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1. Základní identifikační a popisné údaje 
 

 

 

 

1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN 
 

 
Evidenční kód:  1555 
Kategorie ZCHÚ:  Přírodní památka 

Kategorie IUCN:  kategorie IV – řízená rezervace - území pro management stanovišť/druhů:  

chráněná území zřizovaná převáţně pro účely ochrany, prováděné cestou 

managementových zásahů. 

 

 

 

 

1.2 Platný právní předpis o vyhlášení ZCHÚ 
 

Název:   Vyhláška o chráněných přírodních výtvorech v okrese Český Krumlov 

Vydal:    Okresní úřad Český Krumlov 

Číslo:    - 

Dne:    27.05.1992 

 

 

 

 

1.3 Územně-správní členění, překryv s jinými chráněnými územími 
 
Kraj:       CZ031 - Jihočeský 

Obec s rozšířenou působností třetího stupně:  3103  - Český Krumlov 

Obec s pověřeným obecním úřadem:   31032  - Horní Planá 

Obec:       545457 - Černá v Pošumaví 

       545481 - Frymburk 

Katastrální území:     619868 - Černá v Pošumaví 

635260 - Frymburk 

Národní park:      - 

Chráněná krajinná oblast:    - 

Jiný typ chráněného území:    -     

 

Natura 2000 

Ptačí oblast:      - 

Evropsky významná lokalita:    CZ0310017 - Pláničský rybník-Bobovec 

 

Přílohy I:  
 

Karta EVL 

Přehledná mapa ZM 1:25 000 

Zákres v základní mapě 1:10 000 

Turistická mapa 

Fotomapa jarní a letní 

Historické mapy - Mülerovo mapování 1720, I.vojenské mapování 1764, II.vojenské mapování 1852, Stabilní 

katastr 1837 
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1.4 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí 
 

Parcelní vymezení území a ochranného pásma 

Číslo 

parcely 

dle KN 

Č. parcely dle PK 
Druh pozemku 

dle KN 

Způsob využití 

pozemku dle KN 

Číslo listu 

vlastnictví 

Výměra 

parcely 

Výměra 

parcely 

Výměra 

parcely 

celková 

dle KN 
v ZCHÚ v OP 

(m
2
) (m

2
) (m

2
) 

Katastrální území:  619868 - Černá v Pošumaví 

692/1  lesní pozemek (PUPFL) 15 1 521 707 508 219 103 999 

692/4  vodní plocha koryto toku umělé 122 1 660 652 139 

692/5  lesní pozemek (PUPFL) 15 2 807 2 807 --- 

692/8  trvalý trav.porost (ZPF) 10002 38 371 1 328 17 250 

692/9  lesní pozemek (PUPFL) 989 10 361 482 345 

692/11  lesní pozemek (PUPFL) 989 12 373 3 887 860 

693/1  vodní plocha koryto toku umělé 122 200 200 --- 

685  ostatní plocha ostatní komunikace 15 6714 --- 3 485 

687  lesní pozemek (PUPFL) 15 293 072 --- 32 284 

692/7  trvalý trav.porost (ZPF) 10002 47 831 --- 4 792 

693/2  vodní plocha koryto toku umělé 122 48 --- 48 

694  vodní plocha koryto toku 122 324 --- 81 

Katastrální území:  635260 - Frymburk 

572/1  vodní plocha koryto toku 102 242 --- 242 

572/2  vodní plocha koryto toku 102 48 --- 48 

573/1  lesní pozemek (PUPFL) 10 102 317 --- 10 199 

573/2  lesní pozemek (PUPFL) 10 1 852 --- 751 

573/3  vodní plocha koryto toku umělé 102 370 --- 211 

     Celkem: 517 575 174 733 
 

 

Přehled vlastnictví dle LV 

0  parcela není zapsána na LV 

10002 ČR, správa nemovitosti Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha - Ţiţkov 

15,10 ČR, právo hospodaření LČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové  

989 ½ - ČR, právo hospodaření LČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové 

½ -Anna Kohlenbergerová, Dvorec 237, 335 03 Nepomuk 

122,102 ČR, právo hospodaření ZVS, Hlinky 60/144, 603 00 Brno - Pisárky 

 

Vymezení hranic PP bylo provedeno digitalizací v prostředí GIS s vyuţitím rastru ortofotomapy 

prezentované serverem Cenia.cz,  katastrální mapy (ze serveru ČUZK.cz) a aktuální porostní mapy (server 

ÚHÚL.cz). Zřetelné, pevné terénní hranice, (stávající, zčásti zpevněné lesní cesty, ojediněle vodoteče) dobře 

rozlišitelné na ortofotomapě byly vedeny s jejím vyuţitím. Jinde byla hranice PP vymezena dle parcel KN, 

uvnitř těchto parcel podle hranic trvalého rozdělení lesa. Vymezená plocha zahrnuje převáţně pozemky 

evidenčně vedené jako les (a to vč. rozsáhlého bezlesí v JZ části PP), okrajově jsou zastoupeny pozemky 

evidované jako trvalé louky, dále koryta vodotečí a plochy lesních komunikací. Výsledná plocha PP byla 

odečtena v GIS a činí 547 575 m
2
. Uvedená hodnota je i po provedeném upřesnění orientační,  vzhledem k 

drobným diferencím mapových podkladů a skutečného stavu bude nutné pro zjištění a stabilizaci přesné 

skutečné polohy a rozlohy území hranice PP geodeticky zaměřit.  
Ochranné pásmo PP je navrţeno v zákonem stanovené šířce 50 m, tedy jako pás š. 50 m podél hranic vlastní 

PP s tím, ţe místy při vzájemném přiblíţení je hranice OP vhodně přichýlena k hranici trvalého rozdělení lesa. V 

místech kde hranici vlastní PP tvoří zpevněná lesní komunikace či širší průsek s nezpevněnou cestou, který jiţ o sobě 

tvoří určitou bariéru je OP zúţeno na 20m. Takto vymezené ochranné pásmo zaujímá rozlohu 174 734 m
2
. Plochy a 

hranice jsou stejně jako u vlastní PP vymezeny digitalizací v prostředí GIS nad rastrem souřadnicově usazené 

ortofotomapy, katastrální mapy a porostní mapy. 

 

Příloha II:  
 

Zákres v mapě KN 

Výpisy evidence nemovitostí 
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1.5 Výměra území a jeho ochranného pásma  

 
Přehled výměr území a OP 

Druh pozemku 
ZCHÚ  OP   

plocha v ha 
Způsob využití pozemku 

ZCHÚ  

plocha v ha plocha v ha 

lesní  pozemky 51,5395 14,8438   

vodní  plochy 0,0852 0,0769 koryto toku 0,0852 

trvalé  travní 

porosty 
0,1328 2,2042 

 orná půda 0 0 

ostatní zemědělské  

pozemky 
0 0 

ostatní plochy 0 0,3485 
neplodná půda 

0 
ostatní komunikace 

zastavěné 
0 0 

  plochy a nádvoří 

plocha celkem  51,7575 17,4734 

 

 

 

1.6 Hlavní předmět ochrany 
 

 

1.6.1 Předmět ochrany podle zřizovacího předpisu 
 

Předmět ochrany PP je charakterizován následovně: 

Vyhláška OkÚ Č.Krumlov: "rozsáhlý soubor smrkových olšin s vývojovými stadii, významná flóra a vegetace" 

ÚSOP: "zbytek smrkové olšiny" 

Chráněná území ČR: "rozsáhlý soubor přirozených smrkových olšina podmáčených smrčin na prameništích a 

podél drobných vodních toků a rašelinných lučních společenstev s charakteristickou skladbou flóry" 

 

 

1.6.2 Hlavní předmět ochrany – současný stav 

 

A. společenstva 
 

Hlavním předmětem ochrany jsou lesní společenstva podmáčených stanovišť (luţní porosty smrkových 

olšin Piceo - Alnetum, přecházející do potoční olšiny Arunco - Alnetum, v mozaice s porosty podmáčených 

smrčin přesličkové smrčiny Equiseto - Piceetum a rohozcové smrčiny Bazzanio - Piceetum, ostrůvkovitě téţ 

porosty rašelinných březin Betuletum pubescentis), zachovaná na zamokřených, místy rašelinných stanovištích 

pramenišť a plochých údolnic v rozsáhlém lesním komplexu v pozvolna zvlněném terénu Frymburské 

vrchoviny. Součástí hlavního předmětu ochrany jsou i bylinná společenstva mokrých aţ vlhkých rašelinných lad 

s charakteristickou mozaikou porostů svazu Calthion, Molinion, Caricion fuscae i Violion caninae v ploché 

partii bezlesí na jihozápadě lokality. Celkový přehled zastoupených společenstev a jejich charakteristika, vč. 

degradovaných či okrajově vyvinutých typů je uveden v kap. 2.5. Fytocenologická charakteristika je sestavena s 

vyuţitím publikací Rostlinná společenstva ČR a jejich ohroţení (Moravec, 1995), Katalog biotopů ČR (Chytrý, 

2001) a Přehled vegetace ČR Sv.2 - Hygrofilní, mezofilní a xerofilní opadavé lesy (Moravec, 2000) a Sv.3 - 

Jehličnaté lesy (Moravec, 2002), resp. Vegetace ČR - 1. Travinná a keříčková vegetace (Chytrý, 2007). 
 

Pro charakteristiku stupně ohroţení a vzácnosti rostlinných společenstev je pouţita stupnice z publikace 

Rostlinná společenstva a jejich ohroţení (Moravec, 1995):  
 

2a – asociace lidskou činností bezprostředně ohroţená a v nebezpečí vymizení, vzácná 

2b – asociace lidskou činností bezprostředně ohroţená a v nebezpečí vymizení, dostatečně hojná 

3a – asociace ustupující v důsledku lidské činnosti, vzácná 

3b – asociace ustupující v důsledku lidské činnosti, dostatečně hojná 

4a – asociace bez ohroţení lidskou činností, vzácná 

4b – asociace bez ohroţení lidskou činností, dostatečně hojná 
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Hlavní předmět ochrany - společenstva 

Název  

společenstva 

O
h

r
o
ž
e
n

í 

P
o

d
íl

  

p
lo

c
h

y
 (

%
) 

Popis biotopu 
 

svaz Alnion incanae 

Smrkové olšiny 

as.Piceo - Alnetum 

2b 30 

Smrkové olšiny jsou typickým luţním společenstvem submontánních aţ montánních 

poloh. V přirozeném stavu tří aţ čtyřpatrové porosty jeţ bývají tvořeny ve stromovém 

patře olší lepkavou a smrkem ztepilým, místy s příměsí olše šedé a vtroušenými jeřábem 

ptačím, jedlí, břízou či osikou. Obsazují polohy oligotrofních, mokrých aţ zbahnělých 

půd, nejčastěji organozemních glejů, podél drobných potůčků či v polohách pramenišť, 

v relativně plošším terénu s pomalým odtokem podzemní vody. Kontaktním 

společenstvem často bývají podmáčené smrčiny. 

Aktuálně jsou zastoupeny v plochých prameništních sníţeninách v severozápadní a 

střední části. V lokalitě jsou chráněny zbytky starých porostů přirozené skladby a 

struktury (plocha č.23), jejich část byla v nedávné době postiţena větrnou kalamitou a 

zčásti odtěţena a dále menší mladší skupiny s olší či olší se smrkem (plocha č.20,39). 

Porosty smrkových olšin v lokalitě vznikly patrně (zčásti nebo zcela) v různých fázích 

vývoje v minulém století zpětnou sukcesí z přirozených náletů na bývalých pozemcích 

vlhkých lesních luk. V dřevinné skladbě aktuálních porostů je převládajícím druhem olše 

lepkavá s vtroušeným smrkem a olší šedou, v podrostu zmlazují olše a smrk, dál jeřáb 

ptačí, bříza, krušina. Bylinné patro s pestrou škálou druhů luţních společenstev, místy 

chudší degradační fáze s Carex brizoides. Ostrůvky s druhy pramenišť svazu 

Cardaminion nebo tůněk s vodními porosty druhů rodu Callitriche. Plochy s aktuální či 

potenciální vegetací smrkových olšin vymezuje lesní typ 1T9. 

svaz Alnion incanae 

Submontánní potoční olšiny 

as.Arunco - Alnetum  

3a 20 

Potoční olšiny Arunco-Alnetum jsou typickým luţním společenstvem doprovázejícím 

toky v údolích submontánního aţ montánního stupně na kontaktu s bučinami. Osidlují 

zaplavované břehy potoků s lehčími glejovými půdami, často v inverzních polohách. 

Porosty s dominantní olší lepkavou a vtroušenými dalšími listnáči, zde i se smrkem. 

Silnější účast jasanu je podmíněna absencí pozdních mrazů. 

V lokalitě jsou porosty tohoto charakteru vyvinuty v úzké nivě drobného přítoku 

Lukavického potoka podél východního okraje PP, sukcesní stadia pak podél upraveného 

toku Lukavického potoka na jihu území. V aktuální vegetaci jsou zastoupeny porosty s 

převládající olší, jen místy druhotně převládá smrk. Část olšin stejně jako u předchozího 

typu vznikla v minulém století zpětnou sukcesí z přirozených náletů na bývalých 

pozemcích vlhkých lesních luk. Bylinné patro je pestré s účastí typických druhů svazu, 

význačným diferenciálním druhem asociace je Valeriana sambucifolia, tvořící v lokalitě 

bohatě kvetoucí populace. Místy jsou vyvinuty degradační fáze s porosty Carex 

brizoides. Plochy s potenciální vegetací potoční olšiny vymezuje skupina lesních typů 

5L. 

svaz  Piceion excelsae 

Přesličkové smrčiny 

as. Equiseto - Piceetum 

(vč. rohozcové smrčiny 

as. Bazzanio - Piceetum) 

2b 9 

Podmáčené a rašelinné smrčiny jsou v lokalitě pravděpodobným klimaxovým 

společenstvem zamokřených sníţenin, deluvií a rašelin, tedy podmáčených partií mimo 

luţní polohy pramenišť a úzkých potočních niv a mimo mírně vyvýšené polohy 

s vegetací jedlin a jedlobučin. V katéně zájmového území tak představují přechod mezi 

luhem a květnatou či acidofilní jedlinou a jedlobučinou. Identifikace a odlišení 

stanovištně příslušných (cca primárních, byť ovlivněných lesním hospodařením) a 

druhotných (uměle zaloţených na stanovišti jiných lesních společenstev) smrčin, resp. 

jednotlivých asociací svazu Piceion je problematická vzhledem k výraznému ovlivnění 

druhové skladby a struktury porostů dlouhodobým pěstováním hospodářských 

smrkových lesů, ovlivněním vodního reţimu lokality i širokými nezřetelnými přechody 

jednotlivých biotopů. Odhadované rozšíření klimaxových podmáčených smrčin v 

lokalitě je vymezeno soubory lesních typů 7G a 6R. Nejrozšířenější asociací v lokalitě je 

patrně Equiseto - Piceetum, jeţ je typická pro ploché zamokřené inverzní sníţeniny s 

těţšími glejovými půdami a pomalým odtokem vody. Místy na silně zamokřených 

rašelinných půdách a v okrajích přechodového rašeliniště mohlo přecházet do asociace 

Bazzanio - Piceetum. 

Charakteristicky vyvinuté porosty se nachází např. v plochách 21a, 14b, 38b či 5a. Jde o 

porosty smrku v podmáčených polohách, bez příměsí či s vtroušenou břízou n. olší, v 

chudém podrostu se smrkem, břízou, jeřábem, krušinou, typickým bylinným patrem s 

Calamagrostis villosa, Equisetum sylvaticum, dále Avenella, Oxalis, Vaccinium 

myrtillus, Luzula pillosa, objevují se horské a rašelinné druhy jako Lycopodium 

annotinum, Viola palustris, Soldanella, Trientalis, jen vzácně i Homogyne alpina či 

Luzula sylvatica. V bohatém mechovým patře častý Sphagnum girgensohnii.  
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Název  

společenstva 

O
h

r
o
ž
e
n

í 

P
o

d
íl

  

p
lo

c
h

y
 (

%
) 

Popis biotopu 
 

svaz  Sphagno - Betulion 

pubescentis 

Rašelinné březiny 

as. Vaccinio uliginosi - 

Betuletum pubescentis 

  

Rašelinné březiny jsou subatlantským společenstvem okrajů rašelinišť, nejčastěji 

zastoupeným v montánních polohách, jako trvalá společenstva je směrem do 

kontinentální oblasti nahrazují rašelinné bory. Obdobná (u nás častější) společenstva 

březin mohou být sukcesním stadiem rašelinných borů a smrčin, často druhotně na 

vytěţených rašeliništích. 

V lokalitě PP se rašelinné březiny nachází ostrůvkovitě na plochách s vymezenou SLT 

6R, relativně typicky vyvinuté jsou porosty v ploše 33 a 13b. V remízu mezi bezlesími 

plochami (č.33) je zachována starší skupina s břízou a příměsí borovice a smrku, jde 

patrně o porost s nepřerušeným vývojem, byť v minulosti narušeným okolní těţbou 

rašelin, melioracemi i lesnickými zásahy. V travnatém bylinném patře s Calamagrostis 

villosa, Deschampsia, Avenella či Molinia jsou zastoupeny rašelinné druhy jako 

Comarum palustre, Eriophorum vaginatum, Trientalis europaea, Vaccinium uliginosum 

či Viola palustris. Druhou skupinu tvoří mladší březina zarůstající mokrou depresi, v 

bylinném patře s populací Calla palustris. Náznaky se objevují i ve smíšených porostech 

na JV území. 

svaz Calthion 

Vlhké pcháčové louky 
 

horské vlhké louky s pcháčem 

různolistým 

as.Polygono - Cirsietum 

heterophylli 

 

acidofilní vlhké louky s 

pcháčem bahenním 

as. Angelico-Cirsietum palustris 

 

horská tuţebníková lada s 

krabilicí 

as.Chaerophyllo-Filipenduletum  

 

vlhká lada s ostřicí třeslicovitou 

as.Scirpo- Caricetum brizoidis 

  

Společenstva luk a lad trvale vlhkých aţ mokrých stanovišť s hojnými širokolistými 

bylinami s výskyty nejčastěji na glejích, dále i organozemních glejích či prosychajících 

rašelinách obohacených minerální sloţkou, v depresích, prameništích, okrajích slatin a 

rašelinišť, deluviích i v aluviích mimo často zaplavovanou zónu.  

V lokalitě PP jsou převládajícím typem luční vegetace v bezlesé partii na JZ území na 

glejích a historicky přetěţených přechodových rašelinách. Lokalita byla 80. letech 

minulého staletí odvodněna sítí příkopů s cílem intenzifikace lukařského hospodaření. 

Později bylo od vyuţití upuštěno, část plochy byla zalesněna, část ponechána sukcesi. 

Výsledkem je značná ruderalizace a degradace, nicméně dosud jsou ostrůvkovitě 

zachovány relativně přirozené a druhově pestré porostů. Charakterem stanoviště i 

vývojem je dáno mozaikovité zastoupení několika asociací svazu Calthenion:  

Často zastoupeným typem jsou porosty asociace Polygono - Cirsietum heterophylli s 

charakteristickými prvky horských luk jako Polygonum bistorta, Phyteuma nigrum, 

Cardaminopsis halleri, Valeriana sambucifolia a výrazně kvetoucím Cirsium 

heterophyllum.Ostrůvkovitě, patrně na kyselejších stanovištích se vyskytují porosty 

asociace Angelico-Cirsietum palustris, která je v rámci svazu nejběţnější. Porosty lad s 

hojným tuţebníkem, vrbinou obecnou, kuklíkem potočním, krabilicí, skřípinou ad. 

osidlující nejvlhčích partiích území mají charakter asociace Chaerophyllo-

Filipenduletum. Ve vlhčích partiích lad místy nastupují degradační fáze s dominantní 

ostřicí třeslicovitou zařazené do asociace Scirpo- Caricetum brizoidis. 

svaz Molinion 

Acidofilní bezkolencové louky 

as. Junco-Molinietum 

  

Druhově pestrá společenstva středně vysokých trávníků střídavě vlhkých stanovišť s 

dominantními travami jako Festuca rubra, Deschampsia, Alopecurus pratensis, ne vţdy 

Molinia a charakteristickými taxony střídavě vlhkých stanovišť. 

V lokalitě PP jsou mozaikovitě zastoupeny v luční vegetaci v bezlesé partii na JZ území 

na glejích a historicky přetěţených přechodových rašelinách. Společenstva jsou převáţně 

degradovaná a nepříliš charakteristicky vyvinutá, je ostrůvkovitě jsou zachovány 

pestřejší porosty s Deschampsia caespitosa, Alopecurus pratensis, Briza media, Avenula 

pubescens a typickými druhy jako Carex panicea, Carex hartmanii, Cirsium 

heterophyllum, Succisa pratensis, Angelica sylvestris, Juncus conglomeratus, Potentila 

erecta, Ranunculus auricomus.  

svaz Caricion fuscae 

Ostřicová společenstva 

rašelinných luk 

as.Willemetio - Caricetum 

paniceae 

  

Společenstva ostřicovomechových rašelinných luk údolních i prameništních stanovišť s 

mělčími vrstvami rašeliny.   

V lokalitě PP jsou zastoupena jen ostrůvkovitě či ve fragmentech na historicky 

přetěţených přechodových rašelinách v bezlesé partii na JZ území. Porosty s hojnými 

druhy jako Carex nigra, Carex canescens, Carex rostrata, Carex panicea, typické 

rašelinné druhy jako druhy Comarum palustre, Vaccinium uliginosum, Willemetia 

stipicata, Eriophorum angustifolium, Eriophorum vaginatum, Viola palustris. 

svaz Violion caninae 

Mezofilní podhorské smilkové 

trávníky 

as. Nardo-Festucetum 

capillatae 

  

Krátkostébelné trávníky s dominancí Nardus stricta nebo jiných travin na oligotrofních 

substrátech, stanoviště s nedostatkem ţivin, sušší, svěţí i vlhká, např. v okrajích 

rašelinišť. 

V lokalitě PP jsou zastoupena pouze vzácně v bezlesé partii na JZ území. Zachovalejší 

souvislý porost s dominantní Nardus stricta byl zjištěn na okraji luční lokality ve 

výběţku na SZ plochy 34a, jinde pouze fragmenty a některé prvky společenstva. 

Zachovalý porost má přirozený charakter, vedle dominantní traviny s druhy jako Festuca 

ovina, Avenella flexuosa, Agrostis capillaris,  Campanula rotundifolia, Potentila erecta či 

Scorzonera humilis. 
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B. druhy 
 

 

Botanické druhy 
 

 

Údaje o výskytu ohroţených druhů jsou sestaveny na základě průzkumů z r. 2008. Přehled s poznámkou 

uvádím i dva druhy aktuálním průzkumem nezjištěné, ale uváděné v publikaci Chráněná území ČR. 

V lokalitě bylo takto zaznamenáno celkem 21 druhů uváděných v různých kategoriích "Červenými 

seznamy". Jde z větší části o druhy v širší oblasti Šumavy či Pošumaví relativně časté, proto byly jako hlavní 

předmět ochrany vybrány 4 druhy s vyšším stupněm ochrany, resp. druhy regionálně méně běţné. Ostatní 

taxony jsou zařazeny jako vedlejší předmět ochrany v rámci chráněných společenstev. 

Kategorie ohroţení jsou uvedeny podle Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin ČR (v závorce je 

uvedena kategorie ohroţení dle regionálního Komentovaného černého a červeného seznamu cévnatých rostlin 

české Šumavy, je-li odlišná od celorepublikového hodnocení): 
 

C2 = taxon silně ohroţený, C3 = taxon ohroţený, C4 = taxon vyţadující další pozornost 
 

 

Kategorie ohroţení podle vyhlášky MŢP 395/1992 Sb.:  
§2 = taxon silně ohroţený, §3 = taxon ohroţený 

 

 

 

 

 

Hlavní předmět ochrany - botanika 

Název druhu 
Aktuální početnost, 

vitalita populace 

S
tu

p
eň

 

o
h

ro
ž
en

í 

Popis biotopu druhu 

Iris sibirica 

kosatec sibiřský 
dosti vzácně 

§2 

C2(C3) 

Roztroušený druh vlhkých luk a mokřadních stanovišť, na 

Šumavě jsou výskyty koncentrovány do Hornovltavské kotliny, 

kde se nachází jedny z nejbohatších populací v ČR. V lokalitě 

vzácný výskyt na mokřadech ve světlinách starých olšin.  

Plocha č. 23. 

Calla palustris 

ďáblík bahenní 
dosti vzácně 

§3 

C3 

Roztroušený druh mokřadních stanovišť. Na Šumavě, kde 

dosahuje svého výškového maxima je vzácný. Výskyty jsou 

koncentrovány téměř výlučně do Hornovltavské kotliny, kde 

doprovází rašeliništní biotopy. V lokalitě na mokřadech ve 

světlinách starých olšin a v ostřicových porostech s Carex 

rostrata v rašelinné březině.  

Plocha č.13b a 23. 

Dactylorhiza majalis 

vstavač májový  
vzácně 

§3 

C3 

Roztroušený výskyt v biotopech vlhkých luk a rašelinišť v 

celém prostoru Šumavy. V lokalitě aktuálním průzkumem 

nebyl zjištěn, uváděn v minulosti, patrně v porostech vlhkých 

luk v bezlesé JZ části lokality, při obnově lukařského 

managementu je obnova populací pravděpodobná.  

Plocha č. 34a ??? 

Poa remota 

lipnice oddálená 
vzácně C3 

Na Šumavě vzácný druh luţních lesů. V lokalitě ojediněle ve 

starém porostu smrkové olšiny Piceo-Alnetum.   

Plocha č. 6a. 

 

 

 

 

Další botanické druhy zařazené mezi ohroţené, ale v širší oblasti Pošumaví cca časté uvádí následující 

tabulka jako vedlejší předmět ochrany: 
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Vedlejší předmět ochrany - botanika 

Název druhu 
Aktuální početnost, 

vitalita populace 

S
tu

p
eň

 

o
h

ro
ž
e
n

í 

Popis biotopu druhu 

Soldanella montana 

dřípatka horská 
roztroušeně 

§3 

C3 

V porostech podmáčených smrčin i v kulturních porostech smrku 

na původním stanovišti jedlin a jedlobučin. 

Plocha č. 4b, 6a, 14b, 22, 23. 

Willemetia stipicata 

pleška stopkatá 
roztroušeně 

§3 

C3 

Roztroušeně v porostech vlhkých luk, vzácněji i v luţních 

porostech. Plocha č. 34a, 23. 

Lycopodium annotinum 

plavuň pučivá 
roztroušeně 

§3 

C3(C4) 

V porostech podmáčených smrčin i v kulturních porostech smrku 

na původním stanovišti jedlin. 

Plocha č. 21a, 42. 

Dactylorhiza fuchsii 

vstavač Fuchsův 
dosti vzácně 

§3 

C4 

Vzácně na vlhké světlině na okraji porostu luţní smrkové olšiny. 

Plocha č. 39. 

Carex umbrosa 

ostřice stinná 
roztroušeně C3 

Ojediněle v porostu smrkové olšiny, častěji ve společenstvech 

vlhkých luk. Plocha č. 34a, 39. 

Carex hartmani 

ostřice Hartmanova 
vzácně C3 

Zaznamenána jen vzácně ve společenstvech vlhkých luk. 

Plocha č. 34a. 

Epilobium obscurum 

vrbka tmavá 
vzácně C3 

Zaznamenána jen vzácně v porostech potočního luhu. 

Plocha č. 4a. 

Phyteuma nigrum 

zvonečník černý 
roztroušeně C3 

Nehojný výskyt v porostech vlhkých luk a lad porostech v JZ 

části lokality. Plocha č. 34a. 

Scorzonera humilis 

hadí mord nízký 
dosti vzácně C3 

Zaznamenán je ojediněle v porostech acidofilních smilkových 

luk, ojediněle i ve vlhkých smrkových lesních porostech na JV 

lokality. Plocha č. 14a, 34a. 

Comarum palustre 

zábělník bahenní 
dosti vzácně C4 

Zaznamenán je zřídka v porostech rašelinných luk a lesní 

skupině charakteru rašelinné březiny. 

Plocha č. 34a, 33. 

Blechnum spicant 

žebrovnice úzkolistá 
vzácně C4 

V kulturním smrkovém porostu na původním stanovišti jedlin a 

jedlobučin. Plocha č. 4b. 

Carex flava 

ostřice žlutá 
vzácně C4 

Zaznamenána jen vzácně v porostech luţních smrkových olšin. 

Plocha č. 39. 

Circaea alpina 

čarovník alpský  
vzácně?? C4 

Druh nebyl aktuálním průzkumem zaznamenán, uváděn v 

minulosti. Výskyt pravděpodobný v porostech luhů a 

podmáčených smrčin. 

Epilobium palustre 

vrbka bahenní 
roztroušeně C4 

Zaznamenána jen vzácně v porostu charakteru rašelinné březiny. 

Plocha č. 13b. 

Abies alba 

jedle bělokorá  
roztroušeně C4 

Jen ojediněle staré stromy (několik ks ve smrkových skupinách  

na SV okraji lokality), místy přesunuté JD podsadby a kotlíky. 

Plocha č. 5a, 5b, 14b, 18a, 18b, 22, 36. 

Senecio rivularis 

starček potoční 
hojně C4 

Bohaté populace v porostech luhů a vlhkých luk. 

Plocha č. 2b, 4a, 13b, 14a, 14b, 15, 20, 21a, 22, 23, 39, 42. 

Valeriana dioica 

kozlík dvoudomý 
roztroušeně C4 

Drobné populace v porostech luhů a vlhkých luk. 

Plocha č. 4a, 20, 23, 34a, 33, 39. 

Valeriana sambucifolia 

kozlík bezolistý 
dosti hojně C4 

Bohaté populace v porostech luhů Arunco - Alnetum, 

roztroušeně i v luční partii. Plocha č. 4a, 6a, 13, 23, 34a. 

Vaccinium uliginosum 

vlochyně 
vzácně 

-  

(C4 v Jč) 

Zaznamenána jen vzácně v porostech rašelinných luk a lemu 

lesní skupiny charakteru rašelinné březiny. Plocha č. 34a. 

 

 

 

 

Následující tabulka uvádí další zjištěné botanické druhy nezařazené mezi ohroţené, ale méně běţné, resp. 

charakteristické pro společenstva, jeţ jsou předmětem ochrany: 
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Další charakteristické, méně běžné druhy 
Asarum europaeum 

kopytník evropský 
ojediněle 

Vzácný výskyt v porostech smrku na stanovištích původních květnatých 

jedlin a jedlobučin v okrajových částech na S lokality. Plocha č. 14a. 

Carex demissa 

ostřice skloněná 
ojediněle 

Vzácný výskyt na zrašelinělých půdách v luţních porostech asociace 

Piceo - Alnetum. Plocha č. 39. 

Carex digitata 

ostřice prstnatá 
roztroušeně 

Roztroušeně ve smrkových porostech na stanovišti jedlin a jedlobučin. 

Plocha č. 22, 42. 

Carex panicea 

ostřice prosová 
roztroušeně 

Často v přirozenějších partiích vlhkých luk na JZ lokality, vzácněji i 

porostech luhů. Plocha č. 34a, 39. 

Carex sylvatica 

ostřice lesní 
roztroušeně 

Roztroušeně v luţních olšinách i ve smrkových porostech na stanovišti 

jedlin a jedlobučin. Plocha č. 30, 39, 42. 

Digitalis grandiflora 

náprstník velkokvětý 
vzácně 

Ojediněle ve smrkových porostech na stanovišti jedlin a jedlobučin. 

Plocha č. 42. 

Eriophorum angustifolium 

suchopýr úzkolistý 
ojediněle 

Poměrně zřídka v přirozenějších partiích slatinných luk na JZ lokality. 

Plocha č. 34a. 

Eriophorum vaginatum 

suchopýr pochvatý 
místy roztroušen 

V přirozenějších partiích slatinných luk a rašelinných březin na JZ 

lokality. Plocha č. 34a, 33. 

Geum rivale 

kuklík potoční 
dosti hojně 

Často v přirozenějších partiích vlhkých luk na JZ lokality i v porostech 

luhů. Plocha č. 4a, 14a , 20, 23, 39, 34a. 

Glyceria declinata 

zblochan zoubkatý 
vzácně 

Ojedinělý výskyt na mokřadech v porostu luţní smrkové olšiny.  

Plocha č. 6a. 

Homogyne alpina 

podbělice alpská 
ojediněle 

Zaznamenána jen ojediněle ve smrkových porostech v ochranném pásmu 

PP. Plocha č. 43. 

Iris pseudacorus 

kosatec žlutý 
ojediněle 

Ojedinělý výskyt na mokřadech v porostu luţní smrkové olšiny.  

Plocha č. 23. 

Luzula sylvatica 

bika lesní 
vzácně 

Zaznamenána jen ojediněle v porostu luţní smrkové olšiny a ve 

smrkových porostech v ochranném pásmu PP. Plocha č. 4a, 23, 43. 

Paris quadrifolia 

vraní oko čtyřlisté 
dosti hojně 

Poměrně často ve smrkových porostech na stanovišti jedlin a jedlobučin, 

podmáčených smrčinách i luzích. Plocha č. 4a, 6a, 13, 22, 23, 39. 

Phyteuma spicatum 

zvonečník klasnatý 
roztroušeně 

Roztroušeně v porostech luţních smrkových olšin. 

Plocha č. 20, 23, 39, 42. 

Ranunculus lanuginosus 

pryskyřník kosmatý 
dosti vzácně 

Zaznamenán jen ojediněle v porostech smrkových i potočních olšin. 

Plocha č. 4a, 23. 

Trientalis europaea 

sedmikvítek evropský 
roztroušeně 

Porůznu ve společenstvech rašelinných smrčin a březin. 

Plocha č. 6a, 33. 

Viola palustris 

violka bahenní 
dosti hojně 

Dosti častý výskyt na rašelinných půdách v lesních i lučních  biotopech. 

Plocha č. 4b, 13b,21a,22, 23, 34a, 33. 
  

 

 

Zoologické druhy 

 

Jako vedlejší předmět ochrany jsou zařazeny 3 druhy hmyzu uváděné v lokalitě publikovaným 

entomologickým průzkumem (J. Máca, Zajímavé nálezy brouků a dvoukřídlých v jihovýchodní části Šumavy a 

Pošumaví, 2008). Druhy nejsou zařazeny mezi ohroţené, jde ale o vzácnější taxony, charakteristické pro 

biotopy rašelinišť: 
 

Vedlejší předmět ochrany - zoologie 

Název druhu 
Aktuální početnost, 

vitalita populace 

S
tu

p
eň

 

o
h

ro
ž
en

í 

Popis biotopu druhu 

rus 

Phyllodromia melanocephala 
hojně - 

Vzácnější rašeliništní druh z čeledi kruţilkovití (Empidiace). Na 

zkoumaném rašeliništi velmi hojný. Údaj o výskytu  - Máca, 2003. 

lupice  

Hercostomus germanus 
? - 

Vzácnější druh čeledi lupicovití (Dolichopodiace). Údaj o výskytu  - 

Máca, 2003. 

drabčík 

Euryporus picipes 
? - 

Vzácný podhorský druh čeledi drabčíkovití  (Staphylinidae) vázaný na 

přirozené lokality s bohatým mechovým patrem, řazen mezi relikty II. 

řádu. Údaj o výskytu  - Máca, 2000. 
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1.7  Dlouhodobý cíl péče 

 

 

Aktuální ekologickou hodnotu území představují především fragmenty porostů smrkových a údolních 

olšin zachované v prameništních depresích a úzkých potočních nivách drobných přítoků Lukavického potoka. 

Porosty se vyznačují přirozenou druhovou skladbou stromového i bylinného patra a jejich staré části i 

přirozenou věkovou a prostorovou strukturou. Zčásti jde o porosty vzniklé spontánní zpětnou sukcesí na 

plochách mokrých lesních luk, jádrem území je stará skupina s dlouhodobým vývojem s prvky přírodního lesa. 

Část plochy staré olšiny byla v poslední době postiţena větrnou kalamitou, po níţ byla část větší vývratů a 

polomů vyklizena, ve světlinách nicméně nastupují pestrá bylinná společenstva a lze předpokládat i rychlou 

sukcesi přirozených dřevin.  

Cennou část lesních porostů v území představují i porosty podmáčených a rašelinných smrčin navazující 

na luţní biotop v zamokřených depresích, plochých deluviích a na údolních přechodových rašelinách. Převaţují 

stejnověké porosty umělého zaloţení, převáţně  bez příměsí, jen místy s vtroušenými přirozenými listnáči. Přes 

dlouhodobé ovlivnění lesnickým hospodařením jsou vyvinuta relativně přirozená lesní společenstva. Přirozený 

ráz si uchovala i ostrůvkovitě zastoupená společenstva blízká charakteru společenstev rašelinných březin. 

V této jádrové části území zahrnující přirozené luţní porosty, resp. nejcennější partie charakteru starých 

podmáčených smrčin a skupiny s prvky rašelinných březin je dlouhodobým cílem zachování a ochrana, resp. 

prohloubení přirozeného charakteru lesních společenstev zamokřených stanovišť, resp. vývoj porostů přirozené 

druhové skladby, resp. přirozené věkové i prostorové struktury, s přirozenou obnovou a minimalizovaným 

výběrovým hospodařením, umoţňujícím dlouhodobou kontinuální existenci lesních společenstev blízkých 

přírodním poměrům. V maximální míře se předpokládá ponechání prostoru přirozeným procesům sukcese s 

minimem zásahů do přirozeného prostředí luhů a podmáčených smrčin, včetně ochrany a případné obnovy 

přirozeného vodního reţimu pramenišť a drobných vodotečí, resp. jejich niv. V přiměřené míře se předpokládá i 

ponechání jedinců ve stadiu a tlejícího padlého dřeva. 

V okrajových částech území na oglejených aţ mezofilních stanovištích jsou aktuálně zastoupeny 

jednověké smrkové porosty na stanovišti jedlin a jedlobučin. Další hlavní dřeviny přirozených lesů jsou 

zastoupeny jen sporadicky - jedle pouze několika málo staršími jedinci ve dvou drobných enklávách a několika 

předsunutými kotlíky s různou mírou úspěšnosti zajištění výsadby, buk pouze jedním drobným kotlíkem na 

severním okraji území, klen jen vzácně v podrostu. 

Cílem péče v těchto partiích lokality je postupný vývoj různověkých porostů přirozené dřevinné skladby a 

diferencované věkové a prostorové struktury s maloplošnými podrostními formami hospodaření na místě 

stávajících jednověkých "polokulturních" smrčin. V maximální míře bude vyuţíváno přirozené obnovy, 

doplněné dle potřeby umělou výsadbou, zaměřenou přednostně na reintrodukci jedle, přiměřeně buku i dalších 

vtroušených druhů. 

V jihozápadní části území je do plochy PP zahrnuta nelesní partie (evidenčně vedena jako lesní půda) s 

vegetací vlhkých a rašelinných lad. Převáţná část plochy byla historicky dlouhodobě vyuţívána jako vlhké, 

patrně stelivové louky a pastviny, části plochy rašeliniště byla těţena extenzivně těţena borkováním, v 80. 

letech minulého století byla plocha odvodněna sítí příkopů s cílem intenzifikace hospodaření. Následně ale bylo 

od sečného vyuţití upuštěno, část pozemků byla zalesněna, část porůznu zarůstá spontánním náletem. 

