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1. Základní identifikační a popisné údaje 
 
1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN 
 
1373, přírodní rezervace, Hadí vrch 
číslo a název kategorie IUCN: IV – řízená rezervace (území pro management stanovišť/druhů: 
chráněná území zřizovaná převážně pro účely ochrany, prováděné cestou managementových 
zásahů). 
 
1.2 Platný právní předpis o vyhlášení ZCHÚ 
 

vydal:   ONV Jindřichův Hradec 
číslo:   Vyhláška 
dne:   10.12.1987 

 
1.3 Územně-správní členění, překryv s jinými chráněnými územími a příslušnost k soustavě 
Natura 2000 
 
Kraj: Jihočeský  
Obec s rozšířenou působností třetího stupně: Jindřichův Hradec 
Obec: Staré Město pod Landštejnem  
Katastrální území: Rajchéřov 
Národní park: - 
Chráněná krajinná oblast: -  
Jiný typ chráněného území: Přírodní park Česká Kanada 
 
Natura 2000 
Ptačí oblast: -  
Evropsky významná lokalita: - 
 
Příloha I.  
Orientační mapa ZCHÚ  I.A – ZM 1:50 000 
                                        I.B  - ZM 1:10 000 
        I.C – Ortofotomapa 
        I.D – Historická mapa 
        I.E -  SMO 1:5 000 
 
1.4 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí 
Parcelní vymezení v následujících tabulkách je přizpůsobené novému vymezení hranice 
rezervace, které v maximální možné míře využívá výrazných a v terénu identifikovatelných 
hranic (les/louka/cesta/vodní tok), často bez ohledu na hranice parcel. Byly vypuštěny pozemky 
parc.č. 908/2, 908/5, zmenšeny pozemky parc.č. 926 (JV cíp), 928 (část severně od potoka). 
Naopak přičleněny byly části pozemků 774/7 a 774/6. Nové vymezení je přípravou pro 
přehlášení PR (po geometrickém zaměření a upřesnění výměr). Jako základ je použitý stav KN, 
odkazy na parcely PK ve zjednodušené evidenci jsou spíše orientační. Pro přehlášení budou 
rozhodující hranice z mapy  KN s částí plochy (po zaměření) jednotlivých parcel. Údaje 
v následující tabulce nejsou zcela přesné, v době zpracování Plánu péče nebyly k dispozici 
výsledky geometrického zaměření, nová hranice byla prozatím digitalizována nad 
ortofotosnímkem na základě zákresu z terénního šetření. 
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Tabulky parcelního vymezení území 
 
Katastrální území: Rajchéřov  798584 
Číslo 
parcely 
podle KN 

Číslo 
parcely 
podle ZE 
(PK) 

Druh pozemku podle 
KN 

Způsob využití pozemku 
podle KN 

Číslo listu 
vlastnictví
 

Výměra parcely 
celková podle KN 
(m2) 

Výměra parcely 
v ZCHÚ (m2) 

774/6 č. 774 č. trvalý travní porost  146 1214 234
774/7 č. 774 č. ostatní plocha neplodná půda 146 3453 2613
908/1 928 č. trvalý travní porost  10002 24579 885
908/2 910 č. trvalý travní porost   9025 607
926 č. 926 č 

918 č. 
919 č. 

les  10001 110766 104648

928 č. 928 č. 
926 č. 

les   12700 10639

1209 č.  vodní plocha vodní tok v korytě 
přirozeném nebo 
upraveném 

145 2789 46

Celkem  119672
 
LV  
145 ČR, Zemědělská vodohospodářská správa, Hlinky 60, č.p.131, Staré Brno, Brno, 60300 
146 BIRDIE s.r.o., č.p.53, Staré Město pod Landštejnem, 37882 
10001 Obec Staré Město pod Landštejnem, Staré Město pod Landštejnem, 37882 
10002 ČR, Pozemkový fond České republiky, Husinecká 11a, č.p.1024, Žižkov, Praha, 13000 
 
 
Dílčí plochy parcel byly zjištěny digitální planimetráží nad rastrem. Výměry jsou orientační, 
přesné výměry budou k dispozici po geometrickém zaměření nových hranic rezervace. 
 
Příloha II.  
Mapa KN se zákresem ZCHÚ  
 
Parcelní vymezení ochranného pásma. 
Ochranné pásmo není vyhlášeno zvláštním předpisem a je jím podle § 37 zákona č. 114/1992/Sb. 
plocha podél obvodu  PR do vzdálenosti 50 m od hranice chráněného území. Pro takto vymezené 
ochranné pásmo nebyl zpracován parcelní přehled. 
  
1.5 Výměra území a jeho ochranného pásma  
 

Druh pozemku ZCHÚ  
plocha v 0,0000 ha 

OP 
plocha v 0,0000 ha 

Způsob využití 
pozemku 

ZCHÚ  
plocha v 0,0000 ha 

lesní  pozemky 11,5287  

zamokřená plocha - 

rybník nebo nádrž - 

vodní  plochy 0,0046 

vodní tok  0,0046 

trvalé  travní porosty 0,1726 

orná půda - 

ostatní zemědělské  
pozemky 

- 

Pro OP nebyl 
zpracován parcelní 
přehled. 
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neplodná půda 0,2613 ostatní plochy 0,2613 

ostatní způsoby 
využití 

- 

zastavěné 
plochy a nádvoří 

- 

plocha celkem  11,9672 

 

 

 
 
1.6 Hlavní předmět ochrany 
 
1.6.1 Předmět ochrany podle zřizovacího předpisu 
 
Ve vyhlášce Okresního národního výboru v Jindřichově Hradci ze dne 10.12. 1987 je ve článku 
1: Popis a vymezení CHPV charakterizována plocha současné přírodní rezervace Hadí vrch jako 
„bývalé pastviny SZ od bývalé osady Rajchéřov, cca 9 km JV od Nové Bystřice.Porosty jalovce 
obecného (Juniperus communis) s vyvinutými acidofilním bylinným a keříčkovým patrem“.  
V předchozím Plánu péče je hlavní motiv ochrany charakterizován jako: „Zachování 
kompaktních jalovcových porostů s ukázkově vyvinutým acidofilním bylinným a keříčkovým 
patrem na soliflukčně rozvlečené balvanité suti. Tyto porosty mají značný význam pro zachování 
genofondu chráněného a ohroženého jalovce obecného“. 
 
 
1.6.2 Hlavní předmět ochrany – současný stav 
 
Kategorie vyhlášky MŽP a červeného seznamu je uvedena kódem u jednotlivých druhů. 
Kategorie podle červeného seznamu: C1 = kriticky ohrožený, C2 = silně ohrožený, C3 = 
ohrožený, C4a = vzácnější taxony vyžadující pozornost – méně ohrožené, C4b = vzácnější 
taxony vyžadující pozornost – dosud nedostatečně prostudované.  Kategorie podle vyhlášky 
MŽP 395/1992 Sb.: §1 = kriticky ohrožený, §2 = silně ohrožený, §3 = ohrožený. 
U rostlinných společenstev je použita stupnice ohrožení a vzácnosti dle Moravce (1995): 2 – 
asociace lidskou činností bezprostředně ohrožená a v nebezpečí vymizení,  3 – asociace 
ustupující v důsledku lidské činnosti, 4 – asociace bez ohrožení lidskou činností    /a – vzácná, /b 
– dostatečně hojná 
 
 
A. společenstva 
 

název společenstva podíl  
plochy v 
ZCHÚ (%)

stupeň 
ohrožení podle 
červeného 
seznamu1

popis biotopu společenstva 

říční rákosiny na recentních 
náplavech vodních toků, sv. 
Phalaridion arundinaceae 
(včetně přechodů ke 
společenstvům sv. 
Magnocaricion elatae – as. 
Phalaridetum arundinaceae, 
as. Calamagrostietum 
canescentis) 

1,3 3/b uniformní porosty chrastice rákosovité 
v nivě potoka, tvořícího severní hranici 
rezervace. Vtroušeně Viola palustris, 
Peucedanum palustre, Carex vesicaria, 
Lysimachia vulgaris. Facie Calamagrostis 
canescens, C. epigeios. Spiraea salicifolia, 
Salix aurita, Betula pendula. 

                                                 
1 Stupnice ohrožení a vzácnosti dle Moravce (1995): 2 – asociace lidskou činností bezprostředně ohrožená a 
v nebezpečí vymizení,  3 – asociace ustupující v důsledku lidské činnosti, 4 – asociace bez ohrožení lidskou činností    
/a – vzácná, /b – dostatečně hojná 
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název společenstva podíl  
plochy v 
ZCHÚ (%)

stupeň 
ohrožení podle 
červeného 
seznamu1

popis biotopu společenstva 

ostřicová společenstva 
rašelinných luk sv. Caricion 
fuscae (degradovaná) 

1,3 3/b degradované a netypické fragmenty v nivě 
potoka, podél lesního okraje, výskyt Carex 
nigra, Eriophorum angustifolium, 
Deschampsia cespitosa, Sphagnum sp., 
Polytrichum formosum, Rhytiadelphus 
squarrosus. V mozaice s fragmenty společ. 
sv. Violion caninae.  

eutrofní vysokostébelné a 
vysokobylinné louky s trvale 
zvýšenou vlhkostí sv. Calthion  

1,7 3/b degradovaná společenstva v nivě potoka, 
převažuje Carex brizoides, Deschampsia 
cespitosa. 

druhotné krátkostébelné 
smilkové louky sv. Violion 
caninae 

5,7 3/b maloplošné fragmenty v mozaice s ostatními 
společenstvy v nivě potoka a při lesních 
okrajích (V část rezervace), v jádrové části 
rezervace fragmenty v porostech keříčků sv. 
Genistion. 

chudá vřesovištní společenstva 
sv. Genistion  

20,9 3/b Na bezlesí v jádrové části rezervace na 
soliflukčním kamenném moři, porosty 
jalovce. 

 
 
B. druhy 
 

název druhu  aktuální početnost 
nebo vitalita 
populace v ZCHÚ 

stupeň ohrožení 
podle vyhl.395/ 
červeného 
seznamu ČR 
Procházka 2001/ 
Chán 1999  

popis biotopu druhu (dílčí 
plocha) 

prha arnika 
Arnica montana 

ojedinělé exempláře  §3/ C3/C3 (EU5) v jádrové části rezervace, 
v ředinatých porostech jalovce 
(Violion caninae), dílčí plocha 
1a 

hadí mord nízký 
Scorzonera humilis 

ojedinělé exempláře -/C3/C3 v jádrové části rezervace, 
v ředinatých porostech 
jalovce,v borůvčí, v lesních 
okrajích, dílčí plocha 1a,  

jalovec obecný 
Juniperus communis 

velmi početná a vitální 
populace  

-/C3/C3 v jádrové části na bezlesí, 
roztroušeně skupinovitě až 
jednotlivě v nárostech lesních 
dřevin (méně vitální, zastíněný 
a potlačovaný), dílčí plocha 1a, 
2a, 2b, (2c, 2d, 2g, 3c) 

hrušeň polnička 
Pyrus pyraster 

jednotlivě při JV a J 
okraji rezervace 

-/C4a/C3 dílčí plocha 1a, 2a, 2e, 3a 

tavolník vrbolistý 
Spiraea salicifolia 

dvě skupiny (celkem 
cca 20 m2

-/C3/C3 v nivě potoka v S části 
rezervace 

mochna bahenní 
Potentilla palustris 

ojediněle v nivě 
potoka 

-/C4a/C3 dílčí plocha 3c, 2g 

 
Pozn. EU – taxony uvedené ve Směrnicích Rady evropských společenství č.92/43/EEC/1992, číslo je číslo přílohy 
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1.7 Dlouhodobý cíl péče 
 
Dlouhodobým cílem péče o PR Hadí vrch je zachování komplexu společenstev podhorských 
vřesovišť a smilkových trávníků  s vitální populací jalovce obecného na bývalých pastvinách, 
zejména ochrana a trvalá péče o genofond ohrožených  a významných druhů jako je jalovec 
obecný, prha arnika, hadí mord nízký, hrušeň polnička, tavolník vrbolistý a mochna bahenní. 
Managementové zásahy se týkají pravidelného vyřezávání nežádoucích dřevinných nárostů 
v jádrové části rezervace, v nárostech lesních dřevin uvolňování skupin i jednotlivců jalovce, 
zdravotních zásahů a prosvětlování okrajových částí sousedících s kompaktními jalovcovými 
porosty. V nárostech lesních dřevin bez významného zastoupení jalovce pouze nezbytné zásahy 
v případě polomů (vývraty, zlomy). Louka v nivě potoka s extenzivními zásahy - kosení 1x za 
(1-)2-3 roky při současné redukci nežádoucích dřevinných nárostů a náletů.  
Předkládaný Plán péče navazuje na předchozí Plán péče s platností od 1.1.1999 do 31.12.2008 o 
jeden rok dříve vzhledem k potřebě přehlášení PR na novou výměru (změna hranic v S-JV části).  
 
 
 
2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět 
ochrany 
 
2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů 
Území je vymezeno na místě bývalých pastvin nad Rajchéřovskou cestou, na Hadím vrchu 
(Výhon, Kamenec), zhruba 250 m SZ od středu zaniklé osady Rajchéřov, 2,1 km JZ od osady 
Návary a asi 9,1 km JV od Nové Bystřice. Nadmořská výška území je 605-647 m n.m., 
kulminační vrcholová část je při JV okraji rezervace, balvanitý hřbet je situován ve směru SZ-
JV, se sklonem k SZ, kratší a prudší svahy jsou směrem k Z-J. Na severu přechází mírný svah do 
ploché potoční nivy s vodotečí napájející blízký rybník Brand (Kačer, Brant, Spálenec, Stříbrný 
rybník).  

Přístup pro vozidla je od silnice III. třídy Nová Bystřice - Mýtinky po účelové lesní komunikaci 
do blízkosti vrchu Spálenec, dále je cesta obtížně sjízdná. Druhá přístupová cesta vede od osady 
Návary do bývalého Rajchéřova. Střed chráněného území je přibližně určen zeměpisnými 
souřadnicemi: šířka 48o57´50´´  délka 15o11´49´´ (WGS-84),  Y  703539    X  1174268 (S-
JTSK). 

Přirozenou hranici rezervace tvoří Rajchéřovská cesta na Z a J, drobný napřímený vodní tok a 
stoka na S a SV, JV hranici tvoří hranice mezi kompaktními dřevinnými nárosty a sousedními 
nesečenými loukami a pastvinami. 

Z hlediska Regionálního členění reliéfu ČSSR  (B.Balatka-J.Sládek, 1980) patří řešené území 
provincii Česká  vysočina (I), podprovincii Českomoravské (I2), oblasti Českomoravské 
vrchoviny (I2C), do celku Javořická vrchovina (I2C-6), podcelku  Novobystřická vrchovina 
(I2C-6B), okrsku Vysokokamenská vrchovina. Nejvyšší bod v území se nachází v kulminační JV 
části Hadího vrchu (647 m n.m.), nejnižší bod pak při SZ cípu rezervace (605 m n.m., u potoka). 

