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1. Základní údaje o zvláště chráněném území
1.1 Základní identifikační údaje
evidenční číslo:
kategorie ochrany:
název území:
druh právního předpisu, kterým bylo území vyhlášeno:
orgán, který předpis vydal:
číslo předpisu:
datum platnosti předpisu:
datum účinnosti předpisu:

2236
přírodní rezervace
Pacova hora
nařízení
Okresní úřad Tábor
2/02
22.11.2002
7.12.2002

1.2 Údaje o lokalizaci území
kraj:
Jihočeský
okres:
Tábor
obec s rozšířenou působností:
Tábor
obec s pověřeným obecním úřadem: Dolní Hořice
obec:
Dolní Hořice
katastrální území:
Dolní Hořice
Příloha č. M1:
Orientační mapy s vyznačením území
Příloha M1-a: Orientační mapa s vyznačením území (širší okolí)
Příloha M1-b: Orientační mapa s vyznačením území (bližší okolí)
Příloha M1-c: Orientační mapa s vyznačením území – II. vojenské mapování
Příloha M1-d: Orientační mapa s vyznačením území – III. vojenské mapování
Příloha M1-e: Orientační mapa s vyznačením území (historická ortofotomapa)
Příloha M1-f: Orientační mapa s vyznačením území – územně správní členění
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1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí
Zvláště chráněné území: PR Pacova hora
Katastrální území: (629103, Dolní Hořice)
Číslo
parcely
podle
KN

Číslo
parcely
podle PK
nebo
jiných
evidencí

Druh pozemku
podle KN

Způsob využití
pozemku podle KN

Číslo listu Výměra
vlastnictví parcely
celková podle
KN
(m2)

Výměra
parcely
v ZCHÚ (m2)

657/2
657/5
657/13
657/14
657/16
657/17

Ostatní plocha
Lesní pozemek
Ostatní plocha
Lesní pozemek
Lesní pozemek
Lesní pozemek

Dobývací prostor

60001
9
60001
9
9
9

116199
17644
82
21416
124
1329

116199
17644
82
21416
124
1329

657/20

Lesní pozemek

9

431

431

663/2
663/3
663/4
663/5
663/6
728/2
823/8
823/10
823/14

Orná půda
Orná půda
Orná půda
Orná půda
Orná půda
Orná půda
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha

185
178
274
359
60001
308
60001
60001
60001

54
114
185
543
357
165
273
73
72

54
114
185
543
357
165
273
73
72

Jiná plocha
Les jiný než
hospodářský
Les jiný než
hospodářský

Jiná plocha
Jiná plocha
Jiná plocha

Celkem

159061

Ochranné pásmo:
Ochranné pásmo není vyhlášené, je jím tedy dle § 37 zákona č. 114/1992 Sb. pás do vzdálenosti 50
m od hranice ZCHÚ.
Příloha č. M2:
Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma
1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma
OP
plocha v ha
0,0

Způsob využití
pozemku

ZCHÚ
plocha v ha

lesní pozemky

ZCHÚ
plocha v ha
4,0944

vodní plochy

0,0

0,0

zamokřená plocha

0,0

rybník nebo nádrž

0,0

vodní tok

0,0

Druh pozemku

trvalé travní porosty

0,0

0,0

orná půda

0,1418

0,0

ostatní zemědělské
pozemky

0,0

0,0
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Druh pozemku
ostatní plochy

zastavěné
plochy a nádvoří
plocha celkem

ZCHÚ
plocha v ha
11,6699

OP
plocha v ha
0,0

0,0

0,0

15,9061

0,0

Způsob využití
pozemku
neplodná půda

ZCHÚ
plocha v ha
0,0

ostatní způsoby
využití

11,6699

1.5 Překryv území s jinými chráněnými územími
národní park:
chráněná krajinná oblast:
jiný typ chráněného území:

NENÍ
NENÍ
území sousedí s NPP Chýnovská jeskyně (kód 136)

Natura 2000
ptačí oblast:
evropsky významná lokalita:

NENÍ
NENÍ

Příloha č. M3:
Mapy se zákresem situace v řešeném území.
Příloha M3-a1: Ochrana přírody a krajiny
Příloha M3-a2: Ochrana přírody a krajiny – NATURA 2000
Příloha M3-b: Ochrana památek
Příloha M3-c: Ochrana podzemních a povrchových vodních zdrojů
Příloha M3-d: Zásobování vodou a vypouštění odpadních vod
Příloha M3-e: Ochrana nerostných surovin a ochrana před geologickými vlivy
Příloha M3-f: Znečištění životního prostředí
Příloha M3-g: Zemědělské hospodaření – evidence zemědělské půdy LPIS
Příloha M3-h: Lesnické hospodaření – lesní půda
1.6 Kategorie IUCN
IV. - řízená rezervace
1.7 Předmět ochrany ZCHÚ
1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu
-zachování odkrytého profilu horninami pestré skupiny moldanubika na východní stěně
(směrem k jeskyni) uložení karbonátových hornin
- zachování celostátně významného mineralogického naleziště (co do počtu minerálních
druhů, pestrost minerálních asociací a variabilita chemického složení minerálních fází
- výskyt exotických minerálů
- existence více paragenetických typů jednoho minerálního druhu
- výskyt společenstva teplomilných druhů hmyzu
- hnízdiště chráněných druhů ptáků
- výskyt plazů (zmije obecná, užovka obojková, řada druhů žab)
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1.7.2 Hlavní předmět ochrany ZCHÚ – současný stav
Kapitola zpracována dle práce Wimmera (2017), Svobody a kol. (2017)
A. společenstva
Nejsou předmětem ochrany.
B. druhy
název druhu

aktuální početnost
nebo vitalita
populace v ZCHÚ
Zlatohlávek tmavý Oxythyrea 1
funesta

stupeň
ohrožení

popis biotopu druhu

O/-

otevřená stanoviště

Agriotes cf. gallicus

2

-/EN

semixerotermní

Ruteria hypocrita

1

-/NT

lesy

Myrmecophilus acervorum

2

V

suchá stanoviště, myrmekofil

Trachysphaera costata
Svinulka žebrovitá

1 ks ze vzorku

- / VU

v sutích jižní části lomu

Bufo bufo

1

O/NT

stojaté vody

2

SO/VU

mělké stojaté vody mimo dosah ryb

1

SO/VU

stojaté vody

2

SO/VU

stojaté vody s vegetací

2

KO/EN

mělké vody s bohatými porosty vegetace

2

-/NT

mělké stojaté vody mimo dosah ryb

1

O/NT

okolí tůní

2 jedinci

SO/VU

Lesní porost nad východním okrajem lomu.

Cvrčík mravenčí

Ropucha obecná
Pelobates fuscus
Blatnice skvrnitá
Pelophylax esculentus
Skokan zelený
Pelophylax lessonae
Skokan krátkonohý
Rana arvalis
Skokan ostronosý
Rana temporaria
Skokan hnědý
Natrix natrix
Užovka obojková
Columba oenas
Holub doupňák

Opakované záznamy.
Hnízdění pravděpodobné.
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název druhu

Accipiter nisus

aktuální početnost
nebo vitalita
populace v ZCHÚ
1 jedinec

stupeň
ohrožení

popis biotopu druhu

SO/VU

Přelet nad PR.

krahujec obecný

Lokalita vhodné stanoviště.
Hnízdění možné.

Corvus corax

2 jedinci

O/VU

krkavec velký

Na přeletu územ.
Lokalita a její ochranné pásmo především
vhodné stanoviště.
Hnízdění možné.

Muscicapa striata

4 jedinci

O/LC

lejsek šedý

Porosty na spodní etáží lomu, doprovodná
vegetace v okolí vodoteče.
Hnízdění možné.

Luscinia megarhynchos

1 jedinec

O/LC

slavík obecný
Lanius collurio

Hnízdění možné.
1 jedinec

O/NT

ťuhýk obecný
Bubu bubo

Porost na spodní etáži lomu.

Křoviny na horní etáži lomu.
Hnízdění možné.

1 pár

O/EN

Potvrzené hnízdění

výr velký
Kategorie podle vyhlášky MŽP 395/1992 Sb.: KO = kriticky ohrožený, SO = silně ohrožený, O = ohrožený Kategorie
ohrožení dle červeného seznamu bezobratlých (Farkač et al. 2005), obratlovců (Brejšková et al. 2005): CR = kriticky
ohrožený druh, EN = ohrožený, VU = zranitelný, NT = téměř ohrožený, LC = málo dotčený.

C. útvary neživé přírody
útvar
řez horninami pestré
skupiny moldanubika
naleziště minerálů

geologická charakteristika
krystalické vápence, dolomity,
amfibolit, erlan, pararula,
kvarcit
krystalické vápence, dolomity,
amfibolit, erlan, pararula,
kvarcit
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popis útvaru
východní stěna lomu, 1. - 3. etáž
celý prostor lomu nedotčený druhotnými navážkami,
včetně lomových stěn, volných bloků hornin

1.8 Předmět ochrany EVL anebo PO, s kterými je ZCHÚ v překryvu
Území není v překryvu s EVL, PO nebo dalšími ZCHÚ.
1.9 Cíl ochrany
Cílem ochrany území je:
Zachování geologického řezu odkrytého těžbou ve východní části lomu a v prostoru severní části 3.
etáže.
Zachování bohatosti minerálního naleziště.
Zachování prostoru zatopené části lomu jako místa pro rozmnožování obojživelníků.
Zabránění možnému ukládání odpadu v prostoru ZCHÚ.
Udržení podmínek vhodných pro výskyt plazů a hnízdění vzácných druhů ptáků.
Udržení podmínek vhodných pro teplomilné druhy hmyzu.
Stabilizace populací ZCHD rostlin.

