertikální struktury a vyšší druhové, věkové i prostorové diferenciaci
v dílčí ploše A3 a B obecně nutné používat jemnější způsoby hospodaření.
Výhledovým dlouhodobým pěstebním cílem je les ponechaný samovolnému
vývoji. Limitujícím faktorem péče o PP bude, díky vysokým stavům zvěře, ztížená
přirozená obnova, která nebude možná bez důsledné ochrany zmlazení. Pokud
nedojde k radikálnímu snížení stavu zvěře bude cílovým hospodářským způsobem
jednotlivě výběrný nebo podrostní způsob s maloplošnou clonnou-hloučkovitou
obnovou. Nebude-li dostatečně intenzivní přirozená obnova budou do oplocenek
prováděny umělé výsadby dřevin přirozené druhové skladby, nebo použito
dosadeb a individuální ochrany .
Při výchovných zásazích budou podporovány cílové dřeviny na úkor smrku.

2.6

Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich
možné kolize

Kolize se nepředpokládají.
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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
V nejbližší době by měl být proveden větší zásah v dílčí ploše A3, ve zbývající
části území (pokud nedojde k dalším polomům či jiné nepředvídané události)
budou prováděny pouze jemnější zásahy jako např. regulace nepůvodního smrku
ztepilého podpora a uvolňování přirozené obnovy, dosadby a ochrana proti zvěři a
buřeni.
Rámcová směrnice péče o les podle souborů lesních typů
Číslo
směrnice
446

Kategorie lesa

Soubory lesních typů

Les zvláštního
určení

4B, 4V, 4D

Předpokládaná cílová druhová skladba dřevin
SLT
Druhy dřevin a jejich orientační podíly v cílové druhové skladbě (desítky %)
4B1
BK8 JD2 DBZ LP
Průměrně za celé území
4V3
BK4 JD4 DBL1 JV1 JS OLL OLŠ
BK7, JD2-3, KL-JV+až 1, JS, LP, OL
4D7

BK6 LP2 JD1 JV1

Porostní typ A
Bukový (smíšený)
Základní rozhodnutí
Hospodářský způsob (forma)
výběrný
Obmýtí
fyzický věk

Obnovní doba
nepřetržitá

Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty
Udržení nebo zlepšení stavu, reprezentativnosti a zachovalosti přírodě blízkých biotopů
květnatých bučin a zároveň zachování příznivého stavu prostředí řeřišnice trojlisté a
strakapouda bělohřbetého a dalších ohrožených druhů. Podpora rozrůzněné věkové a
prostorové struktury lesa. Usilování o dosažení stavů zvěře, které umožní bezproblémové
odrůstání přirozeného zmlazení všech zastoupených dřevin přirozené-cílové druhové
skladby. Stabilizace (zalesnění a zajištění) obvodových částí území (zejména v severní a
západní části). Provedenými zásahy směřovat k ponechání porostů bez zásahu.
Způsob obnovy a obnovní postup
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Přirozená obnova, dosadba JD, KL, JS (BK, LP) v prosvětlených částech. Jinak dobré
předpoklady přirozené obnovy jsou limitovány nebezpečím zabuřenění a vysokým stavem
zvěře, bude proto nutné použít prostředky na ochranu přirozeného zmlazení, případně
kultur.
Uplatňování výběrných principů (jednotlivý až skupinovitý výběr) při tvorbě skupinovitě
uspořádaného různověkého lesa s vertikálním zápojem. Účelový výběr k podpoře přirozené
obnovy. Méně přístupné polohy, druhově a prostorově diverzifikované porosty s cílovými
druhy dřevin ponechat přirozenému vývoji. Případné obnovní zásahy, které by bylo nutné
provést při výskytu nečekané situace musí respektovat předměty ochrany.
Způsob zalesnění, stanovení druhů a procento melioračních a zpevňujících dřevin při
obnově porostu
Přednostně všestranně podporovat přirozenou obnovu. Při neúspěchu přirozené obnovy
umělá obnova sadbou. V případě plošného poškození části porostu a neúspěšné přirozené
obnovy sadba do oplocenek. Individuální a hloučkovité podsadby vzácnějších a chybějících
dřevin přirozené druhové skladby. Všechny cílové dřeviny jsou MZD.