Společenstva jsou vlivem zemních prací a absence kosení ve značné míře ruderalizovaná a degradovaná, přesto 

se místy zachovaly partie s přirozenějším charakterem porostů a výskytem ohroţených druhů.  

Cílem managementu je obnova druhově pestrých, přirozených květnatých, extenzivně kosených vlhkých, 

mokrých a slatinných luk na místě stávajících ruderalizovaných lad a obnova vodního reţimu biotopu 

narušeného melioracemi přehrazením hluboce zaklesnutých odvodňovacích příkopů. Na souvisleji zarostlých 

plochách pak ponechání prostoru spontánní sukcesi křovinných a lesních společenstev. Ve výsledku by plocha 

mohla nabýt charakteru mozaiky kosených přirozených luk, sukcesních stadií luţních křovin a rašelinných lesů 

a vodních a bahenních společenstev tůní s postupujícími procesy zazemňování a slatinění ve zdrţích v síti 

bývalých odvodňovacích příkopů. 
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2. Rozbor stavu ZCHÚ s ohledem na předmět ochrany 
 

 

2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů 
 

 

Stručný popis území 

 

Přírodní památka zahrnuje kulturní i přirozené, skupinově i jednotlivě smíšené lesní porosty a vlhká lada 

kolem ploché terénní deprese s prameništi a podmáčenými deluvii, odvodňované drobnými přítoky 

Lukavického potoka. Část údolních ploch je vyplněna mělkými, v minulosti zčásti odvodněnými a odtěţenými 

přechodovými rašelinami. Lokalita se nachází ve střední části lesního komplexu je situována cca 1 km 

jihovýchodně od osady Plánička, resp. 3,5 km jihovýchodně od obce Černá v Pošumaví v pozvolna zvlněném 

terénu Frymburské vrchoviny v nadmořské výšce 733 - 760m. Horninovým podkladem území jsou biotitické a 

sillimanit - biotitické pararuly šumavského moldanubika, na převáţné části ploch překryté kvartérními hlínami a 

mělkými vrstvami rašelin. 

Dno zamokřené deprese v severní části lokality zaujímají luţní porosty s převahou olše lepkavé, místy s 

příměsí smrku ztepilého, dále olše šedé a jen ojediněle vtroušenými dalšími druhy ve věku od 40 do 110 let. Ve 

střední části nejstaršího jádrového porostu se nachází zarůstající holina po nedávné větrné kalamitě. Luţní 

společenstva pramenišť a doprovodů občasných vodotečí mají charakter smrkových olšin Piceo - Alnetum. 

Podél trvalých vodnějších toků ve východní části a jiţní části plochy přechází do společenstev potočního luhu 

Arunco - Alnetum. V jiţní části lokality doprovází upravený úsek vodoteče vzrostlé nálety olše v pozemcích 

ruderalizovaných lad. Zastoupeny jsou i zachované ostrůvky přirozených společenstev rašelinné březiny 

Betuletum pubescentis. Jihovýchodní část lesních porostů na podmáčených aţ rašelinných stanovištích má 

zachovánu poněkud pestřejší dřevinnou skladbu, v níţ se vedle smrku objevují v příměsi či vtroušeně borovice 

lesní, bříza pýřitá, osika, resp. olše lepkavá i šedá. V porostu se zde nachází několik starých smrkových skupin 

věku kolem 150 let. 

Okraje sníţeniny a přilehlé nízké terénní elevace zaujímají převáţně stejnověké, druhotné porosty SM, v 

zamokřených částech v okrajích deprese se blíţí přirozenému charakteru podmáčených smrčin společenstev  

Equiseto - Piceetum s přechody do rašelinných březin společenstva Bazzanio - Piceetum. Na vlhkých aţ 

mezofilních, mírně vyvýšených stanovištích mají charakter "polokulturních" lesů s prvky smrkových jedlin aţ 

jedlových bučin z okruhu společenstev květnatých bučin Dentario enneaphylli - Fagetum a patrně i jedlin 

Luzulo  - Abietetum, snad i Saniculo - Abietetum. Původní hlavní dřevina těchto partií - jedle bělokorá  - je 

ovšem jen ojediněle vtroušena v počtu několik jedinců, místy začíná snaha o její reintrodukci v několika 

předsunutých kotlících. Jen vzácně se vyskytuje buk (drobný kotlík bukové tyčoviny na severním okraji 

lokality, jinde jen vzácné zmlazení). Velmi vzácný je výskyt zmlazení klenu. 

V jihozápadní části území jsou do ZCHÚ zahrnuta travnatá vlhká aţ mokrá, resp. rašelinná lada, 

evidenčně na lesních pozemcích. Část ploch překrývaly mělké údolní přechodové rašeliny, které byly v 

minulosti extenzivně těţeny borkováním.  V 80. letech minulého století došlo k rozsáhlému zásahu do vodního 

reţimu lokality s cílem intenzifikace hospodářského vyuţití. Pozemky mokrých luk byly odvodněny sítí 

příkopů, koryta hlavního recipientu - Lukavického potoka a dolní úsek jeho přítoku z lokality byly upraveny, 

napřímeny a opevněny. Vytěţená zemina z příkopů byla ponechána na deponiích podél břehu a zarostla 

ruderální vegetací. Nedlouho po úpravě, patrně začátkem 90. let přestaly být louky koseny. Západní část ploch 

byla nepříliš úspěšně zalesněna smrkem, ostatní části jsou ponechány ladem a místy zarůstají nálety luţních 

křovin i pionýrských lesních dřevin. Luční společenstva jsou vlivem technických úprav a absence sečí z větší 

části degradovaná a ruderalizovaná, ostrůvkovitě jsou zachovány přirozenější luční porosty s fragmenty spol. 

Calthenion, Molinion, resp. Caricion fuscae, vzácně i Violion caninae. Místy sukcese náletů s břízou pýřitou, 

osikou, olšemi, smrkem a luţních křovin s vrbou popelavou, pětimuţnou, ušatou a  krušinou olšovou. 

Součástí zoocenózy je zajímavá entomofauna brouků, jejímţ významným prvkem je drabčík Euryporus 

picipes, vzácný podhorský druh vázaný na přirozené rašelinné lokality s bohatým mechovým patrem. V tůních 

na prameništi se rozmnoţuje skokan hnědý (Rana temporaria). K dominantním ptačím druhům patří pěnkava 

obecná (Fringilla coelebs), střízlík obecný (Troglodytes troglodytes), sýkora uhelníček (Parus ater), králíček 

obecný (Regulus regulus) a pěvuška modrá (Prunella modularis). Hnízdí zde také datel černý (Dryocopus 

martius) a ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes).  
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Terénní poměry 
 

Podle Geomorfologického členění ČR spadá území do provincie České vysočiny, soustava Šumavská, 

oblast Šumavská hornatina, geomorfologický celek Šumavské podhůří. V podrobném členění zasahuje zájmové 

území do podcelku Českokrumlovská vrchovina, okrsek Frymburská vrchovina. Ta je charakterizovaná jako 

plochá vrchovina z moldanubických pararul na jihozápadě Českokrumlovské vrchoviny, vyznačující se 

kompaktním erozně denundačním povrchem se slabšími strukturními vlivy a zbytky holoroviny na plochých 

rozvodích, s jednotným úklonem k Dolnovltavické brázdě. Území je převáţně zalesněno smrkovými a 

smrkoborovými lesy, charakteristické jsou vlhké louky, pastviny a rašeliniště, území leţí převáţně v 5. 

vegetačním stupni. Významným terénním bodem je Liščí vrch (829m).  

Vlastní zájmové území je situováno v ploché, pozvolna zvlněné části vrchoviny, v zalesněné partii JJV od 

osady Plánička. Terénním tvarem je plochá boční sníţenina v severním svahu mělkého údolí Lukavického 

potoka, protaţená v severojiţním směru podél jeho drobného bezejmenného pravostranného přítoku. Krátkou 

jiţní hranici PP tvoří upravený úsek toku Lukavického potoka v místě jeho soutoku s vodotečí odvodňující 

prameniště a drobná rašeliniště v komplexu Novolhotského lesa. Lukavický potok je místní erozní bází, územím 

prochází v nadmořské výšce 733-734m v úseku délky kolem 230m. Podél jeho drobného přítoku procházejícího 

lokalitou PP směrem k severu blíţe jejího východního okraje v úseku délky cca 1380 m terén pozvolna stoupá, 

koryto na severní hranici PP leţí ve výšce cca 758m. V severní části prochází vodoteč lokalitou v přírodním 

písčitokamenitém korytě v úzké zamokřené nivě, jiţněji cca 550 m před ústím do Lukavického potoka se 

údolnice rozšiřuje do ploché široké sníţeniny v niţších partiích vyplněné mělkým údolním přechodovým 

rašeliništěm. Nad soutokem s Lukavickým potokem je kratší úsek koryta upravený jako recipient sítě příkopů 

odvodňujících plochu rašeliniště. V severozápadní části lokality navazují na údolnici s vodotečí ploché boční 

sníţeniny s pramennými mísami zčásti porostlými přirozenými olšovými luhy. Mírně vyzdviţené okraje 

sníţeniny dosahují v rámci území PP nejvýše do nadmořské výšky 764m na severní hranici lokality. Převáţná 

část plochy PP je zalesněna smrkovými lesy s příměsí olše v údolních polohách, na jihozápadě PP je v ploché 

údolní partii zčásti vytěţeného rašeliniště zastoupeno bezlesí aktuálně charakteru vlhkých zarůstajících 

travnatých lad. 

 

Klimatické poměry 
 

Zájmové území spadá v rozdělení dle Atlasu podnebí ČSR do klimatické oblasti chladné, klimatický 

okrsek C1 - mírně chladný, charakterizovaný průměrnou červencovou teplotou 12-15oC. V rozdělení dle Quitta 

jde o nejteplejší okrsek chladné oblasti - C7. Klima oblasti je relativně chladné, ve zřetelném kontrastu např. s 

nedalekými severněji leţícími vyššími polohami Blanského lesa i západní části Ţelnavských hor, ale vzhledem 

k nadmořské výšce dosti suché, patrně vlivem sráţkového stínu, poměrně kontinentálně laděné. Mikroklima 

vlastního zájmového území nese patrně chladnější ráz daný mělkou inverzní sníţeninou a trvale zamokřeným 

biotopem, coţ přidává na jeho kontinentálním ladění. Lze předpokládat převaţující směr proudění východ - 

západ, lokalita se ale nachází v poněkud chráněné poloze. Pro charakteristiku klimatických podmínek jsou 

uvedeny údaje o teplotách, sráţkách a dalších klimatických charakteristikách odečtených podle Altasu podnebí 

Česka: 

 

Tabulka průměrných teplot a srážek 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII IV-IX rok 

Průměrné teploty -3,5 -2,3 0,7 4,7 9,7 13,2 14,7 14,1 10,8 6,0 1,0 -2,3 11,2 5,6 

Průměrné sráţky 38 39 43 44 71 92 94 81 51 46 41 48 433 688 

 

počet dnů s průměrnou denní teplotou nad 10
o
C   ....  132 (4.V.-14.IX.) 

průměrný počet letních dnů       ....   24 

průměrný počet mrazových dnů       ....   162 (mezi 29.IX. - 21.V.) 

průměrný počet dnů se sráţkou nad 0,1mm     ....  176 

průměrný počet dnů se sráţkou nad 5mm     ....  47 

průměrný počet dnů se sráţkou nad 10mm     ....  18 

průměrný počet dnů se sněţením         ....  82 

průměrný počet dnů se sněhovou pokrývkou       ....  86 

průměrné sezónní maximum sněhové pokrývky      ....  36 cm 
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Geologické a půdní poměry 
 

V geologické stavbě povrchu zájmového území se uplatňují charakteristické horniny Šumavského 

podhůří. Staré geologické podloţí tvoří staro aţ prvohorní biotitické a sillimanit - biotitické pararuly na okraji 

krumlovské pestré série šumavského moldanubika v okolí místy přecházející do migmatitů. K současnému 

povrchu nepřemístěné zvětraliny pararul vystupují místy na okraji sníţeniny v níţ je lokalita situována a jsou 

substrátem hnědých půd kyselých oglejených (kambizem kyselá pseudoglejová). 

Na převáţné části území PP je staré moldanubické podloţí překryto holocenními organogenními a 

sedimentárními horninami, jejichţ starší vrstvou vyplňující depresi jsou kyselé deluviální, resp. soliflukční  

hlíny, jeţ jsou substrátem kyselých oglejených půd (pseudoglejů). V úzkých pásech podél údolnic drobných 

přítoků Lukavického potoka překrývají povrch smíšené deluvofluviální sedimenty, resp. v erozní bázi při jiţní 

hranici území podél vodnějšího toku Lukavického potoka fluviální (nivní) sedimenty, které jsou substrátem 

glejů, často zrašelinělých (organozemní gleje), přecházejících do rašelin. Nejmladší vrstvou jsou nepříliš mocné 

překryvy přechodových rašelin, vyvinuté v niţších plochých, trvale zamokřených partiích území, plošně 

zejména v jeho bezlesé jihozápadní části. Půdním typem jsou rašelinné půdy (organozemě). 
 

Výřez Geologické mapy 1:50 000 dle serveru ČGS 
 

 
 

kenozoikum - kvartér - holocén 

 naváţka, halda, výsypka, odval (antropogenní) - přetěţené rašeliny 

 nivní sediment (fluviální nečleněné + sedimenty vodních nádrţí) 

 smíšený sediment (deluviofluviální) 

 písčito-hlinitý aţ hlinito-písčitý sediment (deluviální) (sloţení pestré) 

paleozoikum až proterozoikum - šumavské moldanubikum 

 ortorula (sloţení hornblend aţ biotit) 

 pararula aţ migmatit (sloţení biotit, sillimanit biotit, + - cordierit, muskovit) 

 pararula (sloţení biotit, sillimanit biotit,+- cordierit, muskovit, granát) 
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Výřez Půdní mapy 1:50 000  
 

 
 

 

Gt12   glej zrašelinělý na deluvofluviální uloţenině 

Gt6  glej zrašelinělý na nevápnité nivní uloţenině 

Gs12  semiglej na deluvofluviální uloţenině 

Oa39   pseudoglej kyselý na kyselé svahové hlíně 

To28   oligotrofní rašeliništní půda (organozem) na přechodové rašelině 

Hag79   hnědá půda kyselá oglejená (kambizem pseudoglejová) na kyselé pararule 

 

 

 

Hydrologické a hydrogeologické poměry 
 

 

Zájmové území leţí v povodí Lukavického potoka (Lukavice), číslo hydrologického pořadí čhp 1-06-01-

102, které je povodím III. řádu - je přítokem Vltavy, do které ústí v oblasti Lukavické zátoky v.n. Lipno severně 

od Kovářova. Lukavický potok, který v úseku délky cca 225 m sleduje jiţní hranici Přírodní památky, tvoří 

místní erozní bázi zájmového území. Z pramenišť a jimi zavodňovaných mělkých přechodových rašelinišť v 

plochých údolnicích zájmového území vytékají dva drobné bezejmenné pravostranné přítoky Lukavického 

potoka. Koryto Lukavického potoka v úseku podél PP i dolní úseky jeho přítoků byly upraveny při 

odvodňovacích zásazích v druhé polovině minulého století, výš v lesních úsecích mají koryta přítoků alespoň 

místy relativně nenarušený přírodní charakter. Rašeliny v lokalitě byly historicky zčásti extenzivně těţeny, 

dalším dosud výrazněji patrným zásahem byl jiţ zmíněný pokus o intenzivnější hospodářské vyuţití 

nezalesněné části území v druhé polovině minulého století, kdy byla vyhloubena síť hlavních a vedlejších 

odvodňovacích příkopů, patrně hl. cca aţ 1,5m. V současnosti není nelesní část lokality hospodářsky vyuţívána 

a naskýtá se otázka obnovy narušeného vodního reţimu přechodových rašelinišť, resp. obnova jejich retenční 

kapacity, jeţ by byla vedle obnovy místních ekosystémů chráněných v PP mj. i jistým přínosem pro bilanci 

nedaleké CHOPAV. 

Hladina podzemních vod v lokalitě leţí blízko k povrchu, v JZ části místy je sníţena vlivem odvodnění. 

Propustnost podloţních moldanubických hornin je slabá, puklinová, v plochých údolnicích se nachází činná 

prameniště. V lokalitě zcela převládají hydromorfní, resp. semihydromofní půdní typy - organozemě na 

přechodových rašelinách, gleje, organozemní gleje a pseudogleje na kvartérních hlínách, okrajově kambizemě 

pseudoglejové na zvětralinách rul. 
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Fytocenologie, fytogeografie a biogeografie 
 

Podle regionálního fytogeografického členění je území zahrnuto do fytogeografické oblasti Oreofytika, 

obvod České oreofytikum, okres 88 - Šumava, náleţící ke sdruţené jednotce Jihočeské Oreofytikum. Okres 88 

se nachází v submontánním aţ supramontánním stupni, na převaţujících horninách krystalinika, převaţujícím 

typem vegetace je les, charakteristické jsou rašeliniště, kary a mrazové kotliny, skály se vyskytují roztroušeně. 

Potenciální lesní vegetací jsou květnaté i kyselé bučiny, smrčiny a rašelinné bory, primární bezlesí představují 

rašeliniště. V podrobnějším členění je vymezen podokres 88g - Hornovltavská kotlina. 

V biogeografickém členění náleţí území do provincie středoevropských listnatých lesů, podprovincie 

hercynské, bioregion 1.62 - šumavský. Bioregion zahrnuje geomorfologický celek Šumava s okraji celku 

Šumavské podhůří. Je tvořen rozsáhlou hornatinou na krystalických břidlicích, ţulách a syenodioritech. 

Z půdních typů převládají podzoly, kambizemě, rankery, litozemě a organozemě. Podnebí je chladné, ve 

východní části s vlivem föhnů poněkud méně drsné, podstatný vliv mají prvky reliéfu - inverze horských údolí, 

rozdíly návětrných a závětrných svahů, vrcholový fenomén. V bioregionu převaţuje horská biota od 4. 

bukového (2%), přes 5. jedlobukový (46%), 6. smrkojedlobukový (40%), 7. smrkový (12%), po okrajově (v 

Bavorsku) zastoupený 8. klečový VS. V podrobnějším biogeografickém členění jih území zařazen do biochory 

5Dr - podmáčené sníženiny s menšími rašeliništi v 5. vegetačním stupni, sever území do biochory 5Do - 

podmáčené sníženiny na kyselých horninách v 5. vegetačním stupni. 

Území klimatickými a terénními podmínkami spadá do poloh převládajícího 5. jedlobukového 

vegetačního stupně, čemuţ odpovídá biogeografické zařazení (biochora 5DR, 5Do) i vymezení oblasti 5. 

lesního vegetačního stupně v typologických mapách ÚHÚL. V detailním členění V podrobném Zlatníkově 

biogeografickém členění lze vymezit následující stanovištní jednotky (skupiny typů geobiocénů - STG): 

 

Přehled zastoupených STG 

Kód STG Název STG Stanoviště 
Odpovídající 

SLT 

5-6AB-B3 
Abieti -fageta piceae 

jedlové bučiny se smrkem 

vyvýšené okraje lokality s typickou kambizemí 6H 

5-6AB-B4 
Abieti - piceeta equiseti 

přesličkové jedlové smrčiny 

vlhká deluvia s pseudogleji 6O 

5-6A-AB5 
Picei-alneta  

smrkové olšiny 

prameništní deprese s místy zrašelinělými gleji 41T 

5-6AB-B5 
Picei-alneta  

smrkové olšiny 

mokrá deluvia a deprese s místy zrašelinělými gleji 7G 

6A6 
Piceeta turfosa  

rašeliništní smrčiny 

organozemě na přechodových rašelinách 6R 

5BC-C5a 
Aceri-alneta glutinoso-incanae 

javorové olšiny 

gleje na fluviálním sedimentu 5L 

Jako převládající přírodní klimaxová společenstva širší oblasti jsou mapovány květnaté bučiny Dentario 

enneaphylli - Fagetum, v plochých sníţeninách střídané podmáčenými a rašelinnými smrčinami, zejména 

Mastigobryo - Piceetum, méně Equiseto - Piceetum, ostrůvkovitě i vegetací submontánních rašelinných borů 

Pini rotundatae - Sphagnetum a Eriophoro vaginati - Pinetum,  maloplošně s primárním bezlesím vrchovišť. 

V detailu jsou dále na svěţích stanovištích a kyselejších substrátech v mozaice s květnatou bučinou zastoupeny 

bučiny acidofilní, a to biková bučina Luzulo - Fagetum. Ve všech typech bučin i v společenstvech 

podmáčených smrčin lze předpokládat původní významný podíl jedle, na plochým vlhkých deluviích lze 

předpokládat i původní společenstva jedlin - v současném stavu porostů spíše charakteru acidofilních jedlin 

Luzulo - Abietetum, v minulosti snad i květnatých Saniculo - Abietetum. V úzkých potočních nivách jsou 

původní luţní společenstva, patrně Arunco - Alnetum, na prameništích a v plochých depresích s pomalým 

odtokem vody smrkové olšiny Piceo - Alnetum. Sukcesním stadiem luhů mohou být vrbové křoviny, nejspíše 

Chaerophyllo - Salicetum fragilis či Salicetum triandre. Aktuální lesní vegetace je v oblasti historicky 

zásadně pozměněna zásahy člověka do krajiny, především lesnickým, zemědělským ale i jiným vyuţitím (např. 

těţbou - rašeliny, vápence, grafit, kámen). Důsledkem bylo odlesnění ploch pro pole, louky nebo sídla, 

pěstování druhotných kulturních lesů se silnou převahou smrkoborových kultur a rozsáhlé zásahy do vodního 

reţimu krajiny. Přirozené mezofilní lesní porosty jsou zachovány jen v menší míře, přirozenějšího charakteru 

jsou místy společenstva luhů v doprovodné vegetaci přirozeně zachovaných toků či zamokřených svahových 

partiích i druhotné smrčiny na místě původních rašelinných a podmáčených smrčin klimaxových. Ostrůvkovitě 

můţe být zastoupeno i bezlesí rašeliništních porostů. 
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Ve vlastním zájmové území je zastoupena katéna společenstev od potočního luhu Arunco - Alnetum 

podél vodnějších toků, přes luţní smrkové olšiny Piceo - Alnetum v polohách pramenišť a plochých údolnic. Na 

ně navazují na přechodových rašelinách a v zamokřených depresích společenstva podmáčených smrčin  

Equiseto - Piceetum a Mastigobryo-Piceetum. Směrem do vlhkých deluvií přechází podmáčené smrčiny do 

smrkových jedlin z okruhu Luzulo-Abietetum a snad i Saniculo-Abietetum, v okrajích sníţeniny na mezofilních 

stanovištích rulových zvětralin pak do květnaté jedlobučiny Dentario enneaphylli - Fagetum. V aktuální 

vegetaci území jsou přirozeně zastoupena obě luţní společenstva a druhotné porosty smrku blízké 

společenstvům podmáčené smrčiny. Dále jsou zastoupena sukcesní stadia charakteru rašelinných březin 

Vaccinio uliginosi - Betuletum pubescentis a vrbových křovin Salicetum cinereae. Původní smrkové jedliny a 

jedlobučiny jsou převáţně nahrazeny kulturními porosty smrku. 

Náhradními nelesními společenstvy jsou v širší oblasti na mezofilních stanovištích společenstva luk svazu 

Arrhenatherion, směrem do vyšších poloh s širokými přechody do horských luk svazu Polygono – Trisetion. V 

menším rozsahu jsou na kyselejších stanovištích jsou zastoupena společenstva krátkostébelných acidofilních 

trávníků ze svazu Violion caninae. Na mokrých stanovištích údolnic se objevuje vegetace společenstev luk 

podsvazu Calthenion, či tuţebníkových lad podsvazu Filipendulenion. Často je zastoupena vegetace vlhkých luk 

svazu Molinion a společenstva slatinných luk Caricion fuscae. Zejména vegetace svazů Molinion, Caricion 

fuscae a Violion caninae vytváří charakteristické mozaiky vlhkých a slatinných luk. Na mělkých půdách jsou 

typicky zastoupena společenstva Hyperico perforati – Scleranthion perennis, méně výrazně je vyvinuta i 

vegetace slunných lemů Trifolion medii. Častým typem vegetace v současné krajině jsou polointenzivní 

mezofilní pastviny s ochuzenými společenstvy svazu Cynosurion. V mokřadní vegetaci jsou častá společenstva 

rákosin svazu Phragmition a různé typy porostů vysokých ostřic. 

Ve vlastním zájmové území jsou na bezlesých plochách přetěţeného a odvodněného rašeliniště 

zastoupena degradující a časti ruderalizovaná společenstva ze svazů Calthion, Molinion, Caricion fuscae a 

Violion caninae, ostrůvkovitě téţ společenstva ostřic a rákosin. 

Podrobnější rozbor fytocenologické skladby lokality na základě průzkumu uvádí kapitola 4.3. 

 

 

 Přehled zvláště chráněných druhů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. - rostliny 

Název druhu 

Aktuální 

početnost, 

vitalita  

populace 

S
tu

p
e
ň

  

o
h

ro
ž
e
n

í 

Popis biotopu druhu 

Iris sibirica 

kosatec sibiřský 
dosti vzácně §2 

Roztroušený druh vlhkých luk a mokřadních stanovišť, na Šumavě  jsou 

výskyty koncentrovány do Hornovltavské kotliny, kde se nachází jedny z 

nejbohatších populací v ČR. V lokalitě vzácný výskyt na mokřadech ve 

světlinách starých olšin.  

Plocha č. 23. 

Calla palustris 

ďáblík bahenní 
dosti vzácně §3 

Roztroušený druh mokřadních stanovišť. Na Šumavě, kde dosahuje 

svého výškového maxima je vzácný. Výskyty jsou koncentrovány téměř 

výlučně do Hornovltavské kotliny, kde doprovází rašeliništní biotopy. V 

lokalitě na mokřadech ve světlinách starých olšin a v ostřicových 

porostech s Carex rostrata v rašelinné březině.  

Plocha č.13b a 23. 

Dactylorhiza majalis 

vstavač májový  
vzácně §3 

Roztroušený výskyt v biotopech vlhkých luk a rašelinišť v celém 

prostoru Šumavy. V lokalitě aktuálním průzkumem nebyl zjištěn, uváděn 

v minulosti, patrně v porostech vlhkých luk v bezlesé JZ části lokality, 

při obnově lukařského managementu je obnova populací pravděpodobná.  

Plocha č. 34a ??? 

Soldanella montana 

dřípatka horská 
roztroušeně §3 

V porostech podmáčených smrčin i v kulturních porostech smrku na 

původním stanovišti jedlin a jedlobučin. 

Plocha č. 4b, 6a, 14b, 22, 23. 

Willemetia stipicata 

pleška stopkatá 
roztroušeně §3 

Roztroušeně v porostech vlhkých luk, vzácněji i v luţních porostech. 

Plocha č. 34a, 23. 

Lycopodium annotinum 

plavuň pučivá 
roztroušeně §3 

V porostech podmáčených smrčin i v kulturních porostech smrku na 

původním stanovišti jedlin. 

Plocha č. 21a, 42. 

Dactylorhiza fuchsii 

vstavač Fuchsův 
dosti vzácně §3 

Vzácně na vlhké světlině na okraji porostu luţní smrkové olšiny. Plocha 

č. 39. 
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2.2 Historie využívání území, pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti 
 

 

Stručný pohled na historii širšího území 
 

 

Rozvoj osídlení jiţních Čech v teplém období mezolitu (od 10 tis. let př.K.) se dotkl především nejníţe 

poloţených území v oblasti úvalu Otavy a Blanice, ale mezolitičtí lovci pronikaly i do podhorských oblastí. 

První prehistorické nálezy osídlení v oblasti blízké zájmovému území pochází z Vltavické brázdy mezi Horní 

Planou a Dolní Vltavicí a jsou prvním dokladem horského mezolitického osídlení v Čechách. Z materiálu nálezů 

kamenných nástrojů vyplývají mj. kontakty s Bavorskem a Mosteckem.  

Posun osídlení do vyšších poloh přináší kolonizace neolitických zemědělců. Silné bylo neolitické osídlení 

v teplé partii okolí Č. Krumlova, kde v následujících obdobích dosáhlo srovnatelné hustoty aţ ve 13. století. 

Neolitičtí pastevci lidu chamské kultury po r. 3tis. př.K. postupně pronikaly i do přilehlých podhorských oblastí. 

Jejich činnost přinesla první výrazné antropogenní zásahy do krajiny - prosvětlování lesů vlivem lesní pastvy či 

jejich mýcení pro drobná pole v okolí osad. V době bronzové (cca 1500 př.K.) se ustaluje trvalé osídlení niţších 

poloh jiţních Čech, pronikání kolonistů do podhůří dokládají v oblasti nálezy z Boleticka. Řídce byl kraj osídlen 

v halštatské a laténské době, kdy Keltové vybudovaly linii hradišť (Věnec u Čkyně, Hrádeček u Třebanic, 

Raziberg u Boletic, Třísov u Č. Krumlova), v jejichţ okolí bylo obyvatelstvo rozptýleno v drobných 

zemědělských dvorcích. Na přelomu letopočtu keltské osídlení Pošumaví postupně zaniká pod tlakem Římanů z 

Podunají a Germánů postupujících z českého vnitrozemí, jejich trvalé osídlení ale není v oblasti doloţeno. 

Slovanská kolonizace nastupující v 6. století se v počátcích jiţním Čechám vyhnula, později byly 

osídleny staré sídelní oblasti v niţších polohách, kde se Slované smísily se zbytky keltských a  germánských 

kmenů. Počátek expanze Slovanů do okrajových horských oblastí jiţních Čech souvisí z vládou Boleslava I., ale  

obdobím nástupu plošné kolonizace bylo 12. a zejména 13. století. Stěţejní roli při kolonizaci východního 

Pošumaví sehrály cisterciácké kláštery Vyšší Brod (zal. r. 1259 Vokem z Roţmberka) a Zlatá Koruna (zal. r. 

1263 králem Přemyslem Otakarem II. jako protiváha Roţmberské expanze), resp. šlechtický rod Roţmberků. 

V okolí zájmového území pochází z r. 1198 údaj o Frymburku, kněz a historik Valentin Schmidt uvádí, ţe  

"Fritburk byl stráţný hrad nad vltavským brodem jiţ v roce 1198 připomínaný". Z r.1270 je zmínka o daru kaple 

ve Frymburku Vítkem z Krumlova benediktinskému proboţství v Zátoni, v r.1305 ji Jindřich z Roţmberka 

převádí premonstrátům ve Schlägru. V r.1379 byl Frymburk poprvé nazván městem, r.1598 měla frymburská 

rychta 118 obytných domů, 61 lánů orné půdy a 6 hospod. V r.1620 přechází Frymburk pod panství Buquoyů, 

během třicetileté války je zpustošen a vypálen Švédy. Později byly znovu potvrzeny kaţdotýdenní trhy a 

výroční trh na svátek sv. Anny. V roce 1856 vypukl ve Frymburku obrovský poţár při kterém bylo zcela 

zničeno historické náměstí, kdyţ poţáru padlo za oběť 54 domů a čtyři lidské ţivoty.  

Okolí obce Černá náleţelo ke královskému panství Boletice. Král Václav I. daroval území v pásu od 

Boletic na jihozápad po zemskou hranici Hirzovi z Klingenbergu, původem z Porýní. Hirzo přichází do Čech v 

r. 1241 jako královský vrchní kuchař a od r. 1250 působí jako královský purkrabí. Hirzo rozuměl stavitelství a 

Přemysl Otakar II. ho r. 1265 poveřil zaloţením města Budějovice. V r. 1268 zaloţil na vlastním panství Dolní 

Vltavici a také osadu Černou, jejíţ dřívější počátky patrně souvisí s provozem staré soumarské stezky přes 

vltavický průsmyk. Hirzo z Klingenbergu zemřel r.1275 bez dědiců a odkázal veškeré zboţí (tehdy nazývané 

Mokrá), včetně 13 osad klášteru ve Zlaté Koruně. Král Přemysl Otakar II. potvrdil dar listinou z r.1268, jeţ  

uvádí jména osad podle místních pojmenovaní - Dolní Vltavice, Bliţná, Černá, Mokrá, Záhliní, Mýto, Skalné, 

Dětochov, Lštín, Jankov, Mladoňov, Hořičky, Faschinghof a Slavkovice. V drţení kláštera bylo zboţí Mokrá aţ 

do husitských bouří. Po vypálení kláštera r.1420 se zmocnil majetku Oldřich z Roţmberka a vymohl na králi 

Zikmundovi zastavení svému rodu. Roţmberkové majetek nevrátili a r.1501 jej nechali zapsat jako svoje 

vlastnictví králem Vladislavem. Petr Vok prodal krumlovské panství s bývalým klášterním zboţím r.1600 králi 

Rudolfovi II. a majetek stal opět majetkem korunním. R. 1622 jej pak daroval král Ferdinand II. Eggenbergům, 

po jejich vymření r.1719 přešel na Schwarzenberky, kterým patřil do zrušení poddanství r.1848. 

Území Novolhotského lesa náleţelo Pláničské lesní rychtě, jeţ vznikla odloučením takzvaných "devíti 

vsí" od rychty hořické ke dni 10. ledna 1633. Obce Šebanov- Schöbersdorf, Kondratice - Kainratsdorf, Cichalov 

- Zichlern, Hostinova Lhota - Hossenschlag, Mýtina - Reichetschlag, Vojslavy - Wolfschlag, Drahoslavice - 

Droschlowitz, Tatry - Tattern, dvůr Skláře - Glashof a osady Muckov - Mutzgern, Fischbäckern - Rybáře, Jámy 

- Kohlgruben, Plánička - Planles a Nová Lhota - Neustift společně nabyly kolem roku 1375 právo kácení a 

pastvy v lese zvaném podle nich "devítiveský" (Neundörfer Wald), dnes Novolhotský. Pláničská "lesní rychta" 

("Planleser Waldgericht") zahrnovala území osídlené především zásluhou vyšebrodského kláštera poté, co je 

získal ve sporu s klášterem zlatokorunským. 
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V historické minulosti se na hospodářském rozvoji obce Černá a okolních osad podílelo především 

zemědělství, ale téţ obchod na staré soumarské stezce z Pasova do Českých Budějovic. Třicetiletá válka zahájila 

období úpadku, některá sídla v území byla vydrancována procházejícími vojsky, celkově ale oblast leţí patrně 

spíše stranou katastrofických událostí. Oblast zůstává zemědělskou, později se pozvolna se obnovuje 

hospodářství. Vznikají sklárny, podél potoků hamry a mlýny, v Černé je v provozu pivovar (zaloţený r. 1568 

Jakubem Krčínem). Opětovný rozvoj hospodářství v zemi, včetně rozvoje průmyslových odvětví v podhůří 

přináší potřebu dřeva s následným intenzivním vyuţití lesů. V počátku 19. století je jiţ jejich převáţná část v 

přístupnějších polohách vyuţívána jako produkční s výraznou převahou smrkových monokultur.  

V 19.stol. byla v okolí provozována Černé významná těţba grafitu (od r. 1812, s největším rozmachem na 

přelomu 19. a 20. století), rašeliny (místní těţba v historii, intenzivní od poloviny 19. století, s největším 

rozmachem na přelomu 19. a 20. století) a vápenců (Muckovské lomy). Převaha zemědělského osídlení ale trvá 

aţ do 20. století.  

Druhá polovina 20.století znamená výrazný zásah do charakteru po staletí utvářené kulturní krajiny. Po 

odsunu německého obyvatelstva zaniká v okolí Černé řada historických osad a usedlostí. Jako dosídlenci 

přichází Češi a Slováci i reemigranti z Rumunska a Volyňští Češi. Po roce 1949 vznikají zemědělská druţstva v 

Černé, Muckově a Bliţné, nemají ale dlouhého trvání a zemědělskou výrobu přebírá podnik Státní statky 

Šumava. Následují snahy o intenzifikaci zemědělství. Zorňování vysoko poloţených lučních pozemků, 

scelování polí, plošné odvodňovací zásahy či intenzivní pastvinářství a vyuţití lesů vedly k zániku a degradaci 

řady biotopů mezí, přirozených luk, pramenišť, rašelinišť a drobných vodotečí, zvýšení eroze  a sníţení stability 

krajiny jako celku. Krajinu podstatně změnilo napuštění lipenské přehrady v roce 1959, kdy zanikly další osady. 

Obce v okolí břehů pak postupně získaly rekreační ráz. Výrazný vliv měla změna vlastnických struktur po 

r.1990, kdy došlo k útlumu intenzivního zemědělství v podhorských polohách a upuštění od hospodářského 

vyuţití řady méně výnosných pozemků. 

 

 

Historický stav lokality Přírodní památky 

 

Z uvedeného historického přehledu můţeme zhruba odvodit dobu osídlení a průběh postupné přeměny 

přírodní krajiny na stávající krajinu kulturní, relativně silně hospodářsky exploatovanou, s převahou 

přeměněných druhotných biotopů. Po dlouhém období přechodného a občasného osídlení v pravěku a ranném 

středověku, dochází k plošné kolonizaci, zakládání osad na dnešním půdorysu a odlesňování území zhruba od 

začátku 13. století. Intenzivnější přeměna krajiny je spojena s rozvojem obcí a kolonizačním úsilím klášterů 

koncem 13. století, nejpozději od 14. století je dnešní Novolhotský les intenzivně vyuţíván k pastvě i jako zdroj 

dřeva. K výrazným změnám pak dochází při postupném hospodářském oţivení v 18. a zejména 19. století, kdy 

dochází k dokončení přeměny přirozených lesů na převáţně smrkové kultury či těţbě rašelin. Zásadní je i vliv 

změn v krajině ve druhé polovině 20. století s intenzifikací a melioračními zásahy a následným útlumem 

intenzivního hospodaření. V tomto historickém horizontu lze uvaţovat i o proměnách krajiny kolem zájmového 

území. 

Konkrétní pohled na vlastní zájmové v minulosti přinášejí historická mapování z různých období 18.-20. 

století. Mapy zachycují vývoj krajiny v jiţ zkulturněné podobě, ale ještě před extrémně zrychleným nárůstem 

exploatace v průběhu druhé poloviny 20.století. Na mapě z r. 1720 je v okolí osad Plánička a Nová Lhota 

zachycena jiţ zkulturněná krajina s mozaikou lesů a zemědělské půdy. Na mapě pozdější z r.1764 je území v 

lokalitě PP zachyceno celé zalesněné, mapa je ale v této části značně nepřesná, je spíše moţné, ţe odlesnění 

části ploch v lokalitě je staršího data. Přesné mapové podklady z období kolem r. 1837 jiţ znázorňují 

pozemkové uspořádání zčásti zachované dodnes: část ploch na území dnešní PP je odlesněna a vyuţívána jako 

pastvina či louka (patrně stelivová), patrně probíhá i extenzivní těţba rašeliny borkováním. Obdobný stav 

zachycuje mapa z období kolem r. 1880, opravená pro potřeby českých úřadů r.1922. 