2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět
ochrany
2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů
(Kapitola zpracována dle Wimmera (2017) a předchozího plánu péče Krejča a kol. (2005))
Z geologického hlediska území náleží do jednotky Českého masivu, které se nazývá
moldanubikum. Na Pacově hoře a v jejím okolí se vyskytují horniny dvou skupin vrstevního sledu
moldanubika. Starší skupina hornin - nazývaná jednotvárná a mladší, pro niž se používá označení
pestrá. Různé typy krystalických vápenců - "mramorů" (hrubozrnné, dolomitické, erlanické,
kvarcitické aj.) kvarcity (metakvarcity), erlany, amfibolity a amfibolické ruly, vyskytující se na
Pacově hoře, náleží k horninám skupiny pestré.
Od Velmovic přes Pacovu a Kladrubskou horu k Lejčkovu se v délce 4 - 5 km táhne 100 - 150
m mocný, tektonicky porušený horizont krystalických vápenců, uložený společně s amfibolity v
okolních pararulách (muskovit - biotitických, muskovit - biotitických se sillimanitem). Celé toto
souvrství se uklání k severu pod úhlem 40 - 50 stupňů.
Přírodní rezervace Pacova hora se nachází 1,5 km ZJZ od obce Dolní Hořice v těsné blízkosti
NPP Chýnovská jeskyně. Těžbou převážně karbonátových hornin a amfibolitů zde v minulosti
vznikl lom, který byl již v průběhu těchto prací částečně rekultivován.
V lomu je odkryta geologická stavba přímo navazující na horninové prostředí v jeskyni. Zvláště
východní stěna odkrývá ucelený řez (velikost plochy cca 250x50 m) pestrou skupinou moldanubika
s karbonátovým vývojem.
Význam lokality z obecně geologického hlediska spočívá především v jedinečné možnosti
studia metamorfního vývoje této části moldanubika. Dobře pozorovatelné jsou vztahy jednotlivých
horninových těles mezi sebou a jejich uložení v okolních pararulách.
Již v období těžby zde byla provedena řada mineralogických výzkumů zaměřených na minerály
karbonátových hornin. Od roku 1993 probíhají výzkumy, které rozšiřují pole poznání o minerály
ostatních hornin zastižených lomem (erlany, amfibolity). Na odběrech vzorků a jejich analyzování
se společně podílí NM Praha (Mineralogicko-petrologické oddělení) a pracoviště AOPK ČR Správa Chýnovské jeskyně. Přestože je lom od roku 1992 prakticky mimo provoz, jsou zde i v
současnosti nacházeny vzorky minerálů, které z této lokality nebyly dosud známy. V současné době
je z Pacovy hory popsáno celkem 62 minerálů a do budoucnosti je možno očekávat rozšíření tohoto
výčtu o další druhy. Význam lokality spočívá též v přítomnosti mnoha pestrých minerálních
asociací rozdílné geneze. Řada minerálních fází má velmi variabilní chemické složení a u některých
minerálních druhů byla zjištěna existence více paragenetických typů. Velmi významné jsou výskyty
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exotických minerálů. Z jednotlivých minerálů uveďme například granáty: andradit, grosulár
(hessonit). Velmi pěkné jsou ukázky dokonale omezených metakrystalů arsenopyritu dosahující
velikosti až 1,5 cm. V roce 1978 byla z lomu popsána odrůda pargasitu s neobyčejně vysokým
obsahem hliníku. Pacova hora je po Kašmíru jeho druhým nalezištěm na světě. Zajímavý je výskyt
odrůdy turmalínu - dravitu, tvořící radiálně paprsčité agregáty na trhlinách dolomitických vápenců
nebo až 2 cm mocné křemen-dravitové žilky. Na tektonických poruchách amfibolitu a erlanu se
nacházejí hojné minerály alpské parageneze: granáty (s převahou grosulárové složky) krystalovaný
epidot, prehnit, skolecit, titanit, heulandit, fluorit a další. Z hrubozrnných krystalických vápenců
Chýnovské jeskyně byla nově analyzována fialová varieta tremolitu (tzv. hexagonit), který byl
dosud popsán pouze z lokalit ve státě New York (USA). Česká republika je tak patrně druhou zemí
na světě, odkud je tato odrůda tremolitu známa.
Podle hydrogeologických výzkumů provedených zejména v 60. letech 20. století protéká pod
dnem lomu podzemní tok Chýnovské jeskyně směrem k svému vývěru v údolí Rutice. Rutická
vyvěračka je využívána jako zdroj pitné vody pro město Chýnov. Vzhledem k dobré až výborné
propustnosti zkrasovělých vápenců může být kvalita těchto vod ovlivněna nevhodnou činností na
povrchu. V roce 1992 bylo nad velkou částí vápencového pruhu vyhlášeno pásmo hygienické
ochrany vodního zdroje Rutice. V tomto pásmu se nachází celá plocha současné přírodní rezervace
Pacova hora.
V severní části 3. etáže lomu vznikla již v době těžby vodní akumulace, která je zřejmě
dotována vodou z okolních horninových vrstev. Velikost je z části ovlivněna srážkami. Plocha této
nádrže je cca 0,3 ha, hloubka nepřesahuje 1 m. Nádrž je místem rozmnožování několika druhů
obojživelníků.
Z hlediska fytogeografického členění ČSR (Dostál 1957) lze řešené území zařadit do oblasti A
- oblast středoevropské lesní květeny - Hercynicum, podoblasti A3, okrsku c – Boreo-hercynicum.
Podle regionálně fytogeografického členění ČR (Květena ČR) patří území do fytogeografické
oblasti mezofytikum, obvodu Českomoravské mezofytikum, do okresu 42 Votická pahorkatina,
podokresu Táborsko-vlašimská pahorkatina (42b). Dle přírodních lesních oblastí (Plíva, Žlábek
1986, OPRL ÚHÚL 2002) území patří do PLO 16 – Českomoravská vrchovina. Území památky
spadá do biochory 4PA Pahorkatiny na vápencích 4. v.s. v rámci bioregionu 1.21 Bechyňského.
V geobotanické mapě jsou v širším okolí mapovány bikové bučiny (LF) a acidofilní doubravy (Qa).
Podle mapy potenciální vegetace (Neuhäuslová a kol., 1998) patří širší okolí lokality do jednotky
potenciální vegetace: 24 – biková bučina (Luzula-Fagetum) a 36 - biková a/nebo jedlová doubrava
(Luzulo albidae-Quercetum petraeae, Abieti-Quercetum). Při podrobnějším vymapování by bylo
možné na podloží krystalických vápenců, amfibolitů a erlanu mapovat rekonstrukční jednotku
květnatých bučin (F), podle mapy potenciální vegetace jednotku potenciální vegetace 18 – bučina
s kyčelnicí devítilistou (Dentario enneaphylli-Fagetum) s přechody k vápnomilným bučinám (Fca),
potenciální vegetace jednotky 22 - okroticová bučina (Cephalanthero-Fagetum).
V území lze vylišit následující syntaxony fytocenologického systému curyšsko-montpeliérské
školy, uvedené v díle Vegetace ČR 1-4 (Chytrý a kol., 2007-2013). Některá společenstva jsou
vyvinuta pouze fragmentárně nebo v iniciálních stádiích.
Vegetace vodních rostlin zakořeněných ve dně
Třída VB. Potametea Klika in Klika et Novák 1941
Svaz VBB. Potamion Miljan 1933
VBB01. Potametum natantis Hild 1959
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Vegetace rákosin a vysokých ostřic
Třída MC. Phragmito-Magno-Caricetea Klika in Klika et Novák 1941
Svaz MCA. Phragmition australis Koch 1926
MCA01. Scoenoplectetum lacustris Chouard 1924
MCA02. Typhetum angustifoliae Pignatti 1953
MCA03. Typhetum latifoliae Nowiński 1930
MCA04. Phragmitetum australis Savič 1926
MCA08. Equisetetum fluviatilis Nowiński 1930
Svaz MCC. Eleocharito palustris-Sagittarion sagittifoliae Passarge 1964
MCC06. Eleocharitetum palustris Savič 1926
cf. MCC07. Alopecuro-Alismatetum plantaginis-aquaticae Bolbrinker 1984
Svaz MCF. Carici-Rumicion hydrolapathi Passarge 1964
cf. MCF01. Cicuto virosae-Caricetum pseudocyperi Boer et Sissingh in Boer 1942 (fragmenty)
Svaz MCH. Magno-Caricion gracilis Géhu 1961
cf. MCH03. Caricetum gracilis Savič 1926 (fragmenty)
Mezofilní a vlhké opadavé listnaté lesy (Carpino-Fagetea)
Třída LB. Carpino-Fagetea Jakucs ex Passarge 1968
Svaz LBC. Fagion sylvaticae Luquet 1926
LBC01. Galio odorati-Fagetum sylvaticae Sougnez et Thill 1959
Varianta Lathyrus vernus (LBC01a)
Suchomilná ruderální vegetace s dvouletými a vytrvalými druhy
Třída XC. Artemisietea vulgaris Lohmeyer et al ex von Rochow 1951
Svaz XCB. Dauco carotae-Melilotion Görs ex Rostański 1971
XCB01. Melilotetum albo-officinalis Sissingh 1950
XCB05. Poo compressae-Tussilagetum farfarae Tüxen 1931
Varianta Melilotus albus (XCB05c)

Přehled zvláště chráněných, ohrožených a ochranářsky významných druhů rostlin a živočichů
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Zpracováno s využitím následujících zdrojů: Wimmer (2017), Svoboda a kol. (2017)
název druhu

aktuální početnost
nebo vitalita
populace v ZCHÚ

stupeň ohrožení

popis biotopu druhu, další
poznámky

vyšší (cévnaté) rostliny
bahnička vejčitá

roztroušeně

-/C4a/C3

epilitorál a pobřežní mokřadní část
akumulační nádrže

vzácně

-/C4a/C4

pouze v OP mimo vlastní PR/ Š

ojediněle

-/C3/C3

akumulační nádrž - eulitorál

vzácně

O/C3/C3

na sutích ve spodních částech
lomových stěn ve světlých
náletových porostech na
karbonátových odvalech v SZ části
PR / A, Š

