Plán péče

Přírodní památka

NA VYSOKÉM
na období
2007-2017

OBSAH
1. Základní identifikační a popisné údaje
1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCNs
1.2 Platný právní předpis o vyhlášení ZCHÚ
1.3 Územně-správní členění, překryv s jinými chráněnými územími
1.4 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí
1.5 Výměra území a jeho ochranného pásma
1.6 Hlavní předmět ochrany
1.6.1 Předmět ochrany podle zřizovacího předpisu
1.6.2 Hlavní předmět ochrany – současný stav
A. společenstva
B. druhy
1.7 Dlouhodobý cíl péče

2. Rozbor stavu ZCHÚ s ohledem na předmět ochrany
2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů
Stručný popis území
Terénní poměry
Klimatické poměry
Geologické a půdní poměry
Fytocenologie, fytogeografie a biogeografie
2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti
Stručný pohled na historii širšího území
Historický stav lokality Přírodní památky
Vlivy na lokalitu v minulosti
a) ochrana přírody
b) lesní hospodaření
c) zemědělské hospodaření
d) rybníkářství
e-h) myslivost, rybářství, rekreace a sport, těžba
i) jiné způsoby využívání
2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy
2.4 Škodlivé vlivy a ohrožení území v současnosti
a) Lesní hospodářství
b) Zemědělské hospodaření
c-g) Jiné způsoby využívání
Potencionální vlivy a ohrožení
2.5 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch
2.5.1 Základní údaje o lesích
2.5.4 Základní údaje o nelesních pozemcích
2.6 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů v území, závěry pro další postup
2.7 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize

3. Plán zásahů a opatření
3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ
3.1.1 Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání
Péče o lesy
Péče o nelesní pozemky
Péče o rostliny
Péče o živočichy
3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území podle dílčích ploch
a)Lesy
b)Nelesní pozemky
3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma, návrh zásahů, přehled činností
3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu
3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území
3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností
3.6 Návrhy na vzdělávací využití území
3.7 Návrhy na průzkum či výzkum území a monitoring

4. Závěrečné údaje
4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené OOP podle jednotlivých zásahů
4.2 Použité podklady a zdroje informací
4.3 Seznam mapových listů
4.4 Seznam zjištěný druhů rostlin
4.5 Plán péče zpracoval

Str. 2

str.4
str.4
str.4
str.4
str.5
str.5
str.6
str.6
str.6
str.6
str.7
str.8
str.8
str.8
str.8
str.8
str.9
str.9
str.10
str.12
str.12
str.12
str.13
str.13
str.13
str.13
str.13
str.13
str.13
str.13
str.14
str.14
str.14
str.14
str.14
str.14
str.16
str.17
str.19
str.19
str.20
str.20
str.20
str.20
str.21
str.22
str.22
str.22
str.22
str.23
str.24
str.24
str.24
str.24
str.24
str.24
str.25
str.25
str.26
str.27
str.27
str.28

Mapové přílohy:
Přílohy I:
Orientační mapa okolí ZM1:10 000
Turistická mapa
Ortofotomapy jarní a letní
Historické mapy
(Mulerovo mapování 1720, I.vojenské mapování 1786, II.vojenské mapování 1843, III.vojenské mapování 1877, Stabilní
katastr 1837, Letecký snímek 1953, Letecký snímek 1953 se situací KN)
Příloha II:
Zákres hranic v mapě KN
Zákres hranic v mapě PK
Příloha III:
Mapa dílčích ploch a objektů
Porostní mapa
Typologická mapa
Tabulky v textu:
Parcelní vymezení území a OP
Přehled výměr území a OP
Hlavní předmět ochrany - společenstva
Hlavní předmět ochrany - botanika
Klimatické charakteristiky
Přehled zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb.
Přehled biotopů
Přehled a popis vegetace podle zastoupených společenstev
Údaje o lesích
Popis porostů podle porostních skupin
Popis vegetace podle dílčích ploch
Přehled realizovaného managementu
Rámcová směrnice péče o les podle SLT
Rámcová směrnice péče o nelesní pozemky
Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území podle dílčích ploch - lesy
Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území podle dílčích ploch - nelesy
Předpokládané orientační náklady hrazené OOP podle jedn. zásahů
Seznam zjištěných druhů bylin

Str. 3

str. 5
str. 5
str. 6
str. 7
str. 9
str.11
str.14
str.15
str.16
str.16
str.17
str.19
str.20
str.21
str.22
str.23
str.25
str.27

1. Základní identifikační a popisné údaje

1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN
Evidenční kód:
Kategorie ZCHÚ:
Kategorie IUCN:

1378
Přírodní památka
kategorie 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:
Číslo:
Dne:

ONV Strakonice
Změna vyhlášky ONV Strakonice ze dne 13.11.1985 o chráněných přírodních výtvorech
na okrese Strakonice
19.3.1990

1.3 Územně-správní členění, překryv s jinými chráněnými územími
Kraj:
Obec s rozšířenou působností třetího stupně:
Obec s pověřeným obecním úřadem:
Obec:
Katastrální území:

CZ031
3111
31112
550957
701165

Národní park:
Chráněná krajinná oblast:
Jiný typ chráněného území:

-

Natura 2000
Ptačí oblast:
Evropsky významná lokalita:

-

Jihočeský
Strakonice
Volyně
Čestice
Krušlov

Přílohy I:
Orientační mapa ZM1:25 000
Základní mapa 1:10 000
Turistická mapa
Ortofotomapa
Historické mapy
(I.vojenské mapování 1764, II.vojenské mapování 1836, Stabilní katastr 1837, III.vojenské mapování 1877,
letecký snímek 1953)
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1.4 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí
Parcelní vymezení území a ochranného pásma
Číslo Číslo parDruh pozem- Způsob využití
parcely cely dle
Číslo listu vlastnictví
ku dle KN pozemku dle KN
dle KN
PK

Výměra
parcely
celková
dle KN
(m2)

Výměra
parcely

Výměra
parcely

v ZCHÚ

v OP

(m2)

(m2)

1730
19065
3708
152653
87669

189
2303
2432
0
0

40
0
98
788
481

Celkem:

4924

1407

Katastrální území: Krušlov
709/14
709/21
709/4
704/1
710/16

709/2
709/14
709/6
704/7
709/5

ostatní plocha
ostatní komunikace
lesní pozemek
lesní pozemek
orná půda
trvalý travní porost

parcela není zapsána na LV
parcela není zapsána na LV
parcela není zapsána na LV
parcela není zapsána na LV
parcela není zapsána na LV

Vymezení hranic PP v Plánu péče je převzato dle zaměření aktuálních hranic chráněného biotopu v terénu
(fy Gefos, 2006). Vymezení zahrnuje pozemky evidenčně vedené jako les a ostatní plocha (ostatní komunikace).
V aktuálním stavu má plocha PP charakter lesa, menší střední část pozemku charakter trvalé louky, jíž původně
byla celá lokalita. Plocha ZCHÚ v rámci zaměřené hranice činí 4 924 m2.
Ochranné pásmo PP není v současnosti Nařízením OkÚ Strakonice zřízeno a tvoří tak podle zák. 114/92
Sb. pás přilehlého pozemku v šířce 50m podél hranice vlastní PP. V Plánu péče je vzhledem k podstatnému
zmenšení rozlohy chráněné plochy navržena hranice OP pouze v minimalizované šířce 10 m na styku s okolní
pastvinou. Ochranné pásmo je navrženo v rozloze 1 407 m2, plochy a hranice jsou vymezeny zákresem do souřadnicově usazené ortofotomapy a katastrální mapy v prostředí GIS.
Příloha II: Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ

1.5 Výměra území a jeho ochranného pásma
Výměra území a OP
Druh pozemku
lesní pozemky
trvalé travní porosty
orná půda
ostatní plochy
plocha celkem

ZCHÚ
plocha v ha
0,4735

0,0189
0,4924

OP plocha v ha
0,0098
0,0481
0,0788
0,0040
0,1407

Způsob využití pozemku

ost. komunikace
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ZCHÚ
plocha v ha

0,0229

1.6 Hlavní předmět ochrany
1.6.1 Předmět ochrany podle zřizovacího předpisu
Dle vyhlašovacího předpisu a údajů Ústředního seznamu ochrany přírody:
Bývalá pastvina s početnou populací silně ohroženého rostlinného druhu hořečku českého
Dle publikace Chráněná území ČR VIII - Českobudějovicko:
„Bývalá pastvina s krátkostébelnými travinobylinnými společenstvy smilkové pastviny se zbytkem kdysi početné populace hořečku mnohotvárného českého. Významná luční entomofauna“

1.6.2 Hlavní předmět ochrany – současný stav
A. společenstva
Hlavním předmětem ochrany jsou v poměru k nadmořské výšce relativně teplomilně laděná nelesní společenstva mezofilních luk převážně na mělkých hnědých podzolovaných půdách na kyselém rulovém substrátu,
jde o zbytek někdejších rozsáhlejších historických pastvin kolem temene jedné z vyvýšenin na plochém hřebeni
Vacovického vrchu. Na vegetaci acidofilních trávníků jsou vázány i cenné zoocenózy bezobratlých. Jedná se o
jeden z mála zachovalejších porostů reliktních společenstev pastvin, donedávna s populací kriticky ohroženého
hořečku českého.
Fytocenologická charakteristika je sestavena s využitím publikací Rostlinná společenstva ČR a jejich
ohrožení (Moravec, 1995), Katalog biotopů ČR (Chytrý, 2001) a Vegetace ČR - 1. Travinná a keříčková vegetace (Chytrý, 2007).
Pro charakteristiku stupně ohrožení a vzácnosti rostlinných společenstev je použita stupnice z publikace
Rostlinná společenstva a jejich ohrožení (Moravec, 1995):
2a – asociace lidskou činností bezprostředně ohrožená a v nebezpečí vymizení, vzácná
2b – asociace lidskou činností bezprostředně ohrožená a v nebezpečí vymizení, dostatečně hojná
3a – asociace ustupující v důsledku lidské činnosti, vzácná
3b – asociace ustupující v důsledku lidské činnosti, dostatečně hojná
4a – asociace bez ohrožení lidskou činností, vzácná
4b – asociace bez ohrožení lidskou činností, dostatečně hojná

Podíl (%)

Název
společenstva

Ohrožení

Hlavní předmět ochrany - společenstva

komplex společenstev svěžích acidofilních až
mezotrofních trávníků:
svaz Violion caninae
suché podhorské smilkové trávníky Campanulo
rotundifoliae - Dianthetum

3b

20

svaz Genisto-Vaccinion
podhorská brusnicová vřesoviště
Vaccinio - Callunetum vulgaris

2a

5

svaz Arrhenatherion
suché ovsíkové louky
Ranunculo bulbosi - Arrhenatheretum

3b

5

Popis biotopu
V lokalitě je na menší ploše, která je zbytkem původních rozsáhlejších
pastvin kolem vrchu Na Vysokém zachován historický luční porost
převážně charakteru acidofilních trávníků Campanulo - Dianthetum, s
lipnicovitými jako Agrostis capillaris, Festuca rubra, Nardus stricta,
Avenella, Dantonia decumbens a dalšími druhy jako Dianthus deltoides,
Polygala vulgaris, Viola canina, Thymus pulegioides, Veronica officinalis, Campanula rotundifolia či Potentilla erecta.
Porost v sušší východní části ostrůvkovitě přechází do keříčkové vegetace
Vaccinio - Callunetum s charakteristickými porosty Vaccinium myrtillus,
V. vitis-idaea a Calluna vulgaris, resp. Avenella, Nardus či Arnica montana.
Místy je v porostu zřetelný přechod k bohatším typům luční vegetace ze
svazu Arrhenatherion, zejm, se objevují prvky sušších luk spol. Ranunculo bulbosi - Arrhenatheretum. Jev indikují druhy jako Arrhenatherum,
Avenula pubescens, Ranunculus bulbosus, Pimpinella major, Phleum
pratense, Poa pratensis, Cerastium vulgare, Chrysanthemum
leucanthemum, Lathyrus pratensis, Galium mollugo, Trifolium pratense
aj,
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B. druhy
Botanické druhy
Údaje výskytu a stavu o populací ohrožených druhů jsou sestaveny na základě inventarizačního celoročního botanického průzkumu pro plán péče z r. 2006 až 2007, dále z údajů dřívějších průzkumů z r. 1994 a dostupných publikovaných údajů (Chán 1999). Zařazen je i druh Gentianella praecox bohemica, který nebyl aktuálně nalezen, ale je dosud hlavním předmětem ochrany a je navržen pokus o jeho reintrodukci.
Kategorie ohrožení podle Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin ČR (v podlomení je uvedena
kategorie ohrožení dle regionálního Komentovaného seznamu ohrožených druhů jižních Čech, je-li odlišná od
celorepublikového hodnocení):
;