Dřeviny uplatňované při zalesnění za použití umělé obnovy (%)
Umělá
obnova
sadbou,
počty
prostokořenných sazenic BK 8-9 tis. ks/ha,
BK7, JD2-3, KL-JV+až 1, JS, LP, OL
LP, KL, JV, JS 5 tis. ks/ha, JD, OL 3-4 tis.
ks/ha
Péče o nálety, nárosty a kultury, výchova porostů
U dosadeb provádět individuální ochranu proti zvěři a buřeni, případné skupinové zmlazení
nebo větší plochy porostu poškozené větrem plotit oplocenkami. Při výchově (zejména dílčí
plocha A3, B) šetřit podúroveň, provádět záporný výběr v úrovni, jinak pouze výběr
stanovištně a geograficky nepůvodních dřevin (SM). Podpora přimíšených cílových dřevin
(např. prostřihávky a pročistky náletů a nárostů SM skupin z přir. obnovy s přimíšenými
dřevinami cílové skladby). Zvýšení ekologické stability a biodiverzity, úprava druhové
skladby, podpora přirozeného zápoje a vertikálního členění skupin a etáží.
Opatření ochrany lesa
Porost je značně ohrožen větrem, zmlazení a kultury zvěří a buření. V porostu ponechat
mrtvé dřevo dřevin cílové druhové skladby, včetně stojících souší (dřevní hmotu z dílčí
plochy A3 odstranit v takové míře, která umožní provedení zalesnění, v ostatních částech
odstranit po dohodě s orgánem ochrany přírody jen tu část která by mohla omezit
přirozenou obnovu (v případě kalamitních stavů).
Předcházet koncentraci zvěře a jí působeným škodám na lesních porostech (např.
nepřikrmovat zvěř v PP a OP)
Provádění nahodilých těžeb
Neprovádět nahodilou těžbu u dřevin přirozené cílové druhové skladby (s výjimkou dílčí
plochy A3).
Doporučené technologie
Těžbu provádět v době vegetačního klidu (od 1.11. do 1.3., při výjimečných okolnostech od
1.8. do 1.3), v ideálním případě při zámrazu. Při těžbě, vyklizování dřeva a těžebních zbytků
či dalších zásazích vyloučit poškození plochy PP (kmeny vytáhnout nejkratší cestou mimo
PP). Použít prostředky šetřící přirozené zmlazení a půdní povrch-koně, lanové systémy,
případně navijáky bez neopodstatněných pojezdů traktorů.
Individuální ochrana proti zvěři: ruční aplikace repelentních přípravků, dřevěné, drátěné
nebo plastové oplůtky nesené na dřevěných kůlech. Skupinová ochrana: klasické nebo
lesnické pletivo. Vyžínání buřeně ručně nebo křovinořezem.
Poznámky
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Ke směrnici přihlédnout i při hospodaření v přilehlém ochranném pásmu. Některé typy
opatření jsou podrobněji popsány v Standardu opatření ke zlepšení struktury lesních
porostů. SPPK D02005:2014.

Příloha č. M4: Lesnická mapa typologická
Příloha č. M5: Mapa stupňů přirozenosti lesních porostů
b) péče o živočichy
Vzhledem k výskytu ohrožených druhů ptáků i dalších živočichů je nutné provádět
kácení a vyklizování dřeva mimo hnízdní období a hlavní období rozmnožování
(březen-červenec). V porostu ponechat co nejvíce mrtvého dřeva včetně stojících
souší (dřevin přirozené druhové skladby. Podrobný výčet dalších navrhovaných
zásahů a činností v území je také uveden v RSH.
3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území
a) lesy
Plánované zásahy jsou uvedeny v příloze č. T1.
Příloha č. T1: Popis lesních porostů (dílčích ploch) a výčet plánovaných
zásahů v nich
Příloha č. M3: Mapa dílčích ploch
Příloha č. M4: Lesnická mapa typologická

3.2

Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného
pásma včetně návrhu zásahů a přehledu činností