O/C4a/C3

náletový lesík s borovicí, břízou a
osikou při SZ okraji PR / A

ojediněle

-/C3/C3

porosty pionýrských dřevin na
odvalech / Š

roztroušeně

-/C4a/C3

akumulační nádrž - eulitorál

-/C4a/C3

porosty pionýrských dřevin na
odvalech / Š

vzácně

KO/C2b/C1

mělká tůňka při JV okraji
akumulační nádrže

ojediněle

-/C4a/C4

akumulační nádrž - eulitorál

vzácně

-/-/C3

skalní sutě a lomové stěny, osypy

O/C3/C4

bučina na vrcholové části Pacovy
hory / A

-/C4a/C4

bezlesí a navážky / A, Š

Eleocharis ovata
dřišťál obecný
(Berberis vulgaris)
kamýšník vrcholičnatý
(Bolboschoenus yagara)
kruštík tmavočervený
(Epipactis atrorubens)

okrotice bílá
(Cephalanthera damasonium)
ostružiník skalní
(Rubus saxatilis)
ostřice nedošáchor
Carex pseudocyperus
prvosenka jarní pravá
(Primula veris subsp. veris)
přeslička různobarvá
(Equisetum variegatum)
skřípinec jezerní
Schoenoplectus lacustris
turan pozdní
(Erigeron muralis)
vemeník dvoulistý
(Platanthera bifolia)
zeměžluč okolíkatá
(Centaurium erythraea)
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název druhu

aktuální početnost
nebo vitalita
populace v ZCHÚ

stupeň ohrožení

popis biotopu druhu, další
poznámky

houby (makromyceta)
krasočíška žlutá (Caloscypha
fulgens)

-/EN/-

-/A

brouci
Oxythyrea funesta

1

O/-

otevřená stanoviště

Agriotes cf. gallicus

2

-/EN

semixerotermní

Donacia cinerea

2

-/EN

mokřady, Typha

Ruteria hypocrita

1

-/NT

lesy

kobylky
Myrmecophilus acervorum
Cvrčík mravenčí

2

V

suchá stanoviště, myrmekofil

vážky
Sympetrum striolatum

1

-/NT

stojaté vody

Vážka žíhaná
mnohonožky
Svinulka žebrovitá
(Trachysphaera costata)

1 ks ze vzorku
(25. 6. 2016)
det. Pavel Kocourek
(Chyňava)

- / VU

poměrně vzácný východo-evropský
druh
v sutích jižní části lomu,
49°25'47"N, 14°49'47"E

měkkýši
Svinutec běloústý

středně hojně

- / NT

(Anisus leucostoma)

Běžnější druh periodických vod,
dále stojatých, méně častý
v pomaleji tekoucích vodách.
V PR v tůňkách a periodických
kalužích v západní vstupní části do
lomu

Zrnovka mechová

středně hojně

- / NT

(Pupilla muscorum)

Druh se vyskytuje většinou na
otevřených, suchých a
krátkostébelných stanovištích,
téměř vždy druhotného charakteru.
Paradoxně je hojná například na
městských trávnících, zatímco
z volné krajiny mizí.
V PR na stepních stanovištích.
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název druhu

aktuální početnost
nebo vitalita
populace v ZCHÚ

stupeň ohrožení

popis biotopu druhu, další
poznámky

Vrkoč malinký

středně hojně

- / NT

Plž typický pro otevřené biotopy,
kde obývá bylinné formace od
mokrých až po stepní a skalní
stanoviště. Velmi hojně žije na
prameništích, na sušších
stanovištích je hojný v případě
vyššího obsahu CaCO3 v půdě.
Lesu se vyhýbá.

(Vertigo pygmaea)

V PR na stepních stanovištích.
Hladovka horská

středně hojně

- / NT

(Ena montana)

Plž hojně obývá vlhčí listnaté lesy
od nížin do hor. Hojně se vyskytuje
v údolních a lužních porostech,
s oblibou vylézá na vlhké kmeny.
Na lesních stanovištích v jižní části
lomu a pod lomovou stěnou na 3.
etáži u jezírka.

obojživelníci
Čolek obecný

1

SO/NT

mělké stojaté vody mimo dosah ryb

2

SO/EN

mělké stojaté vody mimo dosah ryb

1

O/NT

stojaté vody

2

SO/VU

mělké stojaté vody mimo dosah ryb

1

SO/VU

stojaté vody

2

SO/VU

stojaté vody s vegetací

2

KO/EN

mělké vody s bohatými porosty
vegetace

2

-/NT

mělké stojaté vody mimo dosah ryb

Lissotriton vulgaris
Čolek velký
Triturus cristatus
Ropucha obecná
Bufo bufo
Blatnice skvrnitá
Pelobates fuscus
Skokan zelený
Pelophylax esculentus
Skokan krátkonohý
Pelophylax lessonae
Skokan ostronosý
Rana arvalis
Skokan hnědý
Rana temporaria
plazi
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název druhu

aktuální početnost
nebo vitalita
populace v ZCHÚ

stupeň ohrožení

popis biotopu druhu, další
poznámky

Ještěrka obecná

1

SO/VU

suchá výhřevná stanoviště

2

SO/NT

eurytopní

1

O/NT

okolí tůní

Sporadický výskyt

KO/VU

Stinná vlhčí stanoviště

-/LC

Lesní porost nad jižní částí lomu.

Lacerta agilis
Slepýš křehký
Anguis fragilis
Užovka obojková
Natrix natrix
Zmije obecná
Vipera berus
ptáci
datel černý

1 jedinec

Opakované záznamy.

(Dryocopus martius)

Hnízdění možné.
holub doupňák

2 jedinci

SO/VU

(Columba oenas)

Lesní porost nad východním
okrajem lomu.
Opakované záznamy.
Hnízdění pravděpodobné.

krahujec obecný

1 jedinec

SO/VU

Přelet nad PR.
Lokalita vhodné stanoviště.

(Accipiter nisus)

Hnízdění možné.
krkavec velký

2 jedinci

O/VU

Na přeletu územ.
Lokalita a její ochranné pásmo
především vhodné stanoviště.

(Corvus corax)

Hnízdění možné.
lejsek bělokrký

1 jedinec

-/NT

(Ficedula albicollis)

Lesní porost nad JZ okrajem
lomu.
Opakované záznamy.
Hnízděn možné.

lejsek šedý

4 jedinci

O/LC

(Muscicapa striata)

Porosty na spodní etáží lomu,
doprovodná vegetace v okolí
vodoteče.
Hnízdění možné.

slavík obecný

1 jedinec

O/LC

Hnízdění možné.

(Luscinia megarhynchos)
sýkora parukářka

1 jedinec

-/LC

1 jedinec

O/NT

Křoviny na horní etáži lomu.
Hnízdění možné.

(Lanius collurio)
vrabec polní

Lesní porost v JV části PR.
Hnízdění možné

(Lophophanes cristatus)
ťuhýk obecný

Porost na spodní etáži lomu.

4 jedinci

-/LC

(Passer montanus)

Křoviny pod jižním okrajem PR,
okraj pole nad severní hranicí
ZCHÚ.
Hnízdění možné.
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název druhu

žluna zelená

aktuální početnost
nebo vitalita
populace v ZCHÚ
2 jedinci

stupeň ohrožení

popis biotopu druhu, další
poznámky

-/LC

Lesní porosty v rámci PR a jejího
OP.

(Picus viridis)

Opakované záznamy.
Hnízdění pravděpodobné
Výr velký

1 pár

O/EN

Opakované hnízdění

Bubo bubo
savci
Vydra říční

mrtvý jedinec, lebka + SO/VU
první krční obratel

na nejspodnější zarostlé etáži v JZ
části lomu

(23. 6. 2016)

49°25'45.887"N, 14°49'42.113"E

det. P. Kadeřábek
(NM Praha)

Nalezeny 4 ks trusu pod mostním
objektem přes Chotčinský potok.

(Lutra lutra)

Ochranné pásmo zájmové lokality
přiléhající k Chotčinskému potoku
vhodné potravní stanoviště.
Kategorie vyhlášky 395/1992 Sb., Červeného seznamu a Červené knihy jsou uvedeny kódem u jednotlivých druhů.
Kategorie podle vyhlášky MŽP 395/1992 Sb.: KO = kriticky ohrožený, SO = silně ohrožený, O = ohrožený. Kategorie
podle Červeného seznamu rostlin (Grulich 2012): C1 = kriticky ohrožený, C2 = silně ohrožený, C3 = ohrožený, C4a =
vzácnější taxony vyžadující pozornost – blízké ohrožení, C4b = vzácnější taxony vyžadující pozornost – s chybějícími
informacemi. Kategorie podle Červené knihy květeny jižní části Čech: C1 = kriticky ohrožený, C2 = silně ohrožený, C3
= ohrožený či zranitelný, C4 = vzácnější taxony vyžadující další pozornost, D2 = nedokonale známě taxony. Kategorie
ohrožení dle červeného seznamu bezobratlých (Farkač et al. 2005), obratlovců (Brejšková et al. 2005): CR = kriticky
ohrožený druh, EN = ohrožený, VU = zranitelný, NT = téměř ohrožený, LC = málo dotčený. Tučně vyznačeny druhy
přílohy I směrnice o ptácích. V = regionálně významný druh.