C1 = taxon kriticky ohrožený, C2 = taxon silně ohrožený, C3 = taxon ohrožený, C4 = taxon vyžadující další pozornost

Kategorie ohrožení podle vyhlášky MŽP 395/1992 Sb.:
§1 = taxon kriticky ohrožený, §2 = taxon silně ohrožený, §3 = taxon ohrožený

Název druhu

Aktuální početnost,
vitalita populace

Gentianella praecox subsp. bohemica
druh aktuálně nezjištěn
hořeček mnohotvárný
český

Stupeň
ohrožení

Hlavní předmět ochrany - botanika

C1
§1

Arnica montana
prha chlumní

drobná stabilní populace
několika desítek ks

C3
§3

Platanthera bifolia
vemeník dvoulistý

drobná populace ve
východní části lučního
porostu

C3
§3

Popis biotopu druhu
Endemitický dvouletý druh světlých krátkostébelných pastvin, mezí a lemů, na půdách chudých dusíkem, často na
vápenci ale i na mírně acidofilních stanovištích, dříve hojný,
v důsledku změn v hospodaření a krajině téměř vyhynul. V
lokalitě donedávna v lučním porostu v populaci postupně
ustupující přes intenzivní snahu o její obnovu, aktuálně nezjištěn. Je pravděpodobné, že vliv měla vedle změn hospodaření i změna světelných poměrů.
Alpský druh horských i podhorských luk, slatin i světlých
kulturních borů, v Pošumaví donedávna častý i v nižších
polohách, značně ustoupil. V lokalitě ve střední části lučního
porostu v ploše 1.
Orchidej světlých lesů, lesních lemů, lískových křovin a
různých typů luk roztroušeně v celém Pošumaví. Zde ojediněle v lučním porostu v ploše 1.

Další zjištěné druhy Červeného seznamu:

Scorzonera humillis
hadí mord nízký
Juniperus communis
jalovec obecný

drobná populace

C3

slabá populace v lesním
porostu

C3

Epipactis helleborine
kruštík širolistý

roztroušeně
porostu

C4

Rosa elliptica
růže vonná

roztroušeně v lemech na
západním okraji louky

v

lesním

C4
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Roztroušený druh vlhkých, slatinných i suchých luk, světlých
kulturních borových lesů. V lokalitě porůznu v lesních porostu v ploše 2 a 3.
Roztroušený druh různých typů pastvin, skal i světlých kulturních borových lesů. V lokalitě porůznu v lesních porostu v
ploše 3.
Nejběžnější, roztroušená až dosti hojná orchidej Pošumaví, v
kulturních lesích, lemech, na loukách a v příkopech, V oblasti
vzácně na skalách předšumavských vápenců. Zde porůznu v
lesním porostu v ploše 2 a 3.
Roztroušený druh mezí, strání a lemů, v Pošumaví na vápencích dosti roztroušeně v porostech křovinaté meze v ploše 4.

1.7 Dlouhodobý cíl péče
Aktuální ekologickou hodnotu území tvoří především zachované druhově pestré společenstvo mezofilní,
acidofilní až mezotrofní louky, představující reliktní typ vegetace z předintenzivního období se zachovanou
dlouhodobou kontinuitou vývoje drnu s výskytem ohrožených druhů rostlin.
Původní hlavní předmět ochrany, totiž populace kriticky ohroženého druhu Gentianella praecox, subsp.
bohemica v lokalitě donedávna přežívající v lučním porostu a postupně ustupující, přes předchozí intenzivní
snahu o její obnovu již nebyla aktuálně zjištěna. Je pravděpodobné, že vliv měla vedle změn hospodaření i změna světelných poměrů, kdy převážná část původní pastviny zarostla vlivem umělých výsadeb i náletu a zbylá
část lučního porostu je zastíněna okolní vegetací.
Vzhledem k významu ochrany uvedeného endemitického druhu, jehož početná historická stanoviště z
převážné části zanikla, by bylo vhodné pokusit se o jeho reintrodukci. Lze předpokládat, že řada vlastností biotopu nutných pro existenci druhu je v lokalitě dosud zachována. Nutným předpokladem ale je obnova původních světelných poměrů, tedy dostatečně razantní sanace vzrostlých náletových a lesních porostů. Ta patrně
nebyla při předchozích pokusech o reintrodukce důsledná, což mohlo být příčinou neúspěchu. Rozšíření a odstínění luční plochy by mohlo vést k žádoucímu zvýšení biodiverzity a zastavení degradace celého zachovaného
společenstva, jehož ochrana je dlouhodobým cílem péče, a to i v případě, že by reintrodukce hořečku nebyla
provedena nebo nebyla úspěšná.

2. Rozbor stavu ZCHÚ s ohledem na předmět ochrany
2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů
Stručný popis území
Přírodní památka Na Vysokém se nachází cca 650 m severovýchodně od okraje obce Krušlov ve zvlněném terénu Vacovické vrchoviny. Lokalita leží na okraji menší lesní skupiny v mírném svahu nevýrazné vyvýšeniny Na Vysokém na plochém hřbetu pokrytém vegetační mozaikou pastvin, menších lesních skupin a relativně hojné přirozené liniové zeleně. Lokalitu a její okolí tvořily historicky převážně pozemky pastvin, v okolí
se nacházela i pole v drobné držbě. V období posledních 50 let větší část travnatých ploch zarostla uměle založeným lesem i porosty spontánních náletů. Okolní krajina je řazena do krajinného typu typ 3M2, označujícího
lesozemědělskou krajinu hercynských vrchovin pozdně středověké kolonizace Hercynika.
V aktuálním stavu tvoří střední část lokality drobný travnatý pozemek se zachovanými lučními společenstvy, jež jsou hlavním předmětem ochrany, severní až východní část PP pak tvoří vzrostlý kulturní lesní porost s
převahou borovice, patrně založený umělou výsadbou, jižní část vzrostlé porosty se směsí dřevin se značným
podílem břízy, patrně náletového původu, v jejichž bylinném patře jsou dosud zachována ekotonová společenstva s lučními druhy. Za křovinatou kamenitou mezí na západním okraji louky navazují svěží až vlhké polokulturní pastviny; zde je kolem lokality navrženo minimalizované OP.

Terénní poměry
Podle geomorfologického členění ČR spadá zájmové území do provincie Česká vysočina, soustavy
Šumavské, oblast Šumavská hornatina, celek Šumavské podhůří, podcelek Vimperská vrchovina, okrsek Vacovická vrchovina. Ta je charakterizována jako členitá vrchovina s erozně denundančním reliéfem, v severní části
s výraznými strukturními hřbety ve směru V-Z, jedná se o členitou krajinnou partii podhorského charakteru s
táhlými pozvolnými hřbety rozčleněnými pozvolnými, postupně hlubšími údolími horních úseků potoků Čestického, Starovského, Nišovického a Prkošínského, či Nahořanského. Terén stoupá od údolí Peklova směrem k J,
běžné nadmořské výšky se pohybují kolem 650m, nejvyšším bodem je Vacovický vrch (823m). Oblast je
středně zalesněná s převahou smrkových a smrkoborových lesů.
Terén vlastního zájmového území tvoří pozemek v mírném svahu nízké vyvýšeniny Na Vysokém (716
m) vystupující ze zvlněného širokého hřbetu Vacovického vrchu, protaženého cca ve směru JZ - SV mezi hlubokými údolími Peklova a Volyňky. Pozemek leží západně od kóty Na Vysokém v mírné cca SV expozici v
nadmořské výšce 702 - 710m. Vegetační kryt tvoří menší pozemek louky a přilehlé vzrostlé lesní porosty vzniklé postupně výsadbami a nálety na původní pastvině. Okolí lokality tvoří kulturní smrkoborový lesní porost na Z
a kulturní svěží až vlhké pastviny na západě.
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Klimatické poměry
Území spadá v rozdělení dle Atlasu podnebí ČSR do klimatické oblasti mírně teplé, okrsek B5 - mírně
teplý, mírně vlhký, vrchovinný. V rozdělení dle Quitta spadá území do rozhraní nejchladnějších okrsků mírně
teplé oblasti MT 3 a chladné oblasti CH7. Klima je v poměru k podhorské poloze a nadmořské výšce poměrně
teplé a relativně sušší vlivem teplého a výsušného proudění föhnů vznikajících na závětrné straně Šumavy a Alp
i určitým vlivem srážkového stínu Šumavy, díky čemuž směrem do vyšších poloh Pošumaví dochází jen k pozvolnému přechodu k horskému klimatu. Větší rozdíly mezi zimními a letními teplotami, k nimž přistupuje i
výraznější převaha letních srážkových úhrnů nad zimními způsobují jistý kontinentální ráz klimatu. Pro charakteristiku klimatických podmínek jsou v tabulkovém přehledu uvedeny některé měřené údaje z nejbližších srovnatelných stanic (Vimperk, Volyně) podle tabulek Podnebí ČR:
Klimatologické charakteristiky (stanice Vimperk):
Stanice Měsíc
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
IV-IX rok
Průměrná teplota vzduchu (oC)
-2,5
-1,4
2,4
6,6
11,9
14,8
16,6
15,8
12,2
7,1
2,0
-1,5
13,0
7,0

Srážkoměrné charakteristiky (stanice Volyně):
Průměrný úhrn srážek (mm)
27
27
27
Průměrný počet dnů se srážkou nad 0,1 mm
9,8
8,9
9,8
Průměrný počet dnů se srážkou nad 1 mm
6,3
6,0
6,6
Průměrný počet dnů se srážkou nad 10 mm
0,4
0,4
0,5
Průměrný počet dnů se sněžením
6,3
5,8
5,4
Průměrný počet dnů se sněhovou pokrývkou
15,8
15,1
10,5

43

66

82

81

68

47

43

32

31

387

574

11,5

11,8

13,4

12,1

12,2

10,1

9,9

9,8

10,2

71,1

129,5

8,0

9,3

10,6

9,9

10,0

7,5

6,9

6,3

6,7

55,3

94,1

1,1

1,9

2,3

2,4

2,0

1,1

1,2

0,7

0,6

10,8

14,6

2,6

0,7

0,7

2,0

5,3

28,8

3,1

0,4

2,1

1,3

9,0

57,3

Geologické a půdní poměry
V geologii území se uplatňují prahorní až starohorní horniny v pestré sérii šumavského moldanubika, jehož masiv zde tvoří sillimanit - biotitické pararuly. Drobnými průniky jsou poblíž lokality zastoupeny horniny
moldanubického plutonu - konkrétně syenitový porfyr (SV od lokality) i bazičtější, někdy vápnitá hornina mineta (Z od lokality), s jejímž průnikem může teoreticky souviset původní výskyt hořečků, sledujících často
vápencové výchozy.
Na substrátu hlubších zvětralin pararul jsou vyvinuty lehčí kambizemě dystrické až podzolové (kyselé
hnědé půdy podzolové), přecházející na převážné části území do mělké kambizemě až litozemě (nevyvinuté
půdy). Na Z okraji OP přechází půdy ke kambizemi pseudoglejové (hnědá půda oglejená). Ve interpretaci mapy
BPEJ jsou v zájmovém území zastoupeny následující hlavní půdní jednotky:
HPJ 37 - Kambizemě litické, kambizemě modální, kambizemě rankerové a rankery modální na pevných substrátech bez rozlišení, v podorničí od 30 cm silně skeletovité nebo s pevnou horninou, slabě až středně skeletovité, v ornici středně těžké lehčí až lehké, převážně výsušné, závislé na srážkách
HPJ 34 - Kambizemě dystrické, kambizemě modální mezobazické i kryptopodzoly modální na žulách, rulách,
svorech a fylitech, středně těžké lehčí až středně skeletovité, vláhově zásobené, vždy však v mírně chladném
klimatickém regionu
HPJ 50 - Kambizemě oglejené a pseudogleje modální na žulách, rulách a jiných pevných horninách (které
nejsou v HPJ 48,49), středně těžké lehčí až středně těžké, slabě až středně skeletovité, se sklonem k dočasnému
zamokření
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LEGENDA:
kvartér
písčito-hlinitý až hlinito-písčitý deluviální sediment
PREVARISKÉ PALEOZOIKUM - karbon
amfibol - biotitický syenitový porfyr
mineta
ŠUMAVSKÉ MOLDANUBIKUM - paleozoikum až proterozoikum
sillimanit - biotitická pararula
migmatit