Z uvedeného odhadu historického vývoje vyplývají pro území následující skutečnosti: Lokalita se nachází 

v oblasti trvale souvisle kolonizované v průběhu 13. století, nejpozději od 14. století je Novolhotský les 

intenzivně vyuţíván k lesní pastvě a těţbě dřeva, patrně postupně vzniká mozaika lesních pozemků a vlhkých 

pastvin a stelivových luk. Část vrstvy přechodových rašelin je odtěţena borkováním, vzhledem k relativně 

mělké vrstvě asi není těţba příliš intenzivní. Mozaika lesů, pastvin a luk či sukcesních stadií na vytěţených 

plochách trvá aţ do období po 2. světové válce. Po vysídlení německého obyvatelstva zůstávají drobnější 

nelesní pozemky ladem a zarůstají náletem s převahou olší. Luční partie v jiţní části území je patrně nadále 

kosena, v 80. letech je s cílem intenzifikace vyuţití realizováno odvodnění sítí příkopů a jsou upraveny úseky 

potoků. Brzy poté, po r. 1990 jsou zbylé luční pozemky opuštěny, zčásti zalesněny smrkem, zčásti ponechány 

ladem a porůstají luţními křovinami a náletem dřevin přilehlých podmáčených a rašelinných lesů. 
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Vlivy na lokalitu v minulosti 
 

 

a) ochrana přírody 
 

Lokalita stála donedávna stranou ochranářského zájmu, kdyţ leţela vně vymezených území CHKO či 

CHOPAV Šumava. Lesní část byla intenzivně holosečně obhospodařována jako kulturní hospodářský les, v 80. 

letech minulého století byla odvodněna luční partie v pokusu o její intenzivní zemědělské vyuţití. Ochrana 

zbytku staré olšiny a okolních polokulturních lesů a přetěţených rašelin byla vyhlášena r. 1992, po r. 2000 bylo 

území zahrnuto do EVL Natura 2000 spolu s dalšími příbuznými biotopy v okolí. V síti ÚSES vymezené v ZÚR 

Jihočeského kraje je lokalita zahrnuta jako vloţené LBC v trase regionálního biokoridoru RK44 - Koukal-

Bliţenský les. 

 

b) lesní hospodářství 
 

V průběhu středověké kolonizace byl původní hvozd ovlivněn těţbou dřeva a lesní pastvou, následně 

zčásti přeměněn na louky a pastviny. Patrně nejpozději do začátku 19. století došlo k přeměně původních 

smrkojedlových  i smíšených smrkojedlobukových lesů na jednověké smrkové monokultury a tento charakter je 

na značné části ploch zachován dosud. Porost přirozeného původního charakteru představuje jádrová část staré 

smrkové olšiny, nedávno ovšem do značné míry zničená větrnou kalamitou. Stávající mladší olšové porosty jsou 

převáţně druhotného původu, vznikly zpětnou přirozenou sukcesí na pozemcích luk a pastvin opuštěných po 2. 

světové válce.  

 

c) zemědělské hospodaření 
 

Jak jiţ bylo uvedeno, byl nejpozději od 14. století les vyuţíván pro lesní pastvu a následně zčásti 

postupně přeměněn na pastviny a stelivové louky, mozaika lesů, pastvin a luk se zachovala do poloviny 20. 

století. Po 2. světové válce zůstávají drobnější nelesní pozemky ladem a zarůstají luţním lesem. Luční partie v 

jiţní části území je nadále obhospodařována, v 80. letech je s cílem intenzifikace vyuţití provedeno odvodnění 

sítí příkopů a jsou upraveny a vydláţděny přilehlé úseky potoků jako recipienty odvodnění. Po r. 1990 jsou ale 

tyto luční pozemky opuštěny, zčásti zalesněny smrkem, zčásti dodnes ponechány ladem. 

 

e) myslivost 
V lokalitě se nenachází speciální myslivecká zařízení. Je pravděpodobné, ţe intenzivní přezvěření v 

oblasti se vedle dlouhodobých lesnických zásahů se v minulosti podílelo na téměř úplné likvidaci populace jedle 

v dřevinné skladbě lesů. 

 

h) těžba nerostných surovin 
Část vrstvy přechodových rašelin v lokalitě byla odtěţena borkováním. Vzhledem k relativně mělké 

vrstvě rašeliny asi nebyla těţba nikdy příliš intenzivní. 

 

d,f,g,i) rybníkářství , rybářství, rekreace a sport a jiné způsoby využívání 
 

Chov a lov ryb, rekreační a sportovní aktivity a jiné druhy vyuţití lokalitu v minulosti neovlivňovaly. 

 

 

2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy 
 
Územní plán obce Černá v Pošumaví 

LHP platný do r. 2018 

Návrh ZÚR Jihočeského kraje 

Zákon 132/2005 Sb. , kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit 
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2.4 Škodlivé vlivy a ohrožení území v současnosti 
 

 

a) Lesní hospodářství 
 

Současný stav lesů v lokalitě je dán historicky dlouhodobým vývojem ovlivněným intenzivním 

hospodářským vyuţitím. Na oglejených a svěţích stanovištích v lokalitě zcela převládají skupiny charakteru 

stejnověkých druhotných smrkových monokultur s téměř úplnou absencí dalších hlavních druhů dřevin 

přirozené skladby (jedle, resp. buk). Obdobný je charakter skupin i na podmáčených a rašelinných stanovištích, 

zde ale mají porosty (byť druhotného zaloţení a struktury) polopřirozený ráz s prvky společenstev podmáčených 

smrčin. V současnosti začíná snaha o zvýšení podílu jedle v porostech (výsadba předsunutých jedlových kotlíků, 

plocení jedlového zmlazení kolem ojedinělých starých jedinců jedle). Po větrné kalamitě, která postihla i 

nejcennější partii staré smrkové olšiny došlo nevhodně k téměř úplnému vytěţení cenné části porostu kolem 

polomu. V plánu péče je navrţeno postupné sniţování podílu smrku ve prospěch jedle, resp. buku a dalších 

vtroušených druhů a následně postupný přechod na přírodě blízké maloplošné, převáţně podrostní hospodaření. 
 

 

b) Zemědělské hospodaření 
 

Pozemky v lokalitě nejsou aktuálně zemědělsky vyuţívány. Všechny pozemky v hranicích vlastní PP jsou 

převedeny do LPF, včetně plochy bezlesí charakteru travnatých lad v jeho JZ části. Lze se domnívat, ţe se tak 

stalo po neúspěšném pokusu o jejich odvodnění a intenzivní lukařské vyuţití v 80. letech minulého století. 

Dopad technických úprav vodního reţimu a následného upuštění od hospodaření a pokusů o zalesnění na biotop 

rašelinných luk je ovšem patrný i v současnosti a stále se projevuje se degradací a ruderalizací porostů. 

V rámci OP se nachází na JV lokality i část pozemků evidenčně vedených jako trvalé louky, po 

obdobném vývoji mají aktuálně rovněţ charakter ruderalizovaných mokrých travnatých lad. 
 

 

c-g) Rybníkářství, myslivost, rekreace a sport, těžba nerostných surovin, jiné způsoby využívání 
 

Vlivy uvedených aktivit a vyuţití krajiny nepředstavují v současné době aktuální škodlivý vliv či 

ohroţení navrţené PP. 
 

 

 

Potencionální vlivy a ohrožení  
 

Potencionálním ohroţením jsou např. plošně rozsáhlejší těţební a jiné zásahy v okolních porostech, které 

by narušily by vodní reţim v povodí lokality, stabilitu porostů či jinak ovlivnily ekologické podmínky 

chráněného území. Jiné ohroţující záměry nejsou v současnosti známy a prezentovány. 



 Str. 23 

2.5 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch 
 

Následující tabulka uvádí přehled v lokalitě zastoupených syntaxonů dle Katalogu biotopů České 

republiky. Z prioritních stanovišť soustavy Natura 2000 jsou v relativně zachované podobě zastoupeny biotopy 

L9.2 -podmáčené a rašelinné smrčiny (cca 14% ploch), L2.2A - údolní jasanovo olšové luhy (cca 10% ploch) a 

L10.1 - rašelinné březiny (cca 3% ploch), která jsou zároveň hlavním předmětem ochrany ZCHÚ. Celkem  

zaujímají prioritní stanoviště cca 27% rozlohy Přírodní památky. Převaţující monokultury smrku jsou chápány 

jako porosty přirozené dřeviny nejen na stanovišti podmáčené smrčiny, ale i smrkové jedliny, smrkové olšiny a 

jedlobučiny s přirozenou účastí smrku.  

 

Přehled biotopů a společenstev na úrovní svazů a asociací zastoupených v lokalitě 

Kód 

biotopu 
Český 

název biotopu 

Rostlinné 

společenstvo 

Fyzio

-typ 

Podíl 

(%) 

Výměra 

(ha) 

Dílčí 

plocha 

V2 
Makrofytní vegetace mělkých 

stojatých vod 
spol.Callitriche cophocarpa VO 0,04 0,02 21a,23,34c 

M1.1 
Rákosiny eutrofních stojatých 

vod 

Phragmitetum communis, 

Equisetetum fluviatilis 
VO 0,04 0,02 34a 

M1.5 Pobřeţní vegetace potoků svaz Sparganio - Glycerion VO 0,08 0,04 
4a,12,16, 

34a,34c 

M1.7 Vegetace vysokých ostřic Caricetum rostratae VO 0,08 0,04 34a 

R1.4 
Lesní prameniště bez tvorby 

pěnovců 
Cardaminetum amarae VO 0,06 0,03 23,39 

R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště Willemetio - Caricetum paniceae PR 0,96 0,50 34a 

T1.5 Vlhké pcháčové louky 

Polygono - Cirsietum heterophylli 

Angelico-Cirsietum palustris 

Scirpo- Caricetum brizoidis 

MT 4,98 2,60 34a,34b 

T1.6 Vlhká tuţebníková lada Chaerophyllo-Filipenduletum MT 1,53 0,80 34a, 34b 

T1.9 
Střídavě vlhké bezkolencové 

louky 
Junco-Molinietum MT 0,57 0,30 34a 

T2.3 Podhorské smilkové trávníky Nardo-Festucetum capillatae AT 0,10 0,05 34a 

K1 Mokřadní vrbiny Salicetum auritae LO 0,29 0,15 
13a,34b, 

34c 

K2.1 
Vrbové křoviny hlinitých a 

písčitých náplavů 
Chaerophyllo - Salicetum fragilis LO 0,48 0,25 12 

L2.2A 
Údolní jasanovo olšové luhy 

prioritní stanoviště 

Piceo - Alnetum 

Arunco - Alnetum 
LO 19,42 10,15 

4a,6a,12,16, 

20,23,20, 

34c,7, 39,41 

L5.1 Květnaté bučiny 
Dentario enneaphylli - Fagetum 

(snad i Saniculo - Abietetum) 
BU 0,06 0,03 3c,22 

L5.4 Acidofilní bučiny Luzulo pilosae - Abietetum BU 1,72 0,90 
5b,14b, 

18b,36 

L9.2 

Podmáčené a rašelinné 

smrčiny 

prioritní stanoviště 

Equiseti-Piceetum 

Bazzanio-Piceetum 
SM 27,36 14,30 

3a,b,4b,5a, 

5b,11,13a, 

14a,b,15,17, 

19,21a,35, 

37,38a,b, 

40,42 

L10.1 
Rašelinné březiny 

prioritní stanoviště 

Vaccinio uliginosi - Betuletum 

pubescentis 
LO 2,87 1,50 33, 13a,13b 

X7 
Ruderální bylinná vegetace 

mimo sídla 
- RU 2,30 1,20 31,34a,34b 

X10 
Paseky s podrostem původního 

lesa 
 KU 10,29 5,38 

1a,8,9,17, 

18a,b,21a, 

23,26,30,35 

 

Další tabulka uvádí přehled vegetace podle zastoupených fytocenóz na úrovni svazů a asociací. Popis 

biotopu u společenstev, která jsou hlavním předmětem ochrany je uveden viz kap.1.6.2.A, celkem tato 

společenstva zaujímají % rozlohy Přírodní památky.  



 Str. 24 

 

Přehled a popis vegetace podle zastoupených společenstev 

Název společenstva 

O
h

ro
-

že
n

í 

Popis biotopu 

svaz Alnion incanae 

smrkové olšiny Piceo - Alnetum 

submontánní potoční olšiny Arunco - Alnetum 

 

3b 

3b 

viz kap.1.6.2.A - hlavní předmět ochrany 

svaz  Piceion excelsae 

Přesličkové smrčiny Equiseto - Piceetum 

(rohozcové smrčiny Bazzanio - Piceetum) 

3b viz kap.1.6.2.A - hlavní předmět ochrany 

svaz  Sphagno - Betulion pubescentis 

rašelinné březiny 

Vaccinio uliginosi - Betuletum pubescentis 

3a viz kap.1.6.2.A - hlavní předmět ochrany 

svaz Fagion 

květnaté bučiny s kyčelnicí devítilistou 

Dentario enneaphylli - Fagetum 

(ţindavové jedliny Saniculo - Abietetum) 

 

3b 

 

2a 

Květnaté bučiny s přirozenou jedlí a smrkem jsou převaţujícím 
typem přirozených lesů v širokém okolí, v území PP jsou 
potenciální lesní vegetací jen na malé ploše na svěţích stanovištích 
na substrátu rul podél vyvýšených okrajů. Aktuálně v širším území 
i vlastní PP téměř nejsou zachovány, resp. jsou plošně nahrazeny 
smrkovými monokulturami. V ZCHÚ se nachází při S hranici 
drobný kotlík bukové tyčoviny se sporadickým bylinným patrem, 
jinde zaujímá stanoviště bučin smrková monokultura. V jejím 
bylinném patře se objevují typické druhy jako Paris quadrifolia, 
Anemone nemorosa, Milium effusum, Stellaria nemorum, Carex 
sylvatica, Carex digitata, spektrum druhů květnatých lesů je ale 
silně ochuzené, s účastí acidofilních druhů vlivem dlouhodobého 
pěstování smrku. Jedle je zastoupena jen zcela okrajově. Původní 
rozšíření společenstva je odhadnuto vymezením SLT 6H.    
V přirozeném stavu porostů by na oglejených stanovištích SLT 6O 
patrně byla zastoupena vegetace květnaté ţindavové jedliny s 
účastí smrku, v převaţujících smrkových porostech spektrum 
druhů spíše odpovídá následující acidofilní jedlině. 

svaz Luzulo-Fagion 

bikové jedliny Luzulo pilosae - Abietetum 
2b 

Smrkové jedliny byly patrně značně rozšířeným typem přirozených 
lesů v širokém okolí, v území PP jsou potenciální lesní vegetací na 
oglejených stanovištích ohraničených vymezením SLT 6O. 
Aktuálně nejsou v širším území ani vlastní PP jedliny téměř 
zachovány a jsou plošně nahrazeny smrkovými monokulturami. V 
ZCHÚ se nachází dvě drobné enklávy (několik ks) vzrostlých jedlí 
a ojedinělé předsunuté kotlíky s JD mlazinou, místy poškozenou 
okusem a buření. V bylinném patře SM porostů na stanovišti jedlin 
se objevují především druhy typické pro acidofilní společenstva 
jako Vaccinium myrtillus, V.vitis-idaea, Avenella, Luzula pillosa, 
L.nemorosa, Oxalis, Maianthemum, Senecio fuchsii či Carex 
brizoides a společenstva tak mají nejblíţe k acidofilní jedlině 
Luzulo - Abietetum, není ale vyloučeno, ţe jde o degradovaná 
stanoviště předchozí květnaté jedliny. 

svaz Salicion triandre 

vrbové křoviny hlinitých náplavů 

Chaerophyllo - Salicetum fragilis 

3a 

Fragmenty vegetace potočních vrbin se Salix fragilis jsou 
zastoupeny ve vzrostlých náletech vyvinutých kolem upravené 
vodoteče Lukavického potoka (plocha 12). Z dalších dřevin se 
přidávají olše, bříza, bylinné patro s převahou nitrofilních taxonů, 
resp. ochuzenými společenstvy luhů a mokrých luk.  

svaz Salicion cinereae 

bažinné vrbové křoviny rašelinných půd 

Salicetum auritae 

3a 

Společenstvo je charakterizováno jako baţinné vrbiny pahorkatin 
aţ submontánních poloh s vazbou na ploché nivy a odlesněné 
pramenné pánve se zbahnělými nebo rašelinnými půdami, 
vznikající zarůstáním ostřicových luk a mokřadů. Charak-
teristickými druhy křovin jsou Salix aurita, S. pentadra, S. cinerea, 
Frangula alnus, bylinné patro tvoří druhy okolních mokrých luk, 
ostřic a rákosin. V zájmovém území nastupuje vegetace vrbových 
křovin v pozemcích lad na JZ lokality, souvislý sukcesní porost je 
zahrnut do plochy 34b. Výše uvedené druhy keřů doprovází dále 
nálety břízy, smrku, vrby křehké, olše šedé a lepkavé. V bylinném 
patře druhy okolních mokrých a rašelinných, ruderalizovaných  
lad. Kompaktnější porosty vrbin jsou vyvinuty i podél okraje 
bezlesí (plocha 34c), porůznu pak v pozemcích lad 34a. 

svaz Calthion 

horské vlhké louky s pcháčem různolistým 

Polygono - Cirsietum heterophylli 

acidofilní vlhké louky s pcháčem bahenním 

Angelico-Cirsietum palustris 

horská tužebníková lada s krabilicí 

Chaerophyllo-Filipenduletum  

vlhká lada s ostřicí třeslicovitou 

Scirpo- Caricetum brizoidis 

3b 

 

3b 

 

3b 

 

4b 

viz kap.1.6.2.A - hlavní předmět ochrany 
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Přehled a popis vegetace podle zastoupených společenstev 

Název společenstva 

O
h

ro
-

že
n

í 

Popis biotopu 

svaz Molinion 

acidofilní bezkolencové louky 

Junco-Molinietum 

3b viz kap.1.6.2.A - hlavní předmět ochrany 

svaz Caricion fuscae 

ostřicová společenstva rašelinných luk 

Willemetio - Caricetum paniceae 

2a viz kap.1.6.2.A - hlavní předmět ochrany 

svaz Violion caninae 

mezofilní podhorské smilkové trávníky 

Nardo-Festucetum capillatae 

3b viz kap.1.6.2.A - hlavní předmět ochrany 

svaz Phragmition communis 

rákosiny eutrofních stojatých vod 

Phragmitetum communis 

Equisetetum fluviatilis 

3b 

 

2b 

Společenstva rákosin jsou zastoupena sporadicky kolem tůněk 
stagnující vody ve dně odvodňovacích příkopů v ladech na JZ 
lokality (plocha 34a). Vegetace je tedy zastoupena jen v málo 
reprezentativní formě ojedinělými drobnými ostrůvky porostů 
Phragmites a Equisetum fluviatile v mozaice s vegetací mokrých, 
často ruderalizovaných lad. 

svaz Caricion rostratae 

společenstva vysokých ostřic pramenišť a 

litorálů Caricetum rostratae 

2b 

Společenstva ostřic s dominantní Carex rostrata jsou zastoupena 
sporadicky a ostrůvkovitě v lokalitě bezlesí na JZ lokality (plocha 
34a). Objevují se v drobných mokrých depresích či tůňkách se 
stagnující vodou ve dně odvodňovacích příkopů v mozaice s 
vegetací mokrých, často ruderalizovaných lad. 

svaz Cardaminion amarae 

sciofilní společenstva kyselých pramenišť 

Cardaminetum amarae 

3a 

Společenstva lesních pramenišť jsou zastoupena ostrůvkovitě v 
nejvlhčích místech v  porostech luhů (plocha 23 i jinde). Tvoří je 
nejčastěji hustě zapojené porosty s dominantní Cardamine amara 
doprovázenou druhy jako  Caltha palustris,  Chrysosplenium 
alternifolium, Galium palustre, Equisetum sylvaticum, Scirpus 
sylvaticus, Crepis paludosa, ze vzácnějších druhů se mohou 
vyskytovat např. Poa remota či Circaea alpina. 

svaz Sparganio - Glyceretum fluitantis 

Pobřežní porosty malých vodních toků 

Glyceretum  fluitantis 

4b 

Nepříliš zřetelně vyvinutý typ vegetace místy vylišitelný podél 
vodotečí Lukavického potoka a jeho přítoku za zájmového území. 
Společenstvo tvoří porosty s druhy jako jsou Myosotis palustris, 
Veronica beccabunga či Glyceria fluitans a dalšími vlhkomilnými taxony. 

svaz Batrachion aquatillis 

spol.vzplývavých rostlin mělkých stojatých vod  

Batrachio - Callitrichetum cophocarpae 

4b 

Vodní společenstva jsou pro minimum biotopů v lokalitě přítomna 
okrajově, v málo reprezentativní podobě. Vegetaci vzplývavých 
rostlin přestavují porosty hvězdošů, zejm. Callitriche cophocarpa či 
C.hamullata v drobných tůních mezi luţními lesy v depresích 
podmáčeného terénu pramenišť a niv, včetně ojedinělých kolejí po 
pojezdech těţké mechanizace. Uvedené společenstvo je běţným 
charakteristickým typem porostů osidlujícím především mělké 
oligotrofní vody v submontánním stupni.  

 

 

 

 

 

 

2.5.1 Základní údaje o lesích  
 

 

V území jsou chráněny dochované zbytky luţních porostů smrkových olšin Piceo-Alnetum, kolem vodotečí 

přecházejících do potoční olšiny Arunco-Alnetum. Jádrem ZCHÚ je stará různověká smrková olšina v 

prameništní míse ve střední části, nedávno ovšem značně poničená větrem a odtěţená. Jinde se nachází mladší 

skupiny olšových kmenovin se zachovaným přirozeným bylinným patrem, zčásti vzniklé zpětnou sukcesí na 

opuštěných lesních loukách. Přirozený ráz společenstev přesličkové smrčiny Equiseto-Piceetum i rohozcové 

smrčiny Bazzanio-Piceetum, mají druhotné jednověké smrčiny na podmáčených a rašelinných stanovištích 

navazujících na luţní partie. Ostrůvkovitě se na rašelinných substrátech nachází březové skupiny různého věku s 

charakterem rašelinné březiny Vaccinio uliginosi-Betuletum. Zbytek lesů v území tvoří jednověké smrkové 

monokultury různého věku na stanovišti smrkových jedlin a jedlobučin (nejspíše  Luzulo-Abietetum a Dentario 

enneaphylli-Fagetum). V porostech celkově převládá smrk, v luţních polohách olše lepkavá, místy je vtroušena 

bříza, méně osika, borovice, v luzích olše šedá. Jedna z původních hlavních dřevin - jedle je přítomna jen 

několika vzrostlými jedinci a několika předsunutými kotlíky, buk je přítomen pouze v jednom drobném kotlíku 

odrostlé tyčoviny na okraji území. Lesnické údaje a popisy k jednotlivým lesním skupinám, resp. dílčím 

pracovním plochám Plánu péče jsou uvedeny v následujících tabulkách: 
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Údaje o lesích 

Přírodní lesní oblast 13 - Šumava 

Lesní hospodářský celek  Vyšší Brod 

Výměra LHC v ZCHÚ (ha) 51,7575 ha 

Období platnosti LHP: 2009 - 2019 

Organizace lesního hospodářství KŘ LČR České Budějovice 

Nižší organizační jednotka LS Vyšší Brod 
 

 

 

Popis lesních porostů podle porostních skupin 
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Popis porostu 

952A00 

jih 
01a 0,427 

6O 

7G 

60 

40 
- - 0 10 

Paseka, resp. světlina zčásti vzniklá po kalamitě v J části skupiny 8. Roztroušené výstavky 

SM a OL.  

952A00 

sever 
01b 0,126 

7G 

6R 

70 

30 
- - 0 10 

Světlina bez porostu v partii baţinaté deprese na okraji údolnice drobné vodoteče. Pestré 

bylinné patro s luţními druhy, místy vyvinuto mechové patro se Sphagnum. 

952A03 

jih 
02a 0,137 

7G 

5L 

60 

40 

SM 

OL 

OS 

95 

4 

1 

28 10 

Mladá SM kmenovina na okraji ploché podmáčené sníţeniny, od okraje vtroušena OL, 

ojediněle OS, bez podrostu, ostrůvkovité bylinné patro s druhy okolního luhu.  

Fytocenologická charakteristika: 

Druhotný porost přirozené dřeviny, stanoviště na rozmezí luhu Arunco - Alnetum a 

podmáčených smrčin Equiseto - Piceetum. 
Významné druhy: 

Senecio rivularis (C4), Succisa pratensis 

Další zjištěné druhy bylin: 

Ajuga reptans, Anemone nemorosa, Angelica sylvestris, Athyrium filix-femina, Caltha palustris, 

Cirsium palustre, Galeopsis tetrahit, Glyceria fluitans, Luzula pilosa, Lychnis flos-cuculi, 

Myosotis palustris, Myosotis sylvatica, Oxalis acetosella, Petasites albus, Ranunculus repens, 

Scrophularia nodosa, Urtica dioica, Veronica chamaedrys, Viola sylvatica 

952A03 
sever 

02b 0,235 
6O 
7G 

60 
40 

SM 100 28 10 

Hustá mladá SM kmenovina, v podrostu jen řídce BC, sporadické, zčásti ruderalizované 

bylinné patro. 

Fytocenologická charakteristika: 
Druhotný porost přirozené dřeviny, stanoviště na rozmezí smrkových jedlin a podmáčených 

smrčin Equiseto - Piceetum. 

952A04 

střed 
03a 0,073 7G 100 SM 100 25 10 

Drobná skupina s převahou husté mladé SM kmenoviny ve střední části porostu. Sporadický 

podrost a bylinné patro, místy ostrůvky mechového patra se Sphagnum.  

Fytocenologická charakteristika: 
Druhotný porost přirozené dřeviny na stanovišti podmáčené smrčiny Equiseto - Piceetum.. 

952A04 
východ 

03b 0,644 
7G 
6R 

90 
10 

SM 100 25 10 

Skupiny s převahou husté mladé SM kmenoviny podél široké lesní cesty na okraji oddělení. 

Okraj podmáčené sníţeniny. Sporadický podrost a bylinné patro s běţnými druhy okolních 

vlhkých lesů, místy ostrůvky mechového patra se Sphagnum.  

Fytocenologická charakteristika: 

Druhotný mladý porost přirozené dřeviny, stanoviště podmáčených smrčin Equiseto - 

Piceetum přecházející v údolnici do luhu Arunco - Alnetum. 

Zjištěné druhy bylin: 

Caltha palustris, Calamagrostis villosa, Geum rivale, Myosotis palustris, Oxalis acetosella, 

Vaccinium myrtillus, Avenella flexuosa, Equisetum sylvaticum 

952A04 

západ 
03c 0,028 6H 100 BK 100 25 10 

Drobný BK kotlík v cípu mezi lesními cestami. Bez podrostu, sporadické chudé bylinné 

patro s běţnými druhy acidofilní bučiny. Zčásti zhoršený zdravotní stav. 

Fytocenologická charakteristika: 
Charakter acidofilní bučiny, degradované květnaté společenstvo. 
Zjištěné druhy bylin: 

Anemone nemorosa, Dryopteris carthusiana, Oxalis acetosella, Vaccinium myrtillus, Athyrium 

filix-femina 
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Popis porostu 

952A06 

jih 
04a 1,391 

5L 

7G 

90 

10 

OL 
SM 

BO 

80 
15 

5 

59 10 

Pás stejnověké, převáţně zapojené, v S části místy rozvolněné olšiny ve dně ploché 

zamokřené sníţeniny podél drobné periodické vodoteče v přirozeném korytě. Vtroušen je 

SM, ojediněle BO, v podrostu řídce OL, JR, keře BH, KRO, bylinné patro zapojené, bohaté, 

s luţními druhy, místy vyvinuto mechové patro se Sphagnum.  

Fytocenologická charakteristika: Převládá luţní vegetace z okruhu společenstev Arunco - 

Alnetum, která v okraji sníţeniny přechází do podmáčených smrčin. 
Významné druhy: Epilobium obscurum (C3), Senecio rivularis (C4), Valeriana dioica (C4), 

Valeriana sambucifolia (C4), Cirsium heterophyllum, Geum rivale, Luzula sylvatica, Paris 

quadrifolia, Ranunculus lanuginosus 

Další zjištěné druhy bylin: 

Ajuga reptans, Anemone nemorosa, Athyrium filix-femina, Avenella flexuosa, Calamagrostis 

villosa, Caltha palustris, Cardamine amara, Carex brizoides, Carex pilulifera, Carex remota, 

Cirsium oleraceum, Cirsium palustre, Crepis paludosa, Deschampsia caespitosa, Dryopteris 

carthusiana, Epilobium angustifolium, Equisetum palustre, Equisetum sylvaticum, Festuca 

gigantea, Filaginella uliginosa, Filipendula ulmaria, Galeopsis ladanum, Galeopsis pubescens, 

Galeopsis tetrahit, Galium palustre, Galium uliginosum, Glyceria fluitans, Chaerophyllum 

hirsutum, Chrysosplenium alternifolium, Impatiens noli-tangere, Impatiens parviflora, Juncus 

effusus, Lactuca muralis, Luzula pilosa, Luzula sylvatica, Lychnis flos-cuculi, Lythrum salicaria, 

Maianthemum bifolium, Milium effusum, Molinia caerulea, Myosotis palustris, Myosotis 

sylvatica, Omalotheca sylvaticum, Oxalis acetosella, Poa palustris, Ranunculus auricomus, 

Ranunculus flammula, Ranunculus repens, Scirpus sylvaticus, Senecio ovatus, Stellaria alsine, 

Stellaria nemorum, Urtica dioica, Vaccinium myrtillus, Veronica beccabunga 

952A06 

sever 
04b 0,450 

7G 

6R 
5L 

60 

30 
10 

SM 

OL 

95 

5 
59 10 

Menší různověké SM skupiny na okraji ploché údolnice, od okraje vtroušena OL, v podrostu 

převáţně zmlazení SM, ostrůvkovité bylinné patro převáţně s běţnými acidofilními druhy 

kulturních smrkových lesů.  

Fytocenologická charakteristika: Druhotný porost přirozené dřeviny převáţně na stanovišti 

podmáčené smrčiny Equiseto - Piceetum. 

Zjištěné druhy bylin: Vaccinium myrtillus, Oxalis, Avenella, Calamagrostis villosa 

952A08 

jih 
05a 2,585 

7G 

6O 
6H 

60 

30 
10 

SM 100 79 10 

Zapojená vysoká SM kmenovina v mírně ukloněném aţ plochém terénu, téměř bez podrostu 

(ojediněle JR, JD, SM, vzácně KRO), bylinné patro nesouvislé, nízké, převládá Oxalis, 

Vaccinium myrtillus, Dryopteris carthusiana, Calamagrostis villosa, menší plochy tvoří 

mělké zamokřené deprese s Equisetum sylvaticum. Mechové patro jen cca 10%. Kolem 

pařezů václavka obecná.  

Fytocenologická charakteristika:  Druhotný porost přecházející od stanovišť acidofilní aţ 

květnaté jedlové bučiny k podmáčené smrčině . 
Významné druhy:  Soldanella montana (§3,C3), Carex digitata, Paris quadrifolia, Viola palustris 

Další zjištěné druhy bylin: 

Agrostis capillaris, Ajuga reptans, Anemone nemorosa, Athyrium filix-femina, Calamagrostis 

villosa, Carex brizoides, Carex pallescens, Carex pilulifera, Carex remota, Cirsium palustre, 

Deschampsia caespitosa, Digitalis purpurea, Dryopteris carthusiana, Epilobium angustifolium, 

Equisetum sylvaticum, Galeopsis pubescens, Galeopsis tetrahit, Hieracium sylvaticum, Holcus 

mollis, Juncus effusus, Lactuca muralis, Luzula multiflora, Luzula pilosa, Lychnis flos-cuculi, 

Maianthemum bifolium, Milium effusum, Myosotis palustris, Oxalis acetosella, Persicaria 

lapathifolia, Potentila erecta, Ranunculus repens, Rumex acetosa, Senecio ovatus, Stellaria media, 

Stellaria nemorum, Taraxacum officinale, Urtica dioica, Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-

idaea, Veronica officinalis, Viola sylvatica 

952A08 
sever 

05b 1,086 
6O 
7G 

80 
20 

SM 

BO  
BR 

JD 

90 

7 
2 

1 

79 10 

Zapojená SM kmenovina v pozvolném svahu, porůznu vtroušeny BR, BO, v S části menší 

skupinka JD. V nízkém řídkém podrostu SM, KRO, BH, MAL, JR, ojediněle KL, BK, BR, 

kolem několika přirozených JD nárostů individuální ochrana pletivem. Bylinné patro nízké, 

řidší, s převahou Vaccinium myrtillus. Mechové patro místy s pokryvností aţ cca 40%, níţ 

v depresích s porosty Sphagnum.  

Fytocenologická charakteristika:   Druhotný porost přecházející od stanovišť smrkové 

jedliny k podmáčené smrčině. 
Významné druhy:  Soldanella montana (§3,C3), Blechnum spicant (C4), Viola palustris 

Další zjištěné druhy bylin: 

Athyrium filix-femina, Avenella flexuosa, Carex pilulifera, Dryopteris carthusiana, Epilobium 

angustifolium, Equisetum sylvaticum, Glyceria fluitans, Hieracium sylvaticum, Juncus effusus, 

Luzula pilosa, Maianthemum bifolium, Molinia caerulea, Oxalis acetosella, Ranunculus flammula, 

Solidago virgaurea, Stellaria alsine, Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea 
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952A11 
střed 

06a 1,496 

1T 

5L 
7G 

6R 

55 

25 
15 

5 

SM 

OL 

BR 

70 

38 

2 

108 10 

Vysoká SM kmenovina s příměsí OL v ploché zamokřené sníţenině podél drobné přirozené 

periodické vodoteče. Ojediněle vtroušena BR. Porost místy mezernatý, cca různověký. 

V podrostu jen sporadicky OL, SM, BR, keře BH, MAL, KRO. Přirozené nezapojené 

bylinné patro s druhy podmáčených smrčin a luhů. Místy vyvinuto mechové patro se 

Sphagnum. Ojedinělé odumřelé stromy napadené lýkoţroutem. 

Fytocenologická charakteristika: 

Přirozený porost luţní smrkové olšiny Piceo - Alnetum, přecházející do Arunco - Alnetum, v 

okrajích přechází k podmáčené smrčině Equiseto - Piceetum.  
Významné druhy:  

Poa remota (C3), Soldanella montana (§3,C3), Valeriana sambucifolia (C4), Glyceria declinata, 

Paris quadrifolia, Trientalis europaea 

Další zjištěné druhy bylin: 
Ajuga reptans, Alopecurus aequalis, Calamagrostis villosa, Caltha palustris, Cardamine amara, 

Carex brizoides, Carex echinata, Carex leporina, Cirsium oleraceum, Cirsium palustre, Crepis 

paludosa, Dryopteris carthusiana, Equisetum sylvaticum, Fragaria vesca, Galium palustre, 

Chaerophyllum hirsutum, Chrysosplenium alternifolium, Impatiens noli-tangere, Juncus 

conglomeratus, Juncus effusus, Lactuca muralis, Luzula pilosa, Maianthemum bifolium, Oxalis 

acetosella, Ranunculus repens, Scirpus sylvaticus, Stellaria nemorum, Urtica dioica, Veronica 

beccabunga 

952A11 

západ 
06b 0,153 6H 100 SM 100 108 10 

Drobné prosvětlená skupina starých SM na okraji porostu u hlavní lesní cesty. Bez podrostu, 

zapojené bylinné patro s druhy acidofilní bučiny, mechové patro s pokryvností cca do 30%. 

Fytocenologická charakteristika: 

Starý druhotný kulturní porost na degradovaném stanovišti květnaté jedlobučiny. 
Zjištěné druhy bylin: 
Vaccinium myrtillus, Avenella, Dryopteris carthusiana, Senecio fuchsii 

952A 

bezl.101 
07 0,046  

 

 
- - - 10 

Manipulační plocha u nezpevněné lesní cesty ve vlhkém pozvolném svahu na SV hranici 

území zarostlá nálety a pasečnou bylinnou vegetací. 

952D00 08 0,244 
7G 

6O 

70 

30 
- -  10 

Drobné plochy pasek mezi převáţně SM skupinami v plochém deluviu. Ruderální pasečná 

vegetace, ojed. SM výstavky. 

952D01 09 0,469 
6O 

7G 

50 

50 
SM 100 5 10 

Paseka po smýceném staré SM skupině zarostlá převáţně Calamagrostis epigeios v plochém 

deluviu ve střední části porostu. Z původního porostu zachován SM nárost. Okraje paseky se 

staršími SM. 

Fytocenologická charakteristika: 

Druhotný mladý porost na stanovišti přecházejícím od smrkové jedliny k podmáčené 

smrčině. 

952D02 10 0,077 6R 100 SM 100 16 10 

Drobná skupina SM mlaziny mezi staršími porosty SM v podmáčeném plochém terénu podél 

drobného přítoku Lukavického potoka. Sporadické bylinné patro.  

Fytocenologická charakteristika: 
Druhotný porost přirozené dřeviny na stanovišti podmáčené rašelinné smrčiny Bazzanio - 

Piceetum. 

952D04a 11 0,954 
7G 
6R 

5L 

60 
20 

20 

SM 

OL 

95 

5 
36 10 

Mladá SM kmenovina ve vlhkém deluviu, sporadický podrost a bylinné patro, ostrůvky 

s převládající Calamagrostis villosa, Carex brizoides ad. 

Fytocenologická charakteristika: 

Druhotný porost na přirozeném stanovišti podmáčené smrčiny Equiseto - Piceetum, 

přecházejícím do luhu, patrně Arunco -Alnetum. 

Zjištěné druhy bylin: 

Alopecurus pratensis, Anthriscus sylvestris, Calamagrostis villosa, Carex brizoides, Cirsium 

oleraceum, Cirsium palustre, Dactylis glomerata, Deschampsia caespitosa, Elytriga repens, 

Galium aparine, Lamium maculatum, Stachys sylvatica, Stellaria nemorum, Taraxacum officinale, 

Urtica dioica 

952D04b 12 0,534 
5L 

7G 

80 

20 

OL 

OLS 

BR 

VR 

70 

10 

10 

10 

36 10 

Pás luţních porostů v nivě Lukavického potoka na okraji lesního komplexu. Vzrostlé nálety s 

OL, dále OLS, BR, VRK, místy VRP. Nitrofilní porosty s degradovanými spol. luhů, ve 

světlinách fragmenty vegetace mokrých luk Calthenion. Zahloubené, napřímené a upravené 

koryto vodoteče. 

Fytocenologická charakteristika: 

Přirozený luţní porost se spontánních náletů, spol. Arunco - Alnetum na stanovišti 

narušeném úpravou vodoteče. V okrajích přechází k podmáčené smrčině. 
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Popis porostu 

952D06 13a 3,635 

7G 

6O 

6R 
5L 

50 

40 

7 
3 

SM 

BR 
BO 

OL 

OS 

65 

15 
10 

5 

5 

59 10 

Místy rozvolněné, často cca různověké, skupiny v plochém podmáčeném terénu, patrně 

zčásti náletového původu. Převládá SM, často s příměsí BR, porůznu vtroušeny BO, OL, OS. 

