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1. Základní identifikační a popisné údaje 
 
1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN 
Evidenční kód: 2220 
Kategorie: přírodní památka 
Název: Rašeliniště Klenová 
Kategorie IUCN:  IV. - řízená rezervace 
 
1.2 Platný právní předpis o vyhlášení ZCHÚ 

vydal: Okresní úřad Jindřichův Hradec 
číslo: 33/2011 
dne: 1. 8. 2011 

 
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:       - Nová Bystřice 
katastrální území:     - Klenová 
 
národní park:      - 
chráněná krajinná oblast:    - 
jiný typ chráněného území:    - 
 
Natura 2000 
ptačí oblast:      - 
evropsky významná lokalita:    - 
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Příloha:  
Orientační mapa s vyznačením území 
 

 
 
 
1.4 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí 
 
Tabulka pro parcelní vymezení území a ochranného pásma 
 

 
NÁZEV KÚ 

ČÍSLO 
PARCELY 

VÝMĚRA 
(M2) 

ČÁST 
PARCELY 

DRUH 
EVIDENCE 

DRUH 
POZEMKU LV 

Klenová u 
Hůrek 2014 81 Ano pozemkové v 

KN 
vodní 
plocha 267 

Klenová u 
Hůrek 251 4064 Ano pozemkové v 

KN 
lesní 
pozemek 10001 

Klenová u 
Hůrek 278/5 1370  Ano pozemkové v 

KN 
lesní 
pozemek 236 

Klenová u 
Hůrek 269/6 20759 Ano pozemkové v 

KN 
lesní 
pozemek 10001 

Klenová u 
Hůrek 278/4 2147 Ano pozemkové v 

KN 
lesní 
pozemek 267 

Senotín 262/1 3084 Ano pozemkové v 
KN 

trvalé 
travní 
porosty 

249 

Přehled výměr parcel území v m2 (orientační):     31505 
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Seznam vlastníků dle LV: 
LV 10001 – Město Nová Bystřice 
LV 236 – Lesy ČR s.p., Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové 
LV 249 – Jarmila Kubíková, U Rybníčku 568, 378 33 Nová Bystřice 
LV 267 – Jiří Jura, Zahradní 693, 378 33 Nová Bystřice 
 
Ochranné pásmo tvoří části následujících parcel (dle KN), ležící do vzdálenosti 50 m od 
hranice pozemku: 
k.ú. Klenová – p.č. 278/5, 278/4, 269/6, 2014, 2015, 251, 2031, 2033, 2032 a p.č. 2013 
k.ú. Senotín – p.č. 262/1, 258  
 
Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ  
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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 2,8340   

vodní  plochy 0,0081  zamokřená plocha 0,0081 

rybník nebo nádrž  

vodní tok   

trvalé  travní porosty 0,3084   

orná půda   

ostatní zemědělské  
pozemky 

  

ostatní plochy   neplodná půda  

ostatní způsoby 
využití 

 

zastavěné 
plochy a nádvoří 

   

plocha celkem  3,1505  
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1.6 Hlavní předmět ochrany 
 
1.6.1 Předmět ochrany podle zřizovacího předpisu 
Předmětem ochrany jsou mokřadní biotopy, především luční rašeliniště s řadou vzácných 
rostlinných a živočišných druhů a společenstev. 
 
1.6.2 Hlavní předmět ochrany – současný stav 
 
A. společenstva 
 

název společenstva podíl  plochy v 
ZCHÚ (%) 

popis biotopu společenstva 

Ostřicomechové rašeliniště sv. Caricion 
fuscae, Sphagno-Caricion canescentis a 
Sphagnion medii 

35 Centrální část území – otevřené luční 
rašeliniště. V západní části (navržené 
k rozšíření) degradované zřejmě 
v souvislosti s odvodněním pozemku 
v důsledku vybudování obvodové strouhy 

Rašelinný bor  35 Samovolně vzniklé porosty na původně 
lučním rašeliništi, navazují na otevřenou 
luční plochu 

Kulturní jehličnatý les 30 Kulturní les vysázený na sušších partiích 
pozemků odlehlejších od chráněného území 

 
 
B. druhy 
 

název druhu  aktuální početnost 
nebo vitalita 
populace v ZCHÚ 

stupeň 
ohrožení  

popis biotopu druhu 

Rostliny 
 

   