Přílohy M5
Příloha M5-a: Lokalizace předmětů ochrany, ZCHD a významných botanických druhů
Příloha M5-b: Lokalizace ZCHD a významných zoologických druhů
2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti,
současnosti a blízké budoucnosti
a) ochrana přírody
Přírodní rezervace byla vyhlášena 7.12.2002 (nařízení Okresního úřadu Tábor 2/02).
V letech 2005 a 2008 proběhly na ZCHÚ managementové zásahy směřované k podpoře PO
(odstranění náletových dřevin, obnova závorového systému, likvidace odpadu)
b) lesní hospodářství
Jehličnaté porosty na vrcholu Pacovy hory pochází z umělé výsadby. Druhové složení
neodpovídá přirozené druhové skladbě. V rámci LHP a PP je nastavena obnova přirozeného
druhového složení.
c) zemědělské hospodaření
Severovýchodní hranice PR sousedí se zemědělsky intenzivně využívanou ornou půdou. Je
nežádoucí intenzivní hnojení a postřiky.
d) rybníkářství
Nemá vliv na vývoj PR ani PO.
e) myslivost
ZCHÚ je součástí honitby CZ3112110031 kde hospodaří Myslivecké sdružení ÚSVIT Dolní
Hořice. Provozování myslivosti v ZCHÚ výrazně nenarušuje cíle ochrany přírody, je ale
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f)

g)
h)

i)

nutno udržovat počty zvěře na úrovni úživnosti honitby, aby se zvěř nestala limitujícím
faktorem přirozené obnovy lesa.
rybářství
Vodní nádrž v severní části 3. etáže byla zarybněna (hrouzek obecný, plotice obecná, kapr
obecný). Toto zarybnění vytváří vysoce konkurenční prostředí pro larvy obojživelníků.
rekreace a sport
Zvyšující se využívání vystrojené lezecké stěny by mohlo ohrozit vývoj PO.
těžba nerostných surovin
Lom byl k těžbě vápenců aktivně využíván v letech 1857 - 1964, do roku 1998 pak na
výrobu drceného kameniva. Lom nebyl po ukončení těžby rekultivován zavážením zeminy a
vysazováním dřevin s výjimkou prostoru technologické linky a jejího okolí. V rámci
technických rekultivací byla prosívka z hald rozhrnuta v prostoru zahloubení. Část
původního vápencového lomu byla v rámci postupující těžby od 60. let 20. století zavážena
skrývkou a v současnosti tyto navážky výrazně vystupují nad terén.
ohrožující a rizikové faktory
Zpracováno s využitím následujících zdrojů: Wimmer (2017), Svoboda a kol. (2017)
V rámci terénních průzkumů byly zaznamenány následující negativní nebo potenciálně
negativní faktory s dopady na předmět ochrany:
1) zarůstání otevřených stanovišť dřevinami,
2) masové šíření vlčího bobu mnoholistého v travino-bylinných partiích,
3) silné zarybnění tůní početnými populacemi ryb

2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy
Rozhodnutí OkÚ Tábor o stanovení ochranných pásem prameništ Rutice u Chýnova ze dne 7.5.
1992
LHP pro LHC 211001- Tábor 1.1.2011-31.12.2020
OPRL pro PLO 16- Českomoravská vrchovina
2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch
2.4.1 Základní údaje o lesích
Přírodní lesní oblast
Lesní hospodářský celek / zařizovací obvod
Výměra LHC (zařizovacího obvodu)
v ZCHÚ (ha)
Období platnosti LHP (LHO)
Organizace lesního hospodářství
Nižší organizační jednotka

16- Českomoravská vrchovina
211001- Tábor
4,1
1.1.2011-31.12.2020
LS Tábor
Revír Chýnov

Přehled výměr a zastoupení souborů lesních typů
Přírodní lesní oblast:
Soubor lesních
typů (SLT)
4C
4S

Název SLT

Přirozená dřevinná skladba SLT

Vysýchavá bučina
Svěží bučina

BK 7, JD 1, DBZ 2, KL (JV), LP
BK 8, JD 2, DBZ, KL (JV), LP
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Výměra
(ha)
2,14
1,96

Podíl (%)
52,2
47,80

Celkem

4,1

100 %

Porovnání přirozené a současné skladby lesa
ZkratNázev dřeviny
ka
Jehličnany
Smrk ztepilý
SM
Jedle
bělokorá
JD
Borovice lesní
BO
Listnáče
Buk lesní
BK
Dub zimní
DBZ
Bříza bělokorá
BR
Javor mléč
JV
Lípa srdčitá
LP
Vrba jíva
JIV
Topol osika
OS
Jasan ztepilý
JS
Olše lepkavá
OL
Jeřáb ptačí
JR
Celkem

Současné zastoupení Současné zastoupení
(ha)
(%)
1,03

Přirozené
zastoupení (ha)

Přirozené
zastoupení (%)

0,6

14,63

3,07
0,43

74,88
10,49

32,29

0,11

3,45

0,38

11,91

1,11
+
+
0,41
0,15
+
+
+
3,2

34,8
+
+
12,85
4,7

100 %

4,1

100%

Pozn.: výměra porostní půdy je nižší než výměra PUPFL.
Doplňkové údaje zpracovány dle práce Wimmera (2017).
Podle lesnické typologické mapy (www.geoportal/uhul.cz) jsou na území PR mapovány následující
lesní typy:
řada živná (series trophicum)
4S1 svěží bučina šťavelová (Fagetum mesotrophicum - Oxalis acetosella), 4S2 svěží bučina se
svízelem drsným (Fagetum mesotrophicum - Galium rotundifolium), 4S5 svěží bučina biková s
mařinkou (Fagetum mesotrophicum - Luzula luzuloides, Galium odoratum), 4C3 vysýchavá bučina
vápencová s ostřicí prstnatou (Fagetum subxerothermicum - Carex digitata).

Květnaté bučiny
Fragmenty přírodě blízkých porostů květnatých bučin z rámce sv. Fagion sylvaticae se ve formě
starých kmenovin dochovaly pouze v těžbou nedotčených vrcholových částech masivu Pacovy
hory. Ve stromovém patru zcela převládá buk lesní (Fagus sylvatica), keřové patro není vytvořeno,
v bylinném patru jsou zastoupeny druhy květnatých bučin s podílem subacidofytů, na bohatším
stanovišti je významné zastoupení druhů teplomilnějších bučin nižších poloh přesahujících ze
stupně dubohabřin. Zastoupeny jsou druhy samorostlík klasnatý (Actaea spicata), lipnice hajní (Poa
nemoralis), svízel okrouhlolistý (Galium rotundifolium), starček hajní (Senecio nemorensis agg.),
violka lesní (Viola reichenbachiana), pšeníčko rozkladité (Milium effusum), šťavel kyselý (Oxalis
acetosella), kapraď samec (Dryopteris filix-mas), na bohatším stanovišti válečka lesní
(Brachypodium sylvaticum), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), hrachor jarní (Lathyrus
vernus), jaterník podléška (Hepatica nobilis), jahodník obecný (Fragaria vesca), žindava evropská
(Sanicula europaea). Vzácně zde byl v minulosti nalezen vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia).
Porosty lze přiřadit k as. Galio odorati-Fagetum, vzhledem k přítomnosti teplomilnějších druhů s
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přesahem do dubohabřin inklinují k variantě Lathyrus vernus, na vápencovém podkladu lze
teoreticky uvažovat o přechodu k vápnomilným bučinám sv. Sorbo torminalis-Fagion sylvaticae.
Na chudších stanovištích je podrost sporadický a druhově ochuzený a blíží se charakteru
mezotrofních holých bučin dříve označovaných jako Fagetum pauper.
Kulturní lesní porosty se stanovištně nepůvodními dřevinami
Kulturní deriváty na stanovištích společenstev sv. Fagion sylvaticae. Menší skupiny s převahou
smrku z výsadeb jsou zastoupeny J části (242 B2, B6) PR. Porosty byly částečně založeny při
rekultivaci po těžbě. V porostech převažuje smrk ztepilý (Picea abies), v příměsi je borovice lesní
(Pinus sylvestris), místy je významně přimíšena bříza bělokorá (Betula pendula). V S části PR (242
B7b) je předmýtná kmenovina (cca 70 r.) smrku ztepilého a břízy bělokoré, s příměsí borovice lesní
a topolu osiky (Populus tremula), jednotlivě jsou vtroušeny další dřeviny - buk lesní, javor klen
(Acer pseudoplatanus), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), olše lepkavá (Alnus glutinosa), jeřáb
ptačí (Sorbus aucuparia), v keřovém patru vrba jíva (Salix caprea). V podrostu jsou hojně
zastoupeny druhy květnatých bučin válečka lesní (Brachypodium sylvaticum), bažanka vytrvalá
(Mercurialis perennis), hrachor jarní (Lathyrus vernus), jaterník podléška (Hepatica nobilis),
jahodník obecný (Fragaria vesca), žindava evropská (Sanicula europaea).
Porosty tvořené nálety pionýrských dřevin
Sukcesní dřevinné nárosty s převahou pionýrských dřevin na stanovištích společenstev sv. Fagion
sylvaticae, na LT 4C3 s přechody ke sv. Sorbo-Fagion sylvaticae (poměrně hojný pomístní výskyt
Epipactis atrorubens, v minulosti zaznamenaný ojedinělý výskyt Cephalanthera damasonium).
Porosty vzniklé neřízenou sukcesí po ukončení těžby kamene. V dřevinné skladbě převažuje bříza
bělokorá, v příměsi je zastoupen smrk ztepilý, borovice lesní, vrba jíva, topol osika, lokálně i olše
lepkavá, jednotlivou příměs tvoří javor klen, jasan ztepilý, buk lesní a lípa srdčitá (Tilia cordata). V
keřovém patru se objevuje líska obecná (Corylus avellana), jeřáb ptačí, zimolez obecný (Lonicera
xylosteum). Typický podrost není vyvinut. Z významných druhů zde v SZ části PR byl zaznamenán
ojedinělý výskyt okrotice bílé (Cephalanthera damasonium), poměrně hojný je zde kruštík
tmavočervený (Epipactis atrorubens) a prvosenka jarní (Primula veris). Z dalších druhů lze uvést
ostružiník skalní (Rubus saxatilis), hrachor lesní (Lathyrus sylvestris), krvavec menší (Sanguisorba
minor), jetel prostřední (Trifolium medium), celík zlatobýl (Solidago virgaurea), zvonek
kopřivolistý (Campanula trachelium), čičorka pestrá (Securigera varia), pupava bezlodyžná
(Carlina acaulis), jahodník obecný.
Přílohy:
Příloha č. M3: PřílohaM3-h: Lesnické hospodaření – lesní půda
Příloha č. M4: Příloha M4-a: Dílčí plochy
2.4.2 Základní údaje o rybnících, vodních nádržích a tocích
Rybníky nejsou součástí ZCHÚ.
Vodní tok není součástí ZCHÚ.
Na jihozápadní hranice ZCHÚ navazuje na koryto Chotčinského potoka (zdroj: DIBAVOD, VÚV
TGM, v.v.i.; http://heis.vuv.cz).
Název vodního toku
Číslo hydrologického pořadí
Úsek dotčený ochranou
(řkm od–do)
Charakter toku

