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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:

Semetín

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:

Vsetín, Zlín

obec s rozšířenou působností:

Vsetín, Vizovice

obec s pověřeným obecním úřadem:
obec:

Hošťálková, Lhota u Vsetína, Liptál, Ratiboř,
Vsetín, Trnava

katastrální území:

Hošťálková, Lhota u Vsetína, Liptál, Ratiboř
u Vsetína, Rokytnice u Vsetína, Vsetín,
Trnava u Vsetína
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1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí
Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí je uvedeno
v samostatné příloze (viz seznam příloh).

1.4 Výměra území a druhy a způsoby využití pozemků

Druh pozemku

ZCHÚ
plocha v ha

lesní pozemky

OP
plocha v ha

ZCHÚ
plocha v ha

1024,71

vodní plochy

zamokřená plocha
3,59

trvalé travní
porosty
orná půda

5,91

rybník nebo nádrž
vodní tok

2,64

neplodná půda

26,72

ostatní způsoby
využití

18,31

181,40
22,52

ostatní
zemědělské
pozemky
ostatní plochy

7,28

45,10
zastavěné
plochy a nádvoří
plocha celkem

Způsob využití
pozemku

2,59
1287,19

5,91

1.5 Překryv území s jinými chráněnými územími
MZCHÚ:

Natura 2000
ptačí oblast:
evropsky významná lokalita:

1.6 Kategorie IUCN
V. - chráněná krajina

8
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1.7 Předmět ochrany ZCHÚ
1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ

Předmětem ochrany jsou společenstva významná z hlediska evropského společenství
– Širokolisté suché trávníky s význačným výskytem vstavačovitých a bez jalovce
obecného (Juniperus communis), Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu
vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis), Mezofilní ovsíkové
louky, Luční pěnovcová prameniště, Lesní pěnovcová prameniště, Nevápnitá
mechová slatiniště, Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin, Květnaté bučiny
a Západo-karpatské dubohabřiny.
1.7.2 Hlavní předmět ochrany PP – současný stav (dle: Schneider, Lacina a kol., 2010)
A. ekosystémy
název ekosystému

podíl
popis ekosystému
plochy v
ZCHÚ (%)
T 3.4C Širokolisté suché
0,16
Na území EVL Semetín se vyskytuje pouze ojediněle
trávníky s význačným
v několika mozaikách. Má sníženou reprezentativnost i
výskytem vstavačovitých a
zachovalost (většinou na B/B). Jedná se především o louky
bez jalovce obecného
s dominantní Brachypodium pinnatum. Druhou skladbu dále
(Juniperus communis)
tvoří např. Antennaria dioica, Aquilegia vulgaris, Primula
veris, Trifolium alpestre či Trifolium ochroleucum. Ze o
vstavačovitých se zde vyskytují mj. Listera ovata, Orchis
mascula či Traunsteinera globosa.
T3.4D Širokolisté suché
0,96
Biotop se na území EVL Semetín vyskytuje spíše v omezené
trávníky bez význačného
míře. Vyznačuje se sníženou reprezentativností a
výskytu vstavačovitých a
zachovalostí. Netvoří „čistá“ společenstva, vyskytuje se
bez jalovce obecného
v mozaikách, většinou s biotopy T1.1 – mezofilní ovsíkové
(Juniperus communis)
louky a T1.3 – poháňkové pastviny. V případě zanedbaného
hospodaření pak zarůstá křovinami biotopu K3 – vysoké
mezofilní a xerofilní křoviny. Druhové skladbě dominuje
Brachypodium pinnatum, z dalších druhů jsou uváděny
např. Primula veris, Listera ovata, Jacea pratensis subsp.
oxylepis.
T1.1 Mezofilní ovsíkové
6,68
Mezofilní ovsíkové louky jsou co do plochy i zastoupení
louky
nejrozšířenějším nelesním společenstvem v EVL Semetín.
Vyskytují se zde jak samostatně, tak i v mozaikách
(především s biotopem T1.3 – poháňkové pastviny).
Reprezentativnost a zachovalost biotopu T1.1 v rámci území
značně kolísá, nejrozšířenější je v mozaikách, kde je
charakterizován střední reprezentativností i zachovalostí
B/B, resp. C/B. Narušený stav však často vykazuje i jako
samostatné společenstvo.
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Hlavní předmět ochrany PP – současný stav (dle: Schneider, Lacina a kol., 2010)
A. ekosystémy - pokračování
název ekosystému
podíl
popis ekosystému
plochy v
ZCHÚ (%)
R1.1 Luční pěnovcová
Na území EVL Semetín se nachází pouze jedno luční
0,00
prameniště
pěnovcové prameniště. Je součástí přírodní památky
Pivovařiska v západní části EVL. Biotop R1.1 tvoří mozaiku
s biotopem T3.4C, od nejž je však poměrně dobře vymezen.
V druhové skladbě se vyskytují mj. Carex flava, Dactylorhiza
majalis, Eriophorum latifolium, Parnassia palustris či
Valeriana simplicifolia. Biotop je kvalitní, s dobrou
reprezentativností i zachovalostí.
R1.3 Lesní pěnovcová
prameniště

0,00

R2.2 Nevápnitá mechová
slatiniště

0,01

S1.2 Štěrbinová vegetace
silikátových skal a drolin

0,01
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Lesní pěnovcová prameniště se na území EVL Semetín
nachází na cca 8 místech, převážně bez ohledu na stav
okolních porostů (bukové či smrkové hospodářské porosty
v různé fázi vývoje). Část pramenišť je ovlivněna zastíněním
okolním porostem a jsou téměř bez vegetace.
Nejzachovalejší typické lesní pěnovcové prameniště se
nachází cca 0,75 km jižně o západního cípu obce Semetín.
Dominantní vegetací jsou zde mechorosty Cratoneuron
commutatum, Pellia endiviifolia.
Nevápnitá mechová slatiniště se na území EVL nachází
pouze na dvou místech. Jsou součástí mozaiky pastvinných
travinobylinných společenstev, k nimž tvoří druhové
přechod. Další zachování lokalit je vázáno především na
udržení extenzivní formy hospodaření, ať už kosení či
pastvy ovcí.
V druhové skladbě jsou uváděny např. Carex flava,
Dactylorhiza majalis, Polygala amarella, Valeriana
simplicifolia, Eriophorum angustifolium či Triglochin
palustre.
Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin se v EVL
Semetín vyskytuje pouze bodově na dvou místech. První
lokalita je vázána na mrazový srub (se zastoupením
Asplenium septentrionale) na jižním svahu Křížového .Druhá
lokalita se nachází v přírodní památce Křížový.Rovněž zde se
nachází mrazový srub, porostlý vegetací s dominantními
mechorosty (Neckera crispa, Neckera complanata, Homalia
besseri, Seligeria recurvata, Seligeria pusilla, Lejeunea
cavifolia, Tritomaria exsecta).
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Hlavní předmět ochrany PP – současný stav (dle: Schneider, Lacina a kol., 2010)
A. ekosystémy - pokračování
název ekosystému
podíl
popis ekosystému
plochy v
ZCHÚ (%)
L5.1 Květnaté bučiny
49,89 Biotop květnatých bučin tvoří ucelené komplexy především
v centrální a západní části EVL Semetín. Rozsáhlé porosty
jsou však v současnosti obnovovány náseky a holosečnou
těžbou, což se projevuje ve snížení jejich reprezentativnosti
a zachovalosti. Lesní porosty mají převážně hospodářský
charakter se zjednodušenou věkovou, druhovou a
prostorovou porostní strukturou.
L3.3B Západo-karpatské
Biotop se vyskytuje roztroušeně a to především ve východní
5,24
části EVL Semetín. Jedná se především o menší lesíky až
dubohabřiny
remízky mezi pastvinami či při okraji lesních komplexů.
Lesní porosty mají často střední tvar lesa, tj, jedná se o
kombinaci lesa vysokého (generativního původu) a nízkého
(vegetativního původu).