Jalovec obecný 
Juniperus communis 

jednotlivě  -/NT v okrajích lesa 

Klikva bahenní 
Oxycoccus palustris 

velmi hojná, plodná §3/NT luční rašeliniště 

Mochna bahenní 
Potentilla palustris 

stovky rostlin -/NT plochy rašelinných luk 

Rosnatka okrouhlolistá 
Drosera rotundifolia 

nižší desítky §2/VU luční rašeliniště 

Vrbina kytkokvětá 
Lysimachia thyrsiflora 

desítky-stovky §2/NT plochy rašelinných luk 

Houby    
Pavučinec mokřadní 
Cortinarius tubarius 

jednotlivě -/NT porosty rašeliníků 

Pavučinec rašeliníkový 
Cortinarius chrysolitus 

jednotlivě -/NT porosty rašeliníků 

Třepenitka pomněnková 
Hypholoma myosotis 

jednotlivě -/VU porosty rašeliníků 

Bezobratlí    
Perleťovec severní 
Boloria aquilonaris 

stabilní populace -/VU na lučním rašeliništi s klikvou 

Perleťovec dvanáctitečný 
Boloria selene 

stabilní populace -/NT vlhké louky 

Obratlovci    
Ještěrka živorodá 
Zootoca vivipara 

desítky §2/NT luční rašeliniště 
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C. Útvary neživé přírody  
Nevyskytují se významné útvary neživé přírody 
 
1.7 Dlouhodobý cíl péče 
 
Cílem je vhodným způsobem obhospodařování a managementu udržet vysokou biodiverzitu 
mokřadních společenstev a druhů. 
 
2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět 
ochrany 
 
2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů 
 Nejvýznamnější plochou je centrální luční rašeliniště, poměrně zachovalé 
s degradovanou částí na jeho západním okraji. Luční rašeliniště lemují porosty charakteru 
mírně degradovaného rašelinného boru. Na ně pak z vnějšku navazují kulturní porosty 
jehličnatých dřevin (smrk ztepilý, borovice lesní).  
 
Přehled zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 
 
název druhu aktuální početnost 

nebo vitalita 
populace v ZCHÚ 

kategorie  
podle vyhlášky 
č. 395/1992 Sb. 

popis biotopu druhu  

Rostliny 
 
Klikva bahenní 
Oxycoccus palustris 

velmi hojná, plodná C3, §3 luční rašeliniště 

Rosnatka okrouhlolistá 
Drosera rotundifolia 

nižší desítky C3,§2 luční rašeliniště 

Vrbina kytkokvětá 
Lysimachia thyrsiflora 

desítky-stovky C3, §2 luční rašeliniště 

Bezobratlí 
Bělopásek tavolníkový 
Neptis rivularis 

jednotlivě-zálety §3 porosty tavolníku, květnaté 
plochy 

Otakárek fenyklový 
Papilio machaon 

jednotlivě §3 na lučním rašeliništi, živná 
rostlina Peucedanum palustre 

Střevlík 
Carabus arcensis 

jednotlivě §3 lesní okraje 

Mravenec rašelinný 
Formica picea 

Jednotlivá hnízda §3 otevřená rašeliniště a rašelinné 
louky 

Obratlovci 
Ropucha obecná 
Bufo bufo 

desítky-stovky NT, §3 celé území, lov potravy 

Skokan ostronosý 
Rana arvalis 

desítky-stovky EN, §2 celé území, lov potravy  

Ještěrka živorodá 
Zootoca vivipara 

desítky NT, §2 luční rašeliniště 
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2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti 
v minulosti 
 
a) ochrana přírody – Chráněné území zřízeno 2002, management lučního rašeliniště 
(vyřezání části náletu křovin) byl zahájen koncem 90. let. Od té doby je pravidelně alespoň 
část území kosena. Na začátku managementu bylo provedeno i odstranění části dřevin. 
b) lesní hospodářství – hospodářsky byly využívány vnější části ZCHÚ, které jsou dnes 
přeměněny na lesní kultury, zbývající část byla mezi lesní pozemky zařazena až v době 
vyhlašování ZCHÚ a nikdy nebyla zalesněna 
c) zemědělské hospodaření – většina ZCHÚ byla užívána jako jednosečná louka, tento 
způsob využití zcela zanikl v období kolektivizace a v 90. letech byla převedena mezi lesní 
pozemky 
d) rybníkářství – součástí ZCHÚ není rybník 
e) myslivost – ZCHÚ bylo i v minulosti součástí honitby, myslivost neměla významný vliv 
f) rybářství – součástí ZCHÚ nejsou vodní plochy 
g) rekreace a sport – minimální využití, sběr lesních plodů 
h) těžba nerostných surovin - neprobíhala 
i) jiné způsoby využívání – nejsou známé 
 