V podrostu zpravidla řídce SM, KRO, JR, ojediněle BR, OS, BH, MAL, chudší bylinné 

patro, nejčastěji travnaté s porosty Calamagrostis villosa, Avenella, dále Vaccinium 

myrtillus, ostrůvky s Equisetum sylvaticum.  

Fytocenologická charakteristika: 
Přirozený charakter porostu na stanovišti přecházejícím od smrkové jedliny k podmáčené 

smrčině Equiseto - Piceetum. 
Významné druhy: 

Valeriana sambucifolia (C4), Paris quadrifolia 

Další zjištěné druhy bylin: 

Angelica sylvestris, Athyrium filix-femina, Calamagrostis villosa, Caltha palustris, Cardamine 

amara, Carex acutiformis, Carex brizoides, Carex elongata, Cirsium oleraceum, Crepis paludosa, 

Dryopteris carthusiana, Equisetum palustre, Equisetum sylvaticum, Filipendula ulmaria, Fragaria 

vesca, Galeopsis ladanum, Glyceria fluitans, Chaerophyllum hirsutum, Chrysosplenium 

alternifolium, Impatiens noli-tangere, Lamium maculatum, Luzula pilosa, Melampyrum pratense, 

Myosotis palustris, Oxalis acetosella, Ranunculus repens, Scirpus sylvaticus, Senecio ovatus, 

Solanum dulcamara, Stellaria nemorum, Urtica dioica, Vaccinium myrtillus 

952D06 

tůň 
13b 0,105 6R 100 

BR 

SM 
BO 

90 

5 
5 

89 10 

Zamokřené deprese na V okraji porostu. Vzrostlý BR nálet s vtroušeným SM a BO, 

v podrostu místy SM, KRO, BR, v lemu lesa porosty luţních křovin VRP. Bylinné patro 

s porosty Calamagrostis villosa, zapojené mechové patro se Sphagnum.  

Fytocenologická charakteristika: 
Přirozený charakter spol. rašelinné březiny Betuletum pubescentis. 

Významné druhy: 
Calla palustris (§3,C3), Epilobium palustre (C4), Senecio rivularis (C4), Viola palustris 

Další zjištěné druhy bylin: 

Avenella flexuosa, Calamagrostis arundinacea, Caltha palustris, Cardamine pratensis, Carex 

brizoides, Carex elongata, Carex nigra, Carex rostrata, Carex vesicaria, Cirsium palustre, 

Equisetum palustre, Equisetum sylvaticum, Filipendula ulmaria, Galium palustre, Galium 

uliginosum, Chaerophyllum hirsutum, Impatiens noli-tangere, Myosotis palustris, Ranunculus 

repens, Stellaria alsine, Urtica dioica, Vaccinium myrtillus 

952D09 

jih 
14a 1,637 

7G 

6R 

6O 

70 

10 

20 

SM 

BR 

BO 

80 

10 

10 

89 10 

Starší jednověké, převáţně zapojené stinné SM kmenoviny v podmáčeném plochém deluviu, 

místy vtroušeny BR, BO. V podrostu místy SM, dále sporadicky BR, JR, KRO, bylinné patro 

zapojené, s Calamagrostis villosa, Equisetum sylvaticum, mechové patro vyvinuto s 

pokryvností aţ 40%, ostrůvky Sphagnum. Drobné tůňky s Callitriche hamullata. 

Fytocenologická charakteristika: 

Přirozený charakter spol. podmáčené Equiseto - Piceetum. 

Významné druhy:  
Scorzonera humilis (C3), Senecio rivularis (C4), Asarum europaeum, Geum rivale 

Další zjištěné druhy bylin: 

Ajuga reptans, Calamagrostis villosa, Callitriche hamullata, Caltha palustris, Carex brizoides, 

Deschampsia caespitosa, Dryopteris carthusiana, Equisetum sylvaticum, Filipendula ulmaria, 

Chaerophyllum hirsutum, Luzula pilosa, Myosotis palustris, Oxalis acetosella, Ranunculus repens, 

Scirpus sylvaticus, Solidago virgaurea, Stellaria nemorum, Urtica dioica, Vaccinium myrtillus, 

Vaccinium vitis-idaea 

952D09 

sever 
14b 0,275 

7G 
6O 

5L 

45 
20 

35 

SM 
BR 

OL 

80 
10 

10 

89 10 

Zapojená starší SM kmenovina ve vlhkém deluviu, vtroušeny OL, BR. V podrostu řídce JR, 

KRO, MAL. Bylinné patro výš chudé, acidofilní s Calamagrostis villosa, Vaccinium 

myrtillus, Oxalis, níţ převládá Equisetum sylvaticum. V severní části podsazena JD 

s individuální ochranou pletivem. 

Fytocenologická charakteristika: 
Porost přirozeného charakteru, přechod od stanoviště ochuzené jedlobučiny do podmáčené 

smrčiny Equiseto - Piceetum. 

Významné druhy:  
Soldanella montana (§3,C3), Senecio rivularis (C4), Luzula sylvatica 

Další zjištěné druhy bylin: 
Ajuga reptans, Athyrium filix-femina, Avenella flexuosa, Calamagrostis villosa, Caltha palustris, 

Carex brizoides, Crepis paludosa, Dryopteris carthusiana, Equisetum sylvaticum, Lactuca muralis, 

Luzula pilosa, Maianthemum bifolium, Oxalis acetosella, Senecio ovatus, Stellaria nemorum, 

Vaccinium myrtillus 
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Popis porostu 

952D15 15 1,108 

7G 

6O 
6R 

50 

40 
10 

SM 
BR 

BO 

OS 

85 
5 

5 

5 

142 10 

Pásy a skupiny staré SM kmenoviny mezi mladšími skupinami v plochém podmáčeném 

deluviu v okrajové partii lesního komplexu. Od okrajů jsou vtroušeny BR, BO, OS, (OL), 

v podrostu zpravidla řídce SM, KRO, JR, chudé bylinné patro s Oxalis, Vaccinium myrtillus, 

Equisetum sylvaticum, Calamagrostis villosa.  

Fytocenologická charakteristika: 
Přirozený charakter spol. podmáčené smrčiny Equiseto - Piceetum, přechod do smrkové 

jedliny. 

Významné druhy:  
Senecio rivularis (C4) 

Další zjištěné druhy bylin: 
Agrostis capillaris, Avenella flexuosa, Calamagrostis villosa, Carex pilulifera, Equisetum 

sylvaticum, Luzula nemorosa, Luzula pilosa, Maianthemum bifolium, Myosotis palustris, 

Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea 

952D 

bezl.104 
16 0,504 5L 100 - - - 10 

Pás mokrých lad podél drobného přítoku Lukavického potoka na okraji lesního komplexu. 

Podél vodoteče a v severní části plochy vzrostlé nálety OL, OLS, ojediněle BR, dále místy 

mezi pozemky lad skupiny křovin VRP. Vodoteč zahloubená, napřímená a upravená do 

podoby odvodňovacího kanálu. 

Fytocenologická charakteristika: 
Degradované a silně ruderalizované bylinné spol. se zbytky vegetace mokrých luk 

Calthenion, sukcese luhu a luţních křovin Salicetum cinereae. 

953A00 17 0,476 

6O 

7G 
6H 

40 

50 
10 

- - - 10 
Menší plochy pasek v mírně skloněném terénu v SZ části porostu. 

953A01 

východ 
18a 0,770 

7G 

6O 

95 

5 

SM 

JD 

60 

40 
5 10 

Rozsáhlejší světlina v SV části porostu A. Část plochy zaujímá oplocenka s výsadbou JD, 

mimo oplocenku vysazen SM, výsadby jsou silně zabuřenělé a poškozené okusem.  

Fytocenologická charakteristika: 
Uměle zaloţený mladý porost přirozených dřevin na stanovišti podmáčené smrčiny, 

přecházející do jedlové smrčiny. 

953A01 

západ 
18b 0,241 

6O 

7G 

60 

40 
JD 100 4 10 

Menší plocha paseky v mírně skloněném terénu v JZ části porostu. Část plochy zaujímá 

oplocenka s výsadbou JD.  

Fytocenologická charakteristika: 
Uměle zaloţený mladý porost přirozené dřeviny na stanovišti jedlové smrčiny přecházející 

do podmáčené smrčiny. 

953A05a 19 1,143 
7G 
6O 

60 
40 

SM 
OL 

97 
3 

45 10 

Mladší partie na okraji vysoké stinné SM kmenoviny v plochém, mírně ukloněném terénu. 

Podél V okraje skupiny místy vtroušena OL. Místy podrost SM, chudé bylinné patro s 

Avenella, Vaccinium myrtillus. 

Fytocenologická charakteristika: 
Druhotný porost přirozených dřevin na stanovišti podmáčené smrčiny, přecházející do 

jedlové smrčiny. 

953A05b 20 1,122 
1T 
6O 

90 
10 

OL 100 47 10 

Zapojená, na S okraji k holině rozvolněná mladší kmenovina s OL a OLS v J části 

podmáčené deprese na J porostu. V podúrovni a podrostu OL, OLS, SM, zapojené pestré 

bylinné patro s luţními druhy, hojně zejm. Cirsium oleraceum, Carex brizoides. 

Fytocenologická charakteristika: 
Porost pp. vyvinutý přirozenou zpětnou sukcesí na opuštěné mokré louce, přirozený 

charakter luţního porostu olšiny Piceo - Alnetum. 

Významné druhy:  
Senecio rivularis (C4), Valeriana dioica (C4), Geum rivale, Persicaria major, Phyteuma spicatum,  

Další zjištěné druhy bylin: 

Ajuga reptans, Anemone nemorosa, Athyrium filix-femina, Caltha palustris, Cardamine amara, 

Carex brizoides, Carex rostrata, Cirsium oleraceum, Crepis paludosa, Deschampsia caespitosa, 

Equisetum sylvaticum, Filipendula ulmaria, Chaerophyllum hirsutum, Impatiens noli-tangere, 

Myosotis palustris, Oxalis acetosella, Poa palustris, Ranunculus auricomus 
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Popis porostu 

953A07 

východ 
21a 2,458 

7G 

5L 

80 

20 

SM 

OL 

95 

5 
68 10 

Rozsáhlá skupina v mírně ukloněné plošině ve V části porostu, severně od ní původně 

související menší skupina tč. oddělená pasekou.Větší část ploch tvoří zapojená stejnověká 

SM kmenovina, v J části holina po větrné kalamitě. Převáţně bez podrostu, nesouvisle 

vyvinuté bylinné patro s Equisetum sylvaticum, Carex brizoides, místy Glyceria fluitans ad., 

mechové patro chudší s pokryvnosti cca do 40%. 

Fytocenologická charakteristika:  Druhotný přirozený SM porost na stanovišti podmáčené 

smrčiny Equiseto -Piceetum, ve V části přechází do luţní partie. 

Významné druhy:  Lycopodium annotinum (§3,C3), Senecio rivularis (C4), Viola palustris 

Další zjištěné druhy bylin: Ajuga reptans, Alopecurus geniculatus, Anthriscus sylvestris, 

Athyrium filix-femina, Avenella, Caltha palustris, Cardamine amara, Carex brizoides, C.echinata, 

C. leporina, C. nigra, C. pilulifera, C. rostrata, C. spicata, Cirsium palustre, Crepis paludosa, 

Dryopteris carthusiana, Epilobium angustifolium, E. roseum, Equisetum palustre, E.sylvaticum, 

Festuca ovina, Galium uliginosum, Glyceria fluitans, Hieracium sylvaticum, Impatiens noli-

tangere, Juncus effusus, Luzula multiflora, L.nemorosa, L.pilosa, Moehringia trinervia, Molinia 

caerulea, Myosotis palustris, Oxalis acetosella, Poa palustris, Ranunculus flammula, R. repens, 

Rumex acetosa, Senecio ovatus, Stellaria alsine, Tussilago farfara, Urtica, Vaccinium myrtillus 

953A07 
západ 

21b 0,390 

6O 

7G 

6H 

75 

15 

10 

SM 100 68 10 

Menší skupina vysoké SM kmenoviny rozdělená pasekou, v plochém, mírně ukloněném 

terénu na Z okraji ZCHÚ. Místy podrost SM, chudé bylinné patro s Avenella, Vaccinium 

myrtillus. Druhotný porost smrku na stanovišti smrkové jedliny. 

953A10 22 1,358 
6O 
6H 

60 
40 

SM 100 97 10 

Starší SM kmenovina v pozvolném J svahu, bez dalších příměsí, v okrajích místy 

rozvolněná. V severní a střední části oplocenky s JD nárostem (ojediněle i SM), přes 

oplocení jsou JD značně poškozeny okusem. V podrostu ve světlinách nastupuje MAL, JR, 

OSK, BH, BC, OS. Bylinné patro zapojené, převládá Avenella, Vaccinium myrtillus, 

Dryopteris carthusiana, pestré mechové patro s pokryvností cca do 40%.  

Fytocenologická charakteristika:  Druhotný porost smrku na stanovišti květnaté smrkové 

jedliny aţ jedlobučiny. 

Významné druhy:  Soldanella montana (§3,C3), Senecio rivularis (C4), Carex digitata, Paris 

quadrifolia, Viola palustris 

Další zjištěné druhy bylin: Agrostis capillaris, Ajuga reptans, Athyrium filix-femina, 

Calamagrostis arundinacea, C.villosa, Cardamine amara, Carex brizoides, C. pallescens, 

C.pilulifera, C. remota, Cirsium palustre, Deschampsia caespitosa, Digitalis purpurea, Dryopteris 

carthusiana, Epilobium angustifolium, E. montanum, Fragaria vesca, Galeopsis pubescens, 

Hieracium sylvaticum, Holcus mollis, Juncus effusus, Lactuca muralis, Luzula multiflora, 

L.pilosa, Lychnis flos-cuculi, Maianthemum bifolium, Milium effusum, Oxalis acetosella, 

Persicaria lapathifolia, Phegopteris connectilis, Potentila erecta, Ranunculus repens, Rumex 

acetosa, Senecio ovatus, Stellaria media, Stellaria nemorum, Taraxacum officinale, Urtica dioica, 

Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Veronica officinalis, Viola sylvatica 

953A12 23 4,790 
1T 
6R 

7G 

90 
5 

5 

OL 
SM 

BR 

60 
40 

+ 

118 10 

Luţní porosty v ploché zamokřené sníţenině ve střed. části lokality, jádrová nejcennější část 

ZCHÚ, původní hlavní předmět ochrany. Z původního kompaktního starého porostu jsou po 

větrné kalamitě zachovány okrajové partie, souvislejší zapojená část se zachovala v S a JV 

části. Zachované části tvoří stará olšina se SM, ojediněle vtroušena BR, v podrostu řídce OL, 

BH, JR, zapojené pestré bylinné patro luţního charakteru, v průběhu sezóny s vyšší 

pokryvností zastoupeny postupně např. Caltha palustris, Chaerophyllum hirsutum a Cirsium 

oleraceum. Střední část plochy zaujímá holina po větrné kalamitě, skupinově i jednotlivě 

zachovány výstavky OL, SM, v podrostu nastupuje zmlazení OL, dále JR, keře BH. Většina 

vývratů kromě tenčích větví vyklizena, dosud ponecháno několik padlých SM.  

Fytocenologická charakteristika: Porost přírodního charakteru luţní smrkové olšiny, 

historicky pp. vzniklý zpětnou sukcesí z přirozených náletů na mokrých loukách. 

Významné druhy: Iris sibirica (§2,C2), Calla palustris (§3,C3), Soldanella montana (§3,C3), 

Senecio rivularis (C4), Valeriana dioica (C4), Valeriana sambucifolia (C4), Geum rivale, Iris 

pseudacorus, Luzula sylvatica, Paris quadrifolia, Persicaria major, Phyteuma spicatum, 

Ranunculus lanuginosus, Viola palustris 

Další zjištěné druhy: Ajuga reptans, Alopecurus aequalis, Athyrium filix-femina, Calamagrostis 

villosa, Callitriche hamullata, C. verna, Caltha palustris, Cardamine amara, Carex brizoides, 

C.canescens, C.elongata, C.pilulifera, C.remota, Cirsium oleraceum, C.palustre, Crepis paludosa, 

Deschampsia caespitosa, Dryopteris carthusiana, Epilobium montanum, E.roseum, Equisetum 

palustre, E. sylvaticum, Filipendula ulmaria, Fragaria vesca, Galium palustre, G.uliginosum, 

Glyceria fluitans, Hypochoeris radicata, Chaerophyllum hirsutum, Impatiens noli-tangere, Juncus 

articulatus, J. effusus, Luzula multiflora, L. pilosa, L. sylvatica, Lythrum salicaria, Maianthemum 

bifolium, Myosotis palustris, Oxalis, Poa palustris, Ranunculus flammula, R. repens, Scirpus 

sylvaticus, Senecio ovatus, Solanum dulcamara, Stellaria alsine, S. nemorum, Taraxacum 

officinale, Tussilago farfara, Urtica, Vaccinium myrtillus, V.vitis-idaea, Veronica beccabunga 
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Popis porostu 

953B01a 24 0,359 6O 100 SM 100 ? 10 

Střední část staré rozvolněné SM kmenoviny na ploché nevýrazné vyvýšenině. V podrostu 

řídce zmlazuje BK, SM, KRO, JR, MAL, BH, zapojené, druhově chudé bylin.patro s porosty 

Avenella, Calamagrostis villosa a Vaccinium myrtillus. Místy přechází do travnaté paseky. 

Fytocenologická charakteristika:   
Druhotný porost smrku na stanovišti acidofilní smrkové jedliny. 

953B01b 25 0,086 6O 100 SM 100 10 10 

Okrajová část porostu, na části plochy nepravidelně zapojená SM mlazina, místy světliny 

porůstající nálety pasečných dřevin s JR, KRO, BH. 

Fytocenologická charakteristika:  
Druhotný mladý porost smrku na stanovišti acidofilní smrkové jedliny. 

953B02 26 0,235 
7G 

6O 

60 

40 
-  -  - 10 

Okrajová část porostu, převládá charakter paseky, místy porůstající nálety pasečných dřevin  

s JR, KRO, BH, místy mladé SM a ojed. SM výstavky. 

953B03 27 0,729 6O 100 SM 100 24 10 

Hustá mladá SM kmenovina v plochém terénu. Chudé bylinné patro s Vaccinium myrtillus, 

Calamagrostis villosa, Oxalis, mechové patro místy chudé, místy s pokryvností aţ cca 30%. 

Fytocenologická charakteristika: 
Druhotný porost smrku na stanovišti acidofilní smrkové jedliny. 

953B08 28 0,242 6O 100 SM 100 80 10 

Zapojená vysoká jednověká SM kmenovina na okraji nevýrazné ploché vyvýšeniny. 

V podrostu řídce zmlazuje SM, dále JR, MAL, BH, KRO, druhově chudé bylinné patro 

s porosty Avenella, Calamagrostis villosa a Vaccinium myrtillus. 

Fytocenologická charakteristika: 
Druhotný porost smrku na stanovišti acidofilní smrkové jedliny. 

953B11 29 0,462 6O 100 SM 100 110 10 

Skupina staré SM kmenoviny zachovaná na J okraji lesního komplexu, v S části (směrem do 

porostu) je skupina rozvolněná přecházející do travnaté paseky.V podrostu řídce SM, JR, 

MAL, BH, KRO, druhově chudé bylinné patro s Avenella flexuosa, Calamagrostis villosa a 

Vaccinium myrtillus.  

Fytocenologická charakteristika: 
Druhotný porost smrku na stanovišti acidofilní smrkové jedliny. 

953B14 30 2,206 6O 100 
SM 

BO 

99 

1 
134 10 

Stará rozvolněná, jednověká, od J otevřená SM kmenovina na ploché nevýrazné vyvýšenině. 

V podrostu řídce KRO, JR, MAL, BH, ojediněle zmlazuje BK, SM, zapojené, druhově chudé 

bylinné patro s porosty Avenella, Calamagrostis villosa a Vaccinium myrtillus. V J, resp. i S 

části přechází do travnaté paseky.  

Fytocenologická charakteristika: 
Druhotný porost smrku na stanovišti acidofilní smrkové jedliny. 

Významné druhy: Carex sylvatica 

Další zjištěné druhy bylin:  Athyrium filix-femina, Avenella, Calamagrostis villosa, Cardamine 

amara, Carex brizoides, C.canescens, C.pilulifera, Epilobium angustifolium, Equisetum 

sylvaticum, Galeopsis ladanum, Glyceria fluitans, Holcus mollis, Juncus effusus, Luzula 

nemorosa, L.pilosa, Maianthemum bifolium, Moehringia trinervia, Poa annua, Ranunculus 

flammula, R. repens, Senecio ovatus, S. viscosus, Stellaria alsine, Vaccinium myrtillus 

953C02 31 1,681 

6R 

7G 
1T 

50 

40 
10 

SM 
OL 

BR 

OS 

100 
+ 

+ 

+ 

15 10 

Odvodněná rašelinná lada v Z části bezlesí na jihu PP s mladou, málo prosperující a 

nezapojenou výsadbou SM. Roztroušené nálety s OS, OL, SM, KRO, VRP, KRO, BR.  

Fytocenologická charakteristika: Převládají degradované a místy i značně ruderalizované 

bylinné porosty se zbytky spol. Calthenion, Molinion, Caricion fuscae. 
Zjištěné druhy bylin:  Cardamine amara, Carex brizoides, Cirsium oleraceum, Equisetum 

palustre, Filipendula ulmaria, Chaerophyllum hirsutum, Myosotis palustris, Scirpus sylvaticus, 

Urtica dioica 

953C05 32 0,183 
7G 
6O 

80 
20 

SM 100 45 10 
Okrajový, místy rozvolněný cíp porostu se skupinou SM různého věku, místy nástup 

pasečných náletů s JR, KRO, BH. 

953C06 33 0,996 6R 100 

BR 

BO 
SM 

70 

20 
10 

55 10 

Různověká, původně náletová skupina tvořící remíz mezi porosty vlhkých rašelinných lad 

s BO, BR, SM, v podrostu hojně KRO, VRU, dále JR, SM, vzácně i BK, přirození travnaté 

bylinné patro s prvky společenstev rašelinných lesů. 

Fytocenologická charakteristika:  
Vzrostlý nálet charakterem nejblíţe březinám Betuletum pubescentis. 

Významné druhy:  
Comarum palustre (C3), Senecio rivularis (C4), Valeriana dioica (C4), Eriophorum vaginatum, 

Persicaria major, Trientalis europaea, Vaccinium uliginosum , Viola palustris 

Další zjištěné druhy bylin: Angelica sylvestris, Athyrium filix-femina, Avenella, Calamagrostis 

villosa, Cardamine pratensis, Carex brizoides, C. canescens, C. nigra, Cirsium oleraceum, 

C.palustre, Deschampsia caespitosa, Dryopteris carthusiana, Festuca ovina, Galeopsis pubescens, 

Hypericum perforatum, Impatiens noli-tangere, Moehringia trinervia, Molinia caerulea, Myosotis 

palustris, Oxalis acetosella, Potentila erecta, Ranunculus auricomus, R. repens, Rumex acetosa, 

Scirpus sylvaticus, Senecio ovatus, Stellaria alsine, S. graminea, Urtica dioica, Vaccinium 

myrtillus, V. vitis-idaea, Veronica chamaedrys 
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Popis porostu 

953C 
bezl.101 

34a 5,189 

6R 

7G 

5L 

85 

10 

5 

- - - 10 

Zamokřená, mírně ukloněná plošina v jiţní části lokality. Evidenčně lesní půda, aktuálně 

bezlesí charakteru vlhkých a mokrých, resp. rašelinných lad, místy se začínající sukcesí 

dřevin. Roztroušené nálety tvoří OS, OL, SM, KRO, od okrajů plocha porůstá VRP, KRO, 

BR, OL, SM. Pozemky po dřívější extenzivní těţbě rašeliny, v 80.letech minulého století 

odvodněny sítí příkopů ve snaze o intenzifikaci lukařského vyuţití, následně bez 

hospodaření. Dosud místy patrné deponie výkopku podél příkopů porostlé ruderální vegetací. 

Fytocenologická charakteristika: 

Převládají spíše degradované a místy i značně ruderalizované bylinné porosty se zbytky spol. 

Calthenion a Molinion, místy plochy s dosud zachovanými přirozenými fragmenty 

společenstev luk ze svazů Calthenion, dále i Molin. a vzácně i Viol.can., ostrůvky tvoří téţ 

spol. slatinných luk Caric.fusc. 

Významné druhy:  
Carex umbrosa (C3), Comarum palustre (C3), Phyteuma nigrum (C3), Senecio rivularis (C4), 

Scorzonera humilis (C3), Valeriana dioica (C4), Valeriana sambucifolia (C4), Vaccinium 

uliginosum (C3), Willemetia stipicata (§3,C3), Carex panicea, Cirsium heterophyllum, 

Eriophorum angustifolium, Eriophorum vaginatum, Geum rivale, Persicaria major, Succisa 

pratensis, Viola palustris 

Další zjištěné druhy bylin: 
Aegopodium podagraria, Agrostis capillaris, Achillea millefolium, Ajuga reptans, Alchemilla 

vulgaris, Alopecurus pratensis, Anemone nemorosa, Angelica sylvestris, Anthriscus sylvestris, 

Athyrium filix-femina, Avenella flexuosa, Avenula pubescens, Briza media, Calamagrostis 

epigejos, Caltha palustris, Campanula patula, Cardaminopsis halleri, Carex acutiformis, Carex 

brizoides, Carex canescens, Carex nigra, Carex rostrata, Cirsium arvense, Cirsium oleraceum, 

Cirsium palustre, Crepis paludosa,  Deschampsia caespitosa, Epilobium roseum, Equisetum 

palustre, Equisetum sylvaticum, Festuca ovina,  Filipendula ulmaria, Galeopsis ladanum, Galium 

aparine, Galium mollugo, Galium palustre, Galium uliginosum, Glyceria fluitans, Heracleum 

sphondylium, Holcus lanatus, Holcus mollis, Hypericum perforatum, Chaerophyllum hirsutum, 

Impatiens noli-tangere, Juncus conglomeratus, Lamium maculatum, Lathyrus pratensis, Luzula 

multiflora, Lychnis flos-cuculi, Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, Myosotis palustris, 

Nardus stricta, Phalaris arundinacea, Phragmites communis, Pimpinella major, Potentila erecta, 

Poa pratensis, Ranunculus acris, Ranunculus auricomus, Ranunculus flammula, Ranunculus 

repens, Rumex acetosa, Scirpus sylvaticus, Scrophularia nodosa, Senecio aquaticus,  Stellaria 

alsine, Stellaria graminea, Taraxacum officinale, Urtica dioica, Veronica beccabunga, Veronica 

chamaedrys, Vicia sepium 

953C 
101-křov. 

34b 1,113 6R 100 - - - 10 

Mokrá lada se sukcesními porosty, místy jiţ vzrostlé souvislejší nálety a křoviny s BR, VRP, 

JIV, VRK, OLS, OS, SM, KRO, ochuzené bylinné patro s luţními druhy.  

Fytocenologická charakteristika: 
Místy přirozený charakter luţních křovin Salicetum cinereae. 

953C 
101-potok. 

34c 0,723 
5L 
6R 

50 
50 

SM 

OL 
BR 

BO 

60 

20 
10 

10 

 10 

Úzká niva drobného přítoku Lukavického potoka v plochém terénu na okraji bezlesé části  na 

jihu území. Přirozená vodoteč doprovázená tůněmi a baţinatými, místy zrašelinělými 

depresemi. Různověké rozvolněné lesní porosty se SM, dále OL, BR, místy vtroušena BO, 

OLS, v podrostu zmlazují SM, BR, OL, dále JR, MAL, KRO, VRU, VRP, přirozené bylinné 

patro s luţními druhy. 

Fytocenologická charakteristika: 

Zčásti náletové porosty s prvky společenstev luhů, nejspíše Arunco - Alnetum. 

953G00 35 0,368 
7G 

6R 

65 

35 
- - 0 10 Menší paseka na okraji ploché podmáčené sníţeniny, v okrajích ojedinělé výstavky SM, OL. 

953G01 36 0,180 6O 100 
SM 
JD 

70 
30 

5 10 

Předsunutý JD kotlík, oplocenka s vitálním nárostem ve střední části sk.10 tvořené 

rozvolněnou SM kmenovinou.  

Fytocenologická charakteristika: 
Druhotný porost přirozených dřevin na stanovišti acidofilní smrkové jedliny. 

953G03 37 0,571 
6R 

1T 

60 

40 

SM 

OL 

95 

5 
27 10 

Drobné mladé SM skupiny v zamokřené ploché sníţenině s občasnou vodotečí, porůznu 

vtroušena OL, ochuzené bylinné patro s druhy přilehlého luhu.  

Fytocenologická charakteristika:  Mladý porost na stanovišti podmáčené smrčiny, patrně 

přecházející do luţní smrkové olšiny podél vodoteče. 

Významné druhy:  
Senecio rivularis (C4) 

Zjištěné druhy bylin: 
Ajuga reptans, Caltha palustris, Campanula patula, Cardamine amara, Carex brizoides, Cirsium 

oleraceum, Crepis paludosa, Equisetum palustre, Filipendula ulmaria, Galium uliginosum, 

Impatiens noli-tangere, Lathyrus pratensis, Myosotis palustris, Omalotheca sylvaticum, Oxalis 

acetosella, Poa palustris, Scirpus sylvaticus 
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Popis porostu 

953G05a 

východ 
38a 1,440 

6R 

7G 

6O 
1T 

70 

15 

10 
5 

SM 
OL 

BO 

96 
2 

2 

45 10 

Mladá SM kmenovina v plochém podmáčeném terénu, ojediněle vtroušena BO, OL, 

v podrostu řídce SM, keře KRO, MAL.  

Fytocenologická charakteristika: 
Druhotný porost smrku převáţně na přirozeném stanovišti podmáčení smrčiny Equiseto-

Piceetum, jen na okrajích přechod do smrkové jedliny, resp. luţní smrkové olšiny. 
Zjištěné druhy bylin: Athyrium filix-femina, Calamagrostis villosa, Dactylis glomerata, 

Deschampsia caespitosa, Dryopteris carthusiana, Holcus mollis, Luzula pilosa, Senecio ovatus, 

Vaccinium myrtillus 

953G05a 

západ 
38b 0,353 7G 100 SM 100 45 10 

Stinná, mladší, cca aţ různověká SM kmenovina ve zhlaví ploché sníţeniny na Z okraji PP. 

V podrostu zmlazuje SM, bylinné patro nezapojené, nízké, s Vaccinium myrtillus, Avenella, 

Oxalis, mechové patro s pokryvností aţ cca 60% s hojnými porosty Sphagnum.  

Fytocenologická charakteristika: 
Druhotný, přirozený porost smrku na stanovišti podmáčení smrčiny Equiseto-Piceetum. 
Zjištěné druhy bylin: Avenella flexuosa, Calamagrostis villosa, Dryopteris carthusiana, Lactuca 

muralis, Oxalis acetosella, Vaccinium myrtillus 

953G05b 39 1,541 
1T 
7G 

90 
10 

OL 

OLS 
SM 

BR 

92 

5 
2 

1 

47 10 

Vyšší OL kmenovina v zamokřené plošině, vtroušena OLS, v okrajích SM, ojediněle BR, 

v podrostu zmlazuje OL, OLS, zapojené vysoké bylinné patro s luţními druhy, hojně např. 

Chaerophyllum hirsutum, Scirpus, v sušším okraji Carex brizoides.  

Fytocenologická charakteristika: 
Přirozený charakter luţní smrkové olšiny Piceo-Alnetum, historicky pp. vzniklý zpětnou 

sukcesí z  přirozených náletů na mokrých loukách. 

Významné druhy:  
Carex umbrosa (C3), Dactylorhiza fuchsii (§3,C3), Senecio rivularis (C4), Valeriana dioica (C4), 

Carex demissa, Carex digitata, Carex panicea, Carex sylvatica, Geum rivale, Paris quadrifolia, 

Persicaria major, Phyteuma spicatum 

Další zjištěné druhy bylin:  Ajuga reptans, Alchemilla vulgaris, Alopecurus pratensis, Anemone 

nemorosa, Angelica sylvestris, Athyrium filix-femina, Caltha palustris, Cardamine amara, 

C.pratensis, Carex brizoides, C. echinata, C. nigra, C..pallescens, C.pilulifera, C. rostrata, Cirsium 

oleraceum, C. palustre, Crepis paludosa, Deschampsia caespitosa, Dryopteris carthusiana, 

Equisetum palustre, E. sylvaticum, Filipendula ulmaria, Fragaria vesca, Galeopsis ladanum, 

Galium uliginosum, Glyceria fluitans, Holcus mollis, Chaerophyllum hirsutum, Impatiens noli-

tangere, Juncus effusus, Lactuca muralis, Luzula nemorosa, Milium effusum, Myosotis palustris, 

Oxalis acetosella, Petasites albus, Poa palustris, Potentila erecta, Ranunculus auricomus, 

R.flammula, R. repens, Scirpus sylvaticus, Senecio ovatus, Solanum dulcamara, Stellaria 

nemorum, Urtica dioica, Veronica beccabunga, V. chamaedrys 

953G08 40 0,388 
6O 

7G 

60 

40 
SM 100 72 10 

Stinná SM kmenovina v plochém deluviu na Z okraji PP. V podrostu zmlazuje SM, bylinné 

patro nezapojené, s Vaccinium myrtillus, Avenella,  Callamagrostis villosa. 

Fytocenologická charakteristika: 
Druhotný porost smrku na přirozeném stanovišti přecházejícím od smrkové jedliny do 

podmáčené smrčiny Equiseto-Piceetum. 

953G09 41 0,312 1T 100 
OL 
SM 

80 
20 

83 10 

Starší skupina smíšené kmenoviny OL se SM v zamokřené plošině. V podrostu zmlazuje 

OL, OLS, zapojené vysoké bylinné patro s luţními druhy, hojně zejména Chaerophyllum 

hirsutum, Scirpus, v sušším okraji Carex brizoides.  

Fytocenologická charakteristika:  
Přirozený charakter luţní smrkové olšiny Piceo - Alnetum. 

953G10 42 1,218 

6O 

7G 

6H 

1T 

45 

40 

8 

7 

SM 100 96 10 

Rozvolněná SM kmenovina v zamokřené plošině, v okrajích místy vtroušena OL, místy 

podrůstá SM, ve světlinách nástup keřů BH, BC. Povrch místy narušen pojezdy techniky, 

bylinné patro ochuzené, s běţnými druhy okolních olšin i podmáčených smrčin, místy 

vlivem narušení povrchu ruderalizované. 

Fytocenologická charakteristika: 
Druhotný starý porost smrku na stanovišti zahrnujícím katénu lokality přecházející od luţní 

smrkové olšiny Piceo-Alnetum, přes podmáčenou smrčinu Equiseto-Piceetum a smrkovou 

jedlinu k degradované květnaté jedlobučině (Dentario-Fagetum). 

Významné druhy: Lycopodium annotinum (§3,C3), Carex digitata, Carex sylvatica, 

Digitalis grandiflora, Phyteuma spicatum 

Další zjištěné druhy bylin: Ajuga reptans, Alchemilla vulgaris, Athyrium filix-femina, Avenella, 

Cardamine amara, Carex canescens, C.pilulifera, Dryopteris carthusiana, Epilobium 

angustifolium, Equisetum sylvaticum, Galium mollugo, Hieracium sylvaticum, Hypochoeris 

radicata, Juncus effusus, Lactuca muralis, Lathyrus pratensis, Luzula multiflora, L. nemorosa, 

L.pilosa, Maianthemum bifolium, Milium effusum, Moehringia trinervia, Oxalis, Potentila erecta, 

Senecio ovatus, Stellaria alsine, Taraxacum officinale, Urtica dioica, Vaccinium myrtillus 
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Ochranné pásmo přírodní památky je vymezeno jako pás o šířce 20 n. 50m s místními 

úpravami dle hranic trvalého rozdělení lesa. 

V S části PP hranici tvoří zpevněná asfaltová, resp. navazující nezpevněná hlavní lesní cesta. 

Šířka OP je zde zúţena na 20m - OP zde v dostatečné míře tvoří odlesněný pás podél cesty. 

Na Z a V ZCHÚ je vymezeno OP v šířce 50m. Zaujímají je kulturní lesní porosty tvořené 

převáţně SM kmenovinami, ojediněle i mladší smrkové skupiny nebo menší paseky. V 

dřevinné skladbě zcela převládá SM, jen vzácně je přítomna BR, BO n. OL. Bylinné patro 

tvoří běţné spektrum druhů acidofilních jedlobučin, místy s horskými prvky či prvky 

květnatých lesních společenstev. 

V J části ZCHÚ je vymezeno OP v šířce 50m. Plochy v OP zaujímají ruderalizovaná vlhká  

lada, místy z chudou vegetací se silnou expanzí Calamagrostis epigeios. Část plochy je 

zalesněná smrkem. Na J okraji lokality podél upraveného toku Lukavického potoka OP 

zaujímají mokrá ruderalizovaná lada s nálety luţních dřevin. 

Významné druhy: Homogyne alpina, Luzula sylvatica, Lycopodium annotinum, Soldanella 

montana, Melampyrum pratense, Solidago virgaurea 

 

Přehled výměr a zastoupení souborů lesních typů 
 

Typologická charakteristika dle typologické mapy uveřejněné serverem UHUL.cz vymezuje v lokalitě 

následující lesní typy a jim odpovídající hospodářské soubory:   
 

podmáčená řada 

7G3 (podmáčená jedlová smrčina šťavelová) HS 79a - podmáčená stanoviště horských poloh 

7T1 (podmáčená chudá jedlová smrčina šťavelová)   

oglejená řada  

7O1 (svěţí jedlová smrčina šťavelová) HS 77 - oglejená stanoviště horských poloh 

rašelinná řada 

6R2 (svěţí rašelinná smrčina olšová) HS 79c - podmáčená stanoviště horských poloh 

vodou obohacená řada 

5L1 (montánní olšina potoční) HS 29 - olšová stanoviště podmáčených půd 

ţivná řada 

6H1 (hlinitá smrková bučina šťavelová) HS 55 - ţivná stanoviště vyšších poloh 
 
 
 

Vymezené řady vodou ovlivněných řad dobře charakterizují typickou mozaiku porostů smrkových a 

potočních olšin a podmáčených smrčin, v sušších místech přecházejících do jedlin a jedlobučin. Deklarovaným 

lesním typům podmáčené a oglejené řady v 7.LVS by ale odpovídala společenstva klimaxových smrčin, tedy v 

přirozené dřevinné skladbě s výraznou převahou smrku a pouze v malé míře vtroušenými dalšími druhy (jedlí, 

místy omezeně bukem). Vzhledem k umístění v charakteristických polohách převládajícího 5. jedlobukového 

LVS a aktuálním společenstvům, zejména přirozeným, spontánně vyvinutým porostům olšin (hlavní předmět 

ochrany), v jejichţ plochách stávající typologie vymezuje téměř čistě smrková společenstva je zjevné, ţe 

typologie ne zcela odpovídá danému stanovišti, zejména zařazením do 7. vegetačního stupně. V pojetí lesnické 

typologie odpovídá luţním smrkovým olšinám Piceo - Alnetum, které jsou společenstvem s převahou rozšíření 

v 5 - 6.VS v plošším reliéfu s pomalým odtokem vody a zrašelinělými gleji, lesní typ 1T9 (smrková olšina). 