1.8 Předmět ochrany EVL anebo PO, s kterými je ZCHÚ v překryvu
Typy přírodních stanovišť Širokolisté suché trávníky s význačným výskytem
vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis), Širokolisté suché
trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus
communis), Mezofilní ovsíkové louky, Luční pěnovcová prameniště, Lesní pěnovcová
prameniště, Nevápnitá mechová slatiniště, Štěrbinová vegetace silikátových skal
a drolin, Květnaté bučiny a Západo-karpatské dubohabřiny jsou předmětem ochrany
v evropsky významné lokalitě Semetín.
A. typy přírodních stanovišť
kód a název typu přírodního stanoviště podíl plochy v
ZCHÚ (%)

popis biotopu typu přírodního stanoviště

6210 Polopřirozené suché trávníky a
facie křovin na vápnitých podložích
(Festuco-Brometalia),
význačná
naleziště vstavačovitých - prioritní
1,12
stanoviště

T3.4C Širokolisté suché trávníky s
význačným výskytem vstavačovitých a
bez jalovce obecného (Juniperus
communis)

6510 Extenzivní sečené louky nížin až
podhůří
(Arrhenatherion, 6,68
Brachypodio-Centaureion nemoralis)

T1.1 Mezofilní ovsíkové louky
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7140 Přechodová
třasoviště

rašeliniště

a

0,01

R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště

7220 Petrifikující prameny s tvorbou
0,00
pěnovců (Cratoneurion)

R1.1 Luční pěnovcová prameniště

8220
Chlasmofitická
vegetace
0,01
silikátových skalnatých svahů

S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových
skal a drolin

9130
Bučiny
Asperulo-Fagetum

L5.1 Květnaté bučiny

asociace

49,89

9170 Dubohabřiny asociace Galio 5,24
Carpinetum

R1.3 Lesní pěnovcová prameniště

L3.3B Západo-karpatské dubohabřiny

1.9 Cíl ochrany
Cílem ochrany je zachování příznivého stavu biotopů T 3.4C Širokolisté suché trávníky
s význačným výskytem vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis),
T 3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez
jalovce obecného (Juniperus communis), T1.1 Mezofilní ovsíkové louky, R2.2
Nevápnitá mechová slatiniště, R1.1 Luční pěnovcová prameniště, R1.3 Lesní
pěnovcová prameniště, S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin, L3.3B
Západo – karpatské dubohabřiny, L5.1 Květnaté bučiny.

12

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

2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět
ochrany
2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů
Přírodní památka Semetín se rozkládá v údolí a na svazích údolí Semetínského
potoka, na jihu a jihovýchodě potom na odlesněných vrších členitého hřebene mezi
Janišovským vrchem a Chléviskem. Reliéf je značně svažitý. Na území PP Křížový se
vyskytují skalní výchozy s pseudokrasovou rozsedlinovou jeskyní. Nadmořská výška
území dosahuje 640 m, převýšení je 305 m.

Geomorfologie

Přírodní památka Semetín 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.
Liptálské hřbety jsou členitou vrchovinou, v jejímž reliéfu se silně projevují geologické
struktury paleogenního flyše. Hřbety jsou vesměs SV - JZ směru, tvořenými vrstvami s
převahou pískovců. Hřbety jsou vázány spíše na souvrství s převahou pískovců, údolí
a sedla jsou založenas převážně na jílovcích.

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

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. Zejména souvrství s převahou jílovců jsou bohatá na uhličitan vápenatý
(místy se vyskytují organodetritické pískovce až vápence), který se často ukládá na
vývěrech silněji mineralizovaných pramenů v podobě pěnovce.

Pedologie

Mezi příznačné půdní typy vyskytující se území patří především kambizemě. Tyto
půdy jsou těžké, jílovitohlinité. Charakteristickou kategorií je B, D, zejména kambizem
districká.

Klima

Přírodní památka Semetín náleží dle Quittovy klasifikace (1971) do mírně teplé oblasti
MT2. Tato oblast se vyznačuje vlhkým, mírně teplým klimatem. Dle automatizované
meteorologické stanice ve Vsetíně byla zjištěna průměrná roční teplota 8 °C
a průměrné roční srážky dosáhly hodnoty 888 mm. Vegetační doba, tj. počet dnů nad
10 °C se pohybuje kolem 142 dnů.
Dle Langova dešťového faktoru, tj. podíl průměrného ročního úhrnu srážek
a průměrné roční teploty vzduchu, bylo klima oblasti klasifikováno jako humidní.

Průměrná
Nadmořská teplota
Stanice výška
roční
IV - IX
0
m n.m.
C
Vsetín 344
8,0
14,4
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Průměrné
srážky
roční IV - IX
mm
888
532

Vegetační
doba
Langův faktor
/nad 100C/
(oblast)
dnů
111-hum.
142
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Charakteristiky
Počet letních dnů
Počet dnů nad100C
Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Prům. teplota v lednu
Prům. teplota v červenci
Prům. teplota v dubnu
Prům. teplota v říjnu
Počet dnů srážek nad 1 mm
Úhrn srážek ve veg.době
Úhrn srážek v zimě
Srážky celkem
Počet dnů se sněhem
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

MT2
20-30
140-160
110-130
40-50
-3- -4
16-17
6-7
6-7
120-130
450-500
250-300
700-1000
80-100
150-160
40-50

Hydrologie

Celé území je protkáno sítí drobných vodních toků, patřících do povodí tří
levostranných přítoků Bečvy Centrální (největší) část území patří do povodí
Semetínského potoka. Jižní svahy jsou odvodňovány do Rokytenky. Severozápadní
část pak spadá do povodí Ratibořky.