Chotčinský potok
1-07-04-0560-0-00
Lososové vody
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Příčné objekty na toku
Manipulační řád
Správce toku
Správce rybářského revíru
Rybářský revír
Zarybňovací plán

Povodí Vltavy s.p.
-

Příloha:
Příloha č. T2: Popis dílčích ploch a objektů
Příloha č. M4: Příloha M4-a: Dílčí plochy
2.4.3 Základní údaje o útvarech neživé přírody
Zpracováno dle práce Štěpánka (1999) Litochleba (1999) a Krejči (2008)
Zásadní význam lokality z geologického hlediska spočívá především v zachovaní řezu horninami
pestré skupiny moldanubika s karbonátovým vývojem. Je možné pozorovat vztahy jednotlivých
horninových těles mezi sebou a jejich styk a pozici v okolních pararulách. Dle publikovaných
materiálů je na ZCHÚ inventarizováno více jak 60 druhů minerálů a skupin.
Jedná se například galenitové zrudnění v chýnovských vápencích. Agregáty galenitu dosahují
velikosti až 1,5 cm, mají zajímavý mikrochemismus a anomální izotopické složení olova.
Mineralogicky pozoruhodné jsou až několik desítek cm mocné polohy vápenato-silikátových hornin
v dolomitickém až kalcitdolomitickém mramoru. Obsahují růžový chromitý korund, spinel, kyanit,
zoisit, anortit, rutil a zvláště zelený Cr-muskovit (dříve označovaný jako damourit). Odrůda
pargasitu, popsaná v těchto horninách v 70. letech 20. století, patří k hliníkem vůbec nejbohatším
amfibolům a Pacova hora je dodnes jednou z mála lokalit, kde byla nalezena. Mineralogický
výzkum v posledním desetiletí prokázal, že dravit se na lokalitě vyskytuje buď v podobě radiálně
paprsčitých agregátů na trhlinách bílého dolomitového mramoru, nebo tvoří až 2 cm mocné žilky v
jemně zrnitých silicifikovaných mramorech šedé barvy.
Cca 30 cm mocné ložní polohy bohaté arsenopyritem (podíl v hornině 10–20 obj. %) obsahují
rýhované, dokonale omezené idiomorfní metakrystaly do velikosti 1,5 × 0,8 × 0,8 cm. Na trhlinách
v amfibolitech zvláště v severní části lomu byly nalezeny na místní poměry neobvykle velké (až 7
cm) radiálně paprsčité agregáty laumontitu. Minerál má čistě bílou až slabě nažloutlou barvu a
narůstá na jemně zrnitý epidot. V menší míře je doprovázen kalcitem a vzácně prehnitem.
Kromě křemene (krystaly záhnědy do velikosti 6 cm), kalcitu, albitu, ilmenitu a stilbitu je zde
doložen i výskyt granátů ugranditové podskupiny s krajními členy grosularem a andraditem,
zajímavé jak barvou, tak velikostí, a především chemickým složením. Grosular--andradit vytváří v
erlanech nepravidelné zrnité agregáty hnědé až hnědočervené barvy, oproti tomu v žilách alpského
typu jde o andradit-grosular v podobě hnědých až špinavě zelených krystalů velikosti několika
milimetrů. Častou minerální složkou žil je epidot. Objevuje se ve formě prizmatických krystalů v
dutinách, nebo častěji jako zrnitý či stébelnatý pokrývá stěny trhlin často na velkých plochách.
Titanit je v erlanech pouze mikroskopický, v žilách alpského typu vytváří několik milimetrů velké
žlutohnědé krystaly narůstající na starší krystalovaný albit. V asociaci s epidotem a čirým až temně
fialovým krystalovaným fluoritem se vyskytuje prehnit.
Kromě již výše uvedených minerálů – stilbitu a laumontitu – doplňují skupinu zeolitů na Pacově
hoře též skolecit a heulandit. První z nich lze nalézt na trhlinách amfibolitu, kde jeho bílé nebo
nažloutlé paprsčité agregáty narůstají na starší epidot a narůžovělý labradorit-bytownit.

Příloha:
Příloha č. T2: Popis dílčích ploch a objektů
Příloha č. M4: Příloha M4-a: Dílčí plochy
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2.4.4 Základní údaje o nelesních pozemcích
Kapitola zpracována dle práce Wimmera (2017).
Současný vegetační kryt
Vegetace mělkých skeletovitých půd včetně vegetace vápencových a silikátových skalních stěn,
sutí a drolin
Fragmentárně vyvinutý typ vegetace na obnažených lomových stěnách jednotlivých etáží lo mu a
na přilehlých sutích. Vegetace má velmi nízkou pokryvnost a je druhově chudá. Stěny a přilehlé
sutě porůstají mechorosty a lišejníky. Do výplní mezi skalními výchozy zasahují druhy ze
sousedních trávníků jako kostřava ovčí (Festuca ovina), mateřídouška vejčitá (Thymus pulegioides),
kozinec sladkolistý (Astragalus glycyphyllos), mochna jarní (Potentilla tabernaemontani), z
ostatních druhů jsou zastoupeny komonice bílá (Melilotus albus), konopice lékařská (Melilotus
officinalis), divizna knotkovitá (Verbascum lychnitis), oman hnidák (Inula conyzae), hadinec
obecný (Echium vulgare), lipnice hajní (Poa nemoralis), mrkev obecná (Daucus carota), štírovník
růžkatý (Lotus corniculatus), pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris), třezalka tečkovaná (Hypericum
perforatum), starček lepkavý (Senecio viscosus) aj. Poměrně významné je zastoupení ruderálních
společenstev sv. Dauco carotae-Melilotion. Na suti byl v minulosti i současnosti doložen
roztroušený výskyt kruštíku tmavočerveného (Epipactis atrorubens). Společenstva lze rámcově
zařadit do sv. Cystopteridion, k ochuzené as. Asplenietum rutae-murario-trichomanis), popř. do sv.
Asplenion septentrionalis.