 
2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy 
 
LHP platné pro léta 2009-2018 
 
2.4 Škodlivé vlivy a ohrožení území v současnosti 
 
a) lesní hospodářství – v současné době hospodaření přírodní hodnoty území neohrožuje. 
Potenciálním ohrožením by byla snaha o zalesnění rašelinného bezlesí a snaha o převod 
rašelinného boru na intenzivní monokultury  
b) zemědělské hospodaření – v území neprobíhá, obhospodařování okolních pozemků nemá 
na území negativní vliv, negativní by byla snaha o převedení v současné době zatravněných 
pozemků na ornou půdu 
c) rybníkářství – v území nejsou rybníky 
d) myslivost – nemá škodlivý vliv 
e) rybářství – v území nejsou vodní plochy 
f) rekreace a sport – minimální využití (sběr lesních plodin), nemá negativní vliv 
g) těžba nerostných surovin – neprobíhá, není pravděpodobná, nemá vliv 
h) jiné způsoby využívání – nebyly zjištěny 
 
2.5 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch 
 
2.5.1 Základní údaje o lesích  
 
Přírodní lesní oblast  
Lesní hospodářský celek / 
zařizovací obvod 

LHC Český Rudolec 

Výměra LHC v ZCHÚ (ha) 0,1494 
Období platnosti LHP (LHO) 2009-2018 
Organizace lesního hospodářství * LS Český Rudolec 
Nižší organizační jednotka ** Revír Nová Bystřice 
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Přírodní lesní oblast  
Lesní hospodářský celek / 
zařizovací obvod 

LHC Město Nová Bystřice 

Výměra LHC v ZCHÚ (ha) 4,0785 
Období platnosti LHP (LHO) 2009-2018 
Organizace lesního hospodářství * Město Nová Bystřice 
 
Přírodní lesní oblast  
Lesní hospodářský celek / 
zařizovací obvod 

LHO – Jiří Jura 

Výměra LHC v ZCHÚ (ha) 0,2932 
Období platnosti LHP (LHO) 1.1.2016 - 31.12.2025 
 
- 
Přehled výměr a zastoupení souborů lesních typů 
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Porostní mapa:  

 
 
 
Přírodní lesní oblast: 
Soubor lesních 

typů (SLT) 
Název SLT Přirozená dřevinná skladba SLT Výměra 

(ha) 
Podíl (%) 

1T Smrková olšina SM 0-15, BO 0-5, DB 0-10, BR 5-25, 
OL 60-80 

cca 1 ha 25% 

6G Podmáčená smrková jedlina SM 20-55, JD 30-60, BO +-15, OL 0-6 cca 0,5 ha 13% 
6P Kyselá smrková jedlina SM 10-55, BO 40-65, JD 0-15, BK 5-

20, OS 0-2 
cca 2 ha 50% 

0R Rašelinný bor SM +-5, BO 80-90, BŘ 5-10 Cca 0,5 ha 12% 
Celkem   100 % 
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Oddělení:101 Plocha:11,46 Majitel: Jiří Jura LHC: 204803 Platnost: 1. 1. 2016-

31.12.2025 
Dílec: A Plocha: 1,63 Název LHO Jindřichův 

Hradec 
LZ: LHO J.Hradec 

Porost: g Plocha: 0,21 Kategorie: 10 Zvl. St. 
99 

LO 16 Pásmo ohrožení D OLH:  Úsek: 1 

Popis porostu: Drobná BO kmenovina, Přírodní park Česká Kanada, PP Rašeliniště Klenová 
Por. sk.: 9 Plocha: 0,21 LT: 6P Lesní úřad:  Kód k.ú.: 

649627 
Obmýtí/obnovní doba:  
110/30 

MZD:  

HS Věk Zakm. Dřevina zastoupení Zásoba celkem Těžba výchovná 
573 82 7 BO 100 40 0 