Biota

Lokalita zahrnuje typicky vyvinuté květnaté bučiny (L5.1) s kyčelnicí devítilistou
(Dentaria enneaphyllos), vzácněji kyčelnicí žláznatou (Dentaria glandulosa)
a orchidejemi: okrotice dlouholistá (Cephalanthera longifolia), kruštík modrofialový
(Epipactis purpurata), kruštík Greuterův (Epipactis greuteri). Bučiny jsou v nižších
polohách na východě střídány dubohabřinami (L3.3B). Toky jsou doprovázeny
vegetací jasanovo-olšových luhů (L2.2A, B) a místy i devětsilovými lemy.
Z nelesních společenstev jsou dochovány reprezentativní ovsíkové louky (T1.1)
a širokolisté suché trávníky (T3.4D a T3.4C).
Vyskytuje se zde poměrně široké spektrum vegetace vlhkých a zamokřených
stanovišť jako jsou např. nevápnitá mechová slatiniště (R2.2) a přechodová rašeliniště
(R2.3). Zajímavým biotopem jsou také luční a lesní pěnovcová prameniště (R1.1
a R1.3), štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin (S1.2).
Území hostí velký počet významných rostlinných druhů jako je např. kociánek
dvoudomí (Antennaria dioica), řepíček řepíkovitý (Aremonia agrimonoides), orlíček
obecný (Aquilegia vulgaris), sleziník zelený (Asplenium viride), bříza tmavá (Betula
15

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

obscura), sveřep větevnatý (Bromus ramosus), ostřice Hartmanova (Carex hartmanii),
pcháč bělohlavý (Cirsium eriophorum), škarda ukousnutá (Crepis praemorsa),
prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii), p. májový (D. majalis), prstnatec bezový
(D. sambucina), kapraď rezavá (Dryopteris affinis), k. širolistý (E. helleborine), k.
bahenní (E. palustris), suchopýr širokolistý (Eriophorum latifolium), sněženka
podsněžník (Galanthus nivalis), mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus), pětiprstka
žežulník (Gymnadenia conopsea), prasetník plamatý (Hypochaeris maculata), plavuň
jedlová (Huperzia selago), jalovec obecný (Juniperus communis), bika žlutavá (Luzula
luzulina), plavuň pučivá (Lycopodium annotinum), hnilák smrkový (Monotropa
hypopitys), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), prstnatec plamatý (Orchis
maculata), p. mužský (O. mascula), lipnice oddálená (Poa remota), tolije bahenní
(Parnassia palustris), čistec alpínský (Stachys alpina), kapradiník bažinný (Thelypteris
palustris), hlavinka horská (Traunsteinera globosa), bařička bahenní (Triglochin
palustre), kozlík celolistý (Valeriana simplicifolia), jmelí bílé jedlové (Viscum album).
Z živočichů zde nalezneme např. čápa černého (Ciconia nigra), datla černého
(Dryocopus martius), kosa horského (Turdus torquatus), krkavce velkého (Corvus
corax), skorce vodního (Cinclus cinclus), mloka skvrnitého (Salamandra salamandra),
skokana hnědého (Rana temporaria) a ropuchu obecnou (Bufo bufo).
Dle fytogeografického členění se jedná o Karpatské mezofytikum. Potenciální
přirozenou vegetaci tvoří ostřicová dubohabřina, ostřicová bučina a bučina s kyčelnicí
devítilistou. Z hlediska lesnické geomorfologie je území EVL Semetín součástí přírodní
lesní oblasti (PLO) 41– Hostýnsko-vsetínská vrchovina a Javorníky.

2.2 Popis lokality - současný stav
Lokalita zahrnuje typicky vyvinuté květnaté bučiny (L5.1) s kyčelnicí devítilistou
Dentaria enneaphyllos, vzácněji kyčelnicí žláznatou Dentaria glandulosa
a orchidejemi: okrotice dlouholistá Cephalanthera longifolia, kruštík modrofialový
Epipactis purpurata, kruštík Greuterův Epipactis greuteri. Bučiny tvoří rozsáhlé
porosty, zejména na jižních svazích hřebenu Drastihlavy a Ratibořského grúně, a
místy mají až pralesovitý charakter. Stejně tak typicky vyvinuté jsou západo-karpatské
dubohabřiny (L3.3B). Z nelesních společenstev jsou dochovány reprezentativní
ovsíkové louky (T1.1) a širokolisté suché trávníky (T3.4D a T3.4C).
Vyskytuje se zde poměrně široké spektrum vegetace vlhkých a zamokřených
stanovišť jako jsou např. nevápnitá mechová slatiniště (R2.2) a přechodová rašeliniště
(R2.3). Zajímavým biotopem jsou také luční a lesní pěnovcová prameniště (R1.1
a R1.3), štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin (S1.2) a nepřístupné jeskynní
prostory (S3B). Toky jsou doprovázeny vegetací jasanovo-olšových luhů (L2.2A, B)
a místy i devětsilovými lemy.
Květnaté bučiny jsou často po vykácení nahrazovány smrkovými
monokulturami. Lesní mechanizace narušuje prameniště. Nemalé je i poškození zvěří.
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Negativně se také projevuje změna či upuštění od hospodaření na loukách
a pastvinách. Mnohé z nich byly v minulosti přeměny na intenzivní porosty a až dnes
se jejich stav zlepšuje. Jiné pastviny a louky byly naopak ponechány ladem, popř.
osázeny stromy či zastavěny. Negativním trendem je stále se zvětšující plocha
zastavěných území.

Přehled zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
název druhu

aktuální
početnost
nebo vitalita
populace v PP

datel černý
dosud
(Dryocopus martius) neupřesněno
čáp černý
(Ciconia nigra)

dosud
neupřesněno

prstnatec májový
(Dactylorhiza
majalis)

dosud
neupřesněno

vstavač bledý
(Orchis pallens)

dosud
neupřesněno

hlavinka horská
(Traunsteinera
globosa)
vstavač mužský
(Orchis mascula)

dosud
neupřesněno
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dosud
neupřesněno

kateg. podle popis biotopu druhu, další poznámky
vyhlášky č.
395/1992 Sb.
/ červený
seznam ČR
- / C1
Obývá rozsáhlejší lesní celky, jehličnaté i
listnaté. Je stálý, k hnízdění si vytesává
dutiny, živí se hmyzem žijícím ve dřevě
SO / C1
Dává přednost rozsáhlejším lesům smíšeným,
listnatým i jehličnatým. Potravu získává v
tůních a malých potocích. Hnízdí jednotlivě na
stromech.
O/C1
Vyskytuje se jen ve vyšších horských
polohách, na rašeliništích nebo silně
rašelinných loukách. Roste na kyselých
substrátech.
SO/C2
Roste v řídkých lesích, na okrajích lesů, v
křovinách. Místy roste i na nehnojených
mírně vlhkých a spíše zásaditých loukách.
Jeho výskyt je od nížin až do hor.
SO/C2
Vyhledává sušší a slunná stanoviště, louky a
pastviny.
SO/C2

Roste převážně na loukách a pastvinách, také
ve světlých lesích a křovinách.
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Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti
v minulosti, současnosti a blízké budoucnosti
Je třeba zdůraznit, že současný stav krajiny a ekosystémů v PP Semetín nevznikl
pouze v důsledku stávájícího hospodaření, ale i v důsledku historického vývoje.
Současné hospodaření ovlivňuje výsledky vývoje krajiny PP Semetín
v minulosti.

a) ochrana přírody

Speciální ochrana přírody byla na území PP Semetín dosud realizována ve velmi
omezené míře. Jsou zde vymezena dvě maloplošná zvláště chráněná území – PP
Křížový a PP Pivovařiska. Na území PP Pivovařiska se je prováděna péče o lokalitu
prostřednictvím pastvy ovcí.
Obecným, avšak zásadním, problémem péče o evropsky významné lokality je
nekoncepčnost státní politiky v přístupu k soustavě NATURA 2000. Přístupy k péči se
mění poměrně často a jsou ovlivňovány snahou vyjít vstříc atmosféře ve společnosti,
která většinou vnímá ochranu přírody pouze jako zátěž. Plán péče je proto zpracován
tak, aby v maximální možné zahrnoval skutečné potřeby péče o biotopy, které jsou v
PP předmětem ochrany, avšak reflektoval metodické a koncepční požadavky
zadavatele.