Na geologické stavbě řešeného území se podílí jednotvárná série moldanubika, která tvoří skalní 
základ a v nivě potoka útvary platformní  - kvartér (holocén). Moldanubikum je zastoupeno 
dvojslídným granitem až granodioritem číměřského typu, vystupujícího na povrch v podobě 
velkých balvanů soliflukčně rozvlečeného kamenného moře, v kulminační části s několika 
mrazovými sruby s deskovitou odlučností horniny. Kvartér je zastoupen holocénními  
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fluviálními a deluviofluviálními  písčitohlinitými sedimenty. Půdní pokryv tvoří typická 
kambizem s přechody ke kambizemnímu rankeru, v nivě potoka je vyvinutý organozemní glej. 

Pro širší okolí chráněného území je charakteristický vrchovinový reliéf, s výraznými vrcholy a 
hřbety a středními i prudkými svahy modelovanými  drobnými vodními toky.  

Krajinný ráz je charakteristický vysokým zastoupením rozsáhlých lesních komplexů střídaných 
extenzivními lučními porosty a pastvinami. V úžlabinách a plochých nivách potoků jsou 
poměrně rozsáhlé rybníky (Brand, Rajchéřovský, Romavský). Celé území se vyznačuje vysokou 
estetickou hodnotou a díky dlouhodobé izolaci i zachovalostí přírodních ekosystémů. 

Podle klimatické klasifikace E. Quitta z r. 1970 náleží celé  území k mírně teplé klimatické 
oblasti a v rámci ní k jednotce  MT 3. Území odvodňuje Romavský potok (na rakouském území 
Romaubach) a jeho bezejmenné přítoky. Z hlediska fytogeografického členění ČSR (Dostál 
1957) lze  řešené území zařadit do oblasti A - oblast středoevropské  lesní květeny - Hercynicum, 
podoblasti A3 - podoblast  přechodné květeny hercynské - Subhercynicum, obvodu b - obvod  
přechodné květeny hercynských pahorkatin a vysočin Hercynicum submontanum. Podle 
regionálně fytogeografického členění ČR (Květena ČR)  patří území do fytogeografické oblasti 
mezofytikum, obvodu Českomoravské mezofytikum, do 67 Českomoravská vrchovina. Dle 
přírodních lesních oblastí (Plíva, Žlábek 1986) území patří do  PLO 16 – Českomoravská 
vrchovina. Území rezervace spadá do Novobystřického bioregionu 1.47. Podle nového 
zpracování potenciální vegetace (Neuhäuslová a kol., 1998) patří širší okolí lokality do jednotky 
potenciální vegetace: 2 – střemchová doubrava a olšina (spol. Quercus robur-Padus avium, spol. 
Alnus glutinosa-Padus avium) s ostřicí třeslicovitou (Carex brizoides), místy v komplexu 
s mokřadními olšinami (Carici elongatae-Alnetum) a společenstvy rákosin a vysokých ostřic 
(Phragmito-Magnocaricetea). Vlastní Hadí vrch patří spíše do jednotky potenciální vegetace 24 
– biková bučina Luzulo-Fagetum), v současné době s náhradními společenstvy. 
 
Vegetace je podrobně popsána v kapitole 2.5. Současný stav ZCHÚ…  
 
 
Přehled zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 
 
název druhu (český) 
název druhu 
(vědecký) 

aktuální početnost populace 
v ZCHÚ 

stupeň ohrožení 
podle vyhlášky 
č. 395/1992 Sb. 

popis biotopu druhu (dílčí 
plocha) 

Rostliny 
prha arnika 
Arnica montana 

ojedinělé exempláře §3 ohrožený  v jádrové části rezervace, 
v ředinatých porostech jalovce 
(Violion caninae), dílčí plocha 
1a, velmi vzácně v lesních 
porostech (2b, 2d) 

Živočichové – obratlovci 
zmije obecná 
Vipera berus 

 §1 kriticky  
ohrožený 

vřesoviště, balvanité pole, lesní 
i luční biotopy 

jeřábek lesní 
Bonasa bonasia 

 §2 silně  
ohrožený 

lesní biotopy 

sluka lesní 
Scolopax rusticola 

 §3 ohrožený lesní biotopy 

ještěrka živorodá 
Lacerta vivipara 

 §2 silně  
ohrožený 

vřesoviště, balvanitá suť 

 
Kromě výše uvedených druhů byl na území ZCHÚ zaznamenán výskyt dalších, regionálně 
významných druhů rostlin, uvedeny jsou v kap. 1.6.2,  stupeň jejich ohrožení je uveden dle 
Komentovaného červeného seznamu květeny jižní části Čech (Chán V. ed., Praha 1999).  
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2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti 
 
a) ochrana přírody 
Vyhláškou Okresního národního výboru v Jindřichově Hradci ze dne 10.12.1987 byla lokalita 
vyhlášena za chráněný přírodní výtvor. Vyhláškou Ministerstva životního prostředí  České 
republiky ze dne 13.8.1992 ( k zákonu č.114/1992 Sb.) bylo území převedeno do kategorie 
přírodní rezervace. 
V r.1996 byl zpracován entomologický inventarizační průzkum zaměřený na brouky a 
dvoukřídlé (RNDr. Jan Máca), z kterého vyplývá, že převažují druhy smíšených a jehličnatých 
lesů, z významných druhů jsou uváděny Trechus rubens, Tachinus subterraneus, Schizotus 
pectinicornis, Anastrangalia reyi, Orfelia fasciata, Empis bohemica, Eristalis alpinus, Spelobia 
rufilabris, Homoneura subnotata, Sapromyza hyalinata, Aulagromyza sp., Anthomyia monilis, 
Mydaea corni, Bellardia pandia, Volucella bombylans, Chrysotoxum bicinctum, Lipoptena 
fortisetosa. Jedná se jednak o chladnomilné druhy podhorských lesů i o relativně teplomilné 
druhy lesních světlin a pastvin. Na mokřadních stanovištích byly zjištěny druhy Phyllobrotica 
quadrimaculata, Clitellaria ephippium, Hercostomus brevicornis, Metopomyza flavonotata, 
Lispocephala alma. Začátkem 90-tých let byla na území PR zjištěna pernatuška Oxyptilus 
ericetorum (J. Liška). 
v r. 2000  byl proveden průzkum fauny pavouků  v rámci exkurzí na územích jihozápadní 
Moravy (Vítězslav Bryja a kol. – Příspěvek k poznání pavouků jihozápadní Moravy). 
Z významných druhů byly zjištěny Ceratinella wideri, Theridion betteni, Pholcus opilionoides, 
Aelurillus v-insignitus, Xysticus luctuosus, Gonatium paradoxum. 
 
 
b) lesní hospodářství 
Téměř celá plocha ZCHÚ (kromě louky v S části a JV okraje) je na pozemcích určených k plnění 
funkce lesa, jedná se o lesní porost 199 F b, LHC 202403 Staré Město pod Landštejnem, platnost 
1999-2008. Lesní porosty vznikly spontánní sukcesí na opuštěných extenzivních pastvinách. Na 
mapovém podkladu 1:75000 vydaném Vojenským zeměpisným ústavem v Praze se stavem 
k 6.12.1931 (viz příloha I.D) jsou celá PR i širší okolí vyznačeny jako bezlesí (pastviny a louky), 
nebyla zde žádná významnější lesní plocha, vyloučeny nejsou menší skupiny stromů a křovin 
(hrušeň polnička, hlohy, růže, líska, dub, bříza, třešeň ptačí), okolo cestní sítě se do současnosti 
dochovaly liniové i jednotlivé solitérní výsadby (kleny, jírovce, lípy). Na extenzivních 
pastvinách se hojně vyskytoval jalovec. (Zajímavostí je plošně rozsáhlý Velký Romavský rybník 
(větší než Brand), který byl v polovině 30-tých let vysušen a zalesněn, jak vyplývá 
z reambulovaného výtisku z r. 1934). Současné lesní porosty tedy vznikly po 2. světové válce po 
odsunu německého obyvatelstva a následné likvidaci osady Rajchéřov, celé příhraničí bylo zcela 
uzavřeno a zbylé obyvatelstvo vystěhováno. Nejstarším stromům v porostech je tedy okolo 60 
roků. Postupným nárostem a náletem vznikl smíšený, silně ředinatý až mezernatý lesní porost 
s převahou borovice, s příměsí smrku zejména na podmáčených stanovištích a při okrajích ve 
vrcholové části rezervace, skupinovitě až jednotlivě jsou významně přimíšeny bříza a osika, v J 
části rezervace jsou jednotlivě vtroušeny další dřeviny (dub letní, javor klen, třešeň ptačí, jeřáb 
ptačí, hrušeň polnička). V keřovém patru dominuje jalovec obecný a krušina olšová, na vlhčích 
stanovištích přistupuje vrba ušatá. Při okraji vřesoviště v JV části se jednotlivě vyskytuje hloh 
tuholistý, hrušeň polnička a růže. Okraje lesních porostů sousedící s centrální bezlesou částí byly 
v 90-tých letech minulého století prosvětlovány za účelem uvolnění vitálních jedinců a skupin 
jalovce, odtěžen byl pruh lesního porostu nad Rajchéřovskou cestou. V hustších, zapojenějších 
částech se provádějí pouze nezbytné zdravotní zásahy a mírná výchova, zaměřená na redukci 
krušiny v porostech.  Borovice trpí korunovými zlomy (námraza, sníh), smrk je zavětvený až 
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k zemi, vývraty netrpí ani na podmáčených stanovištích. Lesnické hospodaření je extenzivní, 
porosty jsou víceméně ponechány přirozenému vývoji. V centrální části jsou pravidelně 
likvidovány nárosty krušiny a břízy.  
 
 
c) zemědělské hospodaření 
V minulosti byla prakticky celá plocha rezervace využívána jako extenzivní pastvina (viz výše), 
stejně jako většina okolních pozemků (louky, pastviny). Ukončení pastvy nastalo po ukončení 2. 
světové války a plocha byla ponechána přirozené sukcesi dřevinných nárostů a náletů. Z původní 
pastviny zbyla jako bezlesá pouze centrální část se souvislým balvanitým mořem a žulovými 
rozpady v kulminační části vrchu, s kompaktními porosty vitálního jalovce. 
 
 
e) myslivost  
Provoz myslivosti v minulosti byl zřejmě zanedbatelný a neměl na stav společenstev v rezervaci 
negativní vliv. 
 
 
 
2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy 
 
LHP LHC 202403 Staré Město pod Landštejnem, platnost 1.1.1999-31.12.2008 
 
 
2.4 Škodlivé vlivy a ohrožení území v současnosti 
 
V současné době zřejmě největší ohrožení ve vztahu k hlavnímu předmětu ochrany představuje 
nežádoucí sukcese dřevinných nárostů v centrální části, zastiňování a utlačování jalovce 
v lesních porostech (krušina, bříza, borovice), v potoční nivě pak hrozí nebezpečí rozšiřování 
maloplošných porostů třtiny křovištní.  
Znepokojující je skutečnost, že v území nedochází k přirozené reprodukci jalovcových porostů, 
přestože jalovec bohatě plodí, nejsou viditelné semenáčky nebo mladí jedinci. Jalovec 
v některých částech vřesoviště ( nejznatelněji poblíž vyhlídkového balvanu ve vrcholové části) 
prosychá až odumírá, prosychání je znatelné i u jedinců a skupin zastíněných stromovým patrem 
a krušinou v lesních porostech. Při okrajích vřesoviště (u Rajchéřovské cesty, loučka při JV 
okraji) se objevují expanzivní druhy jako vlčí bob mnoholistý a třtina křovištní, místy ostružiník. 
Ohniskem možného šíření nitrofilní a ruderální vegetace je malé bezlesí v J cípu rezervace, kde 
rostou kopřiva dvoudomá, ostružiníky, konopice dvouklanná, kerblík lesí, vlčí bob mnoholistý, 
kuklík městský, bez černý, kakost smrdutý, třtina křovištní. 
V lesních porostech může dojít k ohrožení a následnému poškození v případě nešetrného 
vyklizování polomové hmoty, případně pálení hmoty přímo na místě v porostech, poškození se 
týká zejména vtroušeného jalovce v keřovém patru a narušení půdního krytu zejména na silně 
podmáčených stanovištích v severní části rezervace.  
K degradaci lučních porostů s populacemi ohrožených a regionálně významných druhů rostlin a 
živočichů by mohlo dojít upuštěním od pravidelného managementu sečení nebo pastvy. 
V současné době je nastolen pravidelný management, luční porosty v potoční nivě byly 
v letošním roce poprvé alespoň z větší části posečeny. 
Vzhledem k relativní odlehlosti a špatné dopravní dostupnosti není území přírodní rezervace 
ohroženo intenzivní turistikou a rekreačním využitím (stavba rekreačních objektů apod.), po 
Rajchéřovské cestě je rezervace přístupná cykloturistům, širší okolí je navštěvováno pěšími 
turisty, vrcholové partie jsou atraktivní pro čundráky a potulný lid trampský, který tu 
pravděpodobně občas pobývá. 
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2.5 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch 
 
Přehled biotopů 
 
kód 
biotopu 

název biotopu Výměra 
(ha) 

Podíl (%) popis charakteru výskytu biotopu 

M1.4 říční rákosiny 0,04 0,3 okolo potoka v S části rezervace 
M1.7 vegetace vysokých ostřic 0,11 0,9 porosty chrastice rákosovité a třtiny šedavé 

v potoční nivě 
R2.2 nevápnitá mechová 

slatiniště 
0,05 0,4 malé nevýrazné fragmenty v potoční nivě  

S1.2 štěrbinová vegetace 
silikátových skal a drolin 

0,08 0,7 fragmentárně v kamenném moři 
(kapraďorosty, lišejníky, mechorosty) 

T1.5 vlhké pcháčové louky 0,20 1,7 podmáčené degradovaná louka v potoční 
nivě, menší louka při JV okraji rezervace 

T2.3 podhorské a horské 
smilkové trávníky 

0,68 5,7 maloplošně v mozaice s keříčkovitými 
porosty v centrální části, menší loučka při 
V okraji, při lesních okrajích, na části 
degradované 

T8.2 sekundární podhorská a 
horská vřesoviště 

2,50 20,9 kamenné moře v centrální části rezervace 

K1 mokřadní vrbiny 0,03 0,03 v nepatrných fragmentech v potoční nivě 
K3 vysoké mezofilní a 

xerofilní křoviny 
0,05 0,04 fragmenty při JV okraji rezervace (hrušeň 

polnička, hloh tuholistý, růže, líska obecná, 
třešeň ptačí, ostružiník.) 

