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ÚVOD
Předložený plán péče k vyhlášení navrženého zvláště chráněného území (dále
jen nZCHÚ), které má být vyhlášeno pro ochranu evropsky významné lokality
(dále jen EVL) Hostýnské vrchy zařazené do národního seznamu na jejímž
území se nZCHÚ nachází, 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 (Anonymus, 2009).
Hlavním zdrojem dat o biotopech a druzích byla Zpráva z inventarizačního
průzkumu pro připravovanou PP Orlí hnízdo a DISOP-databázový informační
systém ochrany přírody ČSPOP.
Objednatelem byla stanovena rozloha nZCHÚ a předmět ochrany (viz. tabulka
č.1) s tím, že výskyt předmětu ochrany upřesní výsledky inventarizačního
průzkumu z období duben až říjen 2013 prováděného zhotovitelem.
Tabulka 1: Předmět inventarizace, rozloha zkoumané plochy s upřesněním
rozlohy specifických biotopů dle výkazu výměr.
EVL

Navržené ZCHÚ

Plocha nZCHÚ
(ha)

Předmět ochrany
EVL(nZCHÚ)
L5.4 - acidofilní bučiny

CZ0724429
Hostýnské
vrchy

L4 - suťové lesy
PP Orlí hnízdo

2,9941
L5.1 - květnaté bučiny
S3B - jeskyně nepřístupné
veřejnosti

Součástí díla je také dodání soupisu pozemků v nZCHÚ s určením jejich
vlastníků a také vypracování vektorové vrstvy s plochami, ve kterých bude
definován typ údržby podle plánu péče (dílčí plochy).
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1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉM ÚZEMÍ
1.1

Základní identifikační údaje

evidenční číslo
kategorie ochrany
přírodní památka (PP)
název území
Orlí hnízdo
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:
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 území
nemovitostí

podle

současného

stavu

katastru

Zvláště chráněné území
PP Orlí hnízdo se nachází v katastrálním území Rajnochovice, její výměra (dle
GIS) je 30163 m2.
Katastrální území: (739006, Rajnochovice)
Číslo
parcely
podle
KN
2097/5

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

2097/4

-

Způsob
využití
pozemku
podle KN

lesní
pozemek, na
lesní pozemek
kterém je
budova

Výměra
parcely
celková
podle KN
(m2)

Výměra
parcely
v ZCHÚ
(m2)

973

2055250

30131

973

32

32

Číslo listu
vlastnictví

Celkem

30163
_______________________________________________
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LV 973: Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu Lesy České
republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové - Nový Hradec
Králové
Pozn. budova č.e. 476 na pozemku 2097/4 je zapsána na LV 1232 (Čerňava,
Sadová 875, 76824 Hulín, IČO: 22823506).
Ochranné pásmo
Ochranné pásmo PP Orlí hnízdo se nevyhlásí, bude 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
2097/5

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

Způsob
využití
pozemku
podle KN
-

Číslo listu
vlastnictví

973

Výměra
parcely
celková
podle KN
(m2)

Výměra
parcely
v OP
ZCHÚ
(m2)

2055250

46362
46362

Celkem

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

1.4

Výměra území a jeho ochranného pásma

Druh pozemku

ZCHÚ
plocha v ha

lesní pozemky

3,0163

vodní plochy

OP
plocha v ha

zamokřená
plocha
rybník
nebo
nádrž
vodní tok

-

trvalé travní
porosty

-

orná půda

-

ostatní
zemědělské
pozemky

-

ostatní plochy

-

zastavěné
plochy a
nádvoří

-

plocha celkem

3,0163

Způsob využití ZCHÚ
pozemku
plocha v ha

neplodná půda
ostatní způsoby
využití
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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

.....
.....
.....

Natura 2000
ptačí oblast: Hostýnské vrchy
evropsky významná lokalita: Hostýnské vrchy (CZ0724429)
Území navrhované přírodní památky 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.
Dále zasahuje do EVL Hostýnské vrchy, která je součástí národního seznamu
evropsky významných lokalit podle nařízení vlády č.318/2013.

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

Území dosud nebylo vyhlášeno.
Navržený předmět ochrany pro vyhlášení:
Posláním přírodní památky je ochrana biotopů květnaté bučiny (9130bučiny asociace Asperulo-Fagetum), acidofilní bučiny (9110-bučiny
asociace Luzulo-Fagetum), jeskyně nepřístupné veřejnosti (8310) a
ohrožených druhů ptáků.
1.7.2 Hlavní předmět ochrany ZCHÚ – současný stav
A. ekosystémy
Ve zvláště chráněném území se nachází biotopy květnaté bučiny a acidofilní
bučiny. Oba biotopy mají nejvyšší stupeň zachovalosti (A), reprezentativnost
_______________________________________________
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biotopů byla vyhodnocena jako mírně snížená (B) a to především díky méně
vyvinutému bylinnému patru a přechodům k jiným biotopům (v případě
květnatých bučin k suťovým lesům). Na celé ploše území jsou roztroušeny větší
i menší skalní bloky, které jsou hlavní příčinou vylišení uvedených biotopů jako
mozaik se štěrbinovou vegetací silikátových skal a drolin (15, resp. 5%). Tento
biotop má také nejvyšší stupeň zachovalosti a reprezentativnost podle starší
metodiky mapování (Guth, 2002) sníženou. Podle nové metodiky (Lustykem et
Guth, 2013) je reprezentativnost tohoto biotopu nejvyšší (biotop vyhraněný).
Jako poslední biotop, který je předmětem ochrany, byl bodově zjištěn biotop
jeskyně nepřístupná veřejnosti. Pro malé rozměry a charakter převisu je jeho
reprezentativnost nízká.
Tabulka 2: Ekosystémy-předměty ochrany
podíl
název
plochy
ekosystému v ZCHÚ
(%)

