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NRBC . 1 – Stroupe
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM
Zpracovatel - jméno
Autorizovaný zpracovatel - jmén o
Ing. Jan Šteflí ek
EKOTOXA s.r.o.
Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
Stroupe
Název NRBC
1
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
10 / 2009
Vým ra v ha
P vodní vým ra dle ÚTP
Vým ra po revizi
1292
1003
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
%
7
ernýšová dubohab ina
19
33
Mochnová doubrava
25
1
St emchová jasenina
56
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
Mostecký
1.1.
Biochory
podíl biochory v biocentru
vým ra biochory v biocentru
název
%
ha
2Nh
26,16
262,45
-2PB
38,46
386,26
-2RE
13,76
137,52
2RN
21,62
216,71
Reprezentativní biotopy
podíl biotopu v biocentru
vým ra biotopu v biocentru
íselný kód
%
ha
T3.3D
0,05
0,50
L2.2B
0,00
0,00
L6.4
0,40
4,04
V4A
3,27
32,94
sou et
3,72
37,48
Cílová spole enstva

Zdroj: Culek M.a kol (2003), : Biogeografické len ní eské republiky II díl, AOPK
R

LONJ
LOMO
LOPK
VOLS
HDH
XDSX
XDP

Nivní poto ní jaseniny
Mok adní k oviny a olšiny
Pob ežní (lužní a vrbové) k oviny
Vegetace rákosin a vysokých ost ic stojatých vod
Habrové doubravy
Subxerotermní doubravy
Xerotermní doubravy na píscích
podíl stupn ekologické stability
Ekologická stabilita
stupe ekologické stability
v biocentru v %
1
49
2
27
3
17
4
6
5
3
Druh pozemku dle aktuálního stavu
ha
orná p da
485,43
lesní p da, porosty lesního charakteru
253,16
louky, pastviny
167,45
vodní plochy, bažina, mo ál
40,62
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
64,34
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ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
možné rozší ení zastav ného území obcí Stroupe , Libo any a P ívlaky
nadm rné zorn ní na úkor polop irozených lu ních spole entev, zna ný rozsah velkovýrobních
ovocných sad , spontánní zar stání chrán ných xerotermních partií (T3.3D, T5.3), likvidace
mimolesních porost d evin, rozši ování invazních druh a neofyt obecn (akát Robinia
pseudoacacia, kustovnice Lycium barbatum, myrobalán Prunus insititia aj.), nerespektování
požadavku p vodní d evinné skladby v lesním hospodá ství, preference technických prvk a zásah
protipovod ové ochrany v b ehových porostech
ást C - Rámcový návrh managamentu
název
datum, místo uložení
1503 PP Stroupe
2009-2018, Kú Ústeckého kraje
dle plán pé e
CZ0424125 EVL Doupovské
vymezení území NATURA 2000 Hory (tok Liboce)
3.11.2009
CZ420063 EVL Stroupe (cca
PP Stroupe )
3.11.2009
jiné (rozepsat)
Rada Evropy EECONET - území
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
Snižovat stupe zorn ní ve prosp ch luk a pastvin, v LHP prosazovat p vodní d evinnou skladbu a
p írod blízké zp soby obhospoda ování lesa. Dle plán pé e v ZCHÚ pe ovat i o další podobné
lokality v NRBC, chránit rozptýlenou mimolesní zel e a b ehové porosty. Posilovat mimolesní
porosty ve stopách starých í ních ramen Oh e, soustavn eliminovat neofyty a zvl. invazní druhy
d evin, na ZPF preferovat ekologicky šetrné zp soby hospoda ení na orné p d i v ovocných
sadech.
Zhodnocení NRBC, specifikace
Hranice biocentra jsou vedeny p evážn po hranicích katastrálních pozemk . Oproti vymezení ÚTP
je zmenšen zásah do souvislých hon intenzívn obd lávané orné p dy. Nov je za len n starý
meandr u Nového Sedla, pokra ování strán u Stranné u Nechranic a v k.ú. B ezno u Chomutova,
na JZ je p ipojen pás po obou b ezích Liboce, v etn ovocných sad .
Severní hranice (nad terasou) zasahuje do honu orné p dy I. t . ochrany – vymezení z d vodu
výskytu biochory -2RE – plošiny na spraši v suché o blasti. Rovn ž bude plnit funkci ochranného
pásma PP Stroupe .
NRBC Stroupe zahrnuje PP Stroupe (ÚSOP 1503) na jižních svazích terénního stupn nad nivou
Oh e s xerotermním spole entvem s chrán nými druhy živo ich , zejména hmyzu, a rostlin, EVL
CZ0420063 Stroupe a EVL CZ0424125 Doupovské, zahrnující zde tok poto ka Liboce. Obdobná
spole enstva jako v PP a EVL Stroupe se vyskytujím po celé délce svahu, tj. i mimo ZCHÚ . Území
je v rovinaté ásti p evážn intenzívn zem d lsky obd lávané. Specifikem jsou poz statky starých
ramen Oh e s porosty mimolesní zelen . V biocentru se nachází 4 registrované VKP - Svahy
P ívlaky, Záho í, Zlatník u Libo an, Údolí Liboce I. a II.
Územn plánovací dokumentace je vypracována jak na úrovni kraje tak na úrovni obcí. Krajská
dokumentace je zastoupena ÚP VÚC. ZÚR se zatím zpra covává. Územní plány obcí jsou z ásti
vypracovány ve starší verzi a proto se p edpokládá do roku 2015 jejich aktualizace a z ásti se
vypracovává již nová ÚPD. Ke st et m s územním plánem nedochází.

Podklady pro vymezení
Kraj - název
Ústecký kraj
Podklady pro vymezení hranic
ÚZEMN PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE:
ZÚR
pracovní verze
ÚP VÚC
Severo eské hn douhelné pánve
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Územní plány obcí
Nové Sedlo u Žatce
B ezno u Chomutova
Žiželice
Žatec
Libo any
eradice

Územní plán obce-žádný st et s ÚP
ÚPnSÚ - NRBC mimo území vlivu ÚP
Územní plán obce-žádný st et s ÚP
Územní plán - žádný st et s ÚP
zadání ÚP
zadání ÚP

NRBC . 2 – Šebín
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM
Zpracovatel - jméno

Autorizovaný zpracovatel - jmén o

EKOTOXA s.r.o.

Ing. Petr Ondruška

Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
Šebín
Název NRBC
Identifika ní íslo NRBC

2

Datum zpracování

10/2009

Vým ra v ha

P vodní vým ra dle ÚTP

Vým ra po revizi

1348

1267

ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
5
7
33

typ
Jilmová doubrava
ernýšová dubohab ina
Mochnová doubrava

%
30
50
20

Biogeografické jednotky
Bioregion
1.2
Biochory

název
ipský
podíl biochory v biocentru

vým ra biochory v biocentru

název

%

ha

-2BD

83,06

1052,39

2Nh

6,07

76,85

-2RB

0,81

10,32

-2RE

9,99

126,62

2RN

0,05

0,67

podíl biotopu v biocentru

vým ra biotopu v biocentru

%
1,84
0,00
30,49
0,76
33,09

ha
23,28
0,04
386,29
9,66
419,26

Reprezentativní biotopy
íselný kód
L2.2
L2.3
L3.1
L6.4
sou et
Cílová spole enstva
LONJ
ADX
HDH
LOMO

Zdroj: Culek M. a kol,(2003): Biogeografické len ní eské republiky II. díl, AOPK

Nivní poto ní jaseniny
Acidofilní doubravy xerické
Habrové doubravy - (s Dbz)
Mok adní (bažinné) k oviny a olšiny
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R,

Cílová spole enstva
LONJ
LOPK
SUH
VOLS
VOLT
VOVT
XDB
XDSX

Zdroj: Culek M. a kol,(2003): Biogeografické len ní eské republiky II. díl, AOPK

R,

Nivní poto ní jaseniny
Pob ežní (lužní, vrbové) k oviny
Su ové lesy s habrem
Vegetace rákosin a vysokých ost ic stojatých vod (litorál )
Vegetace rákosin a vysokých ost ic tekoucích vod (ripál )
Vegetace istých tekoucích vod (subripál )
Bazifilní xerotermní doubravy
Suxerotermní doubravy

Ekologická stabilita

0

podíl stupn ekologické stability v
biocentru v %
1

1

30

2

5

3

25

4

35

stupe ekologické stability

5

4

Druh pozemku dle aktuálního stavu

ha

orná p da

279,00

lesní p da

896,32

louky, pastviny

49,01

vodní plochy, bažina, mo ál
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky

24,74
12,45

ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Stávajícím i potenciálním ohrožením je disjunktivní tvar území, což je dáno geomorfologií terénu.
Území NRBC je vymezeno zejména na svazích, které js ou úzké. Území protíná trasa ropovodu a v
ÚAP Ústeckého kraje se po ítá s územní rezervou pro trasu plynovodu (ozna ení PR1a).
ást C - Rámcový návrh managamentu
název
dle plán pé e
vymezení území NATURA
2000

jiné (rozepsat)
LHP

datum, místo uložení

PP Štola Stradonice

2009-2018, ÚSOP

PP V hlubokém

2007-2016, ÚSOP

EVL Myslivna
EVL Oh e
EVL V Hlubokém
P irodní park Dolní pooh í
nebyla poskytnuta data

Návrh zásad managamentu
viz p íloha . 2
Zhodnocení NRBC, specifikace
ZCHÚ Štola Stradonice (ochrana zimovišt
habrové doubravy na opukách
Zm ny proti ÚTP1996:

ohrožených netopýr , ZCHÚ V hlubokém (teplomilné a
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Zhodnocení NRBC, specifikace
Území je vymezeno v souladu s ÚTP. Plošn jej navyšuje p edevším o existující d evinné
spole enstva ekotonového charakteru.
Proti ÚTP jsou p edevším vy aty plochy orné p dy.
NRBC využívá v maximální mí e i úzké fragmenty biotop na svažitých pozemcích
u eky Oh e je hranice vedena po prot jším b ehu, pro NRBC však využívá jen bezprost ední
b ehové porosty a nezabíhá dále od b ehu.
u Obce Levousy zabíhá hranice BC až k intravilánu o bce.
Obec Chrastín vy ata z NRBC

Podklady pro vymezení
Kraj - název
Ústecký kraj
Podklady pro vymezení hranic
Krajský plán ÚSES Ústeckého kraje, ing. Friedrich A leš
forma
ESRI SHP
ÚP Peruc
rok po ízení
1994
poznámka/EXISTENCE
ÚP (STAV), SOULAD ÚP
S NAVRŽENÝM
VYMEZENÍM HRANIC
NRBC

JEN ZASTAV NÁ ÁST, NRBC V ÚP NENÍ VYZNA EN

Podklady pro vymezení hranic
ÚP Slav tín
poznámka/EXISTENCE
ÚP (STAV), SOULAD ÚP
S NAVRŽENÝM
VYMEZENÍM HRANIC
NRBC

ROK NEUVEDEN, JEN ÚP ZASTAV NÉ ÁSTI, HRANICE V SOULADU S ÚP

ÚP Velt že
poznámka/EXISTENCE
ÚP (STAV), SOULAD ÚP
S NAVRŽENÝM
VYMEZENÍM HRANIC
NRBC

JEN NÁVRH ÚP, V ÚP JE NRBC 2 NA MENŠÍ VÝM

ÚP Eva
rok po ízení

2007

poznámka/EXISTENCE
ÚP (STAV), SOULAD ÚP
S NAVRŽENÝM
VYMEZENÍM HRANIC
NRBC

HRANICE V SOULADU S ÚP, ALE V ÚP VEDENO JAKO RBC 30

ÚP K esín
rok po ízení

2008

poznámka/EXISTENCE
ÚP (STAV), SOULAD ÚP
S NAVRŽENÝM
VYMEZENÍM HRANIC
NRBC

2008, HRANICE NRBC 2 NEJSOU V ÚP ZAZNA ENY, ÚZEMÍ NRBC VYZNA ENO JAKO RBC
30

ÚP Libochovice
rok po ízení

2009

poznámka/EXISTENCE
ÚP (STAV), SOULAD ÚP
S NAVRŽENÝM
VYMEZENÍM HRANIC
NRBC

HRANICE NRBC 2 NEJSOU V ÚP ZAZNA ENY,

9

E

NRBC . 3 – V dlice
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM
Zpracovatel - jméno

Autorizovaný zpracovatel - jmén o

EKOTOXA s.r.o.

Ing. Petr Ondruška

Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
V dlice
Název NRBC
Identifika ní íslo NRBC

3

Datum zpracování

10/2009

Vým ra v ha

P vodní vým ra dle ÚTP

Vým ra po revizi

1460

1247

ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
1
7
38

typ
St emchová jasenina

%
5

ernýšová dubohab ina

35

Brusinková borová doubrava

60

Biogeografické jednotky
Bioregion
1.15

název
Verne ický

1.33

Koko ínský

1.3

Úšt cký

Biochory
název

podíl biochory v biocentru

vým ra biochory v biocentru

%

ha

2BE

4,64

57,89

2RF

19,48

242,97

2UF

33,31

415,40

3BE

0,17

2,16

3Db

0,25

3,14

3QW

0,21

2,58

3UF

41,69

519,91

4WW

0,21

2,56

podíl biotopu v biocentru

vým ra biotopu v biocentru

%

ha

L2.2

0,41

5,13

L3.1

14,37

179,14

L7.3

16,48

205,49

L8.2

2,64

32,98

33,90

422,75

Reprezentativní biotopy
íselný kód

sou et
Cílová spole enstva

Zdroj: Culek M. a kol,(2003): Biogeografické len ní eské republiky II. díl, AOPK
R,

ADE
ADX
BOAD
BUAD
BUAS
BUKD
HDH

Acidofilní doubravy extrémn kyselé
Acidofilní doubravy xerické
Acidofilní bory na skalách a hadcích s dubem
Acidofilní bu iny s dubem
Acidofilní bu iny s jedlí a smrkem
Kv tnaté a kalcifilní bu iny s dubem
Habrové doubravy - (s Dbz)
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Cílová spole enstva

Zdroj: Culek M. a kol,(2003): Biogeografické len ní eské republiky II. díl, AOPK
R,

LOMO
LONJ
LONO
SPS
VOVT
XDSX

Mok adní (bažinné) k oviny a olšiny

Ekologická stabilita

Nivní poto ní jaseniny
Nivní poto ní olšiny Olše lepkavé
Vegetace bezlesých skal, sutí, pís in, a primitivních p d
Vegetace istých tekoucích vod (subripál )
Suxerotermní doubravy

1

podíl stupn ekologické stability
v biocentru v %
30

2

5

3

25

4

35

stupe ekologické stability

5
Druh pozemku dle aktuálního stavu
orná p da
lesní p da
louky, pastviny
vodní plochy, bažina, mo ál
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky

5
ha
257,37
777,49
206,40
4,81
5,30

ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
áste ným limitem je existence menších sídel uvnit nebo na okraji BC, zejména obce se
zem d lskou hospodá skou inností. (Tet in ves, Rochov). V dlice již mají charakter více
rekrea ní.
Rizikem pro rozvoj NRBC je velká atraktivnost z hl ediska cestovního ruchu a sucho. Dnešní podíl
les je nedostate ný. Spole enstva na suchých podkladech se velmi pomalu obnovu jí, je proto nutné
zajistit dlouhodobý kontinuální vývoj na velkých uc elených plochách, zvýšit zasakovací schopnost
krajiny a rozši ovat p írodní plochy v blízkosti njezachovalejších biotop ,aby mohlo dojít k jejich
p irozenému rozši ování.
ást C - Rámcový návrh managamentu
název
dle plán pé e
PR Na ern í
vymezení území NATURA 2000 EVL Strán u Drahobuzi
EVL V Kuksu
EVL Na ern í
LHP
Návrh zásad managamentu

datum, místo uložení
2009-2018, ÚSOP
CZ0424136
CZ0422087
CZ0420008

nebyla poskytnuta data

viz. p íloha . 2
Zhodnocení NRBC, specifikace
Hranice probíhají po p irozených liniích (okraje porost ) up esn né na hranici katastrální.
K.Ú.ROCHOV:
Obec Rochov je vy ata z NRBC a hranice je vedena na okraji intravilán u po z etelných hranicích
biologického charakteru (meze, polní cesty, svažit jší pozemky.
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Zhodnocení NRBC, specifikace
Funk nost NRBC toto vyjmutí zásadn neohrozí. Charakter obce je venkovský s vyšším pod ílem
p irozené zelen , prostupnost pro biotu je dostate ná, vyjmuté území není limitem pro fungování
NRBC
Svažité plochy východn od obce (dnes orná p da) jsou zahrnuty do NRBC.
Území k.ú. V dlice je p evzato z ÚTP tém
vyjmuty.

beze zm n,krom ploch orné p dy, které jsou zNRBC

Plochu NRBC tvo í i úzké pásy k ovinatých formací.

Podklady pro vymezení
Kraj - název
Ústecký kraj
Podklady pro vymezení hranic
Krajský plán Ústeckého kraje,ing. A. Friedrich
forma
ESRI SHP
sou . systém
K OVÁK
rok po ízení
2009
ÚP Drahobuz
rok po ízení
2008
poznámka/EXISTENCE ÚP
(STAV), SOULAD ÚP S
NAVRŽENÝM VYMEZENÍM
HRANIC NRBC

NAVRŽENÁ HRANICE NRBC ÚP RESPEKTUJE, POUZE V N KOLIKA P ÍPADECH
ROZŠI UJE (PLOCHY ORNÉ P DY) -SEVERN OD OBCE DRAHOBUZ. V SEVERNÍM
OKRAJI ÚZEMÍ NÁVRH PLOCHU NRBC ORPOTI ÚP ZMENŠUJE

ÚP Hoš ka
poznámka/EXISTENCE ÚP
(STAV), SOULAD ÚP S
NAVRŽENÝM VYMEZENÍM
HRANIC NRBC

NRBC ZASAHUJE JEN VELMI MALOU ÁSTÍ V SEVEROVÝCH.OKRAJI, V ÚP JE
VYMEZENÍ MENŠÍ, NEŽ VYMEZENÉ, HRANICE VYMEZENÍ RESP EKTUJE OKRAJ
P ÍRODNÍCH BIOTOP

ÚP Lib šice
rok po ízení

2010

poznámka/EXISTENCE ÚP
(STAV), SOULAD ÚP S
NAVRŽENÝM VYMEZENÍM
HRANIC NRBC

HRANICE NRBC JE VYZNA ENA DLE ÚTP 1996, SCHÉMATICKY

ÚP Sn dovice
poznámka/EXISTENCE ÚP
(STAV), SOULAD ÚP S
NAVRŽENÝM VYMEZENÍM
HRANIC NRBC

NRBC ZASAHUJE JEN VELMI MALOU ÁSTÍ (CCA 0,03HA), V ÚP TATO PLOCHA
ZAZNA ENA NENÍ, PLOCHA ZAZNA ENA - SZ.CÍP ÚZEMÍ, BYLA Z NRBC VY ATA

ÚP Úšt k
rok po ízení

2010

poznámka/EXISTENCE ÚP
(STAV), SOULAD ÚP S
NAVRŽENÝM VYMEZENÍM
HRANIC NRBC

VYMEZENÍ NRBC V ÚP VYCHÁZÍ Z ÚTP 1996 A NENÍ VEDENO PO HRANICÍCH PARCEL.
U OBCE V DLICE ÚP VEDE HRANICI NRBC NA ROZDÍL OD ÚTP DÁLE OD HRANICE
OBCE, ALE NENÍ VYMEZENA DLE KN. NAVRŽENÁ HRANICE JE VEDENA DLE KN.

NRBC . 4 –

epínský d l
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM

Zpracovatel - jméno

Autorizovaný zpracovatel - jmén o

EKOTOXA s.r.o.