Vegetace mokřadních stanovišť
Menší akumulační vodní nádrž vzniklá již v době těžby v S části 3. etáže lomu je dotována vodou z
okolních horninových vrstev a doplňována srážkovou vodou, velikost nádrže kolísá mezi 0,3 až 0,5
ha, max. hloubka činí zhruba 1 m.
Břehy a vodní plochu eulitorálu a epilitorálu porůstá mokřadní vegetace sladkovodních rákosin s
rákosem obecným (Phragmites australis) a ojedinělým orobincem širolistým (Typha latifolia) a o.
úzkolistým (T. angustifolia), méně skřípinec jezerní (Schoenoplectus lacustris), typické jsou
v břehové části poměrně rozsáhlé porosty sítiny článkované (Juncus articulatus), vtroušeně žabník
jitrocelový (Alisma plantago-aquatica), bahnička vejčitá (Eleocharis ovata), kamýšník vrcholičnatý
(Bolboschoenus yagara), sítina klubkatá (Juncus conglomeratus), s. rozkladitá (J. effusus), poměrně
rozsáhlé porosty tvoří ostřice skloněná (Carex demissa), jednotlivou příměs tvoří o. měchýřkatá (C.
vesicaria), o. nedošáchor (C. pseudocyperus), o. štíhlá (C. acuta), přeslička poříční (Equisetum
fluviatile), o. bahenní (E. palustre). Nejvýznamnějším druhem je kriticky ohrožená přeslička
různobarvá (E. variegatum), vyskytující se v menší populaci při J okraji nádrže v mělké tůňce.
Syntaxonomicky se jedná o fragmenty společenstev rákosin a vysokých ostřic tř. PhragmitoMagnocaricetea (as. Phragmitetum communis, as. Schoenoplectetum lacustris, as. Typhetum
latifoliae, as. Typhetum angustifoliae, as. Equisetetum fluviatilis, as. Eleocharitetum palustris) s
fragmenty dalších společenstev. Relativně plošně významné je iniciální společenstvo s Carex
demissa vyvinuté v podmáčených břehových partiích nádrže navazujících na vlastní litorál. Výskyt
Carex demissa a Equisetum variegatum poukazují na určité vývojové vztahy ke společenstvům s
kalcikolními druhy z rámce sv. Sphagno warnstorfii-Tomenthypnion nitensis (v dřívějším pojetí
Caricion demissae p.p.). V akumulační nádrži jsou vytvořeny fragmenty společenstev z rámce sv.
Nymphaeion albae (as. Potametum natantis).
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Vegetace antropicky podmíněných (ruderálních) stanovišť
Převládající typ vegetace na plochách ponechaných po ukončení těžby kamene, které dosud
nezarostly sukcesními dřevinnými nálety a nárosty nebo které na nich nejsou zapojené. Převládá
třtina křovištní (Calamagrostis epigejos), místy hojně vlčí bob mnoholistý (Lupinus polyphyllus),
kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), místy jsou zastoupena iniciální stádia společenstev
nízkostébelných trávníků.
Příloha:
Příloha č. T2: Popis dílčích ploch a objektů
Příloha č. M4: Příloha M4-a: Dílčí plochy
2.5 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních ochranářských zásahů do území a závěry
pro další postup
V ZCHÚ proběhly managementové zásahy vedoucí ke snížení rizika kontaminace prostředí ze
skládek komunálního odpadu a preventivní opatření proti ukládání dalšího. Z lokality byl odvezen a
vyklizen odpad a díky obnově závorového systému již nedochází k jeho opětovnému ukládání.
Zároveň byl v roce 2009 úspěšně zlikvidován zbytkový kovový materiál po těžbě.
Zásahy, které proběhly v letech 2005 a 2009 za účelem likvidace náletových dřevin, je vzhledem
k charakteru lokality a předmětu ochrany nutné opakovat.
Počet ryb se nepodařilo udržet na úrovni umožňující nerušený vývoj obojživelníků, je tedy třeba
opakovat i tento zásah.
2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize
Kolize zájmů ochrany území je možné předpokládat v případě výskytu obojživelníků na
terestrických stanovištích a výskytu plazů při kosení stanovišť v době jejich zvýšené aktivity.
V případě zjištění negativního ovlivnění ZCHD obojživelníků a plazů, kteří jsou jedním ze
současných předmětů ochrany ZCHÚ, lze stanovit jako prioritní zájem ochranu ZCHD
obojživelníků a plazů.
Zároveň je třeba minimalizovat riziko možné kolize vhodnou volbou termínu provádění
managementu mimo termíny hnízdění ptáků a rozmnožování obojživelníků.
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3. Plán zásahů a opatření
Zpracováno dle práce Wimmera (2017), Svobody a kol. (2017), http://drusop.nature.cz, LHP pro
LHC Tábor, OPRL pro LO 16- Českomoravská vrchovina, www.uhul.cz
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
Nejcennější lesní porosty v OP tvoří přírodě blízké staré bukové kmenoviny charakteru
květnatých bučin z rámce sv. Fagion sylvaticae. Pro tyto porosty (242 C17/7, 242 D16) platí stejná
doporučení jako pro staré bukové kmenoviny v PR. Obnova bude realizována jednotlivým výběrem
při nepřetržité obnovní době s maximálním využitím přirozeného zmlazení buku v podrostu a jeho
následné postupné uvolňování s cílem vytvořit věkově a prostorově diferencovaný porost. Při
nedostatečné přirozené obnově je nutno formou podsadeb doplňovány chybějící nebo nedostatečně
zastoupené dřeviny přirozené skladby. Veškeré zmlazení dřevin přirozené skladby a umělé výsadby
musí být chráněny proti škodám zvěří (okus) individuálním či plošným plocením a nátěry. Padlá
hmota bude ponechávána v porostech na místě k samovolnému rozpadu. Jehličnaté porosty na
vrcholu Pacovy hory (242 C9) bude vhodné postupně přeměnit na porosty s vyšším zastoupením
dřevin přirozené skladby (BK, JD, KL) formou předsunutých obnovních prvků. Veškeré umělé
výsadby i případné přirozené bodové zmlazení je nutno chránit proti zvěři.
V ostatních lesních porostech zasahujících do ochranného pásma PR není hospodaření nijak
omezeno a podléhá platnému LHP
Přílohy:
Příloha M3-h: Lesnické hospodaření – lesní půda
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Rámcová směrnice péče o les podle souborů lesních typů

Číslo
směrnice

Kategorie
lesa

Soubory lesních typů

Les hospodářský 4C, 4S
Les zvláštního
určení
Předpokládaná cílová druhová skladba dřevin
SLT
Druhy dřevin a jejich orientační podíly v cílové druhové skladbě (%)
4C: BK 7, JD 1, DBZ 2, KL+, LP+
4C
4S: BK 8, JD 2, DBZ, KL (JV), LP
4S
1

Porostní typ A
Fragmenty květnatých bučin

Porostní typ B
Smíšené porosty, převážně
náletového původu

Základní rozhodnutí
Hospodářský způsob (forma)
Výběrný

Hospodářský způsob (forma)
Podrostní

Obmýtí
Fyzické

Obmýtí
100

Obnovní doba
Nepřetržitá

Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty
Udržení a trvalá podpora přírodě
blízké druhové skladby porostů

Obnovní doba
30

Porostní typ C
Smrkové porosty

Obmýtí
100

Obnovní doba
40

Přeměna smrkových kulticenóz a náletů na porosty s přírodě blízkou
druhovou skladbou.

Způsob obnovy a obnovní postup, včetně doporučených technologií
Jednotlivým výběrem podporovat
S obnovou započít v předsunutých clonných skupinách (s využitím
prostorovou a věkovou diferenciaci
přirozeně vzniklých světlin) pro zavedení BK a JD. Po zajištění kultur
porostů. Padlou dřevní hmotu
rozšiřovat tyto skupiny postupně do stran. Již v předmýtním věku
ponechávat na místě samovolnému
podporovat vtroušený BK (event. KL, LP a další cenné listnáče
rozpadu.
uvolňováním v korunách za účelem dosažení přirozeného zmlazení. Místa
s volnějším korunovým zápojem, kde se přirozená obnova nedostaví,
využívat k podsadbám.
Způsob zalesnění, stanovení druhů a procento melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu
Přirozená obnova dřevin cílové druhové skladby (pokud se dostaví). Při nedostatečné intenzitě zmlazování
přistoupit k podsadbám. Využívat silnější sadební materiál.
Dřeviny uplatňované při zalesnění za použití umělé obnovy (%)
SLT
druh dřeviny
komentář k způsobu použití dřeviny při umělé obnově
4C
BK7, JD1-2
Využívání míst s volnějším zápojem, podsazovat.
4S
Péče o nálety, nárosty a kultury a výchova porostů, včetně doporučených technologií
Podpora cílové druhové skladby, odstraňování nežádoucích druhů. Žádoucí nálety a nárosty chránit před
škodami zvěří a redukovat buřeň.
Opatření ochrany lesa včetně doporučených technologií
Důsledná obrana před škodami zvěří, trvalá podpora věkové a druhové diference porostu pro zvýšení jeho
stability.
Provádění nahodilých těžeb včetně doporučených technologií
Pouze se souhlasem orgánu ochrany
Zpracování nahodilých těžeb dle uvážení OLH.
přírody
Chemická asanace kůrovcového dříví není v ZCHÚ žádoucí.
Poznámka
Lesní porosty nejsou v ZCHÚ hlavním předmětem ochrany.
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b) péče o rybníky (nádrže) a vodní toky
Rybníky a vodní toky nejsou součástí tohoto ZCHÚ.
c) péče o nelesní pozemky
Z hlediska managementu zaměřeného na vegetaci mimo PUPFL (část s náletovými porosty s
plochami ruderálních travinných a keřových porostů) lze obecně doporučit následující postup:
 v krátkodobém výhledu
prořezání hustších skupin s dřevinnými nárosty, ponechávat borovice a vtroušené cenné
listnáče (KL, OL, JS, BK), vyklízet SM a redukovat BR, OS a JIV. Zásahy směřovat do míst
výskytu zvláště chráněných a ohrožených kalcifytů (bazifytů) s cílem vytvořit vhodné
podmínky pro jejich další existenci a šíření
Periodicita zásahů: razantní vyřezání dřevin 1x za platnost plánu péče (30-50% hmoty)
 v dlouhodobém výhledu
v rozvolněných odrůstajících dřevinných nárostech upravovat dřevinnou skladbu
vyklizováním krátkověkých a stanovištně a geograficky nepůvodních dřevin a nahrazovat je
podsadbami odrostků dřevin přirozené skladby (BK, DBZ, LP, KL)
d) péče o rostliny
 v krátkodobém výhledu
Podpora přesličky různobarvé vytvářením nových plošek narušením půdního povrchu
v místech výskytu a odstraňování konkurující vegetace s využitím ručních nástrojů a pod
dohledem botanika.
plochy s převahou ruderální vegetace pravidelně kosit s následným odstraněním pokosené
hmoty (možno spálit na vhodném místě v lomu)
Periodicita zásahů: seč ruderálních porostů 2x ročně (termín zásahu VI, VIII-IX, první seč
před květem vlčího bobu mnoholistého), po stabilizaci druhové skladby a potlačení silně
expandujících druhů snížit počet sečí na 1x ročně

 v dlouhodobém výhledu
na místech s výskytem ZCHOD vycházet z aktuálního stavu bylinného podrostu, v případě
potřeby blokovat nežádoucí sukcesi expanzních druhů
plochy se sporadickou vegetací (centrální část 3. etáže lomu) ponechávat zatím bez zásahu
přirozené sukcesi
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e) péče o živočichy
Pro podporu výskytu herpetofauny lze doporučit částečné odstranění sedimentu a porostu rákosu
obecného ve stávajících tůních. Zásah je třeba realizovat mimo rozmnožovací období obojživelníků
a za dohledu botanika. U zarybněné nádrže je třeba prolovení elektrickým agregátem. Pro podporu
výskytu a hnízdění ptáků lze doporučit značení doupných stromů, zanesení do lesnických podkladů
a instalace 20 ks budek pro ptáky.
Zákaz umisťování krmelců a krmelišť v ZCHÚ, udržování stavů zvěře na úrovni úživnosti území.
f) péče o útvary neživé přírody
V místě odkrytého geologického profilu ve východní části lomu a v prostoru 3. etáže provést úplnou
likvidaci náletových dřevin.
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3.1.2 Tab 2. Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území
označení
plochy
nebo
objektu

výměra
(ha)

0,50
1

0,27
2a
2b

2c
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2,57

0,63

stručný popis charakteru plochy nebo
objektu a dlouhodobý cíl péče

doporučený zásah

naléha termín
vost
provedení

interval provádění

mělká akumulační nádrž, na vodě menší
populace rdestu vzplývavého, na ploše i u
břehů porosty sladkovodních rákosin a
vegetace bahnitých substrátů s žabníkem
jitrocelovým a sítinou článkovanou, místy
ostřice nedošáchor a ostřice štíhlá,
významný výskyt kriticky ohrožené
přesličky různobarvé. Rozmnožování
obojživelníků.

