Příloha T2: Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany
přírody podle jednotlivých zásahů (druhů prací)

Druh zásahu (práce) a odhad množství (např.
plochy)

Orientační
náklady za rok
(Kč)

Orientační
náklady za období
platnosti plánu
péče (Kč)

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

12500,6000,3000,3000,-

----------

14000,-

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

7600,10800,-

----------

160000,-

----------

cca 12000,-

----------

228900,-

20000,-*

40000,-*

+

+

+

+

+

+

20000,-(+)

40000,-(+)

----------

268900,-(+)

Jednorázové a časově omezené zásahy
Instalace označovacích nosičů a tabulí (5 ks)
Údržba označovacích nosičů a tabulí (5 ks)
Vyznačení hranic v terénu (2000 m)
Obnova hranic v terénu (2000 m)
Inventarizační botanický průzkum (včetně
fytocenologie)
Inventarizační průzkum ornitologický
Inventarizační průzkum entomologický
Oplocení kotlíků-cca 10 kotlíků (po 0,15 ha), 1600 bm*
Případně oplocení dílců při zvolení varianty B) dle RSH
a provedení semenné seče ještě během plánu péče
(náklady v případě var. B budou upraveny podle
skutečného rozsahu provedení)
Dosadba chybějících cílových dřevin do vytěžené, ale
dosud nezalesněné části v dílčí ploše D (750 sazenic
dřevin dle cílových dřevin+vlastní výsadba/na 0,1ha)**

Jednorázové a časově omezené zásahy celkem (Kč)
Opakované zásahy
Dosadby přimíšených a vtroušených dřevin 1-2x,
včetně nákupu sazenic (nejlépe poloodrostků a
odrostků) a pomocného materiálu *
Opravy oplocenek
Údržba a doplnění v tabulce výše uvedených výsadeb,
ochrana proti buřeni
Instalace hnízdních budek (až dle výsledku
inventarizačního průzkumu ornitologického)
Opakované zásahy celkem (Kč)
N á k l a d y

c e l k e m (Kč)

Poznámky
1) * jen pokud bude jako obnovní postup zvolena Gayerova-bavorská seč dle RSH
varianta obnovy A) s kotlíky
2) ** jen orientačně, závisí na úspěšnosti přirozené obnovy
3) + počet a opakování bude stanoven na základě zjištěného stavu a aktuální potřeby,
proto nyní nelze stanovit ani náklady, cena bude následně stanovena v souladu
s bodem 2)
4) ceny vychází primárně z ceníku AOPK ČR 2013 (s přihlédnutím k Nákladům
obvyklých opatření OP ŽP a směrnici MŽP Programu péče o krajinu 2012-2014).
5) uvedeny jsou práce navržené ve 3. oddílu plánu péče, které hradí orgán ochrany
přírody. Náklady související s hospodářským využíváním se uvádí pouze tehdy,
předpokládá-li se jejich hrazení orgánem ochrany přírody
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