Ing. Alena Šim íková

Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
EPÍNSKÝ DÚL
Název NRBC
Identifika ní íslo NRBC

4
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Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
Datum zpracování

10/2009

Vým ra v ha

P vodní vým ra dle ÚTP

Vým ra po revizi

1 950

1821 (var. ešení 1842)

ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
Qa

typ
Acidofilní doubravy

%
65

AU

Luhy a olšiny

20

C

Dubohabrové háje

15

Biogeografické jednotky
Bioregion
1.4

název
Benátský

Biochory

podíl biochory v biocentru

vým ra biochory v biocentru

název

%

ha

-2BD

0,97

17,68

2RB

2,14

38,98

2RD

1,32

23,98

2RE

7,77

141,43

2RF

9,85

179,31

2RN

26,85

488,99

2UF

52,23

951,09

podíl biotopu v biocentru

vým ra biotopu v biocentru

Reprezentativní biotopy

%

ha

L7.1

íselný kód

2,95

53,76

L3.1

14,79

269,34

sou et

17,74

323,10

Cílová spole enstva
AD
XT

Zdroj: ÚTP ÚSES R,1996 + Biogeogr. len ní
acidofilní doubravy
xerotermní až semixerotermní trávníky a lemy

Ekologická stabilita

R - Culek, 2003

stupe ekologické stability

podíl stupn ekologické stability
v biocentru v %

1

18

2

30

3

45

4

5

5

2

Druh pozemku dle aktuálního stavu

ha

orná p da

141,24

lesní p da

1620,13

louky, pastviny
vodní plochy, bažina, mo ál
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
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70,50
1,75
9,48

ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Plochy biocentra jsou v návrhu ZUR stabilizovány ja ko plochy ÚSES, závažný st et nebyl nalezen
Ve vztahu k ÚPD obcí nebyl v rámci dostupných podkl ad zjišt n žádný st et.
ást C - Rámcový návrh managamentu
název, místo uložení

datum

vymezení území NATURA 2000 EVL CZ 0214013 Koko ínsko
LHP

nebyla poskytnuta data

Návrh zásad managamentu
V lesních porostech je nutno upravit druhovou sklad bu dle koncepce typologického lesního
hospodá ství. Cílem opat ení ve smíšeném lesním porostu by m l být vznik v kov diferencované
skupiny d evinné skladby blízké p irozené, s p írod blízkými maloplošnými podrostními zp soby
hospoda ení. Eliminovat výskyt nep vodních a invazních d evin zejména akátu. Na pozemcích luk
zachovat, resp. obnovit extenzivní hospoda ení s vylou ením hnojení, pravideln max. dvakrát ro n
kosit, p i nízkém stupni ruderalizace bylinných porost dle aktuálního stavu spole enstva snížit po et
se í na 1, max. 2 ro n . Pravideln dvakrát ro n kosit partie s nitrofilní vegetací, spolu s nimi
vyžínat i nitrofilní lemy d evinných porost . V rámci BC je t eba postupn p evád t ornou p du na
louky a pastviny a áste n též na les typu suchých acidofilních doubrav a dub ohab in. Na polích
prosazovat ekologicky šetrné zp soby hospoda ení.
Zhodnocení NRBC, specifikace
Plocha biocentra v ÚTP je tém dvojnásobná ve vztahu k minimální ploše NRBC. To j e z ejm
zp sobeno lenitostí terénu a pot ebou zachytit reprezentativní biotopy acidofilních a teplomilných
doubrav. Doubravy se ve fragmentech vyskytují po ob vodu jednotlivých dol . V dolech jsou
p evážn azonální spole enstva. P i absenci ZCHÚ v biocentru a ostr vkovitém výskytu
reprezentativních biotop nebude ani jádrová zóna BC konzistentní. Bude vym ezena podle výskytu
reprezentativních biotop L.7.1 a L.3.1 a T.3.4.D. Hranice v ÚTP není veden a po hranicích parcel
KN. Navržená úprava vychází z návrhu ZUR St edo eského ktraje a mapování biotop , kdy dochází
v up esn ní k malým rozdíl m oproti ÚTP. Problematické je místo ve st ední ásti BC, kde by
vymezením podle aktuálního stavu krajiny a dle biot op bylo BC p íliš zúženo. Navržená hranice
respektuje hranici biochory s cílovými spole enstvy a je vedena mimo hranici parcelní. Zde bude
t eba v rámci pozemkových úprav po ítat s novým rozd lením pozemk .
V Z cípu je BC rozší eno o biotopy T1.1., áste n o plochy EVL. EVL zasahuje do BC jen
okrajovou ástí, nebo její t žišt se nachází podél toku Pšovky a v Koko ínském dole. Up esn ní
nad katastrální mapou je zejména v okrajových lemec h dol a roklí provád no nad ortofotkou a v
n kterých p ípadech je hranice vedena podle okraje porostu vn katastrální hranice.

Podklady pro vymezení
Kraj - název
St edo eský kraj
Podklady pro vymezení hranic
Potenciální vegetace
Geobotanická mapa SSR - Mikyška, 1969
ZUR St edo eského kraje
forma
výkres Plochy a koridory nadmístního význam u
ZUR St edo eského kraje
zdroj/autor
AURS s.r.o.
m ítko
1 : 100 000
rok po ízení
2008
poznámka
ZUR jsou ve fázi projednávání

14

UAP St edo eského kraje
zdroj/autor
www.wmap.cz/uapkrsc/, UP 24, Ing.arch. V. Polá ková
rok po ízení
2007/2008
Studie NR-R ÚSES st edo eského kraje
forma
ESRI SHP
zdroj/autor
U 24 s.r.o.
rok po ízení
2009
Geobotanická mapa SSR
forma
tisk
zdroj/autor
Mikyška a kol.
rok po ízení
1969
VÚC St ední Polabí
forma
http://www.wmap.cz/vucpolabi/
zdroj/autor
AURS s.r.o.
rok po ízení
2006
epín
forma
http://mapy.kr-stredocesky.cz
zdroj/autor
SAUL. Arch.Hubka
m ítko
1:5000
rok po ízení
2000
Hostín
forma
http://mapy.kr-stredocesky.cz
zdroj/autor
ARCHIKA, arch.Sovincová
m ítko
1:5000
rok po ízení
2004
Byšice
forma
http://mapy.kr-stredocesky.cz
zdroj/autor
ARCHIKA, arch.Chrenkova
m ítko
1:5000
rok po ízení
1997
Nebužely
forma
http://mapy.kr-stredocesky.cz
zdroj/autor
ARCHIKA, arch.Chrenkova
poznámka
nelze ur it autora, pouze intravilán

NRBC . 5 – Vidrholec
P evzato od RNDr. Ing. Miroslava Hájka, Geovision, s.r.o. originál k nahlédnutí na
AOPK R, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Chodov
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM
Zpracovatel - jméno
Autorizovaný zpracovatel - jmén o
EKOTOXA s.r.o.
Ing. Aleš Fridrich, Geovision, s.r.o .
Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
Vidrholec
Název NRBC
5
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
052010
Vým ra v ha
P vodní vým ra dle ÚTP
Vým ra po revitizi
1502
1576,62
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
%
Tilio-Betuletum
HD-L3.1
34,00
Luzulo-Quercetum
AD-L7.1
27,00
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Potenciální typy vegetace
AD-L7.2
LO-L2.2
HD-L3.1

typ
Molinio-Quercetum
Pruno-Fraxinetum
Melampyro nemorosiCarpinetum
Carici elongatae-Alnetum

%
26,00
7,00
6,00

LO-L1
0,10
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
1.5
eskobrodský
Biochory
podíl biochory v biocentru
vým ra biochory v biocentru
název
%
ha
2RM
26,71
421,09
2RN
7,45
117,54
-3BM
65,84
1038,00
Reprezentativní biotopy
podíl biotopu v biocentru
vým ra biotopu v biocentru
íselný kód
%
ha
Lesní biotopy na reprezentativních STG eskobrodského bioroegionu
L7.2
10
157,64
L3.1
8,95
141,05
L7.1
7,7
116,18
L2.2 B
0,6
9,40
L1
0,16
2,52
sou et
27,41
426,78
Cílová spole enstva

fyziotypy: Pet í ek V. a kol. (1999): Pé e o chrán ná území I, AOPK,
Praha, s.68-72

AD

spole enstva acidofilních bikových a bezkolencových doubr av
lužní spole enstva st emchové jaseniny, ostr vky bažinných olšin,
LO
sukcesní stadia vrbových k ovin
HD
lipové dobravy a ernýšové dubohab iny
SU
ojedin lé fragmenty roklinového lesa
XD
ojedin lé fragmenty acidofilní teplomilné doubravy
ovsíkové, bezkolencové a pchá ové louky, aluviální psárkové
MT
louky
XT
fragmenty acidofilních suchých trávník a slunných lem
spole enstva tekoucích a stojatých vod, vysokých ost ic, rákosin a
VO
bahnitých substrát
KR
ostr vky porost mezofilních k ovin
SP
ojedin lé fragm. spole enstev skal, m lkých p d a pís in
podíl stupn ekologické stability
Ekologická stabilita
stupe ekologické stability
v biocentru v %
0
0,2
1
3
2
3
3
29
4
45
5
20
Druh pozemku dle aktuálního stavu
ha
orná p da
42,76
lesní p da
1418,94
louky, pastviny
100,93
vodní plochy, bažina, mo ál
8,00
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
2,61
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ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Prezentované zám ry s potenciálním vlivem na funkci NBC (ÚAP, ZÚR J Kraje):
polyfunk ní využití pro sport a rekreaci - výstavba golfovéh o areálu v porostu Klánovického lesa v .
ploch PR - zám r v roporu s podporou funkcí biocentra
Stávající limity využití ploch v biocentru pro zalo žení p irozeného biotopu:
archeologické lokality
sídla a jejich OP - bezprost edn navazující zástavba m stských ástí Klánovice, Újezd n.Lesy,
Úvaly, Horní Po ernice, v blízkosti B chovice
silni ní komunikace a jejich OP: I/12, II/101, III/01212, ulice Mladých B chovic, na okraji silni ní
obchvat Prahy
železni ní komunikace a jejich OP:frekventovaný železni ní koridor Praha - Kolín
cyklostezky - hustá sí
ochrana orné p dy: kompex polí v JZ ásti NBC
sít a jejich ochranná pásma - elektrovody 220kV, 110kV , VTL plynovod - podél ulice Mladých
B chovic
Stávající vlivy omezující i ohrožující pln ní funkcí NBC:
Vlivy zem d lského a rybá ského hospoda ení
intenzivní využití orné p dy, hnojení, biocidy
erozní ohrožení zorn ných pozemk
Vlivy hospodá ského využití les
jen místy nevhodná druhová skladba, v ková a prostorová struktura porost
nevhodné p írod vzdálené obnovní postupy
porosty introdukovaných d evin-jen vtroušen DBC, VJ, AK ad.
Vlivy pr myslu, t žby nerost , dopravy, ukládání odpad ad.
pr myslový areál v bezprost ední blízkosti biocentra - Horní Po ernice, Úvaly
imisní zatížení - pr mysl, doprava
navážky, skládky a deponie
sv telné zne išt ní
zdroje hluku, prašnost
povrchová t žba nerost - v minulosti písky, hlíny, t .nejsou vymezeny DP ani CHLÚ
vedení VN, plynovod
Vlivy osídlení a rekrea ních aktivit
turistka a cykloturistika - hustá sí stezek
p ím stská rekreace, koupališt - Po ernické rybníky
h išt a jiné sportovní areály - ojedin le
Vliv nežádoucích p írodních proces
degradace biotop - zejm. u porost luk
eutrofizace a ruderalizace - místy zna né, p sobením více antropogenních vliv
ší ení invazivních druh - plošn Impatiens parviflora, asto Robinia, v menší mí e Impatiens
glandulifera, Quercus rubra, Symphoricarpos, ojedin la Pinus strobus, další druhy v ruderálních
porostech
zazemn ní nádží - vliv na v tšin vodních ploch
ást C - Rámcový návrh managamentu
název, místo uložení
736 - PR Klánovický les - Cyrilov,
dle plán pé e
Kraj.ú ad St .kraje
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datum
vyhl. 1982, PP 2000-2009

ást C - Rámcový návrh managamentu
název, místo uložení
5597 - PP Prameništ Blatovského
dle plán pé e
potoka, Mag.hl.m.Prahy
737-PP Xaverovský háj,
Mag.hl.m.Prahy
vymezení území NATURA
CZ0110142-Blatov a Xaverovský
2000
háj
jiné (rozepsat)
P írodní park Klánovice - ihadla
významné území EECONET
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu

datum
vyhl. 2009, PP 2009-2018
vyhl. 1982, PP 2010-2019
2005

Zásady managementu ploch mimo ZCHÚ:
Lesní porosty:
Ve starých listnatých skupinách uplat ováním p írod blízkých maloplošných podrostních zp sob
hospoda ení umožnit dlouhodobou existenci, resp. spontánní vývoj a obnovu spole enstva.
Pozvolná úprava d evinné skladby preferencí hlavních d evin. Staré zdravé jedince ponechávat do
vysokého v ku, v p im ené zvážit i jedinc ve fázi rozpadu. V budoucnu zvážit úplný p echod na
výb rné hospoda ení.
Ve smíšených porostech v mýtním v ku jehli in zahájit clonnou obnovu v n kolika fázích jejich
t žbou. Stávající listnatou p ím s udržovat do vysokého v ku p evážn jen zásahy charakteru
zdravotního výb ru. V p ípad pot eby podsadbou na vhodných místech doplnit málo zast oupené
druhy p irozené skladby nebo posílit listná e p i jejich nedostate ném zmlazení. V další fázi p echod
na maloplošné podrostní hospoda ení s dlouhou obnovní dobou až výb rné hospoda ení.
V kulturních smrkoborových porostech v mýtním v ku postupná maloplošná kotlíková (event.
okrajová) um lá i kombinovaná obnova d evinami p irozené skladby tak, aby s postupným
dor stáním jednotlivých maloplošných obnovních prvk docházelo vedle rekonstrukce d evinné
skladby k v kové a prostorové diferenciaci porostu.
Rybníky:
Prohloubení extenzivního charakteru nádrží s neeutr ofizovanou vodou a ponecháním p im eného
prostoru pro vývoj pestrých p irozených litorálních porost i lužní b ehové zelen osídlené bohatými
p irozenými zoocenózami. Nádrže využívat p im en extenzivním zp sobem, volit druhov vhodné
a po etn p im ené rybí osádky tak, aby chov nebyl zdrojem nadm rné eutrofizace a úplné
absence vodní vegetace. P i event. odbahn ní používat vhodné technologie, zachovat cenné
b ehové partie, hmotu zásadn odvážet mimo lokalitu biocentra bez tvorby deponií sedimentu.
Lu ní partie:
Ve porostech polokulturních iniciovat vývoj p irozených, druhov pestrých spole enstev. Vylou it
hnojení, zejm. aplikaci kejdy, obnovy drnu, doséván í kulturních trav a další intenzifika ní
pratotechnické zásahy (s vyjímkou nap . ob asného smykování, nap . pro rozhrnutí krtin).
Orná p da:
Roz lenit plochy orné p dy na menší ásti výsadbou liniové a skupinové p irozené zelen , dle
možností zatravn ní ásti ploch.
Zhodnocení NRBC, specifikace
Celková charakteristika NRBC:
Biocentrum tvo í rozsáhlý komplex p irozených listnatých a polokulturních smíšených les v
pozvolna zvln ném terénu plošin na západním okraji Prahy. V poros tech s p eažující mozaikou háj
a acidofilních doubrav je nej ast jší d evinou dub, místy s p ím sí borovice a smrku a ady dalších
vtroušených d evin. V menší mí e jsou zahrnuty pozemky polokulturních luk, lad por stajících nálety,
menších rybník a polí. Na hranice biocentra bezprost edn navazuje m stská zástavba jednotlivých
obcí pražské aglomerace, místy i pr myslové zóny. P es silné antropogenní vlivy jsou zachovány
cenné p írodní partie chrán né v n kolika ZCHÚ.

18

Celkové zhodnocení funk nosti a perspektivy NRBC:
S vyjímkou okrajové enklávy polí jsou zastoupeny p írod blízké a p írozené krajinné segmenty s
p evahou lesních porost , vyzna ujících se ve zna né mí e p irozenou skladbou d evin i porostní
strukturou - biocentrum tedy aktuáln zahrnuje adu zachovaných funk ních ploch. Vzhledem k
silným rušivým vliv m je nicmén do budoucna nutné udržet kompaktní charakter bioce ntra, dbát na
ochranu cenných ploch a postupn prohlubovat p irozený charakter ostatních ástí lokality.
V jihovýchodní ásti tvo í povrch území svrchn ordivcké zpevn né sedimenty charakteru drob,
pískovc , prachovc a jílovitých b idlic. Ve st ední ásti je povrch tabule plošn p ekryt
svrchn k ídovými jílovci, prachovci, pískovci a slepenci a s tarší ordivcké je odkryto místy podé
údolnic. V jihovýchodní ásti se op t st ídají polohy svrchn ordovických jílovitých b idlic, dále
k emenné pískovce, slepence a silicity, místy vystupu jí i starší algonkinské droby a b idlice.
Kvartérní p ekryvy jsou plošn omezené, tvo í je fluviální a deluvofluviální hlíny v úzkých lem ech
vodote í, drobné ploch deluviíí, resp. jen ojedin lé okrsky spraší.
P evažujícím p dnim typem jsou kambizem pelické a pseudoglejové, dále ernice, pseudogleje, ve
sníženinách fluvizem glejové a gleje.
Popis vegetace:
Biocentrum zahrnuje rozsáhlý lesní komplex Klánovic kého lesa i též Vidrholce. Výrazn p evládající
d evinou je DB, místy jsou zastoupeny smíšené skupiny i celé porosty s BO, SM, jen místy p evážn
nebo ist jehli naté skupiny. asto bývá vtroušena BR, LP, id eji další druhy jako JV, TR, HB,
LPV, KL, OS, MD, v podrostu zmlazují zejména DB, LP , TR, JR, dále i KL, JV, HB, OS, ke e KRO,
LIS, BSE, STH, BC, HH, OSK, SRS, MAL, SVK, RZ, PTZ. Z introdukovaných a expanzivních druh
bývá zastoupen AK, mén DBC, VJ, z ke PAM, k ídlatka.
V bylinném pat e se pravideln objevují druhy acidofilních doubrav Luzulo - Querc etum jako metli ka
k ivolaká, bika hajní, t tina rákosovitá, kost ava ov í, ernýš lu ní, jestrábník lesní, jestrábník hladký,
rozrazil léka ský, vzácn ji bor vka. Ve vlh ích partiích ost ice t eslicovitá a bezkolenec modrý
indikující vlhké acidofilní doubravy Molinio - Quer cetum. V porostech p echázejících do hájových
spole enstev lipových doubrav Tilio - Betuletum se vedle b žných acidofyt místy objevují ochuzené
prvky kv tnatých spole enstev, jako koko ík mnohokv tý, ost ice lesní, pta inec velekv tý, i
nitrofilní druhy jako bršlice, krabilice mámivá, ástá je zde lipnice hajní, konvalinka vonná, resp.
ost ice kulkonosná. Všudyp ítomná je nep vodní netýkavka malokv tá.
Lužní partie v m lkých sníženinách podél ob asných drobných vodote í tvo í nej ast ji DB, JS, OL,
LP a další druhy, v podrostu je astá STH, spol. charakteru jasenim Pruno - Fraxinet um.
Nelesní ást NBC situovanou mezi B chovicemi a Horními Po ernicemi tvo í p edevším porosty
polokulturních vlhkých až mezofilních luk - ochuzen á spole enstva s dominantním ovsíkem i
psárkou mají charakter spol. svazu Arrhenatherion, v aluviích Alopecurion i Calthion, vzácn se
vyskytují fragmenty dalších typ vegetace. Podél vodote í mimo les náletové porosty s VRB,
VBRK, OL, TPX, TPB, JS, JV, BB, TR, STH, JIV, SL, O S, BR, RZ, HH, podél trati a na jiných
antropogenních plochách ruderály prostoupené nálety s OS, JIV, AK, BR, TPX, BC, RZ.
Na SZ okraji biocentra se ve sníženin podél Svépravického potoka nacházá dva menší rybní ky
využívané v letním obdvobí jako koupališt . V úzkých, ale p irozených lotorálech spole enstva
vyswokých ost ic a rákosin s ost ice štíhlou, ost icí pob ežní, rákosem obecným, zblochanem
vodním.
Cenné ásti území:
Cennou ástí území jsou p edevším p irozené r znov ké lesní porosty, z v tší ásti zahrnuté do
ZCHÚ.

Podklady pro vymezení
Kraj - název
St edo eský
Podklady pro vymezení hranic
Geovision s.r.o.
forma
ESRI SHP
Geovision s.r.o.
zdroj/autor
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NRBC . 6 – Žehu ská obora
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM
Zpracovatel - jméno

Autorizovaný zpracovatel - jmén o

EKOTOXA s.r.o.