Prolovení elektrickým agregátem 1
– odstranění nežádoucích druhů
ryb.
Tvorba nových plošek pro 1
přesličku různobarvou

VIII-IX

2-3x za platnost plánu
péče

VI-VII

2x za platnost plánu péče

Částečné odstranění sedimentu a 2
tím i populace expandujícího
rákosu v tůni.

VIII-II

Jednorázově

vlhčí část 3. etáže lomu na kontaktu s
mělkou vodní nádrží, místy mladé nálety a
nárosty pionýrských dřevin
sušší část 3. a 4. etáže lomu s ruderální
vegetací a různověkými sukcesními
dřevinnými nárosty a výsadbami

Tvorba nových plošek
přesličku různobarvou

VI-VII

2x za platnost plánu péče

V případě potřeby vyřezání 2
náletových
dřevin
na
neposečených plochách.

VIII-IX

Jednorázově,
dle potřeby

Pravidelné sečení (v případě 1
požadavků
entomologů
s
posunem - pruhové) s odklízením
posečené biomasy mimo plochu
ZCHÚ.
1. a 2. etáž lomu, převažuje ruderální V případě potřeby vyřezání 2
vegetace s třtinou křovištní a se náletových
dřevin
na
sukcesními nálety a nárosty pionýrských neposečených plochách.
dřevin
Pravidelné sečení (v případě 1
požadavků
entomologů
s
posunem - pruhové) s odklízením
posečené biomasy mimo plochu
ZCHÚ.

VI-VII,
VIII-IX

2x ročně

VIII-IX

Jednorázově,
dle potřeby

VI-VII,
VIII-IX

2x ročně

pro 1

následně

následně

označení výměra stručný popis charakteru plochy nebo
doporučený zásah
plochy
(ha)
objektu a dlouhodobý cíl péče
nebo
objektu
3a
0,70
skalnaté stěny 1., 2. a 3. etáže se Likvidace dřevinných náletů a
sporadickou skalní vegetací a jednotlivými nárostů v místech odkrytých
dřevinnými nárosty
geologických profilů. Úplná
likvidace s následnou aplikací
arboricidu na řezné plochy
3b
0,43
prudký svah se skalními výchozy, porostlý Selektivní odstranění dřevinných
řídkým porostem pionýrských dřevin
náletů a nárostů v místech
odkrytých geologických profilů
5
0,70
plocha s navážkami s ruderální vegetací, Náletové porosty na svazích a po
sukcesními nálety a nárosty pionýrských obvodu
plošiny
razantním
dřevin, místy rekultivační výsadby
zásahem prosvětlit (30-50%),
ponechávat borovici a vtroušené
cenné listnáče. Řezné plochy
natírat arboricidem.
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naléha termín
vost
provedení

interval provádění

1

VIII-IX

Jednorázově,
dle potřeby

následně

1

VIII-IX

Jednorázově,
dle potřeby

následně

2

VIII-IX

Jednorázově,
dle potřeby

následně

Vybrané plochy s expanzními 1
bylinnými druhy kosit (pokusit
se vytvořit trávníky)

VI-VII,
VIII-IX

2x ročně

a) lesy
označení výměra stručný popis charakteru plochy nebo
plochy
(ha)
objektu a dlouhodobý cíl péče
nebo
objektu
4a
1,83
lesní porosty na PUPFL. Větší část je
porostlá sukcesními dřevinnými nárosty
(BR, OS, SM, BO, OS, vtr. BK, KL, JR,
OL, JS, JIV), při J okraji zasahuje z OP
stará kmenovina s BK
JPRL 242 B7b, B13, bezlesí 242 B503

doporučený zásah

naléha termín
vost
provedení

V mladých porostech výchovné 2
zásahy na úpravu dřevinné
skladby, hustoty a zdravotního
stavu porostů, v podúrovni cíleně
uvolňovat
příměs
cenných
listnáčů
včetně
případných
semenáčků.

VIII-II

1x za dobu trvání plánu
péče

Stará
buková
kmenovina 1
instalace 20 ks budek+ vyznačení
doupných stromů

IX-XI

Jednorázově

V případě potřeby vyřezat nálety
smrku

VIII-II

Jednorázově,
dle potřeby

Případné bukové zmlazení plotit
proti zvěři nebo opatřit nátěry
proti okusu.
4b

2,31

interval provádění

lesní porosty na PUPFL. Převažuje BR,
2
V mladých porostech výchovné
SM, BO, vtroušeně OS, BK, JIV, LP
zásahy na úpravu dřevinné
skladby, hustoty a zdravotního
JPRL 242 B2, B3, B6
stavu porostů.

Dle zmlazení

VIII-II

2x za decennium

VIII-II

Dle zmlazení

Redukce náletových dřevin
4c

0,11

lesní porosty na PUPFL. Stará kmenovina Stará buková kmenovina bez 2
BK na vrcholu Pacovy hory
zásahu
Bukové zmlazení plotit proti
zvěři

naléhavost - stupně naléhavosti jednotlivých zásahů se uvádí podle následujícího členění:
1. stupeň - zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany)
2. stupeň - zásah vhodný,
26

následně

3. stupeň - zásah odložitelný.

Příloha:
Příloha M4-a: Mapa dílčích ploch
Příloha M4-b: Management stanovišť
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b) rybníky (nádrže)
Rybníky nejsou součástí ZCHÚ.
c) útvary neživé přírody
V místě odkrytého geologického profilu ve východní části lomu a v prostoru 3. etáže (DP3a a
DP3b) provést úplnou likvidaci náletových dřevin.
Periodicita: 1-2x za platnost plánu péče.
Příloha:
Příloha č. T2: Popis dílčích ploch a objektů
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d) nelesní pozemky
Prolovení vodní nádrže elektrickým agregátem – odstranění nežádoucích druhů ryb.
Periodicita: 2-3x za platnost plánu péče
Částečné odstranění sedimentu a porostu rákosu v tůni.
Periodicita: jednorázově
V případě nežádoucí sukcese dřevinných nárostů jejich redukce, trvale udržovat stepní výslunný
charakter stanovišť.
Sečení 1-2x ročně
Podpora populace přesličky různobarvé - ruční rozrušování půdního povrchu.
Příloha:
Příloha č. T2: Popis dílčích ploch a objektů
Příloha M4-a: Mapa dílčích ploch
Příloha M4-b: Management stanovišť
3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů a
přehledu činností
Zásady hospodaření v lesích ochranného pásma ZCHÚ:
Obnova přírodě blízkých porostů květnatých bučin bude probíhat nadále výběrným způsobem
hospodaření při fyzické době obmýtí a nepřetržité obnovní době. Světliny, kde se nedostaví
přirozená obnova žádoucích druhů, bude využito k podsadbám chybějících a nedostatečně
zastoupených druhů dřevin přirozené skladby.
Padlá dřevní hmota bude zanechána na místě samovolnému rozpadu. Kultury a nálety žádoucích
rostlin je třeba chránit před poškozením zvěří oplůtky nebo nátěry.
Smrkovou a modřínovou porostní skupinu (242/C/8, 9) přeměnit podrostním způsobem hospodaření
(clonné seče) na přirozenější druhovou skladbu.
V ostatních lesích OP je možné hospodařit bez omezení dle LHP.
Pozn. Ve východní části navazuje na PR a její ochranné pásmo NPP Chýnovská jeskyně. Bližší
ochranné podmínky tohoto MZCHÚ jsou uvedeny v aktuálním plánu péče
3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu
V době platnosti tohoto plánu péče je zapotřebí obnovit obvodové značení hranic ZCHÚ – pruhové
značení, tabulky s malým státním znakem.
3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území
Rozšíření předmětů ochrany o:
ZCHD ptáků a druhy přílohy I směrnice o ptácích zjištěné ornitologickým průzkumem
Obojživelníky a plazy zjištěné na lokalitě
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Tyto rostliny:
kriticky ohrožené druhy (KO) - přeslička různobarvá (Equisetum variegatum)
ohrožené druhy (O) – okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), kruštík tmavočervený (Epipactis
atrorubens) a vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
Rozšíření plochy ZCHÚ o cenné, přírodě blízké květnaté bučiny na Pacově hoře a na jihu ZCHÚ.
3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností
Odstranění lezeckého vystrojení stěny
3.6 Návrhy na vzdělávací využití území
Současné informační cedule jsou dostačující, stejně tak využití pro geologické exkurze. Před
koncem platnosti tohoto plánu péče bude nutné informační cedule obnovit a při obnově je doplnit o
jmenovité zákazy vztahující se k ZCHÚ.
3.7 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území
Provedení monitoringu ZCHD živočichů v prvním roce po úpravě tůní, následně 1x za 3 roky.
Provedení monitoringu ZCHD rostlin v prvním roce po zahájení managementu sečení, následně 1x
za 3 roky.
Provádění pravidelného monitoringu - důsledná kontrola vlivu managementu na ZCHD, nejméně 1x
za 2 roky.
Speleologický průzkum krasových objektů 1x za dobu trvání plánu péče.
Mineralogický průzkum (pokračování současného průzkumu).
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4. Závěrečné údaje
4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých zásahů
(druhů prací)
Uvedené ceny opakovaných zásahů jsou stanoveny orientačně na základě ceníku AOPK ČR (v
cenách bez DPH). V případě IP a monitoringu jsou stanoveny jako ceny běžné za podobné objemy
prací.
Druh zásahu (práce) a odhad množství (např.
plochy)
Jednorázové a časově omezené zásahy
Údržba značení hranic po 10 letech
Úprava tůní (odstranění sedimentu a části vegetace
Označení doupných stromů
Odstranění nežádoucích druhů ryb
20 ks budek včetně instalace
Obnova informačních panelů 2ks
Odstrojení lezecké stěny
Speleologický průzkum krasových objektů
Mineralogický průzkum
Jednorázové a časově omezené zásahy celkem (Kč)
Opakované zásahy
Pravidelné mozaikové sečení mimo PUPFL 2x ročně
Pravidelný monitoring 1x za 2 roky
Kontrola a čištění budek
Jednoduchý monitoring (herpetofauna, bezobratlí,
rostliny) 1x za 3 roky
Odstranění náletových dřevin mimo PUPFL 2x za
dobu platnosti plánu péče
Tvorba plošek pro přesličku různobarvou 2x za dobu
platnosti plánu péče
Opakované zásahy celkem (Kč)
N á k l a d y c e l k e m (Kč)