 
Porovnání přirozené a současné skladby lesa 
Dle kritérií stanovených Vrškou a Hortem (2003) se v území vyskytují lesy přírodě vzdálené 
(plocha 2) a lesy nepůvodní (plocha 3) 
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Hodnocení přirozenosti lesa 

 
 
 
Návrh opatření podle dílčích ploch  
 
2.5.2 Základní údaje o rybnících, vodních nádržích a tocích  
Vodní plochy se v území nevyskytují 
 
2.5.3 Základní údaje o útvarech neživé přírody 
 
- nevyskytují se 
 
2.5.4 Základní údaje o nelesních pozemcích 
 
Tabulka 5: Přehled a charakteristika vymezených segmentů  
 
Vymezen byl pouze jeden nelesní segment, bezlesý charakter má i plocha č. 1, která je však 
součástí PUPFL a proto je zahrnuta do tabulky Popis lesních porostů a výčet plánovaných 
zásahů v nich 
 
Popis nelesních ploch a výčet plánovaných zásahů v nich 
č. plochy Vegetační jednotka/typ plochy Kód biotopu Charakteristika vegetace/plochy, další poznámky 

4 Degradovaná část lučního rašeliniště 
svazu Caricion fuscae s obvodovým 
příkopem a lemem pionýrských 
dřevin 

R2.3, X12 
 

Část lučního rašeliniště degradovaná v důsledku 
odvodnění v souvislosti s vybudováním obvodového 
příkopu. 
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2.6 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů do území a závěry pro 
další postup 
 
Zásahy se dosud omezily na tyto činnosti 
Od konce 90. let 20. století se zde provádí vyřezávání dřevin z lučního rašeliniště a kosení 
lučního rašeliniště. To je v poslední době realizováno vždy na cca 1/3 plochy. Degradovaná 
část je kosena každoročně. 
Tyto zásahy napomohly udržení stávajícího rozsahu nelesního rašeliniště a pozitivní změně 
degradované části luční plochy, kde se podařilo potlačit třtinu křovištní a nahradit ji 
stanovištně vhodnějšími druhy (Deschampsia cespitosa, Calamagrostis canescens, 
Lysimachia vulgaris, …) 
V současné době se značně rozrůstají dřeviny ponechané uvnitř bezlesé plochy rašeliniště a 
bude potřeba část z nich opět odstranit. Také je vhodné pokusit se odstraňováním části 
ploníkových bultů rozšířit porosty klikvy, která je živnou rostlinou nejvýznamnějšího 
živočišného druhu v území – perleťovce severního. 
 
2.7 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize 
 Prioritní je udržet charakter lučního rašeliniště. 
 Dalším zájmem je ochrana perleťovce severního a rozšíření porostů klikvy, která je 
jeho živnou rostlinou. 
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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 
 
a) péče o lesy 
 
Návrh péče o lesy je uveden v příloze I – Tabulka A 

 
b) péče o nelesní pozemky 
 
V současné době se nelesní pozemky v ZCHÚ nevyskytují. Navrženo je rozšíření ZCHÚ o 
dílčí plochu 4. Její management spočívá v každoročním kosení, v případě potřeby i dvakrát 
ročně a odstranění většiny dřevin včetně lemu vzrostlých rychle rostoucích dřevin podél 
příkopu. Příkop by bylo vhodné přerušit hrází, případně zasypat, aby se zlepšil vodní režim 
(zvýšila hladina spodní vody) v ploše č. 4. 
 
c) péče o rostliny a živočichy 
Bude realizována v rámci běžného managementu 
 
d) péče o útvary neživé přírody 
Významné útvary neživé přírody se v území nevyskytují. 
 

 
3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území 
 
a) lesy 
Popis zásahů viz Příloha I – tabulka A 
 
b) rybníky (nádrže) 
Nevyskytují se 
 
 
c) útvary neživé přírody 
Nevyskytují se významné útvary neživé přírody. 
  
 
d) nelesní pozemky 
Jedná se o jedinou nelesní plochu navrženou k rozšíření ZCHÚ: 
 
Plocha 4 – Degradované luční rašeliniště s obvodovou strouhou 
Návrh zásahů: 
a) každoroční pokosení a sklizení travní hmoty, v případě potřeby i 2x ročně (1 seč květen, 2. 
seč červenec-polovina října) 
b) vytvoření hrázky nebo zasypání strouhy 
 
Znázornění jednotlivých dílčích ploch - situace : 
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3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu 
zásahů a přehledu činností 
 
V ochranném pásmu je nutno zachovat buď lesní porosty, nebo travní porosty využívané jako 
louky nebo pastviny. Nevhodná je jejich obnova orbou a intenzivní hnojení. 
 