b) lesní hospodářství

Na území PP Semetín jsou patrné tři zásadní způsoby obhospodařování lesních
porostů. Prvním je běžné bukové hospodářství. To se v současné době projevuje
zejména necitlivými obnovami lesních porostů na rozsáhlých ucelených plochách,
zejména v centrální části PP. Vznikají tak rozsáhlé komplexy víceméně stejnověkých
mladých kultur, což snižuje ekologickou stabilitu těchto porostů. Tento stav současně
klade do budoucna zvýšené ekonomické požadavky, dané potřebou výchovy lesních
porostů.
Stále zde však zůstává několik enkláv starých bukových porostů (zejména v lokalitách
Mraznica a Volařka), které si vyžadují citlivější způsob obnovy tak, aby došlo k
vytvoření maloplošné, věkově prostorově diferencované struktury lesních porostů
přirozené dřevinné skladby.
Druhým významným způsobem obhospodařování lesních porostů jsou prakticky
“selské lesy”, mající dnes charakter dubohabřin, často ve tvaru lesa středního.
Představují je většinou okrajově části lesních porostů, remízy či menší fragmenty lesů,
v krajinné mozaice s loukami a pastvinami a rozptýlenou zástavbou. jejich charakter je
závislý právě na drobné držbě a využívání dřevní hmoty pro vlastní potřebu.
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Třetím způsobem je smrkové hospodářství, v jehož důsledku vznikly rozsáhlé
stejnověké porosty, vyznačující se nízkou ekologickou i mechanickou stabilitou.

c) zemědělské hospodaření

Zemědělství je v PP Semetín zastoupeno především velkým podílem luk a pastvin.
Jejich charakter je větščinou extenzivní, daný pokosením jednou ročně, případně
pastvou. Ojedinělé plochy jsou využívány intenzivně, především větším počtem kusů
dobytka, případně častějším kosením.
Orná půda zde má minimální podíl, daný především menšími políčky u hospodářských
usedlostí.
g) rekreace a sport

Území PP Semetín tvoří příměstské rekreační zázemí Vsetína a jako takové je hojně
využíváno, především pěšími, cykloturisty a rovněž chalupáři. Vzhledem k celkově
kulturnímu rázu krajiny, s poměrně hustou, dobře upravenou cestní sítí, však
nedochází k podstatnému negativnímu ovlivnění biotopů, které jsou v EVL Semetín
předmětem ochrany.

i) jiné způsoby využívání – obytná zástavba

Především východní část území PP Semetín je charakterizována více či méně
rozptýlenou obytnou zástavbou (především menších usedlostí). Ty jsou navzájem
provávzány většinou asfaltovými komunikacemi. Na usedlosti navazují louky a
pastviny, případně drobné lesní enklávy. Kvalita těchto ekosystémů pak závisí na
způsobu obhospodařování jednotlivými obyvateli. Ojediněle jsou pozemky v okolí
usedlostí znečištěny černými skládkami či odložením vysloužilých nástrojů či strojů.

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
 Plán oblasti povodí Moravy
 Územní plány dotčených obcí (viz kap. 1.2)
 Oblastní plán rozovje lesů pro PLO 41 - Hostýnsko-vsetínská vrchovina a Javorníky
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2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch
2.4.1 Základní údaje o lesích

Přírodní lesní oblast
Kód LHC
604000
721000
721301
721401
721402
721417
721418
721702
721703
721706
721801
721803

41 - Hostýnsko-vsetínská vrchovina a Javorníky

Název LHC
Bystřice pod Hostýnem
Vsetín
Singularisté města Vsetína
Obecní lesy Hošťálková
Městské lesy Vsetín
OÚ Seninka
Obec Lhota
Rodinger
Urban
LHC Sponer
LHO 1 Vsetín
LHO 3 Vsetín

Kód biotopu
L 2.2

Platnost LHP
Plocha LHC
od/do
v PP (ha)
2002
2011
0,08
2000
2009
378,93
2008
2017
45,29
2008
2017
0,52
2008
2017
313,22
2000
2009
27,28
2005
2014
45,89
2008
2017
2,35
2009
2018
33,44
2002
2011
2,89
2000
2009
76,26
2000
2009
61,66

Soubor lesních typů
2L, 3L, 3U
3F
L3.3B
Západokarpatské dubohabřiny
3D
3J, 5J
L4
Suťové lesy
3A, 4A
3B, 3D, 3F, 4F, 4B, 4D,
4S,
L5.1
Květnaté bučiny
4V
Převodní tabulka biotopů NATURA 2000 a souborů lesních typů
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Název biotopu
Údolní jasanovo – olšové luhy

Cílový HS
19
23
25
01
41
45
47
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Přehled výměr a zastoupení souborů lesních typů
SLT

Název SLT

Přirozená dřevinná skladba SLT

2L
3B
3D
3F
3J
3L
3U
4A
4B
4D
4F
4V
4S
5J
Celkem

Potoční luh
Bohatá dubová bučina
Obohacená dubová bučina
Svahová dubová bučina
Lipová javořina
Jasanová olšina
Javorová jasenina
Lipová bučina
Bohatá bučina
Obohacená bučina
Svahová bučina
Podmáčená bučina
Svěží bučina
Suťová jilmojasanová javořina

DB5 JS3 LP1 JV1 OL OS JL STŘ
BK7 LP2 DB1 HB KL TŘ JS
BK6 KL2 DB1 LP1 HB JS JL TŘ
BK6 DB2 LP1 JD1 JV
BK5 KL3 LP2 DB JV JS JL TŘ
OL7 JS3 TP OS VR DB
JS4 BK3 JD2-1 (JV, KL) 1-2 LP DB
BK6 LP2 JV1 JD1 JL
BK7 KL1 JS1 LP1 DB JL TŘ
BK7 KL2 JS1 LP TŘ
BK7 JD2 LP1
BK8 JS2 OL
BK8 KL1 LP1 DB
BK4 JD3 KL2 JL1 JS

Výměra Podíl (%)
(ha)
1,03
0,10
1,45
0,14
0,57
0,06
0,57
0,06
1,76
0,18
15,69
1,56
54,20
5,39
39,95
3,97
697,48
68,82
94,28
8,87
85,43
8,49
17,85
1,77
4,33
0,43
1,72
0,17
1016,29
100 %

* Pozn.: Rozdíl v celkové výměře SLT (odečtena v prostředí GIS) a lesních pozemků v
parcelním ymezení je dán rozdílem mezi druhem pozemku a lesnickou mapou typologickou
Porovnání přirozené a současné skladby lesa
Zkr.