L5.1
Květnaté
bučiny

30

L5.4
Acidofilní
bučiny

68

S3B
Jeskyně
nepřístupné
veřejnosti

+

popis ekosystému
Biotop je zastoupen v severní, výše položené části lokality, kde
tvoří mozaiku se skalními výchozy a balvany a místy i sutí (S1.2
štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin). Květnaté bučiny
nejsou vyvinuty v typické podobě, i když jsou patrné tendence k
Festuco altissimae-Fagetum. V této exponované poloze však
dochází k okyselení substrátu, které se projevuje ochuzením
druhového složení bylinného patra a tendencí k přechodu ke
kyselým bučinám. Naproti tomu v některých místech s akumulací
suti a substrátu se dají zaznamenat prvky suťového lesa (L4).
Biotop L5.1 vykazuje tedy přechod k biotopu L4. V ploše, kterou
zaujímá biotop se vyskytují drobné skalky i větší skalní bloky,
vystupující z nepříliš hluboké půdy. Kameny jsou volně
odloučené od skalního podloží jen místy a tak příliš neovlivňují
mechanicky druhové složení stromového nebo bylinného patra.
Drobné skalky bývají někdy považovány za typický projev
suťových stanovišť, ale podle Lustyka [ed.] (2013) je pro rozlišení
biotopu L4 mimo dalších význačných prvků důležité výše
uvedené mechanické ovlivňování.
Na lokalitě jsou zastoupeny v jižní, níže položené části. Biotop je
v mozaice se skalními výchozy, balvany a v menší míře i sutí
(S1.2). Je v něm ještě více patrné okyselení na exponovaném
povrchu s vypuklými tvary ve srovnání s L5.1). Bylinné patro je
velmi ochuzené, na většině plochy zcela chybí, na čemž se podílí
také poměrně vysoká míra zastínění. V částech sousedících s
biotopem č. 1 je mírný náznak směrem k Festuco altissimaeFagetum.
V lokalitě vylišen pouze jediný bodový segment, kterým je malá
jeskyně, s výškou 1 m, šířkou 0,6 m a hloubkou 1,2 m. Jde o
krátkou otevřenou jeskyni, která je podobná skalnímu převisu.
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B. druhy
aktuální
početnost nebo
vitalita
populace v
ZCHÚ

název druhu

lejsek malý
(Muscicapa striata)

1 zpívající
samec,
16.5.2013

žluna šedá
(Picus canus)

25.4.2013 (1
samec)

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

popis biotopu druhu

Biotop L5.4. Obecně listnaté lesy,
zejména bučiny, hnízdí v dutinách
silně
a polodutinách, proto je nutný
ohrožený/V
podíl starých stromů v porostech,
Uzdržuje se nejčastěji ve spodním
zranitelný
patře stromových korun, kde loví
hmyz.
-/VU
Biotop L5.4. Ke hnízdění vyžaduje
zranitelný
staré „doupné“ stromy.

*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).

1.8

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

A. typy přírodních stanovišť
podíl
kód a název
plochy
typu přírodního
v ZCHÚ
stanoviště
(%)
L5.1
30
Květnaté bučiny
L5.4
68
Acidofilní bučiny
S3B Jeskyně
nepřístupné
+
veřejnosti

obecný popis biotopu typu přírodního stanoviště podle
Chytrého, Kučery, Kočího, Grulicha et Lustyka
[eds.], 2010
Viz text pod tabulkou
Viz text pod tabulkou
Viz text pod tabulkou