X12 nálety pionýrských dřevin 8,31 69,4 plošné různověké nárosty s převahou 
borovice, s příměsí smrku, osiky, jeřábu 
ptačího, břízy bělokoré, ojediněle javor 
klen, dub letní 

Celkem ----- 11,97 100 % ----- 
 
 
Současný vegetační kryt  
 
A. Vřesoviště s kompaktními porosty jalovce (dílčí plochy 1a, 1b) 
Bezlesí vytvořené na rozvleklém soliflukčním kamenném moři v kulminační části Hadího vrchu. 
Vegetační dominantou jsou kompaktní i rozvolněné porosty jalovce obecného (Juniperus 
communis), výška kolísá od 1 do 4 m, ve střední rozvolněné části je nižší, směrem k lesném 
okrajům se zvyšuje, jednotlivě je vtroušen mladý dub letní (Quercus robur), hojně zmlazuje  
bříza bělokorá (Betula pendula), krušina olšová (Frangula alnus), při JV okraji je několik 
vzrostlých solitérů smrku ztepilého (Picea abies), jednotlivá příměs hrušně polničky (Pyrus 
pyraster), růže (Rosa spp.). Ve spodní části u cesty je jednotlivě přimíšen bez hroznatý 
(Sambucus racemosa). Podrost je tvořen acidofilní keříčkovou vegetací s převahou brusnice 
borůvky (Vaccinium myrtillus), na kamenném moři porosty vřesu obecného (Calluna vulgaris), 
místy příměs metličky křivolaké (Avenella flexuosa), psinečku obecného (Agrostis capillaris), 
smilky tuhé (Nardus stricta), spíše jednotlivě kručinka barvířská (Genista tinctoria), zvonek 
okrouhlolistý (Campanula rotundifolia),  ostřice kulkonosná (Carex pilulifera), šťovík menší 
(Rumex acetosella), mochna nátržník (Potentilla erecta), prha arnika (Arnica montana), hadí 
mord nízký (Scorzonera humilis), jestřábník chlupáček (Hieracium pilosella), ostružiník maliník 
(Rubus idaeus), pupava bezlodyžná (Carlina acaulis), bedrník obecný (Pimpinella vulgaris), 
vrbovka úzkolistá (Epilobium angustifolium), rozrazil lékařský (Veronica officinalis), devaterník 
velkokvětý tmavý (Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum), černýš luční (Melampyrum 
pratense), svízel nízký (Galium pumilum). Mezi balvany jsou roztroušeny trsy kapradin - 

 9



papratka samičí (Athyrium filix-femina), kapraď osténkatá (Dryopteris carthusiana), méně 
osladič obecný (Polypodium vulgare). Na kamenech a skeletovité půdě pod keříčky je silně 
vyvinuté lišejníkové a mechové patro, z lišejníků se zde hojně vyskytuje dutohlávka lesní 
(Cladonia arbuscula), dutohlávka pohárovitá (Cladonia pyxidata), dutohlávka prstitá (Cladonia 
digitata), pupkovka (Umbilicaria spp.), mapovník (lišejník) zeměpisný (Rhizocarpon 
geographicum), z mechorostů jsou zastoupeny běžné acidoklonní druhy jako travník Schreberův 
(Pleurozium schreberi), dvouhrotec čeřitý (Dicranum polysetum), rokyt cypřišovitý (Hypnum 
cupressiforme), rokytník skvělý (Hylocomium splendens), paprutka nicí (Pohlia nutans), brvitec 
chlupatý (Ptilidium ciliare), ploník jalovcový (Polytrichum juniperinum), ploník ztenčený 
(Polytrichum formosum). Ve spodní části u cesty téměř chybí keříčkovitá vegetace, převažuje 
metlička křivolaká, psineček výběžkatý (Agrostis stolonifera) a p. obecný, srha laločnatá 
(Dactylis glomerata), třtina křovištní (Calamagrostis epigeios), medyněk měkký (Holcus 
mollis), pampeliška lékařská (Taraxacum sect. Ruderalia), ostružník křovitý (Rubus fruticosus 
agr.), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), kokrhel menší (Rhinanthus minor), vlčí bob 
mnoholistý (Lupinus polyphyllus), vrbovka úzkolistá, metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa).  
Společenstva lze rámcově zařadit do sv. Genistion (as. Calluno-Vaccinietum), sv. Violion 
caninae, sv. Asplenion septentrionalis. 
 
 
B. Lesní porosty (dílčí plochy 2a - 2g) 
B1. Kompaktní náletové porosty s převahou borovice - sušší (dílčí plochy 2a, 2c, 2e) 
Sukcesně vzniklé lesní porosty s převahou borovice lesní (Pinus sylvestris) 70%, s příměsí 
smrku ztepilého (Picea abies) 15% a břízy bělokoré (Betula pendula) 15%, při V okraji menší 
skupina topolu osiky (Populus tremula), vtroušeně jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia). Všude hojně 
krušina olšová (Frangula alnus), v dílč. pl. 2a hojný skupinovitý i jednotlivý výskyt jalovce 
obecného. Při JV a J okraji v keřovém patru hojně zmlazuje javor klen (Acer pseudoplatanus), 
zastoupeny teplomilnější dřeviny jako hrušeň polnička (Pyrus pyraster), třešeň ptačí (Prunus 
avium), líska obecná (Corylus avellana), dub letní (Quercus robur), ojediněle buk lesní (Fagus 
sylvatica), hrušeň obecná (Pyrus communis), u cesty výsadby javoru klenu a jírovce maďalu 
(Aesculus hippocastanum). Na lokálně podmáčených místech přistupuje vrba ušatá (Salix 
aurita). Po celé ploše je rozvlečené balvanité moře, zarostlé vegetací. 
V podrostu převažuje brusnice borůvka, metlička křivolaká, šťavel kyselý (Oxalis acetosella), 
smilka tuhá, kapraď osténkatá, mléčka zední (Mycelis muralis), jestřábník zední (Hieracium 
murorum), jestřábník hladký (Hieracium laevigatum), vřes obecný, brusnice brusinka 
(Vaccinium vitis-idaea), psineček obecný, mechové patro tvoří travník Schreberův, dvouhrotec 
čeřitý, dvouhrotec chvostantý (Dicranum scoparium), rokyt cypřišovitý, rokytník skvělý, ploník 
ztenčený, na bohatším stanovišti v J části rezervace přistupují druhy mezotrofních až eutrofních 
stanovišť – starček vejčitý (Senecio ovatus), kakost smrdutý (Geranium robertianum), ostřice 
lesní (Carex sylvatica), svízel okrouhlolistý (Galium rotundifolium), vrbovka horská (Epilobium 
montanum), ostružiníky (Rubus spp.), kopřiva dvoudomá, měřík (Mnium spp.). 
Porosty nelze vzhledem k jejich sukcesnímu charakteru syntaxonomicky zařadit, jedná se o 
mladá, sukcesní stádia na stanovištích jedlových bučin sv. Luzulo-Fagion (as. Luzulo-Fagetum, 
na lokálně podmáčených místech s přechody k as. Luzulo pilosae-Abietetum?, na živnějším 
stanovišti v J části rezervace k as. Dentario enneaphylli-Fagetum podsv. Eu-Fagenion). 
 
 
B2. Kompaktní náletové porosty s převahou borovice a smrku - podmáčené (dílčí plochy 
2b, 2d) 
Ve stromovém patru je vyšší zastoupení smrku ztepilého, místy převažuje nad borovicí lesní, 
jednotlivě vtroušenou příměs představuje bříza bělokorá, topol osika, jeřáb ptačí, v keřovém 
patru je hojná krušina olšová, místy skupinovitě i jednotlivě jalovec obecný (dílč.pl. 2b), spíše 
ojediněle křovité vrby – vrba ušatá, vrba popelavá (Salix cinerea), vrba jíva (Salix caprea). 
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Balvany a kameny jsou spíše roztroušené, časté jsou mělké prohlubně s rašeliníkem a mokřadní 
vegetací. 
V podrostu naprosto převažuje brusnice borůvka s metličkou křivolakou, vtroušeně smilka tuhá, 
psineček obecný, metlice trsnatá, svízel okrouhlolistý (Galium rotundifolium), bika chlupatá 
(Luzula pilosa), u cesty jestřábník hladký, jestřábník Lachenalův (Hieracium lachenalii), 
ostružiník maliník, ostružiník křovitý, zvonek okrouhlolistý, starček vejčitý, medyněk měkký 
(Holcusmollis), mechové patro je tvořeno převážně travníkem Schreberovým, dvouhrotcem 
chvostnatým, dvouhrotcem čeřitým, ploníkem ztenčeným, z lišejníků jsou zastoupeny druhy 
rodů dutohlávka (Cladonia spp.), terčovka (Parmelia spp.),  na podmáčených místech a zejména 
při S okraji navazujícím na potoční nivu k dominantní borůvce přistupují ostřice třeslicovitá 
(Carex brizoides), přeslička lesní (Equisetum sylvestris), více metlice trsnaté, šťavel kyselý 
(Oxalis acetosella), sítina rozkladitá (Juncus effusus), blatouch bahenní (Caltha palustris), svízel 
bahenní (Galium palustre), děhel lesní (Angelica sylvestris), zběhovec plazivý (Ajuga reptans), 
pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium), mochna nátržník (Potentilla erecta), smldník 
bahenní (Peucedanum palustre), ostřice obecná (Carex nigra), třtina chloupkatá (Calamagrostis 
villosa), jednotlivě suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium) a mochna bahenní (Potentilla 
palustris), vzácně prha arnika. V mechovém patru převládají rašeliníky (Sphagnum spp.), ploník 
ztenčený, travník Schreberův, rohozec trojlaločný (Bazzania trilobata), rokytník skvělý a místy 
plošně kostrbatec zelený (Rhytiadelphus squarrosus). 
Porosty opět nelze vzhledem k jejich sukcesnímu charakteru syntaxonomicky zařadit, jedná se o 
mladá, sukcesní stádia na stanovištích jedlových bučin sv. Luzulo-Fagion (as. Luzulo pilosae-
Abietetum), na nejvlhčích stanovištích lze uvažovat o podmáčených smrčinách sv. Piceion 
excelsae (as. Equiseto-Piceetum). 
 
 
B3. Kompaktní náletové porosty s převahou břízy (dílčí plochy 2f, 2g) 
Mladé nárosty okolo potoka a odvodňovací stoky s převahou břízy bělokoré. s vtroušenou 
borovicí lesní, smrkem ztepilým, od lesního okraje proniká krušina olšová a ojediněle jalovec 
obecný. Podrost tvoří dominantní ostřice třslicovitá spolu s metlicí trsnatou, smilkou tuhou, 
místy borůvka, vřes obecný, přeslička lesní, mochna nátržník, smldník jelení, z mechorostů 
rašeliník a ploník ztenčený. Menší plocha s podrostem vrby ušaté a chrasice rákosovité je při 
lesním okraji u Rajchéřovské cesty. (Dílč. pl. 2g).  
Při V hranici rezervace je na bývalé louce malý porost náletové břízy,ojediněle vrba jíva. 
Extrémně chudý podrost tvoří ostřice třeslicovitá a psineček obecný. (Dílč. pl. 2f). 
Syntaxonomicky nezařaditelná sukcesní stádia, v podrostu degradovaná spol. sv. Calthion, 
Violion caninae s přechody ke sv.  Caricion fuscae.  
 
 
C. Luční porosty (dílčí plochy 3a -c) 
C1. Suché smilkové trávníky (dílčí plochy 3a-b) 
Druhově bohatý smilkový trávník je vyvinutý při V okraji rezervace. Dominují traviny smilka 
tuhá, kostřava červená (Festuca rubra), metlička křivolaká, srha laločnatá, ostřice kulkonosná, 
psineček obecný, trojzubec poléhavý (Danthonia decumbens), příměs tvoří kručinka barvířská, 
vřes obecný, třezalka skvrnitá (Hypericum maculatum), chrastavec rolní (Knautia arvensis), 
zvonek okrouhlolistý (Campanula rotundifolia), pupava bezlodyžná (Carlina acaulis), řebříček 
obecný (Achillea millefolium), rozrazil lékařský (Veronica officinalis), rozrazil rezekvítek 
(Veronica chamaedrys), kokrhel menší (Rhinanthus minor), borůvka, svízel nízký (Galium 
pumilum), svízel povázka (Galium mollugo), devaterník velkokvětý tmavý, lnice květel (Linaria 
vulgaris), šťovík menší, smolnička obecná (Lychnis viscaria), jestřábník chlupáček, j. hladký, j. 
okoličnatý (Hieracium umbellatum). Střední a J část je ruderalizována třtinou křovištní, vlčím 
bobem mnoholistým, ostružiníkem křovitým, jednotlivé dřevinné nárosty tvoří hrušeň polnička, 
hloh tuholistý, růže, líska obecná, krušina olšová. 
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Menší plocha degradovaného smilkového trávníku je zhruba 50 m na sever (část dílč.pl.3b). 
Převažuje psineček obecný, metlička křivolaká. 
Společ. sv. Violion caninae. 
 
C2. Podmáčená až rašelinná louka (dílčí plocha 3c) 
Podmáčená až rašelinná louka v nivě bezejmenného vodního toku napájejícího rybník Brand 
(Kačer). u břehu potoka je lem s chrasticí rákosovitou, která porůstá i část louky pod 
Rajchéřovskou cestou, kde příměs tvoří ostřice ostrá (Carex acutiformis), smldník bahenní, 
psineček psí (Agrostis canina), kapraď osténkatá (Dryopteris carthusiana), violka bahenní (Viola 
palustris), vrbina obecná (Lysimachia vulgaris), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), metlice 
trsnatá, konopice dvouklanná (Galeopsis bifida), místy rašeliník (Sphagnum spp.). Na louce se 
střídají plochy s dominantní třtinou šedavou (Calamagrostis canescens), t. křovištní 
(Calamagrostis epigeios), ostřicí třeslicovitou a metlicí trsnatou. Fragmentárně se zachovaly 
menší plochy s rašelinnou vegetací – ostřicí obecnou, suchopýrem úzkolistým, rašeliníkem, 
ploníkem ztenčeným. Maloplošně v mozaice s předchozími lučními typy vegetace je zastoupen 
vlhký smilkový trávník se smilkou tuhou a kostřavou vláskovitou (Festuca filiformis). Na louce 
se porůznu dále vyskytují pcháč bahenní (Cirsium palustre), kostřava červená (Festuca rubra), 
psineček výběžkatý (Agrostis stolonifera), svízel bahenní (Galium palustre), s. slatinný (Galium 
uliginosum), medyněk vlnatý (Holcus lanatus), ptačinec trávovitý (Stellaria graminea). 
Východním směrem luční porost proniká do plochy s dřevinnými nárosty. Na ploše je 
polykormon vrby ušaté a dvě plochy s tavolníkem vrbolistým (Spiraea salicifolia). Jednotlivě 
okolo potoka a na ploše bříza bělokorá, borovice lesní, jalovec obecný. 
Společenstva lze přiřadit do sv. Magnocaricion elatae (as. Phalaridetum arundinaceae, 
Calamagrostietum canescentis), sv. Phalaridion arundinaceae, sv. Caricion fuscae, Violion 
caninae, Calthion. 
 