Fytocenologie, fytogeografie a biogeografie
Podle regionálního fytogeografického členění spadá zájmové území do fytogeografické oblasti Mezofytika, fytogeografický obvod Českomoravské mezofytikum, okres 37 - Šumavsko - Novohradské podhůří, podokres e - Volyňské Předšumaví. Flóra širší oblasti je pestrá, má podhorský charakter s typickým střetáním teplomilné a horské květeny a zastoupením prvků alpských a danubiálních. Charakteristickými refugii teplomilných
prvků v podhůří jsou slunně exponované, často kamenité svahy, horské prvky naopak sestupují do nízkých poloh v inverzních partiích plochých sniženin i úzkých niv hlubokých údolí.
Jako potenciální vegetace je podle Mapy potenciální přirozené vegetace (Neuhäslová, 1998) mapována
jednotka 36 - acidofilní bikové a jedlové doubravy Luzulo - Quercetum a Abieti - Quercetum, přecházející ve
vyšších polohách v okolí zájmového území do acidofilních bučin jednotky 24 - bikové bučiny Luzulo - Fagetum. V odlišné interpretaci Geobotanické mapy (Mikyška, 1968) jsou v území mapovány květnaté žindavové
jedliny Saniculo - Abietetum. V dlouhodobě antropogenně ovlivněných, kulturních porostech v lokalitě je určení obtížné, přítomné prvky společenstev jedlin (zejm. hojný Galium rotundifolium) ukazují na tuto možnost.
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V biogeografickém členění území spadá do provincie středoevropských listnatých lesů, podprovincie hercynské, bioregion 1.42 – Sušický, v jeho rámci je v podrobnějším členění vymezena biochora 4SS - svahy na
kyselých metamorfitech 4. vegetačního stupně. V interpretaci biogeografického členění (Culek, 1996) je v oblasti posunuta hranice mezi 4. a 5. vegetačním stupněm až do poloh kolem 750 m.n.m., čemuž v reálu odpovídá
i charakteristický výskyt některých teplomilných prvků ve vyšších polohách. Lze nicméně předpokládat, že se
území nachází na rozhraní 4. a 5. vegetačního stupně, s mozaikou stanovišť obou stupňů dle expozice a mikroklimatu.
Náhradní vegetaci přírodní památky představují společenstva mezofilních luk a křovin. Aktuální porosty
mají nejblíže ke společenstvům acidofilních trávníků svazu Violion caninae, se slabě přítomnými prvky bohatších společenstev mezotrofních luk svazu Arrhenatherion, místy naopak s acidofilními prvky vřesovišť svazu
Genistion. Přítomny jsou i fragmenty mezofilních lískových křovin ze svazu Berberidion.
Podrobnější rozbor fytocenologické skladby lokality na základě průzkumu uvádí kapitola 4.3.

Název druhu

Rostliny:
Gentianella praecox subsp.
bohemica
hořeček mnohotvárný český
Arnica montana
prha chlumní
Platanthera bifolia
vemeník dvoulistý

Aktuální početnost,
vitalita populace

Stupeň
ohrožení

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

druh aktuálně nezjištěn
drobná stabilní populace
několika desítek ks
drobná populace ve východní části lučního posrostu

Popis biotopu druhu

§1

V lokalitě donedávna v mezofilním lučním porostu v
populaci postupně ustupující přes intenzivní snahu o její
obnovu, aktuálně nezjištěn.

§3

V lokalitě ve střední části mezofilního lučního porostu v
ploše 1.

§3

Ojediněle v mezofilním lučním porostu v ploše 1.

§3

Louky s liniovou zelení, travnatá lada se sukcesí dřevin

Ptáci:
Perdix perdix
koroptev polní

pozorována v okolí lokality
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2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti
Stručný pohled na historii širšího území
V paleolitu a mezolitu 750-5tis.let př.K. byla oblast Pošumaví jen zřídka navštěvována a osidlována pravěkými lovci a sběrači, o čemž svědčí ojedinělé nálezy pazourkových čepelí (např. ze sudslavické jeskyně u
Vimperka). Zájmovému území nejbližší v pravěku trvaleji osídlenou oblastí byly teplé partie úvalu podél Otavy.
V neolitu do nižších poloh podhůří přicházejí první pastevci a zemědělci lidu kultury s lineární keramikou, až ke
konci období kolem roku 3 tis. p.K. bylo území soustavněji osídleno při pronikání lidu chamské kultury. Ve
starší době bronzové (1900-1500 př.K.) jsou úrodnější partie jižních Čech soustavněji kolonizovány lidem únětické a knovízské kultury, hustě je obydleno území nížin, opět lze zmínit zejména oblast úvalu podél Otavy. Ve
starší době železné (700-500 př.K.) se vytváří rolnické osady chráněné vzhledem k neklidné době sítí hradišť.
Lid mohylové kultury této doby dosahuje hustého osídlení a vysoké životní úrovně.
Keltská kolonizace v halštatské době (750-400 př.K.) byla zpočátku pozvolná, později Keltové hustě
osidlují Strakonicko a Písecko a do Pošumaví se podél toků vydávají pro zlato. Dokladem osídlení je nedaleké
hradiště Věnec u Lčovic, které snad bylo mocenským knížecím centrem pozdní doby halštatské, spravovalo
údolí řeky Volyňky a chránilo obchodní stezku z rakouské Solné komory. Nálezy na Věnci jsou většinou ze 6.
století a počátku 5. stol, př.K. Po úpadku keltské kultury následující doba římská (r.0-600) je dobou úpadku a
patří k nejtemnějším úsekům historie oblasti. Následuje slovanská kolonizace - v době hradištní a raném středověku (7-13.stol.) pronikají Slované do níže položených pahorkatin Pošumaví. V 11.stol. sjednocují Čechy pod
svou správu Přemyslovci, avšak až ve 12.-13.stol. sílí vnitřní kolonizace neosídlených lesnatých a hůře obdělavatelných oblastí, vznikají hrady, osady a později města. Od 12. stol. se rozvíjí rýžování a do oblasti Pošumaví
přicházejí prospektoři vyhledávat zlatinky. Středověké sejpy po těžbě zlata jsou místy dosud patrné i podél Volyňky a jejích přítoků.
Nálezy svědčí o slovanském osídlení v okolí Volyně již v 7.stol., zmínka o menším hradišti Wolinich se
ale v písemných pramenech objevuje až v r.1271. Hradiště bylo později nahrazeno kamennou stavbou, předchůdkyní dnešní tvrze. R. 1299 je Volyně povýšena na město v majetku pražské kapituly. R.1327 byl dostaven
farní kostel a městské opevnění, koncem 14.stol. zde byl soud, lázně a téměř v každém domě se vařilo pivo. 16.
stol. přineslo rozvoj řemesel, početné byly cechy soukenické a koželužské, související s rozšířeným chovem
ovcí. R. 1618 byl na vrchu Malsička dostavěn renesanční sálový kostel Proměnění Páně, zachované malby dokazují, že tehdy vrcholil rozvoj města. Následující třicetiletá válka i léta poválečná přinášejí plenění, požáry,
průjezdy vojsk, ale i povodně, požáry a epidemie. Přesto se v té době město zvolna rozrůstá za původní hradby,
ale až v 19. století se začíná významněji měnit a rozvíjet, mj. v r. 1893 je zahájen provoz na železnici Strakonice-Vimperk. Významnější průmyslu však nevzniká, celá oblast zůstává průmyslem téměř nedotčena a je od
doby 1. republiky vyhledávaným cílem rekreace. Z okolních obcí a osad jsou písemné zprávy o obci Čestice z
r.1243, o vzniku obce Čkyně z 13. století je nejstarší zachovaná písemná zpráva náhodně z roku 1243, kdy král
Václav I. v Písku, potvrdil řádu sv. Jana ve Strakonicích držení několika vesnic a mezi svědky se uvádí Bedřich
ze Čkyně. S postupným růstem osídlování později vznikly další vesnice v okolí. Prvními písemnými prameny je
doložena např. existence Horosedel (okolo roku 1400), ze 16 století jsou doloženy Záhoříčko (1545) a Krušlov
(1547). Čkyni povýšil král Ferdinand I. r. 1531 na město.
Převaha roztroušeného podhorského osídlení a extenzivního zemědělství trvá až do 20. století. V průběhu
19. století ovšem vrcholí jeden z významných procesů snížení ekologické stability krajiny, jímž je plošná, téměř
úplná přeměna původních smíšených jedlobukových a jedlodubových lesů na kulturní jednověké hospodářské
borosmrkové porosty. Další výrazný zásah do charakteru po staletí postupně utvářené kulturní krajiny přináší až
druhá polovina dvacátého století, kdy scelování pozemků polí, plošné odvodňovací zásahy a rozsáhlé zorňování
výše položených podhorských poloh vedly k zániku řady biotopů mezí, přirozených luk, pramenišť i drobných
vodotečí a snížení stability krajinného ekosystému.

Historický stav lokality Přírodní památky
Z výše uvedeného historického přehledu můžeme zhruba odvodit dobu osídlení a začátků postupné přeměny přírodní krajiny na stávající krajinu kulturní, relativně silně hospodářsky exploatovanou. Po dlouhém
období přechodného a občasného osídlení v pravěku a ranném středověku, dochází k postupné plošné kolonizaci, zakládání osad na dnešním půdorysu a odlesňování území od zhruba od první poloviny 13. století, intenzivnější přeměna krajiny byla patrně spojena s rozvojem města Volyně od přelomu 13. a 14. století a zejména se
soustavným osidlováním vyšších poloh území v 16. století. V tomto historickém horizontu lze uvažovat i o
proměnách krajiny kolem zájmového území.
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Konkrétní pohled na vlastní zájmové v minulosti přinášejí historická mapování z různých období 18.-20.
století, zachycujíce vývoj krajiny v již zkulturněné podobě, ale ještě před extrémně zrychleným nárůstem exploatace v průběhu druhé poloviny 20.století. Na mapě z r. 1720 je v prostoru mezi Krušlovem, Starovem a Nuzínem zachycena již zkulturněná, z větší části odlesněná krajina, rozsáhlé bezlesí pouze s menší skupinou kolem
vrchu Pravda u Strarova zachycuje i mapa z r.1764. Konkrétní stav území s pozemkovou držbou blízkou dnešní
zachycuje podrobné mapové dílo z r.1837 (Stabilní katastr); lokalita je v této době v této době vyžívána jako
pastvina, trvá rozsáhlé odlesnění celého hřebene; obdobný stav zachycuje mapové díla z r. 1877. Řadu údajů
nese letecký snímek z r.1953, zachycující lokalitu Na Vysokém se zalesněnou částí bývalých pastvin, ale dosud
se zachovanou bezlesou téměř celou stávající plochou PP. Z porovnání historických map vyplývá dlouhodobá
kontinuita drnu, v němž se pod vlivem pastevního managementu v souvislejším komplexu luk vyvinula stávající
společenstva. Zároveň lze pozorovat zrychlený úbytek lučních ploch v lokalitě ve prospěch lesa až k současnému stavu, kdy je zachován pouze zlomek původní rozlohy.