L5.1 Květnaté bučiny
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
_______________________________________________
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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.
Ohrožení a management
Biotop je ohrožen především převody na jehličnaté monokultury a vysokými
stavy zvěře. Přezvěření způsobuje škody na přirozeném zmlazení, ruderalizaci
a 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.
L5.4 Acidofilní bučiny
Struktura a druhové složení
Biotop tvoří listnaté nebo smíšené
lesy s převládajícím Fagus sylvatica,
místy s příměsí dalších listnáčů (Acer
pseudoplatanus, Betula pendula,
Tilia cordata aj.) nebo jehličnanů
(Abies alba, Pinus sylvestris a Picea
abies), vzácně také porosty s
dominancí Abies alba. Keřové patro
má malou pokryvnost nebo chybí (v
tzv. nahých bučinách), pokud je
vyvinuto, zmlazují v něm dřeviny
stromového patra. Bylinné patro obvykle nepřesahuje 30 % pokryvnosti.
Převládají v něm běžné acidofilní lesní druhy (Avenella flexuosa, Calamagrostis
arundinacea, Dryopteris dilatata, Luzula luzuloides subsp. luzuloides a
Vaccinium myrtillus). Z druhů vázaných na bučiny se vyskytují (Gymnocarpium
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dryopteris, Polygonatum verticillatum, Prenanthes purpurea aj.). Ve vyšších
nadmořských
výškách dominuje nejčastěji Calamagrostis villosa a vyskytují se i další horské
druhy. Na severni Moravě, zvláště v Beskydech, se v horských acidofilních
bučinách vyskytuje hojněji Calamagrostis arundinacea. Druhově chudé
acidofilní bučiny s velkou pokryvností kapradin rostou na kamenitých půdách a
sutích silikátových hornin. Carex brizoides je spolu s dalšími ostřicemi (Carex
remota a C. sylvatica) častá i v jedlinách. Jedliny jsou kromě většího podílu
jedle ve stromovém patře charakteristické výskytem druhů Galium
rotundifolium, Luzula pilosa, Maianthemum bifolium a Moehringia trinervia.
Mechorosty se nevyskytují plošně, ale rostou spíše v menších polštářích.
Ohroženi a management
Ohrožení je podobné jako u květnatých bučin. Acidofilní bučiny jsou ohroženy
přeměnou na jehličnaté monokultury. Přirozená obnova porostů je ničena
v souvislosti s přezvěřením. Podmínkou přirozené obnovy je udržení nízkých
stavů zvěře a provádění důkladné ochrany přirozeného zmlazení. Vysoké stavy
zvěře jsou také příčinou ruderalizace bylinného patra. Speciální pozornost
zasluhují zbytky jedlin, které jsou dnes vzhledem k plošnému odumíráni jedle a
převodům porostů na smrkové monokultury velmi vzácné.
S3B Jeskyně nepřístupné veřejnosti
Ekologie
V jeskyních s nachází dvě ekologicky
odlišná prostředí: ústí s dosahem
slunečního svitu a temné vnitřní
prostory. Jeskynní ústí a převisy jsou
vzhledem k absenci srážek výrazně
suché. Vnitřní prostory se vyznačuji
vyrovnanou nízkou teplotou, absenci
světla a vysokou relativní vzdušnou
vlhkostí. Existuje celá řada typů
jeskyní-od dlouhých rozvětvených
jeskynní systémů přecházejících v síť
úzkých chodeb po krátké otevřené jeskyně, tzv. abri, s výrazným širokým
portálem, podobné skalním převisům. Tento krajní typ byl vylišen i ve
zkoumaném území.
Ohrožení a management
V ústí jeskyní působí negativně takové turistické aktivity, které jsou spojeny se
zakládáním ohňů, odkládáním odpadků nebo s výkopy. Ve vnitřních prostorách
jsou obecně pro jeskyně nebezpečím amatérské průzkumy spojené s výkopem
jeskynních sedimentů.
Výše uvedený popis biotopů je převzat dle Chytrého, Kučery, Kočího, Grulicha
et Lustyka [eds.] (2010).
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B. evropsky významné druhy a ptáci

název druhu

aktuální
početnost
nebo vitalita
populace v
ZCHÚ

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

popis biotopu druhu, poznámka

lejsek malý
(Muscicapa striata)

1 zpívající
samec,
16.5.2013

silně
ohrožený/VUzranitelný

Předmět ochrany ptačí oblasti
Hostýnské vrchy. Obecně listnaté
lesy, zejména bučiny, hnízdí v
dutinách a polodutinách.

*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).

1.9
•
•
•

Cíl ochrany
Udržení nebo zlepšení stavu, reprezentativnosti a zachovalosti přírodě
blízkých biotopů L5.1 Květnaté bučiny a L5.4 Acidofilní bučiny a zároveň
zachování příznivého stavu populací ohrožených druhů ptáků.
Zachování přirozených ekosystémů udržením a podporou nebo
návratem k plnému uplatnění autoregulačních procesů.
Nezvyšovat antropické zatížení lokality v souvislosti s existující chatou.
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2 ROZBOR STAVU ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉHO ÚZEMÍ
S OHLEDEM NA PŘEDMĚT OCHRANY
2.1