Ing. Alena Šim íková

Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
Žehu ská obora
Název NRBC
Identifika ní íslo NRBC

6

Datum zpracování

10/2009

Vým ra v ha

P vodní vým ra dle ÚTP

Vým ra po revizi

1 716

1 644

ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ

%

AU

Luhy a olšiny

50

C

Dubohabrové háje

35

Q

Subxerofilní doubravy

15

Biogeografické jednotky
Bioregion

název

1.6

Mladoboleslavský

Biochory

podíl biochory v biocentru

vým ra biochory v biocentru

%

ha

2Db

33,66

553,45

2Nh

0,25

4,05

-2PB

13,69

225,13

2RB

17,88

293,89

2RD

34,32

564,27

0,22
podíl biotopu v biocentru
%
8,92
15,11
4,38
3,69
32,10

3,58
vým ra biotopu v biocentru
ha
146,62
248,45
71,96
60,73
527,75

název

2RE
Reprezentativní biotopy
íselný kód
L6.4
L7.2
L3.1
M1.1
sou et
Cílová spole enstva
VO
LO
MT
XT
AD
Ekologická stabilita

Zdroj: V. Pet í ek (1987): Charakteristika fyziotyp

Vodní a bažinná spole enstva
Mok adní a pob ežní k oviny
Spole enstva luk a pastvin na vlhkých a mokrých stanovišt ích
Suchomilná a teplomilná trávinobylinná spole enstva (stepní strán )
Acidofilní doubravy
podíl stupn ekologické stability v
stupe ekologické stability
biocentru v %
1
20
2
10
3
30
4
25
5
15
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Druh pozemku dle aktuálního stavu
orná p da

ha
219,01

lesní p da

1010,43

louky, pastviny

163,92

vodní plochy, bažina, mo ál
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky

231,12
36,50

ást B - Stávající a potenciáoní ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Limity nejsou v návrhu ZUR St . kraje stanoveny. Obecn platí že, na plochách ÚSES nejsou
p ípustné takové innosti, které by snižovaly jejich sou asný stupe ekologické stability; Podporovat
je t eba innosti, které umož ují minimáln zachování sou asného stavu a dále pak zvýšení ES
území.
Rizika ohrožení NRBC v rámci ÚPD obcí nebyla z dost upných podklad zjišt na. Ve ejn prosp šné
stavby a opat ení v návrhu ZUR nejsou v kolizi s navrženým NRBC.
ást C - Rámcový návrh managamentu
název
dle plán pé e

datum, místo uložení
2006-2014, Správa CHKO
Koko ínsko

NPR Kn ži ky
NPR Žehu ský rybník
NPP Kopi ácký rybník
PR Bá

vymezení území NATURA
2000

EVL CZ 0213090 Žehu - -obora,
PO - CZ 0211011 Žehu ský
rybník-obora Kn ži ky
nebyla poskytnuta data

Správa CHKO Koko ínsko
2008-2017, Úst ední seznam
ochrany p írody
2005-2014, Úst ední seznam
ochrany p írody
2005

LHP
Návrh zásad managamentu
Velká ást plochy BC pat í do ZCHÚ, kde je management stanoven v Plánech pé e. P edm tem
ochrany NPR Kn ži ky jsou spole enstva listnatých háj s porostem dubu šipáku a dubu zimního a
letního, slatinný luk a slínovcových strání. K nega tivním faktor m pat í p edevším zar stání stepních
ástí na jižním okraji obory, kde n která místa jsou již neprostupná a sukcese za íná ohrožovat i
louky u severní zátoky rybníka. Dalším problémem je v NPR Žehu ský rybník rozvoj terestrických
rákosin v obou zátokách rybníka a v ústí Cidliny. M anagement by m l spo ívat v odstran ní t chto
problém . Mimo chrán ná území je t eba postupn p evád t ornou p du na louky a pastviny,
p ípadn lesní porosty charakteru reprezentativních biotop , nebo alespo prosazovat na polích
ekologicky šetrné zp soby hospoda ení.
Zhodnocení NRBC, specifikace
Jedná se o kontrastní biocentrum, kde reprezentativ ní jsou bazifilní teplomilné doubravy a vlhké
acidofilní doubravy. Hranice v ÚPD není vedena až na malé výjimky, po hranicích parcel KN. Nový
pr b h je up esn n do parcel. V tší rozdíly oproti vynezení v ÚTP jsou následující: v Z ásti je
hranice up esn na dle aktuálního stavu krajiny a biotop , v S ásti je BC rozší eno o EVL a hranice
up esn na dle biotop a akt. stavu krajiny. Na SV je území rozší eno o repr. biotopy L.6.4 a L 7.2 .
ást obory je ve ejnosti nep ístupná

Podklady pro vymezení
Kraj - název
St edo eský kraj
Podklady pro vymezení hranic
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ZUR St edo eského kraje
forma
tisk
zdroj/autor
AURS s.r.o.
m ítko
1 : 100 000
rok po ízení
2008
poznámka
ZUR jsou ve fázi projednávání
Studie NR-R ÚSES st edo eského kraje
forma
ESRI SHP
zdroj/autor
U 24 s.r.o.
rok po ízení
2009
Geobotanická mapa SSR
forma
tisk
zdroj/autor
Mikyška a kol.
rok po ízení
1969
VÚC St ední Polabí
forma
http://www.wmap.cz/vucpolabi/
zdroj/autor
AURS s.r.o.
rok po ízení
2006
ÚP B runice
forma
http://mapy.kr-stredocesky.cz
poznámka
jen vý ez intravilánu
ÚP Žehu
forma
http://mapy.kr-stredocesky.cz
zdroj/autor
arch.Vojt ch
m ítko
1:2880
rok po ízení
1999
ÚP Kn ži ky
forma
http://mapy.kr-stredocesky.cz
zdroj/autor
arch.Vojt ch
m ítko
1:5000
rok po ízení
2003
ÚP Cho ovice
forma
http://mapy.kr-stredocesky.cz
zdroj/autor
arch.Vojt ch
m ítko
1:2880
rok po ízení
2001
ÚP Opo nice
forma
http://mapy.kr-stredocesky.cz
zdroj/autor
PAFF architekti v.o.s.
m ítko
1:5000
rok po ízení
2006

NRBC . 7 – Polabský luh
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM
Zpracovatel - jméno

Autorizovaný zpracovatel - jmén o

EKOTOXA s.r.o.

Ing. Alena Šim íková

Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
Polabský luh
Název NRBC
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Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
7
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
10/2009
Vým ra v ha
P vodní vým ra dle ÚTP
1 954
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
AU
Luhy a olšiny
PQ
Borové doubravy
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
1.7
Polabský
Biochory
podíl biochory v biocentru
název
%
2Db
1,81
2Lh
75,25
2RN
3,06
2RV
19,86
Reprezentativní biotopy
podíl biotopu v biocentru
íselný kód
%
L2.3B
36,10
L3.1
7,20
M1.1
0,85
M1.7
0,76
T1.1
3,23
T1.4
1,02
V1F
1,10
sou et
50,25
Cílová spole enstva
VO
LO
MT
BO

Zdroj:ÚTP NR a R ÚSES

Vým ra po revizi
1 909
%
75
25

vým ra biochory v biocentru
ha
32,72
1422,11
59,09
395,66
vým ra biotopu v biocentru
ha
673,54
134,37
15,89
14,13
60,25
18,99
20,54
937,69

R,1996; U24 s.r.o., (2009):Studie ÚSES St edo esk. kraje

Vodní a bažinná vegetace
Hygrofilní ( mok adní a pob ežní) k oviny a lesy
Hygrofilní až mezofilní louky a pastviny, slanis ka
Spole enstva bor na píscích
podíl stupn ekologické stability v
Ekologická stabilita
stupe ekologické stability
biocentru v %
1
5
2
10
3
25
4
50
5
10
Druh pozemku dle aktuálního stavu
ha
orná p da
164,61
lesní p da
1366,30
louky, pastviny

194,81

vodní plochy, bažina, mo ál
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky

157,50
6,15
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ást B - Stávající a potenciáoní ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Z hlediska ZUR St . kraje limity nejsou, plochy jsou stabilizovány ( vyjma variantního ešení).Obecn
na plochách ÚSES nejsou p ípustné takové innosti, které by snižovaly jejich sou asný stupe
ekologické stability; Podporovat je t eba innosti, které umož ují minimáln zachování sou asného
stavu a dále pak zvýšení ES území.
Podle návrhu ZUR je biocentrum ve st etu s následujícími ve ejnými stavbami:
D 049 Koridor silnice 1/38: p eložka Ose ek - Ohrada (mezi dánicí D11 a silnicí 1/12)
D 150 Koridor silnice 1/328 - severozápadní p emost ní Labe u Kolína v etn napojení silnice 1/38 a
1/12
a ve ejnými opat eními : PP 02 - Pod brady - protipovod ová ochrana (dot . obce - P ov-P edhrádí,
Libice
nad
Cidlinou,
Ose ek,
Pod brady
Ohrožení rekreací v chatové osad Na P ívoze, kde p ístupová cesta od Velkého Oseka protíná
jádrovou ást biocentra. Biotopy t ní a slepých ramen jsou ohrožovány p irozenou sukcesí.
ást C - Rámcový návrh managamentu
název
dle plán pé e

datum, místo uložení

ANO, NPR Libický luh

2009-2014, CHKO Koko ínsko

PR Tonice - Bezedná

2006-2015, Úst ední seznam
ochrany p írody

PR Veltrubský luh

2006-2015, Úst ední seznam
ochrany p írody

PR Píse ný p esyp u Ose ka

2006-2015, Úst ední seznam
ochrany p írody

vymezení území NATURA
EVL CZ 0214009 Libické luhy
2005
2000
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
Na plochách ZCHÚ probíhá management podle Plánu pé e. Na ostatních plochách biocentra na
lesních pozemcích dle LHP. M l by spo ívat zejména v úpravách druhové a prostorové sklad by lesa
a podpo e autoregula ních schopností lesních porost . P irozená skladba jilmového luhu je DB 4,JL
2,JS 2,HB 1LP (JV)1. a topolového luhu je VR 3,TP 5, OL 2,JS - p echod tvo í jasanotopolový luh,
kde se uplatní JS, JL, DB. Tam, kde nebudou ohrožen y lokality vzácných organizm nebo konkrétní
spole enstva vázaná na ur ité stadium lesa, bude pé e o les spo ívat zejména v úpravách druhové
a prostorové skladby lesa a podpo e autoregula ních schopností lesních porost . Tomu budou v
konkrétních podmínkách odpovídat r zné prost edky, nap íklad od uvol ování jednotlivých strom
pro podporu plodivosti až po holose né odstran ní skupin nep vodních druh d evin. Staré zdravé
jedince ponechávat do vysokého v ku. Nezasahovat do vodního režimu v lokalit a jejím okolí,
vyjma revitaliza ních opat ení.
Zhodnocení NRBC, specifikace
Hranice v ÚTP není vedena až na výjimky, kdy je sou b žná s hranicí NPR po hranicích parcel KN.
Východní okraj BC, který sleduje hranice EVL byl up esn n do parcel, podél hranice s NPR vede v
soub hu. V severní ásti BC je hranice oproti VUC a ÚAP upravena dle bi otop a parcel. V západní
ásti je biocentrum rozší eno oproti ÚAP dle biotop v rozsahu vymezení v ÚTP. P vodní hranice z
ÚTP byla upravena ve VÚC St ední Polabí 12/2006, AURS s.r.o. V ÚAP st edo eského kraje byla
plocha biocentra rozší ena oproti VÚC o plochy na levém b ehu Labe v jižní ásti biocentra. Tyto
úpravy byly v kone ném up esn ní v tšinou respektovány. Východní ást hranice je vymezena
áste n v soub hu s hranicí EVL a up esn na do parcel KN. Dále sleduje hranici NPR Libický l uh a
PR Veltrubský luh s up esn ním do KN. Jihozápadní okraj je upraven dle biotop do KN. U dálnice
D11 v oblasti Exitu Pod brady – jih je hranice vedena mimo lesní porosty, k teré se nachází mezi
dálnicí a pod bradským p ivad em. Tyto plochy jsou sou ástí BC dle VÚC i ÚAP.
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Zhodnocení NRBC, specifikace
V p vodním vymezení v ÚTP sou ástí biocentra nejsou. Domnívám se, že i když jsou t am mapovány
biotopy acidofilních doubrav a dubohab in, má plocha omezenou vazbu na biocentrum a uveden é biotopy
jsou zastoupeny v jiných ástech biocentra. Výše uvedená úprava byla konzult ována na AOPK St . kraje.
Ze strany AOPK byl vznesen požadavek na zahrnutí ví ce ploch do biocentra. Následná úprava hranice
respektuje požadavky AOPK do ur ité míry. Je upravena hranice u dálnice D11. Jsou za hrnuty hodnotné
biotopy v blízkosti vymezené hranice. Biocentrum je oproti ZUR rozší eno v severozápadní ásti až k
pískovnám. Toto vymezení odpovídá též ÚTP.
Požadované rozší ení biocentra v severní ásti tak, aby kopírovalo hranice EVL nebylo provede no nebo
by došlo k výraznému zv tšení rozsahu biocentra nad plochu vymezenou v ÚTP a plochy již ur itý stupe
ochrany mají (EVL) . Hranice je navržena alternativn , pon vadž plocha EVL není v této ásti území
konzistentní a byly by tedy zahrnuty i plochy neodp ovídající p ímo funkci BC.V ásti území je mimo jiné
golfové h išt . Tato ást hranice bude up esn na v rámci p ehlášení EVL. Pro zahrnutí plochy do BC je
argumentem skute nost, že jsou zde i reprezentativní biotopy a exis tuje p ímá vazba na stávající plochy
NRBC. Ve variantním ešení se zvýší plocha repr. biotopu cca o 2 ha.

GZ. . 14 Libický luh - Ka ina 2006-2015, LPM,JS,OL

Podklady pro vymezení
Kraj - název
St edo eský kraj
Podklady pro vymezení hranic
ZUR St edo eského kraje
forma
výkres Plochy a koridory nadmístního význam u
zdroj/autor
AURS s.r.o.
m ítko
1 : 100 000
rok po ízení
2008
poznámka
ZUR jsou ve fázi projednávání
UAP St edo eského kraje
zdroj/autor
www.wmap.cz/uapkrsc/, UP 24, Ing.arch. V. Polá ková
rok po ízení
2007/2008
VÚC St ední Polabí
forma
http://www.wmap.cz/vucpolabi/
zdroj/autor
AURS s.r.o.
rok po ízení
2006
Ochrana p írody 5/2008
forma
lánek
zdroj/autor
Formanová, Dort, Beran
rok po ízení
2008
Studie NR-R ÚSES st edo eského kraje
forma
ESRI SHP
zdroj/autor
U 24 s.r.o.
rok po ízení
2009
Geobotanická mapa SSR
forma
tisk
zdroj/autor
Mikyška a kol.
rok po ízení
1969
ÚP Velký Osek
forma
http://mapy.kr-stredocesky.cz
zdroj/autor
arch. Soukeníková
m ítko
1:10 000
rok po ízení
1997
ÚP Pod brady
forma
http://mapy.kr-stredocesky.cz
zdroj/autor
R-Projekt, arch.Toman
m ítko
1:5000
rok po ízení
1998
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ÚP Pod brady
poznámka
zm na .3
ÚP Veltruby
forma
http://mapy.kr-stredocesky.cz
zdroj/autor
arch.Soukeníková
m ítko
1:10 000
rok po ízení
schváleno 2001
ÚP Nová Ves I
forma
http://mapy.kr-stredocesky.cz
zdroj/autor
arch.Pešek
m ítko
1:2880
rok po ízení
schváleno 2001
ÚP Libice nad Cidlinou
forma
http://mapy.kr-stredocesky.cz
zdroj/autor
arch.Soukeníková
m ítko
1:10 000
rok po ízení
2.zm na, 2008
ÚP P ov-P edhrádí
forma
http://mapy.kr-stredocesky.cz
zdroj/autor
arch.Ji í Vít
m ítko
1:5000
rok po ízení
schváleno 2006

NRBC . 8 – Bohdane
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM
Zpracovatel - jméno

Autorizovaný zpracovatel - jmén o

EKOTOXA s.r.o.

Ing. Petr Ondruška

Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
Bohdane
Název NRBC
Identifika ní íslo NRBC

8

Datum zpracování

04-05/2010

Vým ra v ha

P vodní vým ra dle ÚTP

Vým ra po revizi

1689

1615

ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
7

ernýšová dubohab ina

%
35

8

Lipová doubrava

60

39

Kost avová borová doubrava

5

Biogeografické jednotky
Bioregion

název

1.8
Biochory

Pardubický
podíl biochory v biocentru

název

vým ra biochory v biocentru

%

ha

2RE

0,01

0,22

2RV

21,82

354,30

3Da

32,82

532,79
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Biochory
název

podíl biochory v biocentru

vým ra biochory v biocentru

%

ha

3RU

43,21

695,79

3To

2,12

31,69

podíl biotopu v biocentru

vým ra biotopu v biocentru

Reprezentativní biotopy

%

ha

L1

íselný kód

3,10

49,15

L2.2A

1,63

25,93

L2.2B

3,64

57,83

L2.3A

0,78

12,32

L2.3B

4,11

65,15

L3.1

3,65

57,96

L7.1

0,17

2,67

L7.2

4,51

71,53

L7.4

0,46

7,26

M1.7

1,12

17,84

M2.3

0,03

0,54

T1.9

0,29

4,54

sou et

23,49

372,72

Cílová spole enstva

Zdroj: Culek M. a kol,(2003): Biogeografické len ní eské republiky II. díl, AOPK
R,

ADBR

Acidofilní doubravy hydrofilní b ezové

ADE

Acidofilní doubravy extrémn kyselé

ADX

Acidofilní doubravy xerické

HDH

Habrové doubravy

LOMO

Mok adní (bažinné) k oviny a olšiny

PRPM

Vegetace (bezlesých) prameniš a minerotrofních rašeliniš
podíl stupn ekologické stability
stupe ekologické stability
v biocentru v %
1
10

Ekologická stabilita

2

0

3

20

4

60

5

10

Druh pozemku dle aktuálního stavu
orná p da
lesní p da
louky, pastviny
vodní plochy, bažina, mo ál
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky

ha
144,30
872,11
199,67
421,50
1,95

ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
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Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
NRBC je v krajin dob e vymezeno okrajem lesnatých porost a silnicemi, oproti ÚTP je území
zmenšeno o pr myslov využívané plochy na jižním okraji.
Zcela nevhodné je umíst ní golfového h išt severovýchodn od m sta Lázn Bohdane , které je
uvnit NRBC.
A to p esto, že hranice takto vymezena jak v ÚTP, tak ZÚR i ÚP
U obce Dolany by bylo vhodn jší vést hranici NRBC dále od intravilánu a nezahrn ovat plochu OV a
bývalé zem d lské stavby - Hranice NRBC v navrhu toto území v etn navazující zem d lské
plochy vyjímá.
Vzhledem k p írodním podmínkám (podmá ení) není plocha NRBC v sou asnosti ohrožována
výstavbou. P esto existuje nebezpe í zejména podnikatelských aktivit - stavby sportovn ích areál a
s nimi spojené aktivity - parkování, zásobování ,ve dení inž. sítí
ást C - Rámcový návrh managamentu
název

datum, místo uložení

dle plán pé e

NPR Bohdane ský rybník,
EVL Bohdane ský rybník a
vymezení území NATURA 2000
Rybník Matka (452/2005 Sb.)
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu

2005-2014, ÚSOP
01.01.2005 - 31.12.2014

viz. p íloha . 2
NRBC Bohdane je funk ní a jeho managament je dob e rozpracován zejména v lokalit NPR.
Zásady managamentu sledují hlavní principy pé e o celé NRBC, tedy i o jejich ásti, které nejsou
CHÚ. Všeobecné zásady obsahují rámcové doporu enípro jednotlivé typy prost edí, které se v
NRBC nacházejí. P i dalším zpracování managamentu dojde ke zp esn ní a jak charakteristik
cílových spole enstev, tak také p edevším ke zp sobu pé e o NRBC. Managament NRBC není
doposud standardizován a lze p edpokládat, že se bude vyvíjet v podobnosti a p esnosti Plánu pé e
o CHÚ. Jeho specifikou však je pé e o prost edí, které v sou asnosti neobsahují p írodní vbiotopy a
asto jsou p írod velmi vzdálená. V celku je však nutné p irpavit a realizovat takový souhrn zásah ,
regulace a usm r ování p írodních i um lých proces , aby byl v pr b hu cca 25 let dosaženo
vhodných podmínek pro p írodní procesy, které p i vhodném ízení umožní všechny zásadní funkce
NRBC.
Zhodnocení NRBC, specifikace
Plochy jsou dlouhodob obhodpoda ovány a to jako rybníky (od 15.století) a lesy,
áste n odvodn né. Tento dlouhodobý hospodá ský p ístup je dnes základem velké p
hodnoty a proto by bylo vhodné jej citliv rozvíjet. NRBC Bohdane reprezentuje trvalé
lov kem dlouhodob upravené p írodní podmínky v Pardubickém bioregionu. Území
souvisle zalesn no, mimo vodní plochy a podmá ené louky.
Nrbc je v krajin dob e vymezeno okrajem lesnatých porost
zmenšeno o pr myslov využívané plochy na jižním okraji.

kte ré jsou
írodov dné
a áste n
je dob e a

a silnicemi, oproti ÚTP je území

U obce Dolany by bylo vhodn jší vést hranici NRBC dále od intravilánu a nezahrn ovat plochu OV a
bývalé zem d lské stavby - Hranice NRBC v navrhu toto území v etn navazující zem d lské
plochy vyjímá.

Vymezení hranice p es nesouhlas zhotovitele.
P es nesouhlas zhotovitele byly z NRBC vyjmuty tyto p arcely:
1055/1; 1055/2; 1055/3; 1055/4; 1056/1; 1056/2; 105 6/3; 1056/4; 1057/1; 1057/2; 1057/3; 2039/2;
2039/6;
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Vyjád ení zhotovitele:
Uvedené parcely tvo í p írodní prost edí a jsou p irozenou sou ástí NRBC. Vyjmutí t žko m že
zd vodnit umíst ní dvou stavebních pozemk (2 chaty) uvnit porostu. Nové hranice jsou navíc
vedeny po hranicích parcel (nejsou v terénu jasn z etelné), což zt žuje jasné vymezení NRBC.
V p ípad zahrnutí t chto parcel by tato situace nenastala (jedná se o o kraj lesa, který ohrani uje
silnice 1. t .). Plochy tvo í lesní porosty za azené do kategorie 1K – kyselé doubravy. Aktualizac e
NRÚSES není poslední projek ní fází. Navíc se nejedná se o územn plánovací innost ve smyslu
stavebního zákona, ale pouze o oborový dokument, kt erý je nutné zapracovat do ÚPD. Proto je
pot eba postupovat v souladu s platnou metodikou ÚSES a území zachovat celistvé.