Vlivy na lokalitu v minulosti
a) ochrana přírody
Zachovaný biotop společenstva bývalé pastviny s populací ohroženého endemitického druhu Gentianella
bohemica byl vyhlášen k ochraně jako CHPV Vyhláškou ONV Strakonice dne 19.3.2000 v rozloze 0,48 ha.
Vyhláškou nebylo vymezeno a zřízeno ochranné pásmo. Ochrana lokality byla připravována od poloviny 80. let,
kdy došlo k neúspěšnému pokusu o zalesnění posledního zbytku bývalých pastvin. Zbylá nelesní plocha byla
díky aktivitě ochránců přírody zachována, došlo k obnově extenzivního kosení. V následujícím období ovšem
počet jedinců hořečku přes realizovaný management (včetně opakovaných umělých výsevů a přísevů z jiné lokality) klesal, až k současnému stavu, kdy se druh v lokalitě již neobjevuje. V předkládaném plánu je na základě
analýzy předchozího vývoje navržen pokus obnovu populace.

b) lesní hospodářství
V průběhu středověké kolonizace byl původní hvozd v okolí lokality přeměněn v louky, pastviny a pole.
Zájmové území bylo dlouhodobě zcela odlesněno a využíváno vzhledem k mělkým horským půdám jako pastviny. Stávající lesní skupiny jsou novodobého charakteru, vznikly zčásti umělým založením, zčásti jsou výsledkem spontánní sukcese na opuštěné pastvině. Plocha celé PP je evidenčně součástí lesního půdního fondu.

c) zemědělské hospodaření
V průběhu středověké kolonizace (13.-16.stol.) byl původní hvozd postupně přeměněn na zemědělskou
půdu. Území kolem PP bylo odlesněno patrně nejpozději v 16. století, možná i podstatně dříve a dlouhodobě
zemědělsky, zřejmě pastevně využíváno. Vlivem dlouhodobé pastvy vznikala dosud zachovaná specifická společenstva jež jsou v současnosti předmětem ochrany PP. Až ve druhé polovině minulého století dochází k postupnému útlumu horského zemědělství a přeměně lokality, kromě malé zachované luční části na lesní porost.

d-i) myslivost, rybníkářství, rybářství, těžba surovin, rekreace a sport, jiné způsoby využívání
Bez vlivu na lokalitu.

2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy
Územní plán obce Čestice
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2.4 Škodlivé vlivy a ohrožení území v současnosti
a) Lesní hospodářství
Lokalita PP přes původní záměr změny kultury zůstává evidenčně lesní půdou. V ploše vyhlášené PP je
pěstován víceméně kulturní, ochranářsky méně hodnotný lesní porost s borovicí, smrkem a modřínem. Lze se
důvodně domnívat, že zástin travnaté plochy, postupně se zmenšující ve prospěch lesního porostu byl zásadním
důvodem ústupu populace hořečku.

b) Zemědělské hospodaření
V současnosti je v lokalitě realizováno extenzivní kosení lučního porostu v rámci ochranářského managementu. Luční plochy navazující na západním okraji lokality jsou využívány jako pastviny skotu, bez negativního vlivu na lokality.

c-g) Rybníkářství, myslivost, rekreace a sport, těžba surovin, jiné způsoby využívání
Bez vlivu.

Potencionální vlivy a ohrožení
Ohrožení biotopu představuje vzhledem k intenzivnímu zmlazování dřevin z okolí zejména přirozená
sukcese v případě absence sečí, event. i umělé zalesnění plochy stále vedené jako součást LPF. Ohrožením mohou být další různé devastace povrchu.

2.5 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch
Přehled biotopů
Kód
biotopu

Český
název biotopu

Rostlinné
společenstvo

T1.1

Mezofilní ovsíkové louky

T1.9

Střídavě vlhké bezkolencové
louky

T2.3

Podhorské smilkové trávníky

T4.2

Mezofilní bylinné lemy

svaz Arrhenatherion
as.Ranunculo bulbosi-Arrhenatheretum
svaz Molinion
as.Junco - Molinietum
svaz Violion caninae
as.Campanulo rotundifoliae-Dianthetum
svaz Trifolion medii
as. Trifolio medii - Agrimonietum
svaz Genisto-Vaccinion
as. Arnico-Callunuetum

T8.2
K3
X9A
X12

Sekundární podhorská vřesoviště
Vysoké mezofilní a xerofilní
křoviny
Lesní kultury - jehličnaté
Nálety pionýrských dřevin

svaz Berberidion
Rhamno - Cornetum
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Fyziotyp

Podíl Výměra
(%)
(m2)

Dílčí
plocha

MT

3,8

187

A

MT

0,5

25

A

AT

19

935

A

XT

0,8

37

A

AT

1,3

62

A

KR

3,2

156

D

KU
KR,RU

23
49

1134
2388

B
C

Název společenstva

Ohro
žení

Přehled a popis vegetace podle zastoupených společenstev

svaz Violion caninae
suché podhorské smilkové trávníky
as. Campanulo rotundifoliae - Dianthetum

3b

svaz Arrhenatherion
suché ovsíkové louky
as. Ranunculo bulbosi - Arrhenatheretum

3b

svaz Genisto-Vaccinion
podhorská brusnicová vřesoviště
as. Vaccinio-Callunetum vulgaris

3a

svaz Molinion
acidofilní bezkolencové louky
as. Junco - Molinietum

3b

svaz Trifolion medii
lemy s jetelem prostředním
as. Trifolio - Agrimonietum
svaz Berberidion
mezofilní křoviny lesních plášťů
as. Rhamno - Cornetum

3b

3b

Popis biotopu
Převažující typ luční vegetace v ploše A, zbytek reliktních společenstev
extenzivních acidofilních pastvin. Porosty s lipnicovitými jako Agrostis capillaris,
Festuca rubra, Nardus stricta, Avenella, Dantonia decumbens a dalšími druhy jako
Dianthus deltoides, Polygala vulgaris, Viola canina, Thymus pulegioides, Veronica
officinalis, Campanula rotundifolia či Potentilla erecta.
V lučním porostu v ploše A lze v poněkud níže položené části zaznamenat zřetelný
přechod k bohatším typům luční vegetace ze svazu Arrhenatherion. Objevují prvky
sušších typů vegetace tohoto svazu, jev indikují druhy jako Arrhenatherum,
Avenula pubescens, Ranunculus bulbosus, Pimpinella major, Phleum pratense, Poa
pratensis, Cerastium vulgare, Chrysanthemum leucanthemum, Lathyrus pratensis,
Galium mollugo, Trifolium pratense aj. Teplomilnější charakter enklávy dokládá i
přítomnost dalších druhů jako Carex muricata, Carlina acaulis, Campanula persicifolia, Plantago media či Galium album.
Luční porost v sušší východní části na mělčích půdách ostrůvkovitě přechází do
keříčkové vegetace vřesovišť Vaccinio - Callunetum s charakteristickými porosty
Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea a Calluna vulgaris, resp. Avenella, Nardus či
Arnica montana.
V nejvlhčí západní části plochy A se objevují náznaky vegetace střídavě vlhkých
luk s druhy jako Molinia caerulea, Deschampsia, Sucissa pratensis, Lychnis floscuculi a Ranunculus auricomus. Druhy se objevují i v přilehlém náletovém porostu,
kde bylo společenstvo patrně více zastoupeno.
Sukcesi náletů a křovin doprovází i prvky společenstev lemů svazu Trifolion medii,
jejichž přítomnost naznačuje účast druhů jako Helianthemum nummularium, Fragaria vesca, Trifolium medium, Genista germanica, Genista tinctoria.
Fragmenty porostů mezofilních křovin v kamenité lemu na severozápadním okraji
plochy s Corylus avellana, Rosa sp., Crataegus. Bylinné patro chudé i slabě
ruderalizované.
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2.5.1 Základní údaje o lesích
Celá lokalita PP je dle KN evidenčně lesním pozemkem. Z leteckého snímku z r.1953 je patrné, že jde
¨vesměs o novodobé výsadby či sukcesní porosty na předchozí nelesní ploše. Lze tedy konstatovat, že lesní porost s dlouhodobější kontinuitou vývoje lesního společenstva na daném stanovišti se v území nevyskytuje. Dřevinná skladba je uměle založených porostl je převážně nepůvodní, u náletových porostů je zastoupena směs
pionýrských a kulturních druhů dřevin. Údaje a popisy částí PP lesního charakteru jsou uvedeny v následujících
tabulkách:

Přírodní lesní oblast
Lesní hospodářský celek
Výměra LHC v ZCHÚ (ha)
Období platnosti LHO:
Organizace lesního hospodářství
Nižší organizační jednotka

12 - Předhoří Šumavy a Novohradských hor

----2007 - 2017
-----

100

365E2

B

0,238

4K

100

BR
SM
BO

Kategorie lesa

4K

Zastoupení dřevin
(%)
Věk

Dřeviny

0,1134

SLT

C

Dílčí plocha

365E5

BO
MD
SM
BR

Ozn. porostní
skupiny

Zastoupení SLT
(%)

Výměra dílčí plochy
(ha)

Popis lesních porostů podle porostních skupin

65
10
10
5

50

10

40
40
20

20

10

Popis porostu

Borové kmenoviny s MD, SM, BR, v podrostu hojněji zmlazuje JR, TR,
keře MAL, BH, dále HH, RZ, LIS, BC, OSK, KL, v bylinném patře s
nejvyšší pokryvností borůvka a další acidofiní druhy (bika hajní, kostřava
ovčí) ale i lipnice hajní a svázel okrouhlolistý.
Vzrostlé náletové porosty BR, SM a BO, vtroušeně JIV, TR, JR, podrost
BH, JR, BC, JS, LIS, HH, DB, OSK, bylinné patro chudé, slabě
ruderalizované, s přetrvávající účastí lučních druhů.

Přehled výměr a zastoupení souborů lesních typů
Typologická charakteristika dle typologické mapy uveřejněné serverem UHUL.cz vymezuje v lokalitě jediný lesní typ - 4K3 kyselá bučina biková na mírných svazích, resp. jemu odpovídající hospodářský soubor HS
43 - hospodářství kyselých stanovišť středních poloh. SLT 4K by dle systému ÚHÚL odpovídala přirozená dřevinná skladba s poměrem základních dřevin bk7, jd2, db1. Lze předpokládat, že území leží na hranici 4. a 5.
vegetačního stupně, resp. na hranici rozšíření acidofilních jedlových doubrav a jedlových bučin, v interpretaci
Geobotanické mapy jsou v území přirozenou vegetací žindavové jedliny Saniculo - Abietetum. Lze patrně
předpokládat vyšší podíl jedle na úkor buku a určitý podíl dubu (jež se objevuje i v přirozených náletech), na
mělkých půdách v území lze předpokládat i přirozený podíl borovice, ojediněle může přesahovat lípa, otázkou
je zda by se jednotlivě či vůbec nevyskytoval smrk. Přirozená skladba pro lesní část území je odhadnuta v poměru: jd5, bk3, db1, lp, bo 1, doplňkovými dřevinami mohou být kl, jr, br.

Porovnání přirozené a současné skladby lesa a přirozenosti lesních porostů
V lokalitě se vyskytují pouze druhotné lesní porosty nepůvodní dřevinné sklady, jež jsou první generací
lesa vzniklou spontánním náletem či umělou výsadbou na plochách luk, resp. pastvin. Plochy lesního charakteru
jsou sice převládající, ale vzhledem ke svému charakteru aktuálně málo zachovanou či hodnotnou částí území
PP. Hodnocení je proto provedeno pouze ve zjednodušené formě. Porosty s převahou tvoří geograficky a stanovištně původní druhy (borovice, bříza, cca i smrk), které by ale v přirozeném stavu tvořily pouze slabě vtroušený podíl - porosty mají zcela změněnou strukturu s úplnou absencí hlavních dřevin přirozené skladby (jedle,
buk, resp. dub). Lesní porosty lze jednotně hodnotit stupněm 4 - les přírodě vzdálený.