 
 
2.5.1 Základní údaje o lesích  
 
Přírodní lesní oblast 16 Českomoravská vrchovina 
Lesní hospodářský celek / 
zařizovací obvod 

Staré Město pod Landštejnem 

Výměra LHC v ZCHÚ (ha) 11,39 
Období platnosti LHP (LHO) 1.1.1999-31.12.2008 
Organizace lesního hospodářství  Obec Staré Město pod Landštejnem 
Nižší organizační jednotka   
 
 
Přehled výměr a zastoupení souborů lesních typů 
 
Typologický průzkum, provedený zřejmě v 70-tých letech, nebyl dosud revidován a pro 
podrobnější popis stanovištních podmínek lesních porostů je nedostatečný. Proto je předkládána 
revize typologické mapy s podrobnějším vymezením lesních typů2. Prvním základním krokem 
bylo vyloučení centrální části z porostní půdy a převedení do bezlesí. Celá enkláva nemá 
charakter lesního porostu, jedná se o vřesoviště s kamenným mořem a porostem jalovce, lesní 
dřeviny jsou zastoupeny pouze sporadicky při okrajích a management je zcela odlišný od 
hospodaření v lesních porostech. Proto je navrhováno nové vymezení lesních porostů a bezlesí 
takovým způsobem, aby lesnicko-technické zásahy byly směřovány pouze do lesních ploch. 
Druhá plocha bezlesí je navrhována již mimo nově vymezené hranice rezervace na místě 
                                                 
2 Původní typologickou mapu nerespektuje platný LHP, zde je uveden u všech porostních skupin pouze LT 5Y1. 
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bývalých luk, v současné době s mladými nárosty břízy, borovice, smrku a krušiny, v podrostu 
ostřice třeslicovitá, třtina křovištní, metlice trsnatá.  
V následujícím textu (včetně mapových příloh) jsou uvedeny vždy charakteristiky vztahující se 
k oběma podkladům, návrh opatření se však již vztahuje k nově vymezeným typologickým 
jednotkám a nově navrhovaným porostním skupinám (dílčím plochám), jejichž prostorové 
vymezení by mělo být podkladem pro nový LHP. 
 
 
Následující tabulka uvádí výměry podle platné existující typologické mapy. 
 
Přírodní lesní oblast: 12. Předhoří Šumavy a Novohradských hor 
Soubor lesních 

typů 
Název SLT Přirozená dřevinná skladba SLT Výměra 

(ha) 
Podíl (%)

5K kyselá jedlová bučina bk 4, jd 3, sm 2, bo 1  3,71 33,2 
5N kamenitá kyselá jedlová 

bučina 
bk 4, jd 3, bo 2, sm 1, lp +, bř + 4,52 40,5 

6P kyselá smrková jedlina sm 4, jd 4, bo 2, bř +, os + 2,93 26,3 
Celkem  11,16 100 % 

 
Vymezení lesních typů neodpovídá skutečnosti, vlastní centrální část s kamenným mořem není 
LT 5N1 – kamenitá kyselá jedlová bučina s kapradí osténkatou, ale LT 5Y1 – skeletová jedlová 
bučina vrcholová na balvanitých vrcholech. Stejně tak na svazích pod vrcholem LT 5K1 – kyselá 
jedlová bučina metlicová na mírně zvlněných svazích neodpovídá skutečnosti, vzhledem k silně 
kamenitému a balvanitému povrchu odpovídá stanoviště LT 5N1 – kamenitá kyselá jedlová 
bučina s kapradí osténkatou na vrcholech a svazích nebo LT 5N5 – kamenitá kyselá jedlová 
bučina borůvková se šťavelem v dolních částech svahů. Spodní část svahů v J části rezervace nad 
Rajchéřovskou cestou je živnější a odpovídá LT 5F3 – kamenitá svěží jedlová bučina šťavelová 
na vrcholech a svazích. Vlhčí stanoviště v severní části rezervace odpovídají SLT 6P, namísto 
LT 6P1 - kyselá smrková jedlina třtinová na plošinách odpovídají spíše LT 6P5 – kyselá 
smrková jedlina skeletovitá na skloněných plošinách nebo degradační typy metlicové smrkové 
jedliny s borůvkou. Při S okraji na podmáčeném až rašelinícím stanovišti lze vylišit LT 7G5 – 
podmáčenou jedlovou smrčinu skeletovou na balvanitých úžlabinách nebo LT 7G1 – 
podmáčenou jedlovou smrčinu přesličkovou v plochých úžlabinách.  
Následující tabulka uvádí výměry podle navržené revize typologické mapy. 
 
Přírodní lesní oblast: 12. Předhoří Šumavy a Novohradských hor 
Soubor lesních 

typů 
Název SLT Přirozená dřevinná skladba SLT Výměra 

(ha) 
Podíl (%)

5Y kyselá jedlová bučina bk 4, jd 3, sm 2, bo 1  1,07 13,0 
5N kamenitá kyselá jedlová 

bučina 
bk 4, jd 3, bo 2, sm 1, lp +, bř + 3,57 43,4 

5F kamenitá svěží jedlová 
bučina 

 bk 6, jd 3, kl 1, jl +, lp +, sm + 0,55 6,7 

6P kyselá smrková jedlina sm 4, jd 4, bo 2, bk +, bř +, os + 2,34 28,5 
7G podmáčená jedlová smrčina sm 8, jd 2, bo +, bř +, jř +, ol + 0,69 8,4 

Celkem  8,22 100 % 
 
Porovnání přirozené a současné skladby lesa 
 
Zkrat-

ka 
Název dřeviny Současné 

zastoupení (ha) 
Současné 

zastoupení (%) 
Přirozené 

zastoupení (ha) 
Přirozené 

zastoupení (%) 
Jehličnany 

bo borovice 5,30 64,5 1,28 15,6 
jd jedle - - 2,63 32,0 
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sm smrk 1,98 24,1 2,06 25,1 
jal jalovec 0,16 1,9 - - 

Listnáče 
bk buk - - 2,19 26,6 
kl klen 0,04 0,5 0,06 0,7 
br bříza 0,66 8,0 + + 
os osika 0,08 1,0 + + 

Celkem 8,22 100 % 8,22 100 % 
 
Plochy SLT byly zjištěny digitální planimetráží z revidované typologické lesnické mapy a 
vyrovnány na celkovou výměru lesních porostů po odečtení centrálního bezlesí. V tabulce 
Porovnání přirozené a současné skladby lesa bylo využito plošné zastoupení dřevin z taxačních 
údajů, zjištěných při venkovní pochůzce. Pro porovnání jsou v tab. III.A uvedeny taxační údaje 
z LHP i nové. 
Přirozená dřevinná skladba byla převzata z publikace Péče o chráněná území II. Lesní 
společenstva (I.Míchal, V.Petříček a kol, AOPK ČR Praha1999), rozpětí zastoupení u vůdčích 
dřevin bylo upraveno s ohledem na místní poměry.  
 
Příloha III.  

III.A  tabulka „Popis lesních porostů“  
III.B mapa „Stupně přirozenosti lesních porostů“ (na podkladu revidované lesnické mapy 

obrysové 1:10 000)  
III.C lesnická mapa typologická 1:10 000  
III.D mapa dílčích ploch a objektů (lesnická mapa porostní) 

 
 
Mapa přirozenosti lesních porostů vznikla na podkladě revidované porostní mapy, lesnického 
typologického průzkumu a porovnání aktuální dřevinné skladby. Použita byla stupňovitost 
uvedená v osnově plánů péče (2004).  

 
 Všechny lesní porosty lze vzhledem k jejich sukcesnímu a tedy přirozenému původu 

zařadit do stupně přirozenosti lesních porostů 3. Les přírodě blízký. Lze předpokládat, 
že po stabilizaci jejich hranic, prostorové a věkové struktury a zvýšení zastoupení dřevin 
přirozené skladby zejména na zonálních stanovištích mohou přejít do stupně 2. Les 
přírodní. 

 
V lesních porostech nebyly v rámci jednotlivých porostních skupin vylišovány dílčí plochy, 
naopak více porostních skupin je ještě souhrnně popsáno jako jedna dílčí plocha. Návrhy 
opatření jsou vztaženy vždy ke konkrétní porostní skupině, umístění zásahu nebo opatření je 
vyjádřeno slovně.   
 
 
 
2.5.2 Základní údaje o nelesních pozemcích 
 
 
Příloha IV.   

IV.A –Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných 
zásahů v nich 

IV.B – Mapy dílčích ploch a objektů  
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2.6 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů do území a závěry pro další 
postup 
 
V minulosti (1993 – 1994) byla odstraněna většina náletových dřevin a předrostlých stromů 
z centrální části rezervace a současně uvolněny některé, dříve zastíněné skupiny jalovce 
v přilehlých částech náletového lesa, menší holina vznikla při SV okraji rezervace. Pruh lesa 
mezi centrální jalovcovou plochou a Rajchéřovskou cestou byl odkácen po roce 1998 (na mapě 
vymezení územních jednotek v předchozím Plánu péče ještě existuje). Na ploše vřesoviště jsou 
vyřezávány nárosty krušiny a břízy. Kompaktnější lesní porosty jsou v současnosti prakticky bez 
zásahu.  
V srpnu 2005 byla vysečena rašelinná louka, provedeno prosvětlování a odstraňování dřevin, 
přepásání, odstraňování křovin a dřevité buřeně. V srpnu 2006 byla vysečena část mokřadní a 
rašelinné louky v nivě potoka, cílem byla redukce porostů s převahou chrastice rákosovité, třtiny 
šedavé, t. křovištní a metlice trsnaté. Neposečena zůstala plocha s ostřicí třeslicovitou.  
Zhruba ve stejné době bylo provedeno geodetické zaměření hranic PR, zabudovány tabule se 
státním znakem a vyznačen obvod PR vodorovnými pruhy. 
Pokud je smyslem udržení hlavního předmětu ochrany zachování populace jalovce obecného, 
pak je nezbytné systematicky uvolňovat jeho skupiny i vitální jedince v okrajích náletového lesa 
i v ředinách a mezerách uvnitř porostů, a to odstraňováním krušiny a jednotlivým až 
skupinovitým výběrem ve stromovém patru. Na ploše vřesoviště pak blokovat sukcesi 
dřevinných nárostů a náletů a pokusně narušovat a obnažovat půdní povrch pro přirozenou 
obnovu jalovcových porostů. Luční porosty je potřeba pravidelně sekat, zpočátku častěji (1x za 
1-2 roky), po ustálení druhové skladby 1x za 2-3 roky. 
 
 
 
 
2.7 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize 
 
Na ploše přírodní rezervace se v době platnosti plánu péče nepředpokládá žádná kolize zájmů 
ochrany přírody. 
 
 
3. Plán zásahů a opatření  
 
3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ 
 
Všechny hospodářské zásahy a opatření směřují ke splnění krátkodobých i dlouhodobých cílů. 
Základní ochranné podmínky stanovuje §34 zákona č.114/1992 Sb, doplněné o zákazy 
vyplývající z §20 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích. 
Ochranné pásmo není vyhlášeno zvláštním předpisem a je jím podle § 37 zákona č. 114/1992/Sb. 
plocha podél obvodu  PR do vzdálenosti  50 m  od hranice chráněného území. 
 
3.1.1 Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání 
 
a) péče o lesy 

 
Příloha V.  

Rámcové směrnice péče o les podle souborů lesních typů 
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b) péče o nelesní pozemky 
Rámcová směrnice péče o nelesní pozemky 
 
a  vřesoviště s jalovcem 
b louky 
 ba podmáčené až rašelinné 
 bb sušší (degradované) 
 bc luční lemy (liniové až maloplošné fragmenty smilkových luk) 
c dřevinné nárosty mimo PUPFL 
 
 
 
Typ managementu a) odstraňování náletu mechanicky (chemicky), pastva 

jednorázová, lokální narušení půdního povrchu 
b) ruční a mechanizované kosení, odstranění pokosené 

hmoty z plochy/pastva (ovce, koza), mechanické 
odstraňování náletů dřevin 

c) mechanické prořezávání (redukce až částečná likvidace), 
odklizení vyřezané hmoty mimo plochu a spálení 

 
Vhodný interval a) 1x za 3-5 roků  

ba) 1x za 1-3 roky 
bb) zpočátku 1-2x za rok, později 1x za 1-2 roky 
bc) 1x za 2-3 roky 

      c) razantní zásah 1x za 10 roků, udržovací podle potřeby 
 

Minimální interval a)  1x za 5-10 roků 
ba) 1x za 3-5 roků 
bb) 1x za 2 roky 
bc) 1x za 2-3 roky 
c)   1x za 10-15 roků 

 
Prac. nástroj/hosp. zvíře a) ruční nástroje, ovce+koza 

ba) ruční nástroje - křovinořez, motorová kosa, hrábě, 
vidle 
bb) ruční nástroje 
bc) ruční nástroje, ovce+koza 
motorová pila, ruční nářadí 
 

Kalendář pro management a) pastva VII-IX, odstraňování dřevin X-II 
ba) VII-VIII 
bb)   1. seč VI-VII, 2. seč VIII-IX 
bc) pastva VII-IX, odstraňování dřevin X-II 
 

Upřesňující podmínky a) v případě úporných dřevin (krušina, bříza, dub) lze 
výjimečně použít chemické likvidace (nátěr 
Roundapem na seříznuté kmínky) 

b) v případě mechanického odstraňování náletu použít 
ruční nástroje (pila, křovinořez), v termínu X-II nebo 
během kosení,  

bc) pastvu lze nahradit náhodným narušením drnu při 
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kosení křovinořezem nebo motorovou kosou 
c) při zásahu upravovat dřevinnou skladbu, šetřit příměs 

vtroušených dřevin 
Další zásahy na jednotlivých konkrétních plochách jsou 
upřesněny v tabulce dílčích ploch a plánovaných zásazích na 
nich 

 
 
c) péče o rostliny  
Základní péče o nejvýznamnější druhy rostlin spočívá v blokování sukcese na nelesních 
plochách (vyřezávání dřevinných nárostů, pravidelné sečení a pastva) a v lesních porostech pak 
uvolňování jalovce v keřovém patru. Péče, spočívající v pravidelném sečení luk a udržování 
lesních porostů v rozvolněném tvaru je současně i péčí o tyto významné druhy rostlin. 
 
d) péče o živočichy  
Celková péče o chráněné území, tak jak je uvedena v tabulce dílčích ploch a plánovaných zásahů 
v nich je v souladu s péčí o živočichy (především o zástupce entomofauny), kteří žijí na území 
PR. Byly zohledněny závěry pro ochranářskou praxi (Máca – Inventarizační průzkum: 
Entomologie, 1996), kde jsou specifikovány požadavky na vytvoření tří zón:  

a) vrcholová a východní část – zachování složky světlomilných a teplomilných druhů 
hmyzu (zachování v současném stavua případné další prosvětlení jižním směrem) 

b) Za S svah hadího vrchu – zachování entomofauny acidofilních lesních porostů (lesní 
porost ponechat bez výraznějších zásahů) 

c) SZ část území PR – mokřadní entomofauna (prosvětlení lesního okraje) 
 
Výkon mysliveckého práva není omezen, s výjimkou zákazu výstavby krmných zařízení a 
posedů. 
  