Podél úzkých potočních niv výraznějších toků pak luh přechází do montánní potoční olšiny Arunco - Alnetum, 

charakterizované skupinou lesních typů 5L. Oglejená stanoviště v lokalitě patrně nejlépe charakterizuje 6. 

vegetační stupeň (zvýšení o 1 stupeň oproti okolním převládajícím polohám 5.VS je dáno mírně chladnější 

inverzní, spíše severně orientovanou polohou), resp. SLT 6O (smrková jedlina), odpovídající rekonstrukčně 

nejspíše společenstvům květnatých jedlin Abietetum hercynicum (Saniculo - Abietetum), aktuálně (převaha 

smrkových monokultur bez jedle a dalších příměsí) převaţuje charakter acidofilní jedliny Luzulo pillosae - 

Abietetum. V lokalitě jsou v těchto polohách zastoupeny druhotné smrkové monokultury, u nichţ je obtíţné 

odlišit květnatá a acidofilní společenstva, jakoţ i nevýrazné přechody v katéně jedlobučin (Dentario - Fagetum), 

jedlin (Abietetum hercynicum) a podmáčených smrčin (Equiseto - Piceetum). Plán péče pro kulturní smrkové 

porosty předpokládá postupné zavádění jedle i přiměřeného podílu buku. V trvale zamokřených polohách s 

aktuální vegetací nejblíţe charakteru podmáčené smrčiny Equiseto - Piceetum bylo zachováno vymezení SLT 

7G, které odpovídá tomuto azonálně rozšířenému společenstvu. 
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V popsaném smyslu proto byla typologie pro potřebu plánu péče upravena a uvaţuje s následujícími 

soubory lesních typů, resp. hospodářskými soubory: 
 

HS 59 - podmáčená stanoviště středních a vyšších poloh: 

(6-)7G - podmáčená jedlová smrčina - zamokřená plochá deluvia a okraje sníţeniny s gleji, zčásti zrašelinělými 

6R - svěţí rašelinná smrčina - plochý reliéf sníţeniny s mělkými přechodovými rašelinami, zčásti odtěţenými  

HS 29 - olšová stanoviště podmáčených půd: 

1T9 - smrková olšina - prameniště a ploché zamokřené partie ve dně sníţeniny se zrašelinělými gleji 

5L1 - montánní jasanová olšina - úzké nivy vodotečí s glejovými půdami 
 

HS 57 - oglejená stanoviště vyšších poloh: 

6O - svěţí smrková jedlina - plochá svahová deluvia a vyvýšeniny s oglejenými půdami na svahovinách 
 

HS 55b - ţivná stanoviště vyšších poloh: 

6H1 - hlinitá smrková bučina - mírné elevace kolem okrajů sníţeniny na vystupujících zvětralinách rul 
 

Přirozená dřevinná skladba byla stanovena na základě údajů metodiky Péče o chráněná území II. Lesní 

společenstva (I.Míchal, V.Petříček a kol, AOPK ČR Praha 1999), místní zastoupení dřevin bylo upraveno v 

rámci daných intervalů s ohledem na regionální a místní poměry. Aktuální absence jedle v lokalitě je druhotná, 

daná vývojem, je navrţeno pokračovat v její reintrodukci jako budoucí další hlavní dřeviny. Následující tabulka 

uvádí přirozené skladby jednotlivých LT, včetně vedlejších dřevin, a výměry lesních pozemků PP (bez OP) 

v rámci LT podle zákresu do GIS: 
 

Zastoupení lesních typů a jejich přirozené skladby dřevin 
Přírodní lesní oblast: 13 - Šumava 

Lesní typ Název LT Přirozená dřevinná skladba SLT 
Výměra 

(ha) 
Podíl (%) 

7G1 podmáčená jedlová smrčina přesličková sm 7.5, jd 2.5, bo, br, jr, ol, kl 15,856 30 

6R2 svěţí rašelinná smrčina olšová sm 9, jd , bo, br, ol1, bl, jr 11,883 23 

6O1 svěţí smrková jedlina šťavelová jd 5.5, sm 3.5, bk1, br, jr, ol, os 11,063 21 

1T9 smrková olšina ol 7, sm 2, ols, br1, bo, bl, vrk, jr, js, os 7,385 14 

5L1 montánní olšina potoční ol8, sm2, ols, js, br, kl, jv, vrk, os 4,659 9 

6H1 hlinitá smrková bučina šťavelová jd4, sm 3, bk 3, kl, js, jl, jr 1,417 3 

Celkem  52,263 100 

 

Porovnání přirozené a současné skladby lesa 
 

V tabulce je porovnán podíl dřevin v přirozené a aktuální druhové skladbě lesa. Aktuální skladba je 

odhadnuta na základě hospodářské knihy a terénní rekognoskace území:  
 

 

Porovnání přirozené a současné skladby lesa podle zastoupených dřevin 

Zkratka Název dřeviny 
Současné 

zastoupení (ha) 

Současné 

zastoupení (%) 

Přirozené 

zastoupení (ha) 

Přirozené 

zastoupení (%) 

Rozdíl 
- chybí cca % 

+přebývá cca % 

sm smrk ztepilý 31,04 68,9 22,89 50,4 + 18,5 

jd jedle bělokorá 0,61 1,4 9,94 21,9 - 20,5 

bo borovice lesní 1,06 2,3 0,40 0,9 + 1,4 

bl borovice blatka 0 0 0,14 0,3 - 0,3 

ol olše lepkavá 8,38 18,6 7,84 17,3 + 1,3 

br břízy 1,84 4,1 0,84 1,8 + 2,3 

os osika 0,26 0,6 0,22 0,5 + 0,1 

ols olše šedá 0,13 0,3 0,56 1,2 - 1,0 

bk buk lesní 0,03 0,1 1,51 3,3 - 3,2 

vrk vrba křehká 0,05 0,1 0,11 0,2 - 0,1 

jr jeřáb ptačí v podrostu + 0,42 0,9 - 0,8 

kl klen vzác.v podrostu + 0,20 0,4 - 0,3 

js jasan ztepilý vzác.v podrostu + 0,28 0,6 - 0,5 

jl jilmy 0 0 0,05 0,1 - 0,1 

 paseky 1,64 3,6 - - - 

Celkem  45,412     
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V lesním porostu byly sledovány a sumarizovány další charakteristiky, na jejichţ základě byla 

zhodnocena perspektiva porostů a navrţeny lesnické zásahy:  
 

Celková aktuální druhová a věková struktura porostu 

Celkové zastoupení  

% zalesněné plochy  
Druh dřeviny 

Věková struktura zastoupení dřevin 

1 2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-15 

do 10 10-20 20-40 40-60 60-80 80-100 nad 100 

68,9 smrk ztepilý 5 6 11 21 22 14 21 

18,6 olše lepkavá  1 5 49 1 3 41 

4,1 břízy  2 3 77 1 10 (7) 

2,3 borovice lesní    70 7 16 7 

1,4 jedle bělokorá  98    2   

0,6 osika  7 1 71   (22) 

0,3 olše šedá   41 59    

0,1 buk lesní   100     

0,1 vrba křehká   100     

3,6 paseky - - - - - - - 

100 porost celkem 5 4 9 29 16 11 23 

13,2 bezlesí - - - - - - - 
 

 

 

Celkově je v dřevinné skladbě zastoupeno téměř úplné spektrum přirozených druhů potencionálních 

společenstev luhů, podmáčených smrčin, jedlin a jedlobučin. Chybí pouze některé původní vtroušené druhy jako 

(jilm, blatka), další jsou zastoupené jen v podrostu (jeřáb, vzácně klen, jasan).  

Méně vhodný je poměr zastoupení, resp. i věková struktura jednotlivých druhů dřevin. Z porovnání 

stávající a přirozené druhové skladby vyplývá především nutnost posílení podílu jedle o cca 20% na úkor 

smrku. Dále je ţádoucí udrţení podílu olše lepkavé na stávající úrovni (s tím, ţe do podílu olše je započítána i 

plocha holiny po kalamitě ve staré olšině, kde se počítá se spontánní obnovou olšiny), doplnění podílu buku v 

sušších partiích lokality, dále zavedení chybějících druhů jako jilm, jasan, resp. blatka. Dalším vyplývajícím 

úkolem managementu je postupná diferenciace věková struktury. Relativně příznivý je zdravotní stav porostů.  

Na základě uvedených údajů jsou specifikována doporučená opatření postupně posunující lokalitu 

směrem k různověkému porostu přirozené skladby s jemnými podrostními maloplošnými aţ výběrovými 

formami hospodaření. 

 

Hodnocení stupně přirozenosti lesních porostů  
 

Hodnocení je provedeno graficky v mapové příloze „Stupně přirozenosti lesních porostů“ s následujícím  

významem, resp. dle následujících kritérií: 
 

Legenda k mapě „Stupně přirozenosti lesních porostů“ 

Stupně přirozenosti 

lesa 

Dřevinná skladba 
Způsoby ovlivnění lesa 

 

Barva 

v 

mapě 
podíl nepůvod- 
ních dřevin (%) 

přítomnost všech hlav-
ních původních dřevin 

1. Les původní 0 - 5 + 

1. mýtní těžba jednotlivých stromů před více neţ 100 lety, 

2. odvoz odumřelého dříví před více neţ 50 lety 

3. pastva domácích zvířat nebo chov spárkaté zvěře v 
minulosti, bez vlivu na aktuální stav  

zelená 

2. Les přírodní 0 - 5 + 

1. obnovy a výchova sledující hospodářské cíle v minulosti 

na méně neţ 1/4 plochy (v současnosti ne), mýtní těţba s 
následnou sekundární sukcesí lesa v minulosti, 

2. zásahy sledující cíle ochrany přírody v minulosti (nyní ne) 

3. odvoz odumřelého dříví v posl. 50-ti letech (nyní ne) 

hnědá 

3. Les přírodě blízký 0-10 + 

1. obnovy a výchova sledující hospodářské cíle v minulosti 

na více neţ 1/4 plochy (v současnosti ne), 

2. v současnosti pouze zásahy sledující cíle ochrany přírody 
3. nahodilá těžba ţivých stromů nalétnutých kalamitními 

druhy hmyzu a odvoz tohoto dříví v současnosti 

žlutá 

4. Les přírodě vzdálený 0-50 - - modrá 

5. Les nepůvodní 51-100 - - červená 

6. Holina - - - bílá 

Zastoupené geograficky původní hlavní dřeviny - SM, OL, BR, BO, OLS, JD, BK, VR. Introdukované druhy se nevyskytují. Pro odlišení 

ekologického významu a přirozenosti jednotlivých skupin byl poněkud menší význam přikládán všeobecné absenci jedle. 
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2.5.2  Základní údaje o vodních tocích 

 

Lokalitu PP odvodňuje drobný bezejmenný pravostranný přítok Lukavického potoka z Novoveského 

lesa. Koryto toku je v převáţně přírodní, jen místy dotčené lesnickými technickými úpravami, 180 m dlouhý 

úsek nad ústím je napřímen a opevněn jako recipient příkopového odvodnění lokality bývalých luk na 

jihozápadě ZCHÚ. Plocha povodí činí 95 ha, lesnatost 90%. 

Erozní bází území je tok Lukavického potoka, který prochází územím Přírodní památky v upraveném, 

v minulosti opevněném korytě, dnes zarostlém vegetací, tvořícím její jiţní hranici v úseku dlouhém cca 225m. 

Celé povodí toku s lesnatostí kolem 50% mimo les pokrývají louky, pastviny. Charakteristická jsou četná 

rašeliniště v plochých údolnicích a vlhká plochá rozvodí s prameništi. Plocha celého povodí toku v ústí činí 

22,997 km
2
, roční výška sráţek na povodí je uváděna 750 mm, součinitel odtoku 0,42, specifický odtok 9,92 

l/s.km
2
,  průměrný průtok v ústí 0,22 m

2
/s. 

Tok Lukavického potoka v profilu pod ústím bezejmenného přítoku z Novoveského lesa je hlavním 

recipientem vzhledem k nadmořským výškám (725-860 m.n.m.) relativně plochého, vějířovitého, povodí o 

rozloze cca 8,9 km
2
. 

Hydrologické charakteristiky bezejmenného přítoku z Novoveského lesa a Lukavického potoka v ústí 

přítoku odvozené z údajů pro povodí Lukavického potoka uvádí následující tabulka: 

 

Přehled hydrologických údajů toků v ZCHÚ 
 bezejmenný tok z Novoveského 

lesa v ústí do Lukavického p. 

Lukavický potok pod ústím 

přítoku z Novoveského lesa 

plocha povodí  (ha) 95 981 

nadmořská výška povodí (m n.m.) 725-785 725-860 

délka toku (km) 1,6 4,7 

průměrný sklon toku (%) 2,8 1,2 

koef.odtoku 0,42 

průměrný specifický odtok (l/s.km
2
) 9,92 

roční výška sráţky v povodí (mm) 750 

lesnatost (%) 90 (vč.luk 100) 50 (vč.luk 90) 

průměrný průtok (m
3
/s) 0,009 0,09 

minimální průtok Q364d (m
3
/s) 0,001 0,013 

max. jednoletý průtok Q1 (m
3
/s) 0,25 2,56 

max. stoletý průtok Q100 (m
3
/s) 1,45 14,93 

 

 

Přehled administrativních údajů o hlavním recipientu lokality ZCHÚ - toku Lukavického potoka - uvádí 

následující přehled: 
 
 

Základní údaje o vodních tocích 

Název vodního toku Lukavický potok 

Číslo hydrologického pořadí 1-06-01-102 

Úsek dotčený ochranou  úsek délky 225 m 

Charakter toku mimopstruhový 

Příčné objekty na toku nejsou 

Manipulační řád není 

Správce toku ZVHS, pracoviště Český Krumlov 

Správce rybářského revíru ČRS - MO Horní Planá 

Rybářský revír 421 200 Vltava 30 - 32, údolní nádrţ Lipno 

Zarybňovací plán není 
 
 

Příloha III.  
Mapa dílčích ploch 

Mapová příloha „Stupně přirozenosti lesních porostů“  

Typologická mapa, Porostní map 
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2.6 Zhodnocení výsledků předchozí péče a zásahů v území, závěry pro další postup 

 

V lokalitě byl dosud uplatňován spíše hospodářský management, jehoţ výsledkem je převládající 

stejnověká a monokulturní struktura porostů. Porosty mimo nejvlhčí části území jsou tvořeny především 

jednověkými skupinami smrkové monokultury, v nichţ tedy zcela převládá smrk na úkor jedle, resp. na sušších 

stanovištích téţ buku. Na luţních stanovištích jsou často zastoupeny přirozené porosty s olší, event. i smíšené s 

olší a smrkem, věková struktura je ale často rovněţ jednověká. Příznivější je situace místy v pěstebně méně 

exponovaných skupinách na JV lokality, kde se k převaţujícímu smrku přidávají vtroušené přirozené listnáče 

jako bříza, olše, osika, resp. téţ borovice lesní. Po větrné kalamitě došlo k převáţnému vytěţení dřevní hmoty, 

bez ponechání části objemu k zetlení. Nevhodné bylo rovněţ pojíţdění mokřadních ploch těţkou technikou se 

značným narušením půdního povrchu a vodního reţimu plochy. 

Z postupů vhodných k prohloubení přirozeného charakteru lokality lze zaznamenat zejména více či 

méně úspěšné pokusy o reintrodukci jedle v severní části lokality.   

Z hlediska dosavadního managementu je neuspokojivý i stav bezlesí na JZ lokality, kde po pokusu o 

intenzifikaci hospodářského vyuţití (příkopové odvodnění lad, úprava a opevnění koryt hlavních recipientů, na 

části ploch zalesnění smrkem), došlo k upuštění od sečného vyuţití a následně (vlivem devastací při terénních 

odvodňovacích pracích a poklesu hladiny vody) k degradaci a ruderalizaci, resp. postupnému zarůstání 

rašelinných luk. 

 

Pro další fungování lokality jako ZCHÚ je v dalším období nutné: 

 

  úprava způsobu hospodaření - postupně přecházet na přírodě blízké, jemné, maloplošné, podrostní, clonné 

aţ výběrové formy lesního hospodaření 
 

  úprava dřevinné skladby - pokračovat v úsilí o zavádění jedle do porostů (ochrana zmlazení, předsunuté 

kotlíky, podsadby), na vhodných sušších místech doplňovat téţ podíl buku a dalších chybějících druhů 

přirozených dřevin 
 

  úprava věkové struktury - maximálně podporovat věkovou diferenciaci porostů, především na místě 

současných jednověkých monokultur smrku 
 

  obnova lukařského managementu - obnova extenzivního kosení méně zarostlých partií stávajících lad  
 

  obnova vodního reţimu - na základě podrobného projektu realizovat v lokalitě rašelinných lad jednoduchá 

revitalizační opatření k obnově přirozenějšího vodního reţimu narušeného odvodněním, k obnově retenční 

kapacity území, event. i obnově přírodního charakteru upravených úseků koryt vodotečí 

 

 

 

 

 

 

2.7 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize 
 

Ze současného stavu lokality PP nevyplývá pro dobu platnosti plánu péče předpoklad se kolize různých 

protichůdných zájmů ochrany přírody.  
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3. Plán zásahů a opatření  

 

3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ 
 

Dále navrţené managementové zásahy a opatření směřují ke splnění krátkodobých i dlouhodobých cílů 

péče o navrţenou PP. Jde především o úpravu lesnického hospodaření směrem k jemným, maloplošným 

podrostním formám hospodaření. Cílem je ochrana zbytků přirozených lesních společenstev, resp. vývoj porostů 

přirozené dřevinné skladby a věkové i prostorové struktury s kontinuální spontánní obnovou. Dalším cílem je 

obnova společenstev druhově pestrých přirozených vlhkých a rašelinných luk, včetně obnovy přirozenějšího 

vodního reţimu  odvodněného rašeliniště. 

 

 

3.1.1 Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání 
 

a) péče o lesy 
 

Lokalitu PP Olšina v Novolhotském lese tvoří ze 100% pozemky evidované jako lesní půda, proto je celý 

management navrţené PP shrnut do této kapitoly, včetně opatření pro plochy bezlesí. 

V převládajících starších monokulturních smrkových skupinách kulturního charakteru v předmýtním věku 

je navrţena podpora vývoje podrostu přirozených druhů dřevin. V přípravné fázi clonné obnovy technická 

opatření zejména k podoře JD zmlazení ze stávajících ojedinělých starých stromů, zajistit i ojed. zmlazující BK 

a KL. Zmlazení doplnit další podsadbou předsunutých JD kotlíků, přiměřeně dle charakteru stanoviště zavádět i 

BK a KL, včetně podsadby SM. V mýtním věku kombinované clonné obnovy s maximálním vyuţitím 

spontánního zmlazení. K umělé obnově zásadně pouţívat sazenic ověřené geneticky blízké provenience. Při 

nedostatečném zmlazení ve stávajících starých skupinách postupná maloplošná kotlíková obnova provedená tak, 

aby s postupným dorůstáním jednotlivých maloplošných obnovních prvků docházelo vedle úpravy dřevinné 

skladby k věkové a prostorové diferenciaci porostů. Později ve skupinách s dostatečným zmlazením dlouhodobá 

maloplošná skupinová clonná obnova, event. v kombinaci s náseky. Vhodné staré jedince předrţovat do 

posledních fází obnovy, ve střední části lokality zachovávat i podíl odumírajících a tlejících padlých stromů za 

současného monitoringu a preventivních opatření proti rozvoji škůdců. V druhově a věkově poněkud 

diferencovanějších porostech v jižní části lokality (patrně zčásti náletového původu) s vtroušenými aţ 

přimíšenými BO, BR, OS, OL udrţet a posilovat pestřejší dřevinnou skladbu, preferovat přirozené procesy 

sukcese pouze s jemnou výchovou či výběrovými zásahy, resp. umělým zavedením JD do podrostu. Výchovu 

mladších smrkových skupin maximálně směřovat z získání a posílení individuální mechanické stability jedinců 

smrku - výchova ve volnějším zápoji směřující k tvorbě symetrických, hluboce zavětvených korun, v 

maximálně moţné míře doplnění jedle a dalších přirozených vtroušených druhů pro dosaţení přirozené skladby 

a zvýšení stability porostů. Ve všech částech území vyuţívat mezery v porostech jako východiska pro vnášení 

stabilizujících a chybějících druhů dřevin, zejména jedle, přiměřeně stanovišti i buku, klenu ad. 

V porostech olšin ponechat prostor především procesům přirozené sukcese, event. realizovat nutný 

zdravotní výběr nebo jemné výchovné probírky. Zachovat stávající charakter OL luhu v okrajích s přechody do 

podmáčené smrčiny. Paseku po původní staré olšině ponechat přirozené sukcesi s předpokladem nástupu OL 

výmladků s vtroušenými nálety SM i dalších přirozených druhů a vývoje přirozeného porostu luţní smrkové 

olšiny. Nadále nevyklízet další dřevní  hmotu z plochy. V jiţní části na luţním stanovišti podél upravené 

vodoteče obnova vodního reţimu (viz násl. odst.), výchovné probírky a prořezávky OL náletů a obnova kosení 

nezarostlých travnatých, resp. ruderálních ploch. 

V nelesních partiích lad obnova vodního reţimu narušeného melioracemi. Jednoduchý zásyp příkopů 

kamennými přehráţkami ve vhodném odstupu dle sklonu terénu s ponecháním přepadu pro mělké proudění 

mírně pod úrovní terénu na hlavním sběrném příkopu. Ve vzniklých tůních lze očekávat nástup pestrých 

mokřadních a slatinných biocenóz. Na dosud méně zarostlých plochách obnova extenzivního lukařského 

managementu, vhodné by bylo kosení dvakrát ročně s pozdějším termínem první seče (ve vhodném termínu pro 

potlačení třtiny křovištní, kopřivy, pcháče osetu, kerblíku a dalších ruderálních druhů) a odvozem sklizené 

hmoty, po ústupu ruderalizace omezení počtu sečí a úprava reţimu dle stavu porostů i zbytků populací 

ohroţených druhů. V kosené louce ponechat stávající vzrostlejší jedince, event. skupiny náletu jako rozptýlenou 

soliterní a skupinovou zeleň. Stávající souvisleji zarostlé partie ponechat v mozaice s loukami přirozené sukcesi. 
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Lokalita Přírodní památky zahrnuje partie v zamokřené ploché terénní depresi a přilehlém mírném svahu 

s přechodem od mezofilních stanovišť s přirozenou vegetací květnatých a acidofilních smrko - jedlových bučin, 

přes vlhká deluvia s původní smrkovými jedlinami a okraje deprese s podmáčenými smrčinami, po nejvlhčí,  

luţní stanoviště s původní vegetací smrkových olšin. Dle přirozené dřevinné skladby shodných či příbuzných 

skupina lesních typů a zamýšleného cíle managementu lze území rozdělit do následujících částí : 

 

pásmo 1 - SLT 1T a 5L - viz směrnice 1  

Luţní stanoviště, patrně spol. olšin Piceo - Alnetum v plochých prameništních depresích, přecházející 

podél zřetelněji vytvořených vodotečí do spol. Arunco - Alnetum. Stanoviště lze nejspíše charakterizovat jako 

SLT 1T - smrková olšina, podél vodotečí aţ 5L - montánní olšina potoční. V typologii ÚHÚL jsou zde 

nevhodně vymezena stanoviště SLT 7T a 6-8R, která předpokládají prakticky 100% podíl SM, coţ jde proti 

smyslu ochrany starých olšin. V severní části území se jedná o jádrovou zónu ZCHÚ a aktuálně hlavní předmět 

ochrany. Současné porosty tvoří převáţně OL se SM příměsí, vtroušeně je zastoupena BO, BR, OLS. Původní 

stará olšina (skup.31A11), která byla hlavním důvodem vyhlášení ZCHÚ byla značně poškozena větrem a jsou 

zachovány jen okrajové fragmenty. V jiţní části lokality jsou na tomto stanovišti zastoupeny rozvolněné mladé 

nálety na ruderalizovaných ladech podél upravené drobné vodoteče. Přirozenou skladbu lze uvaţovat cca v 

poměru OL7, SM2, OLS1, BO, BR, JS, KL. 

 

pásmo 2 - SLT 7G s ostrůvky 6R - viz směrnice 2 

Ploché okraje podmáčené deprese, patrně společenstva podmáčené smrčiny Equiseto - Piceetum. 

Stanoviště lze nejspíše charakterizovat SLT 7G, ostrůvky 6R. Plochy by měly do budoucna tvořit jádrovou zónu 

ZCHÚ spolu s luţními stanovišti na jejichţ okraji navazují. Současné porosty tvoří převáţně druhotné 

stejnověké SM skupiny různého stáří. V jiţní části území jsou na stanovišti místy zastoupeny druhově 

různorodější původně zčásti náletové porosty se SM a podílem BR, BO, OL a OS, vč. ojedinělých fragmentů 

rašelinné březiny. Přirozenou skladbu lze uvaţovat cca v poměru SM8, JD2, BO, BR, JR, OL, BL. 

 

pásmo 3 - SLT 6O - viz směrnice 3 

Plochá deluvia svahů kolem podmáčené deprese, patrně společenstva smrkových jedlin na přechodu od 

podmáčené smrčiny Equiseto - Piceetum ke květnaté či acidofilní jedlové bučině. Stanoviště lze nejspíše 

charakterizovat jako SLT 6O. Plochy by měly do budoucna mohly tvořit přiměřeně hospodářsky vyuţívané 

různověké porosty přirozené skladby. Současné porosty tvoří převáţně druhotné stejnověké SM skupiny 

různého stáří, v jiţní části území jsou na stanovišti místy zastoupeny druhově různorodější původně zčásti 

náletové porosty s SM s podílem BR, BO, OL a OS. Přirozenou skladbu lze uvaţovat cca v poměru SM5-6, 

JD3-4, BK1, BR, JR, OL, KL, OS, BO. 

 

pásmo 4 - SLT 6H, resp. i 6K, event. přechody do 6O  - viz směrnice 4 

Nízké elevace a ploché vyvýšeniny na okraji deprese, svěţí aţ vlhká stanoviště, patrně původně 

společenstva květnaté nebo acidofilní jedlové bučiny, porosty s charakteristickou šumavskou směsí JD, SM a 

BK. Stanoviště lze nejspíše charakterizovat jako SLT 6H i 6K, přechody do 6O. Plochy by měly do budoucna 

mohly tvořit přiměřeně hospodářsky vyuţívané různověké porosty přirozené skladby. Současné porosty tvoří 

druhotné stejnověké SM skupiny různého stáří. Přirozenou skladbu lze uvaţovat cca v poměru SM4, JD4, BK2, 

JR, KL. 

 

pásmo 5 - nelesní část na rašelinném stanovišti - viz směrnice 5 v kap.3.1.1.b 

Plochá podmáčená nelesní partie v jiţní části lokality. Pozemky jsou evidenčně vedeny jako lesní půda, 

typologie ÚHÚL charakterizuje stanoviště SLT 6R. Pro plnění funkcí ZCHÚ bude ţádoucí obnova vodního 

reţimu narušeného melioracemi (vystavení hladiny podzemní vody na přirozenou původní úroveň jednoduchým 

přehrazením sítě odvodňovacích příkopů na vhodných místech dle sklonu) a obnova kosení na části ploch s 

ponecháním části starších náletů přirozené sukcesi. Současnou vegetaci  tvoří převáţně degradované a značně 

ruderalizované porosty vlhkých aţ mokrých lad ostrůvkovitě se zachovanými zbytky spol. svazu Molinion, 

Calthenion i cca Caricion fuscae. 

 

Rámcové zásady péče pro zastoupené příbuzné SLT a různé typy porostů uvádí v úpravě dle metodiky 

následující tabulky: 
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Rámcová směrnice péče o les podle souborů lesních typů 

Číslo směrnice Kategorie lesa Soubory lesních typů 

1 32a – přírodní rezervace 1T, 5L  (HS 29 - olšová stanoviště podmáčených půd) 

Cílová druhová skladba dřevin (%) při obnově lesa 

základní dřeviny meliorační a zpevňující dřeviny ostatní dřeviny 

1T - ol 7, sm 2, ols, br1 

5L - ol8, sm2 

1T - jr, js, os 

5L - ols, js, br, kl, jv, os, vrk 

1T - bo, bl 

 

A) Porostní typ  B) Porostní typ  

SM tyčkoviny a tyčoviny  vzrostlé SM kmenoviny 

Základní rozhodnutí 

Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba 

80-90 let 20-30 let 80-90 let 20-40 let 

Hospodářský způsob Hospodářský způsob 

výchovu směřovat k převodu na maloplošné podrostní formy 

hospodaření, do budoucna aţ jednotlivý výběr 

převod na maloplošné podrostní či násečné formy 

hospodaření, postupně aţ na jednotlivý výběr 

Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty 

Výchova (event. aţ dílčí rekonstrukce) směřující k porostu 

přirozené druhové skladby a přirozené, diferencované 

věkové i prostorové struktury s kontinuální, přirozenou 

obnovou. Postupný převod k přirozeným maloplošným 

podrostním, následně aţ výběrovým formám hospodaření. 

Postup s maximální preferencí přirozených procesů. 

Postupný vývoj porostu přirozené druhové skladby a 

přirozené, diferencované věkové i prostorové struktury s 

kontinuální, přirozenou obnovou. Postupný převod k 

přirozeným maloplošným podrostním, následně aţ 

výběrovým formám hospodaření. Postup s maximální 

preferencí přirozených procesů. 

Způsob obnovy a obnovní postup 

V dospělosti porostu dle situace realizovat opatření pro 

vznik a ochranu přirozeného zmlazení. Do vhodných míst 

event. situovat i umělé podsadby a vnášet jejich pomocí 

chybějící či nedostatečně zmlazující druhy přirozené 

skladby. Pro případné umělé výsadby pouţívat jen zdravý 

sadební materiál geneticky a geograficky blízké 

provenience. 

Budoucí obnovní postup stanovit podle stupně  dosaţeného 

zastoupení druhů přirozené skladby, věkové diferenciace 

porostu a předpokladů pro přechod na podrostní 

hospodaření. Obnovní postupy s maximální preferencí 

přirozených procesů.  

V mýtním věku smrkové sloţky porostu v případě převahy 

smrku jen relativně rychlejší přirozená maloplošná clonná, 

event. i kombinovaná obnova a převod na podrostní 

hospodaření. Dle potřeby přednostně a pozvolna uvolňovat 

plochy s přirozeným zmlazením, ale s odcloněním nespěchat 

a ponechávat více prostoru pro autoregulační procesy - dle 

situace spíše upřednostňovat přirozený výběr v zástinu před 

výchovnými zásahy; resp. diverzifikací světelných 

podmínek zvyšovat genetickou rozmanitost populací 

zastoupených dřevin.  

V případě dosaţení příznivé druhové a věkové struktury 

zahájit v mýtním věku smrků jen velmi pozvolnou 

maloplošnou clonnou obnovu, resp. realizovat převod na 

jednotlivé výběrové hospodaření s nepřetrţitou obnovní 

dobou. V porostech blízkých cílové struktuře realizovat jen 

nutné nahodilé zásahy zdravotního výběru. Staré zdravé 

jedince přirozených druhů předrţovat do vysokého věku, 

vyuţívat přirozené zmlazení. V únosné míře zachovávat v 

porostu jedince ve stadiu rozpadu, doupné stromy, resp. 

tlející padlé dřevo jako biotop ornitofauny, entomofauny, 

mykoflóry i dalších skupin organizmů. 

V předmýtním věku podnikat v maximální míře kroky 

k vývoji podrostu umoţňujícího následné podrostní formy 

obnovy. Realizovat opatření pro vývoj a ochranu 

přirozeného zmlazení, do vhodných míst event. situovat i 

umělé podsadby a vnášet jejich pomocí chybějící či 

nedostatečně zmlazující druhy přirozené skladby. Pro 

případné umělé výsadby pouţívat jen zdravý sadební 

materiál geneticky a geograficky blízké provenience. 

Obnovu realizovat s maximální preferencí přirozených 

procesů. V mýtním věku smrkové sloţky porostu zahájit 

pozvolnou přirozenou maloplošnou clonnou, event. 

kombinovanou obnovu a převod na podrostní hospodaření. 

Dle potřeby přednostně a pozvolna uvolňovat plochy s 

přirozeným zmlazením, s odcloněním nespěchat a 

ponechávat více prostoru pro autoregulační procesy - dle 

situace spíše upřednostňovat přirozený výběr v zástinu před 

výchovnými zásahy; resp. diverzifikací světelných 

podmínek zvyšovat genetickou rozmanitost populací 

zastoupených dřevin. Staré zdravé jedince přirozených 

druhů předrţovat do vysokého věku, vyuţívat jejich 

přirozené zmlazení. V únosné míře zachovávat v porostu 

jedince ve stadiu rozpadu, doupné stromy, resp. tlející padlé 

dřevo jako biotop ornitofauny, entomofauny, mykoflóry i 

dalších skupin organizmů.  

V dalších obnovních cyklech můţe následovat jiţ úplný 

převod na jednotlivé výběrové hospodaření s nepřetrţitou 

obnovní dobou, resp. v porostech blízkých cílové struktuře  

jen nutné nahodilé zásahy zdravotního výběru. 
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Péče o nálety, nárosty a kultury 

Dle potřeby uvolňovat plochy s přirozeným zmlazením, s odcloněním ale nespěchat a ponechávat více prostoru pro 

autoregulační procesy - dle situace spíše upřednostňovat přirozený výběr v zástinu před "umělými" výchovnými zásahy. 

Jen v nezbytných případech zváţit prostřihávky přehoustlého náletu s podporou vhodných druhů a perspektivních jedinců. 

Případná sanace zmlazení nevhodných nepůvodních druhů. Vedle hlavních dřevin podporovat i přiměřený podíl všech 

ostatních přirozených dle uvedené přirozené skladby. 

Výchova porostů 

Obecně výchovu směřovat k vývoji ekologicky i 

mechanicky stabilních porostů přirozené druhové skladby a 

diferencované věkové struktury. V mladých, zejm. hustě 

zapojených porostech SM bude nutné výchovné zásahy 

realizovat pravidelně: na úkor SM podporovat stávající 

perspektivní jedince ostatních přítomných přirozených 

druhů, v max. míře vyuţívat mezery v porostech jako 

východiska pro dosadbu OL i dalších chybějících 

přirozených druhů. U SM zapěstovávat přiměřeně uvolněný 

zápoj s tvorbou stabilnějších hluboko zavětvených korun. 

Sanace event. náletu nevhodných druhů. 

Převáţně bez zásahu, jen v případě nutnosti jemné výchovné 

zásahy v podrostu. 

Opatření ochrany lesa  

Z dlouhodobého hlediska je cílem výchova uvolněného ekologicky a mechanicky stabilního a odolného porostu přirozené 

druhové skladby a věkové a prostorové struktury. V rámci managementu pravidelné kontroly zdravotního stavu porostů a 

výskytu podkorních škůdců, případná instalace lapačů, event. nejnutnější asanace napadených jedinců. Přiměřeně 

ponechávat v porostu jedince ve stadiu rozpadu, doupné stromy a tlející dřevo. 

Doporučené technologie 

Uţívat šetrné způsoby přibliţování (koně, lanové technologie), bez vjezdu těţší techniky, zejména zcela bez pojíţdění 

cenných podmáčených ploch. Nutné manipulace technikou v porostu realizovat mimo vegetační období, dbát na 

minimalizaci narušení půdního krytu, škod na stromech a zmlazení. Zcela vyloučit další odvodnění  a nevhodné úpravy 

přirozeného vodního reţimu. 

Poznámka 
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Rámcová směrnice péče o les podle souborů lesních typů 

Číslo směrnice Kategorie lesa Soubory lesních typů 

1 32a – přírodní rezervace 1T, 5L  (HS 29 - olšová stanoviště podmáčených půd) 

Cílová druhová skladba dřevin (%) při obnově lesa 

základní dřeviny meliorační a zpevňující dřeviny ostatní dřeviny 

1T - ol 7, sm 2, ols, br1 

5L - ol8, sm2 

1T - jr, js, os 

5L - ols, js, br, kl, jv, os, vrk 
1T - bo, bl 

C) Porostní typ  D) Porostní typ  

mladé kmenoviny olše staré přirozené olšiny (včetně světlin po kalamitě) 

Základní rozhodnutí 

Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba 

100-120 i více let 30-40 let aţ nepřetrţitá 100-120 i více let nepřetrţitá 

Hospodářský způsob Hospodářský způsob 

jednotlivý výběr jednotlivý výběr 

Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty 

Spontánní vývoj porostu přirozené druhové skladby a 

přirozené, diferencované věkové i prostorové struktury s 

kontinuální, přirozenou obnovou. Převod k přirozeným 

formám hospodaření, resp. údrţby převáţně jednotlivým 

výběrem. Postup s maximální preferencí přirozených 

procesů, s minimem zásahů do přirozeného prostředí luhu, 

jeho vodního reţimu a přirozené sukcese. 

Spontánní vývoj porostu přirozené druhové skladby a 

přirozené, diferencované věkové i prostorové struktury s 

kontinuální, přirozenou obnovou a jednotlivým výběrovým 

hospodařením s maximální preferencí přirozených procesů, 

s minimem zásahů do přirozeného prostředí luhu, jeho 

vodního reţimu a přirozené sukcese. Ve světlinách 

maximální vyuţití přirozených procesů, při ţádoucím vývoji 

ponechání ploch přirozené sukcesi. 

Způsob obnovy a obnovní postup 

V maximální míře ponechat spontánnímu vývoji, 

minimalizovat úmyslné těţby a realizovat převáţně jen 

nutné nahodilé zásahy zdravotního výběru. Staré zdravé 

jedince přirozených druhů předrţovat do vysokého věku a 

vyuţívat jejich přirozené zmlazení. V přiměřené míře 

ponechávat v porostu jedince ve stadiu rozpadu, doupné 

stromy a tlející padlé dřevo jako biotop ornitofauny, 

entomofauny, mykoflóry i dalších skupin organizmů.  

V maximální míře ponechat spontánnímu vývoji, 

minimalizovat úmyslné těţby a realizovat převáţně jen 

nutné nahodilé zásahy zdravotního výběru. Staré zdravé 

jedince přirozených druhů předrţovat do vysokého věku, 

vyuţívat a podporovat přirozené zmlazení. V přiměřené míře 

ponechávat v porostu jedince ve stadiu rozpadu, doupné 

stromy a tlející padlé dřevo jako biotop ornitofauny, 

entomofauny, mykoflóry i dalších skupin organizmů. 

Péče o nálety, nárosty a kultury 

Převáţně bez větších nároků na péči. Dle potřeby event. podpořit přiměřenou účast vedlejších přirozených druhů dřevin dle 

uvedené přirozené skladby. Případná sanace zmlazení nevhodných nepůvodních druhů. 