Str. 16

2.5.4 Základní údaje o nelesních pozemcích
Dílčí plochy byly vymezeny na základě vzájemné odlišnosti jednotlivých částí porostu tak, aby pro jednotlivé takto vymezené plochy bylo možno stanovit jednotný typ managementu:
Dílčí
plocha

Označení biotopu

Fyziotyp

T2.3, T8.3, T1.1 (T4.2, T1.9)
A
Popis ekotopu a bioty:

AT,MT

Výměra Podíl Svažitost
(m2)
(%)
(%)

1246

0,

do 5

Expozice

Nadm.
výška

Aktuální
koef.stability

SZ

705 - 709

4

Nevelký pozemek extenzivně kosené sušší až svěží, lokálně až mírně vlhké, resp. acidofilní, místy až mezotrofní louky na okraji lesní
skupiny kolem nevýrazné vyvýšeniny vrchu Na Vysokém. V dosud nezalesněném a nezarostlém zbytku původních rozsáhlejších pastvin
na mělkých půdách kolem vyvýšeniny je zachován historický luční porost s postupně degradující, ale stále ještě poměrně pestrou a
zachovanou květenou reliktního typu vegetace s výskytem několika ohrožených druhů. Výskyt druhu Gentianella praecox bohemica, jež
byl hlavním důvodem vyhlášení PP nebyl ovšem v posledních letech pozorován. Do lučního porostu trvale nalétají pionýrské dřeviny z
okolí. Mechové patro jen chudé s převahou Pleurozium schreberi. Podél procházející cesty poněkud vyšší ruderalizace.

Fytocenologická charakteristika:
V porostu převládá charakter acidofilních trávníků Campanulo - Dianthetum, s lipnicovitými jako Agrostis capillaris, Festuca rubra,
Nardus stricta, Avenella, Dantonia decumbens a dalšími typickými dvouděložnými druhy jako Dianthus deltoides, Polygala vulgaris,
Viola canina, Thymus pulegioides, Veronica officinalis, Campanula rotundifolia, Scorzonera humillis či Potentilla erecta. V sušší východní části ostrůvkovitě přechází až do acidofilní keříčkové vegetace spol. Vaccinio - Callunetum s charakteristickými druhy Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea a Calluna vulgaris, resp. travinami Avenella, Nardus a populací Arnica montana. Místy, spíše v Z části
porostu lze identifikovat i přechod k mezotrofním typům luk ze svazu Arrhenatherion, zejm. spol. Ranunculo bulbosi - Arrhenatheretum;
přítomny jsou traviny Arrhenatherum elatius, Avenula pubescens, Phleum pratense, Poa pratensis a řada typických druhů květnatých luk
jako Ranunculus bulbosus, Pimpinella major, Cerastium vulgare, Chrysanthemum leucanthemum, Lathyrus pratensis, Galium mollugo,
Trifolium pratense, Heracleum sphondylium, Dactylis glomerata, Knautia arvensis, Saxifraga granulata, Veronica chamaedrys aj. V
poněkud vlhčí západní části se v typické mozaice s porosty Violion caninae objevují náznak vegetace střídavě vlhkých luk Junco Molinietum s druhy jako Molinia caerulea, Deschampsia, či Sucissa pratensis, Lychnis flos-cuculi a Ranunculus auricomus. Sukcesi
křovin doprovází i prvky společenstev lemů svazu Trifolion medii, jež naznačuje účast druhů jako Helianthemum nummularium, Fragaria vesca, Trifolium medium, Genista germanica, Genista tinctoria. Teplomilnější charakter enklávy dokládá přítomnost druhů jako
Carex muricata, Carlina acaulis, Campanula persicifolia, Plantago media, Ranunculus bulbosus či Galium album ad.
Významné druhy rostlin: Arnica montana, Platanthera bifolia, Scorzonera humillis

Ostatní zjištěné druhy rostlin:
Acer platanoides, Aegopodium podagraria, Agrostis capillaris, Achillea millefolium, Alchemilla vulgaris, Alopecurus pratensis, Anemone nemorosa, Anthoxanthum odorathum, Anthriscus sylvestris, Athyrium filix-femina, Avenella flexuosa, Avenula pubescens, Betula
pendula, Briza media, Calluna vulgaris, Campanula persicifolia, Campanula rotundifolia, Cardamine pratensis, Carex caryophyllea,
Carex muricata, Carlina acaulis, Centaurea jacea, Cerastium arvense, Cerastium vulgare, Cerasus avium, Corylus avellana, Crataegus
oxyacantha, Cynosurus cristatus, Dactylis glomerata, Deschampsia caespitosa, Dianthus deltoides, Digitalis grandiflora, Dryopteris filixmas, Epilobium angustifolium, Equisetum arvense, Festuca ovina, Festuca rubra, Fragaria vesca, Galeopsis pubescens, Galium album,
Galium aparine, Galium mollugo, Galium rotundifolium, Galium verum, Genista germanica, Genista tinctoria, Helianthemum nummularium, Heracleum sphondylium, Hieracium pilosella, Hieracium sabaudum, Hieracium sylvaticum, Holcus lanatus, Holcus mollis, Hypericum perforatum, Chrysanthemum leucanthemum, Knautia arvensis, Lathyrus pratensis, Leontodon autumnalis, Leontodon hispidus,
Linaria vulgaris, Lotus corniculatus, Luzula campestris, Luzula nemorosa, Lychnis flos-cuculi, Molinia caerulea, Nardus stricta, Phleum
pratense, Pimpinella major, Pimpinella saxifraga, Plantago lanceolata, Plantago major, Plantago media, Poa pratensis, Polygala vulgaris,
Potentila erecta, Potentila neumanniana, Prunus spinosa, Quercus robur, Ranunculus acris, Ranunculus auricomus, Ranunculus bulbosus,
Ranunculus nemorosus, Ranunculus repens, Rosa canina, Rumex acetosa, Rumex acetosella, Sambucus racemosa, Saxifraga granulata,
Senecio fuchsii, Sieglingia decumbens, Sorbus aucuparia, Stellaria graminea, Sucissa pratensis, Taraxacum officinale, Thymus pulegioides, Trifolium medium, Trifolium pratense, Trifolium repens, Urtica dioica, Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea, Veronica chamaedrys, Veronica officinalis, Vicia cracca, Vicia sepium, Viola canina

Dílčí
plocha

Označení biotopu

X12
B
Popis ekotopu a bioty:

Fyziotyp

Výměra
(m2)

Podíl
(%)

Svažitost
(%)

Expozice

Nadm.
výška

Aktuální
koef.stability

KU

2388

0,

do 5

SZ

702 - 710

3-4

Bývalé louky zarostlé vzrostlými náletovými porosty s BR, SM a BO, dále vtroušena JIV, TR, JR, podrost tvoří BH, JR, BC, JS, LIS,
HH, DB, OSK, bylinné patro chudé, slabě ruderalizovaném místy dosud přetrvává ekotonový charakter s účastí lučních druhů.

Fytocenologická charakteristika:
Nálety na původních loukách patrně náležejících spol. Violion caninae až Arrhenatherion, přecházejících do vlhčích porostů svazu Molinion. Potencionální lesní vegetací je nějaký typ porostu na přechodu jedlových doubrav a jedlových bučin, možná ochuzené společenstvo
květnaté jedliny.
Významné druhy rostlin: Epipactis helleborine, Juniperus communis, Scorzonera humillis

Ostatní zjištěné druhy rostlin:
Arrhenatherum elatius, Betula pendula, Brachypodium pinnatum, Calamagrostis arundinacea, Campanula persicifolia, Cardamine pratensis, Cerasus avium, Corylus avellana, Crataegus oxyacantha, Dryopteris filix-mas, Fraxinus excelsior, Galeopsis tetrahit, Geranium
robertianum, Heracleum sphondylium, Chelidonium majus, Lamium album, Lychnis flos-cuculi, Picea excelsa, Pinus sylvestris, Poa
nemoralis, Quercus robur, Rosa canina, Rubus fruticosus, Rumex obtusifolius, Salix caprea, Sambucus nigra, Sambucus racemosa, Selinum carvifolia, Sorbus aucuparia, Sucissa pratensis, Urtica dioica
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Dílčí
plocha

Označení biotopu

X9A/L5.4
C
Popis ekotopu a bioty:

Fyziotyp

Výměra
(m2)

Podíl
(%)

Svažitost
(%)

Expozice

Nadm.
výška

Aktuální
koef.stability

KU,BU

1134

0,

do

SZ

705 - 710

3-4

Západní část území s porostem borové kmenoviny věku přes 50 let, vtroušen MD, SM, BR, v podrostu hojněji zmlazuje JR, TR, keře
MAL, BH, dále HH, RZ, LIS, BC, OSK, KL, v bylinném patře s nejvyšší pokryvností borůvka a další acidofiní druhy (bika hajní,
kostřava ovčí) ale i lipnice hajní a svázel okrouhlolistý.

Fytocenologická charakteristika:
Lokalita se nachází na hranici rozšíření acidofilních bučin a jedlových doubrav, které zde dosahují svého výškového maxima, lze předpokládat, že podstatnou složkou přirozeného porostu byla jedle. Stávající borový porost má kulturní charakter, na mělkých kyselých
půdách mohla být nicméně borovice jako vtroušená dřevina zastoupena. Stávající bylinné patro je ovlivněno dlouhodobým antropogenním působením, má spíše acidofilní charakter s podílem pasečných či nitrofilních druhů. Objevují se prvky jedlin (svízel okrouhlolistý),
bazičtějších stanovišť (válečka prápořitá).

Významné druhy rostlin:
Scorzonera humillis, Juniperus communis

Ostatní zjištěné druhy rostlin:
Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Anemone nemorosa, Anthriscus sylvestris, Athyrium filix-femina, Betula pendula, Brachypodium pinnatum, Cerasus avium, Convallaria majalis, Corylus avellana, Crataegus oxyacantha, Dryopteris filix-mas, Epilobium angustifolium, Festuca ovina, Fragaria vesca, Galeopsis tetrahit, Galium aparine, Galium cruciata, Galium rotundifolium, Geranium robertianum,
Geum urbanum, Hieracium sylvaticum, Impatiens parviflora, Lactuca muralis, Larix decidua, Lonicera xylosteum, Luzula nemorosa,
Moehringia trinervia, Oxalis acetosella, Picea excelsa, Pinus sylvestris, Poa nemoralis, Potentila erecta, Prunus spinosa, Quercus robur,
Rosa canina, Rubus fruticosus, Rubus ideaus, Salix caprea, Sambucus nigra, Sambucus racemosa, Selinum carvifolia, Senecio fuchsii,
Sorbus aucuparia, Vaccinium myrtillus, Veronica chamaedrys, Veronica officinalis, Viola canina, Viola sylvatica

Dílčí
plocha

Označení biotopu

D

K3
Popis ekotopu a bioty:

Fyziotyp

Výměra
(m2)

Podíl
(%)

Svažitost
(%)

Expozice

Nadm.
výška

Aktuální
koef.stability

KR

156

0,

do 5

SZ

702 - 705

3-4

Kamenitý lem na severozápadním okraji plochy, patrně snos kamene s přilehlého pozemku historicky využívaného jako orná půda. Pás
vegetace tvořený náley TR, BR, resp. i OS, JR, SM, DB, ojed. staršími BO a křovinami s LIS, BH, RZ, HH. Bylinné patro chudé i slabě
ruderalizované.

Fytocenologická charakteristika:
Ostrůvky vegetace společenstev mezofilních křovin Rhamno - Prunetum zarůstající náletem, ochuzené fragmenty lemů Trifolion medii.