 

 
3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území 
 
a) lesy 
 
Příloha VI.  

 mapa navržených zásahů a opatření (výčet plánovaných zásahů je uveden společně 
s popisem lesních porostů v příloze III.A. 
 
b) nelesní pozemky 
 
Příloha IV.  

IV.A –Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů 
v nich  

 
3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů 
a přehledu činností 
 
V ochranném pásmu 50 m od hranic PR jsou zastoupeny: 

- lesní porosty (Z a SV hranice rezervace):  Rámcové způsoby řízení vývoje lesa (tabulky 
příloha V.) – týkají se ve stejném rozsahu i ochranného pásma na ploše vymezené ve 
vzdálenosti 50 m od hranice PR. 
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- luční porosty podél potoka (S hranice rezervace): extenzivní využití jako pastviny nebo 
jedno- až dvousečné louky, menší části lze ponechat jako nesečená vysokobylinná luční 
lada. Břehové dřevinné porosty víceméně bez zásahu, v případě potřeby zdravotní 
prořezávky a odklízení padlé hmoty. 

- degradované luční porosty místy s dřevinnými nálety (V a J hranice rezervace): převést 
na jedno- až dvousečné louky nebo seč kombinovat s pastvou skotu, nepoužívat 
anorganická hnojiva, hnojit pouze statkovými hnojivy, nepoužívat biocidy 

 
3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu 
V současné době je obvod rezervace označen pruhovým značením dle §13, odst.4 vyhl. 
č.395/1992 Sb. na hraničních stromech a tabulemi s malým znakem České republiky dle §13, 
odst.1b. Lomové body rezervace jsou v terénu pevně fixovány a označeny signálními kolíky. 
Značení i geodetické zaměření nově vymezených hranic bylo provedeno během léta 2006.  
 
 
3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území 
Na základě provedeného geodetickém zaměření přehlásit rezervaci na novou výměru.  

 
 
 
3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností 
Pohyb veřejnosti podél rezervace je možný po Rajchéřovské cestě, do vrcholové části vede 
vřesovištěm vyšlapaná pěšina. Většina plochy PR je pro balvanitý terén a husté keřové patro 
obtížně přístupná. 
 
 
3.6 Návrhy na vzdělávací využití území 
Osvětové využití není navrhováno. 
 
 
3.7 Návrhy na průzkum či výzkum území a monitoring 
Celá rezervace je vhodným vědeckým objektem pro sledování sukcese na historicky nedávných 
extenzivních pastvinách. 
 
 
4. Závěrečné údaje 
 
4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle 
jednotlivých zásahů (druhů prací)  
 
Druh zásahu (práce) a odhad množství (např. 
plochy)  
  

Orientační náklady 
za rok (Kč) 

Orientační náklady 
za období platnosti 
plánu péče (Kč) 

Jednorázové a časově omezené zásahy 
obnova červeného pásového značení na stromech 
v délce 1500 m (400,-Kč/100 m) 

---------- 6.000,- 

obnova tabulového značení (hraničníky) 1 ks 3.000,-
Kč, celkem 7 ks 

---------- 21.000,- 

C e l k e m (Kč) ---------- 27.000,- 
Opakované zásahy 
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ruční kosení, případně kosení lehkou mechanizací 
s následným odklizením posečené hmoty – dílčí plochy  
1b, 3c = 0,15+0,24=0,39 ha 5x za 10 r. (=1,95 ha), 
dílčí plochy 2h, 3b = 0,04+0,12=0,16 ha 7x za 10 r. 
(=1,12 ha), dílčí plocha 3a = 0,07 ha 3x za 10 r. (=0,21 
ha)  
celkem (za 10 r.):  
1,95+1,12+0,21=3,28 ha á 15.000,-Kč/ha 

5.000 
(podle rozložení sečí 

v jednotlivých 
letech 0- 10.000) 

50.000,- 

vyřezávání keřů, likvidace a redukce dřevinných 
nárostů a náletů:  
údržbové zásahy 3x za 10 roků – dílčí plochy 1a+1b 

(1/2 plochy=1,46x3=4,38 ha), 2a, 2b (pouze okolo 
jalovce tj. cca 1/3 plochy=1,0 ha x 3=3,0 ha)  

údržbové zásahy 2x za 10 roků – dílčí plochy 3a, 3b,  
3c (1/4 plochy 0,11 ha x 2=0,22 ha) 

celkem (za 10 roků):  
4, 38+3,00+0,22=7,60 ha á 25.000,-Kč/ha 

19.000,- 190.000,- 

pasení (ovce, kozy)- dílčí plochy 1a, 1b, (3a, 3b) 
1x za 5 roků 

10.000,- 100.000,- 

speciální management – zraňování půdy (podpora 
přirozené obnovy jalovce) – dílčí plocha 1a 

2.000,- 20.000,- 

C e l k e m (Kč) 36.000,- 360.000,- 
 
 
4.2 Použité podklady a zdroje informací 
Albrecht J. a kol. (2003): Českobudějovicko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná 
území ČR- sv.VIII.  
Bryja V.a kol. (2000?): Příspěvek k poznání pavouků jihozápadní Moravy, Arachnologická 
sekce české společnosti entomologické. 
Chábera a kol.(ed.) (1985): Jihočeská vlastivěda – neživá příroda, Jihočeské nakladatelství 
Chán V. (ed.) (1999): Komentovaný Červený seznam květeny jižní části Čech. – Příroda, Praha 
Chytrý M., Kučera T.& Kočí M. (eds.) (2001): Katalog biotopů České republiky, AOPK ČR, 
Praha 
Culek M. (ed.) a kol. (1996): Biogeografické členění České republiky, Enigma Praha 
I.Míchal a V. Petříček eds. (1998): Péče o chráněná území II., Praha 
Háková A., Klaudisová A., Sádlo J. (eds.) 2004: Zásady péče o nelesní biotopy v rámci soustavy 
Natura 2000. Planeta XII, 3/2004 – druhá část. Ministerstvo životního prostředí, Praha. 
Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J. & Štěpánek J. (eds.) (2002): Klíč ke 
květeně České republiky, Academia, Praha 
Máca J. (1996): Inventarizační průzkum přírodní rezervace Hadí vrch – Entomologie: brouci a 
dvoukřídlí, AOPK ČR, středisko České Budějovice 
Moravec J. a kolektiv (1995): Rostlinná společenstva České republiky a jejich ohrožení 2. 
vydání, Severočeskou přírodou, Litoměřice 
Moravec J. (red.) (2000): Přehled vegetace České republiky, sv. 2 – Hygrofilní, mezofilní a 
xerofilní opadavé lesy, Akademia Praha 
Moravec J. (red.) (2002): Přehled vegetace České republiky, sv. 3 – Jehličnaté lesy, Akademia 
Praha 
Neuhäslová Z. a kol. (1998): Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky (textová a 
mapová část), Academia Praha 
Osnova plánů péče o národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, 
přírodní památky a jejich ochranná pásma, Praha, IX. 2004. 
Šiška P., Albrecht J. (1998):  Plán péče pro přírodní rezervaci Hadí vrch na období od 1.1.1999 
do 31.12.2008, AOPK ČR, středisko České Budějovice 
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Procházka F. (ed.) (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav 
v roce 2000). – Příroda, Praha. 
Průša E.: Pěstování lesů na typologických základech, Lesnická práce 2001 
V. Petříček (ed.) et al (1999): Péče o chráněná území I., Praha 
Zákon č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny + Vyhl. č.395/1992 Sb. 
Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích 
 
Podklady uložené v archivu WV Projection Service s.r.o. 
Vlastní terénní průzkumy prováděné během r. 2006. WV Projection Service s.r.o.,J.Wimmer  
Podklady z Krajského úřadu Jihočeského kraje 
 
 
4.3 Seznam mapových listů 

a) katastrální mapa 1:2880 
číslo mapového listu: V.S. XI, 32-5 

b) Státní mapa 1:5000 – odvozená 
číslo mapového listu: Nová Bystřice 1-7 

c) Základní mapa České republiky 1:10000 
číslo mapového listu: (Nová Bystřice) 33-12-08, 33-12-09 

 
 
4.4 Seznam používaných zkratek 
Zkratky dřevin (SM,BO,OL…) použité v textu a v tabulkách jsou uvedeny podle Přílohy č.4 
k vyhlášce č.84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování 
 
AOPK ČR Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 
as. asociace 
CHKO Chráněná krajinná oblast 
KN katastr nemovitostí 
LHC  lesní hospodářský celek 
LHO lesní hospodářské osnovy 
LHP lesní hospodářský plán 
LT lesní typ 
LV list vlastnictví 
lvs lesní vegetační stupeň 
OP ochranné pásmo 
PK pozemkový katastr 
por.sk. porostní skupina 
PR přírodní rezervace 
PUPFL pozemky určené k plnění funkce lesa 
S, Z, J, V, SZ… sever, západ, jih, východ, severozápad … 
SLT soubor lesních typů 
SMO státní mapa odvozená 
sv.  svaz 
ÚHÚL Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 
ZCHÚ zvláště chráněné území 
ZM základní mapa 
 
4.5 Plán péče zpracoval  
WV Projection Service s.r.o., Ing. Jiří Wimmer, Bezdrevská 9, 370 11 České Budějovice, 2006. 
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Součástí plánu péče jsou dále tyto přílohy a tabulky  
 
 
Příloha I.  Orientační mapa území
  I.A – Turistická mapa 1:50 000 
  I.B – ZM 1:10 000 
  I.C – Ortofotomapa  
  I.D – Historická mapa se stavem k r. 1931 
  I.E - SMO 1:5 000 
 
Příloha II. Zákres hranic PR v mapě KN a PK ( v měřítku 1:2500) 
 
Příloha III Popis lesních porostů  
  III.A – Popis porostů (Tabulka k bodu 2.5.1) 
  III.B – Mapa „Stupně přirozenosti lesních porostů“ 
  III.C – Lesnická mapa typologická 1:10000 
  III.D – Lesnická mapa porostní 1:10000 
 
Příloha IV. Základní údaje o nelesních pozemcích

IV.A –Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných 
zásahů v nich (Tabulka k bodu 2.5.2 a 3.1.2) 

IV.B - Mapy dílčích ploch a objektů   
Lesnická mapa obrysová 
Přehledová mapa dílčích ploch 
Mapy KN se zákresem dílčích ploch 

 
Příloha V. Rámcové směrnice péče o les podle souborů lesních typů   (Tabulky k bodu 

3.1.1) 
 
Příloha VI. Mapa navržených zásahů a opatření
                         
Příloha VII. Fotografická dokumentace 
 
Příloha VIII. Výpisy z KN pro parcely v PR 
 
Příloha IX. Zápisy z projednání plánu péče s vlastníky, nájemci, s orgány veřejné správy, 
obcemi, kraji a s dalšími dotčenými subjekty a zápisy o provedené oponentuře. 
 
Příloha X. Protokol o způsobu vypořádání připomínek, kterým se zároveň plán péče 
schvaluje 
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Přílohy a tabulky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. I.A 
 

 
Přírodní rezervace HADÍ VRCH 

 
orientační mapa území 

měřítko 1:50 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
  Legenda: 

          
 ZCHÚ                                        hlavní přístupové komunikace 

 



Příloha č. I.B 
 

 
Přírodní rezervace HADÍ VRCH 

 
orientační mapa území 

měřítko 1:10 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
  Legenda: 

             vymezení  ZCHÚ   



Příloha č. I.C 
Přírodní rezervace HADÍ VRCH 

ortofotomapa území 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. I.D 
 

 
Přírodní rezervace HADÍ VRCH 

 
 

historická mapa se stavem k r. 1931 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
  Legenda: 

             hranice PR   



 
 

Příloha č. I.E 
Přírodní rezervace HADÍ VRCH 

SMO 1:5000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Příloha č. II 
 

Přírodní rezervace HADÍ VRCH 
 

Zákres hranic PR v mapě KN (PK) 
 

měřítko 1:2500 
 
 
1. zákres hranic na podkladu KN 
 
2. zákres hranic na podkladu KN+PK 
 
 





 



 
 
Příloha III.A 
 
 
 
Popis porostů podle LHP 
 
věk aktualizován k 1.1. 2007 
 

označení 
porostní 
skupiny 

dílčí 
plocha 

výměra 
dílčí 

plochy 
(ha) 

SLT zastoupení 
SLT (%) 

dřeviny zastoupe
ní dřevin  

(%) 

 věk  
 

kategorie lesa
 

popis porostu 

199F 6a - 3,72 5Y1 100 KR 100 61 10 jádro výskytu jalovcových porostů, likvidovat výmladky krušiny 
199F 6b - 0,92 5Y1 100 BO 100 62 10 pru BO lesa s pomístným náletem jalovce 

BO  75199F 6c - 0,53 5Y1 100 
KR  

  
25

62 10 vyřezat krušinu 

BO  95199F 6d - 0,84 5Y1 100 
KR  5

62 10 odstranit krušinu a nadále udržovat nízký stupeň zakmenění 

199F 6e - 5,38 5Y1 100 BO 100 62 10 na místní poměry kompaktní stromový porost, odstraňovat krušinu, 
na prosvětlených místech bez výskytu jalovce dosazovat původní 
dřeviny – JD event. BK 

 
 
 
Popis v LHP je naprosto nedostatečný, z hlavních porostotvorných dřevin jsou zcela pominuty smrk a bříza, z doprovodných osika a klen,
jalovec není oddělen od krušiny, případně je uveden pouze v popisu porostní skupiny. Celý popis porostů v rezervaci navozuje neodbytný pocit, 
že byl spáchán bez přímé účasti taxátora v terénu a ani náplň tabulek to nijak výrazně nevylepšila. Evidentní je věrné „překreslení“ mapového 
podkladu z Plánu péče (1999-2008), škoda, že zpracovatel nenahlédl do jeho textové části (str.3-4) nebo tabulkových příloh a alespoň neopsal 
zastoupení dřevin. V předchozím LHP (LHC Český Rudolec 1989-1998) bylo uvedeno zastoupení pro celou rezervaci jako jednu porostní 
skupinu BO 65, JAL 20, BR 10, SM 5, což více odpovídalo skutečnosti.  

 

 
 
 
 
 
 
 



 
Popis porostů podle nové taxace 
 
 
V následující tabulce je celý porost rozdělen na nové porostní skupiny (viz návrh nové porostní mapy, příloha III.D), v těchto skupinách bylo při 
venkovních šetřeních odhadnuto zastoupení dřevin, přiřazeno zastoupení SLT podle revidované typologické mapy a v poznámce doplněny 
vtroušené dřeviny stromového i keřového patra, pokud nejsou již uvedeny v procentickém zastoupení dřevin. 
Podrobnější popis porostů je uveden i u jednotlivých dílčích ploch v příloze IV.A, týká se zejména popisu morfologie terénu a vegetačního krytu 
(zejména keřového patra a podrostu), navrhované zásahy jsou identické. 
 