Podklady pro vymezení
Kraj - název
Pardubický
Podklady pro vymezení hranic
ÚP eperka
poznámka/existence
ÚP (stav), soulad ÚP
s navrženým
vymezením hranic
NRBC

ANO, hranice p evzata z ÚP, up esn no nad KN, v souladu s ÚTP

ÚP Dolany
rok po ízení

1998

poznámka/existence
ÚP (stav), soulad ÚP
s navrženým
vymezením hranic
NRBC

ÚP jen z roku 1998, kde je hranice vedena v souladu s ÚTP, v sou asné dob odevzdán koncept nebyl m .ú adem Bohdane poskytnutý

ÚP Lázn Bohdane
rok po ízení
1998
poznámka/existence
ÚP (stav), soulad ÚP
s navrženým
vymezením hranic
NRBC

ÚP jen z roku 1998, kde je hranice vedena v souladu s ÚTP, v sou asné dob odevzdán koncept nebyl m .ú adem Bohdane poskytnutý

ÚP Pardubic
poznámka/existence
ÚP (stav), soulad ÚP
s navrženým
vymezením hranic
NRBC

ANO, ale hranice NRBC je vedena mimo p vodn vymezené území dle ÚTP - v souladu se ZÚR i ÚP
Stéblová a Lázn Bohdane

ÚP Srch
poznámka/existence
ÚP (stav), soulad ÚP
s navrženým
vymezením hranic
NRBC

ANO, ale hranice NRBC je vedena mimo p vodn vymezené území dle ÚTP - v souladu se ZÚR i ÚP
Stéblová a Lázn Bohdane

ÚP Staré Ždánice
poznámka/existence
ÚP (stav), soulad ÚP
s navrženým
vymezením hranic
NRBC

ANO, hranice p evzata z ÚP, up esn no nad KN, v souladu s ÚTP

ÚP Stéblová
poznámka/existence
ÚP (stav), soulad ÚP
s navrženým
vymezením hranic
NRBC

ANO, hranice p evzata z ÚP, up esn no nad KN, v souladu s ÚTP
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NRBC . 9 – Lodín
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM
Zpracovatel - jméno

Autorizovaný zpracovatel - jmén o

EKOTOXA s.r.o.

Ing. Petr Ondruška

Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
Lodín
Název NRBC
Identifika ní íslo NRBC

9

Datum zpracování

04-05/2010

Vým ra v ha

P vodní vým ra dle ÚTP

Vým ra po revizi

2060

2145

ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ

%

7

85

36
1

ernýšová dubohab ina
Biková a/nebo jedlová
doubrava
St emchová jasenina

14
1

Biogeografické jednotky
Bioregion

název

1.9

Cidlinský

Biochory
název

podíl biochory v biocentru

vým ra biochory v biocentru

%

ha

3BN

9,82

199,99

3Db

2,37

48,31

3Nh

6,13

124,71

3RB

65,94

1342,55

3RE

7,48

152,20

3RN

8,28

168,61

podíl biotopu v biocentru

vým ra biotopu v biocentru

Reprezentativní biotopy

%

ha

L3.1

íselný kód

59,26

1206,57

L7.1

2,80

56,92

L7.2

0,42

8,47

62,474

1271,97

sou et
Cílová spole enstva
ADX
BUAD
BUKD
HDH
HDJ
LOMO
LONJ
VOLS
VOLT
VOVS
VOVT

Zdroj: Culek M. a kol,(2003): Biogeografické len ní eské republiky II. díl, AOPK

Acidofilní doubravy xerické
Acidofilní bu iny s dubem
Kv tnaté a lalcifilní bu iny s dubem
Habrové doubravy
Habrolipové jedlové doubravy
Mok adní (bažinné) k oviny a olšiny
Nivní poto ní jaseniny
Vegetace rákosin a vysokých ost ic stojatých vod (litorál )
Vegetace rákosin a vysokých ost ic tekoucích vod (ripál )
Vegetace istých stojatých vod (sublitorál )
Vegetace istých tekoucích vod (subripál )
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R,

Ekologická stabilita

stupe ekologické stability
1

podíl stupn ekologické stability v
biocentru v %
15

2

0

3

25

4

60

5

0

Druh pozemku dle aktuálního stavu

ha

orná p da

188,75

lesní p da

1671,82

louky, pastviny

138,35

vodní plochy, bažina, mo ál
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky

34,82
1,59

ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Potenciální ohrožení nebylo zjišt no. Území se nachází v zem d lské krajin , obce jsou malé a
jejich další rozvoj nep edstavuje ohrožení NRBC. Jiné investi ní zám ry, které by ohrožovaly pln ní
funkcí ÚSES, nebyly zjišt ny.
ást C - Rámcový návrh managamentu
název
vymezení území NATURA
EVL - Nechanice Lodín 2000
CZ0520030
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu

datum, místo uložení

viz. p íloha . 2
Zhodnocení NRBC, specifikace
NRBC má pom rn nepravidelný tvar, místy zna n rozeklaný. Svou rozlohou tém dvojnásobn
p ekra uje doporu ený limit.
Vzhledem k tvaru a stupni ekologické stability oko lí krajiny ( intenzivn zem d lsky využívaná) je
však rozloha p im ená.
U Nechanic, Zdechovic, ale i dalších obcí, Kobylice , Staré Nechanice, T n je hranice NRBC
vedeno v t sné blízkosti intravilánu.
U obce T n byla hranice NRBC navržena v souladu s ÚTP a v roz poru s ÚP a ZÚR , zm na byla
provedena z d vodu reprezentativnosti trvalých p írodních podmínek - jedná se v sou asnosti o
ornou p du, kterou je nutné p evést na les.
Velké území mezi obcemi Kolbylice a Staré Nechanice je v sopu asnosti orná p da, ale je nutné jej
zahrtnout do NRBC, zde bude nutné NRBC teprve založ it - jedná se o plošiny na slínech, její
sou ástí jsou i stávající rybníky
U Zdechovic je hranice vedena v souladu s hranicí EVL CZ0520030 oproti ÚP
Mezi obcemi Kobylice a Staré Nechanice bude nutné p rovést zalesn ní orné p dy.

Podklady pro vymezení
Kraj - název
Královehradecký
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Podklady pro vymezení hranic
ÚP Boharyn
poznámka/existence ÚP (stav),
soulad ÚP s navrženým vymezením
hranic NRBC

Hranice p evzata z ÚP, up esn no nad KN

ÚP Kun ice
poznámka/existence ÚP (stav),
soulad ÚP s navrženým vymezením
hranic NRBC

Hranice p evzata z ÚP, zm na hranice - vedeno po b ehu toku - up esn no nad KN

ÚP Lodín
poznámka/existence ÚP (stav),
soulad ÚP s navrženým vymezením
hranic NRBC

Hranice p evzata z ÚP, up esn no nad KN

ÚP Nechanice
poznámka/existence ÚP (stav),
soulad ÚP s navrženým vymezením
hranic NRBC

V ÚP zjišt ny rozpory proti ÚTP, v návrhu upraveno dle ÚTP v p esnosti KN, oproti
ZÚR také podstatné zm ny

ÚP Barchov
poznámka/existence ÚP (stav),
soulad ÚP s navrženým vymezením
hranic NRBC

V ÚP není NRBC zapracováno hranice ved ena v souladu s ÚTP v p esnosti KN

ÚP Kobylice
poznámka
ÚP Králíky
poznámka/existence ÚP (stav),
soulad ÚP s navrženým vymezením
hranic NRBC

V ÚP hranice vedena dle ÚTP, p evzato a zp esn no nad KN

Hranice p evzata z ÚP, up esn no nad KN

ÚP Prasek
poznámka/existence ÚP (stav),
soulad ÚP s navrženým vymezením
hranic NRBC

Hranice proti ÚTP a ÚP vedena po hranici EVL, up esn no nad KN

ÚP Zdechovice
poznámka/existence ÚP (stav),
soulad ÚP s navrženým vymezením
hranic NRBC

ANO, hranice proti ÚTP a ÚP vedena po hranici EVL, up esn no nad KN

NRBC . 10 – Uhersko
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM
Zpracovatel - jméno

Autorizovaný zpracovatel - jmén o

EKOTOXA s.r.o.

Ing. Petr Ondruška

Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
Uhersko
Název NRBC
Identifika ní íslo NRBC

10

Datum zpracování

04-05/2010

Vým ra v ha

P vodní vým ra dle ÚTP

Vým ra po revizi

1168

1172

ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ

%

7

65

ernýšová dubohab ina

1

St emchová jasenina

24

Biková bu ina

30
5

32

Biogeografické jednotky
Bioregion

název

1.71

Chrudimský

1.10

T ebchovický

Biochory

podíl biochory v biocentru

název

vým ra biochory v biocentru

%

ha

3Db

27,25

319,39

3Nh

15,54

182,18

3PB

5,28

61,90

3RB

36,93

432,86

3RN

15,00

175,74

podíl biotopu v biocentru

vým ra biotopu v biocentru

%

ha

L1

0,38

4,41

L2.2

0,25

2,96

L2.3B

0,36

4,26

L3.1

13,65

159,97

L7.1

0,04

0,51

L7.2

6,61

77,49

L7.3

0,49

5,78

sou et

21,79

255,37

Reprezentativní biotopy
íselný kód

Cílová spole enstva

Zdroj: Culek M. a kol,(2003): Biogeografické len ní eské republiky II. díl, AOPK
R,

ADX
BUAD
BUKD
HDJ
LOMO
LONJ
LONO
LOPK
PRPM
VOLS
VOLT
VOVT

Acidofilní doubravy xerické
Acidofilní bu iny s dubem
Kv tnaté a kalcifilní bu iny s dubem
Habrolipové jedlové doubravy
Mok adní (bažinné) k oviny a olšiny
Nivní poto ní jaseniny
Nivní poto ní olšiny Olše lepkavé
Pob ežní (lužní, vrbové) k oviny
Vegetace (bezlesých) prameniš a minerotrofních rašeliniš
Vegetace rákosin a vysokých ost ic stojatých vod (litorál )
Vegetace rákosin a vysokých ost ic tekoucích vod (ripál )
Vegetace istých tekoucích vod (subripál )
podíl stupn ekologické stability
stupe ekologické stability
v biocentru v %
1
25

Ekologická stabilita

2

5

3
4

60
5

5

5

Druh pozemku dle aktuálního stavu

ha

orná p da

288,48

lesní p da

689,92

louky, pastviny

156,94

vodní plochy, bažina, mo ál

42,50
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Druh pozemku dle aktuálního stavu
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky

ha
1,74

ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
NRBC není v sou asnosti ohrožováno výstavbou ani záborem ploch.
ást C - Rámcový návrh managamentu
název
PR Bažantnice v Uhersku, není
dle plán pé e
vedeno ev. íslo
PP Strá u Trusnova, není
vedeno ev. íslo
vymezení území NATURA 2000 EVL Uhersko, CZ0533316
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu

datum, , místo uložení
v sou asné dob neplatný Plán
pé e (do r.2004),
v sou asné dob neplatný Plán
pé e (do r.2004)

viz. p íloha . 2
Zhodnocení NRBC, specifikace
Území se nachází v mírn zvln né krajin Pardubicka a je z etelné, že se jedná o velmi dlouhodob
stabilizované území - rozmíst ní les a polí, využití p dy, vodních zdroj a niv, vymezení
zastav ného území.
lesní bitopoy tvo í cca 25% území NRBC, p írodn íspole enstva trávník tvo í cca 4%. Velkou ást
tvo í v sou asné dob orná p da.
Velmi cenná je niva í ky Lou ná, která zde p irozen meandruje a áste n je zahrnuta i do NRBC
(sou ást regionálního BK)
Prostor mezi Vysokou u Holic a Dolní Rove í je nutno NRBC založit na zem d lské p d .
Nejv tší plochy zem d lské p dy bude nutno p evést do NRBC v prostoru mezi Trusnovem a
Opo nem.
Pom rn samostatnou ást tvo í menší blok lesa mezi obcí Žíka , Jaroslav a Ty iš kem - jedná se o
sušší polohy s pís itými p dami, kde má v tší p irozené zastoupí borovice lesní
NRBC reprezentuje rozmanité p írodní podmínky, p i emž n které (PR Bažantnice v Uhersku) mají
již charakter pralesa). Obdobn je nutné p istoupit k typologickému hospoda ení i na dalších lesních
pozemcích.
NRBC zahrnuje také vodní plochy (rybník Lodrant), jehož existence je datována již ve st edov ku.

Podklady pro vymezení
Kraj - název
Pardubický
Podklady pro vymezení hranic
ÚP Dolní Rove
poznámka/existence ÚP (stav),
soulad ÚP s navrženým vymezením
hranic NRBC

ANO, ale hranice NRBC není v poskytnutém materiálu zpracována, hranice vymezena
dle ZÚR v p esnosti KN

ÚP Jaroslav
poznámka/existence ÚP (stav),
soulad ÚP s navrženým vymezením
hranic NRBC

ANO, ale hranice NRBC není v poskytnutém materiálu upracována, hranice vymezena
dle ZÚR v p esnosti KN

ÚP Ost etín
poznámka/existence ÚP (stav),
soulad ÚP s navrženým vymezením
hranic NRBC

ANO, ale hranice NRBC není v poskytnutém materiálu upracována, hranice vymezena
dle ZÚR v p esnosti KN
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ÚP Trusnov
poznámka/existence ÚP (stav),
soulad ÚP s navrženým vymezením
hranic NRBC

ANO, ale hranice NRBC není v poskytnutém materiálu upracována, hranice vymezena
dle ZÚR v p esnosti KN

ÚP Uhersko
poznámka/existence ÚP (stav),
soulad ÚP s navrženým vymezením
hranic NRBC

ANO, hranice p evzata z ÚP, up esn no nad KN

ÚP Chroustovice
poznámka/existence ÚP (stav),
soulad ÚP s navrženým vymezením
hranic NRBC

NE, nebyl ú adem poskytnutý, hranice vymezena dle ZÚR v p esnosti KN

ÚP Moravany
poznámka/existence ÚP (stav),
soulad ÚP s navrženým vymezením
hranic NRBC

NE, nebyl ú adem poskytnutý, hranice vymezena dle ZÚR v p esnosti KN

ÚP Ostrov
poznámka/existence ÚP (stav),
soulad ÚP s navrženým vymezením
hranic NRBC

NE, nebyl ú adem poskytnutý, hranice vymezena dle ZÚR v p esnosti KN

ÚP Radhoš
poznámka/existence ÚP (stav),
soulad ÚP s navrženým vymezením
hranic NRBC

NE, nebyl ú adem poskytnutý, hranice vymezena dle ZÚR v p esnosti KN

ÚP Týniš ko
poznámka/existence ÚP (stav),
soulad ÚP s navrženým vymezením
hranic NRBC

NE, nebyl ú adem poskytnutý, hranice vymezena dle ZÚR v p esnosti KN

NRBC . 11 – Vysoké Chvojno
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM
Zpracovatel - jméno

Autorizovaný zpracovatel - jmén o

EKOTOXA s.r.o.

Ing. Petr Ondruška

Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
Název NRBC

Vysoké Chvojno

Identifika ní íslo NRBC

11

Datum zpracování

04-05/2010

Vým ra v ha

P vodní vým ra dle ÚTP

Vým ra po revizi

2812

3223

ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ

%

1

St emchová jasenina

10

5

Jilmová doubrava

5

37

Bezkolencová doubrava

25

24

Biková bu ina

20

38
7

Brusinková borová doubrava
ernýšová dubohab ina

35
5

Biogeografické jednotky
Bioregion

název

1.10

T ebechovický

35

Biochory
název

podíl biochory v biocentru

vým ra biochory v biocentru

%

ha

3Db

3,67

122,48

3Nh

11,49

379,49

3PB

11,07

353,41

3RB

11,63

378,07

3RN

14,63

468,29

3Ro

8,59

273,53

3RU

38,92

1248,63

podíl biotopu v biocentru

vým ra biotopu v biocentru

Reprezentativní biotopy

%

ha

L1

íselný kód

0,09

2,94

L2.2A

0,57

19,14

L2.2B

0,54

18,14

L2.3B

0,09

2,99

L2.4

0,09

2,90

L3.1

3,00

100,07

L5.1

0,38

12,63

L5.4

0,27

8,86

L7.1

1,10

36,75

L7.2

1,00

33,36

L7.3

5,46

182,26

T1.9

0,18

6,10

12,77

426,12

sou et
Cílová spole enstva

Zdroj: Culek M. a kol,(2003): Biogeografické len ní eské republiky II. díl, AOPK
R,

ADBR

Acidofilní doubravy hydrofilní b ezové

ADX

Acidofilní doubravy xerické

BUAD

Acidofilní bu iny s dubem

BUKD

Kv tnaté a kalcifilní bu iny s dubem

HDJ

Habrolipové jedlové doubravy

LOMO

Mok adní (bažinné) k oviny a olšiny

LONJ

Nivní poto ní jaseniny

LONO

Nivní poto ní olšiny Olše lepkavé

PRPM

Vegetace (bezlesých) prameniš a minerotrofních rašeniliš

VOLS

Vegetace rákosin a vysokých ost ic stojatých vod (litorál )

VOLT

Vegetace rákosin a vysokých ost ic tekoucích vod (ripál )

VOVS

Vegetace istých stojatých vod (sublitorál )

VOVT

Vegetace istých tekoucích vod (subripál )

Ekologická stabilita

stupe ekologické stability

podíl stupn ekologické stability
v biocentru v %

1

3

2

10

3

60

4

25

5

2

36

Druh pozemku dle aktuálního stavu

ha

orná p da

102,50

lesní p da

2868,30

louky, pastviny

289,73

vodní plochy, bažina, mo ál
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky

63,98
9,60

ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
V sou asnosti není NRBC aktuáln ohroženo, je sou ástí rozsáhlého lesního komplexu na
podmá ených pozemcích v niv eky Orlice, kde se však nachází velké ložisko št rkopísk . Jistým
ohrožením je blízkost aglomerace Hradce Králové - p edevším tlak na rekrea ní zástavbu na
severním okraji NRBC.
ást C - Rámcový návrh managamentu
název
datum, místo uložení
dle plán pé e
PR Buky u Vysokého Chvojna
platný do roku 2003
vymezení území NATURA 2000 EVL Orlice a Labe, CZ0524049
EVL Buky u Vysokého Chvojna,
CZ0522197
LHP
Návrh zásad managamentu

nebyla poskytnuta data

viz. p íloha . 2
Zhodnocení NRBC, specifikace
NRBC Vysoké Chvojno je sou ástí rozsáhlého lesního komplexu, který pokrývá roz sáhlé št rkové
terasy s výchozy slín . Výrazným znakem je zastoupení bu in v nížinné poloze.
Území reprezentuje trvalé p írodní podmínky typické pro nivu eky Labe a Orlice. P írodní niva eky
Orlice je ves vém rozsahu unikátní a je t eba ji ponechat p írodnímu vývoji. Plochu není nivy není
nutné zalesnit, posta uje ponechat a p ípadn revitalizovat lu ní spole enstva, p ípadný nálet d evin
není nutné odstra ovat.

