Příloha č. T1:
Popis dílčích ploch a objektů a výčet plánovaných zásahů v nich (příloha k bodům 2.4.3 a 3.1.2)
označení
plochy
nebo
objektu

název

výměra
(ha)

1

Vstup a jeho
okolí

0,0058

1

Vstup a jeho
okolí

0,0058

1

Vstup a jeho
okolí

0,0058

1

Vstup a jeho
okolí

0,0058

2

Štola

0,0440

2

Zemský povrch
nad štolou

0,0440

stručný popis charakteru
plochy nebo objektu a
dlouhodobý cíl péče
Vstup – mříž
Zamezit rušení netopýrů a
poškozování lokality.
Vstup – svahový sesuv
Zajistit aby nedošlo ke
zmenšování vstupního
(vletového) otvoru.

Před vstupem.
Odstranění náletových dřevin.
Umožnit volný průlet.

Svah nad vstupem
Zajištění stability svahu
Vnitřní prostor štoly
Umožnit netopýrům přístup do
celé štoly ve stávajícím
rozsahu.
Smíšený porost zřejmě
náletového původu.
Zachovat charakter porostu.

doporučený zásah

nalé
hav
ost*
)

termín
provedení
**)

interval
provádění

Provádění kontroly, údržby (výměna zámku, oprava
zavíracího mechanizmu apod.), v případě potřeby se provede
výměna mříže.

1

2011

1 x za rok

Rozsah závisí od stavu v daném roce (od prostého odstranění
kamenů a zeminy přes úpravu svahu až po zabezpečení
sesuvu drátěnými konstrukcemi).

1

Prostor vchodu udržovat v nejbližší vzdálenosti (cca 4-5 m)
bez náletu a dalších porostů), ve větší vzdálenosti možno
nálety a porosty v množství, při kterém nebudou omezovat
průlety netopýrů ponechat (přirozená pohledová stěna
bránící nalezení lokality a nežádoucímu pohybu lidí
v prostoru vchodu). Odstraněné dřeviny v nezbytném
případě pálit na takovém místě a vzdálenosti, aby nedošlo ke
vniknutí žádného kouře do prostoru štoly.
Podporovat tvorby keřového patra na svazích na svahu nad
vstupem do štoly (pokud neomezí jiné stabilizační opatření).

dle potřeby dle potřeby

2

2011

1 x za 3-4
roky

2

průběžně

průběžně

V případě zjištění možných závalů jejich odstranění event.
stabilizace nadloží.

-

Pokračovat ve stávajícím extenzivním využívání.

-

dle potřeby dle potřeby

-

-

*) naléhavost - stupně naléhavosti
1.
stupeň - zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany),
2.
stupeň - zásah vhodný,
3.
stupeň - zásah odložitelný.
**) Zásahy v lokalitě (mimo odstraňování náletu před vstupem a lesnického hospodaření na zemském povrchu nad štolou) provádět v době
bez přítomnosti netopýrů tj. obecně od května do září.