3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu 
Území je v terénu označeno. V případě změn hranic bude nutné upravit značení podle nového 
průběhu hranic, hranice zaměřit a stabilizovat. 
 
3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území 
 
Vhodné by bylo celé území zařadit mezi lesy zvláštního určení, plochu č.1 nejlépe vyjmout 
z pozemků určených k plnění funkcí lesa. 
 
3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností 
Regulace není potřebná 
 
3.6 Návrhy na vzdělávací využití území 
Žádné návrhy. 
 
3.7 Návrhy na průzkum či výzkum území a monitoring 
 
Předběžné průzkumy ukázaly poměrně vysokou druhovou pestrost mykoflory včetně 
některých významných druhů. Bylo by proto vhodné zpracovat mykologický inventarizační 
průzkum. 
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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 
Proředění lemu dřevin  ---------- 20.000,- 
Odstranění větší části dřevin z plochy bezlesí  15.000,- 
Zasypání či přehražení strouhy ---------- 10.000,- 
C e l k e m (Kč) ---------- 45.000,- 
Opakované zásahy 
Kosení a likvidace drobného náletu na ploše 4 a 1 
(každoročně cca 1/3 plochy) 

10.000,- 100.000,- 

Odstranění ploníkových bultů v místech 
navazujících na porosty klikvy – postupně cca 1. 
tři roky dekády 

3.000,- 9.000,- 

C e l k e m (Kč) 10.000,- 109.000,- 
 
 
 
4.2 Použité podklady a zdroje informací 
a) Literatura: 
ALBRECHT J. et al. (2003): Českobudějovicko. In: Mackovčin P., Sedláček M. [eds.]: 

Chráněná území ČR, svazek VIII. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a 
EkoCentrum Brno, Praha. 

CULEK M. [ed.] (1996): Biogeografické členění České republiky. – [The Biogeography of the 
Czech Republic]. Enigma, Praha. 

DUDEK A. [red.] (1963): Geologická mapa ČSSR − mapa čtvrtohorních údajů, 1: 20 000 
M−33−XXVIII Jindřichův Hradec – Ústřední ústav geologický, Praha. 

GRULICH V. (2012): Red List of vascular plants of the Czech Republic: 3rd edition. – Preslia 
84(3): 631–645. 

HEJDA R., FARKAČ J, CHOBOT K., 2017: Červený seznam ohrožených druhů České republiky-
Bezobratlí. Příroda, Praha 36:1-612  

KŘIVAN., 2008: Plán péče o PP  Jalovce u Valtínova. Manuskript, Dep. Krajský úřad 
Jihočeského kraje 

JEŘÁBKOVÁ L., KRÁSA A., ZAVADIL V., MIKÁTOVÁ B. & ROZÍNEK R. (2017): Červený seznam 
obojživelníků a plazů České republiky. Příroda 34: 83–106. 

CHYTRÝ M., KUČERA T. & KOČÍ M. [eds.] (2001): Katalog biotopů České republiky. – 
 Interpretační příručka k evropslým programům Natura 2000 a Smaragd, AOPK, Praha. 
NEUHÄUSLOVÁ Z., MORAVEC J. [eds.] et al. (1997): Mapa potenciální přirozené vegetace 

České republiky 1: 500 000. – Botanický ústav AV ČR, Průhonice 
VRŠKA T., HORT L., 2003: Základní kriteria a parametry pro hodnocení “přirozenosti” lesních 

porostů. - AOPK ČR, Brno.(www.pralesy.cz) 

http://www.pralesy.cz)
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Vyhláška 395/1992 Sb. Ministerstva životního prostředí České republiky v platném znění, 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny. [online]: Dostupné z: 
http://www.nature.cz/publik_syst2/files08/vyhlaska_395_1992.pdf [cit. 20.9.2017]. 

Nálezová database ochrany přírody, dostupná z: https://portal.nature.cz 
 
b) vlastní šetření v letech 2010-2018 – viz NDOP. 
 