Podklady pro vymezení
Kraj - název
Královehradecký
Pardubický
Podklady pro vymezení hranic
ÚP B le nad Orlicí
poznámka/existence ÚP
(stav), soulad ÚP s
navrženým vymezením
hranic NRBC

ANO, hranice p evzata z ÚP z roku 2000 , up esn no nad KN, v souladu s ÚTP, menší zm na
proti ÚP v míst B le ského mlýna , ve zm n .1 z r.2008 hranice NRBC nevedena po KN a
jiným zp sobem - nep evzato do návrhu NRBC

ÚP Hradec Králové
poznámka/existence ÚP
(stav), soulad ÚP s
navrženým vymezením
hranic NRBC

ANO, ale hranice NRBC není v ÚP zanesen a, vedena v trase, která up es uje ÚTP

ÚP T ebechovice pod Orebem
poznámka/existence ÚP
(stav), soulad ÚP s
navrženým vymezením
hranic NRBC

ANO, hranice vedena v souladu ZÚR i ÚTP - silnice 1 .t ídy od Hradce Králové - ÚP z roku 1990
-nemá NRBC zahrnut
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ÚP Týništ nad Orlicí
poznámka/existence ÚP
(stav), soulad ÚP s
navrženým vymezením
hranic NRBC

ANO, ÚP z roku 2002, NRBC v ÚP nevymeze no, podkladem ZÚR

ÚP Býš
poznámka/existence ÚP
(stav), soulad ÚP s
navrženým vymezením
hranic NRBC

ANO, hranice vedena v souladu s ÚP, up esn na v KN a áste n ZBG10

ÚP Vysoké Chvojno
poznámka/existence ÚP
(stav), soulad ÚP s
navrženým vymezením
hranic NRBC

ANO, ale ÚP ne eší území na okraji katastru v místech NRBC, podkla dem ZÚR, EVL

NRBC . 12 – Skalka
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM
Zpracovatel - jméno
EKOTOXA s.r.o.
Základní specifikace skladebné
Název NRBC
Identifika ní íslo NRBC

Autorizovaný zpracovatel - jmén o
Ing. Petr Ši ina
ásti ÚSES
Skalka
12

Datum zpracování
Vým ra v ha

11 / 2009
P vodní vým ra dle ÚTP
1 085
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
ernýšová dubohab ina Melampyro-Carpinetum
St emchová jesenina - Prunofraxinetum, místy v komplexu s
mok adními olšinami Alniop
glutinosae
Mochnová doubrava - Potentilo
albae-Quercetum
Biogeografické jednotky
Bioregion
1.11
Biochory
název
2RE
2Db
2BE

Vým ra po revizi
1 017
%
75

5

20

název
Prost jovský
podíl biochory v biocentru
%
Plošiny na spraších 2. v.s.
Podmá ené sníženiny na
bazických sedimentech 2. v.s.
Erodované plošiny na spraších 2.
v.s.
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vým ra biochory v biocentru
ha
822,5368
53,4369
140,7293

Reprezentativní biotopy
íselný kód
K2.1
L2.2B

podíl biotopu v biocentru
%
0,05
0,02

vým ra biotopu v biocentru
ha
0,51
0,19

sou et

0,08
0,70
Zdroj:vegeta n rekonstruk ní jednotky dle Mikyška et al. 1968 Cílová spole enstva
fyziotypy dle Pet í ek, 1994
DH
dubohabrové háje - dubohab iny
MT
luhy a olšiny - hgrofilní až mezofilní trávníky
LO
luhy a olšiny - mok adní a pob ežní k oviny a lesy
podíl stupn ekologické stability
Ekologická stabilita
stupe ekologické stability
v biocentru v %
1
91
2
2
3
2
4
5
5
0
Druh pozemku dle aktuálního stavu
ha
939,54
orná p da
40,21
lesní p da
27,16
louky, pastviny
5,73
vodní plochy, bažina, mo ál
3,78
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
zem d lská p da nejvyšších bonit na v tšin území
ohrožení zvyšováním intezity zem d lské výroby, stárnutí krajinné vegetace - alejí a adových
výsadeb (pokud nedojde v as k její obnov hrozí riziko rozpadu), invaze nep vodních druh rostlin
ást C - Rámcový návrh managamentu
název, místo uložení
datum
dle plán pé e
NE
vymezení území NATURA
NE
2000
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
podrobn zmapovat aktuální využití území z hlediska cílovýc h spole enstev pro další ochranu,
nevysazovat lesní porosty souvisle blíže než 50 m o d zastav ného území
Cílem je:
Zvyšování rozsahu trvalých kultur v krajin a krajinné trvalé nehospodá ské vegetace – aleje, lesní
pruhy v první etap .
P ísná výchova stávajících lesních porost sm rem k výb rnému lesu.
D sledné odstra ování invazních druh rostlin v území vymezeného BC.
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Zhodnocení NRBC, specifikace
Vymezení je v celém rozsahu velmi problematické - j de o intezivn zem d lsky užívané území s
minimálním podílem les
Vymezení hranic biocentra je p evážn vedeno po reálných parcelních nebo fyzicky existuj ících
hranicích.
V rozsáhlých parcelách polí je využito bu fyzicky existující hranice nebo op t parcelní tak, aby její
odhad byl v kontextu krajiny možný.
Pro vymezení bylo p ednostn použito vymezení dle ZÚR Olomouckého kraje
Zem d lské pozemky, tvo ící v tšinu ploch navrženého biocentra jsou intenzivn zem d lsky
užívané – pole.
V n kolika málo segmentech jsou porosty cílových biotop . Lesíky jsou v dobré druhové skladb –
DB, BK, HB, krom míst s vyskytujícím se SM a BO.

Podklady pro vymezení
kraj - název
Olomoucký kraj
Podklady pro vymezení hranic
ZÚR Olomouckéhéo kraje
forma
mapa formátu DGN
zdroj/autor
OL kraj/Ing. Arch. J. Haluza, Ageris s .r.o.
sou . systém
S - JSTK
rok po ízení
2008

NRBC . 13 – Vrapa , Doubrava
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM
Zpracovatel - jméno
Ekotoxa s.r.o.
Základní specifikace skladebné
Název NRBC
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
Vým ra v ha

Autorizovaný zpracovatel - jmén o
Ing. Petr Ši ina
ásti ÚSES
Vrapa , Doubrava
13
V/2010
P vodní vým ra dle ÚTP
1 757 ha
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
5
Jilmová doubrava
1
St emchová jasenina
7
ernýšová dubohab ina
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
1.12
Litovelský
Biochory
podíl biochory v biocentru
název
%
3BE
0,03
3BM
41,59
3Db
5,27
3Lh
28,35
3RE
2,46
3RN
0,16
3Ro
22,15
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Vým ra po revizi
3 798
%
44
12
40

vým ra biochory v biocentru
ha
0,95
1579,60
200,25
1076,63
93,46
5,93
841,22

Reprezentativní biotopy
název
L3.1
L3.2
M1.1
M1.4
M1.7
T1.5
T1.1
V1F
V2C
sou et
Cílová spole enstva

podíl biotopu v biocentru
%
13,79
26,41
0,22
0,03
0,02
0,01
0,46
0,01
0,01
40,95

vým ra biotopu v biocentru
ha
523,80
1002,95
8,45
1,04
0,82
0,21
17,34
0,31
0,37
1555,30

Zdroj:Mikyška et al., Vegeta n rekonstruk ní jednotky,1968, fyziotypy dle Pet í ek,
1994

Luhy a olšiny - mok adní a pob ežní vegetace, rákosiny a porosty
vysokých ost ic
LO
Podmá ené dubové bu iny - mokadní a pob ežní k oviny a lesy
MT
Luhy a olšiny - hygrofilní až mezofilní trávníky
podíl stupn ekologické
Ekologická stabilita
stupe ekologické stability
stability v biocentru v %
1
0
2
0
3
15
4
65
5
20
Druh pozemku dle aktuálního stavu
ha
orná p da
281,09
lesní p da
2911,90
louky, pastviny
337,42
vodní plochy, bažina, mo ál
84,31
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
3,81
VO

ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Plánované hájení koridoru a stavba plavebního kanál u m že ohrozit hydrologii území a také kvalitu
vod v tocích. Další ohrožení m že být zp sobeno zvýšením intenzity pr myslové výroby - plánované
rozvojové plochy dle zásad územního rozvoje - zne išt ní vod, ovzduší. Pro m sto Litovel, které leží
v blízkosti biocentra a také ostatní vesnická sídla poblíž je nutné cílen budovat rekrea ní zázemí
mimo kontakt s plochami chrán nými jako ÚSES. Celé biocentrum je nejvíce narušová no lesním
hospodá stvím - hospodá ské lesy, cenné louky je nutné trvale udržovat skli ze sena, plocha m že
být v okrajové ásti ohrožena rušným automobilovým provozem (dálnic e). Ohrožení p vodních
spole enstev b ehových porost invazními druhy.
ást C - Rámcový návrh managamentu
název
datum, místo uložení
dle plán pé e
CHKO Litovelské Pomoraví 2009, CHKO Litovelské Pomoraví
LHP
nebyla poskytnuta data
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Návrh zásad managamentu
Výtah z plánu pé e (2009) - pé e o lesní porosty: Ponechávání nedomýcených d evin p i obnov
lesa – tam, kde to v ková skladba a zdravotní stav lesa umožní, zajiš ovat stálou p ítomnost
dosp lých porostních skupin, etáží nebo jejich ástí, tvo ených skupinami d evin nebo samostatn
stojícími d evinami PDS, o zásob , která odpovídá sou inu 5-10 % z plochy konkrétního dílce a
hodnoty pr m rné zásoby mýtních porost (ZM ve smyslu p ílohy . 5 k vyhlášce 84/1996 Sb.) podle
t chto
zásad:
a) Za dosp lé považovat porostní skupiny nebo etáže, jejichž v k podle LHP nebo LHO p esahuje
v k po átku obnovy (podle p íslušného hospodá ského souboru).
b) V pase n (holose n , náse n , podrostn ) obnovovaných porostních skupinách a etážích
ponechávat nedomýcené dosp lé d eviny PDS a jejich skupiny rozmíst né tak, aby: - na každém
zapo atém 0,5 ha obnovené plochy lesa byla zachována ale spo jedna dosp lá d evina PDS s
vý etní tlouš kou min. 30+ cm,
- na každých cca 2,00 ha souvislé plochy lesa 1. v kové t ídy (1–20 let) byla zachována jedna nebo
více nedomýcených skupin dosp lých d evin PDS o ploše cca 0,20 ha s hodnotou zakmen ní vyšší
než 5, nebude-li mezi vlastníkem (nájemcem, správce m) lesa a orgánem OP dohodnuto jinak.
c) P ednostn ponechávat nedomýcené veškeré vitální jedince vzác ných druh PDS, b ehové
porosty vodních tok (1–2 ady strom od b ehové hrany); lesní plášt (1–2 ady strom od lesních
okraj );
d) Výstavky uvol ovat podle provozních možností v p edstihu p ed smýcením okolního porostu.
e) Ponechané d eviny PDS a jejich skupiny lze obnovovat, dosáhnou- li ve stejném dílci stanoveného
minimálního v ku a zásoby d eviny v jiných (postupn dor stajících) porostních skupinách nebo
etážích. ást dosp lých d evin (cílov cca do 10 m3/ha) ponechat do fyzického dožití a ro zpadu.
P i um lé obnov lesa: zakládání sm sí -po et druh d evin PDS p i um lé obnov volit podle
druhové pestrosti d evin PDS v obnovovaném porostu a velikosti obnovníc h prvk . Na obnovních
prvcích o plochách 0,3-0,60 ha p i prvním zalesn ní vysazovat krom d eviny hlavní vždy další
nejmén jeden druh, na prvcích o plochách 0,61 a více hekt ar nejmén dva druhy d evin PDS.
Sadbu provád t p ednostn ve skupinovitém smíšení, p i emž zastoupení hlavní d eviny nep ekro í
70 %. V p ípad opakovaného zalesn ní (vylepšování kultur) vždy vysazovat jiné d eviny PDS než
d eviny hlavní. Dále plán pé e uvádí rámcové sm rnice pro hospoda ení. Plán pé e dále podporuje
obnovu zastoupení dalších druh strom : hruše , jablo , b íza pý itá, jedle, b ek, jilmy a tis.
Zhodnocení NRBC, specifikace
Biocentrum Vrapa je obklopeno zem d lsky intezivn užívaným územím, je umíst no v CHKO
Litovelské Pomoraví. Nejvýrazn jší ohrožení cílené kvality biocentra je hospoda ení v lesích, které je
ale upraveno rámcovými sm rnicemi plánu pé e. V souvislosti s atraktivitou krajiny kolem bioce ntra
(rozsáhlé lesní komplexy v jinak ploché zem d lské krajin ) nebo v jeho okolí a snadnou dopravní
dostupností ve vazb na rychlstní komunikaci I/35 lze rovn ž po ítat s vyšším demografickým
nár stem obyvatel v sídlech a tedy pot eb ochrany vod p ed zne išt ním a p ípadným nár stem
turistiky - p ší a cykloturistika. Význam biocentra v rámci R je mimo ádný vzhledem k zachování
rozsáhlých les v lužních polohách. V BC jsou maloplošná chrán ná území: NPR Vrapa , PR
Moravi anské jezero, PR Doubrava, PR Bradlec, PR Ka ení louka, PR U spálené, PR Novozámecké
louky, PR Templ, PP Za mlýnem, PP U p ejezdu, PP U Zámecké Moravy, PR Hejtmanka.
Poznámka: rozsah biocntra dle ZÚR je výrazn nadlimitní a i zde navrhovaný rozsah je podstatn
v tší nad minimální (3,7 krát) , p i konfrontaci s návrhem dle CHKO - porovnání škály
reprezentovaných biotop
dle dostupných podklad
nebylo zjišt no podstatné rozší ení
reprezentantativních biotop ani vyšší kvalita porost ve srovnání s porosty les do BC zahrnutými,
p esto na žádost CHKO byla plocha rozší ení akceptována.

Podklady pro vymezení
Kraj - název
Olomoucký
Podklady pro vymezení hranic
ZÚR Olomouckého kraje
forma
mapový portál Ol kraje
zdroj/autor
OL kraj/Ing. Arch. J. Haluza, Ageris s .r.o.
rok po ízení
2008
ÚP Moravi any
forma
náhled do dokumentace
rok po ízení
2003
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ÚP Bílá Lhota
forma
rok po ízení

náhled do dokumentace
2004

NRBC . 14 – Ramena eky Moravy
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM
Zpracovatel - jméno
Autorizovaný zpracovatel - jmén o
Ekotoxa s.r.o.
Ing.Petr Ši ina
Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
Ramena eky Moravy
Název NRBC
14
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
IV-V/2010
Vým ra v ha
P vodní vým ra dle ÚTP
Vým ra po revizi
1 094 ha
2997
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
%
5
Jilmová doubrava
70
1
St emchová jasenina
5
11
Lipová dubohab ina
25
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
1.12
Litovelský
Biochory
podíl biochory v biocentru
vým ra biochory v biocentru
název
%
ha
3Lh
90,89
2723,93
3RE
9,13
273,49
Reprezentativní biotopy
podíl biotopu v biocentru
vým ra biotopu v biocentru
íselný kód
%
ha
L2.3A
20,31
608,61
L2.3B
33,82
1013,63
L2.4
0,62
18,43
M1.4
0,02
0,69
T1.4
1,56
46,81
T1.5
0,15
4,45
V1F
0,81
24,14
sou et
57,28
1716,76
Cílová spole enstva

Zdroj:Mikyška et al., Vegeta n rekonstruk ní jednotky,1968, fyziotypy dle
Pet í ek, 1994

LO
MT

Luhy a olšiny - mok adní a pob ežní k oviny a lesy
Luhy a olšiny - hygrofilní až mezofilní trávníky
Luhy a olšiny - mok . a pob . vegetace, rákosiny a porosty
vysokých ost ic
podíl stupn ekologické stability
stupe ekologické stability
v biocentru v %
1
0
2
5
3
70
4
15
5
10

VO
Ekologická stabilita
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Druh pozemku dle aktuálního stavu

ha

orná p da
lesní p da
louky, pastviny
vodní plochy, bažina, mo ál
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky

620,13
1969,08
160,91
92,23
1,41

ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Plánované hájení koridoru a stavba plavebního kanál u m že ohrozit hydrologii území a také kvalitu
vod v tocích. Další ohrožení m že být zp sobeno zvýšení intezity pr myslové výroby - plánované
rozvojové plochy dle zásad územního rozvoje - zne išt ní vod, ovzduší. Pro m sto Litovel, které leží
v blízkosti biocentra a také ostatní vesnická sídla poblíž je nutné cílen budovat rekara ní zázemí
mimo kontaktu s plochami chrán nými jako ÚSES. Málo ohroženo narušením - je chrán no již jako
EVL a CHKO Litovelské pomoraví, v nejužším míst p e ato pr sekem pro vedení VN, severní okraj
m že být ohrožen rekra ním využitím obyvatel Litovle, zejména s ohledem na minimálnií podíl les v
okolní krajin .
ást C - Rámcový návrh managamentu
název, místo uložení
dle plán pé e

CHKO Litovelské Pomoraví

datum
2009, CHKO Litovelské
Pomoraví

LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
Koryto a celý í ní tok ponechat zcela bez zásah - bez ochrany b eh p ed erozí a podporovat vznik
odstavených ramen toku s následnou p irozenou sukcesí, usilovat o zlepšení kvality vod eky
Moravy, p st ní les s úplným vylou ením nep vodních druh a svyšší dobou obmýtí, p esun k
výb rnému lesnímu hospoda ení, p ípdn ponechání pralesích ástí bez zásahu a to jen u
vzrostlých a probraných porost . Výtah z plánu pé e (2009) - pé e o lesní porosty: Ponechávání
nedomýcených d evin p i obnov lesa – tam, kde to v ková skladba a zdravotní stav lesa umožní,
zajiš ovat stálou p ítomnost dosp lých porostních skupin, etáží nebo jejich ástí, tvo ených
skupinami d evin nebo samostatn stojícími d evinami PDS, o zásob , která odpovídá sou inu 5-10
% z plochy konkrétního dílce a hodnoty pr m rné zásoby mýtních porost (ZM ve smyslu p ílohy .
5 k vyhlášce 84/1996 Sb.) podle t chto zásad:
Návrh zásad managamentu
a) Za dosp lé považovat porostní skupiny nebo etáže, jejichž v k podle LHP nebo LHO p esahuje
v k po átku obnovy (podle p íslušného hospodá ského souboru).
b) V pase n (holose n , náse n , podrostn ) obnovovaných porostních skupinách a etážích
ponechávat nedomýcené dosp lé d eviny PDS a jejich skupiny rozmíst né tak, aby: - na každém
zapo atém 0,5 ha obnovené plochy lesa byla zachována ale spo jedna dosp lá d evina PDS s
vý etní tlouš kou min. 30+ cm,
- na každých cca 2,00 ha souvislé plochy lesa 1. v kové t ídy (1–20 let) byla zachována jedna nebo
více nedomýcených skupin dosp lých d evin PDS o ploše cca 0,20 ha s hodnotou zakmen ní vyšší
než 5, nebude-li mezi vlastníkem (nájemcem, správce m) lesa a orgánem OP dohodnuto jinak.
c) P ednostn ponechávat nedomýcené veškeré vitální jedince vzác ných druh PDS, b ehové
porosty vodních tok (1–2 ady strom od b ehové hrany); lesní plášt (1–2 ady strom od lesních
okraj );
d) Výstavky uvol ovat podle provozních možností v p edstihu p ed smýcením okolního porostu.
e) Ponechané d eviny PDS a jejich skupiny lze obnovovat, dosáhnou- li ve stejném dílci stanoveného
minimálního v ku a zásoby d eviny v jiných (postupn dor stajících) porostních skupinách nebo
etážích. ást dosp lých d evin (cílov cca do 10 m3/ha) ponechat do fyzického dožití a ro zpadu.
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Návrh zásad managamentu
P i um lé obnov lesa: zakládání sm sí -po et druh d evin PDS p i um lé obnov volit podle
druhové pestrosti d evin PDS v obnovovaném porostu a velikosti obnovníc h prvk . Na obnovních
prvcích o plochách 0,3-0,60 ha p i prvním zalesn ní vysazovat krom d eviny hlavní vždy další
nejmén jeden druh, na prvcích o plochách 0,61 a více hekt ar nejmén dva druhy d evin PDS.
Sadbu provád t p ednostn ve skupinovitém smíšení, p i emž zastoupení hlavní d eviny nep ekro í
70 %. V p ípad opakovaného zalesn ní (vylepšování kultur) vždy vysazovat jiné d eviny PDS než
d eviny hlavní. Dále plán pé e uvádí rámcové sm rnice pro hospoda ení. Plán pé e dále podporuje
obnovu zastoupení dalších druh strom : hruše , jablo , b íza pý itá, jedle, b ek, jilmy a tis.
PDS v obnovovaném porostu a velikosti obnovních prv k . Na obnovních prvcích o plochách 0,3-0,60
ha p i prvním zalesn ní vysazovat krom d eviny hlavní vždy další nejmén jeden druh, na prvcích o
plochách 0,61 a více hektar nejmén dva druhy d evin PDS. Sadbu provád t p ednostn ve
skupinovitém smíšení, p i emž zastoupení hlavní d eviny nep ekro í 70 %. V p ípad opakovaného
zalesn ní (vylepšování kultur) vždy vysazovat jiné d eviny PDS než d eviny hlavní. Dále plán pé e
uvádí rámcové sm rnice pro hospoda ení. Plán pé e dále podporuje obnovu zastoupení dalších
druh strom : hruše , jablo , b íza pý itá, jedle, b ek, jilmy a tis.
Zhodnocení NRBC, specifikace
Plocha biocentra jej již v sou asné dob v ochran (CHKO, MZCHÚ, EVL), v dosvadním lesním
hospoda ení stále p evládá holose n obnova, biocentrum má dobrý p edpokldy dalšího vývoje k
vyspl léu druhov a skaldbou p írod blízkmu lesu, tok eky Moravy p irozen meandruje jen v malé
ásti jsou provedena opat ení na ochranu b eh . Biocentrum je obklopeno zem d lsky intezivn
užívaným územím. Nejvýrazn jší ohrožení cílené kvality biocentra je hospoda ení v lesích, které je
ale upraveno rámcovými sm rnicemi plánu pé e.. V souvislosti s atraktivitou krajiny kolem bioc entra
(rozsáhlé lesní komplexy v jinak ploché zemd lské krajin ) nebo v jeho okolí a snadnou dopravní
dostupností ve vazb na rychlstní komunikaci I/35 lze rovn ž po ítat s vyšším demografickým
nár stem obyvatel v sídlech a tedy pot eb ochrany vod p ed zne išt ním a p ípadným nár stem
turistiky - p ší a cykloturistika. Význam biocentra v rámci R je mimo ádný vzhledem k zachování
rozsáhlých les v lužních polohách. V BC jsou MZCHU: NPR Ramena eky Moravy, PR Litovelské
luhy, PR Kenický, PR Panenský les, PP Dalibo , PP Kurfurstovo rameno, PP astava a PP v
Boukalovém.
Poznámka: rozsah biocntra dle ZÚR je výrazn nadlimitní a i zde navrhovaný rozsah je podstatn
v tší nad minimální (3 krát) , p i konfrontaci s návrhem dle CHKO
- porovnání škály
reprezentovaných biotop
dle dostupných podklad
nebylo zjišt no podstatné rozší ení
reprezentantativních biotop ani vyšší kvalita porost ve srovnání s porosty les do BC zahrnutými,
p esto na žádost CHKO byla plocha rozší ení akceptována.