Orientační
náklady za rok
(Kč)
-------------------------------------------------------

28.000,40.000,15.000,25.000,6.000,20.000,20.000,20.000,20.000,194.000,-

----------

----------

Orientační náklady
za období platnosti
plánu péče (Kč)

160.000,10.000,15.000,75.000,-

1.600.000,50.000,150.000,225.000,-

234.000,-

468.000,-

15.000,-

30.000,-

494.000,-

2.523.000,2.717.000,-
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Předpis č. 395/1992 Sb. Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se
provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny.
Směrnice EU 92/43/EHS O ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě
rostoucích rostlin (směrnice „o stanovištích“).
Směrnice EU 2009/147/ES O ochraně volně žijících ptáků (směrnice „o ptácích“).
Google™earth 7.1.2.2041. Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,
USA.
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http://drusop.nature.cz
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www.cuzk.cz
www.geoportal/uhul.cz
www.kontaminace.cenia.cz
www.mapy.cz
www.mapy.nature.cz
www.naturaservis.net
Mapové podklady: předány Jihočeským krajem zpracovatelům projektu „Zpracování plánů péče a
podkladů pro plány péče pro vybraná zvláště chráněná území v působnosti Jihočeského kraje“
smlouvou o užití digitálních dat.
4.3 Seznam používaných zkratek
AOPK ČR Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
as. asociace
cf. confer = porovnej, vezmi v potaz
DP dílčí plocha
EVL evropsky významná lokalita
GIS geografický informační systém
IP inventarizační průzkum
JPRL jednotky prostorového rozdělení lesa
KN katastr nemovitostí
KÚJČK Krajský úřad Jihočeského kraje
LČR Lesy České republiky s. p.
LHC lesní hospodářský celek
LHO lesní hospodářské osnovy
LHP lesní hospodářský plán
LS lesní správa
LT lesní typ
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MŽP Ministerstvo životního prostředí ČR
OP ochranné pásmo
OPRL oblastní plány rozvoje lesa
PLO přírodní lesní oblast
PO předmět ochrany
PP přírodní památka
S, Z, J… sever, západ, jih…
ÚAP JčK územně analytické podklady Jihočeského kraje
sv. svaz
ÚSOP ústřední seznam ochrany přírody
v.s. vegetační stupeň
ZCHD zvláště chráněné druhy
ZCHÚ zvláště chráněné území
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Příloha T1 - Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich

Tabulky:
označení
JPRL

242B2

0,28

4S

číslo
rámcové
směrnice
/
porostní
typ
1C

242B3

1,24

4S

1B

242B6
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výměra
dílčí
plochy
(ha)

0,51

SLT

4S

1B

dřeviny

zastoupe
ní dřevin
(%)

Věk
porostu
k
1.1.2017

doporučený zásah

naléha
-vost

SM
JIV
BR
JS
OL

70
20
10
+
+

18

Prořezávka 2x za období plánu péče

2

JIV
BR
JS
OL

80
20
+
+

25

Nálety smrku prořezat

3

Uvolnit v podrostu dřeviny cílové druhové
skladby

2

BR
SM
BO
OS
BK
KL
JR
OL
JS
JIV

45
40
10
5
+
+
+
+
+
+

59

Přednostně odstraňovat kůrovcové souše a
stromy napadené, nebo disponované k
napadení.

1

Uvolnit vtroušený BK a KL v podúrovni
náletových dřevin. Individuálně ochránit
perspektivní bodové zmlazení BK, DB a
KL (semenáčky).

2

Světliny v porostu využít k podsadbám
(BK, KL, LP).

3

Zajistit ochranu sazenic před okusem zvěří.

2

poznámka

Asanace kůrovcového
dříví mechanicky.

označení
JPRL

242B7b

242B13
242C17/
7a

výměra
dílčí
plochy
(ha)

0,66

0,18
0,11

SLT

4C

4C

číslo
rámcové
směrnice
/
porostní
typ
1B

1A

dřeviny

zastoupe
ní dřevin
(%)

Věk
porostu
k
1.1.2017

BR
SM
BO
OS
BK
KL
JR
OL
JS
JIV

45
40
10
5
+
+
+
+
+
+

69

BK
SM

100
+

129

doporučený zásah

naléha
-vost

Přednostně odstraňovat kůrovcové souše a
stromy napadené, nebo disponované k
napadení.

1

Uvolnit vtroušený BK a KL v podúrovni
náletových dřevin. Individuálně ochránit
perspektivní bodové zmlazení BK, DB a
KL (semenáčky).

2

Světliny v porostu využít k podsadbám
(BK, KL, LP).

3

Zajistit ochranu sazenic před okusem zvěří.
Vyřezat nálet SM

2
2

Zajistit ochranu nezajištěných jedinců před
okusem zvěří.

2

poznámka

Asanace kůrovcového
dříví mechanicky.

Příloha T2 - Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich
označení
plochy
nebo
objektu

38

výměra
(ha)

stručný popis charakteru plochy nebo
objektu a dlouhodobý cíl péče

doporučený zásah

naléha termín
vost
provedení

interval provádění

označení
plochy
nebo
objektu

výměra
(ha)

0,50
1

0,27
2a
2b

2c

3a
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2,57

0,63

0,70

stručný popis charakteru plochy nebo
objektu a dlouhodobý cíl péče

doporučený zásah

naléha termín
vost
provedení

interval provádění

mělká akumulační nádrž, na vodě menší
populace rdestu vzplývavého, na ploše i u
břehů porosty sladkovodních rákosin a
vegetace bahnitých substrátů s žabníkem
jitrocelovým a sítinou článkovanou, místy
ostřice nedošáchor a ostřice štíhlá,
významný výskyt kriticky ohrožené
přesličky různobarvé. Rozmnožování
obojživelníků.

Prolovení elektrickým agregátem 1
– odstranění nežádoucích druhů
ryb.
Tvorba nových plošek pro 1
přesličku různobarvou

VIII-IX

2-3x za platnost plánu
péče

VI-VII

2x za platnost plánu péče

Částečné odstranění sedimentu a 2
tím i populace expandujícího
rákosu v tůni.

VIII-II

Jednorázově

vlhčí část 3. etáže lomu na kontaktu s
mělkou vodní nádrží, místy mladé nálety a
nárosty pionýrských dřevin
sušší část 3. a 4. etáže lomu s ruderální
vegetací a různověkými sukcesními
dřevinnými nárosty a výsadbami

Tvorba nových plošek
přesličku různobarvou

VI-VII

2x za platnost plánu péče

V případě potřeby vyřezání 2
náletových
dřevin
na
neposečených plochách.

VIII-IX

Jednorázově,
dle potřeby

Pravidelné sečení (v případě 1
požadavků
entomologů
s
posunem - pruhové) s odklízením
posečené biomasy mimo plochu
ZCHÚ.
1. a 2. etáž lomu, převažuje ruderální V případě potřeby vyřezání 2
vegetace s třtinou křovištní a se náletových
dřevin
na
sukcesními nálety a nárosty pionýrských neposečených plochách.
dřevin
Pravidelné sečení (v případě 1
požadavků
entomologů
s
posunem - pruhové) s odklízením
posečené biomasy mimo plochu
ZCHÚ.
skalnaté stěny 1., 2. a 3. etáže se Likvidace dřevinných náletů a 1
sporadickou skalní vegetací a jednotlivými nárostů v místech odkrytých
dřevinnými nárosty
geologických profilů. Úplná
likvidace s následnou aplikací
arboricidu na řezné plochy

VI-VII,
VIII-IX

2x ročně

VIII-IX

Jednorázově,
dle potřeby

VI-VII,
VIII-IX

2x ročně

VIII-IX

Jednorázově,
dle potřeby

pro 1

následně

následně

následně

označení výměra stručný popis charakteru plochy nebo
doporučený zásah
plochy
(ha)
objektu a dlouhodobý cíl péče
nebo
objektu
3b
0,43
prudký svah se skalními výchozy, porostlý Selektivní odstranění dřevinných
řídkým porostem pionýrských dřevin
náletů a nárostů v místech
odkrytých geologických profilů
5
0,70
plocha s navážkami s ruderální vegetací, Náletové porosty na svazích a po
sukcesními nálety a nárosty pionýrských obvodu
plošiny
razantním
dřevin, místy rekultivační výsadby
zásahem prosvětlit (30-50%),
ponechávat borovici a vtroušené
cenné listnáče. Řezné plochy
natírat arboricidem.
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naléha termín
vost
provedení

interval provádění

1

VIII-IX

Jednorázově,
dle potřeby

následně

2

VIII-IX

Jednorázově,
dle potřeby

následně

Vybrané plochy s expanzními 1
bylinnými druhy kosit (pokusit
se vytvořit trávníky)

VI-VII,
VIII-IX

2x ročně

Mapy:
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