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

Orientační náklady
za období platnosti
plánu péče (Kč)

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

15000,15000,1860,1860,-

----------

9000,-

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

6500,10000,-

----------

7000,-

----------

+

----------

66220,-

20088,-

200880,-

29400,

294000,-

11520,-(první 3
roky)
3840,-(7 let)

61440,-

12000,-*

24000,-*

10000,-

20000,-

5000,-

10000,-

2800,-

28000,-

2000,-

20000,-

Opakované zásahy celkem (Kč)

92808,-

658320,-

N á k l a d y

----------

724540,-

Druh zásahu (práce) a odhad množství (např.
plochy)
Jednorázové a časově omezené zásahy
Instalace označovacích nosičů a tabulí (6 ks)
Údržba označovacích nosičů a tabulí (6 ks)
Vyznačení hranic v terénu (1240 m)
Obnova hranic v terénu (1240 m)
Inventarizační botanický průzkum (včetně
fytocenologie)
Inventarizační průzkum ornitologický
Inventarizační průzkum entomologický
Instalace hnízdních budek (včetně materiálu) 14 ks,
Dílčí plochy M1, M2 a LI-L3.
Odstranění lyžařského vleku. Pro stanovení nákladů
tohoto speciálního opatření bude nutné vypracovat
samostatný rozpočet.

Jednorázové a časově omezené zásahy
celkem (Kč)
Opakované zásahy
Ruční sečení křovinořezem (dílčí plochy A, D, J, K-0,93
ha, zákl. sazba 18000,- Kč/ha+20% přirážka)
Sečení lehkou mechanizací (dílčí plochy B, E, F, G, H,
CH, I-2,45 ha, zákl. sazba 12000,- Kč/ha)
Sečení lehkou mechanizací (dílčí plocha C- 0,32 ha,
asanační management 3 seče po dobu 3 let, dále 1
seč, celková plocha tedy 3x0,32 hax3+7x0,32, zákl.
sazba 12000,- Kč/ha)
Odstraňování náletu (dílčí plochy D a J), 0,4 ha, zákl.
sazba 30000,- Kč/ha)-bude provedeno 2x, není
zahrnuto kácení a odklizení jednotlivých vzrostlých
dřevin, jehož rozsah bude upřesněn orgánem ochrany
přírody
Prosvětlení okraje porostu (dílčí plochy M1a M2) a
údržba hranice porostu tak aby nedošlo k jeho dalšímu
rozšíření v neprospěch lučních společenstev (bude
provedeno 2x)
Udržování hranice keřových porostů (dílčí plochy L1L3) tak, aby nedošlo k jejich dalšímu rozšíření
v neprospěch lučních společenstev (bude provedeno
2x).
Údržba hnízdních budek 14 ks
Instalace repelentů (2hx100,-Kčx8+materiál)-skutečné
provedení a rozsah bude stanoveno po vyhodnocení
podle stupně poškození rostlin okusem, dílčí plocha A

c e l k e m (Kč)
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Poznámky
1) ceny vychází z ceníku AOPK ČR 2013 (s přihlédnutím k Nákladům obvyklých
opatření OP ŽP a směrnici MŽP Programu péče o krajinu 2012-2014.
2) * cena není úplná
3) V kalkulaci není od nákladů odečten možný zisk z výroby sena, pastvy nebo
prodeje dřevní hmoty, naopak není počítáno s účastí s finanční spoluúčastí
vlastníků pozemků, kteří některé plochy v současnosti sami nebo
prostřednictvím jiného subjektu udržují. Je provedena tedy tak, jakoby údržba
celé plochy byla hrazena orgánem ochrany přírody.
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