Podklady pro vymezení
Kraj - název
Olomoucký
Podklady pro vymezení hranic
ZÚR Olomouckého kraje
forma
mapový portál Ol kraje
zdroj/autor
OL kraj/Ing. Arch. J. Haluza, Ageris s .r.o.
rok po ízení
2008
ÚP St e
forma
náhled do dokumentace
rok po ízení
2002
ÚP ervenka
forma
náhled do dokumentace
poznámka
2001
ÚP P ovice
forma
náhled do dokumentace
poznámka
2001
ÚP Horka n. Moravou
forma
náhled do dokumentace
poznámka
2001, zm.2005
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ÚP P íkazy
forma
poznámka
ÚP Št pánov
forma
poznámka

náhled do dokumentace
2002, zm.2008
náhled do dokumentace
1993, zm. 208

NRBC . 15 – Úhoš
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM
Zpracovatel - jméno
Autorizovaný zpracovatel - jmén o
EKOTOXA s.r.o.
Ing. Jan Šteflí ek
Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
Úhoš
Název NRBC
15
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
10/2009
Vým ra v ha
P vodní vým ra dle ÚTP
2604
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
7
ernýšová dubohab ina
34
B eková doubrava
21
Violková bu ina
33
Mochnová doubrava
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
1.13
Doupovský
Biochory
podíl biochory v biocentru
název
%
-2PI
10,24
Biochory
název

podíl biochory v biocentru

Vým ra po revizi
2894
%
46,00
1,00
49,00
4,00

vým ra biochory v biocentru
ha
296,39
vým ra biochory v biocentru

%

ha

-3BI

2,71

78,33

-3II

8,78

254,18

-3VI

56,08

1623,05

-4HI

13,56

392,53

-4VI

8,61

249,26

podíl biotopu v biocentru

vým ra biotopu v biocentru

%

ha

L2.2A

2,09

60,38

L3.1

5,60

161,92

L4

0,25

7,13

L5.1

1,86

53,84

L6.4

3,08

89,11

L6.5B

1,19

34,33

T1.3

0,63

18,18

Reprezentativní biotopy
íselný kód
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Reprezentativní biotopy

podíl biotopu v biocentru

vým ra biotopu v biocentru

%

ha

T3.3D

0,69

20,01

T3.4C

0,01

0,25

T3.4D

0,13

3,67

T4.1

0,04

1,11

T4.2

0,03

0,87

íselný kód

S1.2

0,00

0,06

sou et

15,58

450,86

Cílová spole enstva
HD

Habrové a lipové doubravy

XDSX

Subxerotermní doubravy

XDB

Bazilní xerotermní doubravy

HDH

Habrové doubravy

BUKD

Kv tnaté a kalcifilní bu iny s dubem

Zdroj: Culek M.a kol (2003), : Biogeografické len ní eské republiky II díl, AOPK

SUH

Su ové lesy s habrem

XDA

Acidofilní xerotermní doubravy

SUH

Su ové lesy s habrem

SPP
SPS
LONO

Náhradní vegetace pís in
Vegetace bezlesých skal, sutí a primitivních p d
Nivní poto ní olšiny olše lepkavé

SUB

Su ové lesy s bukem

Ekologická stabilita

stupe ekologické stability
1

podíl stupn ekologické
stability v biocentru v %
1

2

5

3

50

4

28

5

16

Druh pozemku dle aktuálního stavu

R

ha

orná p da

31,19

lesní p da

2217,70

louky, pastviny

635,69

vodní plochy, bažina, mo ál
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky

1,92
2,73

ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Dle aktualizace ÚPn Kada jsou v k.ú. Úhoš any, lokalita Zvoní kov v zastav ném území navrženy
3 drobné plochy pro rodinnou rekreaci. V k.ú. Úhoš any u Kada ské jesen je na ploše biocentra
navržena plocha pro rekreaci na p írodních plochách, která nep edpokládá žádnou výstavbu.
Další limity využití území z hlediska územního plá nování nejsou známy.
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Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
Západní polovina zasahuje do vojenského prostoru. Intenzivní zem d lství do území biocentra
zasahuje minimáln . V k.ú. Rokle na hranici biocentra je vymezen dobý vací prostor t žby edi e,
podobn v k.ú. Úhoš any. Nedávno ukon ený lom je již na území biocentra. JV cíp biocentra leží v
Chrán ném ložiskovém území 21530000 Vina e u Kadan – bentonit, stavební kámen a CHLÚ
19900000 Rokle, dtto. K jižní hranici biocentra v k .ú. Kojetín p iléhá CHLÚ 11020000 Kojetín u
Radonic – bentonit, kaolin.
ást C - Rámcový návrh managamentu
název
dle plán pé e

vymezení území NATURA
2000

EECONET
VKP

datum, místo uložení

PP Rašovické skály 1541

1997 neaktuální, MŽP

NPR Úhoš 606 (+ ochranné pásmo)

2003-2012, SCHKO Labské
pískovce

EVL Doupovském Hory CZ 0424125

2009

EVL Hradišt CZ 0414127
Pta í oblast Doupovské Hory CZ
041002
EVL Hradišt CZ 0414127
Pta í oblast Doupovské Hory CZ
041002
klí ové území Doupovské hory

2009
2004
2009
2004

oblast zvýšené pé e o krajinu
reg.VKP St elnice u Kada ské Jesen
registrovaný VKP Dubina
reg.VKP Vstava e u Pastvin

LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
Zachování mozaiky lesních porost , lu ních ploch a rozptýlené zelen , zejména starých
protierozních mezí, suchomilných trávník na m lkých a neplodných p dách, segment dubohab in,
teplomilných dobrav až kv tnatých bu in, úzkých poto ních niv, su ových les aj., vytvá ející
„lesostepní“ krajinu s výrazným xerofytním aspektem .
Uplat ovat zásady plán pé e NPR Úhoš a PP Rašovické skály v obdobných lokalitách na ce lém
území biocentra.
P írod blízké obhospoda ování lesních porost .
Extenzivní údržba lu ních ploch.
Zachování dochovaného vzorce mezí.
Zachování vzájemných pom r trvalých travních porost a porost d evin.
Zhodnocení NRBC, specifikace
Celé NRBC je v hranicích EVL Hradišt a Doupovské hory a v Pta í oblasti Doupovské Hory.
Západní polovina zasahuje do vojenského prostoru, z ehož vyplývá minimální návšt vnost i
minimální zp ístupn ní t chto ploch.
V tší ást NRBC je v síti EECONET - klí ové území Doupovské, okrajové ásti jsou v oblasti
zvýšené pé e o krajinu sít EECONET.
Biocentrum je vymezené dle ÚSES ZÚR Ústeckého kraje a jeho aktualizace (Ing. Fridrich) s
drobn jšími korekcemi dle hranici katastrálních pozemk , druh pozemk , pr b hu cest apod.
Oproti ÚTP je do NRBC zahrnuta PP Rašovické skály, což vyvolalo rozší ení BC na severozápad .
Toto rozší ení je variantní, pro funk nost biocentra a vzhledem k celkové nadlimitní vým e není
nezbytné. Za len no bylo z d vodu celistvosti území a vymezení ZÚR. Na JV je z p vodního
vymezení odebrána ást zasahující bezd vodn do honu orné p dy.
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Zhodnocení NRBC, specifikace
Územn plánovací dokumentace je vypracována jak na úrovni kraje tak na úrovni obcí. Krajská
dokumentace je zastoupena ÚP VÚC. ZÚR se zatím zpra covává. Územní plány obcí jsou
vypracovány ve starší verzi a ve ty ech obcích se vypracovává nová ÚPD. Vojenský újezd má
vypracovaný zvláštní územní plán. Ke st et m s územním plánem nedochází.

Podklady k vymezení
Kraj - název
Ústecký
Karlovarský

Podklady pro vymezení hranic
ÚZEMN PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE:
ZÚR

ÚK - zatím nezpracovány, KV - p ed schválením

ÚP VÚC

Severo eské hn douhelné pánve, Karlovarsko-sokolovské aglomerace

Územní plány obcí
Klášterec nad Oh í

ÚPnSÚ - žádný st et s ÚP

Kada

návrh schválen - žádný st et s ÚP

Hradišt

ÚP vojenského újezdu - žádný st et s ÚP

Rokle

Návrh ÚP

Vilémov

Návrh ÚP

Radonice

Návrh ÚP

NRBC . 16 – Pustý zámek
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM
Zpracovatel - jméno
EKOTOXA s.r.o.
Základní specifikace skladebné
Název NRBC
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
Vým ra v ha

Autorizovaný zpracovatel - jmén o
Ing. Jan Šteflí ek
ásti ÚSES
Pustý zámek
16
01/2010

P vodní vým ra dle ÚTP
2112
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
Violková bu ina - Violo
reichenbachianae-Fagetum
21
(kv tnaté bu iny, v za íznutých
údolích luhy v poto ních nivách)
ernýšová dubohab ina Melampyro nemorosi-Carpinetum
7
okrajov v SZ cípu území
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
1.13
Doupovský
Biochory
podíl biochory v biocentru
název
%
-4PI
0,02
-4VI
13,46
5Db
10,09
5HI
76,43
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Vým ra po revizi
2271, +7,5%
%
99

1

vým ra biochory v biocentru
ha
0,57
305,73
229,09
1735,64

Reprezentativní biotopy
íselný kód
L2.2A
L4
L5.1
T1.2
T2.3B
T3.3D
T3.4D
R2.2
sou et
Cílová spole enstva
biochora
-4PI
-4VI
5Db
5HI

podíl biotopu v biocentru
vým ra biotopu v biocentru
%
ha
0,81
18,37
0,67
15,19
10,56
239,80
3,03
68,80
0,07
1,68
0,03
0,58
0,01
0,24
0,02
0,36
15,19
345,01
cílové ekosystémy dle Biogeografického len ní R, II. díl
P irozené
Náhradní
BUKD, LONO
MTM
BUKD, SUH, LONO
XT
BUKJ, BUKK, LOMO, LONO,
MTH, PRPM, VOLS, VOVS
LONS, LOPS
BUKK, SUB, LONO

Ekologická stabilita

stupe ekologické stability
1
2
3
4
5

Druh pozemku dle aktuálního stavu
orná p da
lesní p da
louky, pastviny
vodní plochy, bažina, mo ál

XT, MTM
podíl stupn ekologické stability v
biocentru v %
0
10
50
30
10
ha
0,00
1866,85
400,07
44,40

ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC n jak
ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC, výstavba
nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Celé území leží v hloubce vojenského prostoru, návšt vnost ve ejností je tudíž nulová. Pásmo ohrožení
imisemi D – nejnižší. Jisté negativní vlivy m že mít provoz vojenských za ízení, který naopak m že
p ispívat k zachování specifických spole enstev a druh na n vázaných, udržování mozaiky
trávobylinných spole enstev, ke ových porost , mladších stadií porost lesního charakteru, vysokého
podílu porostních okraj a lem apod.
Postupný p evod bukových les na smrkové monokultury. ást vým ry nelesních ploch postupn zar stá
náletovými d evinami díky absenci hospoda ení.
ást C - Rámcový návrh managamentu
název, místo uložení
datum
vymezení území NATURA 2000 EVL Hradišt CZ 0414127
2009,10,26
Pta í oblast CZ 0411002
2004,12,08
EECONET
klí ové území Doupovské hory
komplexní území Doupovské
EU Corine Biotopes
hory
LHP
nebyla poskytnuta data
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Návrh zásad managamentu
P írod blízké hospoda ení v lesních porostech.
podpora p irozené obnovy, udržování r znov kých porost , podpora p irozené druhové skladby
porost dle p íslušných lesních typ s nadnormativním podílem edifikátor blízkým p irozené
d evinné skladb , nanejvýš vhodné je prodloužit obmýtní dobu, v por ostech ponechávat alespo
ásti odum elé d evní hmoty jak stojící, tak ležící na zemi k podpo e dutinových pták , xylobiont ,
xylofág a ostatních živo ich , hub a rostlin vázaných na odum elé d evo (3-4 stojící souše/ha, v tší
v tve, ležící kmeny) .
Pravidelný management všech lu ních enkláv s ohledem na zvlášt chrán né a ohrožené druhy
rostlin a živo ich (hn dásek chrastavcový, ho ec ho epník).
Zhodnocení NRBC, specifikace
Biocentrum je vymezené dle p vodního vymezení ÚTP. Drobné korekce obrysu dle hra nic
katastrálních pozemk .
Rozší ení dle návrhu AOPK na J a SZ – botanicky a zoologi cky cenné lokalitry.
Celé NRBC je v hranicích EVL Hradišt a pta í oblasti Doupovské Hory.
Zahrnuje komplex p evážn lesních spole enstev s roztroušenými lu ními enklávami. Lesní porosty
mají pom rn p íznivé druhové složení s velkým podílem listná , porosty jsou r znov ké, lenité,
se zvýšeným zastoupením porostních okraj .. Vzhledem k funkci území se zem d lská p da
nevyskytuje, nicmén jsou dochovány poz statky len ní zem d lské p dy v podob protierozních
vrstevnicových mezí s k ovinatými porosty ve vých. ásti území (více již za hranicí biocentra).
Celé biocentrum leži v klí ovém území Doupovské hory sít EECONET a v komplexním území EU
Corina Biotopes Doupovské hory.
Územn plánovací dokumentace na úrovni kraje je vypracová na. Krajská dokumentace je
zastoupena ÚP VÚC. ZÚR se zatím zpracovává. Územní plán obce Hradišt je vypracovaný jako
územní plán vojenského újezdu.

Podklady pro vymezení
Kraj - název
Karlovarský kraj
Podklady pro vymezení hranic
plány pé e
zdroj/autor
PR Ryžovna, NPR Božídarské rašeliništ
ZCHÚ, EVL
Úst ední seznam ochrany p írody
zdroj/autor
http://drusop.nature.cz/agenda.php
STG
Publikace
zdroj/autor
Rukov projektanta místního územního systému ekologické s tability
WMS ÚHUL Oblastní plán rozvoje lesa – lesní typy
http://geoportal2.uhul.cz/cgi-bin/oprl.asp
Cílová spole enstva
forma
Publikace
autor
M. Culek a kolektiv
titul
Biogeografické len ní R, II. díl
vydal
AOPK, Lelekovice 2003
ÚZEMN PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE:
ZÚR
p ed schválením
ÚP VÚC
Karlovarsko-sokolovské aglomerace
Územní plány obcí
Hradišt
ÚP vojenského újezdu - žádný st et

NRBC . 17 – Milešovka
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM
Zpracovatel - jméno

Autorizovaný zpracovatel - jmén o

EKOTOXA s.r.o.

Ing. Petr Ondruška
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Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
Název NRBC

Milešovka

Identifika ní íslo NRBC

17

Datum zpracování

10/2009

Vým ra v ha

P vodní vým ra dle ÚTP

Vým ra po revizi

1342

1532

ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ

%

7

20

14
33

ernýšová dubohab ina
Lipová bu ina s lípou
velkolistou
Mochnová doubrava

75
5

Biogeografické jednotky
Bioregion

název

1.14

Milešovský

Biochory

podíl biochory v biocentru

vým ra biochory v biocentru

%

ha

3Db

11,02

168,82

-3SB

20,78

318,34

-3VI

2,90

44,46

4Do

2,65

40,53

20,30
podíl biochory v biocentru
%
34,91
7,45
podíl biotopu v biocentru
%
0,01
19,23
2,91
0,55
2,41
0,12
3,87
0,00
29,10

310,93
vým ra biochory v biocentru
ha
534,80
114,21
vým ra biotopu v biocentru
ha
0,08
294,61
44,57
8,39
36,98
1,83
59,25
0,03
445,73

název

-4HI
Biochory
název
-4IO
4SC
Reprezentativní biotopy
íselný kód
L1
L3.1
L4
L5.1
L5.4
L6.4
L6.5B
S1.5
sou et
Cílová spole enstva
HDJ
BIKD
HDH
LONJ
BUAD
LOMO
SUH
SPS

Zdroj: Culek M. a kol,(2003): Biogeografické len ní eské republiky II. díl, AOPK

Habrolipové jedlové doubravy
Kv tnaté kalcilní bu iny s
dubem
Habrové doubravy
Nivní poto ní jaseniny
Acidofilní bu ina s dubem
Mok adní k oviny a olšiny
Su ové lesy s habrem
Vegetace bezlesých skal,sutí a primitivních p d
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R,

Ekologická stabilita

stupe ekologické stability
1

podíl stupn ekologické stability v
biocentru v %
1

2

13

3

33

4

38

5

15

Druh pozemku dle aktuálního stavu
orná p da
lesní p da
louky, pastviny
vodní plochy, bažina, mo ál
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky

ha
7,57
1307,60
205,01
7,74
9,53

ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Území je velmi cenné z p írodov dného hlediska (sou ást CHKO
eské St edoho í, NPR
Milešovka). Jeho využívání musí být zcela v souladu s p írodov dnými hledisky.
Velkým potenciálním ohrožením je vliv dopravy. Územ í je ohroženo výstavbou vysokorychlostní tratí.
ást C - Rámcový návrh managamentu
název

datum, místo uložení

dle plán pé e

NPR Milešovka,

neuvedeno, CHKO

eské st edoho í

PR B EZINA
EVL MILEŠOVKA
CZ0420416
EVL B ezina CZ423202

2004-2013, CHKO

eské st edoho í

vymezení území NATURA
2000

LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
Ochrana území je zajišt na z velké ásti p edm tem NPR Milešovka.
viz. p íloha . 2
Ochrana území je zajišt na z velké ásti p edm tem NPR Milešovka a p edevším územní ochranou
CHKO eské St edoho í - I. A II. zóna CHKO
Zhodnocení NRBC, specifikace
Hranice je vedena zejména v obdobné trase jako ÚTP 1996. Zahrnuje vedle souvislých lesních
porost také okrajové p echodové svahy s k ovinatými a travními spole enstvy. Území je z
p írodov dného hlediska zcela jedine né a velmi cenné. Jendá se o velmi specifický lemitý terén ve
3-4.vegeta ním stupni, ovlivn ný srážkovým stínem. Biocentrum je reprezentováno v elmi
zachovalými p írodními biotopy (cca 50%) území.

Podklady pro vymezení
Kraj - název
Ústecký kraj
Podklady pro vymezení hranic
Krajský plán Ústeckého kraje,ing. A. Friedrich
forma
ESRI SHP
rok po ízení
2009
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ÚP Velemín
rok po ízení

2008

poznámka/existence ÚP (stav),
soulad ÚP s navrženým
vymezením hranic NRBC

Hranice NRBC je v ÚP vedena schématicky mimo hranic e parcel, její zd vodn ní a popis
nebyl v textové ásti ÚP nalezen.