Výchova porostů 

Obecně výchovu směřovat k vývoji ekologicky i 

mechanicky stabilních porostů přirozené druhové skladby a 

diferencované věkové struktury. V současné fázi ponechat 

bez zásahu, event. dle potřeby jen jemný výchovná probírka 

a jemná zásahy v podúrovni a podrostu k podpoře 

perspektivních jedinců přirozené skladby, ponechání dřeva 

na místě. 

Převáţně bez zásahu. V budoucnu jen v případě nutnosti 

jemné výchovné zásahy v podrostu či odrůstajících 

spontánních náletech na místě světlin. 
 

 

 

 

Opatření ochrany lesa  

Z dlouhodobého hlediska je cílem výchova uvolněného ekologicky a mechanicky stabilního a odolného porostu přirozené 

druhové skladby a věkové a prostorové struktury. V rámci managementu pravidelné kontroly zdravotního stavu porostů a 

výskytu podkorních škůdců, případná instalace lapačů, event. nejnutnější asanace napadených jedinců. Přiměřeně 

ponechávat v porostu jedince ve stadiu rozpadu, doupné stromy a tlející dřevo. 

Doporučené technologie 

Uţívat šetrné způsoby přibliţování (koně, lanové technologie), bez vjezdu těţší techniky, zejména zcela bez pojíţdění 

cenných a podmáčených ploch. Nutné manipulace technikou v porostu realizovat mimo vegetační období, dbát na 

minimalizaci narušení půdního krytu, škod na stromech a zmlazení. Zcela vyloučit další odvodnění  a nevhodné úpravy 

přirozeného vodního reţimu. 

Poznámka 



 Str. 45 

 

Rámcová směrnice péče o les podle souborů lesních typů 

Číslo směrnice Kategorie lesa Soubory lesních typů 

1 32a – přírodní rezervace 1T, 5L  (HS 29 - olšová stanoviště podmáčených půd) 

Cílová druhová skladba dřevin (%) při obnově lesa 

základní dřeviny meliorační a zpevňující dřeviny ostatní dřeviny 

1T - ol 7, sm 2, ols, br1 

5L - ol8, sm2 

1T - jr, js, os 

5L - ols, js, br, kl, jv, os, vrk 
1T - bo, bl 

E) Porostní typ  F) Porostní typ  

luţní nálety se světlinami podél upraveného potoka SM kmenoviny, příměs OL, BR ad. přirozených dřevin 

Základní rozhodnutí 

Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba 

Podle stavu porostu v 

budoucnu 100-120 i více let 
nepřetrţitá 100-120 i více let 30-40 let aţ nepřetrţitá 

Hospodářský způsob Hospodářský způsob 

spontánní sukcese, jednotlivý výběr 
maloplošné podrostní formy hospodaření, převod na 

jednotlivý výběr 

Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty 

Vývoj mozaiky nelesních biotopů a lesního porostu 

přirozené druhové skladby a přirozené, diferencované 

věkové i prostorové struktury s kontinuální, přirozenou 

obnovou, s maximální preferencí přirozených procesů. 

Vývoj porostu přirozené druhové skladby a přirozené 

diferencované věkové i prostorové struktury s kontinuální, 

přirozenou obnovou, převod k jednotlivým výběrovým 

formám hospodaření. Postup s maximální preferencí 

přirozených procesů. 

Způsob obnovy a obnovní postup 

Způsob obnovy či údrţby stanovit podle stavu porostu v 

budoucnu. Směřovat k ponechání porostu spontánnímu 

vývoji, převáţně jen s nutnými nahodilými zásahy 

zdravotního výběru. Staré zdravé jedince přirozených druhů 

předrţovat do vysokého věku a vyuţívat jejich přirozené 

zmlazení. V přiměřené míře ponechávat v porostu jedince ve 

stadiu rozpadu, doupné stromy a tlející padlé dřevo jako 

biotop ornitofauny, entomofauny, mykoflóry i dalších 

skupin organizmů.  

V předmýtním věku zváţit dle potřeby kroky k vývoji 

podrostu umoţňujícího následné podrostní formy obnovy. 

Při vyšším podílu smrku v mateřském porostu, ale dosaţení 

příznivé druhové skladby podrostu zahájit v mýtním věku 

smrků jen velmi pozvolnou maloplošnou clonnou obnovu, 

resp. realizovat převod na jednotlivé výběrové hospodaření 

s nepřetrţitou obnovní dobou. V porostech jiţ blízkých 

přirozené, diverzifikované cílové struktuře minimalizovat 

úmyslné těţby a realizovat převáţně jen nutné nahodilé 

zásahy zdravotního výběru. Staré zdravé jedince přirozených 

druhů předrţovat do vysokého věku, vyuţívat a podporovat 

přirozené zmlazení. V přiměřené míře ponechávat v porostu 

jedince ve stadiu rozpadu, doupné stromy a tlející padlé 

dřevo jako biotop ornitofauny, entomofauny, mykoflóry i 

dalších skupin organizmů. 

Péče o nálety, nárosty a kultury 

Převáţně bez větších nároků na péči. Dle potřeby event. 

podpořit přiměřenou účast vedlejších přirozených druhů 

dřevin dle uvedené přirozené skladby. Případná sanace 

zmlazení nevhodných nepůvodních druhů. 

Dle potřeby uvolňovat plochy s přirozeným zmlazením, s 

odcloněním ale nespěchat a ponechávat více prostoru pro 

autoregulační procesy - dle situace spíše upřednostňovat 

přirozený výběr v zástinu před "umělými" výchovnými 

zásahy. Jen v nezbytných případech zváţit prostřihávky 

přehoustlého náletu s podporou vhodných druhů a 

perspektivních jedinců. Případná sanace zmlazení 

nevhodných nepůvodních druhů. Vedle hlavních druhů 

dřevin podporovat i přiměřený podíl všech ostatních 

přirozených dle uvedené přirozené skladby. 

Výchova porostů 

Obecně výchovu směřovat k vývoji ekologicky i mechanicky 

stabilních porostů přirozené druhové skladby a 

diferencované věkové struktury. V současném stadiu dle 

potřeby přiměřeně intenzivní výchovné zásahy v OL 

náletech, event. podpora  perspektivních jedinců dalších 

druhů přirozené skladby a sanace náletu nevhodných druhů. 

Později dle vývoje postupně ponechat přirozené sukcesi 

luhu.  

Převáţně bez zásahu, jen v případě nutnosti jemné výchovné 

zásahy v podrostu. 
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Opatření ochrany lesa  

Z dlouhodobého hlediska je cílem výchova uvolněného ekologicky a mechanicky stabilního a odolného porostu přirozené 

druhové skladby a věkové a prostorové struktury. V rámci managementu pravidelné kontroly zdravotního stavu porostů a 

výskytu podkorních škůdců, případná instalace lapačů, event. nejnutnější asanace napadených jedinců. Přiměřeně 

ponechávat v porostu jedince ve stadiu rozpadu, doupné stromy a tlející dřevo. 

Doporučené technologie 

Uţívat šetrné způsoby přibliţování (koně, lanové technologie), bez vjezdu těţší techniky, zejména zcela bez pojíţdění 

cenných a podmáčených ploch. Nutné manipulace technikou v porostu realizovat mimo vegetační období, dbát na 

minimalizaci narušení půdního krytu, škod na stromech a zmlazení. Zcela vyloučit další odvodnění  a nevhodné úpravy 

přirozeného vodního reţimu. 

Poznámka 
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Rámcová směrnice péče o les podle souborů lesních typů 

Čís. směrnice Kategorie lesa Soubory lesních typů (podmáčené smrčiny) 

2 32a – přírodní rezervace (6-)7G s ostrůvky 6R (HS59- podmáčená stanoviště středních a vyšších poloh) 

Cílová druhová skladba dřevin (%) při obnově lesa 

základní dřeviny meliorační a zpevňující dřeviny ostatní dřeviny 

7G - sm 7.5, jd 2.5 

6R - sm 9, jd , bo, br, ol1 

bo, br, jr, ol, kl 

jr 
bl 

A) Porostní typ  B) Porostní typ  

paseky a světliny nárosty a mlaziny SM, místy JD a SM 

Základní rozhodnutí 

Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba 

120-140 i více let 40-60 let aţ nepřetrţitá 120-140 i více let 40-60 let aţ nepřetrţitá 

Hospodářský způsob Hospodářský způsob 

vývoj dlouhodobě směřovat k výběrnému porostu 
výchovu směřovat k převodu na maloplošné podrostní 

formy hospodaření, do budoucna aţ jednotlivý výběr 

Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty 

Postup s maximální preferencí přirozených procesů, při 

ţádoucím vývoji ploch ponechání přirozené sukcesi. Event. 

není-li předpoklad vhodného vývoje, realizovat doplnění 

druhové skladby i zčásti (nebo zcela) umělé zaloţení a 

výchova porostu přirozené druhové skladby a přirozené, 

diferencované věkové i prostorové struktury s kontinuální, 

přirozenou obnovou. Postupné dosaţení členité, ekologicky i 

mechanicky stabilní porostní výstavby.  

Výchova porostu přirozené druhové skladby a přirozené, 

diferencované věkové i prostorové struktury s kontinuální, 

přirozenou obnovou, dosaţení členité, ekologicky i 

mechanicky stabilní porostní výstavby. Postupný převod k 

přirozeným maloplošným podrostním, následně aţ 

výběrovým formám hospodaření. Postup s maximální 

preferencí přirozených procesů. Udrţení a posílení podílu 

jedle a dalších přirozených příměsí. 

Způsob obnovy a obnovní postup 

V budoucnu dospělé porosty jiţ blízké přirozené, 

diverzifikované cílové struktuře v maximální míře ponechat 

spontánnímu vývoji, patrně vyloučit úmyslné těţby a 

realizovat převáţně jen nutné nahodilé zásahy zdravotního 

výběru. Staré zdravé jedince přirozených druhů předrţovat 

do vysokého věku, vyuţívat a podporovat přirozené 

zmlazení. V přiměřené míře ponechávat v porostu jedince ve 

stadiu rozpadu, doupné stromy a tlející padlé dřevo jako 

biotop ornitofauny, entomofauny, mykoflóry i dalších 

skupin organizmů. 

 

 

V dospělosti porostu dle situace a potřeby realizovat 

opatření pro ochranu přirozeného zmlazení, do vhodných 

míst event. dle potřeby situovat i umělé podsadby a vnášet 

jejich pomocí chybějící přirozené druhy, patrně zejména 

jedli. Pro případné umělé výsadby pouţívat jen zdravý 

sadební materiál geograficky blízké provenience. 

Při dosaţení příznivější druhové a věkové struktury zahájit 

v mýtním věku smrků jen velmi pozvolnou maloplošnou 

clonnou obnovu, resp. realizovat převod na jednotlivé 

výběrové hospodaření s nepřetrţitou obnovní dobou. 

V porostech blízkých cílové struktuře realizovat jen nutné 

nahodilé zásahy zdravotního výběru. Staré zdravé jedince 

přirozených druhů předrţovat do vysokého věku, vyuţívat 

přirozené zmlazení. V únosné míře zachovávat v porostu 

jedince ve stadiu rozpadu, doupné stromy, resp. tlející padlé 

dřevo jako biotop ornitofauny, entomofauny, mykoflóry i 

dalších skupin organizmů. 

Péče o nálety, nárosty a kultury 

Ve spontánně se vyvíjejících porostech jen v nezbytných 

případech zváţit např. prostřihávky přehoustlého náletu a 

podporou vhodných druhů (zejména jedle na vhodných 

stanovištích) a perspektivních jedinců. Dle potřeby ochrana 

vysazené i přirozeně zmlazující JD proti okusu (opakované 

nátěry repelenty i příp. plocení), resp. event. mechanická 

ochrana (oţínáním, ošlapem) uměle zaloţených částí porostů 

proti buřeni. Případná sanace zmlazení nevhodných 

nepůvodních druhů.  

Na vhodných místech dbát na posílení podílu JD, event. 

vyuţít na vhodných místech mezery v porostech jako 

východiska pro dosadbu JD. Následně dle potřeby ochrana 

proti okusu (individuální ochrana, opakované nátěry 

repelenty, příp. plocení), event. redukovat kolem výsadeb 

mechanicky buřeň (oţínáním, příp. ošlapem). Podporovat i 

přiměřený podíl ostatních druhů dle uvedené přirozené 

skladby, případná sanace zmlazení nevhodných nepůvodních 

druhů. 
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Výchova porostů 

Obecně výchova porostu přirozené druhové skladby a 

přirozené, diferencované věkové i prostorové struktury s 

kontinuální, přirozenou obnovou, dosaţení členité, 

ekologicky i mechanicky stabilní porostní výstavby. 

Upřednostnit přirozené procesy sukcese a jen dle potřeby 

usměrňovat vývoj zpravidla jen jemnými výchovnými 

zásahy. V dlouhodobé perspektivě zapěstovávat přiměřeně 

uvolněný zápoj s tvorbou stabilnějších hluboko zavětvených 

korun, zejm. u SM.  Dle potřeby další zavádění 

stabilizujících přirozených druhů dřevin zejm. JD. Sanace 

event. náletu nevhodných druhů. 
 

Obecně výchovu směřovat k vývoji ekologicky i 

mechanicky stabilních porostů přirozené druhové skladby a 

diferencované věkové struktury. V hustě zapojených 

porostech SM bude nutné výchovné zásahy realizovat 

pravidelně, u SM zapěstovávat přiměřeně uvolněný zápoj s 

tvorbou stabilnějších hluboko zavětvených korun.Výchova s 

podporou perspektivních jedinců vhodných druhů. Sledovat 

i přiměřené posílení přirozených příměsí, zejm. dbát na 

vhodných místech dbát na posílení podílu JD. Event. 

vyuţívat mezery v porostech jako východiska pro dosadbu 

JD. Případná sanace zmlazení nevhodných nepůvodních 

druhů. 

Opatření ochrany lesa  

Z dlouhodobého hlediska je cílem výchova uvolněného ekologicky a mechanicky stabilního a odolného porostu přirozené 

druhové skladby a věkové a prostorové struktury. Ochrana mladých jedinců a přirozeného zmlazení druhů trpících okusem 

(JD, BK). Dle potřeby mechanická ochrana nezajištěných porostů před buření. Při event. polomech vyklízet hmotu nad 

zmlazením JD. V rámci managementu pravidelné kontroly zdravotního stavu porostů a výskytu podkorních škůdců, 

případná instalace lapačů, event. nejnutnější asanace napadených jedinců. Přiměřeně ponechávat v porostu jedince ve 

stadiu rozpadu, doupné stromy a tlející dřevo. 

Doporučené technologie 
Uţívat šetrné způsoby přibliţování (koně, lanové technologie), bez vjezdu těţší techniky, zejména zcela bez pojíţdění cenných a 

podmáčených ploch. Nutné manipulace technikou v porostu realizovat mimo vegetační období, dbát na minimalizaci narušení půdního 

krytu, škod na stromech a zmlazení. Zcela vyloučit další odvodnění  a nevhodné úpravy přirozeného vodního reţimu. 

Poznámka 
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Rámcová směrnice péče o les podle souborů lesních typů 

Čís. směrnice Kategorie lesa Soubory lesních typů (podmáčené smrčiny) 

2 32a – přírodní rezervace (6-)7G s ostrůvky 6R (HS59- podmáčená stanoviště středních a vyšších poloh) 

Cílová druhová skladba dřevin (%) při obnově lesa 

základní dřeviny meliorační a zpevňující dřeviny ostatní dřeviny 

7G - sm 7.5, jd 2.5 

6R - sm 9, jd , bo, br, ol1 

bo, br, jr, ol, kl 

jr 
bl 

C) Porostní typ  D) Porostní typ  

husté tyčoviny a mladé kmenoviny starší kmenoviny smrku 

Základní rozhodnutí 

Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba 

120-140 i více let 40-60 let aţ nepřetrţitá 120-140 i více let 40-60 let aţ nepřetrţitá 

Hospodářský způsob Hospodářský způsob 

výchovu směřovat k převodu na maloplošné podrostní formy 

hospodaření, do budoucna aţ jednotlivý výběr 

převod na maloplošné podrostní formy hospodaření, 

postupně aţ na jednotlivý výběr 

Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty 

Výchova porostu přirozené druhové skladby a přirozené, 

diferencované věkové i prostorové struktury s kontinuální, 

přirozenou obnovou, dosaţení členité, ekologicky i 

mechanicky stabilní porostní výstavby. Postupný převod k 

přirozeným maloplošným podrostním, následně aţ 

výběrovým formám hospodaření. Postup s maximální 

preferencí přirozených procesů. 

Postupný vývoj porostu přirozené druhové skladby a 

přirozené, diferencované věkové i prostorové struktury s 

kontinuální, přirozenou obnovou, dosaţení členité, 

ekologicky i mechanicky stabilní porostní výstavby. 

Postupný převod k přirozeným maloplošným podrostním, 

následně aţ výběrovým formám hospodaření. Postup s 

maximální preferencí přirozených procesů. 

Způsob obnovy a obnovní postup 

V dospělosti porostu dle situace realizovat opatření pro 

ochranu přirozeného zmlazení. Do vhodných míst event. 

situovat i umělé podsadby a vnášet jejich pomocí chybějící 

či nedostatečně zmlazující druhy přirozené skladby. Pro 

případné umělé výsadby pouţívat jen zdravý sadební 

materiál geneticky a geograficky blízké provenience. 

Budoucí obnovní postup stanovit podle stavu podrostu a 

věkové diferenciace porostu, resp. předpokladů pro přechod 

na podrostní hospodaření. Obnovní postupy s maximální 

preferencí přirozených procesů. 

Při méně příznivé struktuře porostu přirozená maloplošná, 

event. i kombinovaná clonná obnova a převod na podrostní 

hospodaření. Dle potřeby přednostně a pozvolna uvolňovat 

plochy s přirozeným zmlazením, ale s odcloněním nespěchat 

a ponechávat více prostoru pro autoregulační procesy - dle 

situace spíše upřednostňovat přirozený výběr v zástinu před 

výchovnými zásahy; resp. diverzifikací světelných 

podmínek zvyšovat genetickou rozmanitost populací 

zastoupených dřevin. 

Při dosaţení příznivé druhové a věkové struktury zahájit 

v mýtním věku smrků jen velmi pozvolnou maloplošnou 

clonnou obnovu, resp. realizovat převod na jednotlivé 

výběrové hospodaření s nepřetrţitou obnovní dobou. 

V porostech blízkých cílové struktuře realizovat jen nutné 

nahodilé zásahy zdravotního výběru. Staré zdravé jedince 

přirozených druhů předrţovat do vysokého věku, vyuţívat 

přirozené zmlazení. V únosné míře zachovávat v porostu 

jedince ve stadiu rozpadu, doupné stromy, resp. tlející padlé 

dřevo jako biotop ornitofauny, entomofauny, mykoflóry i 

dalších skupin organizmů. 

V předmýtním věku podnikat kroky k vývoji podrostu 

umoţňujícího následné podrostní formy obnovy. Realizovat 

opatření pro vývoj a ochranu přirozeného zmlazení, do 

vhodných míst event. situovat i umělé podsadby a vnášet 

jejich pomocí chybějící či nedostatečně zmlazující druhy 

přirozené skladby. Pro případné umělé výsadby pouţívat jen 

zdravý sadební materiál geneticky a geograficky blízké 

provenience. 

Obnovu realizovat s maximální preferencí přirozených 

procesů. V mýtním věku zahájit velmi pozvolnou přirozenou 

maloplošnou clonnou, event. kombinovanou obnovu a 

převod na podrostní hospodaření. Dle potřeby přednostně a 

pozvolna uvolňovat plochy s přirozeným zmlazením, s 

odcloněním nespěchat a ponechávat více prostoru pro 

autoregulační procesy - dle situace spíše upřednostňovat 

přirozený výběr v zástinu před výchovnými zásahy; resp. 

diverzifikací světelných podmínek zvyšovat genetickou 

rozmanitost populací zastoupených dřevin. Staré zdravé 

jedince přirozených druhů předrţovat do vysokého věku, 

vyuţívat jejich přirozené zmlazení. V únosné míře 

zachovávat v porostu jedince ve stadiu rozpadu, doupné 

stromy, resp. tlející padlé dřevo jako biotop ornitofauny, 

entomofauny, mykoflóry i dalších skupin organizmů.  

V dalších obnovních cyklech můţe následovat jiţ úplný 

převod na jednotlivé výběrové hospodaření s nepřetrţitou 

obnovní dobou, resp. v porostech blízkých cílové struktuře  

jen nutné nahodilé zásahy zdravotního výběru. 
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Péče o nálety, nárosty a kultury 

Dle potřeby uvolňovat plochy s přirozeným zmlazením, s odcloněním ale nespěchat a ponechávat více prostoru pro 

autoregulační procesy - dle situace spíše upřednostňovat přirozený výběr v zástinu před "umělými" výchovnými zásahy. V 

nezbytných případech zváţit prostřihávky přehoustlého náletu s podporou vhodných druhů a perspektivních jedinců. 

Ochrana JD náletu proti okusu - dle potřeby a situace individuální ochrana, opakované nátěry repelenty i příp. plocení. 

Vedle hlavních dřevin podporovat i přiměřený podíl všech ostatních přirozených dle uvedené přirozené skladby. Případná 

sanace zmlazení nevhodných nepůvodních druhů. 

Výchova porostů 

Výchovu směřovat k vývoji ekologicky i mechanicky 

stabilních porostů přirozené druhové skladby a diferenc. 

věkové struktury. Zapěstovávat přiměřeně uvolněný zápoj 

smrků s tvorbou stabilnějších hluboko zavětvených korun. 

Podporovat stávající perspektivní jedince dalších přítomných 

přirozených druhů, event. vyuţívat mezery v porostech pro 

dosadbu JD i dalších chybějících přirozených druhů. 

Převáţně bez zásahu, jen v případě nutnosti jemné 

výchovné zásahy v podrostu. 

Opatření ochrany lesa  

Z dlouhodobého hlediska je cílem výchova uvolněného ekologicky a mechanicky stabilního a odolného porostu přirozené 

druhové skladby a věkové a prostorové struktury. Ochrana mladých jedinců a přirozeného zmlazení druhů trpících okusem 

(JD, BK). Při event. polomech vyklízet hmotu nad zmlazením JD. V rámci managementu pravidelné kontroly zdravotního 

stavu porostů a výskytu podkorních škůdců, případná instalace lapačů, event. nejnutnější asanace napadených jedinců. 

Přiměřeně ponechávat v porostu jedince ve stadiu rozpadu, doupné stromy a tlející dřevo. 

Doporučené technologie 
Uţívat šetrné způsoby přibliţování (koně, lanové technologie), bez vjezdu těţší techniky, zejména zcela bez pojíţdění cenných a 

podmáčených ploch. Nutné manipulace technikou v porostu realizovat mimo vegetační období, dbát na minimalizaci narušení půdního 

krytu, škod na stromech a zmlazení. Zcela vyloučit další odvodnění  a nevhodné úpravy přirozeného vodního reţimu. 

Poznámka 
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Rámcová směrnice péče o les podle souborů lesních typů 

Čís. směrnice Kategorie lesa Soubory lesních typů (podmáčené smrčiny) 

2 32a – přírodní rezervace (6-)7G s ostrůvky 6R (HS59- podmáčená stanoviště středních a vyšších poloh) 

Cílová druhová skladba dřevin (%) při obnově lesa 

základní dřeviny meliorační a zpevňující dřeviny ostatní dřeviny 

7G - sm 7.5, jd 2.5 

6R - sm 9, jd , bo, br, ol1 

bo, br, jr, ol, kl 

jr 
bl 

E) Porostní typ  F) Porostní typ  

smíšené kmenoviny SM s BR, BO, OL porosty charakteru rašelinné březiny 

Základní rozhodnutí 

Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba 

120-140 i více let 40-60 let aţ nepřetrţitá 120-140 i více let 40-60 let aţ nepřetrţitá 

Hospodářský způsob Hospodářský způsob 

maloplošné podrostní formy hospodaření, převod na 

jednotlivý výběr 

ponechání porostu spontánní sukcesi, event. budoucí 

jednotlivý výběr 

Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty 

Vývoj porostu přirozené druhové skladby a přirozené, 

diferencované věkové i prostorové struktury s kontinuální, 

přirozenou obnovou, dosaţení členité, ekologicky i 

mechanicky stabilní porostní výstavby. Postupný převod na 

jednotlivý výběrný hospodářský způsob. Postup s maximální 

preferencí přirozených procesů. 

Vývoj porostu přirozené druhové skladby a přirozené, 

diferencované věkové i prostorové struktury s kontinuální, 

přirozenou obnovou, s maximální preferencí přirozených 

procesů, při ţádoucím vývoji ploch ponechání přirozené 

sukcesi resp. údrţbě nutnými zásahy jednotlivého výběru. 

Způsob obnovy a obnovní postup 

V předmýtním věku podnikat dle moţností a potřeby kroky 

k vývoji podrostu umoţňujícího následné podrostní formy 

obnovy. Realizovat opatření pro vývoj a ochranu 

přirozeného zmlazení, do vhodných míst event. situovat i 

umělé podsadby a vnášet jejich pomocí chybějící jedli. 

Obnovu realizovat s maximální preferencí přirozených 

procesů. V mýtním věku smrků zahájit velmi pozvolnou 

přirozenou maloplošnou clonnou, event. kombinovanou 

obnovu a převod na podrostní hospodaření.  V porostech jiţ 

blízkých přirozené, diverzifikované cílové struktuře 

minimalizovat úmyslné těţby a realizovat převáţně jen 

nutné nahodilé zásahy zdravotního výběru. Dle potřeby 

velmi pozvolna uvolňovat plochy s přirozeným zmlazením, s 

odcloněním nespěchat a ponechávat více prostoru pro 

autoregulační procesy - dle situace spíše upřednostňovat 

přirozený výběr v zástinu před výchovnými zásahy; resp. 

diverzifikací světelných podmínek zvyšovat genetickou 

rozmanitost populací zastoupených dřevin. Staré zdravé 

jedince přirozených druhů předrţovat do vysokého věku, 

vyuţívat a podporovat přirozené zmlazení. V přiměřené míře 

ponechávat v porostu jedince ve stadiu rozpadu, doupné 

stromy a tlející padlé dřevo jako biotop ornitofauny, 

entomofauny, mykoflóry i dalších skupin organizmů. 

V maximální míře ponechat spontánnímu vývoji, vyloučit 

úmyslné těţby a realizovat převáţně jen nutné nahodilé 

zásahy zdravotního výběru. Staré zdravé jedince přirozených 

druhů předrţovat do vysokého věku a vyuţívat jejich 

přirozené zmlazení. V přiměřené míře ponechávat v porostu 

jedince ve stadiu rozpadu, doupné stromy a tlející padlé 

dřevo jako biotop ornitofauny, entomofauny, mykoflóry i 

dalších skupin organizmů. 

Péče o nálety, nárosty a kultury 

Dle potřeby uvolňovat plochy s přirozeným zmlazením, s 

odcloněním ale nespěchat a ponechávat více prostoru pro 

autoregulační procesy - dle situace spíše upřednostňovat 

přirozený výběr v zástinu před "umělými" výchovnými 

zásahy. Jen v nezbytných případech zváţit prostřihávky 

přehoustlého náletu s podporou vhodných druhů a 

perspektivních jedinců. Případná sanace zmlazení 

nevhodných nepůvodních druhů. Na vhodných místech dbát 

na posílení podílu JD, realizovat nátěry, event. plocení 

přirozeného náletu, dle potřeby péče k zajištění umělých 

jedlových podsadeb. Podporovat i přiměřený podíl ostatních 

vedlejších druhů dle uvedené přirozené skladby. 

Převáţně bez větších nároků na péči. Dle potřeby event. 

podpořit přiměřenou účast vedlejších přirozených druhů 

dřevin dle uvedené přirozené skladby. Případná sanace 

zmlazení nevhodných nepůvodních druhů. 
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Výchova porostů 

Starý porost bez zásahu. Dle potřeby výchovné zásahy v 

podúrovni a podrostu k podpoře perspektivních jedinců 

přirozené skladby (zejm. JD) a zvýšení věkové diferenciace. 

Vyuţívat mezery v porostech na vhodných místech pro 

doplnění podílu JD podsadbou, s následným zajištěním a 

výchovou. 

Převáţně bez zásahů do spontánního vývoje porostu.  

Opatření ochrany lesa  

Z dlouhodobého hlediska je cílem výchova uvolněného ekologicky a mechanicky stabilního a odolného porostu přirozené 

druhové skladby a věkové a prostorové struktury. Ochrana mladých jedinců a přirozeného zmlazení druhů trpících okusem 

(JD, BK). Při event. polomech vyklízet hmotu nad zmlazením JD. V rámci managementu pravidelné kontroly zdravotního 

stavu porostů a výskytu podkorních škůdců, případná instalace lapačů, event. nejnutnější asanace napadených jedinců. 

Přiměřeně ponechávat v porostu jedince ve stadiu rozpadu, doupné stromy a tlející dřevo. 

Doporučené technologie 
Uţívat šetrné způsoby přibliţování (koně, lanové technologie), bez vjezdu těţší techniky, zejména zcela bez pojíţdění cenných a 

podmáčených ploch. Nutné manipulace technikou v porostu realizovat mimo vegetační období, dbát na minimalizaci narušení půdního 

krytu, škod na stromech a zmlazení. Zcela vyloučit další odvodnění  a nevhodné úpravy přirozeného vodního reţimu. 

Poznámka 
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Rámcová směrnice péče o les podle souborů lesních typů 

Číslo směrnice Kategorie lesa Soubory lesních typů 

3 32a – přírodní rezervace 6O  (HS 57 - oglejená stanoviště vyšších poloh) 

Cílová druhová skladba dřevin (%) při obnově lesa 

základní dřeviny meliorační a zpevňující dřeviny ostatní dřeviny 

6O- jd 5.5, sm 3.5, bk1 6O - br, jr, ol, os  

A) Porostní typ  B) Porostní typ  

paseky a světliny  SM mlaziny 

Základní rozhodnutí 

Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba 

140-160 i více let 40-60 let aţ nepřetrţitá 80-100 let 30-40 let 

Hospodářský způsob Hospodářský způsob 

vývoj dlouhodobě směřovat k výběrnému porostu 
výchovu směřovat k převodu na maloplošné podrostní 

formy hospodaření, do budoucna aţ jednotlivý výběr 

Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty 

Zaloţení a výchova porostu přirozené druhové skladby a 

přirozené, diferencované věkové i prostorové struktury s 

kontinuální, přirozenou obnovou. Postupné dosaţení členité, 

ekologicky i mechanicky stabilní porostní výstavby. Postup s 

maximální preferencí přirozených procesů, event. při 

ţádoucím vývoji ponechání převáţně přirozené sukcesi. 

Výchova aţ dílčí rekonstrukce směrem k porostu přirozené 

druhové skladby a přirozené, diferencované věkové i 

prostorové struktury s kontinuální, přirozenou obnovou. 

Postupný převod k přirozeným maloplošným podrostním, 

následně aţ výběrovým formám hospodaření. Postup s 

maximální preferencí přirozených procesů. 

Způsob obnovy a obnovní postup 

Budoucí obnovní postup stanovit podle stupně  dosaţeného 

zastoupení druhů přirozené skladby, věkové diferenciace 

porostu a předpokladů pro přechod na podrostní 

hospodaření, resp výběrové. Obnovní postupy volit s 

maximální preferencí přirozených procesů. V porostech 

blízkých cílové struktuře realizovat jen nutné nahodilé 

zásahy zdravotního výběru. Staré zdravé jedince přirozených 

druhů předrţovat do vysokého věku, vyuţívat přirozené 

zmlazení. V únosné míře zachovávat v porostu jedince ve 

stadiu rozpadu, doupné stromy, resp. tlející padlé dřevo jako 

biotop ornitofauny, entomofauny, mykoflóry i dalších 

skupin organizmů. 

V dospělosti porostu dle situace a potřeby realizovat opatření pro 

ochranu přirozeného zmlazení, do vhodných míst situovat i umělé 

podsadby a vnášet jejich pomocí chybějící či nedostatečně 

zmlazující druhy přirozené skladby. Pro případné umělé výsadby 

pouţívat jen sadební materiál geograficky blízké provenience, 

listnáče nejlépe silnější (cca poloodrostky). 

Budoucí obnovní postup stanovit podle stupně  dosaţeného 

zastoupení druhů přirozené skladby, věkové diferenciace porostu a 

předpokladů pro přechod na podrostní hospodaření. Obnovní 

postupy s maximální preferencí přirozených procesů.  

V případě převahy smrku v mýtním věku smrkové sloţky jen 

relativně rychlejší přirozená maloplošná clonná nebo kombinovaná 

obnova a převod na podrostní hospodaření. Dle potřeby přednostně 

a pozvolna uvolňovat plochy s přirozeným zmlazením, ale s 

odcloněním nespěchat a ponechávat více prostoru pro 

autoregulační procesy - dle situace spíše upřednostňovat přirozený 

výběr v zástinu před výchovnými zásahy; resp. diverzifikací 

světelných podmínek zvyšovat genetickou rozmanitost populací 

zastoupených dřevin.  

V případě dosaţení příznivé druhové a věkové struktury zahájit 

v mýtním věku smrků jen velmi pozvolnou maloplošnou clonnou 

obnovu, resp. realizovat převod na jednotlivé výběrové 

hospodaření s nepřetrţitou obnovní dobou. V porostech blízkých 

cílové struktuře realizovat jen nutné nahodilé zásahy zdravotního 

výběru. Staré zdravé jedince přirozených druhů předrţovat do 

vysokého věku, vyuţívat přirozené zmlazení. V únosné míře 

zachovávat v porostu jedince ve stadiu rozpadu, doupné stromy, 

resp. tlející padlé dřevo jako biotop ornitofauny, entomofauny, 

mykoflóry i dalších skupin organizmů. 

Péče o nálety, nárosty a kultury 

Zajištění výsadeb, ochrana proti okusu (plocení, opakované 

nátěry repelenty, event. jiná individuální ochrana), dle 

potřeby redukovat v nezajištěných porostech mechanicky 

buřeň (oţínáním, ošlapem), zejm. dbát na zajištění podílu JD 

a BK v porostu. Vedle hlavních druhů přiměřeně podporovat 

i podíl ostatních sloţek uvedené přirozené skladby. Případná 

sanace náletu nevhodných druhů.  

Dbát na zvýšení podílu JD - ochrana výsadeb proti okusu, 

dle potřeby redukovat v nezajištěných porostech kolem 

perspektivních jedinců mechanicky buřeň (oţínáním, příp. 

ošlapem). Podporovat i přiměřený podíl ostatních druhů dle 

uvedené přirozené skladby, případná sanace zmlazení 

nevhodných nepůvodních druhů. 
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Výchova porostů 

Sledovat vývoj mladých porostů a dle potřeby aplikovat 

výchovné prořezávky. Obecně výchova porostu přirozené 

druhové skladby a přirozené, diferencované věkové i 

prostorové struktury s kontinuální, přirozenou obnovou, 

dosaţení členité, ekologicky i mechanicky stabilní porostní 

výstavby. Perspektivně zapěstovávat přiměřeně uvolněný 

zápoj s tvorbou stabilnějších hluboko zavětvených korun, 

zejm. u SM. Později Upřednostnit spíše přirozené procesy 

sukcese a autoregulace a jen dle potřeby usměrňovat vývoj 

zpravidla jen jemnými výchovnými zásahy. Dle potřeby 

event. další doplnění přirozených druhů dřevin zejm. JD a 

BK a podpora účasti dalších přirozených vtoušených druhů. 

Obecně výchovu směřovat k vývoji ekologicky i 

mechanicky stabilních porostů přirozené druhové skladby a 

diferencované věkové struktury. V mladých, zejm. hustě 

zapojených porostech SM bude nutné výchovné zásahy 

realizovat pravidelně. Na úkor SM podporovat stávající 

perspektivní jedince ostatních přítomných přirozených 

druhů, v max. míře vyuţívat mezery v porostech jako 

východiska pro dosadbu JD. resp. i BK a dalších chybějících 

přirozených druhů. U SM zapěstovávat přiměřeně uvolněný 

zápoj s tvorbou stabilnějších hluboko zavětvených korun. 

Sanace event. náletu nevhodných druhů. 

Opatření ochrany lesa  

Z dlouhodobého hlediska je cílem výchova uvolněného ekologicky a mechanicky stabilního a odolného porostu přirozené 

druhové skladby a věkové a prostorové struktury. Ochrana mladých jedinců a přirozeného zmlazení druhů trpících okusem 

(JD, BK). Dle potřeby mechanická ochrana nezajištěných porostů před buření. Při event. polomech vyklízet hmotu nad 

zmlazením JD. V rámci managementu pravidelné kontroly zdravotního stavu porostů a výskytu podkorních škůdců, 

případná instalace lapačů, event. nejnutnější asanace napadených jedinců. Přiměřeně ponechávat v porostu jedince ve 

stadiu rozpadu, doupné stromy a tlející dřevo. 

Doporučené technologie 
Uţívat šetrné způsoby přibliţování (koně, lanové technologie, popř. LKT s nízkotlakými pneumatikami), bez vjezdu těţší techniky. 

Nutné manipulace technikou v porostu realizovat mimo vegetační období, dbát na minimalizaci narušení půdního krytu, škod na 

stromech a zmlazení. 

Poznámka 
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Rámcová směrnice péče o les podle souborů lesních typů 

Číslo směrnice Kategorie lesa Soubory lesních typů 

3 32a – přírodní rezervace 6O  (HS 57 - oglejená stanoviště vyšších poloh) 

Cílová druhová skladba dřevin (%) při obnově lesa 

základní dřeviny meliorační a zpevňující dřeviny ostatní dřeviny 

6O- jd 5.5, sm 3.5, bk1 6O - br, jr, ol, os  

C) Porostní typ  D) Porostní typ  

SM tyčkoviny a tyčoviny  SM kmenoviny 

Základní rozhodnutí 

Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba 

80-100 let 30-40 let 120-140 i více let 30-40 let aţ nepřetrţitá 

Hospodářský způsob Hospodářský způsob 

výchovu směřovat k převodu na maloplošné podrostní formy 

hospodaření, do budoucna aţ jednotlivý výběr 

převod na maloplošné podrostní či násečné formy 

hospodaření, postupně aţ na jednotlivý výběr 

Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty 

Výchova směrem k porostu přirozené druhové skladby a 

přirozené, diferencované věkové i prostorové struktury s 

kontinuální, přirozenou obnovou. Postupný převod k 

přirozeným maloplošným podrostním, následně aţ 

výběrovým formám hospodaření. Postup s maximální 

preferencí přirozených procesů. 

Postupný vývoj porostu přirozené druhové skladby a 

přirozené, diferencované věkové i prostorové struktury s 

kontinuální, přirozenou obnovou. Postupný převod k 

přirozeným maloplošným podrostním, následně aţ 

výběrovým formám hospodaření. Postup s maximální 

preferencí přirozených procesů. 