Plány péče: 

Hesoun P. (2009) Plán péče na období 2009 – 2018  
 
Inventarizační průzkumy: 
HESOUN P., KŘIVAN V., JELÍNEK A. (2008):  Závěrečná zpráva k provedenému 
entomologickému průzkumu  
PP Rašeliniště Klenová. Krajský úřad Jihočeského kraje, OŽP, nepublikovaná zpráva. 

 

Beran M, 2009: IP Mykologický, PP Rašeliniště Klenová. Krajský úřad Jihočeského kraje, 
OŽP, nepublikovaná zpráva.  

 
c) Rezervační kniha PP Rašeliniště Klenová 
 
 
 
 
4.3 Seznam používaných zkratek –  
PUPFL – pozemky určené k plnění funkcí lesa (lesní pozemky) 
AOPK – Agentura ochrany přírody a krajiny 
 
4.4 Plán péče zpracoval  
 
V říjnu 2018 
Za Hamerský potok, z.s. – Ing. Jan Kolář PhD.,DiS.; Ing. Petr Hesoun 
 
 
Součástí plánu péče jsou dále tyto přílohy a tabulky  
 
 
Přílohy:  Tabulka A - Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich  
  Tabulka B - Popis nelesních ploch a výčet plánovaných zásahů v nich 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nature.cz/publik_syst2/files08/vyhlaska_395_1992.pdf
https://portal.nature.cz
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Tabulka A - Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich  
 
Obecně: V případě všech zásahů je bez výjimky nutné odstranění klestu a drobných těžebních 
zbytků (zejména v případě jehličnatých dřevin). 
 
PP 
č. 
plochy 

Porostní 
skupina 

Popis 
plochy 

Navrhované zásahy/poznámky Perspektivní záměr – dlouhodobý 
cíl péče 

1 Bezlesí 
101 
 

Rašeliniště-
bezlesí 
R2.3 

Odstraňovat nálety dřevin, kosení, příležitostná 
pastva (ovce, kozy); odstraňování ploníkových 
bultů; postupná likvidace souvislých porostů 
krušiny vykopáním či vytrháním 

Udržet rašelinné bezlesí 

2 101 Bb8 Rašelinný 
bor  
L2.3 

a) v okrajích 
- rozvolnit plochy s jalovci (odstranění keřového 
patra - krušina, výběrná těžba), udržovat 
stávající zkamenění. 
Nevyužitelné hroubí ponechat na okrajích světlin 
- příležitostná pastva 
b) zapojený les 
- Provádět pouze nezbytná opatření na ochranu 
proti škůdcům (nahodilá těžba), jinak ponechat 
bez zásahu 
 

Vytvořit ekotonové 
společenstvo na přechodu lesa 
a rašeliniště, podpora jalovců 
V zapojeném lese 
minimalizovat hospodářské 
zásahy 
 

2 101Bb7,  Rašelinný 
bor 
L2.3 

a) v okrajích 
- rozvolnit plochy s jalovci (odstranění keřového 
patra - krušina, výběrná těžba), udržovat 
stávající zkamenění. 
Nevyužitelné hroubí ponechat na okrajích světlin 
- příležitostná pastva 
b) zapojený les 
- Provádět pouze nezbytná opatření na ochranu 
proti škůdcům (nahodilá těžba), jinak ponechat 
bez zásahu 
 

Vytvořit ekotonové 
společenstvo na přechodu lesa 
a rašeliniště, podpora jalovců, 
v zapojeném lese 
minimalizovat hospodářské 
zásahy 
 

3 101 Bb8 Kulturní les 
X12 

Běžné lesnické hospodaření Plocha nemá větší význam 
pro ochranu přírody 

3 101 Bg9  Převážně 
smrková 
monokultur
a v podrostu  
Dm třtina 
chloupkatá 
X12 

Běžné lesnické hospodaření Plocha nemá větší význam 
pro ochranu přírody  

 
Tabulka B - Popis nelesních ploch a výčet plánovaných zásahů v nich 
č. plochy Vegetační jednotka/typ plochy Kód biotopu Doporučený zásah 

4 Degradovaná část lučního rašeliniště 
svazu Caricion fuscae s obvodovým 
příkopem a lemem pionýrských 
dřevin 

R2.3, X12 
 

Kosení 2x ročně – 1 zásah do 31.5., druhý 1.8.-15.10. 
Odstranění obrůstajících náletů 
 

 