Charakteristika území

Území se nachází v Hostýnských vrších na strmém východním svahu Čerňavy,
460 m JVV od jejího vrcholu (843,6 m n.m.) a 1800 m JZ od vrcholu Sochová
(740,6 m n.m.).
2.1.1 Geologie (podle Geologické mapy ČR)
Alpsko-karpatská horská soustava. Součást oblasti flyšového pásma vnějších
západních Karpat.
Území náleží do oblasti račanské jednotky magurské skupiny příkrovů,
souvrství zlínského, vrstvy rusavské. Račanská jednotka je charakterizovaná
střídáním slepenců, pískovců a jílovců, převládají však pevné pískovce.
Horniny obecně: pískovec, jílovec, slepenec. Flyšové vrstvy s hrubozrnnými,
drobnými pískovci s polohami slepenců. Typ hornin: sediment zpevněný.
Přítomny jsou četné pískovcové skalní výchozy, balvany a místy i suť.
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: Rusavská hornatina
Popis: prudký východně orientovaný svah, v centrální část Hostýnských vrchů.
2.1.3 Nadmořská výška
710-787 m n.m.
2.1.4 Pedologie /podle Půdní mapy ČR a taxonomického
klasifikačního systému půd ČR (Němeček, 2013)/
Skupina půd: leptosoly
Tyto půdy vytvářející z rozpadů pevných či zpevněných hornin či jejich
bazálních souvrství, vyznačující se výraznou skeletovitostí již ve svrchních 0,5
m až i mělkostí profilu.
Půdní typ: ranker RN
Půdy vyvinuté ze skeletovitých rozpadů hornin či ze skeletovitých bazálních
souvrství silikátových hornin s více než 50 % skeletu. Slabá tvorba
podpovrchových horizontů indikuje přechody k vyvinutějším půdám. Jsou
rozšířeny rozptýleně po celém území pahorkatin a hornatin.
Subtyp: ranker kambický (RNk).
Pod humusovým horizontem se vytváří hnědý horizont Bv (kambický horizont
s hnědým zbarvením).
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2.1.5 Klima (Quitt, 1971)
Vrcholová část od nadmořské výšky 775 m náleží do klimatické oblasti CH7
(chladné), zbývající část území pak do klimatické oblasti MT2 (mírně teplé).
Tyto oblasti jsou charakterizovány:
Mírně teplá oblast MT7: Normálně dlouhé, mírné, mírně suché léto. Přechodné
období je krátké, s mírným jarem a mírně teplým podzimem. Zima je normálně
dlouhá, mírně teplá, suchá až mírně suchá s krátkým trváním sněhové
pokrývky.
Chladná oblast CH7: Velmi krátké až krátké léto, mírně chladné a vlhké.
Přechodné období je dlouhé, mírně chladné jaro a mírný podzim. Zima je
dlouhá, mírná, mírně vlhká s dlouhou sněhovou pokrývkou.
2.1.6 Hydrologie
Ve vlastním území se nenachází žádný vodní tok, nejbližší vodní tok, kterým je
také lokalita odvodňována je Rosošný potok, tekoucí 180 m severně od hranice
území. Rosošný potok je levostranným přítokem říčky Juhyně, která 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.
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, avšak zastoupení původních bučin je
značné, místy i s přežívající jedlí.
Culek [ed.] (2005) zařadil území do biochor 5ZK (hřbety na pískovcovém flyši 5.
v.s.) a 5SK (svahy na pískovcovém flyši 5. v.s.).
5ZK zaujímá pouze cca ¼ plochy území a to pouze nejvyšší polohy (nad 765 m
n.m.)
5ZK-reliéf je typický protáhlými, převážně úzkými, méně širšími hřbety rozsoch
a horských skupin se sedly.Svahy hřbetů jsou příkré. Skalní tvary a izolované
skalní výchozy jsou hojnější a morfologicky významné v Hostýnském
bioregionu. Jsou to izolované skalní výchozy vypreparovaných vrstev odolných
pískovců a slepenců s výškou i přes 10 m. Zpravidla se na nich vyskytují
pseudokrasové jevy (i jeskyně). Mimo morfologicky významné skalní tvary je
zde roztroušena celá řada menších skalních výchozů, často doprovázená
kamenitými svahy až suťovisky. V půdním pokryvu Hostýnského bioregionu
plošně převažují typické kambizemě, místy kyselé, středně těžké.
Potenciální přirozenou vegetaci tvoří ochuzené květnaté bučiny, které vzácně
na živnějších stanovištích doplňují květnaté bučiny s kyčelnicí devítilistou. Nyní
převažují rozsáhlé lesní komplexy ve kterých jsou vklíněny enklávy travních
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porostů-původních luk a pastvin vzniklých odlesněním hřbetů během valašské
kolonizace.
5SK-reliéf svahů je členitý, výškové rozdíly jsou i v rámci typu významné,
v Hostýnském bioregionu 150-250 m. 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. Větší skály jsou hojnější především v Hostýnském bioregionu. Jsou
to většinou izolované skalní výchozy vypreparovaných vrstev odolných pískovců
a slepenců s řadou pseudokrasových jevů. Drobné skalky a kamenité povrchy i
sutě jsou však na poměry flyšových Karpat poměrně časté. V půdním pokryvu
dominují kambizemě typické kyselé. V Hostýnském bioregionu převažují
kambizemě typické kyselé, středně těžké.
Potenciální přirozenou vegetaci tvoří květnaté bučiny s kyčelnicí devítilistou, na
prudkých sklonech se místy nacházejí měsíčnicové javořiny. Lesní prameniště
hostí jasanové ostřicové olšiny. Mimo les se zpravidla vyskytují přepásané
louky svazu Cynosurion, vzácněji jsou zastoupeny fragmenty smilkových
pastvin Violion caninae. Většina dnešních porostů kulturních luk se druhovou
skladbou blíží svazu Arrhenatherion. Častá jsou roztroušená prameniště, občas
i s vegetací svazu Caricion fuscae a výjimečně i přechodová rašeliniště svazu
Sphagno recurvi-Caricion canescentis, v nivách potoků jsou typické vlhké louky
svazu Calthion. Nyní převažují rozsáhlé lesní komplexy ve kterých jsou
vklíněny louky a pastviny-výsledek rozsáhlé valašské kolonizace. Dnes jejich
využívání ustupuje, často zarůstají náletem dřevin. Pole a sady prakticky chybí.
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 Neuhäuslové et al. (1997, 1998)
Na mapě potencionální přirozené vegetace je v předmětném území vyznačeno
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),
SU (suťové a roklinové listnaté lesy od pahorkatin po horní hranici lesa včetně
klenových horských smrčin).
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).
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2.1.13 Lesní vegetační stupeň (Kolektiv, 1999)
5 – jedlobukový, 400-920 m n.m., průměrná teplota 4,8-7,3 ºC, roční srážky
850-1050 mm, vegetační doba (dny nad 10 ºC) 105-160,
2.1.14 Porosty (Geoportál LČR, LHP 2013)
Tabulka 3: Porosty v zájmovém území.
Porost/bezlesí
Plocha (ha)
3,0131
3C17/5
0,0032
Bezlesí 102
3,0163
Celkem
2.1.15 Přehled všech zjištěných biotopů (Svačina, Hanáková, Vymazal
et Vymazalová, 2013).
Přírodní biotopy
L5.1
L5.4
S1.2
S3B