Způsob obnovy a obnovní postup 

V dospělosti porostu dle situace a potřeby realizovat 

opatření pro ochranu přirozeného zmlazení, do vhodných 

míst situovat i umělé podsadby a vnášet jejich pomocí 

chybějící či nedostatečně zmlazující druhy přirozené 

skladby. Pro případné umělé výsadby pouţívat jen sadební 

materiál geograficky blízké provenience, listnáče nejlépe 

silnější (cca poloodrostky). 

Budoucí obnovní postup stanovit podle stupně  dosaţeného 

zastoupení druhů přirozené skladby, věkové diferenciace 

porostu a předpokladů pro přechod na podrostní 

hospodaření. Obnovní postupy s maximální preferencí 

přirozených procesů.  

V případě převahy smrku v mýtním věku smrkové sloţky 

jen relativně rychlejší přirozená maloplošná clonná nebo 

kombinovaná obnova a převod na podrostní hospodaření. 

Dle potřeby přednostně a pozvolna uvolňovat plochy s 

přirozeným zmlazením, ale s odcloněním nespěchat a 

ponechávat více prostoru pro autoregulační procesy - dle 

situace spíše upřednostňovat přirozený výběr v zástinu před 

výchovnými zásahy; resp. diverzifikací světelných 

podmínek zvyšovat genetickou rozmanitost populací 

zastoupených dřevin.  

V případě dosaţení příznivé druhové a věkové struktury 

zahájit v mýtním věku smrků jen velmi pozvolnou 

maloplošnou clonnou obnovu, resp. realizovat převod na 

jednotlivé výběrové hospodaření s nepřetrţitou obnovní 

dobou. V porostech blízkých cílové struktuře realizovat jen 

nutné nahodilé zásahy zdravotního výběru. Staré zdravé 

jedince přirozených druhů předrţovat do vysokého věku, 

vyuţívat přirozené zmlazení. V únosné míře zachovávat v 

porostu jedince ve stadiu rozpadu, doupné stromy, resp. 

tlející padlé dřevo jako biotop ornitofauny, entomofauny, 

mykoflóry i dalších skupin organizmů. 

V předmýtním věku podnikat v maximální míře kroky 

k vývoji podrostu umoţňujícího následné podrostní formy 

obnovy. Realizovat opatření pro vývoj a ochranu 

přirozeného zmlazení, do vhodných míst situovat podsadby i 

předsunuté kotlíky a vnášet jejich pomocí chybějící či 

nedostatečně zmlazující druhy přirozené skladby (zejména 

JD a BK). Pro případné umělé výsadby pouţívat jen sadební 

materiál geograficky blízké provenience, listnáče nejlépe 

silnější (cca poloodrostky). 

Obnovu realizovat s maximální preferencí přirozených 

procesů. V mýtním věku smrkové sloţky porostu zahájit 

pozvolnou přirozenou maloplošnou, event. kombinovanou 

clonnou obnovu a převod na podrostní hospodaření. Dle 

potřeby přednostně a pozvolna uvolňovat plochy s 

přirozeným zmlazením, ale s odcloněním nespěchat a 

ponechávat více prostoru pro autoregulační procesy - dle 

situace spíše upřednostňovat přirozený výběr v zástinu před 

výchovnými zásahy; resp. diverzifikací světelných 

podmínek zvyšovat genetickou rozmanitost populací 

zastoupených dřevin. Staré zdravé jedince přirozených 

druhů předrţovat do vysokého věku, vyuţívat jejich 

přirozené zmlazení. V únosné míře zachovávat v porostu 

jedince ve stadiu rozpadu, doupné stromy, resp. tlející padlé 

dřevo jako biotop ornitofauny, entomofauny, mykoflóry i 

dalších skupin organizmů.  

V dalších obnovních cyklech můţe následovat jiţ úplný 

převod na jednotlivé výběrové hospodaření s nepřetrţitou 

obnovní dobou, resp. v porostech blízkých cílové struktuře  

jen nutné nahodilé zásahy zdravotního výběru. 
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Péče o nálety, nárosty a kultury 

Dle potřeby péče k zajištění umělých dosadeb JD, resp. BK, 

ochrana proti okusu (opakované nátěry repelenty, příp. 

plocení či individuální ochrana). V případě potřeby 

redukovat v dosadbách  mechanicky buřeň (oţínáním, příp. 

ošlapem). Vedle hlavních druhů dřevin podporovat i 

přiměřený podíl všech ostatních přirozených dle uvedené 

přirozené skladby. 

V budoucnu v dospělých porostech ochrana a podpora příp. 

přirozeného náletu, dle potřeby uvolňovat plochy s 

přirozeným zmlazením, s odcloněním ale nespěchat a 

ponechávat více prostoru pro autoregulační procesy - dle 

situace spíše upřednostňovat přirozený výběr v zástinu před 

"umělými" výchovnými zásahy. V nezbytných případech 

zváţit prostřihávky přehoustlého náletu s podporou 

vhodných druhů a perspektivních jedinců. Případná sanace 

zmlazení nevhodných nepůvodních druhů.  

Dle potřeby péče k zajištění umělých podsadeb JD, resp. 

BK, zejm. ochrana proti okusu (opakované nátěry repelenty, 

plocení, příp. jiná individuální ochrana). 

Ochrana a podpora přirozeného náletu, podle situace 

opakované nátěry repelenty, plocení, příp. jiná individuální 

ochrana. Dle potřeby uvolňovat plochy s přirozeným 

zmlazením, s odcloněním ale nespěchat a ponechávat více 

prostoru pro autoregulační procesy - dle situace spíše 

upřednostňovat přirozený výběr v zástinu před "umělými" 

výchovnými zásahy. V nezbytných případech zváţit 

prostřihávky přehoustlého náletu s podporou vhodných 

druhů a perspektivních jedinců. Vedle hlavních druhů dřevin 

podporovat i přiměřený podíl všech ostatních přirozených 

dle uvedené přirozené skladby. Případná sanace zmlazení 

nevhodných nepůvodních druhů. 

Výchova porostů 

Výchovu směřovat k vývoji ekologicky i mechanicky 

stabilních porostů přirozené druhové skladby a diferencované 

věkové struktury. V mladých, zejm. hustě zapojených 

porostech SM bude nutné výchovné zásahy realizovat 

pravidelně: na úkor SM podporovat stávající perspektivní 

jedince ostatních přítomných přirozených druhů, v max. míře 

vyuţívat mezery v porostech jako východiska pro dosadbu 

JD, resp. i BK a dalších chybějících přirozených druhů. U 

SM zapěstovávat přiměřeně uvolněný zápoj s tvorbou 

stabilnějších hluboko zavětvených korun. Sanace event. 

náletu nevhodných druhů. 

Převáţně bez zásahu. Do budoucna v případě dle potřeby 

event. jemné výchovné zásahy v podůrovni a podrostu. 

Opatření ochrany lesa  

Z dlouhodobého hlediska je cílem výchova uvolněného ekologicky a mechanicky stabilního a odolného porostu přirozené 

druhové skladby a věkové a prostorové struktury. Ochrana mladých jedinců a přirozeného zmlazení druhů trpících okusem 

(JD, BK). Při event. polomech vyklízet hmotu nad zmlazením JD. V rámci managementu pravidelné kontroly zdravotního 

stavu porostů a výskytu podkorních škůdců, případná instalace lapačů, event. nejnutnější asanace napadených jedinců. 

Přiměřeně ponechávat v porostu jedince ve stadiu rozpadu, doupné stromy a tlející dřevo. 

Doporučené technologie 
Uţívat šetrné způsoby přibliţování (koně, lanové technologie, popř. LKT s nízkotlakými pneumatikami), bez vjezdu těţší techniky. 

Nutné manipulace technikou v porostu realizovat mimo vegetační období, dbát na minimalizaci narušení půdního krytu, škod na 

stromech a zmlazení. 

Poznámka 



 Str. 57 

 

Rámcová směrnice péče o les podle souborů lesních typů 

Číslo směrnice Kategorie lesa Soubory lesních typů 

4 32a – přírodní rezervace 6H  (HS 55b - ţivná stanoviště vyšších poloh) 

Cílová druhová skladba dřevin (%) při obnově lesa 

základní dřeviny meliorační a zpevňující dřeviny ostatní dřeviny 

6H - jd4, sm 3, bk 3 6H - kl, js, jl, jr  

A) Porostní typ  B) Porostní typ  

SM kmenoviny  BK kotlík 

Základní rozhodnutí 

Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba 

120-140 i více let 30-40 let aţ nepřetrţitá 130-160 i více let nepřetrţitá 

Hospodářský způsob Hospodářský způsob 

převod na maloplošné podrostní či násečné formy 

hospodaření, postupně aţ na jednotlivý výběr 

začlenit do okolí jako prvek maloplošné násečné obnovy, 

postupně převod aţ na jednotlivý výběr 

Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty 

Postupný vývoj porostu přirozené druhové skladby a 

přirozené, diferencované věkové i prostorové struktury s 

kontinuální, přirozenou obnovou. Postupný převod k 

přirozeným maloplošným podrostním, následně aţ 

výběrovým formám hospodaření. Postup s maximální 

preferencí přirozených procesů. 

Vývoj porostu přirozené druhové skladby a přirozené, 

diferencované věkové i prostorové struktury s kontinuální, 

přirozenou obnovou. Postupný převod k přirozeným 

maloplošným podrostním, následně aţ výběrovým formám 

hospodaření. Postup s maximální preferencí přirozených 

procesů. 

Způsob obnovy a obnovní postup 

V předmýtním věku podnikat v maximální míře kroky 

k vývoji podrostu umoţňujícího následné podrostní formy 

obnovy. Realizovat opatření pro vývoj a ochranu 

přirozeného zmlazení, do vhodných míst situovat umělé 

podsadby a vnášet jejich pomocí chybějící či nedostatečně 

zmlazující druhy přirozené skladby (zejm. JD, BK). Pro 

případné umělé výsadby pouţívat jen sadební materiál 

geograficky blízké provenience, listnáče nejlépe silnější (cca 

poloodrostky). 

Obnovu realizovat s maximální preferencí přirozených 

procesů. V mýtním věku smrkové sloţky porostu zahájit 

pozvolnou přirozenou maloplošnou clonnou, event. 

kombinovanou obnovu a převod na podrostní hospodaření. 

Dle potřeby přednostně a pozvolna uvolňovat plochy s 

přirozeným zmlazením, s odcloněním nespěchat a 

ponechávat více prostoru pro autoregulační procesy - dle 

situace spíše upřednostňovat přirozený výběr v zástinu před 

výchovnými zásahy; resp. diverzifikací světelných 

podmínek zvyšovat genetickou rozmanitost populací 

zastoupených dřevin. Staré zdravé jedince přirozených 

druhů předrţovat do vysokého věku, vyuţívat jejich 

přirozené zmlazení. V únosné míře zachovávat v porostu 

jedince ve stadiu rozpadu, doupné stromy, resp. tlející padlé 

dřevo jako biotop ornitofauny, entomofauny, mykoflóry i 

dalších skupin organizmů. V dalších obnovních cyklech 

můţe následovat jiţ úplný převod na jednotlivé výběrové 

hospodaření s nepřetrţitou obnovní dobou. 

V budoucnu dlouhodobá obnova jednotlivým výběrem, resp. 

při dosaţení struktury porostu blízké k cílové jen nutné 

nahodilé zásahy zdravotního výběru. 
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Péče o nálety, nárosty a kultury 

Dle potřeby péče k zajištění umělých podsadeb JD a BK, 

zejm. ochrana proti okusu (opakované nátěry repelenty, 

plocení, příp. jiná individuální ochrana). 

Ochrana a podpora přirozeného náletu, podle situace 

opakované nátěry repelenty, plocení, příp. jiná individuální 

ochrana. Dle potřeby uvolňovat plochy s přirozeným 

zmlazením, s odcloněním ale nespěchat a ponechávat více 

prostoru pro autoregulační procesy - dle situace spíše 

upřednostňovat přirozený výběr v zástinu před "umělými" 

výchovnými zásahy. V nezbytných případech zváţit 

prostřihávky přehoustlého náletu s podporou vhodných 

druhů a perspektivních jedinců. Vedle hlavních druhů dřevin 

podporovat i přiměřený podíl všech ostatních přirozených 

dle uvedené přirozené skladby. Případná sanace zmlazení 

nevhodných nepůvodních druhů. 

V budoucnu podpořit a vyuţít zmlazení BK ve vlastní ploše 

skupiny i jejím okolí, event. podsadit hloučky JD. 

Výchova porostů 

Převáţně bez zásahu. Do budoucna v případě dle potřeby 

event. jemné výchovné zásahy v podůrovni a podrostu. 

V současné fázi jemná výchovná a zdravotní probírka 

Opatření ochrany lesa  

Z dlouhodobého hlediska je cílem výchova uvolněného ekologicky a mechanicky stabilního a odolného porostu přirozené 

druhové skladby a věkové a prostorové struktury. Ochrana mladých jedinců a přirozeného zmlazení druhů trpících okusem 

(JD, BK). Při event. polomech vyklízet hmotu nad zmlazením JD. V rámci managementu pravidelné kontroly zdravotního 

stavu porostů a výskytu podkorních škůdců, případná instalace lapačů, event. nejnutnější asanace napadených jedinců. 

Přiměřeně ponechávat v porostu jedince ve stadiu rozpadu, doupné stromy a tlející dřevo. 

Doporučené technologie 
Uţívat šetrné způsoby přibliţování (koně, lanové technologie, popř. LKT s nízkotlakými pneumatikami), bez vjezdu těţší techniky. 

Nutné manipulace technikou v porostu realizovat mimo vegetační období, dbát na minimalizaci narušení půdního krytu, škod na 

stromech a zmlazení.  

Poznámka 
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d)péče o nelesní pozemky  

 
Charakter bezlesí zarůstajících degradovaných rašelinných lad má podmáčená plochá nelesní partie v 

jihozápadní části lokality. Značná část plochy je odvodněna sítí relativně  hlubokých příkopů, na části ploch byl 

proveden pokus o zalesnění smrkem. Pozemky jsou evidenčně vedeny jako lesní půda, typologie ÚHÚL 

charakterizuje stanoviště SLT 6R. Pro plnění funkcí ZCHÚ bude ţádoucí obnova vodního reţimu narušeného 

melioracemi (vystavení hladiny podzemní vody na přirozenou původní úroveň jednoduchým přehrazením sítě 

odvodňovacích příkopů) a obnova kosení na části ploch s ponecháním části starších náletů přirozené sukcesi. 

Současnou vegetaci tvoří z větší části degradované a značně ruderalizované porosty vlhkých aţ mokrých lad, 

dosud ale s alespoň místy zachovanými zbytky spol. svazu Molinion, Calthenion i cca Caricion fuscae, včetně 

zbytků populací některých charakteristických ohroţených druhů. Pro tuto část území je stanoven následující 

management jako pro nelesní plochy: 

 
 

Rámcová směrnice péče o nelesní pozemky 
Typ 

managementu 

Vhodný  

interval 

Min. 

interval 

Pracovní 

 nástroj 

Ter-

mín 
Upřesňující podmínky 

5A 
regulační 

obnova kosení 

rašelinných lad 

1x 

ročně 

1 - 2 x  

za 2 roky 
křovinořez 

VI.- 

IX. 

Na dosud méně zarostlých plochách rašelinných lad v JZ části území 

obnova extenzivního lukařského managementu. Na větší části plochy s 

degradujícími společenstvy kosení dvakrát ročně, ve vhodném termínu 

pro potlačení třtiny křovištní (začátek metání) a téţ kopřivy, pcháče 

osetu, kerblíku (při max. nárůstu hmoty) a dalších expandujících 

ruderálních druhů a odvozem sklizené hmoty. Intenzivnější kosení bude 

nutné ve fázi po revitalizační úpravě pro sanaci nástupu ruderálů. Po 

ústupu ruderalizace omezení počtu sečí na 1-2 x ročně s pozdějším 

termínem první seče,  úprava reţimu dle stavu porostů i zbytků populací 

ohroţených druhů. Dle moţností aplikace asynchronního kosení a 

postupný přechod na převáţně jednosečné porosty s pozdějším resp. 

střídajícím se termínem zásahu. Vhodný harmonogram bude vhodné 

postupně odzkoušet podle vývoje porostů. V kosené louce ponechat jako 

solitery stávající vzrostlejší perspektivní jedince dřevin, resp. skupiny 

náletu jako rozptýlenou soliterní a skupinovou zeleň. Stávající souvisleji 

zarostlé partie ponechat v mozaice s loukami přirozené sukcesi. Dle 

aktuálního stavu porostu zváţit varianty obnovy luk na plochách SM 

výsadeb, jejich ponechání sukcesi či zapěstování skupin přirozené 

rašelinné smrčiny vylepšené přirozenými vtroušenými druhy, event. 

včetně blatky. 

5B 
asanační 

revitalizace 

odvodněných 

rašelinišť 

1x 

za 10 let 

1x 

za 10 let 

vhodná 

mechani-

zace dle 

moţností 

dodavatele 

X.-

III. 

V partiích charakteru rašelinných lad bude ţádoucí obnova vodního 

reţimu narušeného odvodněním. Na základě projektu realizovat 

jednoduchá opatření k retardaci odtoku sítí příkopů jejich přehraţením  

kamennými (nebo dřevěnými či jinými vhodnějšími a jednodušeji 

dostupnými) přehráţkami ve vhodném odstupu dle sklonu terénu s 

ponecháním přepadů pro mělké proudění mírně pod úrovní terénu na 

hlavním sběrném příkopu. V příkopech tak vznikne kaskáda tůní, v 

nichţ lze očekávat nástup pestrých mokřadních a slatinných biocenóz. V 

odvodněné části rašeliniště dojde ke zvýšení a stabilizaci úrovně hladiny 

podpovrchové vody a předpokládané pozvolné obnově společenstev 

slatinných luk. Dle moţností event. vyuţít k zásypu více vyvýšené části 

deponií ponechaných podél příkopů při jejich hloubení a dosud 

zarostlých ruderály a zčásti tak tyto novotvary sanovat.  

V návaznosti na sanaci podrobného odvodnění by byla vhodná i 

revitalizace hlavních sběrných vodotečí (bezejmenný přítok 

Lukavického potoka, event. i přilehlý úsek toku Lukavického p.),  - dle 

moţností jednoduchá opatření pro zvýšení nivelety dna, rozvolnění 

napřímené trati, zvýšení členitosti koryta, odstranění  části, event. 

většiny opevnění koryta apod. na základě průzkumu a projektu. Pro max. 

omezení ruderalizace realizovat opatření v mimovegetačním období se 

sanací do začátku vegetace. 
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Péče o rostliny  
 

Navrţené managementové zásahy představované péčí o staré lesní porosty resp. zachovaná přirozená 

lesní společenstva, jakoţ i obnovou mokřadních ekosystémů, jsou zároveň vhodným typem péče o zjištěné 

ohroţené rostlinné druhy, účastnící se chráněných společenstev. 

 

 

Péče o houby 
 

Po mykologické stránce bude území PP patrně poměrně bohaté. K diverzitě mykoflóry makromycetů 

přispívá vlhké mezoklima a místy i časově dosti vzdálené lesnické zásahy. Bude vhodné realizovat doplňkový 

mykologický průzkum ve vhodném období a dle jeho výsledků event. upravit některá opatření. Navrţená péče o 

lesní fytocenózy by ale měla vyhovovat i poţadavkům na zachování pestré mykoflóry, jako její součásti. 

 

 

Péče o živočichy  
 

Management Přírodní památky je zaměřen na ochranu a obnovu přirozených smíšených luţních, 

rašelinných aţ mezofilních lesů a přirozených rašelinných luk v mozaice s přirozenými křovinnými 

společenstvy, mimořádně vhodných jako biotop pestré avifauny, entomofauny i dalších skupin ţivočichů. 

Dalším cílem je obnovit v lokalitě přirozený vodní reţim mokřadních biotopů a hydrologických prvků 

(revitalizace upravených koryt vodotečí, zahrazení sítě odvodňovacích kanálů) téţ s cílem zvýšení druhové 

diverzity přirozených zoocenóz.  

Doporučená opatření 

o zvýšení diverzity biotopu tvorbou tůní v prostoru niv drobných vodotečí 

o dle moţností minimalizovat rušení ptáků v hnízdní sezóně 

o ponechání doupných stromů a tlejících padlých kmenů v porostech 

o zemní práce při revitalizačních úpravách realizovat ve nejvhodnějším období roku z hlediska zoocenózy 

(minimalizovat rušení v hnízdní době, nepoškozovat zimující jedince apod.) 

o zachovat a rozšiřovat zázemí přirozených lesů a lučních biotopů v širším okolí lokality v rámci tvorby 

ÚSES 
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3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území podle dílčích ploch 

 

a) lesy 
 

Celé území navrţené PP je tvořeno evidenčně lesními pozemky. Rozčlenění území na dílčí plochy bylo 

provedenou podle hranic trvalého rozdělení lesa v členění na porostní skupiny s malými úpravami v rámci 

přizpůsobení skutečnému stavu. Ojediněle byla lesní skupina rozdělena na části s odlišným charakterem porostu 

a managementu. Výčet zásahů po dílčích pracovních plochách, resp. jim odpovídajících porostních skupinách  

je sestaven do následující tabulky : 

 
 

Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území podle dílčích ploch - lesy 
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Doporučený zásah 

N
a

lé
h

a
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o

st
 

P
o

z
n

á
m

k
a

 

952A00 

jih 
01a 0,427 

6O 

7G 

60 

40 

3A 

2A 
- - 0 

Navrhované zásahy: 

Zalesnění JD, SM, BK. 

Dlouhodobý cíl péče: 

Výchova přirozeného různověkého smíšeného porostu SM a JD, vtroušeně BK. 

1  

952A00 

sever 
01b 0,126 

7G 

6R 

70 

30 
2A - - 0 

Navrhované zásahy: 

Bez zásahu. 

Dlouhodobý cíl péče: 

Ponechání přirozenému vývoji vegetace. 

3  

952A03 

jih 
02a 0,137 

7G 

5L 

60 

30 

2C 

1A 

SM 

OL 

OS 

95 

4 

1 

28 

Navrhované zásahy: 
Výchovná probírka. 

Dlouhodobý cíl péče: 

Podpořit vývoj podrostu se SM,  účastí JD, OL a dalších přirozených druhů , 

postupný vznik různověké skupiny charakteru podmáčené smrčiny s přechodem do 

smrkové jedliny s maloplošnými podrostními formami obnovy. 

1  

952A03 

sever 
02b 0,235 

6O 

7G 

60 

40 
 SM 100 28 

Navrhované zásahy: 
Výchovná probírka. 

Dlouhodobý cíl péče: 

V budoucnu podpořit nálet dalších přirozených dřevin do porostu a iniciovat 

postupný vývoj různověké skupiny SM a  JD  s vtroušeným BK. Postupně zapojit 

jako součást vznikajícího okolního různověkého jedlo – smrkového porostu.  

1  

952A04 

střed 
03a 0,073 7G 100 2C SM 100 25 

Navrhované zásahy: 
Výchovné probírky dle stavu jednotlivých skupin. 

Dlouhodobý cíl péče: 
Podpořit vývoj podrostu přirozených dřevin, případně jej doplnit umělou 

podsadbou, iniciovat postupný vývoj porostu přirozené různověké podmáčené 

smrčiny s přechodem do vlhké smrkové jedliny s maloplošnými podrostními 

formami obnovy. Odloučenou skupinu postupně začlenit jako součást okolního 

různověkého porostu.  

1  

952A04 

východ 
03b 0,644 

7G 

6R 

90 

10 
2C SM 100 25 

Navrhované zásahy: 
Výchovné probírky dle stavu jednotlivých skupin. 

Dlouhodobý cíl péče: 

Podpořit vývoj podrostu přirozených dřevin, případně jej doplnit umělou 

podsadbou, iniciovat postupný vývoj porostu přirozené různověké podmáčené 

smrčiny s přechodem do vlhké smrkové jedliny s maloplošnými podrostními 

formami obnovy. Odloučenou skupinu postupně začlenit jako součást okolního 

různověkého porostu.  

1  

952A04 

západ 
03c 0,028 6H 100 4B BK 100 25 

Navrhované zásahy: 

Jemná výchovná a zdravotní probírka. 

Dlouhodobý cíl péče: 

Postupně zapojit jako součást vznikajícího okolního různověkého jedlo - smrko- 

bukového porostu. 

3  

952A06a 

jih 
04a 1,391 

5L 

7G 

90 

10 
1C 

OL 

SM 

BO 

80 

15 

5 

59 

Navrhované zásahy: 

Bez zásahu. 

Dlouhodobý cíl péče: 
Jádrová část ZCHÚ, ponechat převáţně procesům přirozené sukcese, event. jen 

nutný zdravotní výběr nebo jemná výchovná probírka. Zachovat stávající charakter 

OL luhu, v okrajích s přechody do podmáčené smrčiny.  

3  
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Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území podle dílčích ploch - lesy 
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Doporučený zásah 
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952A06a 

sever 
04b 0,450 

7G 

6R 

5L 

60 

30 

10 

2C 
SM 

OL 

95 

5 
59 

Navrhované zásahy: 

Jemná výchovná probírka. 

Dlouhodobý cíl péče: 

Do budoucna začlenit jako součást okolních různověkých porostů podmáčené 

smrčiny s přechodem do smrkové jedliny. 

2  

952A08 

jih 
05a 2,585 

7G 

6O 

6H 

60 

30 

10 

2D 

3B 

4A 

SM 100 79 

Navrhované zásahy: 
Starý porost bez zásahu. Opatření k podpoře JD a SM zmlazení, event. dle potřeby 

doplnit umělou podsadbou (BK, popř. JD). 

Dlouhodobý cíl péče: 

Cílem je vývoj různověkého porostu SM a JD, v SZ části s příměsí BK, s 

maloplošnými podrostními formami hospodaření a přirozenou obnovou. V mýtním 

věku zahájit dlouhodobou maloplošnou kolíkovou obnovu tak, aby vedle úpravy 

druhové skladby docházelo s postupným dorůstáním jednotlivých maloplošných 

obnovných prvků k diferenciaci prostorové a věkové struktury.  Podpořit a 

maximálně vyuţívat přirozené zmlazení SM, JD, event.  dalších přirozených 

druhů, v případě bohatšího zmlazení realizovat dlouhodobou kombinovanou 

clonnou obnovu. Staré mohutnější SM předrţet do poslední fáze obnovy, vyuţívat 

zmlazení. 

2  

952A08 

sever 
05b 1,086 

6O 

7G 

80 

20 

3D 

1D 

SM 

BO 

BR 

JD 

90 

7 

2 

1 

79 

Navrhované zásahy: 
Starý porost bez zásahu. Zaloţit rozsáhlejší oplocenku pod JD skupinou pro 

ochranu náletů, zajistit ojedinělé zmlazení BK a KL. 

Dlouhodobý cíl péče: 

Cílem je vývoj různověkého porostu SM a JD, výš ve svahu s BK příměsí s 

maloplošnými podrostními formami hospodaření a přirozenou obnovou. V mýtním 

věku zahájit postupnou přirozenou n. kombinovanou maloplošnou clonnou 

obnovu.  Podporovat a maximálně vyuţívat zmlazení SM, JD, BK, KL, event.  

dalších přirozených druhů. Staré mohutnější SM předrţet do poslední fáze obnovy, 

vyuţívat zmlazení. 

2  

952A11 

střed 
06a 1,496 

1T 

5L 

7G 

6R 

55 

25 

15 

5 

 

1F 

 

2E 

 

 

SM 

OL 

BR 

70 

38 

2 

108 

Navrhované zásahy: 
Bez zásahu, příp. výběr mezi SM v luţní partii se zachováním OL podílu. Dle 

aktuálního stavu zváţit zachování nebo sanaci napadených stromů. 

Dlouhodobý cíl péče: 

Jádrové území ZCHÚ, ponechat převáţně přirozeným procesům sukcese s 

minimem zásahů do přirozeného vývoje předpokládaných cílových společenstev 

luţní smrkové olšiny podél vodoteče, s přechodem do podmáčené smrčiny 

na okrajích sníţeniny. V sušších okrajích podpořit podíl JD. 

3  

952A11 

západ 
06b 0,153 6H 100 4A SM 100 108 

Navrhované zásahy: 
Zatím předrţet, bez zásahu. Vhodné bude oplocení a podpora náletu (SM, BK, JD). 

Dlouhodobý cíl péče: 
Jednotlivý výběr, dle stavu zčásti ponechat na okraji porostu jako rozpadající se 

skupinu s podrostem přirozených druhů smíšeného lesa. 

2  

952A 

bezl.101 
07 0,046 6G 100 2A - - 0 

Navrhované zásahy: 

Případné zalesnění JD, SM, BK, pokud není vyuţívána.ke skládce dřeva 

Dlouhodobý cíl péče: 

Výchova přirozeného různověkého smíšeného porostu SM a JD, BK. 

3  

952D00 08 0,244 
7G 

6O 

70 

30 

1A 

3A 
- - - 

Navrhované zásahy: 
Zalesnění JD, SM, BK. 

Dlouhodobý cíl péče: 

Výchova přirozeného různověkého smíšeného porostu SM a JD, BK. 

1  

952D01 09 0,469 
6O 

7G 

50 

50 

3B 

2B 
SM 100 5 

Navrhované zásahy: 
Péče o nálety, výchova, doplnění hloučkovou výsadbou JD a BK. 

Dlouhodobý cíl péče: 
Vývoj přirozeného různověkého smíšen. porostu smrku a jedle s vtroušeným BK. 

1  

952D02 10 0,077 6R 100 2B SM 100 16 

Navrhované zásahy: 
Výchovná prořezávka 

Dlouhodobý cíl péče: 
Vývoj přirozeného různověkého porostu podmáčení´é smrčiny. 

1  

952D04a 11 0,954 

7G 

6R 

5L 

60 

20 

20 

2C 

 

1A 

SM 

OL 

95 

5 
36 

Navrhované zásahy: 
Výchovná probírka střední intenzity s preferencí OL. 

Dlouhodobý cíl péče: 
Postupný vývoj přirozeného různověkého porostu podmáčené smrčiny aţ luhu s 

maloplošnými podrostními formami hospodaření. 

1  
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Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území podle dílčích ploch - lesy 
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952D04b 12 0,534 
5L 

7G 

80 

20 
1E OL 100 36 

Navrhované zásahy: 

Výchova OL náletů. Na souvislejší nezarostlé ploše event. obnova kosení . Dle 

moţností opatření k obnově přirozeného charakteru vodoteče jako č.16. 

Dlouhodobý cíl péče: 
V lesní části postupný vývoj přirozeného různověkého porostu podmáčené smrčiny 

s maloplošnými podrostními formami hospodaření. Podél vodoteče extenzivním 

lukařským managementem a výchovou OL náletů iniciovat vývoj mozaiky 

přirozených květnatých mokrých aţ slatinných luk a přirozených luţních porostů. 

2  

952D06 13a 3,635 

7G 

6R 

6O 

5L 

50 

7 

40 

3 

2E 

 

3D 

SM 

BR 

BO 

OL 

OS 

65 

15 

10 

5 

5 

59 

Navrhované zásahy: 

Horní etáţ bez zásahu. Ţádoucí by byla skupinová podsadba JD do vhodných 

světlin. 

Dlouhodobý cíl péče:¨ 

Postupný vývoj porostů diferencované věkové a prostorové struktury se SM, JD a 

podílem dalších stávajících přirozených druhů  s maloplošnými podrostními 

formami hospodaření. Maximálním vyuţití procesů přirozené sukcese, dle potřeby 

jemný výchovný zásah sledující udrţení a prohloubení pestré dřevinné skladby s 

podílem BO, BR, OL, OS, JR. Pokračovat v umělém zavádění JD do porostů. 

2  

952D06 

tůň 
13b 0,105 6R 100 2F 

BR 

SM 

BO 

90 

5 

5 

89 

Navrhované zásahy: 
Ponechat bez zásahu přirozenému vývoji. Šetrný přístup i v okolních porostech tak, 

aby nebyl narušen vodní reţim lokality. 

Dlouhodobý cíl péče: 
Přirozený segment rašelinné březiny bez zásahů do spontánního vývoje. 

2  

952D09 

jih 
14a 1,637 

7G 

6R 

6O 

70 

10 

20 

2D 

 

3D 

SM 

BR 

BO 

80 

10 

10 

89 

Navrhované zásahy: 

Moţnost zahájení dlouhodobé kombinované clonné obnovy. Následně zaloţení JD 

podsadeb na menších prosvětlených plochách. 

Dlouhodobý cíl péče: 
Cílem je vývoj porostu přirozené dřevinné skladby a diferencované věkové a 

prostorové struktury s maloplošnými podrostními formami hospodaření a 

přirozenou obnovou  charakteru podmáčené smrčiny, přecházející do vlhké 

smrkové jedliny. Dlouhodobá kombinovaná clonová obnova, maximálně vyuţít 

přirozené zmlazení SM, doplnit je umělou podsadbou JD. 

2  

952D09 

sever 
14b 0,275 

7G 

6O 

5L 

45 

20 

35 

2E 

3D 

1F 

SM 

BR 

OL 

80 

10 

10 

89 

Navrhované zásahy: 
Rozšíření JD podsadeb do vhodných míst porostu v sušší vyvýšené části, vtroušeně 

zavést i BK. 

Dlouhodobý cíl péče: 
Pozvolná kombinovaná dlouhodobá clonná obnova. Vývoj přirozeného 

různověkého porostu s přechodem od smíšeného mezofilního lesa se SM, BK a JD 

do podmáčené smrčiny. 

1  

952D15 15 1,108 

7G 

6R 

6O 

50 

10 

40 

2E 

 

3D 

SM 

BR 

BO 

OS 

85 

5 

5 

5 

142 

Navrhované zásahy: 

Jednotlivý výběr, mírné uvolnění podrostu. Na vhodných prosvětlených místech 

zaloţení JD podsadeb do oplocenek. 

Dlouhodobý cíl péče: 

Cílem je vývoj porostů přirozené dřevinné skladby a diferencované věkové a 

prostorové struktury s maloplošnými podrostními formami hospodaření a 

přirozenou obnovou postupně vznikající v celé jiţní části lokality. Z hlediska 

dřevinné skladby v dlouhodobém výhledu vývoj porostů na přechodu od 

smíšeného mezofilního lesního společenstva smrku, jedle a buku v sušším V 

okraji, přes vlhkou smrkovou jedlinu k podmáčené smrčině, ve vlhčí V části s 

přechodem do podmáčené smrčiny aţ luhu podél údolnice na Z okraji porostu. 

Pokračování obnovy, alespoň část starých stromů předrţet do fáze rozpadu. V 

maximální míře vyuţívat spontánní zmlazení SM a dalších druhů, dle potřeby je 

doplnit podsadbami. Zachování stávajících vtroušených přirozených příměsí (BR, 

BO, OS, OL, JR). 

1  

952D 

bezl.104 
16 0,504 5L 100 1E 

OL 

OLS 

BR 

- - 

Navrhované zásahy: 

Výchova OL náletů. Na souvislejší nezarostlé ploše event. obnova kosení . 

Revitalizace vodoteče - dle moţností jednoduchá opatření pro zvýšení nivelety 

dna, rozvolnění napřímené trati, zvýšení členitosti koryta, odstranění  části event. 

opevnění koryta apod. na základě projektu. 

Dlouhodobý cíl péče: 

V lesní části postupný vývoj přirozeného různověkého porostu podmáčené smrčiny 

s maloplošnými podrostními formami hospodaření. Podél vodoteče extenzivním 

lukařským managementem a výchovou OL náletů iniciovat vývoj mozaiky 

přirozených květnatých mokrých aţ slatinných luk a přirozených luţních porostů. 

2  
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953A00 17 0,476 

7G 

6O 

6H 

50 

40 

10 

2A 

3A 

 

- - - 

Navrhované zásahy: 

Zalesnění JD, SM, BK. 

Dlouhodobý cíl péče: 

Výchova přirozeného různověkého smíšeného porostu SM a JD, BK. 

1  

953A01 

východ 
18a 0,770 

7G 

6O 

95 

5 
2B 

SM 

JD 

60 

40 
5 

Navrhované zásahy: 

Zajištění, výchova a vylepšení nárostů JD, na sušších místech zavést BK. 

Dlouhodobý cíl péče: 

Výchova přirozeného různověkého smíšeného porostu SM a JD, vtrouš. BK. 

1  

953A01 

západ 
18b 0,241 

6O 

7G 

60 

40 

3B 

2B 
JD 100 4 

Navrhované zásahy: 
Zalesnění JD, SM, vtrouš. BK, zajištění, výchova a vylepšení nárostů JD, sušších 

místech zavádět i BK. 

Dlouhodobý cíl péče: 
Výchova přirozeného různověkého smíšeného porostu SM a JD, Vtrouš.. BK. 

1  

953A05a 19 1,143 
7G 

6O 

60 

40 

2C 

3C 

SM 

OL 

97 

3 
45 

Navrhované zásahy: 

Jemná výchovná probírka v hustších partiích. 

Dlouhodobý cíl péče: 
Cílem je vývoj různověkého smíšeného porostu SM a JD, v sušším Z okraji s BK, 

ve vlhčí V části s přechodem do podmáčené smrčiny s podrostními formami 

hospodaření a přirozenou obnovou. Postupně vytvářet podmínky pro vývoj 

podrostu přirozených dřevin.V mýtním věku dlouhodobá přirozená nebo 

kombinovaná clonná obnova, v dlouhodobém výhledu postupné začlenění do 

přirozených různověkých porostů v okrajové části ZCHÚ. 

1  

953A05b 20 1,122 
1T 

6O 

90 

10 
1C OL 100 47 

Navrhované zásahy: 

Jemná výchovná probírka, jemné uvolnění perspektivních jedinců v podúrovni, 

ponechání dřeva na místě. 

Dlouhodobý cíl péče: 
Vývoj přirozeného různověkého luţního porostu smrkové olšiny, zachování 

stávajícího charakteru druhové skladby. V dlouhodobém výhledu začlenit jako 

součást luţního porostu přírodní skladby a struktury (se sk.11), který tvoří jádro 

ZCHÚ v podmáčené depresi ve střední části lokality. 

2  

953A07 

východ 
21a 2,458 

7G 

5L 

80 

20 

2D 

1B 

SM 

OL 

95 

5 
68 

Navrhované zásahy: 

Staré části bez zásahu. Péče o výsadby, vylepšení JD, geneticky původním SM,  v 

dolní části OL. Vhodná by byla další opatření k podpoře vývoje podrostu, rozšíření 

oplocenek, příp. podsadby JD, SM, OL dle stanoviště. 

Dlouhodobý cíl péče: 

Cílem je vývoj různověkého porostu přirozené dřevinné skladby a věkové a 

prostorové struktury s maloplošnými podrostními formami hospodaření a 

přirozenou obnovou s přechodem od smrkové jedliny k podmáčené smrčině, na 

okraji přecházející do luţních stanovišť. V mýtním věku dlouhodobá maloplošná 

kombinovaná clonná obnova SM s JD a OL, zavedení dalších vtroušených dřevin. 

V zamokřených obvodových částech v dlouhodobém výhledu převod na výběrný 

porost na rozhraní luhu a podmáčené smrčiny jako součásti jádrové části ZCHÚ. 

2  

953A07 

západ 
21b 0,390 

6O 

7G 

6H 

75 

15 

10 

3D 

2D 

4A 

SM 100 68 

Navrhované zásahy: 

Starý porost bez zásahu. Péče o JD nárosty, dle potřeby vylepšení JD a BK.  