BO
DG
JD
JDO
MD
SM
SMP

Název dřeviny

Borovice lesní
Douglaska tisolistá
Jedle bělokorá
Jedle obrovská
Modřín opadavý
Smrk ztepilý
Smrk pichlavý

DB Dub zimní
BK Buk lesní
BR Bříza bělokorá
LP Lípa srdčitá
HB Habr obecný
OS Topol osika
JL Jilm
JV Javor mléč
JS Jasan ztepilý
OL Olše lepkavá
KL Javor klen
TP Topol
VR Vrba
JR Jeřáb ptačí
Celkem
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Současné
Současné
zast.(ha)
zast.(%)
Jehličnany
12,05
1,20
0,55
0,05
14,96
1,49
0,33
0,03
8,96
0,89
261,82
25,52
0,22
0,02
Listnáče
78,91
7,84
544,81
53,65
2,35
0,23
20,62
2,05
47,63
4,73
1,43
0,14
0,17
0,02
6,96
0,69
2,29
0,23
2,65
0,26
8,04
0,80
0,59
0,06
0,95
0,09
0,00
0,00
1016,29
100 %

Přirozené
zast.(ha)

Přirozené
zast.(%)

32,49

3,23

8,56
645,76

0,85
64,17

97,89
0,02
0,17
14,91
4,12
95,82
10,41
95,82
0,16
0,16

9,73
0,00
0,02
1,48
0,41
9,52
1,03
9,52
0,02
0,02
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2.4.2 Základní údaje o nelesních pozemcích

Nelesní pozemky, včetně travinobylinných biotopů soustavy NATURA 2000, jsou
většinou situovány okolo lidských sídel. V PP Semetín tvoří významnou složku krajiny,
především ve východní části území. Pouze v omezené míře se jedná o vodní toky
(2,64 ha) či zastavěné plochy a nádvoří (2,6 ha). Malý podíl představuje i orná půda
(22,52 ha) a ostatní zemědělské pozemky (7,28 ha). Významné je tedy především
plošné rozšíření trvalých travních porostů 181,72 ha. Ostatní plocha zabírá 45,03 ha.

2.5 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních ochranářských
zásahů do území a závěry pro další postup
K dnešnímu stavu území, vedoucího k vymezení evropsky významné lokality vedly
následující skutečnosti:






pestré přírodní podmínky
vysoká lesnatost spojená se zachováním bukového hospodářství na většině
území
extenzivní pastava a zemědělství na trvalých travních plochách
nízká míra poškození přírodních biotopů
dosavadní udržitelná míra rekreační zátěže

V posledních letech však dochází k rozsáhlé obnově velkých souvislých ploch
bukových porostů (především v centrální části PP Semetín), které by v konečném
důsledků mohli vést k nevyrovnanosti zastoupení věkových tříd a tím k narušení
stability lesních ekosystémů. V neposlední řadě tak může dojít i k vážnému narušení
vhodnosti lesů pro rozvoj zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné
kolize
Na území PP Semetín nedochází ke kolizi zájmů ochrany přírody. Naopak zásady
péče o jednotlivé druhy a biotopy odpovídají požadavkům celé variability druhů
jednotlivých ekosystémů.
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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 stavpřístupu k péči o plošně rozsáhlé, převážně lesní evropsky
významné lokality
Rámcové zásady péče o lesy na území PP Semetín vychází jednak z rámcových
zásad hospodaření pro zastoupené hospodářské soubory, jak jsou uvedeny v


Oblastním plánu rozvoje lesů pro přírodní lesní oblast 41 - Hostýnskovsetínské
vrchy a Javorníky



publikaci 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



a publikaci 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 (jejíž biotopy jsou předmětem ochrany v přírodní památce Semetín) 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
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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
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
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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).
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
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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 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
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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.

L3.3B – Západokarpatské dubohabřiny

Ohrožující faktory:
• změna dřevinné skladby ve prospěch stanovištně nepůvodních dřevin
• pasečný způsob hospodaření
• vysoké stavy spárkaté zvěře
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Specifické priority, opatření a doporučení ve vztahu k ochraně 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
L5.1 – Květněté 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
• vysoké stavy spárkaté zvěře
Specifické priority, opatření a doporučení ve vztahu k ochraně 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
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.
• 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
28
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Rámcové směrnice hospodaření pro HS (upravené dle OPRL pro PLO 41)
Číselné označení
cílového hosp. souboru

CÍLOVÝ HOSPODÁŘSKÝ SOUBOR:

Plocha

MIMOŘÁDNĚ NEPŘÍZNIVÁ STANOVIŠTĚ

01

ha
3,48

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

Soubory lesních typů :
(lesní typy)

3J, 5J

Základní CÍLOVÁ
DRUHOVÁ SKLADBA:

BK2-6, JD4-2, KL0-2, SM0-2, JLH0-1

Základní
dřeviny:

Geograficky nepůvodní dřev.(max.%)

BK, JD

%
0,35

-

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:

-

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

BK
4

JV
4

LP
4

DB
4

JD
3

JL
4

BO
8

SM
4

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

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

3J - 90%
5J - 60%
Hospodářský tvar:

5J - BK, KL, JD, JL, LP, JS
3J - BK, KL, JD, JL, LP, JS, HB, DB
Hospodářský způsob:

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.

Alternativní
CÍLOVÁ
DRUHOVÁ
SKLADBA
Hodnocení
porostů:
( AVB)

016 - BUKOVÉ
Obnovní doba

0Z: BO9, BR1, DB
3J: BK3-2, (JV, KL)2, LP2-1, DB1, JD1,
JLH1, SM0-2
5Y: SM3, BK4-5, JD1, BR1, BO0-1

Na SLT 0Z, 3-5Z, 3-4Y převést na BO

16 - 30

18 - 30

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

Přeměna dřevinné druhové skladby
6L: OLS10 KL JD

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:

29

Lanová zařízení
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Číselné označení
cílového hosp. souboru

CÍLOVÝ HOSPODÁŘSKÝ SOUBOR:

Plocha

LUŽNÍ STANOVIŠTĚ

19

ha
70,91

(štěrkopísky, hlíny - fluvizemě)

Soubory lesních typů :
(lesní typy)

2L, 3L, 3U

Základní CÍLOVÁ
DRUHOVÁ SKLADBA:

3U: DB4-5 JD2-0 JS2-3 BK1 (JV,KL)1-2 (JLH, JLV) HB
2L, 3L: DB6 JS2 JV(KL)1 LP1 (JLH, JLV) HB OLL VRB VRK

Základní
dřeviny:

DB TP JS s DB

Geograficky nepůvodní dřev.(max.%)

%
7,05

-

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:

DB
10

JS
4

JV
4

POROSTNÍ
TYP:
HOSPODÁŘSKÁ

DOPORUČENÍ
vyhl.č.83/96 Sb.