Zabránit dalšímu otevření PP pro bořivé větry-dotěžit zbytek okolních starých
porostů (na východní straně) až v době kdy nové okolní porosty dostatečně
odrostou.
Vzhledem k výraznému omezení přirozené obnovy (v případě jedle bělokoré až
k úplnému znemožnění) v důsledku přezvěření je potřebné snížit stavy spárkaté
zvěře (především daňka skvrnitého) nejen v honitbě kde se PP nachází, ale i
v sousedních. V ideálním případě by byl žádoucí přechod na přírodě blízké
myslivecké hospodaření ve smyslu Míchala et Petříčka (1999).
S vysokými stavy spárkaté zvěře souvisí i požadavek neumísťovat krmeliště a
nepřikrmovat zvěř.
Při provádění těžeb v okolních porostech je nutné pro skládkování nebo
vyklizování dřeva a těžebních zbytků nepoužívat plochu PP. Při výchovné těžbě je
žádoucí redukovat zejména smrk ztepilý a to i za cenu protěžování méně
kvalitních jedinců původních druhů dřevin a tyto šetřit. Vytěženou dřevní hmotu
pokud možno alespoň zčásti ponechat v porostu (ne smrk ztepilý).
Vzhledem k výskytu ohrožených druhů ptáků je vhodné provádět případné kácení
a vyklizování dřeva mimo hnízdní období (mimo březen-červenec).
Příloha č. M6: Porostní mapa
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3.3

Zaměření a vyznačení území v terénu

Geodetické zaměření hranic PP, včetně vypracování geometrického plánu bylo
provedeno v roce 2003 v intencích souhlasu bývalého vlastníka dotčeného
pozemku s úpravou hranic PP. Tato hranice byla stabilizována geodetickými
znaky (jde přibližně o variantu A, popsanou v části 3.4). K přehlášení však
nedošlo.
Případné nové geodetické zaměření, resp. zhotovení záznamu podrobného
měření a stabilizaci hranic s následným zapsání kódu ochrany na dotčených
částech parcel provést dle zvolené varianty v části 3.4.
Pruhové značení a označení PP tabulemi se státním znakem v souladu s
vyhláškou č. 64/2011 Sb. o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a
označování chráněných území bude v průběhu platnosti plánu péče obnovováno.
V případě jejich potenciálního poškození je třeba provést výměnu resp. opravu.

3.4

Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v
území

V současném LHP je celý dílec 18F (výměra 4,65 ha) v souladu s jeho
charakterem veden jako přírodní památka Bernátka, proto se navrhuje přehlášení
PP na tuto výměru (varianta B v příloze č.N1). Na zvážení je také menší-původní
uvažovaný návrh rozšíření z roku 2003 (varianta A v příloze č.N1). Zvětšení
výměry by pak dle GIS činilo v případě varianty B (která obsahuje i variantu A) ze
3 ha na 4,62 ha, pro variantu A pak na 3,79 ha.
Pokud bude přírodní památka přehlašována, bude vhodná aktualizace předmětu
ochrany tak jak jsou uvedeny v části 1.7 (např. název biotopů dle Katalogu biotopů
Chytrý et al [eds.] 2010) i bližších ochranných podmínek.
Při projednávání nového LHP zařadit (tak jako nyní) porosty v PP do kategorie
lesa zvláštního určení § 8, odst.2, písm. a) zákona č.289/95 Sb. o lesích
v platném znění-kód 32a a v případě realizace rozšíření prostorové rozdělení
upravit podle zvolené varianty.
Příloha č. N1: Varianty změny hranic

3.5

Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání
území veřejností

Území leží stranou sítě turistických tras a není příliš navštěvováno, proto není
regulace potřeba.

3.6

Návrhy na vzdělávací využití území

Vzhledem k lokalizaci mimo turistické trasy se nepředpokládá umístění informační
tabule. Území by mohlo být využito při vyloučení poškození předmětů ochrany
k odborným exkurzím, nejlépe v mimohnízdní době.

3.7

Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu
ochrany území

V druhé polovině období platnosti plánu péče‚ minimálně 1 rok před koncem
platnosti provést botanický inventarizační průzkum-cévnaté rostliny (včetně
fytocenologie). Vyhotovit ornitologický inventarizační průzkum. Průběžně
monitorovat populace zvláště chráněných druhů živočichů i rostlin a stav lokality.
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4 ZÁVĚREČNÉ ÚDAJE
4.1

Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem
ochrany přírody podle jednotlivých zásahů (druhů prací)

Příloha č. T2: Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany
přírody podle jednotlivých zásahů (druhů prací)
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4.3
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M
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ZCHÚ
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ochranné pásmo
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Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální
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