Významné druhy rostlin:
Rosa elliptica

Ostatní zjištěné druhy rostlin:
Arrhenatherum elatius, Athyrium filix-femina, Betula pendula, Brachypodium pinnatum, Cerasus avium, Cirsium arvense, Corylus avellana, Crataegus oxyacantha, Equisetum arvense, Linaria vulgaris, Lysimachia vulgaris, Picea excelsa, Pinus sylvestris, Populus tremula,
Quercus robur, Rosa canina, Sambucus racemosa, Sorbus aucuparia, Trifolium medium, Vaccinium myrtillus, Vicia sepium

Příloha:
Mapa dílčích ploch a objektů
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2.6

Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů v území,
závěry pro další postup

V lokalitě byl realizován ochranářský management, zaměřený na zachování populace druhu Gentianella
bohemica jako hlavního předmětu ochrany od r. 1986. Zachovaný zbytek luční plochy byl zbaven náletů a kosen. Následně při pozorovaném ústupu chráněného druhu byla opakovaně prováděna podpora množení druhu,
včetně sběru semene a jeho výsevu do připravených ploch, v jednom roce i přísev semene hořečků z jiné lokality. Přes intenzivní péči druh z určitými výkyvy ustupoval až cca po r. 2002 zcela vymizel. Časovou souslednost
realizovaného managementu a pozorovaných výskytů chráněného druhu uvádí následují přehled:

Přehled realizovaného managementu zaznamenaný od vyhlášení PP
rok
1985
1989
1986-90
1991
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2005
2006
2007

kosení
1x / 2r., sanace náletu
nekoseno
20.+29.6.
15.6.
11.6.
7.6.
30.6.
1.6.
15.6.
27.5.
27.6.
24.6.
27.10.
8.11.
koseno

podpora množení Gentianella bohemica

narušování drnu, sběr a výsev semen
narušování drnu, sběr a výsev semen
narušování drnu, dosev semen z Onšovic
narušování drnu, sběr a výsev semen
narušování drnu, sběr a výsev semen

počet rostlin (trsy)
150-200
20
1
?
?
7
11
40
>0
5
17
1
0
0
0
0

Z uvedeného přehledu lze patrně vysoudit následující závěry:
 nastavený management s červnovou sečí je patrně vhodný, pozdější termín seče koncem června neznamená

snížení populace druhu (viz r.1997)
 podpora množení druhu přinesla vždy jen krátkodobý efekt v druhém roce po zásahu (na začátku realizace
podpory a po přísevu semene z jiné lokality), následně druh opět ustoupil
 doba razantního ústupu populace druhu je ve zřetelné korelaci s nástupem a růstem náletů v okolí současné
luční enklávy (plocha náletů B)
Z uvedeného usuzuji, že možným důvodem vymizení druhů není vlastní lukařský management, který dostatečně nenahrazuje extenzivní pastvinářství, ale - vedle razantního snížení plochy biotopu - zejména jeho zastínění vzrůstající okolní lesní vegetací, jež postupně ze všech stran obklopila značně zmenšenou luční enklávu,
jež byla původně součástí rozsáhlé pastviny na odlesněném hřebeni (viz historické mapy a snímky).
Naopak ze současné struktury porostu lze předpokládat, že společenstvo jako celek zůstalo přes dílčí
ochuzení relativně zachováno a mohou zde být stále zachovány příznivé poměry (půdní, mykorhizní) i pro existenci populace druhu Gentianella bohemica.
Pro možnou obnovu populace na jejím původním biotopu je ale nezbytná obnova původních světelných
poměrů, tedy vykácení náletových porostů a obnova louky na převážné části plochy PP. Vzhledem k tomu, že v
případě Gentianella bohemica jde o kriticky ohrožený, subendemitický druh, resp. prioritní evropsky významný
druh, je třeba o této alternativě uvažovat a v následujícím plánu péče je navržena.

2.7 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize
Ze současného stavu lokality PP nevyplývá pro dobu platnosti plánu péče předpoklad se kolize zájmů
ochrany přírody.
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3. Plán zásahů a opatření
3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ
Navržené hospodářské zásahy a opatření směřují ke splnění krátkodobých i dlouhodobých cílů péče o PP.
Základní ochranné podmínky stanovuje §34 zákona č.114/1992 Sb., hlavní cíle a předmět ochrany jsou zhruba
stanoveny zřizovacím předpisem. Ochranné pásmo PP není uvedeným zřizovacím předpisem vyhlášeno. Vymezení a návrh dílčích úprav hranic OP podle aktuální stavu lokality je součástí Plánu péče.

3.1.1 Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání
a) péče o lesy
Pozemky charakteru lesa tvoří větší, ale méně hodnotnou část území. V lesnické typologii je v celé ploše
mapován lesní typ 4K3 - kyselá bučina biková na mírných svazích. Vzhledem k degradaci a relativně krátkému
vývoji od zalesnění resp. vývoji z náletů na předchozí louce nejsou vyvinuta přirozenější lesní společenstva.
Rámcové zásady péče dle metodiky zastoupenou SLT uvádí násl. tabulka:

Rámcová směrnice péče o les podle souborů lesních typů
Číslo směrnice
1

Kategorie lesa
32a – přírodní rezervace

Soubory lesních typů
4(-5)K, HS43

Cílová druhová skladba dřevin (%) při obnově lesa
základní dřeviny
meliorační a zpevňující dřeviny
jd5, bk3, db1, lp, bo 1,
kl, br, jr

ostatní dřeviny
(sm)

Porostní typ
kulturní kmenoviny borovice s příměsí smrku a modřínu s výsadby a vzrostlé náletové porosty s BR, SM a BO

Základní rozhodnutí
Obmýtí

Obnovní doba

130-140 let

30-40 let

Hospodářský způsob
maloplošný podrostní

Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty
Rekonstrukce skupiny a postupný vývoj porostu přirozené druhové skladby a diferencované věkové struktury s přírodě blízkými, maloplošnými, postupně až výběrovými podrostními formami hospodaření.
Na části plochy tvořené vzrostlými nálety je navrženo odlesnění a obnova původních lučních porostů (dále viz péče o nelesní pozemky).

Způsob obnovy a obnovní postup
V zachovávané části porostů probírkami zaměřenými zejména na odstranění MD a redukci SM postupně uvolňovat zápoj porostu, do
světlin podsadba BK, hloučky JD, vtroušeně je možno zavést i KL, LP, do slunných okrajů DB.
Předčasná mýtní seč plochy tvořené vzrostlými nálety, následně obnova původních lučních porostů (dále viz péče o nelesní pozemky).

Péče o nálety, nárosty a kultury
Ochrana podsadeb JD a BK proti okusu, opakované nátěry repelenty (příp. i plocení) do úplného zajištění podsadeb. Dle potřeby redukovat mechanicky buřeň (ožínáním, ošlapem). Stejná podpora i u případného přirozeného zmlazení všech druhů přirozené skladby.

Výchova porostů
Dle potřeby výchovné zásahy v podúrovni a podrostu k podpoře event. perspektivních jedinců přirozené skladby, směřovat ke vzniku
porostu přirozené druhové skladby, posilovat diferenciaci věkové struktury.

Opatření ochrany lesa
V rámci managementu každoroční zhodnocení zdravotního stavu, na jeho základě výběrové zdravotní zásahy. Ochrana výsadeb proti
škodám zvěří.

Doporučené technologie
Šetrný způsob při těžbě, směrové kácení s ohledem na okolní porost a podrost, přibližování lanem, zásadně bez vjezdu techniky na cenné
chráněné luční plochy.

Poznámka
Vyloučení mysliveckých zařízení.
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d)péče o nelesní pozemky
Rámcová směrnice péče o nelesní pozemky
Typ
managementu

Vhodný Min. Pracovní
interval interval nástroj

1. regulační
kosení a
pastva
mezofilních
luk

1x
ročně

2. asanační
obnova
zarostlých
luk

1x
za
10 let

3.
reintrodukce
Gentianella
bohemica

3. regulační
údržba křovinaté meze

1x
za
10 let

1x
za 3-4r

Termín

Upřesňující podmínky

Cílem managementu je zachování a ochrana přirozených druhově pestrých společenstev acidofilních svěžích trávníků, pokud možno včetně obnovené populace Gentianella bohemica na stávající luční ploše. Bylinné porosty je navrženo udržovat extenzivním kosením, dle možností kombinovaným občasnou extenzivní pastvou (ovce, kozy).
Jde o klasický management chudých jednosečných luk s pravidelnými seny v pozdějším
1.seč: letním termínu a občasnou pastvou, event. druhou sečí v závěru vegetace. Management
konec zvýší konkurenceschopnost později nastupujících a méně vzrůstných druhů.
VI
Seny v pozdějším letním termínu po odeznění květnatého jarního aspektu, ale před
lehká n.
nástupem vegetace podzimních druhů, tedy zejm. s ohledem na populaci hořečku.
ruční
1x
2.
Dle možností je velmi vhodná občasná extenzivní podzimní pastva ovcí nebo koz s
mechanizace
ročně
pastva jedním pastevním cyklem v závěru vegetace, vždy s následným lokálnímn posečením
VIII-X nedopasků po ukončení vegetace.
ovce, kozy
Při absenci pastevního využití je dle posouzení aktuálního stavu porostu možno v
n.seč některých letech zařadit i druhou seč po ukončení vegetace pro odstranění případně
nahromaděné stařiny.
jen
Kosení pomocí lehčí mechanizace, nevjíždět do porostu při rozmoklé půdě, volit
občasně
vyšší
pokos nepoškozující vegetativní orgány rostlin, vhodnější je nepoužívat rotační
konec
typy kos. Vyloučit hnojení, obnovy drnu, dosévání kulturních trav a další intenzifikační
X
zásahy. Seno sušit přirozeným způsobem na pokose (mimo event. hmoty z ruderálních
partii) s následným odvozem či zkompostováním na vhodném místě.
Cílem managementu je obnova původních lučních porostů v převážné části plochy
vyhlášené PP. Sanace náletového lesa s cílem obnovy původních světelných poměrů
plochy je nutnou podmínkou úspěšnosti následujícího navrženého managementu, totiž
reintrodukce druhu Gentianella bohemica jako hlavního předmětu ochrany. Zákrok je
zdůvodnitelný obnovou potencionálního stanoviště kriticky ohroženého subendemitu a
prioritního druhu soustavy Natura 2000.
Smýcení je nutné provést tak, aby stav pozemku následně umožňovat kosení lehkou
mechanizací,
vč. případného odstranění některých pařezů. Z původního porostu by bylo
mechanizace
1x
žádoucí zachovat event. roztroušené jalovce. Po smýcení porostu a odvozu dřevní hmoty
dle
za
X-III je nutné plochu pravidelněji několikrát ročně kosit do doby stabilizace neruderalizovanépotřeb doho lučního společenstva, V současném lesním podrostu jsou dosud v jistém podílu za10 let
davatele
chovány luční druhy, lze tedy očekávat spontánní proces obnovy louky. Vhodným opatřením bude rozhoz a sušení sena z přilehlého porostu stávající louky v chráněném území.
Za pokus by stál i maloplošný výsev malého množství semene hořečků pro jeho případné
zapojení do otevřeného společenstva na plochách zraněných těžbou dřeva. Při těžbě je
nutné dbát ochrany stávající louky před případnou devastací.
Bylinné porosty budou po stabilizaci nadále udržovány kosením se snižující se intenzitou, dle možností kombinovaným s pastvou, dle stavu plochy s následným přechodem na management č.1.
Cílem managementu je obnova populace druhu Gentianella bohemica, který je hlavním předmětem ochrany PP. Nutným předpokladem provedení reintrodukce je realizace
asanačního managementu č.2.
Po odlesnění plochy náletů za přepokladu příznivého vývoje lokality realizovat dle
předchozích zkušeností výsev menšího množsví semene Gentianella bohemica získaného
1x
z některé z blízkých lokalit na plochu stávající louky do míst dřívějšího pozorovaného
ruční
výskytu. Vhodná bude min. roční prodleva mezi sanací a reintrodukcí, spojená z monitoza
X
nástroje
ringem event. vývoje stávajícího lučního porostu, vč. sledování čistě teoretické možnosti
10 let
spontánní obnovy populace hořečku. Výsev provést v podzimím období po úplném
uzrání semen na několik drobných plošek se strženým drnem. Následující managementová opatření upravit dle vyhodnocení tohoto zásahu.
Nebude -li realizován management 2 a 3, resp. nebude.li dlouhodobě úspěšný, bude
nutné redefinovat poslání chráněného území, resp. zvážit jeho další ochranu.