Hospodářský tvar:

Hospodářský způsob:

les vysoký

LP
4

H, N

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

195 – DUBOVÉ

ZÁKLADNÍ

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

DB, LP, HB, JL, JV, BB, OLL, VR, OS

15

5 let

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

Meliorační a zpevňující dřeviny :

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

197 – LISTNATÉ (JS,OL)

198 – TOPOLOVÉ

Obmýtí

Obnovní doba

Obmýtí

Obnovní doba

Obmýtí

160

30

110(90)

30

40

Obnovní doba

10

Počátek obnovy

Hospodářský způsob

Počátek obnovy

Hospodářský způsob

Počátek obnovy

Hospodářský způsob

141

H, N

71

H, N

31 (21-12 %)

H

Alternativní
CÍLOVÁ
DRUHOVÁ
SKLADBA
Hodnocení
porostů:
( AVB)

-

-

32

-

30

Možnosti
přirozené
obnovy:
OBNOVNÍ
POSTUP
a míšení
dřevin:

Podprůměrná, (vtroušené dřeviny JS, OL Nadprůměrné
nadprůměrná)

VÝCHOVA
POROSTŮ:
- zaměření
- mladé
porosty

Kvalita, yysoký podíl cenných sortimentů Kvalita, cenné sortimenty

Holosečně a násečně v ucelených
skupinách, míšení dřevin jednotlivé až
skupinovité (3U - podle sousedních HS H, N)

Odstranit necílové dřeviny, obrostlíky,
předrostlíky, uvolňovat DB
-dospívající Pokračovat v negativním výběru, stálá
porosty
redukce dřevin s nízkým obmýtím
Bezpečnost
Buřeň
produkce
a opatření
OCHRANY
LESA:
Doporučené
výrobní
technologie:

30

28
Podprůměrné (na nových štěrkovištích
nadprůměrné)

Holosečně a násečně v ucelených
Holosečně v ucelených skupinách
skupinách, míšení dřevin jednotlivé až
skupinovité (3U - podle sousedních HS H, N)

Kvalita

Uvolňovatvtroušený DB, JL, redukce OL, Negativní výběr
HB
Buřeň

Buřeň (kopřiva, chrastice)

UKT Horal vybavený lesnickou kompletací, koňský potah.

Schneider, J., Kozumplíková, A., Lampartová, I., Pazderová, M.: Plán péče pro přírodní památku Semetín na
období 2012 - 2021
Číselné označení
cílového hosp. souboru

CÍLOVÝ HOSPODÁŘSKÝ SOUBOR:

Plocha

EXPONOVANÁ STANOVIŠTĚ STŘEDNÍCH POLOH

41

ha
125,95

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

Soubory lesních typů :
(lesní typy)

3F, 4F, 4A

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

%
12,52

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

Hospodářský způsob:

les vysoký

DB
5

N, P

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

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.)

413 - BOROVÉ

Obnovní doba
Obmýtí

DOPORUČENÍ
vyhl.č.83/96 Sb.

415 - DUBOVÉ

Obnovní doba

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

Alternativní
CÍLOVÁ
DRUHOVÁ
SKLADBA
Hodnocení
porostů:
( AVB)

30 - 32

28 - 30

24 - 26

Možnosti
přirozené
obnovy:
OBNOVNÍ
POSTUP
a míšení
dřevin:

podprůměrné

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

Náseky po svahu s postupem proti J a Z, Násečně, proclonění v případě přirozené
BK a JD v předstihu míšení skupinovité i obnovy DB (ne celoplošně)
jednotlivé, clonně jen ve 3K9, N, S9.
(pokud se BO přirozeně obnovuje)

VÝCHOVA
POROSTŮ:
- zaměření
- mladé
porosty

Kvalita a stabilita porostů

Kvalita a stabilita porostů

Kvalita

uvolňování MZD dřevin, negativní výběr

-dospívající
porosty

Positivní i negativní výběr

Uvolňování dřevin výhledového cíle,
negativní výběr
Negativní výběr

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

Doporučené
výrobní
technologie:

31

Kůň, lanová dopravní zařízení

Podprůměrné

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

Číselné označení
cílového hosp. souboru

CÍLOVÝ HOSPODÁŘSKÝ SOUBOR:

Plocha

EXPONOVANÁ STANOVIŠTĚ STŘEDNÍCH POLOH

41

ha
125,95

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

Soubory lesních typů :
(lesní typy)

3F, 4F, 4A

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

%
12,52

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 způsob:

les vysoký

DB
5

416 – BUKOVÉ

Hospodářský tvar:

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.)

Obnovní doba

Alternativní
CÍLOVÁ
DRUHOVÁ
SKLADBA
Hodnocení
porostů:
( AVB)

26 - 28

24 - 28

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:

32

Nadprůměrné

18 - 20

Možnosti
přirozené
obnovy:
OBNOVNÍ
POSTUP
a míšení
dřevin:

Nadprůměrné

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

Číselné označení
cílového hosp. souboru

CÍLOVÝ HOSPODÁŘSKÝ SOUBOR:

Plocha

ŽIVNÁ STANOVIŠTĚ STŘEDNÍCH POLOH

45

ha
801,63

(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 SM0-2MD1 KL1-0 LP0-1 TR JS BO

Základní
dřeviny:

(bez exponovaných typů)

Geograficky nepůvodní dřev.(max.%)

BK, DB

%
79,66

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 jednotlivě
(vylepšování)

Holoseče či náseky po svahu
s postupem proti J či Z. Při zmlazování
SM i clonně. JD, BK do předsunutých
prvků, MD, 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, 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:
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CÍLOVÝ HOSPODÁŘSKÝ SOUBOR:

Číselné označení
cílového hosp. souboru

Plocha

ŽIVNÁ STANOVIŠTĚ STŘEDNÍCH POLOH

45

ha
801,63

(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:

(bez exponovaných typů)

Geograficky nepůvodní dřev.(max.%)

BK, DB

%
79,66

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, KL pro
vylepšování

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

Holosečně s postupem proti J a Z. Na
prvé obnovní prvky JD, BK, MD, 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:
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Číselné označení
cílového hosp. souboru

CÍLOVÝ HOSPODÁŘSKÝ SOUBOR:

Plocha

ŽIVNÁ STANOVIŠTĚ STŘEDNÍCH POLOH

45

ha
801,63

(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:

(bez exponovaných typů)

Geograficky nepůvodní dřev.(max.%)

BK, DB,

%
79,66

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 nepůvodních dřevin,
nekvalitních jedinců, podúrovňové i
úrovňové od 61 let

Doporučené
výrobní
technologie:
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Číselné označení
cílového hosp. souboru

CÍLOVÝ HOSPODÁŘSKÝ SOUBOR:

Plocha

ŽIVNÁ STANOVIŠTĚ STŘEDNÍCH POLOH

45

ha
801,63

(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:

(bez exponovaných typů)

Geograficky nepůvodní dřev.(max.%)

BK, DB,

%
79,66

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

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

Alternativní
CÍLOVÁ
DRUHOVÁ
SKLADBA
Hodnocení
porostů:
( AVB)

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-maloplošně, podle potřeby
přeměna. Míšení skupinovité (přeměna)

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

Holoseče-maloplošně. 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:
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Číselné označení
cílového hosp. souboru

CÍLOVÝ HOSPODÁŘSKÝ SOUBOR:

Plocha

OGLEJENÁ STANOVIŠTĚ STŘEDNÍCH POLOH

47

ha
4,33

(plošiny, občas zamokřované - gleje, kambizemě oglejené a pseudoglejové)

Soubory lesních typů :
(lesní typy)

4V,

Základní CÍLOVÁ
DRUHOVÁ SKLADBA:

4.LVS: BK7-4 JD2-3 OL0-1 KL0-1 DB0-2

Základní
dřeviny:

%
0,43

Geograficky nepůvodní dřev.(max.%)

BK, DB

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:

DB
8

JD
3

BK
4

POROSTNÍ
TYP:
HOSPODÁŘSKÁ

DOPORUČENÍ
vyhl.č.83/96 Sb.