Dlouhodobý cíl péče: 

Cílem je vývoj různověkého smíšeného porostu SM, JD a BK s podrostními 

formami hospodaření a přirozenou obnovou. V mýtním věku dlouhodobá 

kombinovaná clonná obnova JD, BK a SM. Podpořit a maximálně vyuţívat 

spontánní zmlazení SM, event. JD, event. dalších přirozených druhů, dle potřeby 

doplnit umělou podsadbou. Staré mohutnější SM předrţet do poslední fáze 

obnovy, vyuţívat jejich zmlazení. 

1  

953A10 22 1,358 
6O 

6H 

60 

40 

3D 

4A 
SM 100 97 

Navrhované zásahy: 
Zahájení maloplošné kotlíkové obnovy jedlí a bukem, cca na 20% plochy, vyuţití a 

podpora SM zmlazení. Vylepšení JD podsadeb v oplocenkách, kontrola oplocení. 

Dlouhodobý cíl péče: 
Cílem je vývoj různověkého smíšeného porostu SM, JD a BK s maloplošnými 

podrostními formami hospodaření a přirozenou obnovou. Pokračovat v maloplošné 

kolíkové obnově tak, aby vedle úpravy druhové skladby docházelo s postupným 

dorůstáním jednotlivých maloplošných obnovných prvků k diferenciaci prostorové 

a věkové struktury. Podpořit a maximálně vyuţívat zmlazení SM, event. JD a 

dalších přirozených druhů. Staré mohutnější SM předrţet do poslední fáze obnovy, 

vyuţívat zmlazení. 

2  
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953A12 23 4,790 

1T 

6R 

7G 

90 

5 

5 

1D 

OL 

SM 

BR 

60 

40 

+ 

118 

Navrhované zásahy: 

Staré partie i holinu ve střední části skupiny ponechat přirozené sukcesi, později 

dle vývoje event. jemný zásah v budoucích náletech. Lze předpokládat nástup OL 

výmladků, s vtroušenou účastí dalších přirozených druhů. 

Dlouhodobý cíl péče: 

Lze předpokládat vývoj porostu obdobného charakteru jako původní stará skupina, 

tedy přirozený věkově a prostorově diferencovaný OL porost s příměsí SM a 

malým podílem dalších přirozených druhů. Zachovat přírodní ráz porostu s 

minimem zásahů přirozeného vývoje, předrţet zachované staré okrajové partie, 

dřevní hmotu ponechávat na místě. Postupně začlenit i mladší OL skupinu na J 

okraji (sk.4b) a podporovat vývoj přirozených porostů na přechodu luhu do 

podmáčené smrčiny na okraji zamokřené deprese. 

2  

953B01a 24 0,359 6O 100 3D SM 100 ? 

Navrhované zásahy: 
Péče o nálety, event. jejich doplnění podsadbou JD, BK. 

Dlouhodobý cíl péče: 
Postupné splynutí se sousední skupinou ve smíšeném různověkém porostu SM a 

JD s vtroušeným BK. 

1  

953B01b 25 0,086 6O 100 3B SM 100 10 

Navrhované zásahy: 
Výchova, vylepšení mlaziny JD, (BK), potlačit buřeň, uvolnit a zajistit event. 

perspektivní jedince JR. 

Dlouhodobý cíl péče: 
Výchova přirozeného různověkého smíšeného porostu SM a JD, Vtrouš.. BK. 

1  

953B02 26 0,235 
7G 

6O 

60 

40 

2A 

3A 
- - - 

Navrhované zásahy:  Zalesnění JD, SM, na sušších místech i BK. 

Dlouhodobý cíl péče: Postupné splynutí se sousední skupinou ve smíšeném 

různověkém porostu SM a JD, i vtrouš. BK. 
1  

953B03 27 0,729 6O 100 3C SM 100 24 

Navrhované zásahy:  Výchovná probírka střední intenzity. 

Dlouhodobý cíl péče: 

Cílem managementu je vývoj různověkého porost SM a JD s maloplošnými 

podrostními formami hospodaření a přirozenou obnovou. V předmýtním věku 

podpořit vývoj podrostu přirozených druhů, následně realizovat dlouhodobou 

přirozenou n. kombinovanou maloplošnou clonnou obnovu. 

1  

953B08 28 0,242 6O 100 3D SM 100 80 

Navrhované zásahy: 
Bez zásahu, péče o nálety, event. jejich doplnění podsadbou JD, vtrouš. BK. 

Dlouhodobý cíl péče:  Zahájení dlouhodobé clonné obnovy, postupný vývoj 

smíšeného různověkého porostu SM a JD s vtroušeným BK. 

2  

953B11 29 0,462 6O 100 3D SM 100 110 

Navrhované zásahy: 

Jednotlivý výběr, podpora náletu (SM, BK, JD), event. doplnění podsabou. 

Dlouhodobý cíl péče: 
Postupní clonná obnova, dle stavu zčásti ponechat na okraji porostu jako 

rozpadající se skupinu s podrostem přirozených druhů smíšeného lesa. 

2  

953B14 30 2,206 6O 100 3D 
SM 

BO 

99 

1 
134 

Navrhované zásahy: 
Postupná kombinovaná okrajová a kotlíková obnova JD, BK a SM tak, aby 

s postupným dorůstáním maloplošných obnovních prvků docházelo k věkové a 

prostorové diferenciaci skupiny. Ponechávat SM výstavky, maximálně vyuţívat 

zmlazení SM a BK. Zalesnění paseky JD a BK. 

Dlouhodobý cíl péče:  Vývoj přirozeného různověkého smíšeného porostu SM, 

BK a JD s přirozenými maloplošnými podrostními formami hospodaření. 

2  

953C02 31 1,681 

6R 

7G 

1T 

50 

40 

10 

5A 

5B 

SM 

OL 

BR 

OS 

100 

+ 

+ 

+ 

15 

Navrhované zásahy: 

Obnova vodního reţimu narušeného odvodněním - zásyp příkopů kamennými 

přehráţkami ve vhodném odstupu dle sklonu terénu s ponecháním přepadu pro 

mělké proudění mírně pod úrovní terénu na hlavním sběrném příkopu. Ve 

vzniklých tůních lze očekávat nástup pestrých mokřadních a slatinných biocenóz. 

Dle vývoje na dosud nezarostlých plochách obnova extenzivního lukařského 

managementu : vhodné by bylo kosení dvakrát ročně s pozdějším termínem první 

seče a odvozem hmoty, po ústupu ruderalizace omezení počtu sečí a úprava reţimu 

dle stavu porostů. V kosené louce ponechat stávající perspektivní jedince či 

skupiny, event. skupiny náletu jako rozptýlenou soliterní a skupinovou zeleň. 

Partie souvislejších křovin ponechat přirozené sukcesi. 

Dlouhodobý cíl péče: 

Vhodným extenzivním lukařským managementem iniciovat obnovu mozaiky 

přirozených květnatých vlhkých, mokrých aţ slatinných luk s rozptýlenou 

přirozenou solitérní a skupinovou lesní  zelení. 

1  
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953C05 32 0,183 
7G 

6O 

80 

20 

2C 

3D 
SM 100 45 

Navrhované zásahy: 

Dle potřeby výchova mladší etáţe, event. do světlin podsadba JD. 

Dlouhodobý cíl péče: 

Výchova  smíšeného různověkého porostu SM, JD s vtrouš. BK. 

2  

953C06 33 0,996 6R 100 2F 

BR 

BO 

SM 

70 

20 

10 

55 

Navrhované zásahy: 

Bez zásahu. 

Dlouhodobý cíl péče: 

Zachovat přirozený charakter zčásti náletového porostu, ponechat volný průběh 

sukcesi. 

3  

953C-101 34a 5,189 

6R 

7G 

5L 

85 

10 

5 

5A 

5B 
- - - 

Navrhované zásahy: 
Obnova vodního reţimu narušeného odvodněním - zásyp příkopů kamennými 

přehráţkami ve vhodném odstupu dle sklonu terénu s ponecháním přepadu pro 

mělké proudění mírně pod úrovní terénu. Ve vzniklých tůních lze očekávat nástup 

pestrých mokřadních a slatinných biocenóz. Obnova extenzivního lukařského 

managementu, vhodné by bylo kosení dvakrát ročně s pozdějším termínem první 

seče a odvozem hmoty, po ústupu ruderalizace omezení počtu sečí a úprava reţimu 

dle stavu porostů. V kosené louce ponechat stávající vzrostlejší jedince, event. 

skupiny náletu jako rozptýlenou soliterní a skupinovou zeleň. 

Dlouhodobý cíl péče: 
Vhodným extenzivním lukařským managementem iniciovat obnovu mozaiky 

přirozených květnatých vlhkých, mokrých aţ slatinných luk s rozptýlenou 

přirozenou solitérní a skupinovou dřevinnou zelení. 

1  

953C-101 

křoviny 
34b 1,113 6R 100 

5A 

5B 
- - - 

Navrhované zásahy: 

Obnova vodního reţimu narušeného odvodněním - zásyp příkopů kamennými 

přehráţkami ve vhodném odstupu dle sklonu terénu s ponecháním přepadu pro 

mělké proudění mírně pod úrovní terénu. Ve vzniklých tůních lze očekávat nástup 

pestrých mokřadních a slatinných biocenóz. Porosty křovin ponechat spontánnímu 

vývoji. Na event. dosud nezarostlých event. obnova extenzivního lukařského 

managementu, vhodné by bylo kosení dvakrát ročně s pozdějším termínem první 

seče a odvozem hmoty, po ústupu ruderalizace omezení počtu sečí a úprava reţimu 

dle stavu porostů. 

Dlouhodobý cíl péče: 

Vhodným extenzivním lukařským managementem iniciovat obnovu mozaiky 

přirozených květnatých vlhkých, mokrých aţ slatinných luk s rozptýlenou 

přirozenou solitérní a skupinovou dřevinnou zelení. 

1  

953C-101 

potok 
34c 0,723 

5L 

6R 

50 

50 
1F    

Navrhované zásahy: 

Bez zásahu. 

Dlouhodobý cíl péče: 

Při ţádoucím vývoji ponechat jako pralesovitý segment spontánní sukcesi. 

3  

953G00 35 0,368 
7G 

6R 

65 

35 
2A - - 0 

Navrhované zásahy: 
Event. zalesnění SM, vtr.JD, BO, BR. OL. 

Dlouhodobý cíl péče: 

Výchova přirozeného různověkého porostu SM s dalšími vtroušenými druhy 

přirozené skladby. 

2  

953G01 36 0,180 6O 100 3C 
SM 

JD 

70 

30 
5 

Navrhované zásahy: 

Péče o stávající nárosty, zajištěním, vylepšení, postupné rozšíření podsadeb na do 

okolní skupiny. 

Dlouhodobý cíl péče: 

Viz. okolní skupina (plocha č.42) - cílem je vývoj různověkého smíšeného porostu 

SM a JD, v sušším Z okraji s BK, ve vlhčí V části  s přechodem do podmáčené 

smrčiny aţ luhu s OL, s podrostními formami hospodaření a přirozenou obnovou. 

V další fázi pokračování kombinované clonné obnovy, výchova smíšeného 

podrostu. Přiměřenou část starých SM předrţet do vysokého věku, zváţit 

ponechání části hmoty ve V části skupiny. 

1  

953G03 37 0,571 
6R 

1T 

60 

40 

2C 

1A 

SM 

OL 

95 

5 
27 

Navrhované zásahy: 
Výchovná probírka střední intenzity se silnou preferencí OL. 

Dlouhodobý cíl péče: 
Postupný dlouhodobý vývoj přirozeného různověkého porostu luţní smrkové 

olšiny v okraji deprese přecházející do podmáčené smrčiny s podrostními formami 

hospodaření, postupné začlenění do vznikající přilehlé různověké skupiny 

shodného charakteru.  

1  



 Str. 67 

 

Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území podle dílčích ploch - lesy 
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Doporučený zásah 

N
a
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h

a
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o
st

 

P
o
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á
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k
a
 

953G05a 

východ 
38a 1,440 

6R 

7G 

1T 

6O 

70 

15 

5 

10 

2C 

 

 

3C 

SM 

OL 

BO 

96 

2 

2 

45 

Navrhované zásahy: 

Event. výchovná probírka. 

Dlouhodobý cíl péče: 

Cílem je vývoj různověkého porostu SM a JD s maloplošnými podrostními 

formami hospodaření a přirozenou obnovou. V předmýtním věku podpořit vývoj 

podrostu přirozených druhů, následně realizovat dlouhodobou přirozenou n. 

kombinovanou maloplošnou clonnou obnovu. 

3  

953G05a 

západ 
38b 0,353 7G 100 2C SM 100 45 

Navrhované zásahy: 
Event. zdravotní a výchovná probírka v mladší etáţi s ponecháním dřeva.  

Dlouhodobý cíl péče: 
Zachovat stávající charakter,  jemnými výchovnými zásahy podpořit převáţně 

spontánní vývoj různověkého přirozeného porostu podmáčené smrčiny, do 

budoucna s přirozenými podrostními cca výběrovými formami hospodaření. 

3  

953G05b 39 1,541 
1T 

7G 

90 

10 
1C 

OL 

OLS 

SM 

BR 

92 

5 

2 

1 

47 

Navrhované zásahy: 
Ponechat bez zásahu. 

Dlouhodobý cíl péče: 
Cílem je spontánní vývoj přirozeného různověkého luţního porostu charakteru 

smrkové olšiny s minimem zásahů přirozeného prostředí luhu, jeho vodního 

reţimu a přirozené sukcese. Dle vývoje maximálně jen jemná výchovná probírka s 

ponecháním hmoty. Do budoucna další jádrová zóna v západní části ZCHÚ.  

3  

953G08 40 0,388 
6O 

7G 

60 

40 

3D 

2D 
SM 100 72 

Navrhované zásahy: 

Bez zásahu, podpora náletu (SM, BK, JD), event. doplnění podsabou. 

Dlouhodobý cíl péče: 

Postupná dlouhodobá maloplošná clonná n. kotlíková obnova, vývoj přirozeného 

různověkého porostu SM, JD s vtrouš. BK s přirozenými maloplošnými 

podrostními formami hospodaření. 

2  

953G09 41 0,312 1T 100 1D 
OL 

SM 

80 

20 
83 

Navrhované zásahy: 

Bez zásahu. 

Dlouhodobý cíl péče: 

Skupina tvoří jádrovou partii ZCHÚ v jeho Z části. Předrţet do fáze rozpadu jako 

nejstarší část přirozených různověkých porostů luţních smrkových olšin 

vznikajících v této části ZCHÚ, postupné propojení s různověkou olšinou ve středu 

lokality. 

3  

953G10 42 1,218 

6O 

7G 

6H 

1T 

45 

40 

8 

7 

3D 

2D 

4A 

1B 

SM 100 96 

Navrhované zásahy: 
Další fáze obnovy s těţbou cca do 30% stávajících SM. Větve, event. po úvaze i 

několik kmenů ve V části , ponechat v porostu. Do světlin a okrajů podsadbou JD, 

v sušší Z části   i BK, doplnit stávající SM zmlazení. Péče o stávající nárosty. 

Dlouhodobý cíl péče: 
Cílem je vývoj různověkého smíšeného porostu SM a JD, v sušším Z okraji s BK, 

ve vlhčí V části  s přechodem do podmáčené smrčiny aţ luhu s OL, s podrostními 

formami hospodaření a přirozenou obnovou. V další fázi pokračování 

kombinované clonné obnovy, výchova smíšeného podrostu. Přiměřenou část 

starých SM předrţet do vysokého věku, zváţit ponechání části hmoty ve V části 

skupiny. 

2  

 

stupně naléhavosti jednotlivých zásahů, podle následujícího členění: 

1. stupeň - zásah naléhavý (nelze odloţit, je nutný pro zachování předmětu ochrany), 

2. stupeň - zásah vhodný, 

3. stupeň - zásah odloţitelný 

 

Příloha III:  
 

 

Mapa dílčích ploch 

Porostní mapa, Typologická mapa 
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3.2  Zásady hospodářského využívání ochranného pásma 

 
Ochranné pásmo Přírodní památky je při průchodu lesem podél hranic mezi jednotlivými skupinami 

navrţeno převáţně v šířce 50 m - tedy jako pás pozemku š. 50 m podél hranice vlastní PP, místy při vzájemném 

přiblíţení je hranice OP vhodně přichýlena k hranici trvalého rozdělení lesa. V místech kde hranici vlastní PP 

tvoří zpevněná lesní komunikace či širší průsek s nezpevněnou cestou, který jiţ sám o sobě tvoří určitou bariéru 

je OP zúţeno na 20m. Takto vymezené OP zaujímá rozlohu 174 734 m
2
. Plochy a hranice jsou stejně jako u 

vlastní PP vymezeny digitalizací v prostředí GIS nad rastrem souřadnicově usazené ortofotomapy, katastrální 

mapy a porostní mapy. Pro získání přesné polohy lomových bodů a výměry OP bude nutné zaměření. 

Ochranné pásmo Přírodní památky je tvoří převáţně okolní lesní porosty kulturního charakteru, resp. 

přilehlé části okolních lesních skupin dle trvalého rozdělení lesa. Mezi nimi převládají vzrostlejší porosty věku 

kmenovin, jen v malé míře jsou zastoupeny mladší skupiny či ojedinělé paseky. Podél severní hranice tvoří část 

OP zpevněná ţivičná lesní cesta, v kratším úseku podél SZ hranice širší průsek podél nezpevněné lesní cesty. V 

jiţní části lokality jsou v OP zastoupeny evidenčně lesní pozemky s aktuální vegetací charakteru degradovaných 

a ruderalizovaných, zarůstajících vlhkých a rašelinných lad, resp. mokrých aluviálních lad v nivě podél 

upraveného toku Lukavického potoka. 

Cílem vymezení OP a jeho managementu je vytvoření nárazníkové zóny oddělující stávající či v 

budoucnu vzniklé chráněné biotopy od okolních kulturních hospodářských porostů a vlivu intenzivnějších 

hospodářských zásahů (těţba s pouţitím těţké mechanizace, pouţití biocidů, rozvoj buřeně na odlesněných 

plochách apod.), resp. oddělení od ploch silně ruderalizovaných lad za účelem redukce šíření expanzivních 

ruderálních druhů. V OP bude vhodné adekvátně přiměřeně managemant stanovený pro vlasní lokalitu PP, tedy 

zejména pěstování porostů přirozenější dřevinné skladby, pokud moţno přírodě bliţšími, nejlépe podrostními  

hospodářskými formami bez vzniku rozsáhlejších holosečných obnovních prvků. V partiích lad by byla vhodná 

zejména obnova sečného vyuţití ploch pro omezení značné stávající ruderalizace. 

  
 

Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v OP 
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Dlouhodobý cíl péče 
Doporučený zásah 
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43 

15,67 

Charakter plochy: Lesní porosty s převahou 

kulturních SM kmenovin. 

Dlouhodobý cíl péče: postupný posun dřevinné 

skladby a věkové struktury porostů směrem k 

přirozené, postupný převod k přírodě blíţším 

maloplošným, nejlépe podrostním formám 

hospodaření. 

V zasahujících částech skupin zejména 

minimalizovat plochu obnovních prvků, 

postupně posílit podíl melioračních a 

zpevňujících dřevin z okruhu druhů 

přirozené dřevinné skladby dle přísl. 

SLT. Vyuţití techniky a biocodů 

způsobem neohroţujícím biotopy na 

ploše PP. Dle moţností postupně 

přecházet na jemnější přírodě bliţší 

formy hospodaření dle směrnic 1-4. 

2 - 10r. 

2,1 

Charakter plochy: degradující rašelinná lada, místy 

se sukcesí luţních dřevin, resp. zalesněním SM 

Dlouhodobý cíl péče: obnova extenzivně kosených 

neruderalizovaných luk v mozaice se skupinami 

přirozené cca bezúdrţbové náletové zeleně 

Na plochách lad obnovit extenzivní 

kosení, nejlépe dle zásad managementu 

formulovaných ve směrnici 5A. Zváţit i 

rozšíření revitalizačních opatření dle 

směrnice 5B. 

2 - 1 r. 

 

Příloha III: - Mapa dílčích ploch a objektů 

 

 

3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu 
 

V průběhu platnosti plánu péče bude vhodná obnova pruhového značení hranic ZCHÚ umístěného na 

stromech podél hranice lokality dle §13, odst. 4, Vyhl. č.395/1992 Sb. v délce 4,2 km. Na přístupu podél 

zpevněné lesní cesty na severní hranici, event. i v blízkosti lesní komunikace na jihovýchodním okraji území 

značení tabulí s malým znakem České republiky dle §13, odst.1b. 

Zvlášť chráněné území je v Plánu vymezeno digitálně v prostředí GIS podle hranic pozemků nad rastrem 

souřadnicově usazené lesnické mapy, resp. ortofotomapy v místech zřetelné terénní hranice (lesní cesty, 

vodoteč). Vzhledem k přesnosti podkladů bude pro získání skutečné polohy hranice, resp. i rozlohy území nutné 

geodetické zaměření. 
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3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území 
Po vyhlášení a zaměření přesného stavu PP není v současnosti patrná potřeba jiných administrativně - 

správních opatření. 

  

3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností 
Území nemá potenciál k rekreačnímu a sportovnímu vyuţití a není tedy nutná jeho regulace.  

 

3.6 Návrhy na vzdělávací využití území 

Vzdělávací vyuţití není vzhledem k charakteru lokality navrhováno. 

 

3.7 Návrhy na průzkum či výzkum území a monitoring 
Monitoring vývoje společenstev můţe navázat na zpracované botanické průzkumy s pravidelným 

vyhodnocením. Vhodné by bylo do budoucna exaktně vymezit plochy fytocenologických snímků v terénu a 

zaloţit další monitorovací plochy po realizaci revitalizačních zásahů pro potřeby sledování vývoje biotopů. 

 

 

4. Závěrečné údaje 
 

4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené OOP podle jednotlivých zásahů 
 

Druh zásahu a odhad množství 

Orientační  

náklady 

(Kč/rok) 

Orientační náklady za 

období platnosti plánu 

péče (Kč) 

Jednorázové a časově omezené zásahy 

revitalizační úpravy  

projekce a průzkum, zemní práce, sanace  
---------- 800 000,- 

pruhové a tabulové značení  

4,2 km, 2 ks tabule - (1500 Kč/km, 2000 Kč/ks) 
---------- 10 300,- 

zaměření hranic  ---------- 30 000,- 

C e l k e m (Kč) ---------- 840 300,- 

Opakované zásahy 

   

zalesnění a podsadby, vč. zajištění 

cca 8000 sazenic (jd,bk) - 100 Kč/ks 
80 000,- 800 000,- 

ošetření zmlazení 

cca 2,5 ha - 8 000 Kč/ha 
20 000,- 200 000,- 

výchovné prořezávky 

cca 0,85 ha  - 7000 Kč/ha 
600,- 6 000,- 

zdravotní a výchovné probírky 

cca 1300 m3   - 600 Kč/m3 
18 000,- 180 000,- 

nahodilá těžba  

cca 600 m3 - 420 Kč/m3 
25 000,- 250 000,- 

mýtní těžba (převážně SM) 

cca 400 m3  - 310 Kč/m3 
12 500,- 125 000,- 

kosení lučních porostů 

cca 7 ha  - 10 000 Kč/ha 
70 000,- 700 000,- 

průklest křovin 

cca 1,1 ha  - 20 000 Kč/ha 
2 200,- 22 000,- 

monitoring zdravotního stavu a vývoje společenstev  

(1x za 2 roky)  
10 000,- 100 000,- 

C e l k e m (Kč) 238 300,- 2 383 000,- 
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4.2 Použité podklady a zdroje informací 
 

 

 

 

Literatura a metodiky: 
 

 

Albrecht, J. a kol.(2003)  Českobudějovicko, Chráněná území ČR VIII., AOPK 

Balatka, B. a kol. (2006) Hory a níţiny - Zeměpisný lexikon ČSR, AOPK 

Culek M. a kol. (1996)  Biogeografické členění České republiky I, Enigma  

Culek M. a kol. (2003)  Biogeografické členění České republiky II, Enigma  

Dostál J. (1989)   Nová květena ČR 1.,2., Academia 

Háková A. a kol. (2004)   Zásady péče o nelesní biotopy v rámci soustavy Natura 2000, MŢP ČR 

Chán, V. a kol. (1999)  Komentovaný Červený seznam květeny jiţní části Čech, Příroda 

Chytrý, M. a kol. (2001)  Katalog biotopů České republiky, AOPK 

Chytrý M. a kol. (2007)  Vegetace ČR, Travinná a keříčková vegetace. Academia, Praha  

Kubát K. a kol. (2002)  Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha 

kolektiv (1963)   Charakteristické hydrologické údaje toků, HMÚ  

Máca, J. (2008)   Zajímavé nálezy brouků a dvoukřídlých v jihovýchodní části Šumavy a Pošumaví 

Míková, T. a kol. (2007) Atlas podnebí Česka, ČHMÚ 

Mikyška, R. a kol. (1968)  Geobotanická mapa ČSSR - 1.České země, Academia 

Moravec J. a kol. (1995) Rostlinná společenstva ČR a jejich ohroţení. 2. vyd., Severočs.přírodou 

Moravec, J. a kol. (2000) Hygrofilní, mezofilní a xerofilní opadavé lesy, Academia, Praha 

Moravec, J. a kol. (2002 ) Jehličnaté lesy, Academia, Praha 

Neuhäslová Z. (1998)    Mapa potenciální přirozené vegetace ČR, Academia  

Neuhäuselová,Z. (2003)  Vrbotopolové luhy a baţinné olšiny a vrbiny, Academia, Praha  

Petříček V. a kol.(1999)  Péče o chráněná území I. - Nelesní  společenstva, AOPK,  

Petříček V. a kol.(1999)  Péče o chráněná území II. - Lesní  společenstva, AOPK,  

Procházka F. a kol (2000) Černý a červený seznam cévnatých rostlin , Příroda 18, AOPK 

Procházka F. a kol (2002) Komentovaný černý a červený seznam cévnatých rostlin české Šumavy, Správa NP Šumava 

Randuška, D. a kol.(1986) Fytocenológia a lesnícka typológia 

 

údaje serveru ÚHÚL, http://www.uhul.cz 

údaje serveru AOPK, http://mapy.nature.cz 

údaje serveru ČÚZK, http://www.cuzk.cz 

údaje portálu Cenia, http://geoportal.cenia.cz 

údaje serveru ČGÚ, http://www.geology.cz 

Webová aplikace oldmaps.geolab.cz (Laboratoř geoinformatiky Univerzita J.E. Purkyně - http://www.geolab.cz, 

Austrian State Archive/Military Archive, Vienna, MŢP ČR) 

 

Osnova plánů péče o NPR, PR, NPP, PP a jejich OP, sdělení Odb.ZCHÚ MŢP ČR č.j.M/100856/04 z 29.9.2004  

Zákon č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny + Vyhl. č.395/1992 Sb. 

Zákon č.289/1995 Sb. o lesích 

   

 

4.3 Seznam mapových listů 
 

Katastrální mapa 1:2880  - číslo mapového listu:    V.S.I,36-1, V.S.I, 35/17 

Státní mapa odvozená 1:5000 - číslo mapového listu:    Horní Planá 3-5, 3-6 

Základní mapa České republiky 1:10000 - číslo mapového listu: 32-23-18, 32-23-23 
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4.4 Seznam zjištěný druhů rostlin 
 

V textu Plánu péče jsou uváděny rostlinné druhy českými názvy, pro orientaci je zde uveden seznam 

v lokalitě zjištěných druhů s latinskými názvy, event. kategorií ohroţení a odhadem rozšíření v lokalitě (h-hojně, 

d-dosti hojně, r-roztroušeně, v-vzácně) : 
 

Přehled zjištěných bylinných druhů 

Latinský název Český název 
Odhad 

rozšíření 

Abies alba (C4) jedle bělokorá v 

Acer pseudoplatanus javor klen v 

Aegopodium podagraria bršlice kozí noha r 

Agrostis capillaris psineček obecný d 

Achillea millefolium řebříček obecný r 

Ajuga reptans zběhovec plazivý d 

Alchemilla vulgaris kontryhel obecný d 

Alnus glutinosa olše lepkavá h 

Alnus incana olše šedá d 

Alopecurus aequalis psárka plavá r 

Alopecurus geniculatus psárka kolénkatá r 

Alopecurus pratensis psárka luční h 

Anemone nemorosa sasanka hajní d 

Angelica sylvestris děhel lesní h 

Anthriscus sylvestris kerblík lesní d 

Asarum europaeum kopytník evropský r 

Athyrium filix-femina papratka samice h 

Avenella flexuosa metlička křivolaká h 

Avenula pubescens ovsíř pýřitý d 

Betula pubescens bříza pýřitá d 

Blechnum spicant (C4) ţebrovnice úzkolistá v 

Briza media třeslice prostřední r 

Calamagrostis arundinacea třtina rákosovitá r 

Calamagrostis epigejos třtina křovištní h 

Calamagrostis villosa třtina chloupkatá h 

Calla palustris (§3,C3) ďáblík bahenní r 

Callitriche hamullata hvězdoš háčkatý r 

Callitriche cophocarpa hvězdoš mnohotvarý r 

Caltha palustris blatouch bahenní h 

Campanula patula zvonek rozkladitý r 

Cardamine amara řeřišnice hořká h 

Cardamine pratensis řeřišnice luční r 

Carex acutiformis ostřice kaluţní r 

Carex brizoides ostřice třeslicovitá h 

Carex canescens ostřice šedavá r 

Carex demissa ostřice skloněná r 

Carex digitata ostřice prstnatá r 

Carex echinata ostřice jeţatá r 

Carex elongata ostřice prodlouţená r 

Carex leporina ostřice zaječí r 

Carex nigra ostřice černá h 

Carex pallescens ostřice bledavá h 

Carex panicea ostřice prosová d 

Carex pilulifera ostřice kulkonosná r 

Carex remota ostřice řídkoklasá r 

Carex rostrata ostřice zobánkatá r 

Carex spicata ostřice klasnatá v 

Carex sylvatica ostřice lesní r 

Carex umbrosa (C3) ostřice stinná r 

Carex vesicaria ostřice měchýřkatá r 

Circaea alpina (C4) čarovník alpský ?? 

Cirsium arvense pcháč oset d 

Cirsium heterophyllum pcháč různolistý d 
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Cirsium oleraceum pcháč zelinný h 

Cirsium palustre pcháč bahenní h 

Comarum palustre (C3) zábělník bahenní r 

Crepis paludosa škarda bahenní d 

Dactylis glomerata srha laločnatá d 

Dactylorhiza fuchsii (§3,C4) vstavač Fuchsův v 

Dactylorhiza majalis (§3,C3) vstavač májový ?? 

Deschampsia caespitosa metlice trsnatá h 

Digitalis grandiflora náprstník velkokvětý r 

Digitalis purpurea náprstník červený r 

Dryopteris carthusiana kapraď osténkatá h 

Elytriga repens pýr plazivý r 

Epilobium angustifolium vrbka úzkolistá d 

Epilobium montanum vrbka horská r 

Epilobium obscurum (C3) vrbka tmavá r 

Epilobium palustre (C4) vrbka bahenní r 

Epilobium roseum vrbka růţová r 

Equisetum palustre přeslička bahenní d 

Equisetum sylvaticum přeslička lesní h 

Eriophorum angustifolium suchopýr úzkolistý r 

Eriophorum vaginatum suchopýr pochvatý r 

Fagus sylvatica buk lesní v 

Festuca gigantea kostřava obrovská r 

Festuca ovina kostřava ovčí r 

Filaginella uliginosa protěţ močálová r 

Filipendula ulmaria tuţebník jilmový h 

Fragaria vesca jahodník obecný h 

Frangula alnus krušina olšová d 

Galeopsis ladanum konopice širolistá r 

Galeopsis pubescens konopice pýřitá r 

Galeopsis tetrahit konopice polní r 

Galium aparine svízel přítula d 

Galium mollugo svízel povázka h 

Galium palustre svízel bahenní d 

Galium uliginosum svízel močálový h 

Geum rivale kuklík potoční d 

Glyceria declinata zblochan zoubkatý v 

Glyceria fluitans zblochan vzplývavý d 

Heracleum sphondylium bolševník obecný r 

Hieracium sylvaticum jestřábník lesní d 

Holcus lanatus medyněk vlnatý d 

Holcus mollis medyněk měkký d 

Homogyne alpina podbělice alpská r 

Hypericum perforatum třezalka tečkovaná d 

Hypochoeris radicata prasetník kořenatý d 

Chaerophyllum hirsutum krabilice chlupatá h 

Chrysosplenium alternifolium mokrýš střídavolistý d 

Impatiens noli-tangere netýkavka nedůtklivá h 

Impatiens parviflora netýkavka malokvětá v 

Iris pseudacorus kosatec ţlutý r 

Iris sibirica (§2,C2) kosatec sibiřský v 

Juncus articulatus sítina článkovaná h 

Juncus conglomeratus sítina klubkatá h 
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Juncus effusus sítina rozkladitá h 

Lactuca muralis mléčka zední d 

Lamium maculatum hluchavka skvrnitá d 

Lathyrus pratensis hrachor luční d 

Luzula multiflora bika mnohokvětá d 

Luzula nemorosa bika hajní h 

Luzula pilosa bika chlupatá d 

Luzula sylvatica bika lesní v 

Lycopodium annotinum (§3,C3) plavuň pučivá r 

Lychnis flos-cuculi kohoutek luční d 

Lysimachia vulgaris vrbina obecná h 

Lythrum salicaria kyprej obecný r 

Maianthemum bifolium pstroček dvoulistý h 

Melampyrum pratense černýš luční d 

Milium effusum pšeníčko rozkladité r 

Moehringia trinervia mateřka trojţilná d 

Molinia caerulea bezkolenec modrý r 

Myosotis palustris pomněnka bahenní h 

Myosotis sylvatica pomněnka lesní v 

Nardus stricta smilka tuhá d 

Omalotheca sylvaticum protěţ lesní r 

Oxalis acetosella šťavel kyselý h 

Paris quadrifolia vraní oko čtyřlisté r 

Persicaria lapathifolia rdesno blešník r 

Persicaria major rdesno hadí kořen d 

Petasites albus devětsil bílý r 

Phalaris arundinacea chrastice rákosovitá d 

Phegopteris connectilis osladičec bukovinný r 

Phragmites communis rákos obecný r 

Phyteuma nigrum (C3) zvonečník černý r 

Phyteuma spicatum zvonečník klasnatý v 

Picea excelsa smrk ztepilý h 

Pimpinella major bedrník větší r 

Pinus sylvestris borovice lesní r 

Poa annua lipnice roční r 

Poa palustris lipnice bahenní d 

Poa pratensis lipnice luční d 

Poa remota (C3) lipnice oddálená v 

Populus tremula topol osika r 

Potentila erecta mochna nátrţník d 

Ranunculus acris pryskyřník prudký d 

Ranunculus auricomus pryskyřník zlatoţlutý d 
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Ranunculus flammula pryskyřník plamének d 

Ranunculus lanuginosus pryskyřník kosmatý r 

Ranunculus repens pryskyřník plazivý d 

Rubus fruticosus ostruţiník křovitý r 

Rubus ideaus ostruţiník maliník h 

Rumex acetosa šťovík luční h 

Salix cinerea vrba popelavá h 

Salix pentandra vrba pětimuţná r 

Salix pentandra vrba ušatá r 

Sambucus nigra bez černý r 

Sambucus racemosa bez hroznatý d 

Scirpus sylvaticus skřípina lesní h 

Scorzonera humilis (C3) hadí mord nízký r 

Scrophularia nodosa krtičník hlíznatý r 

Senecio aquaticus starček vodní v 

Senecio erraticus (C4) starček bludný v 

Senecio ovatus starček hajní d 

Senecio rivularis (C4) starček potoční d 

Senecio viscosus starček lepkavý r 

Solanum dulcamara lilek potměchuť r 

Soldanella montana (§3,C3) dřípatka horská r 

Solidago virgaurea celík zlatobýl r 

Sorbus aucuparia jeřáb obecný d 

Stachys sylvatica čistec lesní r 

Stellaria alsine ptačinec mokřadní r 

Stellaria graminea ptačinec trávolistý d 

Stellaria media ptačinec ţabinec r 

Stellaria nemorum ptačinec hajní horský d 

Succisa pratensis čertkus luční d 

Taraxacum officinale smetanka lékařská d 

Trientalis europaea sedmikvítek evropský r 

Tussilago farfara podběl obecný r 

Urtica dioica kopřiva dvoudomá h 

Vaccinium myrtillus borůvka h 

Vaccinium uliginosum (C3) vlochyně v 

Vaccinium vitis-idaea brusnice brusinka d 

Valeriana dioica (C4) kozlík dvoudomý d 

Valeriana sambucifolia (C4) kozlík bezolistý d 

Veronica beccabunga rozrazil potoční d 

Veronica chamaedrys rozrazil rezekvítek d 

Veronica officinalis rozrazil lékařský d 

Vicia sepium vikev plotní d 

Viola palustris violka bahenní d 

Viola sylvatica violka lesní d 

Willemetia stipicata (§3,C3) pleška stopkatá r 
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Plocha 01b - světlina v zamokřené partii podél drobné vodoteče 
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Plocha 03c- bukový kotlík na S okraji území 
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Plocha 04a - olšina se Senecio rivularis 
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Plocha 04a- lužní porosty v jarním aspektu s Valeriana sambucifolia.jpg 
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Plocha 05a- SM kmenoviny na S okraji území 
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Plocha 05b - kmenoviny smrku s příměsí jedle 
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Plocha 06a- horní úsek drobné vodoteče na S okraji území 
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Plocha 13a - porost podmáčené smrčiny Equiseto - Piceetum 
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Plocha 13b - rašelinná tůň s Calla palustris 
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Plocha 14a - podmáčené přesličkové smrčiny Equiseto - Piceetum 
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Plocha 14b - porost podmáčené smrčiny Equiseto - Piceetum 
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Plocha 20 - lužní porosty v podzimním aspektu 
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Plocha 21a - porost podmáčené přesličkové smrčiny 
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Plocha 22- smrkové kmenoviny na S okraji území s podsadbami JD 
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Plocha 23 - mokřiny s Calla palustris 
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Plocha 23 - zachované partie olšiny v jarním aspektu 
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Plocha 23 - rozvolněný porost po větrné kalamitě v jarním aspektu 
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Plocha 24 - maloplošné obnovní prvky v rozvolněné staré smrčině 
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Plocha 28 - acidofilní bylinné patro mezofilních kulturních smrkových skupin 
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Plocha 33 - remíz charakteru rašelinné březiny 
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Plocha 34a - rašelinná lada s Eriophorum vaginatum .jpg 
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Plocha 34a - rašelinná lada se Senecio rivularis 
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Plocha 34c - přirozené lužní olšiny 
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Plocha 35 - paseky a mladší SM skupiny v Z části PP 
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Plocha 39 - lužní olšina v jarním aspektu 
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Plocha 41 - skupina přirozené smrkové olšiny 
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Plocha 42 - starší polokulturní smrčina ve vlhkém deluviu 