Květnaté bučiny
9130 Asperulo-Fagetum beech forests
Acidofilní bučiny
9110 Luzulo-Fagetum beech forest
Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin
8220 Siliceous rocky slopes with chasmophytic vegetation
S3B Jeskyně nepřístupné veřejnosti
Caves not open to the public

Nepřírodní biotopy
X9A
X1

X9A Lesní kultury s nepůvodními
jehličnatými dřevinami
Forest plantations of allochtonous coniferous trees
Urbanizovaná území
Urbanized areas

2.1.16 Přehled zvláště chráněných nebo významných druhů rostlin a
živočichů
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*

popis biotopu druhu,
další poznámky

lejsek malý
(Muscicapa striata)

1 zpívající samec,
16.5.2013

silně
ohrožený/VUzranitelný

Biotop L5.4.

lejsek bělokrký
(Ficedula albicollis)

2 zpívající samci
13.6.2012
1 zpívající samec
10.6.2013

-/NT-téměř
ohrožený

Celé území.

mlok skvrnitý
(Salamandra salamandra)

15.5.2013 (1 ex.)

SO//VUzranitelný

Biotop L5.4.

žluna šedá (Picus canus)

25.4.2013 (1
samec)

-/VUzranitelný

Biotop L5.4.
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*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).

V těsné blízkosti lokality byli dále pozorovány tyto druhy (zejména v případě
ptáků je pravděpodobný výskyt i ve vlastní lokalitě):
Dryocopus martius (datel černý, 2M a 1F, včetně páru, 2010) -200 m V od PP,
Dendrocopos leucotos (strakapoud bělohřbetý, 2X, ve vzdálenosti cca 80 m od
sebe, 2011)-300 m J
Carabus variolosus (střevlík hrbolatý, 12.6.2013)-65 m Z od PP.

2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní
vlivy lidské činnosti v minulosti, současnosti a blízké
budoucnosti
a) ochrana přírody
Území nebylo chráněno, speciální opatření ochrany přírody nebyla dosud
prováděna. Díky nízké intenzitě lesního hospodaření odpovídá stav lokality
požadavkům a definici přírodní památky. Zásahy, které by měly vést k udržení
nebo zlepšení stavu předmětů ochrany jsou předmětem tohoto plánu péče.
b) lesní hospodaření
Les v PP byl vzhledem ke stanovišti zařazen do kategorie lesů ochranných (les
na mimořádně nepříznivých stanovištích). Na území nedochází ani
nedocházelo (nejméně 20 let) k úmyslným těžbám a plošnému zalesnění
nepůvodními druhy dřevin, díky čemuž si uchovalo charakter lesa s přirozenou
druhovou skladbou. Množství ležícího mrtvého dřeva a stojících souší však
neodpovídá charakteru porostu. Příčinou tohoto stavu by mimo lesního
hospodaření mohlo být využívání dřeva k topení v chatě nacházející se v území
a rozělávání ohně tamtéž.
c) zemědělské hospodaření
V PP se nenahází pozemky zemědělského půdního fondu..
d) myslivost
Zájmové území je součástí honitby 7201206004-Čerňava. Biotopy a lesní
porost (druhová a věková skladba) v PP jsou poškozovány vysokým stavem
zvěře (především daněk skvrnitý).
e) rekreační a sportovní využití
V PP nejsou vyznačeny turistické trasy, přesto je navštěvováno díky existenci
trampské chaty. Chata byla postavena v letech 1970-1975 na místě původní
z roku 1967-1968 (Kolbinger et Hradilová, 2011). V současné době nebylo
zjištěno negativní ovlivnění biotopů v přímé souvislosti s chatou (odpadky), je
však nutné zamezit dalším drobným stavbám v okolí chaty (zídky, posezení)
s využíváním kamene, pálení dřevní hmoty a rušení ptáků návštěvníky chaty
(zejména v hnízdním období duben-červenec).
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f) těžba nerostných surovin
V území i bezprostředním okolí lokality jsou patrné pouze nepatrné stopy po
těžbě kvalitního stavebního kamene cca do 1. počátku 20. století (Kolbinger et
Hradilová, 2011). Stopami jsou různé otvory v kamenech, polotovary
kamenných výrobků a rytiny na skalách. K těžbě byly využívány jednotlivé větší
i menší skalní bloky.
Současné škodlivé vlivy a nevhodné jevy; současná ohrožení
Vysoký stav zvěře, ovlivnění lokality v souvislosti s existencí trampské chaty.
Předpokládaná ohrožení v budoucnosti
1. Lesní hospodaření (provádění úmyslných těžeb, zalesňování nepůvodními
druhy dřevin, nevhodně provádění výchovy 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 pojezdy lesní techniky přes plochu PP, přibližování dříví,
ponechávání klestu atd.