1x
za 5r

mechanizace
dle
X-III
potřeb dodavatele

V první fázi razantnější redukce náletů TR a dalších pionýrských dřevin v rámci
obnovy světelných poměrů lučního porostu. Zachovat je možno porosty na severní
straně plochy jež nestíní luční lokalitě. Zachovat zejména LIS křoviny a umožnit
jejich následnou spontánní sukcesi podél kamenité meze na severu plochy. Nadále
sledovat stav porostu a na základě zhodnocení realizovat případné zásahy prořezávky zaměřené na potlačení sukcese do lučního porostu, odstranění odumřelé
dřevní hmoty, uvolnění, prosvětlení resp. přiměřené zmlazení přehoustlých porostů,
a posílení žádoucích druhů keřů (méně běžné taxony rodu Rosa, líska, a event. jiné
uchycené cennější druhy jako např. svída, dřín, jilm, jalovec apod.). Potlačení event.
nevhodných ruderálních a expanzivních druhů. Kosením udržovat neruderalizované
bylinné lemy porostu. V dalším průběhu upřesňovat management podle vývoje.
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Péče o rostliny
Péči o významné druhy rostlin (zejména druh Gentianella bohemica), resp. cenná ohrožená reliktní rostlinná společenstva bývalých pastvin představuje výše navržený extenzivní lukařský management, resp. opatření
k obnově a údržbě biotopu.

Péče o houby
Po mykologické stránce patrně území PP není příliš významné a zřejmě nevyžaduje specializovaný management mimo stanoveného. Zjištěna byla relativně bohatá, ale převážně běžná mykoflóra vyšších hub (Dikarya). Potencionálně příznivé jsou nevýznamné lesnické zásahy a ponechávání tlejícího dřeva v porostech.

Péče o živočichy
Management je zaměřen zachování přirozeného lučního porostu, jehož struktura je příznivá i pro přirozené zoocenózy, zejména bezobratlých vázaných na tento biotop.
Z dalších opatření by bylo možné realizovat management pro ochranu druhově pestré avifauny i dalších
složek zoocenózy:
 minimalizovat rušení ptáků v hnízdní sezóně
 ponechání torz i padlých stromů v lesním porostu
 instalace ptačích budek různých vhodných typů

3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území podle dílčích ploch

a) lesy
Celá lokalita je evidenčně zařazena jako lesní půda, jde ovšem o bývalé louky jejíž část je dosud zachována
(plocha A), resp. jsou navrženy k obnově luk (plocha B). Výčet lesnických zásahů je proto uveden v následující
tabulce pouze pro část s navrženým lesnickým managementem (plocha C):

365E5

C

0,1134

4K

100

1

365E2

B

0,238

4K

100

3

50

Probírka s odstraněním MD a redukcí SM, prořezávka
podrostu, uvolnění všech vhodných jedinců listnáčů,
podsadba JD, BK.

1

20

Holoseč náletových porostů a obnova kosení odlesněné
plochy. Z původního podrostu zachovat ojedinělé
jalovce.

2

Příloha:
Mapa dílčích ploch a objektů
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Poznámka

65
10
10
5
40
40
20

Doporučený zásah

Naléhavost

BO
MD
SM
BR
BR
SM
BO

Věk

Zastoupení
dřevin
(%)

Č. rám.
směrnice+
+porostní
typ

Dřeviny

Zastoupení
SLT (%)

SLT

Dílčí plocha
Výměra
dílčí plochy
( ha)

Označení
JPRL

Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území podle dílčích ploch - lesy

b) nelesní pozemky
Celá lokalita je evidenčně zařazena jako lesní půda. Management pro stávající travnatou plochu (A), plochu náletů navrženou k obnově lučního porostu (B) a křovinatý lem (D) uvádím v této části:

Doporučený zásah

management typ 1

A

0,1245

1.seč:
konec VI
2.
pastva
VIII-X

Extenzivní kosení převážně s 1 sečí ročně - management chudých, málo přirůstavých luk se seny v pozdějším letním termínu po odeznění květnatého jarního
aspektu, ale před nástupem vegetace podzimních druhů,
nebo
tedy zejm. s ohledem na případnou populaci hořečku. 1
Vhodné
je
občasné
zařazení
extenzivní
podzimní
pastvy
Charakter plochy:
2.seč
ovcí nebo koz, v případě že bude možno zajistit potřebná
Acidofilních až mezotrofní svěží louka.
jen
zvířata. Jinak dle posouzení aktuálního stavu porostu jen
Dlouhodobý cíl péče:
občasně
v některých letech zařadit i druhou seč po ukončení
Zachování přirozené neruderalizované vegetace pro odstranění případně nahromaděné stařiny.
konec

druhově pestré luční vegetace s ohroženými druhy, včetně obnovené populace management typ 3
Gentianella bohemica.
Reintrodukce druhu Gentianella bohemica. Nutným
předpokladem provedení je
realizace asanačního
managementu č.2. Výsev menšího množsví semene
Gentianella bohemica získaného z některé z blízkých
lokalit na plochu stávající louky do míst dřívějšího pozorovaného výskytu. Výsev v podzimím období po úplném
uzrání semen na několik drobných plošek se strženým
drnem.

Interval
provádění

Charakter plochy
Dlouhodobý cíl péče

Termín
provedení

Výměra
(ha)

Naléhavost

Ozn. dílčí
plochy

Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území podle dílčích ploch

1r

2r

3-4r

X

druhá
pol. X

management typ 2

B

D

0,2388

0,0156

Smýcení vzrostlých náletů, z původního porostu zachovat event. roztroušené jalovce. Po smýcení několikrát
ročně kosit do stabilizace neruderalizovaného zapojenéX-III
Charakter plochy:
Vzrostlý zapojený náletový porost s BR, ho lučního společenstva. Event. sušení sena se stávající
louky, příp. maloplošný výsev malého množství semene
SM a BO.
kosení
hořečků do otevřeného společenstva na plochách zraně- 1
Dlouhodobý cíl péče:
V-VI
ných těžbou dřeva. Při těžbě je nutné dbát ochrany stávaSanace porostu a obnova původní kosené jící louky před případnou devastací.
VII-VIII
či spásané svěží až vlhké louky.
(IX-X)
Po stabilizaci porostů nadále udržovat kosením se snižující se intenzitou, dle možností kombinovaným s
pastvou, dle stavu plochy s následným přechodem na
management č.1.

2-3 r

Jednorázově - razantnější redukce náletů TR a dalších
pionýrských dřevin. Zachovat a uvolnit LIS křoviny a
Charakter plochy:
umožnit jejich následnou sukcesi podél kamenité
Lem křovin a náletů podél kamenité meze
meze na S plochy. Násl. dle potřeby prořezávky k
na okraji luční lokality.
potlačení sukcese do louky, odstranění odumřelé 3
Dlouhodobý cíl péče: Omezení sukcese
hmoty, prosvětlení či zmlazení přehoustlých porostů a
náletů, postupný vývoj menší enklávy
posílení žádoucích druhů keřů (Rosa elliptica,
lískových křovin.
Corylus aj.), potlačení event. nevhodných druhů.
Kosením udržovat bylinné lemy porostu.

3-5r

stupně naléhavosti jednotlivých zásahů, podle následujícího členění:
1.
stupeň - zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany),
2.
stupeň - zásah vhodný
3.
stupeň - zásah odložitelný,
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X-III

10 r

3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma, vč. návrhu zásahů a přehledu činností
Dosud nevyhlášené ochranné pásmo PP je v Plánu péče je navrženo pouze v minimalizovaném rozsahu,
vzhledem k tomu, že vlastní chráněná plocha je jen menší částí celé PP a od okolí je dostatečně oddělena ochranářsky méně významnými lesními porosty. OP pásmo je navrženo v minimalizovaném pásu podél severovýchodní hranice lokality. Pozemky jsou vhodně využívány jako pastviny a toto využití je v OP žádoucí zachovat.
Pomocí OP je nutné pouze zamezit devastaci chráněné plochy, event. její kontamianci resp. eutrofizaci hnojivy
či biocidy.

Příloha IV - Mapa dílčích ploch a objektů

3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu
Doplnit značení hranic ZCHÚ pruhovým značením umístěným na stromech podél hranice lokality dle
§13, odst. 4, Vyhl. č.395/1992 Sb. U přístupové cesty v jižní části lokality tabule s malým znakem České republiky dle §13, odst.1b, do budoucna event. informační tabulí.

3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území
Plocha ZCHÚ
Chráněné území je v Plánu vymezeno v původní vyhlášené rozloze a hranicích. Bylo by optimální takto
vyhlášené území stabilizovat i v evidenci nemovitostí zaměřením a vyčleněním vlastního pozemku PP. Aktuální
luční plochy, včetně budoucí obnovené louky tč. porostlé nálety by bylo vhodné vyčlenit z LPF a do lesnické
evidence zařadit zbylý pozemek lesního charakteru jako les zvláštního určení - chráněné území.
Plocha OP ZCHÚ
Ochranné pásmo Přírodní památky není původní vyhláškou ONV Strakonice zřízeno a tvoří je tak podle
Zák. 114/92 Sb. pás přilehlého pozemku v šířce 50m podél hranice vlastní PP. V Plánu péče je navrženo OP v
minimální potřebné rozloze, jež takto činí 1407 m2, hranice jsou vymezeny v Plánu péče zákresem do souřadnicově usazené ortofotomapy a mapy KN.

3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností
Území nemá potenciál k rekreačnímu a sportovnímu využití.

3.6 Návrhy na vzdělávací využití území
Vzdělávací využití není navrhováno.

3.7 Návrhy na průzkum či výzkum území a monitoring
Monitoring bude přednostně zaměřen na případně obnovenou populaci Gentianella bohemica. Pro sledování celého rostlinného lučního společenstva lze navázat na zpracovaný botanický průzkum a uvedené fytocenologické snímky z některých ploch s přirozenou vegetací. Vhodné by bylo do budoucna exaktně vymezit plochy
fytocenologických snímků v terénu, event. založit další monitorovací plochy dle vývoje biotopů.

Str. 24

4. Závěrečné údaje
4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené OOP podle jednotlivých zásahů
Orientační
náklady
(Kč/rok)

Orientační náklady za
období platnosti plánu
péče (Kč)

značení hranic, informační tabule (1 ks)
asanace náletového porostu (celkem cca 024 ha)
reintrodukce hořečku
probírky, prořezávky a podsadby v lesním porostu (0,11 ha)

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

6 000,200 000,30 000
150 000,-

Jednorázové zásahy c e l k e m (Kč)

----------

386 000,-

4 000,-

40 000,-

2 000,-

20 000,-

12 000,-

120 000,-

1 000,4 000,-

10 000,40 000,-

23 000,-

230 000,616 000,-

Druh zásahu a odhad množství
Jednorázové a časově omezené zásahy

Opakované zásahy
regulační kosení luk
kosení lehkou n. ruční mechanizací, sušení sena, odvoz (0,12 ha/rok)
extenzivní pastva ovcí nebo koz
dle možností na ploše 0,12 ha až 0,36 ha (plocha A n. A+B)
asanační kosení ploch po náletech (0,24 ha min. 2x/rok)
kosení ruční n. lehkou mechanizací, odstranění pokosené hmoty
regulace náletů a údržba křovin podél meze (0,02 ha, 2-4x/10r)
monitoring vývoje společenstev (1-2x ročně)