CÍLOVÁ
DRUHOVÁ
SKLADBA
Hodnocení
porostů:
( AVB)

Hospodářský tvar:

Hospodářský způsob:

les vysoký

JV
4

N, P (H)

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

471 - SMRKOVÉ

ZÁKLADNÍ

Alternativní

SM
3,5

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

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

25

7 let

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

Meliorační a zpevňující dřeviny :

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

475 - DUBOVÉ

477 - LISTNATÉ (JS, OL)

Obmýtí

Obnovní doba

Obmýtí

Obnovní doba

Obmýtí

100

30

160

30

80

20

Počátek obnovy

Hospodářský způsob

Počátek obnovy

Hospodářský způsob

Počátek obnovy

Hospodářský způsob

81

N, P, H

145

H, P (N)

61

H

-

-

30 - 32

Obnovní doba

-

24 - 26

26 - 28

Možnosti
přirozené
obnovy:
OBNOVNÍ
POSTUP
a míšení
dřevin:

Podprůměrné až průměrné

Podprůměrné

Nadprůměrné

Náseky a clonné okrajové seče
(přirozená obnova) jinak holoseče (bez
přirozené obnovy). Obnovu přizpůsobit
obnově sousedních HS (55)

Náseky a clonné okrajové seče
(přirozená obnova) jinak holoseče (bez
přirozené obnovy). Obnovu přizpůsobit
obnově sousedních HS (55)

Náseky s výsadbou skupinovitě
smíšenou, MD pro vylepšení.

VÝCHOVA
POROSTŮ:
- zaměření
- mladé
porosty

Stabilita a kvalita

Kvalita

Kvalita

-dospívající
porosty

Úrovňové zásahy

Doporučené
výrobní
technologie:
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Úrovňové zásahy, podpora dřevin MZD.

Včasné odstranění nevhodných jedinců, Uvolňovat vhodné vtroušené dřeviny
protěžovat JD, DB, BK
Úrovňové i podúrovňové negativní
Protěžovat dřeviny cílové skladby
zásahy, udržovat (založit) čístící etáž BK,
LP, HB
UKT se standartním vybavením, LKT se standartním vybavením

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

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

38
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Upřesňující poznámky
VHODNÝ 3 (*** zpravidla pro podhorské chudší typy)
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!
T3.4C - Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých s jalovcem
obecným (Juniperus communis), T3.4D - Širokolisté suché trávníky bez význačného
výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)

Upřesňující poznámky
Tento biotop zahrnuje pestrou škálu možného managementu, který je daný jak
historickým způsobem obhospodařování, tak přírodními podmínkami.
Může se jednat o druhově bohaté louky, které je možné kosit 1x ročně a to dle
dostupnosti terénu traktorem, lištovou sekačkou či ručně. Vždy je nutné biomasu
odvézt mimo zájmové území. Vhodný je časový posun sečí, aby stihla dozrát i semena
pozdějších druhů (buď nekosit celou plochu ve stejnou dobu, ponechat pásy, nebo
posunout seč v jednotlivých letech). Tato metoda posunu sečí je vhodná i pro hmyz.
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Třtinu křovištní (Calamagrostis epigeios) šířící se do porostu je potřeba likvidovat
častějším sečením (3 – 5x ročně), případně vyvláčením. Počet sečí je třeba zvýšit i při
šíření ovsíku vyvýšeného (Arrhenatherum elatius).
U většiny těchto porostů je možné jednorázové přepasení otav, a to buď ovcemi,
kozami, případně i dobytkem.
V některých případech na historických pastvinách (s jalovcem) je možná rotační
pastva ovcí a koz (méně vhodný je dobytek) s dosekáním nedopasků. V těchto
případech je vhodné v intervalu 1x za 3 roky jednorázové posečení porostu koncem
června nebo v červenci. Vždy je nutné biomasu odvézt mimo zájmové území.
Po skončení pastvy je nutné pokosení nedopasků.
Podrobný způsob obhospodařování musí být upřesněn na základě historického
využívání daného území a možnostech uživatele či vlastníka pozemku.
Vzhledem k tomu, že se může jednat o pozemky, na kterých byl nebo je odstraňován
nálet, je nutné kosení výmladků. Vlastní likvidace náletu motorovými pilami a
křovinořezy se provádí během zimního období X. – III. Dřevní hmotu je nutné z biotopu
odvézt.

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 expanzivní 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
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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.
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.
R2.2. Nevápnitá mechová slatiniště

Lokality by se především neměly hnojit a využívat pro pastvu hospodářských zvířat, při
výskytu biotopu v pastevním areálu je nezbytné jeho oplocení.
Biotopy (zejména vápnitá slatiniště) zpravidla vyžadují alespoň občasný management,
jinak dochází ke zhoršování jejich stavu. Pouze u některých trvale zamokřených
nízkoproduktivních mechových společenstev nemusí být management vůbec nutný
nebo postačí dlouhý interval. U zachovalých porostů na vodou vydatně sycených
stanovištích lze např. interval sečení prodloužit až na 3 – 5 let.
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Dobu sečení je třeba přizpůsobit regionálním poměrům i zralosti semen přítomných
ohrožených druhů rostlin. Období uvedená v tabulce jsou proto orientační! – Optimální
je kosit v suché periodě v pozdním létě. V horských oblastech, na více zamokřených
stanovištích a při výskytu vybraných ohrožených druhů (např. vstavačovité) se doba
seče obecně posouvá k pozdějším termínům. Dobu seče a periodu lze upřesnit dle
přítomnosti expanzivní dominanty, je např. možné kosit v některém roce 2x s první
sečí na jaře. Obecně je nutné zabránit eutrofizaci stanoviště z okolních zdrojů (skládky
hnoje, aplikace kejdy nebo příliš intenzivní pastva v těsném okolí, apod.).

f) péče o útvary neživé přírody
S1.2 - Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin

Většinou bez managementu. Světlomilná společenstva podle potřeby asanujeme
vyřezáním stínících dřevin. V případě ohrožení je nutno regulovat horolezectví nebo
turistiku. Negativní dopad horolezeckých sportovních aktivit lze částečně eliminovat
osazením konečných jistících prostředků umožňujících sestup slaněním. Občasný
sesuv kamení vyvolaný chůzí lidí po pohyblivých sutích však může být spíše ku
prospěchu, protože se tak dostává k povrchu půda původně splavená do hloubi suti.
3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území

Podrobné výčty navrhovaných opatření jsou zpracovány v rámci tabelárních příloh T1
– lesní porosty a T2 - nelesní pozemky.

3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně
návrhu zásahů a přehledu činností
PP Semetín nemá vymezeno ochranné pásmo.
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3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu
Území bude v terénu vyznačeno infromačními cedulemi, případně pruhovým
značením.

3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území
Na území přírodní památky Semetín se nachází dvě již stávající přírodní památky – PP
Pivovařiska a PP Křížový. Matoucí situaci je nutné vyřešit, např. sloučením, nebo
naopak vynětím stávajících přírodních památek z území PP Semetín.

3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území
veřejností
Vzhledem k velikosti areálu přírodní památky Semetín není nutné provádět komplexní
regulaci rekreačního a sportovního využívání. Při současné intenzitě rekreační zátěže
a rozložení rekreačně atraktivních míst a jejich propojení sítí turistických stezek
nedochází k závažným a intenzivním vlivům.