 
 
označe

ní 
JPRL1

dílčí 
ploch

a  

výměra 
dílčí 

plochy/čás
ti (ha) 

SLT zasto
upení 
SLT 
(%) 

číslo 
rámcové 

s pměrnice/
orostní typ

dřevi
ny 

zastoup
ení 

dřevin  
(%) 

 věk 
 

doporučený zásah naléh
avost 

poznámka stupeň 
přiroze-

nosti 

BO 70 
SM 20 
BR  5

199F 2a  5Y 

  

62 Uvolnit vitální skupiny i jednotlivce jalovce jednotlivým až 2 V podrostu hojná krušina, jednotlivě 3 
6a1 část 

1,96
5N 
6P 
7G 

30 
40 
30 
+ 

1/A 
 

2/A 

JAL 5

skupinovitým výběrem ve stromovém patru, s cílem propojit 
plochy s vyšším zastoupením jalovce s centrální, jádrovou částí 
rezervace. Současně je nutno razantně zlikvidovat krušinu 
(mechanicky v kombinaci s aplikací Roundapu na řezné plochy). 
Při uvolňování přednostně odstraňovat smrk, který je díky 
solitérnímu vývoji zavětvený až k zemi a zastiňuje tak největší 
plochu, dále břízu jako meliorační dřevinu a nakonec borovici, 
kterou lze na ploše ponechávat jako výstavky (odstranit jedince 
poškozené sněhem nebo větrem). Uměle neobnovovat, 
potlačovat přirozenou obnovu lesních dřevin. 
Vytěženou hmotu je nutno vyklidit mimo chráněné území. 
Dlouhodobý cíl je uveden u  dílčí plochy 2a v příloze IV.A 

vtroušen jeřáb, osika, při V okraji 
jednotlivě líska, vrba ušatá. Místy silně 
mezernatý porost, s balvany. 
 
 

BO 45 
BR  30
SM 20 

199F 2a 0,57 5Y 35 1/A 

  

62 rostu 

oviště 

2 Březová kompaktní skupina při  3 
6a2 část 5N 65 

JAL 5

Postupným prosvětlováním od okrajů směrem do po
uvolňovat skupiny i jednotlivce jalovce, zredukovat zastoupení 
břízy. Likvidace krušiny.  
Uměle neobnovovat, potlačovat přirozenou obnovu lesních 
dřevin. 
Vytěženou hmotu je nutno vyklidit mimo chráněné území. 
Výhledově převést větší část skupiny na bezlesí – vřes
s jalovcem, ponechat pouze vybrané výstavky borovice a břízy. 

S okraji,   v  podrostu hojně krušina, 
ojediněle osika, dub letní. Balvany. 
 
 

SM 60 
BO  20
BR  10

199F 2b 0,27 7G 100 2/A 62 

 

Dlouhodobý cíl je uveden u  dílčí plochy 2b a 2g v příloze IV.A 

2 Rozvolněný a mezernatý okraj.  3 
6b + 

2g 
část JAL 10 

Uvolnění vitálních skupin a jedinců jalovce jednotlivým 
výběrem ve stromovém patru, současně je nutno razantně 
zlikvidovat krušinu (mechanicky v kombinaci s aplikací
Roundapu na řezné plochy). 
Vytěženou hmotu je nutno vyklidit mimo chráněné území. 

 
 

                                                 
1 Označení je analogické k označení v platných LHP 



označe
ní 

JPRL1

dílčí 
ploch

a  

výměra 
dílčí 

plochy/čás
ti (ha) 

SLT zasto
upení 
SLT 
(%) 

číslo 
rámcové 

směrnice/p
orostní typ

dřevi
ny 

zastoup
ení 

dřevin  
(%) 

 věk 
 

doporučený zásah naléh
avost 

poznámka stupeň 
přiroze-

nosti 

BO 75 
SM  20

199F 2c 2,66 5Y 5 1/B 

BR 5 

62 Vzhledem k silně ředinatému charakteru porostu a jeho nízkému 
věku v příštích deseti letech bez zásahu, v případě potřeby pouze 

kruši-
 
 

3 Jednotlivě vtr. jeřáb, v podrostu hojně 
rušina, při okraji cesty jíva a křovité 
by.  Balvany. 

 

3 
6c1 část 5N 

6P 
40 
50 nezbytný zdravotní výběr, současně  pravidelně redukovat 

nu v keřovém patru, na vhodných místech v ředinách a
světlinách výsadba odrostků jedle, buku a lípy (nutná
individuální ochrana proti okusu). 
Veškerou vytěženou hmotu vyklidit mimo chráněné území. 
Dlouhodobý cíl je uveden u  dílčí plochy 2c v příloze IV.A 

k
vr

 

BO 50 
SM 30 

199F 
6c2 

2c 
část 

0,40 5Y 
5N 

15 
85 

1/B 

OS 20 

62 

šinu, 

části kompaktní skupiny osiky, 
podrostu krušina, místy líska, vrba 

ušatá, hloh tuholistý. 
 

3 V případě potřeby nezbytné zdravotní zásahy, postupná redukce 
osiky, do mezer a ředin podsadba odrostků buku a jedle – 
individuální ochrana proti okusu. Pravidelně vyřezávat kru
ostatní keře bez zásahu. 
Dlouhodobý cíl je uveden u  dílčí plochy 2c v příloze IV.A 

3 Na 
v 

 
BO  70
SM 20 

199F 
6c3 

2c 
část 

0,73    5N
5Y 

100 
+ 

1/B 

BR 10 

62 Během decenia bez zásahu, pouze nezbytné zdravotní zásahy, 
redukce krušiny. 
Dlouhodobý cíl je uveden u  dílčí plochy 2c v příloze IV.A 

3 Balvany, prohlubně, vtr. jeřáb, 
ojediněle jalovec 
 

3 

SM 50 
BO  40

199F 2d 0,92 6P 55 2/B 

  

62 ěku 

votní výběr na rašelinném stanovišti kombinovaný 
atru, 

3 Roztroušené balvany, podmáčené 

 rozvolněný až 
ezernatý porost. V podrostu krušina, 

3 
6d 7G 45 

BR 10

Vzhledem k silně ředinatému charakteru porostu a jeho v
v příštích deseti letech bez zásahu, v případě potřeby pouze 
nezbytný zdra
s prosvětlením, současně  redukovat krušinu v keřovém p
ostatní keře ponechat, na vhodných místech v ředinách a 
světlinách výsadba odrostků jedle (nutná individuální ochrana 
proti okusu). 
Veškerou vytěženou hmotu vyklidit mimo chráněné území. 
Dlouhodobý cíl je uveden u  dílčí plochy 2d v příloze IV.A 

prohlubně s mokřadní  až rašelinnou 
vegetací. Silně
m
křovité vrby. 
 
 

BO 75 
SM 10 
BR 10 

199F 
6e 

2e 0,69 5F 
5N 

90 
10 

1/C 

  

 

šetřit 

2 eny, prohlubně, hojně 
mlazuje klen, vtroušeně jeřáb, třešeň 

ptačí, hrušeň, dub letní, jíva, buk lesní, 
z keřů hojně líska, jednotlivě hloh, bez 

3 

KL 5

Ve stromovém patru pouze nezbytné zdravotní zásahy, 
v keřovém patru silná redukce nárostů klenu – ponechat pouze 
perspektivní jedince. Bohaté keřové patro ponechat, za
veškeré přimíšené dřeviny (třešeň, hrušeň, dub, hloh, líska) 
Veškerou hmotu vyklidit mimo chráněné území. 
Dlouhodobý cíl je uveden u  dílčí plochy 2e v příloze IV.A 

Balvany a kam
z

černý a hroznatý, u cesty výsadby 
jírovce maďalu. 

 
 
stupně naléhavosti jednotlivých zásahů: 

1. stupeň - z ání předmět
2. stupeň - zásah vhodný, 
3. stupeň - zásah odložitelný 

 

ásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachov u ochrany), 

 



Příloha č. III.B 
 

 
Přírodní rezervace HADÍ VRCH 

 
 mapa  Stupně přirozenosti lesních porostů 

 
měřítko 1: 5000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Legenda: 
   
 
 
                                       1. les původní                                                          4. Les přírodě vzdálený 
 

 
 2. les přírodní                                                          5. Les nepůvodní 

    
                                       3. Les přírodě blízký                                                bezlesí 



Příloha č. III.C 
 

 

Přírodní rezervace HADÍ VRCH 
 

lesnická mapa typologická 
měřítko 1:10 000 
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Příloha č. III.D 
 

 

Přírodní rezervace HADÍ VRCH 
 

lesnická mapa porostní (měřítko 1:5000) 
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Příloha IV.A 
 
Popis dílčích ploch a objektů na nelesních i lesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich (tabulka k bodům 2.5.2  a  3.1.2) 
 

označení 
plochy nebo 

objektu 

název výmě
ra 

(ha) 

stručný popis charakteru plochy nebo objektu a 
dlouhodobý cíl péče 

doporučený zásah naléhav
ost 

termín 
provedení 

interval 
provádění 

1a Hadí vrch 2,77 Jádrová část rezervace s kamenným mořem a 
mrazovými sruby v kulminační části Hadího vrchu, 
s mozaikou keříčkovitých společenstev podhorských 
vřesovišť sv. Genistion a smilkových trávníků sv. 
Violion caninae, s rozsáhlými porosty jalovce. Převažují 
porosty brusnice borůvky (Vaccinium myrtillus), 
v centrální balvanité části vřesu obecného (Calluna 
vulgaris), na menších ploškách smilka tuhá (Nardus 
stricta),  vtroušeně metlička křivolaká (Avenella 
flexuosa), psineček obecný (Agrostis capillaris), 
z významných druhů se vzácně vyskytuje prha arnika 
(Arnica montana) a hadí mord nízký (Scorzonera 
humilis), při V okraji pak hrušeň polnička (Pyrus 
pyraster). Podrobnější popis vegetace je uveden v kap. 
2.5. 
Dlouhodobým cílem péče je uchovat typicky vyvinuté  
podhorské vřesoviště s jalovcem obecným na 
soliflukčním balvanitém moří. Hlavním cílem ochrany 
je zachování cenného genofondu jalovce a vysoké 
estetické hodnoty lokality (krajinný ráz, genius loci). 

1. Základním managementem je odstraňování náletových křovin a 
stromů (krušina, bříza, dub, borovice a smrk) jednak mechanicky 
vyřezáváním, v případě krušiny a břízy lze použít nátěr Roundupem 
na seříznuté plochy kmínků. Vzrostlé jednotlivé i skupinovité 
nárosty smrku a borovice při okrajích a po ploše ponechat, vzrostlé 
jednotlivé duby (výška 2-4 m) ponechat v případě, že neutiskují 
okolní jalovce. V okrajových částech v případě potřeby vyžínání 
invadující třtiny křovištní, vlčího bobu mnoholistého, ostružiníku a 
bezu hroznatého. Veškerou vyřezanou a pokosenou hmotu je nutno 
vyklízet mimo chráněné území. 
Vlastní porosty jalovce bez zásahu, prosychající staré jedince 
ponechat, vyřezat pouze zcela odumřelé jedince (vrcholová část 
poblíž dominantního mrazového srubu). Bez zásahu ponechat 
vtroušenou hrušeň  polničku, hlohy a růže.  
2. Jalovec se v současné době nezmlazuje, přestože hojně plodí, 
nebyly zaznamenány žádné semenáčky. Důvodem bude zřejmě 
souvislý kryt borůvky a vřesu, které naprosto převažují nad menšími 
ploškami smilkových trávníků. Vhodným managementem je 
extenzivní pastva ovcí  a koz s občasným narušením půdního krytu 
na menších ploškách , včetně odstranění brusnicovitých keříků. 
Narušení půdního krytu nejprve vyzkoušet na menší ploše, v případě 
kladného výsledku opakovat 1x za 5 roků. 
 

 
2 

1. říjen až 
únor 
v případě 
nátěru 
řezných ploch 
Roundapem 
srpen - září 
 
 
 
 
 
 
 
2. červenec až 
září 
 
 
 
 

1. dřeviny 
1x za 3 
roky 
 
invadující 
byliny 1x za 
2-3 roky 
nebo 
v případě 
potřeby 
řešit spolu 
s dílčí 
plochou 1b 
 
2. pastva 
alespoň 1x 
za 5 roků 
 
 
 



1b Hadí vrch - U 
Rajchéřovské 
cesty 

0,15 Degradovaná plocha bezlesí vzniklá odtěžením 
původních dřevinných nárostů nad cestou. Acidofilní 
keříčkovitá společenstva jsou zastoupena v menším 
plošném rozsahu, více jsou zastoupeny traviny psineček 
obecný (Agrostis capillaris), psineček výběžkatý 
(Agrostis stolonifera), metlice trsnatá  (Deschampsia 
cespitosa), méně smilka tuhá (Nardus stricta), metlička 
křivolaká (Avenella flexuosa), ostřice kulkonosná 
(Carex pilulifera), vtroušeně rozrazil lékařský (Veronica 
officinalis), vrbovka úzkolistá (Epilobium 
angustifolium), pupava bezlodyžná (Carlina acaulis), 
bedrník obecný (Pimpinella saxifraga),  významně jsou 
zastoupeny druhy pasečné a ruderalizující – třtina 
křovištní (Calamagrostis epigeios), pampeliška 
„lékařská“ (Taraxacum sect. Ruderalia), ostružiníky 
(Rubus sp.div.),  vlčí bob mnoholistý (Lupinus 
polyphyllus), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), silně se 
zmlazuje krušina olšová (Frangul alnus), bříza bělokorá 
(Betula pendula). Dlouhodobým cílem péče je spojení 
s plochou 1a. 

Vyžínat zprvu 1x ročně, po ústupu  ruderalizujících druhů pastva 
společně s dílčí plochou 1a.  
Odstraňování náletových dřevin a stromů stejně jako u plochy 1a, 
ale častěji – zprvu 1x ročně, pak 1x za 3 roky  
Veškerou vyřezanou a pokosenou hmotu je nutno vyklízet mimo 
chráněné území. 

 
1 

seč 
kombinovaná 
s pastvou od 
července do 
září 
 

 
zprvu seč 
1x ročně 
 
kombinace 
s pastvou 
1x za  3-5 
roků 
 
vyřezávání 
dřevin 1x za 
1-3 roky 

2a   2,77 Dřevinné nárosty ve dvou oddělených segmentech: 
S část je tvořena borovicí a smrkem, s příměsí břízy, 
jednotlivě osika, jeřáb, krušina. V J části je vyšší 
zastoupení břízy, borovice je ve skupinovité příměsi, 
jednotlivě se objevuje smrk, jeřáb, při V okraji hrušeň, 
krušina. Zápoj stromového patra je rozvolněný až 
ředinatý. Významná je skupinovitá až jednotlivá příměs 
jalovce v keřovém patru. Jalovec místy prosychá vlivem 
zastínění. Dlouhodobým cílem péče je plošná redukce 
současných dřevinných nárostů bez náhradních výsadeb 
a s tlumením přirozené obnovy minimálně na stanovišti 
SLT 5Y a na vhodných menších plochách SLT 5N.. 