ÚP Kostomlaty pod Milešovkou
rok po ízení
2005
poznámka/existence ÚP (stav),
soulad ÚP s navrženým
vymezením hranic NRBC

2005, hranice NRBC je v ÚP trasována jinak. Vymezen í NRBC vychází ze ZÚR
Ústeckého kraje, navrženou hranici NRBC je nutno v nové trase projednat a schválit

ÚP Žím
poznámka/existence ÚP (stav),
soulad ÚP s navrženým
vymezením hranic NRBC

Existuje jen zadání ÚP,

ÚP alany
rok po ízení

2009

poznámka/existence ÚP (stav),
soulad ÚP s navrženým
vymezením hranic NRBC

Hranice NRBC je v ÚP podstatn zv tšena oproti ÚTP, byla vymezena dle ZÚR
Ústeckého kraje. Návrh toto vymezení nerespektuje a hranici vrací do trasy dle ÚTP
1996

ÚP Bo islav
rok po ízení

2008

poznámka/existence ÚP (stav),
soulad ÚP s navrženým
vymezením hranic NRBC

Hranice NRBC je vedena schématicky a není vymezena na hranici parcel, oproti ÚP
návrh zahrnuje do NRBC velkou plochu jižn od Bo islavi - v souladu s ÚTP 1996

NRBC . 18 – Oblík – Raná
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM
Zpracovatel - jméno
EKOTOXA s.r.o.
Základní specifikace skladebné
Název NRBC
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
Vým ra v ha

Autorizovaný zpracovatel - jmén o
Ing. Jan Šteflí ek

ásti ÚSES
Oblík-Raná
18
10/2009
P vodní vým ra dle ÚTP
1163
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
33
Mochnová doubrava
Hrachorová a/nebo kamejková
28
doubrava
7
ernýšová doubrava
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
1.14
Milešovský
1.1
Mostecký
Biochory
podíl biochory v biocentru
název
%
-2BD
4,00
-2BE
3,44
2Db
0,88
-2II
42,96
-2PB
42,76
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Vým ra po revizi
1034
%
61
14
25

vým ra biochory v biocentru
ha
41,34
35,53
9,13
444,19
442,17

Biochory
název
-2PI
-2RE
Reprezentativní biotopy
íselný kód
L3.1
L4
L6.4
S2A
K4A
K4C
T3.3C
T3.3D
T4.1
T6.2A
T6.2B
sou et
Cílová spole enstva
XDB
SDSX
SUH
Cílová spole enstva
LONJ

podíl biochory v biocentru
%
6,00
0,01
podíl biotopu v biocentru
%
0,86
0,26
0,41
0,09
0,00
0,01
0,16
2,60
0,02
0,01
0,01
4,43

vým ra biochory v biocentru
ha
62,02
0,09
vým ra biotopu v biocentru
ha
8,85
2,71
4,21
0,95
0,02
0,13
1,64
26,87
0,25
0,06
0,09
45,78

Zdroj: Culek M.a kol (2003), : Biogeografické len ní eské republiky II díl, AOPK

R

Bazifilní xerotermní doubravy
Subxerotermní doubravy
Su ové lesy s habrem
Zdroj: Culek M.a kol (2003), : Biogeografické len ní eské republiky II díl, AOPK

R

Nivní poto ní jaseniny

HDH

Habrové doubravy

LONO

Nivní poto ní olšiny olše lepkavé

Ekologická stabilita

1

podíl stupn ekologické stability
v biocentru v %
41

2

16

3

15

4

20

stupe ekologické stability

5
Druh pozemku dle aktuálního stavu

8
ha

orná p da

404,29

lesní p da

369,31

louky, pastviny

222,88

vodní plochy, bažina, mo ál
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky

2,19
29,56

ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Rozší ení silnice II. t ídy . 1/28 na ty pruh – nutnost pr chod
letišt Raná-Hrádek a provoz sportovního létaní
možný rozvoj obcí Hrádek u Loun, Raná u Loun, Mnich ov u Loun, Charvátce u Loun,
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Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
Intenzivní zem d lství a ovocná ství.
Zar stání stepních partií.
Vysoké zastoupení a rozši ování nep vodních a invazních druh rostlin (Prunus insititia, Robinia
pseudoacacia aj.)
Imisní ohrožení lesa C.
ást C - Rámcový návrh managamentu
název
dle plán pé e

282 NPR Oblík
361 NPR Raná
51 CHKO

vymezení území NATURA 2000

eské St edoho í

CZ0424033 EVL Raná Hráde k
CZ0424039 EVL Oblík Srdov
Brník
CZ0420406 EVL K ížové vršky,
Malý vrch, Šibeník
nebyla poskytnuta data

datum, místo uložení
2006-2015, SCHKO eské
St edoho í
2006-2015, SCHKO eské
St edoho í
1999 -, SCHKO eské
St edoho í
2004
2004
2004

LHP
Návrh zásad managamentu
V ZCHÚ postupovat dle plán pé e, mimo ZCHÚ p izp sobit management plán m pé e ZCHÚ.
Sledovat a zabránit možnému zar stání bylinných spole enstev d evinami. Eliminovat nep vodní a
invazní d eviy (akát, myrobalán, borovice erná, semená e a výmladky ovocných d evin). Plošné
porosty k ovin a zplan lých ovocných sad p evád t na xerofylní doubravy dle p vodní p irozené
vegetace.
Návrh zásad managamentu
Postupný útlum intenzivního zem d lství na ploše BC, p evád ní orné p dy na ttp.
V lesních porostech prosazovat p írod blízké hospoda ení. P i obnov vylou it nep vodní d eviny,
nevhodné cizí d eviny soustavn odstra ovat.
Zhodnocení NRBC, specifikace
Hranice biocentra jsou vedeny p evážn po hranicích katastrálních pozemk . Místy p etínají
pozemky ZPF v místech návaznosti na úzké k ovinaté meze. V blízkosti obcí je snahou nezasahova t
do zastav ného území.
Pln zahrnuje ZCHÚ a I. zónu NP eské st edoho í, pln
i s menšími korekcemi EVL (dle
seznamu níže)
NRBC oblík – Raná zahrnuje NPR Oblík (282) a NPR R aná (361) a p evážnou ást EVL CZ
0424033 Raná-Hrádek, CZ0424039 Oblík - Srdov – Brní k a CZ0420406 K ížové vršky, Malý vrch,
Šibeník. Typickými biotopy jsou xerofilní bylinná spole enstva na svazích a ve vrcholové ásti
vrch , dále k ovinaté meze zachovávající historickou strukturu a segmenty xerofilních lesních
porost na bazických substrátech, z ásti nevhodné druhové skladby. V k ovinatých mezích a
d evinných porostech mozaiky jsou p ím sy nep vodních d evin – zejména ovocných (výmladky,
nálety), akátu aj.
Vysoký je podíl zem d lské p dy. V tšina souvislých porosty d evin je výsledkem zpustnutí
ovocných sad . V tší lesní enkláva je v JZ cípu území na Lenešické m chlumu.
Lesní porosty na svazích Brné a Lenešického chlumu jsou v kategorii les ochranných.
Územn plánovací dokumentace je vypracována jak na úrovni kraje tak na úrovni obcí. Krajská
dokumentace je zastoupena ÚP VÚC. ZÚR se zatím zpra covává. Územní plány obcí jsou
vypracovány jako ÚPnSÚ, proto se p edpokládá do roku 2015 jejich aktualizace.

Podklady pro vymezení
Kraj - název
Ústecký
Podklady pro vymezení hranic
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ÚZEMN PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE:
ZÚR
pracovní verze
ÚP VÚC
Severo eské hn douhelné pánve
Územní plány obcí
Raná
ÚPnSÚ - žádný st et
Lib eves
ÚPnSÚ - žádný st et
B vany
není ÚP
Lenešice
ÚPnSÚ - žádný st et
Louny
ÚPnSÚ - žádný st et
Chraberce
ÚP-žádný st et
Chožov
ÚP obce-žádný st et

NRBC . 19 – St íbrný roh
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM
Zpracovatel - jméno

Autorizovaný zpracovatel - jmén o

EKOTOXA s.r.o.

Ing. Petr Ondruška

Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
St íbrný roh
Název NRBC
Identifika ní íslo NRBC

19

Datum zpracování

10/2009

Vým ra v ha

P vodní vým ra dle ÚTP

Vým ra po revizi

1368

1364

ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ

%

7

15

18

ERNÝŠOVÁ DUBOHAB INA
BU INA S KÝ ELNICÍ DEVÍTILISTOU

85

Biogeografické jednotky
Bioregion
1.15
Biochory
název

název
Verne ický
podíl biochory v biocentru

vým ra biochory v biocentru

%

ha

3SK

25,27

344,64

3UI

14,56

198,58

4Db

5,11

69,70

4HI

41,52

566,34

4PI

13,46

183,61

4SK

0,11

1,51

podíl biotopu v biocentru
%

vým ra biotopu v biocentru
ha

L2.2

3,07

41,82

L3.1

11,75

160,25

L4

0,62

8,43

L5.1

26,25

358,05

L5.4

2,33

31,81

L6.4

0,77

10,49

Reprezentativní biotopy
íselný kód
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Reprezentativní biotopy

podíl biotopu v biocentru

vým ra biotopu v biocentru

%

ha

M1.5

0,00

0,07

S1.2

0,01

0,10

T3.1

0,09

1,16

íselný kód

sou et

44,89

612,18

Cílová spole enstva

ZDROJ: BIOGEOGRAFICKÉ
CULEK A KOL. AOPK 2003

BUKD
BUAD
HDH
LOMO
LONO
LOPK
SPS
SUH
VOLT
VOVT
XDA

Kv tnaté a kalcifilní bu iny s dubem
Acidofilní bu iny s dubem

Ekologická stabilita

LEN NÍ ESKÉ REPUBLIKY II.DÍL, MARTIN

Habrové doubravy
Mok adní(bažinné) k oviny a olšiny
Nivní poto ní olšiny olše lepkavé
Pob ežní (lužní, vrbové) k oviny
Vegetace bezlesých skal, suti a primitivních p d
Su ové lesy s habrem
Vegetace rákosin a vysokých ost ic tekoucích vod
Vegetace istých tekoucích vod
Acidofilní xerotermní doubravy
podíl stupn ekologické stability
stupe ekologické stability
v biocentru v %
1
30
2

5

3

25

4

35

5
Druh pozemku dle aktuálního stavu

5
ha

orná p da

41,06

lesní p da

1078,52

louky, pastviny

237,35

vodní plochy, bažina, mo ál
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky

0,74
2,90

ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
V sou asné dob není území bezprost edn ohroženo rozsáhlejšími stavebními zám ry. Územím
prochází trasa vysokotlakého plynovodu.
ást C - Rámcový návrh managamentu
název, místo uložení
datum
dle plán pé e
PP St íbrný roh
vymezení území NATURA 2000 CHKO eské st edoho í
LHP
nebyla poskytnuta data
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Návrh zásad managamentu
Území je dostate n zalesn no p írodními a p írod blízkými spole enstvy. Jeho další p írodní vývoj
je nutno provád t prost ednictvím LHP, které budou v souladu s cíly NRBC. P ro území NRBC
doposud není vypracován plán hospoda ení v souladu s cíly ÚSES. Je nutné p edevším
maloplošnými podrostovými formami lesnického hospod a ení podporovat rozovj p irozené sklady a
struktury porost . Naproti tomu v místech bezlesí není nutné celoplo šn zales ovat. Toto území
m že být dlouhodob ponecháno spontánnímu vývoji jen pastviná sky využívané. Managament
tohoto území je vhodné vypracovat v souladu s kraji ná skými principy scílem podpo it typický kulturní
krajinný ráz území.
Zhodnocení NRBC, specifikace
Území je lenité a sou asn svažité, pom rn dob e zalesn né. P íreodní biotopy zna n p evažují.
Tvo í 87% území. Lesní p írodní biotopy tvo í tém 45 % území.
Území zahrnuje p edevším 4.vegeta ní stupe (60%) a návaznost na 3.vegeta ní stupe je dob e
zajišt na zejména zalesn ným územím v severozápadní ásti NRBC. Oproti vymezení v ZÚR
Ústeckého kraje je op tovn zahrnuto území s výrazným podílem travnatých ploch a rozptýlenou
zelení, a to v jihovýchodní ásti. Toto území reprezentuje biochoru 4PI Pahorka tiny na bazických
neovulkanitech 4.v.s., áste n 4Db Podmá ené sníženiny na bazických horninách 4.v.s.
Nadregionální biocentrum zahrnuje na území okresu r ozsáhlé území svah hlubokých údolí Labe a
Lu ního potoka pod Bukovou Horou se zna nou výškovou lenitostí mezi 150 a 680 m.n.m. Území
pokrývá souvislý lesní komplex níž p irozených a listnatých, výš postupn smíšených až p evážn
smrkových lesních porost .

Podklady pro vymezení
Kraj - název
Ústecký kraj
Podklady pro vymezení hranic
Plán ÚSES Ústeckého kraje, ing. Friedrich
forma
ESRI SHP
rok po ízení
2009
T plan, Návrh úses, ZÚR Ústeckého kraje
forma
ESRI SHP
rok po ízení
2008
ÚP T chlovice
rok po ízení
2004
poznámka/EXISTENCE ÚP
(STAV), SOULAD ÚP S
NAVRŽENÝM VYMEZENÍM
HRANIC NRBC

ÚP SE NEPODA ILO ZÍSKAT

ÚP Verne ice
poznámka/EXISTENCE ÚP
(STAV), SOULAD ÚP S
NAVRŽENÝM VYMEZENÍM
HRANIC NRBC

ÚSES BYL DO ÚP P EVZAT Z NÁVRHU ZÚR ÚSTECKÉHO KRAJE, VYMEZENÍ
HRANICE Z TOHOTO PODKLADU NEVYCHÁZELO. NOVÉ VYMEZEN Í ZAHRNUJE DO
NRBC TAKÉ PLOCHY ODLESN NÉ S PASTVINAMI A ROZPTÝLENOU ZELENÍ - DLE
P VODNÍHO VYMEZENÍ ÚTP Z ROKU 1996

ÚP Malé B ezno
poznámka/EXISTENCE ÚP
(STAV), SOULAD ÚP S
NAVRŽENÝM VYMEZENÍM
HRANIC NRBC

ÚP SE NEPODA ILO ZÍSKAT, HRANICE KONFRONTOVÁNA S VÝKRESEM ÚAP
ÚSTECKÉHO KRAJE - ZDE JE HRANICE VEDENA VELMI OBDOB N , JEN S MALÝMI
ROZDÍLY.

ÚP Zubrnice
poznámka/EXISTENCE ÚP
(STAV), SOULAD ÚP S
NAVRŽENÝM VYMEZENÍM
HRANIC NRBC

ÚP SE NEPODA ILO ZÍSKAT, HRANICE KONFRONTOVÁNA S VÝKRESEM ÚAP
ÚSTECKÉHO KRAJE - ZDE JE HRANICE VEDENA VELMI OBDOB N , JEN S MALÝMI
ROZDÍLY.
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NRBC . 20 – St ela, Rabštejn
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM
Zpracovatel - jméno

Autorizovaný zpracovatel - jmén o

EKOTOXA s.r.o.

Ing. Jan Šteflí ek

Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
St ela, Rabštejn
Název NRBC
Identifika ní íslo NRBC

20

Datum zpracování

05/2010

Vým ra v ha

P vodní vým ra dle ÚTP

Vým ra po revizi

2198

2225

ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
7
ernýšová dubohab ina
24
Biková bu ina
34
B eková doubrava
Biková a/nebo jedlová
36
doubrava
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
1.16
Rakovnicko - Žlutický
Biochory
podíl biochory v biocentru
název
%
-4BL
0,12
-4BM
20,63
-4BQ
2,27
-4BR
47,71
4Do
0,01
-4UM
29,28
Reprezentativní biotopy
podíl biotopu v biocentru
íselný kód

%

%
15
70
5
10

vým ra biochory v biocentru
ha
2,67
455,25
50,06
1052,92
0,25
646,14
vým ra biotopu v biocentru
ha

L2.2A

0,28

6,18

L2.2B

0,51

11,29

L10.1

0,05

1,14

L3.1

0,19

4,18

L4

0,22

4,80

L5.1

0,03

0,69

L5.4

0,52

11,57

L6.5B

0,02

0,47

L7.1

1,23

27,05

L7.2

0,06

1,40

L8.1A
L8.1B

0,06
0,96

1,39
21,12

M5

0,00

0,07

R1.4

0,02

0,35

R2.2

0,01

0,27

R2.3

0,06

1,24

S1.2

0,04

0,85
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Reprezentativní biotopy

podíl biotopu v biocentru

vým ra biotopu v biocentru

%

ha

L10.1

0,05

1,14

T1.4

0,24

5,39

T1.6

0,00

0,05

T1.9

0,04

0,81

íselný kód

sou et
Cílová spole enstva

4,60

83,99

Zdroj: Culek M.a kol, : Biografické len ní
2003

eské republiky II díl, AOPK,

BUAD, BUAJs, ADE, ADX,
BUKD, SUH, BOAD, SPS,
LONO, VOLT, VOVT
BUKD, LONO
BUAD, ADJs, ADE
BUAD, ADJs, LONO
LOMO, LONO, BUAJ
Ekologická stabilita

stupe ekologické stability
1

podíl stupn ekologické stability
v biocentru v %
1

2

9

3

55

4

25

5

10

Druh pozemku dle aktuálního stavu

ha

orná p da

4,00

lesní p da

2143,00

louky, pastviny

41,00

vodní plochy, bažina, mo ál
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky

17,00
2,00

ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Rizika jsou hlavn spojena s turistickým ruchem - vedení turistických cest po prudkých svazích a
jejich eroznímu narušování.
Povolování dalších rekrea ních staveb a objekt
Lesní porosty jsou na svazích tvo eny lesem ochranným. P irozené zmlazování je narušeno
p ílišným okusem zv e.
Nep vodní d eviny v lesních porostech.
ást C - Rámcový návrh managamentu
dle plán pé e
název
627
PR St ela
459

PP U Báby - U Lomu,

jiné (rozepsat)

EECONET

61

datum, místo uložení
2010 - 2018, ÚSOP
2006 - 2017, Krajský ú ad
Plze ského kraje

Na území PR St ela dle plánu pé e. V lesních porostech s neodpovídající druhovou sk ladbou
uplat ovat postupné zm ny druhové skladby porost dle lesních typ a potenciální p irozené
vegetace, což je b h na dlouhou tra .
Usm rn ní turistického zatížení vhodným vedením cest.
Sledování stav zv e.
Na lu ních plochách nedopustit rozvoj k ovin, pravidelným se ením udržovat podmínky pro existenci
chrán ných druh rostlin.
Návrh zásad managamentu
V lesních porostech by výchova m la sm ovat k porost m odpovídajícím potenciální p irozené
vegetaci a lesním typ m. Doporu uje se sm ovat k ekologickému hospoda ení v lesích.
Vodní tok musí být ponechám p irozenému vývoji. Je nežádoucí zasahovat do vodního režimu.
Zvýšená pé e musí být v nována nivním loukám.
Zhodnocení NRBC, specifikace
NRBC St ela, Rabštejn leží na ece St ele a jejím unikátním okolím. Jedná se hlavn o meandrovitý
tok eky St ely v ka onovitém údolí s prudkými svahy, též se su ovými spole enstvy (S1.2) a údolní
lou ky s chrán nými druhy rostlin. Typickým fenoménem jsou opušt né lomy na pokrýva skou
b idlici s charakteritickým sukcesním vývojem.
Hranice BC z velké ásti procházejí lesními porosty, podkladem k vymeze ní jsou zde p evážn
hranici rozd lení lesa a lesní cesty (na Z a JZ a v severní polo vina). Na JV a V hranici tvo í p evážn
hranice lesních porost . BC zahrnuje NPR St ela v celém rozsahu, pouze s vyjímkou úzkého
výb žku v jižním cípu biocentra, který je zahrnut do NR BK 49 – osy MH.
Území je charakteristické také z hlediska geologick ého. Zv tráváním zde v období trop vznikly
zajímavé geologické útvary, tzv. viklany, nap : PP U Báby, které vytvá ejí obrovské kamenné
monolity. ast ji jsou však menšího m ítka a tvo í tzv. kamenná mo e.Tato nakupení balvan
vytvá í též charakteristické podmínky, vesm s nepodchycené v b žných bio- a fytogeografických
podkladech.
Na doporu ení MŽP je vyjmut lesní pozemek 597/1, a lesní poze mky se stavbami 597/2, 597/3 k.ú.
Rabštejn nad St elou a dále pozemky pionýrského tábora Walden 1011/ 1, 1011/4, 1011/5 k.ú.
Hluboká u Žihle. Pokud je název této pionýrské skup iny odvozen z díla H. D. Thoreau: Walden –
život v lesích, st ží by proti za len ní do biocentra protestovala. Možná se ale jedná o zcela jiný
spolek.
Mapované aktuální biotopy se soust e ují zejména v PR St ela, podíl reprezentativních biotop je
relativn malý. V biocentru p evládají hospodá ské lesy s nep vodní druhovou skladbou.
Zhodnocení NRBC, specifikace
ZÚR: Vymezení ZÚR Plze ského kraje je v p ípad NRBC 20 výrazn nadlimitní – cca o 600 ha
oproti již nadlimitnímu vymezení ÚTP. Zahrnuje velk é plochy hospodá ských les v tšinou bez
výskytu mapovaných biotop , o reprezentativnosti nemluv (zejména ve vých. ásti), intenzívn
zem d lsky obd lávané plochy v k.ú. Nový Dv r u Žihle, dále nap . aktivní dobývací prostor – lom
Tis u Blatna. Tyto plochy nebyly do aktualizace zah rnuty. V od vodn ných p ípadech bylo vymezení
ZÚR respektováno.
Plze ský kraj má vypracované ZÚR. V obcích NRBC 20 ÚPD chybí. Návrh nového ÚP se
zpracovává pouze v obci Žihle.