2.3

Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a
právní předpisy

- Územním plán obce Rajnochovice. Zde je plocha PP podle funkčního členění
zařazena do ploch přírodních, nachází se v nezastavitelném území,
v nadregionálním biocentru Kelčský Javorník.
- 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
3,0163
1.1. 2012 - 31.12. 2021
Lesy ČR s.p., Lesní správa Bystřice pod
Hostýnem
Revír Kotáry
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Tabulka 5: Přehled výměr a zastoupení souborů lesních typů
Přírodní lesní oblast: PLO 41 Hostýnskovsetínské vrchy a Javorníky
Soubor
Název SLT
Přirozená dřevinná skladba Výměra Podíl
lesních
SLT dle (dle OPRL, Kolektiv (ha)
(%)
typů (SLT)
1999)
Suťová jilmojasanová
5J5
BK4 KL2 JD3 JL1 JS
2,7713
92
javořina měsíčnicová
Bohatá jedlová
5B9
bučina na příkrých
BK7 JD3 KL *
0,2450
8
svazích
Celkem
3,0163 100 %
*Plíva (1991) udává BK6 JD4 KL (SM)
Příloha č. M4: Lesnická mapa typologická
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
0,1810
6
0
0
SM smrk ztepilý
+
+
0,9049
30
JD jedle bělokorá
Listnáče
buk lesní
2,8051
93
1,297
43
BK
javor klen
0,0302
1
0,5429
18
KL
jilm (horský)
+
0,2715
9
JL
+
+
+
JS jasan ztepilý
Celkem
3,0163
100 %
3,0163
100 %
Pozn.: při terénním šetření bylo zjištěno, že smrk ztepilý se na lokalitě
vyskytuje pouze jako vtroušená dřevina, se zastoupením do 5%.
2.4.2 Základní údaje o útvarech neživé přírody
V území se nachází roztroušeně několik pískovcových skalních bloků menší i
větší velikosti a útvar stojící na pomezí jeskyně-převis, který byl určen jako
biotop S3B Jeskyně nepřístupné veřejnosti s nízkou reprezentativností.
Vzhledem k vysokému rozptylu těchto útvarů a ke skutečnosti, že pro ně
nebudou stanoveny žádné managementové zásahy nebyly definovány
jednotlivé dílčí plochy. Poloha biotopu S3B (v S-JTSK), který byl vylišen jako
bod je X -511631,9 a Y -1149192,7.
2.4.3 Přehled dílčích ploch
Vzhledem k malé výměře území a výhodné možnosti respektování
prostorového rozdělení lesa, nebylo pro potřebu plánování zásahů plocha
_______________________________________________
PLÁN PÉČE O PP ORLÍ HNÍZDO

© ČSPOP 2013

19
území dále dělena. Celá plocha má charakter rozvolněné prostorově, věkově i
dimenzně různorodé skupiny. Pouze při jejím severozápadním okraji do ní
zasahuje výběžek menší skupiny tvořené smrkem ztepilým.
Dílčí plocha A (3,0163 ha)
Na ploše se nachází předměty ochrany biotopy L5.1 Květnaté bučiny, L5.4
Acidofilní bučiny a S3B Jeskyně nepřístupné veřejnosti. Porostní skupinu tvoří
podle LHP dvě etáže ve věku 190 a 45 let.

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
Hodnocený lesní porost byl zařazen do stupně přirozenosti jen díky dosud
prováděnému
částečnému zpracování a odvozu mrtvé dřevní hmoty v
současnosti a negativnímu působením zvěře. První faktor je možné poměrně
snadno eliminovat, omezení druhého je v současnosti velmi problematické. Bez
těchto vlivů by porost splňoval podmínky pro zařazení do lesa přírodního. Do
tohoto stupně by byl porost zařazen v případě použití původní metodiky
stanovení přirozenosti (Vrška et Hort 2003).
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

Území nebylo dosud zvláště chráněným ve smyslu zákona č.114/92 Sb. o
ochraně přírody a krajiny v platném znění, žádné ochranářské zásahy v něm
proto nebyly prováděny.
Nejméně 20 let byl les v PP tak jako i v současném LHP zařazen do kategorie
lesů ochranných. Toto zařazení mělo vliv i na hospodaření, kdy v území nejsou
patrné žádné hospodářské zásahy (vyjma využívání suchého dřeva uživateli
chaty, podrobně viz část 2.2).
Pro vytvoření vertikální struktury a vyšší druhové, věkové i prostorové
diferenciace je žádoucí ponechat původní dřeviny co nejdéle, zároveň velmi
mírnými zásahy v případě potřeby uvolňovat okolních dřeviny přirozené
druhové skladby průběžným odstraňováním smrku ztepilého. Pro zvýšení
podílu málo zastoupených dřevin přirozené druhové skladby je žádoucí
provádět dosadby (jedle bělokorá, javor klen, jilm horský).