Základní management je uvolňování vitálních skupin a jedinců 
jalovce jednotlivým až skupinovitým výběrem ve stromovém patru, 
s cílem propojit plochy s vyšším zastoupením jalovce s centrální, 
jádrovou částí rezervace. Současně je nutno razantně zlikvidovat 
krušinu (mechanicky v kombinaci s aplikací Roundapu na řezné 
plochy). Při uvolňování přednostně odstraňovat smrk, který je díky 
solitérnímu vývoji zavětvený až k zemi a zastiňuje tak největší 
plochu, dále břízu jako meliorační dřevinu a nakonec borovici, 
kterou lze na ploše ponechávat jako výstavky (odstranit jedince 
poškozené sněhem nebo větrem). 
Vytěženou hmotu je nutno vyklidit mimo chráněné území. 

 
2 

červen-září jednorázově 

2b   0,25 Jako předchozí plocha, ale na podmáčených až 
rašelinných stanovištích. Převažuje smrk s vtroušenou 
borovicí a jednotlivou příměsí břízy. V keřovém patru 
skupinovitě až jednotlivě jalovec, hojně krušina. Jalovec 
trpí zástinem. Dlouhodobým cílem péče je uvolnění 
jalovce a udržování stromového patra v ředinatém 
zápoji, umožňujícím trvalou existenci jalovce. 
 

Uvolnění vitálních skupin a jedinců jalovce jednotlivým výběrem ve 
stromovém patru, současně je nutno razantně zlikvidovat krušinu 
(mechanicky v kombinaci s aplikací Roundapu na řezné plochy). 
Vytěženou hmotu je nutno vyklidit mimo chráněné území. 

 
2 

červen-září jednorázově 
 



2c    3,79 Dřevinné nárosty na sušších stanovištích bez vyššího 
zastoupení  jalovce. Ve třech oddělených segmentech“. 
S a J část jsou tvořeny rozvolněným až ředinatým 
porostem s převahou borovice, s příměsí smrku a břízy, 
jednotlivě osika. Jalovec se vyskytuje pouze jednotlivě a 
ojediněle. Povrch je silně balvanitý (spodní část 
soliflukčního balvanitého moře). V keřovém patru 
krušina, jeřáb, na vlhčích místech vrba ušatá. V podrostu 
naprosto dominuje brusnice borůvka (Vaccinium 
myrtillus) a acidoklonní mechorosty. J část je na 
příkřejším balvanitém svahu, dřevinná skladba je 
obdobná jako v S části. V část tvoří nárosty s převahou 
borovice a větší skupinou osiky, vtroušeně bříza a smrk, 
v podrostu krušina. Jalovec se ve všech segmentech 
vyskytuje pouze sporadicky. 
Dlouhodobým cílem je postupně vytvořit přírodě blízký 
lesní porost se zastoupením dřevin přirozené skladby, 
věkově i prostorově diferencovaný, obnovovaný 
výběrným způsobem. 

Vzhledem k silně ředinatému charakteru porostu a jeho nízkému 
věku v příštích deseti letech bez zásahu, v případě potřeby pouze 
nezbytný zdravotní výběr, současně  pravidelně redukovat krušinu 
v keřovém patru, na vhodných místech v ředinách a světlinách 
výsadba odrostků jedle, buku a lípy (nutná individuální ochrana 
proti okusu). 
Veškerou vytěženou hmotu vyklidit mimo chráněné území. 

3 zdravotní
výběr a
redukce  
krušiny září-
říjen 

 v případě 
potřeby 

výsadby 
duben-květen 

 

 
výsadby 
průběžně 

2d    0,92 Dřevinné nárosty na podmáčených a rašelinných 
stanovištích. Převažuje borovice se smrkem, příměs 
tvoří bříza, keřové patro s krušinou a křovitými vrbami. 
Pomístně mělké prohlubně s rašeliníkem a mokřadní 
vegetací, na kontaktu s rašelinnou loukou v nivě potoka 
rašelinná společenstva. Jalovec pouze sporadicky. 
Dlouhodobým cílem je postupně vytvořit přírodě blízký 
lesní porost se zastoupením dřevin přirozené skladby, 
věkově i prostorově diferencovaný, obnovovaný 
výběrným způsobem. 

Vzhledem k silně ředinatému charakteru porostu v příštích deseti 
letech bez zásahu, v případě potřeby pouze nezbytný zdravotní 
výběr na rašelinném stanovišti kombinovaný s prosvětlením, 
současně  redukovat krušinu v keřovém patru, na vhodných místech 
v ředinách a světlinách výsadba odrostků jedle (nutná individuální 
ochrana proti okusu). 
Veškerou vytěženou hmotu vyklidit mimo chráněné území. 

3 zdravotní
výběr a
redukce  
krušiny září-
říjen 

 
v případě 
potřeby 

výsadby 
duben-květen 

 
výsadby 
průběžně 

2e    0,69 Dřevinné nárosty nad Rajchéřovskou cestou. Ve 
stromovém patru převažuje borovice, smrk a bříza, 
vtroušen je klen, třešeň ptačí, buk, hrušeň polnička,  
podél cesty jsou výsadby jírovce a klenu. Keřové patro 
je husté, převažují nárosty klenu, příměs tvoří líska, 
třešeň ptačí, jíva, bez hroznatý. Živnější stanoviště, 
v podrostu starček vejčitý (Senecio ovatus), kopřiva 
dvoudomá (Urtica dioica), vrbovka horská (Epilobium 
montanum), ostružiník maliník (Rubus idaeus), ostřice 
lesní (Carex sylvatica), ostružiník křovitý (Rubus 
fruticosus agr.), kapraď osténkatá (Dryopteris 
carthusiana). 
Dlouhodobým cílem je postupně vytvořit přírodě blízký 
lesní porost se zastoupením dřevin přirozené skladby, 
věkově i prostorově diferencovaný, obnovovaný 
výběrným způsobem. 

Ve stromovém patru pouze nezbytné zdravotní zásahy, v keřovém 
patru silná redukce nárostů klenu – ponechat pouze perspektivní 
jedince. 
Veškerou hmotu vyklidit mimo chráněné území. 

2 zdravotní
výběr a
redukce  
krušiny září-
říjen 

 
v případě 
potřeby 

 

 
 
redukce 
klenu 1x v 
deceniu 



2f   0,02 Nárosty břízy na bývalé louce, jednotlivě jíva. V 
podrostu převažuje ostřice třeslicovitá (Carex brizoides) 
a psineček obecný (Agrostis capillaris). Ponechat 
samovolnému vývoji, břízu po dosažení fyzického věku 
vyklidit, plochu nezalesňovat. 

Bez zásahu, v případě potřeby zdravotní zásah. 3 září - říjen v případě 
potřeby 

2g   0,14 Dřevinné nárosty na mokřadní louce při lesním okraji a 
podél napřímeného potoka. Převažuje bříza, vtroušeně 
osika, borovice, smrk, v keřovém patru vrba ušatá (Salix 
aurita), jalovec, krušina. V mezerách chrastice 
rákosovitá (Phalaris arundinacea), ostřice třeslicovitá 
(Carex brizoides), metlice trsnatá (Deschampsia 
cespitosa), fragmenty spol. smilkových trávníků a 
mechová společenstva s rašeliníkem (Sphagnum sp.) a 
ploníkem ztenčeným (Polytrichum formosum). 
Ponechat přirozenému vývoji, pouze zdravotní zásahy a 
vyklízení nekromasy. 

Uvolnění  vtroušeného jalovce při lesním okraji (společně s plochou 
2b). Vytěženou hmotu vyklidit mimo chráněné území. 

2 červen – září jednorázově 

2h  0,04 Ruderální plocha s jednotlivými dřevinami – hrušeň 
obecná (Pyrus communis), třešeň ptačí (Prunus avium), 
vrba jíva (Salix caprea), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), 
bez černý (Sambucus nigra). Podrost  s nitrofilní  a 
ruderální vegetací – kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), 
ostružiník (Rubus spec. div.), kakost smrdutý (Geranium 
robertianum), kerblík lesní (Anthriscus sylvestris), 
kuklík městský (Geum urbanum), třtina křovištní 
(Calamagrostis epigeios), vlčí bob mnoholistý (Lupinus 
polyphyllus), konopice dvouklanná (Galeopsis bifida), 
v mechové patru měřík (Mnium sp.). 
Zachovat jako bezlesí s jednotlivými dřevinami po 
obvodu, podporovat další sukcesi dřevinných nárostů 
(hrušeň polnička, hloh tuholistý, růže. 

Vyžínat minimálně 1x ročně (optimálně 2x), po ústupu ruderálních 
druhů 1x za 2 roky, šetřit případné nárosty a nálety žádoucích 
dřevin. 

1 červen až září 1x za 1-2 
roky 

3a  0,07 Suchý smilkový trávník při V okraji rezervace. 
Nesečený, druhově poměrně pestrý porost s převahou  
travin – psineček obecný (Agrostis capillaris), smilka 
tuhá (Nardus stricta), kostřava červená (Festuca rubra), 
metlička křivolaká (Avenella flexuosa), vtroušeně 
kručinka barvířská (Genista tinctoria), pupava 
bezlodyžná (Carlina acaulis), zvonek okrouhlolistý 
(Campanula rotundifolia), devaterník velkokvětý 
(Helianthemum grandiflorum), jestřábník okoličnatý 
(Hieracium umbellatum), jestřábník hladký (Hieracium 
laevigatum), kokrhel menší (Rhinanthus minor), vřes 
obecný (Calluna vulgaris), smolnička obecná (Lychnis 
viscaria), jestřábník chlupáček (Hieracium pilosella), do 
trávníku od okraje invaduje vlčí bob mnoholistý 
(Lupinus polyphyllus). 
Při okrajích a na ploše jednotlivě borovice, bříza, hrušeň 
polnička (Pyrus pyraster),  hloh tuholistý (Crataegus 
xfallacina), růže (Rosa sp.). 

Vhodný managementem by byla pastva (společně s plochou 1a), 
kombinovaná s kosením. Sušení hmoty na místě, vyklizení. 
Dřeviny bez zásahu. 

2 červenec až 
září 
  

1x za 3 
roky 



3b  0,12 Dlouhodobě nesečený luční porost, v horním (J) cípu 
části druhově velmi chudý degradovaný smilkový 
trávník s převahou psinečku obecného (Agrostis 
capillaris), vtroušeně metlička křivolaká (Avenella 
flexuosa),  na větší části degradovaný luční porost sv. 
Calthion, převažuje ostřice třeslicovitá (Carex 
brizoides), metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa), 
třtina křovištní (Calamagrostis epigeios), vtroušeně 
třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum), vlčí bob 
mnoholistý (Lupinus polyphyllus), kerblík lesní 
(Anthriscus sylvestris), kopřiva dvoudomá (Urtica 
dioica), ostružiník maliník (Rubus idaeus), medyněk 
měkký (Holcus mollis). 
Dlouhodobým cílem cílem péče je obnovit luční porost 
s vysokou druhovou diverzitou odpovídajícíh 
společenstev sv. Violion caninae a Calthion. 

Zpočátku kosit 1x ročně, později postačí 1x za 2 roky, 
s vyřezáváním nežádoucích dřevinných nárostů a náletů. 
Alternativně lze plochu přepásat ovcemi a kozami ( společně 
s plochou 1a). 
Pokosenou hmotu lze sušit na místě a poté odvézt nebo vyklidit  
zelenou píci mimo chráněné území. Usušenou hmotu lze spálit  
(mimo CHÚ). 

1 červenec až 
září 

1x za 1-2 
roky 

3c  0,24 Podmáčená až rašelinná louka v nivě bezejmenné 
vodoteče tvořící severní hranici rezervace. Střídají se 
plochy s chrasticí rákosovitou (Phalaris arundinacea). 
metlicí trsnatou (Deschampsia cespitosa), třtinou 
šedavou (Calamagrostis canescens), třtinou křovištní 
(Calamagrostis epigeios), ostřicí třeslicovitou (Carex 
brizoides), při lesním okraji rašelinící  plochy 
s ploníkem ztenčeným (Polytrichum formosum) a 
rašeliníkem (Sphagnum sp.). Vtroušeně violka bahenní 
(Viola palustris), smldník bahenní (Peucedanum 
palustre), smilka tuhá (Nardus stricta), psineček psí 
(Agrostis canina), kostřava červená (Festuca rubra), 
vrbina penízkovitá (Lysimachia nummularia), ostřice 
zobánkatá (Carex vesicaria), ostřice obecná (Carex 
nigra), kostřava vláskovitá (Festuca filiformis), 
suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium). Po 
ploše 2 menší skupiny tavolníku vrbolistého (Spiraea 
salicifolia), jednotlivě bříza, jalovec. 
Dlouhodobým cílem cílem péče je zachovat fragmenty 
cenných rašelinných a mokřadních společenstev sv. 
Violion caninae a Caricion fuscae. 

Kosení 1x ročně s důrazem na likvidaci třtiny křovištní a redukci 
plochy s chrasticí rákosovitou. Po ustálení druhové skladby lze 
snížit počet sečí na 1x za 2-3 roky. Zachovat plochy s tavolníkem. 
Hmotu vyklidit mimo CHÚ. 

