Příloha T1: Popis lesních porostů (dílčích ploch) a výčet plánovaných zásahů v nich
číslo RS
prům.
výměra
zast.
označení
Dřevidílčí
/
výška
dílčí
dřevin
JPRL porostní
ny
porostu plocha plochy
(%)
typ
(m)
(ha)

1C17/9
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4446/A

BK
KL
JS
JD
JLH
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KL
JS
JLH
JD

69
17
8
6
+

68
18
12
1
1

30

29

A

B

11,8411

6,2656

stupeň
přirozenosti

II.

II.

doporučený zásah
V jižní části plochy, pod vrstevnicovou
svážnicí v proředěné části porostu (u
vzrostlé jedle) postavit oplocenku (cca
40x15 m), bude však nutné provést dosadbu
a ožínání-plocha je zabuřeněná. Další
oplocenku (cca 15x20 m) je možné
realizovat v západní části plochy, cca 70 m
od západní hranice PR, přístupnost plochy
je však značně snížena)
Do větších světlin (event. místo oplocenek)
doplnit JD, KL, JL, (BK, JS), použít
individuální ochranu proti škodám zvěří.
Vysadit nejlépe poloodrostky-odrostky.
Provést 1-2x během platnosti plánu péče.
Následně průběžně chránit proti zvěři i
buřeni. V případě skupinovitého zmlazení
plotit. Jinak bez zásahu.
V jižní části plochy, cca 50 m nad
vrstevnicovou svážnicí v proředěné části
porostu, která je zabuřeněná jen mírně, je
možné postavit oplocenku (cca 30x20 m)
Do větších světlin (event. místo oplocenek)
doplnit JD, KL , JL, (BK, JS), použít
individuální ochranu proti škodám zvěří.
Vysadit nejlépe poloodrostky-odrostky.
Provést 1-2x během platnosti plánu péče.
Následně průběžně chránit proti zvěři i
buřeni. V případě skupinovitého zmlazení
plotit. Jinak bez zásahu.
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naléhavost

Údaje dle LHP/poznámky

2

V LHP nejsou stanoveny
žádné těžby, výchovné zásahy
ani zalesnění.
Věk etáže 17 je dle LHP 301
let, výška BK 30 m, KL 30
m., JD 34 m, JS 31 m věk
etáže 9 je 90 let, výška BK 28
m, JS 20 m, KL 28 m.

2

V LHP nejsou stanoveny
žádné těžby, výchovné zásahy
ani zalesnění.
Věk etáže 17 je dle LHP 301
let, výška BK 30 m, JS 30
m., KL 5 m, věk etáže 9 je 90
let, výška BK 31 m, KL 29 m,
JS 30 m, JLH 30 m.

2C17/9
b

2D12

2B13

-

-

-

7401/A

BK
SM
KL

80
15
5

4546/A

BK
SM
JS
KL
JLH
JD

67
20
9
3
1
+

-

30

29

C

D

E

0,5230

7,8757

8,6804

III.*

Vzhledem k tomu, že lesní loučka je
poslední z bývalých horských luk (viz část
2.2c) navrhujeme (z krajinářských důvodů)
provedení jejího posečení (celou plochu
alespoň 2x během plánu péče) včetně
odstranění náletu. V případě použití
mechanizace provést v mimohnízdním
období. Alternativně ponechat bez zásahu.

III.

Mimo nahodilých těžeb (a to jen u SM) bez
zásahu. Mrtvé dřevo ponechat v porostu
(minimálně
v množství
stanoveném
v RSH).

III.

Porost rozpracovat skupinovitě clonnou
obnovou (cca 4-5 kotlíků 0,1-0,2 ha
s případnými dosadbami cílových dřevin
dle RSH). Výše těžby 417 m3. V případě
selhání PO dosadby dřevin cílové druhové
skladby - JD, JL, KL (LP, BK). Těžbu
provádět mimo 1.3.-31.7., nejlépe v době
vegetačního klidu. Mrtvé dřevo ponechávat
v porostu
(minimálně
v množství
stanoveném v RSH).
V místě největší šířky příkopu u
vrstevnicové
cesty
a
v přirozeně
podmáčených plochách nebo poblíž
místech kde ústí přítoky vybudovat 3
drobné vodní tůně o délce cca 3-4 m a
hloubce vody 30-40 cm.
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3

Dle LHP je plocha bezlesím
č.101, zahrnutým v porostní
skupině 2C17/9.

1

V LHP nejsou stanoveny
žádné těžby, výchovné zásahy
ani zalesnění.
Věk 120 let, výška BK 30 m,
SM 33 m., KL 29 m.