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
Obvykle jsou lesy v přírodních rezervacích a přírodních památkách zařazovány
do kategorie lesů zvláštního určení.
Území PP však bylo na základě převažující funkce a podle souboru lesních
typů při schvalování LHP zařazeno do kategorie lesy ochranné (vyhl. č.83/1996
Sb.), hospodářský soubor 01 mimořádně nepříznivá stanoviště.
Základní hospodářské doporučení podle hospodářských souborů (příloha č.3 k
vyhl. č.83/1996 Sb., Anonymus,1997) a rámcové směrnice hospodaření
stanovené v LHP nejsou v případě dotčeného území v rozporu s ochranou
přírody, proto není nezbytně nutné tuto kategorii měnit.
Jedním z cílů péče o území je směřovat k jeho ponechání samovolnému vývoji.
V nejbližší době však menší zásahy jako např. regulace nepůvodního smrku
ztepilého nebo podpora přirozené obnovy budou v případě potřeby prováděny.
Proto je v plánu péče v souvislosti s péči o území PP použito slovní spojení
„bez zásahu“, které menší zásahy nevylučuje.
Rámcová směrnice péče o les podle souborů lesních typů
Číslo
směrnice

Kategorie lesa Soubory lesních typů

017

Les
ochranný

5J, 5B

Předpokládaná cílová druhová skladba dřevin
SLT
Druhy dřevin a jejich orientační podíly v cílové druhové skladbě (%)
5J5
Ideálně BK4 KL2 JD3 JL1 JS
Minimálně za celé území BK5-7 KL1-2
5B9
Ideálně BK7 JD3 KL *
JD1-2 JL1 JS LP
Porostní typ A
bukový
Základní rozhodnutí
Hospodářský způsob (forma)
výběrný
Obmýtí
fyzický věk

Obnovní doba
nepřetržitá

Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty
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Udržet nebo zlepšit stav, reprezentativnost a zachovalost přírodě blízkých biotopů
květnatých a acidofilních bučin a zároveň zachování příznivého stavu prostředí ohrožených
druhů ptáků. Podporovat rozrůzněnou věkovou a prostorovou strukturu lesa. 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. Provedenými zásahy směřovat
k ponechání porostů samovolnému vývoji. Nutný trvalý kryt půdy.
Způsob obnovy a obnovní postup, včetně doporučených technologií
Přirozená obnova, dosadba JD, KL, JL, (BK, JS).
Uplatňování výběrných principů při tvorbě skupinovitě uspořádaného různověkého lesa
s vertikálním zápojem. Účelový výběr k podpoře přirozené obnovy. Změna druhové
skladby u SM porostů na nevhodných stanovištích. Nepřístupné polohy ponechat
přirozenému vývoji. Případné obnovní zásahy, které by bylo nutné provést při výskytu
nečekané situace musí respektovat půdoochrannou funkci porostů.
Péče o nálety, nárosty a kultury, výchova porostů
U dosadeb provádět individuální ochranu proti zvěři a buřeni, případné skupinové zmlazení
oplotit oplocenkami. Při výchově šetřit podúroveň, provádět záporný výběr v úrovni,
odstraňovat SM, interval 10 let. Podpora přimíšených cílových dřevin. Zvýšení ekologické
stability a biodiverzity, úprava druhové skladby, podpora přirozeného zápoje a vertikálního
členění skupin a etáží.
Opatření ochrany lesa
V porostu ponechat co nejvíce mrtvého dřeva včetně stojících souší (dřevin přirozené
druhové skladby). Minimální množství mrtvého dřeva je dle Míchala et Petříčka [eds.] 1530 m3/ha. Ve velmi svažitých polohách je půda ohrožená erozí, je nutné udržovat zápoj a
půdní kryt. Předcházet koncentraci zvěře a jí působeným škodám na lesních porostech.
Provádění nahodilých těžeb
Neprovádět nahodilou těžbu u dřevin přirozené druhové skladby.
Doporučené technologie
Těžbu provádět v době vegetačního klidu. Při těžbě, vyklizování dřeva a těžebních zbytků
či dalších zásazích vyloučit poškození plochy PP (např. při nahodilé těžbě SM vytáhnou
kmeny nejkratší cestou mimo PP). Použít koně, lanové systémy, případně navijáky bez
neopodstatněných pojezdů traktorů.
Poznámky
Ke směrnici přihlédnout i při hospodaření v ochranném pásmu. Číslo směrnice převzato
z platného LHP, směrnice je však výrazně přepracována

Příloha č. M4: Lesnická mapa typologická
Příloha č. M5: Mapa stupňů přirozenosti lesních porostů
b) péče o živočichy
Vzhledem k výskytu ohrožených druhů ptáků je nutné provádět případné kácení
a vyklizování dřeva (v případě smrku) mimo hnízdní období (duben-červenec).
V tuto dobu by měly být omezeny i aktivity spojené s využíváním chaty
(zachovávat klid, omezení pohybu jejich návštěvníků po území). Nesnižovat
stupeň přirozenosti porostu, ponechávat ve větším množství (než dosud) stojící
„doupné“ stromy a mrtvé dřevo. Dle výsledků inventarizačního průzkumu
ornitologického případně instalovat budky.
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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
b) útvary neživé přírody
Nejsou plánované žádné zásahy, naopak je nutné zabránit jejich využívání a
poškození. Není možné používat materiál získaný ze skalních bloků nebo volně
ležící jednotlivé kameny ke stavebním pracím nebo budování drobných zídek či
k jiným úpravám v okolí chaty.