3.6 Návrhy na vzdělávací využití území
Informace o PP Semetín a principech soustavy NATURA 2000 je vhodné využít při
propagaci regionu a místních obcí. Např. prostřednictvím informačních tabulí v obcích
či letáků.

3.7 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území
Je nutné provést ucelené vyhodnocení jednotlivých skupin rostlin a živočichů. Seznam
navrhovaných inventarizačních průzkumů:


Entomologický (brouci, motýli)



Mykologický



Ornitologický (dravci a sovy, pěvci, ostatní)



Botanický ( 1. louky a pastviny, 2.prameniště, 3. květnaté bučiny a
západokarpatské dubohabřiny)



Batrachologický

Současně je žádoucí zpracovat analýzu střetů předmětů ochrany NATURA 2000 s
dalším využíváním území.
Samostatně je pak třeba zpracovat v druhé polovině platnosti plánu péče analýzu
lesního hospodaření se zaměřením na zjištění udržení či zhoršení stavu lesních
biotopů, které jsou předmětem ochrany.
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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)

Orientační
Orientační náklady
náklady za rok
za období platnosti
(Kč)
plánu péče (Kč)
Jednorázové a časově omezené zásahy
Geodetické zaměření
--------2 300 000,Pruhové značení
--------250 000,Informační tabule – 8 ks
--------160 000,Inventarizační průzkumy 11 ks
--------440 000,Studie střetů využívání území a biotopů NATURA
--------80 000,2000
Analýza lesního hospodaření se zaměřením na
--------70 000,zjištění udržení či zhoršení stavu lesních biotopů
Jednorázové a časově omezené zásahy celkem
3 300 000
(Kč)
Opakované zásahy
Seč křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou,
156 000,1 560 000,shrabání posečené hmoty, odnos a likvidace
posečené hmoty 26 000 Kč/ha – 6 ha
Seč travního porostu těžkou mechanizací,
351 000,3 510 000,shrnování mech., sběr,odvoz a likvidace pokosené
hmoty mech. 4 500 Kč/ha – 78 ha
Oplocení kotlíku přirozeného zmlazení standardní
75 000,300 000,dřevěnou oplocenkou (cca 6 x 120 m/rok)
Dosadby jedle a vtroušených listnáčů přirozené
250 000,1 000 000,dřevinné skladby (cca 1,5 ha / rok)
Opakované zásahy celkem (Kč)
6 370 000,N á k l a d y c e l k e m (Kč)
9 670 000,-

45

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

4.2 Použité podklady a zdroje informací
AMBROS, Z., ŠTYKAR, J., 1999. Geobiocenologie I.
zemědělská a lesnická univerzita, 63 s. ISBN 80-7157-397-3.

Brno,

Mendelova

BUČEK, A., LACINA, J., 1999. Geobiocenologie II.
zemědělská a lesnická univerzita, 240 s. ISBN 80-7157-417-1.

Brno,

Mendelova

CULEK, M. et al., 1995. Biogeografické členění ČR. Praha, Enigma, 347
s. ISBN 80-85368-0-3.
DEMEK, J. et al., 2006. Hory a nížiny – Zeměpisný lexikon ČR. Brno, AOPK
ČR, 580 s. ISBN 80-86064-99-9.
DEYL, M., HÍSEK,
ISBN 80-200-0940-X.

K., 2001. Naše květiny. Praha, Academia, 690 s.

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.
CHYTRÝ, M. et al., 2001. Katalog biotopů ČR. Praha, Agentura ochrany přírody
a krajiny ČR, 304 s. ISBN 80-86064-55-7.
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
MACKOVČIN, P., JATIOVÁ, M. A KOL., 2002. Zlínsko. In: Mackovčin P. Sedláček
M. (eds): Chráněná území ČR, svazek II. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a
EkoCentrum Brno, Praha, 376 s. ISBN 78-89562-23-6
MARHOUL, P., TUROŇOVÁ, D., (eds.): Zásady managementu stanovišť druhů v
evropsky významných lokalitách soustavy NATURA 2000. Metodika AOPK ČR. AOPK
ČR. Praha. 2008
MÍCHAL, I., PETŘÍČEK, V. (eds.), 1998. Péče o chráněná území II. Lesní
společenstva. AOPK ČR. Praha. 714 str. ISBN 80-86064-14-X
PLÍVA, K. et al., 1984. Přírodní lesní oblasti ČSR. Praha, Ministerstvo lesního a
vodního hospodářství ve Státním zemědělském nakladatelství
SCHNEIDER, J., LACINA, D. a kol. 2010. Podklady pro plány péče v EVL Zlínského
kraje. Vsetínsko. EVL Semetín.
QUITT, E., 1971. Klimatické oblasti Československa. Brno, Academia, GÚ ČSAV
v Brně, 73 s
http://botany.cz , www.ptacisvet.cz , www.prirodainfo.cz, www.nasiptaci.cz
http://amphibia.webzdarma.cz, www.lepidoptera.cz , www.hmyz.info

46

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

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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5. Přílohy
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
Parcelní vymezení

Mapové přílohy
Orientační mapa s vyznačením území
Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma
Parcelní vymezení
Zastoupení biotopů R1.1, R2.1, R2.2 a S1.2
Zastoupení biotopu L3.3B
Zastoupení biotopu L5.1
Zastoupení biotopů R1.3 a R1.4
Zastoupení biotopu T1.1
Zastoupení biotopů T3.4B, T3.4C a T3.4D
Mapování biotopů západní část
Mapování biotopů centrální část
Mapování biotopů východní část
Mapa lesních hospodářských celků
Mapa stupňů přirozenosti lesních porostů
Mapa souborů lesních typů
Mapa dílčích ploch a segmentů – lesní biotopy - západní část
Mapa dílčích ploch a segmentů – lesní biotopy - centrální část
Mapa dílčích ploch a segmentů – lesní biotopy - východní část
Mapa dílčích ploch a segmentů – nelesní biotopy - západní část
Mapa dílčích ploch a segmentů – nelesní biotopy - centrální část
Mapa dílčích ploch a segmentů – nelesní biotopy - východní část
Parcelní vymezení
Fotodokumentace
CD-ROM – textová zpráva, tabulky, mapy ve formátu jpeg, shp vrstvy
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Fotodokumentace

Přírodní památka Křížový – mozaika biotopů L5.1 a S1.2

Přírodní památka Semetín – biotop R2.2

Přírodní památka Semetín – louka s mozaikou biotopů T1.1 a T1.5

Luční nepěnovcové prameniště

Pastva v přírodní památce Pivovařiska

Různě kvalitní mezofilní ovsíkové louky a jejich mozaiky na hřebeni mezi Chlévisky a
Janišovským vrchem

Mozaika biotopů T1.1 a T3.4C

Málo reprezentativní lesní pěnovcové prameniště, prakticky bez vegetace

Lesní nepěnovcové pameniště

Západo-karpatské dubohabřiny v lokalitě Ostrá hora

Západo-karpatské dubohabřiny s dobrou reprezentativností i zachovalostí

Květnaté bučiny v lokalitě Volařka

Problematické lesní hospodaření – do bukové mlaziny vysekaný průsek pro umělou výsadbu
smrku ...

Tůň v koleji na nepoužívané lesní cestě s kuňkami a čolky