3

Údaje LHP: věk 123 let,
výška BK 28 m, SM 31 m, JS
28 m, KL 25 m, JL 28 m.
Obnovní těžba na ploše šířeji
vymezené porostní skupiny (s
výměrou 21,87 ha) stanovena
na 5,37 ha ve výši 1188 m3,
zalesnění na ploše 1 ha a to
BK60% a SM40% .
Způsob těžby obnovní:
v několika částech proclonit a
následně smýtit.

1B12

4546/A
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KL
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1B0
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50

0

G

0,4812

III.

1B3
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H
J

0,1571
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III.*
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1
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I
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-

-

-
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5
+
+
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F

16,5932

III.

-

-

K

0,3387

III.

-

Pokračovat v postupné obnově porostu
pruhovými clonnými sečemi max. na 1/5
plochy dílčí plochy-seč přípravná, event.
v kombinaci se skupinovitě clonnou
obnovou jako předsunutými prvky (cca 5-6
kotlíků 0,1-0,2 ha s případnými dosadbami
cílových dřevin dle RSH). Výše těžby 470
m3. V případě selhání PO dosadby dřevin
cílové druhové skladby - JD, KL, JL, LP
(BK, JS). Těžbu provádět mimo 1.3.-31.7.,
nejlépe v době vegetačního klidu. V terénní
strži o výměře asi 35x15 m provádět
individuální dosadby a ochranu proti okusu
stávajícímu přirozenému zmlazení.
Oplotit (cca 90x25 m), prořezávkami
podporovat buk z přirozené obnovy na úkor
smrku, dosadit dřeviny cílové skladby.
Probírkou podporovat buk (i méně kvalitní
a další cílové dřeviny z přirozené obnovy)
na úkor smrku.
Postupná redukce smrku při prořezávkách
záporným výběrem v úrovni, při redukci
uvolňovat dřeviny cílové. Interval 10 let.
Provádět v době mimo 1.3.-31.7., nejlépe
v době vegetačního klidu.
Ve vodní nádrži udržovat podmínky
vhodné pro obojživelníky (druh a velikost
rybí obsádky, způsob a termín oprav atd.),
v porostu podporovat cílové dřeviny,
případné souše a stromy s narušenou
stabilitou lze po předchozím projednání
s příslušným orgánem ochrany přírody
pokácet z bezpečnostních důvodů.
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2

Údaje LHP: věk 120 let,
výška BK 31 m, SM 33m.
Obnovní těžba na ploše 2,84
ha ve výši 1391 m3, zalesnění
na ploše 2,84 ha a to BK70%
a SM30% .
Způsob těžby obnovní: ve
více částech, proclonění,
násek, umístění MZD
celoplošně

1

Údaje LHP: věk 0 let,
zalesnění BK 50%, SM 50%.

2

Údaje LHP: věk 23 let,
Výchovná těžba na ploše 0,7
ha ve výši 30 m3.

1

Údaje LHP: věk 4 roky,
výška BK 1 m. Prořezávka na
celé ploše por. skupiny-0,53
ha.

3

Z uvedené plochy činí plocha
vodní nádrže 0,19 ha a porost
dřevin 0,1487 ha.

Vysvětlivky
* podle vyhlášky č.64/2011 Sb. nesmí být výměra dílčí plochy na které se provádí hodnocení menší než 1 ha, proto byla tato plocha v příslušné mapě (M5: Mapa
stupňů přirozenosti lesních porostů) sloučena s okolní plochou se stupněm přirozenosti III.
zastoupení dřevin - odhadnutý podíl dřeviny na výměře dílčí plochy odvozený z celkového pokrytí plochy dřevinami souhrnně za všechny etáže zjištěný pochůzkou
v terénu (jako základní podklad pro odhad zastoupení dřevin na ploše byl použit podíl zastoupení dřevin odvozený z celkové zásoby dřevní hmoty uvedený v LHP)
stupeň přirozenosti - I. les původní, II. les přírodní, III. les přírodě blízký, IV. les kulturní, V. les nepůvodní
průměrná výška porostu - orientační průměrná výška nejzastoupenější etáže, charakteristiky ostatních etáží uvedeny v poznámce
doporučený zásah - v případě, že se v období platnosti plánu péče pro příslušnou dílčí plochu žádný zásah (včetně provádění nahodilých těžeb) nepředpokládá,
uvede se slovní spojení „bez zásahu“, zásahy v budoucnosti však v takovém případě nejsou vyloučeny; v případě, že se pro příslušnou dílčí plochu žádný zásah
nenavrhuje a nepředpokládá se provádění zásahů (včetně nahodilých těžeb) ani v budoucnosti, uvede se slovní spojení „ponechat samovolnému vývoji“
naléhavost - 1. stupeň - zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany), 2. stupeň - zásah vhodný, 3. stupeň - zásah odložitelný
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