3.2

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

Vzhledem k výraznému omezení přirozené obnovy (v případě jedle bělokoré
k úplnému znemožnění) v důsledku přezvěření je potřebné snížit stavy spárkaté
zvěře. V ideálním případě by byl žádoucí přechod na přírodě blízké myslivecké
hospodaření (ve smyslu Míchala et Petříčka, 1999) v honitbě ve které se PP
nachází.
S vysokými stavy spárkaté zvěře souvisí i požadavek neumísťovat myslivecká
zařízení, krmeliště a nepřikrmovat zvěř.
V lesním porostu 3B7, který tvoří větší část plochy ochranného pásma je podle
platného LHP stanovena výchovná těžba. Při jejím provádění je nutné pro
vyklizování dřeva a těžebních zbytků nepoužívat plochu PP. Při výchovné
těžbě je žádoucí redukovat zejména smrk ztepilý i za cenu protěžování méně
kvalitních jedinců původních druhů dřevin a tyto šetřit. Vytěženou dřevní hmotu
zčásti ponechat v porostu (ne smrk ztepilý).
Část uvedeného porostu se nachází v ploše lesního typu 5J5 (viz příloha M4:
Lesnická mapa typologická), proto by měla být souladu s vyhláškou č.83/1996
Sb. zařazena do kategorie ochranných lesů (hospodářský soubor 01
mimořádně nepříznivá stanoviště) a stanoven výběrný hospodářský způsob
(obmýtí 150-fyzický věk porostu, obnovní doba 40-obnovní doba nepřetržitá).
Tuto plochu (cca 1 ha) se skupinami skal a kamenů, ve které se nachází porost
srovnatelné kvality jako v PP by k ní bylo vhodné připojit (viz také část 3.4).
V porostu převažuje buk lesní, vyšší zastoupení (10 %) má javor klen, přimíšen
je dále smrk ztepilý (14 % dle LHP).
V porostu 3B9, který se také nachází v ochranném pásmu je plánováno menší
množství výchovné těžby, pro její provedení platí to co bylo uvedeno výše pro
porost 3B7.
Příloha č. M6: Porostní mapa
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3.3

Zaměření a vyznačení území v terénu

Jako pro území nově vyhlašované bude nutné provést geodetické zaměření
hranic dotčeného pozemku a označit zvláště chráněné území v souladu s
vyhláškou č. 64/2011 Sb. o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a
označování chráněných území.
Pruhové značení bude v průběhu platnosti plánu péče obnovováno. Dále bude
PP označena označovacími tabulemi se státním znakem. V případě jejich
potenciálního poškození je třeba provést výměnu resp. opravu.

3.4

Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v
území

Pro realizaci plánu péče nebudou tato opatření nutná, při projednávání nového
LHP je vhodné prověřit možnost zařazení části plochy z ochranného pásma s
lesním typem 5J5, (v souladu s vyhláškou č.83/1996 Sb.) do kategorie
ochranných lesů (hospodářský soubor 01 mimořádně nepříznivá stanoviště),
případně její připojení k PP. K úvaze je také změna kategorie lesa v PP
z ochranného na les zvláštního určení.

3.5

Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání
území veřejností

Území leží stranou sítě turistických tras, ale tak jak je uvedeno i v části 2.2
nachází se v něm již od 60-tých let minulého století trampská chata. Z této
skutečností vyplývají současná i budoucí možná ohrožení lokality.
V minulosti nebylo zjištěno skládkování odpadků v jejím okolí současnými
uživateli, ale v budoucnu nelze tuto možnost vyloučit.
Dalším zásahům do území spočívajících v budování drobných staveb v okolí
chaty (zídky, posezení) je nutné zamezit a stávající redukovat. Stavební úpravy
chaty provádět jen po projednání s OOP, jako stavební materiál nepoužívat
kameny získané na ploše PP. Využívat suché dřevo k topení v chatě a
rozdělávání ohně není možné bez předchozího schválení příslušným orgánem
ochrany přírody. V době hnízdění ptáků (duben-červenec) by měli být všechny
aktivity, které by mohly rušit ptáky omezeny (hluk, pohyb lidí po ploše PP,
rozdělávání ohně atd.) vyloučeny nebo výrazně omezeny.

3.6

Návrhy na vzdělávací využití území

Vzhledem k malé výměře a lokalizaci mimo turistické trasy se nepředpokládá
umístění informační tabule. Území je již dosti frekventované v souvislosti
s užíváním chaty a další zvýšení návštěvnosti není žádoucí. Území by mohlo
být využito pouze k odborným exkurzím, nejlépe v mimohnízdní době.
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3.7

Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu
ochrany území

V druhé polovině období platnosti plánu péče‚ minimálně 2 roky před koncem
platnosti provést inventarizační průzkum botanický (včetně fytocenologie).
Vyhotovit inventarizační průzkum ptáků. 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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