2 červenec -
srpen 

 1x za 1-3 
roky 

 
 stupně naléhavosti jednotlivých zásahů: 

1. stupeň - zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany), 
2. stupeň - zásah vhodný, 
3. stupeň - zásah odložitelný 

 
 



 
Příloha IV.B 
 
Mapy dílčích ploch a objektů 
(v měřítku 1:2500) 
 
1. Přehledová mapa dílčích ploch 
 
Legenda 
 
  1a vřesoviště s porosty jalovce 
 
 
  1b degradovaná plocha ve spodní části vřesoviště 
 
 
  2a náletový lesní porost s jalovcem v keřovém patru sušší 
 
 
  2b náletový lesní porost s jalovcem v keřovém patru podmáčený 
 
 
  2c náletový lesní porost bez jalovce sušší 
 
 
  2d náletový lesní porost bez jalovce podmáčený až rašelinný 
 
 
  2e náletový lesní porost živnější  s bohatým keřovým patrem 
 
 
  2f náletový porost břízy na vlhké louce 
 
 
  2g dřevinné nálety s převahou břízy 
 
 
  2h ruderální plocha s dřevinami 
 
 
  3a smilkový trávník 
 
 
  3b degradované luční porosty 
 
 
  3c podmáčená až rašelinná louka 
 
 
 
 
2. Přehledová mapa dílčích ploch na podkladu KN 
 
 
 
 
 





 



 
 
Příloha V.   Rámcové směrnice péče o les podle souborů lesních typů 
 
 
Číslo 
směrnice 

Kategorie 
lesa 

Soubory lesních typů 

1 32a – přírodní 
rezervace 

5Y, 5N, 5F 

Výměra (ha) % rozlohy Rozšíření porostů 
5,19 63,1 střední a spodní části svahů Hadího vrchu 

Cílová druhová skladba dřevin (%) 
základní meliorační a zpevňující ostatní 
bo 4, sm 2, jd 2, bk 2 lp+, kl+, jl+, os+ jr+, kr (keře – líska, hloh, vrba) 

A) Porostní typ  B) Porostní typ  C) Porostní typ  
smíšený bor se smrkem a 
břízou s jalovcem v keřovém 
patru 

smíšený bor se smrkem a 
břízou bez jalovce 

smíšený bor s listnáči na 
živnějším stanovišti 

Základní rozhodnutí 
Obmýtí Obnovní 

doba 
Obmýtí Obnovní 

doba 
Obmýtí Obnovní 

doba 
120 40 120 40 140 40 

Hospodářský způsob Hospodářský způsob Hospodářský způsob 
jednotlivý (skupinovitý) 
výběr až bez zásahu 
 

jednotlivý až skupinovitý 
výběr 

jednotlivý až skupinovitý 
výběr 

Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty 
na SLT 5Y postupně převést 
na bezlesí – vřesoviště 
s jalovcem, na SLT 5N 
uvolňovat vitální jednotlivce 
a skupiny jalovce a vzniklé 
plochy propojovat s centrální 
jalovcovou skupinou. Vzniklé 
holiny nezalesňovat, blokovat 
přirozenou obnovu, 
pravidelná likvidace krušiny 

Dlouhodobým cílem je 
postupně vytvořit přírodě 
blízký lesní porost se 
zastoupením dřevin 
přirozené skladby, věkově i 
prostorově diferencovaný, 
obnovovaný výběrným 
způsobem. 

Dlouhodobým cílem je 
postupně vytvořit přírodě 
blízký lesní porost s pestrou 
dřevinnou skladbou, 
s vysokým zastoupením 
listnáčů s příměsí 
teplomilných dřevin, věkově 
i prostorově diferencovaný, 
obnovovaný výběrným 
způsobem. 

Způsob obnovy a obnovní postup 



na SLT 5Y bez obnovy 
na SLT 5N obnova pouze na 
plochách bez jalovce, 
jednotlivým až skupinovitým 
výběrem (odumírající, 
poškozené stromy), do 
vzniklých ředin a mezer 
jamková sadba odrostků jd, 
bk, lp. Při umělé obnově 
používat materiál místního 
původu. 

přirozená obnova cílových 
dřevin v současnosti 
nedostatečná, po redukci 
krušiny do mezer jamková 
sadba sazenic (odrostků) bk, 
jd, lp, skupinovitě až 
hloučkovitě smíšených. Při 
umělé obnově používat 
materiál místního původu.  
obnovní postup – jednotlivý 
až skupinovitý výběr 

obnova výběrným způsobem, 
z porostu postupně 
odstraňovat břízu, smr a 
borovici, šetřit veškeré 
listnaté příměsi včetně 
keřového patra. Do mezer a 
ředin podsadby buku, jedle, 
dubu, klen využít z přirozené 
obnovy. 

Péče o nálety, nárosty a kultury 
redukce nežádoucích dřevin-
ných náletů a nárostů 
(krušina), výsadby chránit 
proti škodám zvěří 
(individuální ochrana) 

pravidelná redukce keřového 
patra (krušina), výsadby 
chránit proti škodám zvěří 
(individuální ochrana) 

výsadby chránit proti 
škodám zvěří (individuální 
ochrana) 

Výchova porostů 
udržovat v rozvolněném 
zápoji 

porost udržovat 
v rozvolněném tvaru (za-
kmenění 4-5), s pravidelně 
redukovanou keřovou výplní 
krušiny. 
 

výchovnými zásahy udržovat 
trvale rozvolněný zápoj, 
usměrňovat dřevinnou 
skladbu (odstraňovat pří-
padné nežádoucí náletové 
dřeviny, redukovat husté 
nárosty klenu – ponechat 
perspektivní jedince). 

Opatření ochrany lesa 
pravidelná likvidace krušiny pravidelná likvidace krušiny - 

Doporučené technologie 
Při výchovných a obnovních zásazích používat šetrný způsob přibližování, v porostu 
koňmi, od okraje UKT se standardním vybavením. 
 
 
Péče o zvěř (myslivost) 
Vyloučení všech mysliveckých zařízení, jinak provozování myslivosti bez omezení, 
udržovat přírodě blízké stavy zvěře až přírodě blízké hospodaření. 
Poznámka 
Cílová porostní výstavba: horizontálně mírně uvolněná až mezernatá, vertikálně středně 
diferencovaná,  etážovitá. 
Lesní porosty sukcesního původu na stanovištích jedlových bučin sv. Luzulo-Fagion (as. 
Luzulo-Fagetum, na lokálně podmáčených místech s přechody k as. Luzulo pilosae-
Abietetum?, na živnějším stanovišti v J části rezervace k as. Dentario enneaphylli-Fagetum 
podsv. Eu-Fagenion). 
 
 
 
 



 
 
 
Číslo směr-
nice 

Kategorie le-
sa 

Soubory lesních typů 

2 32a – přírodní 
rezervace 

6P, 7G 

Výměra (ha) % rozlohy Rozšíření porostů 
3,03 36,9 spodní části svahů v S části rezervace 

Cílová druhová skladba dřevin (%) 
základní meliorační a zpevňující ostatní 
bo 3, sm 4, jd 3  br+, os+, ol+ jr+,  kr (keře – vrba, líska)  
A) Porostní typ  B) Porostní typ  C) Porostní typ  
smíšený bor se smrkem a bří-
zou s jalovcem v keřovém pa-
tru 

smíšený bor se smrkem a 
břízou bez jalovce 

 

Základní rozhodnutí 
Obmýtí Obnovní do-

ba 
Obmýtí Obnovní do-

ba 
Obmýtí Obnovní do-

ba 
140 40 140 40   

Hospodářský způsob Hospodářský způsob Hospodářský způsob 
jednotlivý až skupinovitý vý-
běr  

jednotlivý až skupinovitý 
výběr 

 

Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty 
uvolňovat vitální jednotlivce 
a skupiny jalovce. Vzniklé 
holiny nezalesňovat, udržovat 
v rozvolněném zápoji bloko-
vat přirozenou obnovu,  pra-
videlná likvidace krušiny. 

Dlouhodobým cílem je po-
stupně vytvořit přírodě blíz-
ký lesní porost se zastoupe-
ním dřevin přirozené sklad-
by, věkově i prostorově dife-
rencovaný, obnovovaný vý-
běrným způsobem. Na raše-
linných stanovištích prosvět-
lovat – podpora druhů 
v podrostu. 

 

Způsob obnovy a obnovní postup 
obnova pouze na plochách 
bez jalovce, jednotlivým až 
skupinovitým výběrem (od-
umírající, poškozené stromy), 
do vzniklých ředin a mezer 
jamková sadba odrostků jd, 
sm a bo ponechat z přirozené 
obnovy. Při umělé obnově 
používat materiál místního 
původu. 

přirozená obnova cílových 
dřevin v současnosti nedosta-
tečná, po redukci krušiny do 
mezer jamková sadba saze-
nic (odrostků) jd. Při umělé 
obnově používat materiál 
místního původu. Sm a bo 
z přirozené obnovy. 
obnovní postup – jednotlivý 
až skupinovitý výběr 

 



Péče o nálety, nárosty a kultury 
redukce nežádoucích dřevinných náletů a nárostů (krušina),
výsadby chránit proti škodám zvěří (individuální ochrana) 

 

Výchova porostů 
porost udržovat v rozvolně-
ném tvaru (zakmenění 4-5), 
s pravidelně redukovanou 
keřovou výplní krušiny. 

 

  

Opatření ochrany lesa 
zajistit kontinuální existenci stromového a keřového patra, 
individuální ochrana výsadeb proti škodám zvěří (okus, lou-
pání) 

 

Doporučené technologie 
Při výchovných a obnovních zásazích používat šetrný způsob přibližování, v porostu koň-
mi, od okraje UKT se standardním vybavením. 
 
 
Péče o zvěř (myslivost) 
Vyloučení všech mysliveckých zařízení, jinak provozování myslivosti bez omezení, udržo-
vat přírodě blízké stavy zvěře až přírodě blízké hospodaření. 
Poznámka 
Cílová porostní výstavba: horizontálně mírně uvolněná až mezernatá, vertikálně středně di-
ferencovaná,  etážovitá, péče o hluboké koruny při volnějším zápoji s trvale vertikálně čle-
něnou porostní úrovní. 
Lesní porosty sukcesního původu na stanovištích stanovištích jedlových bučin sv. Luzulo-
Fagion (as. Luzulo pilosae-Abietetum), na nejvlhčích stanovištích lze uvažovat o podmáče-
ných jedlosmrčinách sv. Piceion excelsae (as. Equiseto-Piceetum). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Příloha VI. 
 
 
Mapa navržených zásahů a opatření 
(v měřítku 1:2500) 
 
 
 
 
Legenda 
 
  1a+1b  pastva, vyřezávání nárostů dřevin, sečení, speciální management 
 
 
  2a+2b  vyřezávání nárostů krušiny okolo jalovce 
 
 
  2c-2f  lesnicko-technické zásahy 
 
 
  2h, 3a-3c sečení, vyřezávání nárostů dřevin 
 
 
 
 



 



Příloha VII.    Fotografická dokumentace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.mokřadní až rašelinná  louka v nivě potoka (dpl 3c)        2. pohled do centrální části od cesty - východu (dpl 1a,1b)       3. jalovec, vřes a pes  (dpl 1a)      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.-5. centrální část vřesoviště (dpl 1a)                                                                                                                                 6. pohled do vřesoviště od S (dpl 1a) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.-9. centrální část vřesoviště s balvanitým soliflukčním mořem a mrazovými sruby ve vrcholové části (dpl 1a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. mrazový srub ve vrcholové části rezervace (dpl 1a)      11. teplomilnější vegetace při JV okraji (dpl 3a)                    12.  kompaktní porost jalovce v centrální části (dpl 1a)       



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         13.  vlhký až podmáčený porost (dpl 2d)                                  14. sušší lesní porost (dpl 2c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        15. podmáčený lesní okraj s jalovcem (dpl 2b)                   16. sušší a bohatší porost v JV části (dpl 2e) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            17. rašelinný porost v S části (dpl 2d)                           18. březový porost na J okraji vřesoviště (dpl 2a) 



 
Příloha VIII. 
 
Výpisy z KN a ZE pro parcely v PR 
 
 
k.ú. Rajchéřov 
 

Parcelní číslo: 1209 

Výměra: 2789 m2  

Katastrální území: Rajchéřov 798584 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: GUST2880,V.S.XI-32-05 

Využití pozemku: vodní tok v korytě přirozeném nebo upraveném 

Druh pozemku: vodní plocha 

Číslo LV: 145 

Vlastnické právo 

Jméno adresa podíl 

Česká republika   

Příslušnost hospodařit s majetkem státu 

Jméno adresa podíl 

Zemědělská vodohospodářská správa Hlinky 60, č.p.131, Staré Brno, Brno, 60300  

 
 

Parcelní číslo: 908/1 

Výměra: 2457 Husinecká 11a, č.p.1024, Žižkov, Praha, 130009 m2  

Katastrální území: Rajchéřov 798584 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: GUST2880,V.S.XI-32-05 

Druh pozemku: trvalý travní porost 

Číslo LV: 10002 

Ochrana: zemědělský půdní fond 

 menší chráněné území 

 památkově chráněné území 

Vlastnické právo 

Jméno adresa podíl 

Česká republika   

Správa nemovitostí ve vlastnictví státu 



Jméno adresa podíl 

Pozemkový fond České republiky Husinecká 11a, č.p.1024, Žižkov, Praha, 13000  

 
 

Parcelní číslo: 928 

Výměra: 12700 m2  

Katastrální území: Rajchéřov 798584 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: GUST2880,V.S.XI-32-05 

Druh pozemku: lesní pozemek 

Číslo LV: Parcela není zapsána na LV 

Ochrana: pozemek určený k plnění funkcí lesa 

 menší chráněné území 

 památkově chráněné území 

 
 

Parcelní číslo: 908/2 

Výměra: 9025 m2  

Katastrální území: Rajchéřov 798584 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: GUST2880,V.S.XI-32-05 

Druh pozemku: lesní pozemek 

Číslo LV: Parcela není zapsána na LV 

Ochrana: pozemek určený k plnění funkcí lesa 

 menší chráněné území 

 památkově chráněné území 

 
 
 

Parcelní číslo: 926 

Výměra: 106353 m2  

Katastrální území: Rajchéřov 798584 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: GUST2880,V.S.XI-32-05 

Druh pozemku: lesní pozemek 

Číslo LV: Parcela není zapsána na LV 

Ochrana: pozemek určený k plnění funkcí lesa 

 menší chráněné území 

 památkově chráněné území 

 
 
 



Parcelní číslo: 774/6 

Výměra: 1214 m2  

Katastrální území: Rajchéřov 798584 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: GUST2880,V.S.XI-32-05 

Druh pozemku: trvalý travní porost 

Číslo LV: 146 

Ochrana: zemědělský půdní fond 

 menší chráněné území 

 památkově chráněné území 

Vlastnické právo 

Jméno adresa podíl 

BIRDIE s.r.o. č.p.53, Staré Město pod Landštejnem, 37882  

 
 
 

Parcelní číslo: 774/7 

Výměra: 3453 m2  

Katastrální území: Rajchéřov 798584 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: GUST2880,V.S.XI-32-05 

Využití pozemku: neplodná půda 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Číslo LV: 146 

Ochrana: menší chráněné území 

 památkově chráněné území 

Vlastnické právo 

Jméno adresa podíl 

BIRDIE s.r.o. č.p.53, Staré Město pod Landštejnem, 37882  

 
 
 

Parcelní číslo: 926 

Výměra: 110766 m2  

Katastrální území: Rajchéřov 798584 

Typ parcely: Parcela zjednodušené evidence 

Zdroj parcely ZE: Pozemkový katastr 

Číslo LV: 10001 



Vlastnické právo 

Jméno adresa podíl 

Obec Staré Město pod Landštejnem Staré Město pod Landštejnem, 37882  

 
 



 
 
 
 
 
 
Příloha IX. Zápisy z projednání plánu péče s vlastníky, nájemci, s orgány veřejné správy, 
obcemi, kraji a s dalšími dotčenými subjekty a zápisy o provedené oponentuře. 
 
 



 
 
 
 
 
Příloha X. Protokol  o způsobu vypořádání připomínek, kterým se zároveň plán péče 

schvaluje 
 