Opakované zásahy c e l k e m (Kč)
Veškeré zásahy c e l k e m (Kč)
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4.2 Použité podklady a zdroje informací
Podklady:
Změna vyhlášky ONV Strakonice ze dne 13.11.1985 o CHPV na okrese Strakonice ze dne 19.3.1990
Rezervační kniha PP Na Vysokém, uložená na odb. ochrany přírody krajského úřadu Jč kraje
Literatura a metodiky:
Absolon K. (1993):
Metodika biomonitoringu ve st.ochraně přírody. ČÚOP, Praha
Albrecht, J. a kol. (2003) Českobudějovicko, Chráněná území ČR VIII., AOPK, 2003
Balatka, B. a kol. (2006) Hory a nížiny - Zeměpisný lexikon ČSR, AOPK
Culek M. a kol. (1996) Biogeografické členění České republiky I., Enigma
Dostál J. (1989)
Nová květena ČR 1.,2., Academia
Farkač J.a kol. (2005):
Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí
Háková A. a kol. (2004) Zásady péče o nelesní biotopy v rámci soustavy Natura 2000, MŽP ČR
Chán, V. a kol. (1999)
Komentovaný Červený seznam květeny jižní části Čech, Příroda
Chytrý, M. a kol. (2001) Katalog biotopů České republiky, AOPK
Kubát K. a kol. (2002)
Klíč ke květeně České republiky, Academia
Kvítek T. a kol. (1997) Udržení, zlepšení a zakládání druhově bohatých luk, Metodika VÚMaOP
Moravec J. a kol. (1995) Rostlinná společenstva České republiky a jejich ohrožení. 2. vyd., Severočs.přírodou
Moravec J. a kol. (2000): Hygrofilní, mezofilní a xerofilní opadavé lesy. Academia, Praha
Mikyška, R. a kol. (1968) Geobotanická mapa ČSSR - 1.České země, Academia
Neuhäslová Z. a kol. (1998) Mapa potenciální přirozené vegetace ČR, Academia
Petříček V. a kol.(1999) Péče o chráněná území I. - Nelesní společenstva, AOPK,
Petříček V. a kol.(1999) Péče o chráněná území II. - Lesní společenstva, AOPK,
Procházka F. a kol (2001) Černý a červený seznam cévnatých rostlin , Příroda 18, AOPK
Plíva K. (1987)
Typologický klasifikační systém ÚHÚL, ÚHÚL Brandýs n.L.
Zákon č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny + Vyhl. č.395/1992 Sb.
údaje serveru ÚHÚL
http://www.uhul.cz
údaje serveru ČÚZK
http://www.cuzk.cz
údaje portálu Cenia
http://geoportal.cenia.cz
údaje serveru ČGÚ
http://www.geology.cz
údaje serveru BioLib
http://www.biolib.cz
údaje Portálu veř.správy http://geoportal.cenia.cz
Webová aplikace oldmaps.geolab.CZ (Laboratoř geoinformatiky Univerzita J.E.Purkyně, Austrian State Archive/Military Archive,
Vienna, MŽP ČR)
http://www.geolab.cz
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4.3 Seznam mapových listů
Státní mapa odvozená 1:5000 - číslo mapového listu:
Základní mapa České republiky 1:10000 - číslo mapového listu:

Vimperk-0-0
22-34-08

4.4 Seznam zjištěný druhů rostlin
V textu Plánu péče jsou uváděny rostlinné druhy latinskými názvy, pro orientaci je zde uveden seznam v lokalitě
zjištěných druhů s latinskými názvy:
Acer platanoides

javor mléč

Equisetum sylvaticum

přeslička lesní

Acer pseudoplatanus

javor klen

Festuca ovina

kostřava ovčí

Aegopodium podagraria

bršlice kozí noha

Festuca rubra

kostřava červená

Agrostis capillaris

psineček obecný

Fragaria vesca

jahodník obecný

Achillea millefolium

řebříček obecný

Fraxinus excelsior

jasan ztepilý

Alchemilla vulgaris

kontryhel obecný

Galeopsis pubescens

konopice pýřitá

Alopecurus pratensis

psárka luční

Galeopsis tetrahit

konopice polní

Anemone nemorosa

sasanka hajní

Galium album

svízel bílý

Anthoxanthum odorathum

tomka vonná

Galium aparine

svízel přítula

Anthriscus sylvestris

kerblík lesní

Galium cruciata

svízel křížatý

Arnica montana (§3,C3)

prha arnika

Galium mollugo

svízel povázka

Arrhenatherum elatius

ovsík vyvýšený

Galium rotundifolium

svízel okrouhlolistý

Athyrium filix-femina

papratka samice

Galium verum

svízel siřišťový

Avenella flexuosa

metlička křivolaká

Genista germanica

kručinka německá

Avenula pubescens

ovsíř pýřitý

Genista tinctoria

kručinka barvířská

Betula pendula

bříza bradavičnatá

Geranium robertianum

kakost smrdutý

Brachypodium pinnatum

válečka prápořitá

Geum urbanum

kuklík městský

Briza media

třeslice prostřední

Helianthemum nummularium

devaterník penízkovitý

Calamagrostis arundinacea

třtina rákosovitá

Heracleum sphondylium

bolševník obecný

Calluna vulgaris

vřes obecný

Hieracium pilosella

jestřábník chlupáček

Campanula persicifolia

zvonek broskvolistý

Hieracium sabaudum

jestřábník savojský

Campanula rotundifolia

zvonek okrouhlolistý

Hieracium sylvaticum

jestřábník lesní

Cardamine amara

řeřišnice hořká

Holcus lanatus

medyněk vlnatý

Cardamine pratensis

řeřišnice luční

Holcus mollis

medyněk měkký

Carex caryophyllea

ostřice jarní

Hypericum perforatum

třezalka tečkovaná

Carex muricata

ostřice měkkostěnná

Chelidonium majus

vlaštovičník větší

Carlina acaulis

pupava bezlodyžná

Chrysanthemum leucanthemum kopretina bílá

Centaurea jacea

chrpa luční

Impatiens parviflora

netýkavka malokvětá

Cerastium arvense

rožec rolní

Juniperus communis (C3)

jalovec obecný

Cerastium vulgare

rožec obecný

Knautia arvensis

chrastavec rolní

Cerasus avium

třešeň ptačí

Lactuca muralis

mléčka zední

Cirsium arvense

pcháč oset

Lamium album

hluchavka bílá

Convallaria majalis

konvalinka vonná

Larix decidua

modřín opadavý

Corylus avellana

líska obecná

Lathyrus pratensis

hrachor luční

Crataegus oxyacantha

hloh obecný

Leontodon autumnalis

pampeliška podzimní

Cynosurus cristatus

poháňka hřebenitá

Leontodon hispidus

pampeliška srstnatá

Dactylis glomerata

srha laločnatá

Linaria vulgaris

lnice květel

Deschampsia caespitosa

metlice trsnatá

Lonicera xylosteum

zimolez obecný

Dianthus deltoides

hvozdík kropenatý

Lotus corniculatus

štírovník růžkatý

Digitalis grandiflora

náprstník velkokvětý

Luzula campestris

bika ladní

Dryopteris filix-mas

kapraď samec

Luzula nemorosa

bika hajní

Epilobium angustifolium

vrbka úzkolistá

Lychnis flos-cuculi

kohoutek luční

Epipactis helleborine (C4)

kruštík širolistý

Lysimachia vulgaris

vrbina obecná

Equisetum arvense

přeslička rolní

Moehringia trinervia

mateřka trojžilná
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Molinia caerulea

bezkolenec modrý

Rumex acetosa

šťovík luční

Nardus stricta

smilka tuhá

Rumex acetosella

šťovík menší

Oxalis acetosella

šťavel kyselý

Rumex obtusifolius

šťovík tupolistý

Phleum pratense

bojínek luční

Salix caprea

vrba jíva

Picea excelsa

smrk ztepilý

Sambucus nigra

bez černý

Pimpinella major

bedrník větší

Sambucus racemosa

bez hroznatý

Pimpinella saxifraga

bedrník obecný

Saxifraga granulata

lomikámen zrnatý

Pinus sylvestris

borovice lesní

Scorzonera humillis (C3)

hadí mord nízký

Plantago lanceolata

jitrocel kopinatý

Selinum carvifolia

olešník kmínolistý

Plantago major

jitrocel větší

Senecio fuchsii

starček hajní

Plantago media

jitrocel prostřední

Senecio fuchsii

starček hajní Fuksův

Platanthera bifolia (§3,C3)

vemeník dvoulistý

Sieglingia decumbens

trojzubec poléhavý

Poa nemoralis

lipnice hajní

Sorbus aucuparia

jeřáb obecný

Poa pratensis

lipnice luční

Stellaria graminea

ptačinec trávolistý

Polygala vulgaris

vítod obecný

Sucissa pratensis

čertkus luční

Populus tremula

topol osika

Taraxacum officinale

smetanka lékařská

Potentilla erecta

mochna nátržník

Thymus pulegioides

mateřídouška vejčitá

Potentila neumanniana

mochna jarní

Trifolium medium

jetel prostřední

Prunus spinosa

trnka obecná

Trifolium pratense

jetel luční

Quercus robur

dub letní

Trifolium repens

jetel plazivý

Ranunculus acris

pryskyřník prudký

Urtica dioica

kopřiva dvoudomá

Ranunculus auricomus

pryskyřník zlatožlutý

Vaccinium myrtillus

borůvka

Ranunculus bulbosus

pryskyřník hlíznatý

Vaccinium vitis-idaea

brusnice brusinka

Ranunculus nemorosus

pryskyřník hajní

Veronica chamaedrys

rozrazil rezekvítek

Ranunculus repens

pryskyřník plazivý

Veronica officinalis

rozrazil lékařský

Rosa canina

růže šípková

Vicia cracca

vikev ptačí

Rosa elliptica

růže oválnolistá

Vicia sepium

vikev plotní

Rubus fruticosus

ostružiník křovitý

Viola canina

violka psí

Rubus ideaus

ostružiník maliník

Viola sylvatica

violka lesní

4.5 Plán péče zpracoval
zpracovatel:
adresa:
e-mail:
tel.:
termín:

Aleš Friedrich
Vitošská 5, 143 00 Praha 4 - Modřany
ales.friedrich@seznam.cz
603 297 343
2006
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Mapové přílohy - příloha I
Orientační mapa okolí ZM 1:10 000
Turistická mapa
Snímek ortofotomapy - jarní a letní
Historické mapy
Mülerova mapa 1720
I.vojenské mapování 1786
Stabilní katastr1837
II.vojenské mapování 1843
III.vojenské mapování 1877
Letecký snímek 1953
Letecký snímek 1953 se situací KN
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Orientační mapa širšího okolí ZM 1:10 000

Turistická mapa
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Snímek ortofotomapy - jarní

Snímek ortofotomapy - letní
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Historické mapy - Mülerova mapa 1720

Historické mapy - I.vojenské mapování 1786
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Historické mapy - Stabilní katastr1837

Historické mapy - II.vojenské mapování 1843
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Historické mapy - III.vojenské mapování 1877

Historické mapy - Letecký snímek 1953
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Historické mapy - Letecký snímek 1953 se situací KN

Hranice území v ortofotomapě
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Mapové přílohy - příloha II
Zákres hranic v mapě KN
Zákres hranic v mapě PK
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Zákres hranic v mapě KN

Zákres hranic v mapě PK
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Mapové přílohy - příloha III
Mapa dílčích ploch a objektů
Zákres v porostní mapě
Typologická mapa

Mapa dílčích ploch a objektů
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Zákres v porostní mapě

Typologická mapa
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Fotodokumentace
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Plocha A - mezofilní luční porost se společenstvy Violion
caninae s Polygala vulgaris

Plocha A - mezofilní luční porost s přechody do mezotrofní
louky společenstev svazu Arrhenatherion

Plocha A - luční porost porost s populací Arnica montana

Plocha A - luční porost porost s populací Platanthera bifolia
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Plocha A - společenstva Violion caninae s Thymus a Dianthus
deltoides

Plocha A - luční porost s fragmenty spol. Junco-Molinietum

Plocha A - luční porost s fragmenty spol. Junco-Molinietum

Plocha A - luční porost s Ranunculus bulbosus
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Plocha A - celkový pohled na jižní část plochy

Plocha A - celkový pohled na severní část plochy
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Plocha C - kulturní borová kmenovina s modřínem a smrkem

Plocha C - bylinné patro s Galium rotundifolium

Plocha C - bylinné patro se Scorzonera humillis

Plocha C - bylinné patro s Brachypodium pinnatum
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Plocha B - náletové porosty s břízou

Plocha B - podrost s ojedinělým Juniperus

Plocha B - náletové porosty s břízou

Plocha A - solitérní borovice v lučním porostu
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