Podklady pro vymezení
Kraj - název
Plze ský
Podklady pro vymezení hranic
ÚZEMN PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
ZÚR
schváleny
Územní plány obcí
Tis u Blata
ÚP není
Žihle
ÚP návrh
Pastuchovice
ÚP není
Man tín
ÚP není
Mladotice
ÚP není
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NRBC . 21 – Pochvalovská strá
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM
Zpracovatel - jméno
Autorizovaný zpracovatel - jmén o
EKOTOXA s.r.o.
Ing. Jan Šteflí ek
Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
Pochvalovská strá
Název NRBC
21
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
05/2010
Vým ra v ha
P vodní vým ra dle ÚTP
Vým ra po revizi
2501
2872
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
%
7
ernýšová dubohab ina
40
22
Okroticová bu ina
30
33
Mochnová doubrava
20
36
Biková a/nebo jedlová doubrava
5
37
Bezkolencová doubrava
5
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
1.17
Džbánský
1.2
ipský
Biochory
podíl biochory v biocentru
vým ra biochory v biocentru
název
%
ha
-2BD
0,37
10,62
-2BL
0,08
2,22
-3BL
0,28
8,18
-3PD
0,07
2,11
-3RD
58,10
1668,72
3UD
41,08
1179,70
Reprezentativní biotopy
podíl biotopu v biocentru
vým ra biotopu v biocentru
%

ha

L3.1

íselný kód

0,68

19,63

L4

1,12

32,15

L5.1

6,25

179,63

L5.3

2,82

81,02

L5.4

1,42

40,85

L6.1

0,11

3,28

L6.4

0,02

0,62

L6.5B

0,08

2,39

L7.1
L7.2

0,35
1,11

10,06
31,74

L7.3

0,09

2,53

L8.2

0,01

0,41

R1.4
S2A
sou et

0,00
0,00
14,08

0,04
0,02
404,36
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Cílová spole enstva

Zdroj: Culek M.a kol (2003), : Biogeografické len ní eské republiky II díl, AOPK
R

BUKD

Kv tnaté a kalcifilní bu iny s dubem

HDH

Habrové doubravy

XDSX

Subxerotermní doubravy

SUH

Su ové lesy s habrem

LONO

Nivní poto ní olšiny olše lepkavé

VOLT

Vegetace rákosin a vysokých ost ic tekouích vod

VOVT

Vegetace istých tekoucích vod (subripál )

BUAD

Acidofilní bu iny s dubem

XDB

Bazilní xerotermní doubravy

Ekologická stabilita

stupe ekologické stability
1

podíl stupn ekologické
stability v biocentru v %
0

2

20

3

50

4

20

5

10
ha
3,70

Druh pozemku dle aktuálního stavu
orná p da
lesní p da

2858,23

louky, pastviny

5,02

vodní plochy, bažina, mo ál
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky

4,17
2,22

ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Z hlediska ochrany rostlinných ohrožených druh , které jsou typickým p edm tem ochrany v
chrán ných území, je významné riziko zp sobené okusem zv í, které m že nadále bránit
p irozenému zmlazení listnatých d evin (hlavn buku a dubu).
Na populace rostlin se negativn projevuje také invaze silných bylinných druh , které brání
p irozenému vývoji chrán ných rostlin.
Do k.ú. Kozojedy, Milý, Krou ová, Kalivody zasahuje CHLÚ 11250000 Kalivody - Sto pové a vzácné
prvky, Uhlí erné a prognózní zdroj – výhradní ložisko 3112500 K alivody - Stopové a vzácné prvky,
Uhlí erné, s poz statky d ív jší hlubinné t žby
ást C - Rámcový návrh managamentu
název
dle plán pé e

datum, místo uložení

1088 NPR Pochválovská strá

2416 NPP Bílichovské údolí

2007-1016, CHKO K ivoklátsko
1999 – díl í, CHKO
K ivoklátsko
2007-2012, CHKO K ivoklátsko

265 PP Na Pilav

2009 - 2018, KÚ St . kraj

1086 PR Milská strá
Kalivodské bu iny(CZ0210105)
Milská strá (CZ0212016)

2006-2015, KÚ St . kraj

1182 NPR Malý a Velký Štít

vymezení území NATURA 2000

Bílichovské údolí (CZ0210100)
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název

datum, místo uložení

vymezení území NATURA 2000

Smradovna (CZ0212019)

jiné (rozepsat)

Rada Evropy EECONET_území
P írodní park Džbán

LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
Na území ZCHÚ jsou detailn vypracovány plány pé e, dle kterých jsou provád ny zásahy.
Zásahy v lesích by m ly sm ovat k p irozené skladb lesa a vytvo it podmínky pro p irozenou
obnovu porost buku, dubu a borovice.
Lesní t žbu je doporu eno provád t mimo vegeta ní období na zmrzlé p d , aby se minimalizovali
škody na lesních p dách.
Na lu ních enklávách by m la pé e být provád na kosením a to jednou ro n v polovin ervence
Zhodnocení NRBC, specifikace
Lesní porosty zaujímají p es 99% plochy biocentra. Podíl mapovaných a reprez entativních biotop
je relativn malý, vesm s se vyskytují na svazích Džbánu. Na vrcholové ploš in p evažují porosty s
nep vodní druhovou skladbou. Odlišným typem je území PR Milská strá s teplomilnou vegetací na
jižní svahu vklín ném mezi intenzivn obhospoda ované plochy (chmelnice, orná p da), p vodn
též z ásti intenzivn využívaná jako sady.
NRBC Pochvalovská strá je typické teplomilnou vegetací. P evažoval zde sv tlejší les a proto se
zde vyskytují n které druhy rostlin kriticky ohrožených rostlin (me dv dice léka ská - Arctostaphlylos
uva-ursi, kýchavice erná Veratrum nigrum, Lilium martagon, n které druhy orchidejí aj.), zejména
na okrajových polohách nad skalnatými svahy NPR Poc hvalovská strá a Malý a Velký štít..
Územn plánovací dokumentace je vypracována jak na úrovni kraje tak na úrovni obcí. Krajská
dokumentace je zastoupena ÚP VÚC. ZÚR se zatím zpra covává. Územní plány obcí asto chybí.
Pouze v n kolika obcích se zpracovává nová ÚPD.

Podklady pro vymezení
Kraj - název
St edo eský
Ústecký
Podklady pro vymezení hranic
ÚZEMN PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE :
ZÚR

není

ÚP VÚC

Rakovnicko

Územní plány obcí
Pochvalov

schválené zadání

T eboc

není

Krou ová

není

evni ov

schválené zadání

Kalivody

není

P erubenice

není

Milý

není

Srbe

ÚPnSÚ

Kozojedy

není

Smilovice

není

H ešice

ÚPnSÚ

Bílichov

ÚP - žádný st et

Zichovec

ÚP - žádný st et
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NRBC . 22 – Karlštejn – Koda
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM
Zpracovatel - jméno

Autorizovaný zpracovatel - jmén o

EKOTOXA s.r.o.

Ing. Jan Šteflí ek

Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
Karlštejn – Koda
Název NRBC
Identifika ní íslo NRBC

22

Datum zpracování

03.-05./2010

Vým ra v ha

P vodní vým ra dle ÚTP

2795
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
7
33
28
Biogeografické jednotky
Bioregion
1.18
Biochory
název
2BA
-2BE
Biochory
název
-2BM
2RN
2UA
3BA
-3BE
3Nh
-3PM
-3UA
-3VA
Reprezentativní biotopy
íselný kód
L2.2A
L2.2B
L3.1
L4
L5.1
L5.3
L6.1
L6.4
L6.5B
L7.1
M4.1

ernýšová dubohab ina
Mochnová doubrava
Hrachorová a/nebo kamejková
doubrava
název
Karlštejnský
podíl biochory v biocentru
%
24,59
3,21
podíl biochory v biocentru
%
0,11
2,65
16,39
4,12
1,18
0,05
3,81
21,58
22,32
podíl biotopu v biocentru
%
0,30
0,11
36,97
4,10
0,20
5,86
9,40
2,64
1,31
0,16
0,01
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Vým ra po revizi
2676
%
80
15
5

vým ra biochory v biocentru
ha
657,91
85,88
vým ra biochory v biocentru
ha
2,89
70,83
438,51
110,18
31,56
1,23
101,98
577,40
597,29
vým ra biotopu v biocentru
ha
8,00
2,91
989,28
109,60
5,38
156,86
251,44
70,70
35,14
4,39
0,16

Reprezentativní biotopy
íselný kód
R1.3
S1.1
S1.5
S2A
T1.1
T1.3
T3.3D
T3.4B
T3.4D
T4.1
T4.2
T6.2B
sou et
Cílová spole enstva
AD

podíl biotopu v biocentru
%
0,01
0,09
0,00
0,01
2,00
0,08
0,64
0,09
1,02
0,04
0,09
0,00
65,11

vým ra biotopu v biocentru
ha
0,26
2,35
0,01
0,19
53,39
2,20
17,19
2,32
27,19
1,02
2,31
0,00
1742,30

Zdroj: Culek M.a kol, : Biografické len ní eské republiky II díl, AOPK, 2003

Acidofilní doubravy

ADX

Acidifilní doubravy xerické

BUAD

Acidofilní bu iny s dubem

BUKD

Kv tnaté a kalcifilní bu iny s dubem

HDH

Habrové doubravy

LOMO

Mok adní k oviny a olšiny

LONJ

Nivní poto ní jaseniny

LONO

Nivní poto ní olšiny olše lepkavé

SPS

Vegetace bezlesých skal, sutí a primitivních p d

SUH

Su ové lesy s habrem

Cílová spole enstva

Zdroj: Culek M.a kol, : Biografické len ní eské republiky II díl, AOPK, 2003

VOLS

Vegetace rákosina vysokých ost ic stojatých vod (litorál )

VOLT

Vegetace rákosina vysokých ost ic stojatých vod (ripál )

VOVS

Vegetace istých stojatých vod (sublitorál )

VOVT

Vegetace istých stojatých vod (subripál )

XDA

Acidofilní xerotermní doubravy

XDB

Bazilní xerotermní doubravy

XDSX

Subxerotermní doubravy

Ekologická stabilita

stupe ekologické stability
1

podíl stupn ekologické
stability v biocentru v %
6

2

5

3

15

4

24

5

50
ha
167,00
2212,00
203,00
33,10

Druh pozemku dle aktuálního stavu
orná p da
lesní p da
louky, pastviny
vodní plochy, bažina, mo ál
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky, (kruhový
lom)
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57,30

ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Velké rekrea ní zatížení.
Golf.
Výhled – železni ní koridor
Zastav ná území v t sném kontaktu s biocentrem.
Dobývací prostor Kozolupy – e inkaš
Chrán né ložiskové území 06530200 Kozolupy
Dobývací prostor 60105 Mo ina
ást C - Rámcový návrh managamentu
název
dle plán pé e

vymezení území NATURA 2000

jiné (rozepsat)

164 NPR Karlštejn

datum, místo uložení
2006-2015, Správa CHKO
eský Kras

177 NPR Koda, Správa CHKO
eský Kras
EVL CZ0214017 Karlštejn –
2000
Koda
území Rada Evropy EECONET
koridor Rada Evropy EECONET
Tyrov,Krivoklat-Karlstejn,Koda
Rada Evropy_Evropský diplom
Karlštejn
EU_Corine Biotopes – území
Karlštejn – Koda
EU_Corine Biotopes – komplexní
území Karlštejn
22 CHKO esky Kras, I.zóna cca
90%
nebyla poskytnuta data

LHP
Návrh zásad managamentu
V ZCHÚ a v území s p írod blízkými porosty, resp. reprezentatvních biotopec h dle plán pé e v ZCHÚ.
Na plochách s neodpovídající druhovou skladbou uplat ovat postupné zm ny druhové skladby porost
dle lesních typ a potenciální p irozené vegetace a p írod blízké zp soby hospoda ení, což je b h na
dlouhou tra .
Usm rn ní turistického zatížení vhodným vedením cest.
Útlum t žby na území biocentra.
Zhodnocení NRBC, specifikace
P evážnou ást biocentra tvo í lesní porosty, významný je podíl p írod blízkých porost . Mapované
biotopy pokrývají tém celou plochu biocentra, z toho velký podíl repreze ntativních biotop .
Biocentru je zna n lenité z hlediska skladby biochor, z hlediska relié fu a z hlediska pr b hu hranice.
Hranice biocentra jsou ovlivn ny prolínáním se zastav ným územím obcí.
V území je množství poz statk t žby kamene v r zném stupni spontánní regenerace.
Charakteristické jsou zejména biotopy teplomilných d oubrav, teplo-suchomilných bylinných spole enstev
a skalní vegetace na vápencovém podkladu.
Územn plánovací dokumentace je vypracována jak na úrovni kraje tak na úrovni obcí. Krajská
dokumentace je zastoupena ÚP VÚC. ZÚR se zatím zpracová vá. Územní plány obcí jsou vypracovány ve
starší verzi jako územní plány obcí. V n kolika obcích se pracuje na nové ÚPD. Ke st et m s ÚPD
nedochází.
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Podklady pro vymezení
Kraj - název
St edo eský
Podklady pro vymezení hranic
ÚZEMN PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE:
ZÚR
není
ÚP VÚC
Pražského regionu
Územní plány obcí
Svatý Jan pod Skalou
ÚP zadání
Beroun
ÚP m sta - žádný st et
Tetín
ÚP obce - zadání
M any
ÚP obce - žádný st et
Korno
ÚP není
Srbsko
ÚP obce - žádný st et
Karlštejn
ÚP obce - žádný st et
Kon prusy
ÚP - žádný st et
Mo ina
ÚP zadání
Hlásná T eba
ÚP obce - žádný st et
Lod nice
ÚP - žádný st et
Bubovice
ÚP obce - žádný st et
Vráž
ÚP obce - žádný st et
Vysoký Újezd
ÚP obce - žádný st et

NRBC . 23 – Tý ov – K ivoklát
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM
Zpracovatel - jméno

Autorizovaný zpracovatel - jmén o

EKOTOXA s.r.o.

Ing. Jan Šteflí ek

Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
Tý ov – K ivoklát
Název NRBC
Identifika ní íslo NRBC

23

Datum zpracování

03.-05./2010

Vým ra v ha

P vodní vým ra dle ÚTP

Vým ra po revizi

2246

2229, -0,8%

ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
7 Melampyro nemorosi –
Carpinion
Carpinetum
24 Luzulo-Fagetum
Luzulo-Fagion
36 Luzulo albidaeQuercetum petraeae, Abieti- Genisto germanicae-Quercion
Quercetum
15 Tilio cordatae-Fagetum
Eu-Fagenion
Biogeografické jednotky
Bioregion

název

1.19

K ivoklátský

69

%
55
30
5
10

Biochory

podíl biochory v biocentru

vým ra biochory v biocentru

%

ha

2,25

50,2

23,49

523,6

19,49

434,5

0,11

2,5

16,33

363,9

38,33

854,4

podíl biotopu v biocentru

vým ra biotopu v biocentru

%

ha

L2.2

0,82

18,36

L3.1

14,18

316,17

název
-3BQ Erodované plošiny na
pestrých metamorf. v suché
oblasti 3. v.s. (okrajov )
-3UJ Výrazná údolí v
bazickém krystaliniku v
suché oblasti 3. v.s.
-3UQ Výrazná údolí v
pestrých metamorfitech v
suché oblasti 3. v.s.
4Do - Podmá ené sníženiny
na kyselých horninách 4. v.s.
-4VJ Vrchoviny na bazickém
krystaliniku v suché oblasti
4. v.s.
-4VO Vrchoviny na kyselých
vulkanitech v suché oblasti 4.
v.s.
Reprezentativní biotopy
íselný kód

L4A

8,91

198,70

L5.1

17,97

400,57

L5.4

5,35

119,29

L6.5B

1,58

35,17

L7.1

5,71

127,33

L7.2

0,02

0,51

L8.1B

0,02

0,47

T1.3

0,10

2,17

T1.6

0,00

0,07

T1.9

0,10

2,18

T2.3B

0,06

1,31

T3.1

0,00

0,02

T3.5B

0,01

0,31

T5.5

0,01

0,21

T8.1B

0,01

0,15

M4.1

0,00

0,09

S1.2

0,03

0,63

S1.4

0,00

0,09

S1.5
S2B

0,02
0,01

0,37
0,21

T3.1

0,00

0,02

T8.1B

0,01

0,15

sou et

54,94

1224,54
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Cílová spole enstva dle biogeografického len ní

R

biochora

P irozené

Náhradní

-3BQ

BUKD, BUAD, HDH, ADX

XT, MT

4Do

BUKD, HDH, XDA, SUH, SPS,
LONO, VOLT, VOVT
BUKD, HDH, ADX, XDA, XDSX,
BOAD, SUH, SPS, XT, LONO,
VOLT, VOVT
LOMO, LONO, BUAJ

-4VJ

BUKD, SUH, SPS

-4VO

BUKD, BUAD, ADX, SUH, SPS,
LONO

-3UJ
-3UQ

Ekologická stabilita

MTH, KRP
MTH
MTH, VOVS, VOLS

1

podíl stupn ekologické stability v
biocentru v %
3

2

15

3

20

4

35

5

27

stupe ekologické stability

Druh pozemku dle aktuálního stavu
orná p da
lesní p da
louky, pastviny
vodní plochy, bažina, mo ál
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky

ha
23,77
2126,70
51,60
25,00
1,93

ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
St ety s územními plány, zám ry pr myslové výstavby a dopravní infrastruktury nejsou z námy,
vzhledem k umíst ní v 1. zón CHKO a p ítomnosti ady dalších prvk ochrany p írody nejsou
negativní zásahy aktuální.
Zvýšené turistické zatížení vzhledem blízkosti Prah y.
P ehrada K ivoklát je zdá se v nedohlednu, podobn jako n kdejší plány na splavn ní Berounky.
Zvýšený podíl biotop X9 – lesních porost s nep vodními d evinami.
ást C - Rámcový návrh managamentu
název, místo uložení
840 NPR Tý ov, Správa CHKO
dle plán pé e
K ivoklátsko
842 NPR Velká Pleš, Správa
CHKO K ivoklátsko
vymezení území NATURA
CZ0214011 Tý ov – Oupo ský
2000
potok
CZ0210704 – ertova skála
EU pta í oblast CZ021001
jiné (rozepsat)
K ivoklátsko
území Rada Evropy EECONET
EU_Corine Biotopes – komplexní
území Tý ov
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datum
20.6.2005
20.6.2005

název, místo uložení
EU_Corine Biotopes – území
Tý ov
UNESCO_Biosferická rezervace
K ivoklátsko
24 CHKO K ivoklátsko, I.zóna
tém celé území
nebyla poskytnuta data

jiné (rozepsat)

datum

LHP
Návrh zásad managamentu
V ZCHÚ a v území s p írod blízkými porosty, resp. reprezentatvních biotopec h dle plán pé e v
ZCHÚ.
Na plochách s neodpovídající druhovou skladbou upla t ovat postupné zm ny druhové skladby
porost dle lesních typ a potenciální p irozené vegetace a p írod blízké zp soby hospoda ení,
což je b h na dlouhou tra .
Usm rn ní turistického zatížení vhodným vedením cest.
Zhodnocení NRBC, specifikace
P evážnou ást biocentra tvo í lesní porosty, významný je podíl p írod blízkých porost . Mapované
biotopy pokrývají tém r celou plochu biocentra, vysoký je podíl reprezent ativních biotop .
Významným prvkem jsou skalní partie údolí Berounky se skalními spole enstvy (biotopy S, T3.1 aj).
V údolí Berounky se vykytují nivní louky.
V biocentru se nacházejí dv rozsáhlé NPR, celé území je biosférickou rezervací Unesco.
V území se nachází n kolik malých chatových lokalit a samot s malým vliv em na prost edí. Izolované
usedlosti s uzav enými lu ními enklávami dotvá ejí charakter biocentra.
Stále zna ný je rozsah intenzivního kulturního lesa s nep vodními d evinami, v etn cizího p vodu
(akát, borovice erná, dub ervený)
Zhodnocení NRBC, specifikace
Územn plánovací dokumentace je vypracována jak na úrovni kraje tak na úrovni obcí. Krajská
dokumentace je zastoupena ÚP VÚC. ZÚR se zatím zpra covává. Územní plány obcí bu nejsou
zpracovány nebo jsou zpracovány ve starší verzi. Ke st et m s územním plánem nedochází.

Podklady pro vymezení
Kraj - název
St edo eský
Podklady pro vymezení hranic
ÚZEMN PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE:
ZÚR
ÚP VÚC
Územní plány obcí
Hracholusky
H ebe níky
Nezabudice
Branov
Karlova Ves
Skryje
Broumy

není
Rakovnicko
ÚP není
ÚP není
ÚP obce- žádný st et
ÚP není
ÚP není
ÚP obce- žádný st et
ÚP obce- žádný st et

NRBC . 24 – Št chovice
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM
Zpracovatel - jméno
EKOTOXA s.r.o.

Autorizovaný zpracovatel - jmén o
Ing. Alena Šim íková
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Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
Název NRBC

Št chovice

Identifika ní íslo NRBC

24

Datum zpracování

01-02/2010

Vým ra v ha

P vodní vým ra dle ÚTP

Vým ra po revizi

1516

1416

ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ

%

Habrové doubravy

42

Acidofilní bikové doubravy

10

LF

Acidofilní bu iny

15

F

Kv tnaté bu iny

10

Reliktní acidofilní bory

5

Šípákové doubravy a skalní lesostepi

3

Su ové lesy
Skalní vegetace svazu Alysso-Festucion
pallentis
Pta incové olšiny

7
0
8

Biogeografické jednotky
Bioregion

název

1.20
Biochory

Slapský
podíl biochory v biocentru

vým ra biochory v biocentru

název

%

ha

-2UM

0,34

4,81

-3BM

1,14

16,12

-3BP

0,01

0,17

-3BQ

0,77

10,89

-3UQ

53,46

756,93

-3VQ

44,29

627,15

podíl biotopu v biocentru

vým ra biotopu v biocentru

%

ha

L5.1

5,13

72,66

L7.1

15,25

215,92

L3.1

15,71

222,43

L6.5B

1,86

26,38

L4

3,69

52,19

41,637

589,58

Reprezentativní biotopy
íselný kód

sou et
Cílová spole enstva

Zdroj: M. Culek a kol.,Biografické len ní eské republiky II díl, 2003, V. Pet í ek,
Charakteristika fyziotyp - upraveno, 1987

HD

Habrové doubravy

AD

Acidofilní doubravy

SD

Šípákové doubravy

SP

Spole enstva skalních št rbin,skalních stepí teplých oblastí

XT

Suchomilná a teplomilná travinobylinná spole enstva

BU

Kv tnaté bu iny

VO

Vodní spole enstva
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Ekologická stabilita

stupe ekologické stability

podíl stupn ekologické stability
v biocentru v %

1

5

2

10

3

35

4

30

5

20

Druh pozemku dle aktuálního stavu
orná p da
lesní p da
louky, pastviny
vodní plochy, bažina, mo ál
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky

ha
28,73
1280,24
9,76
92,96
3,67

ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Plochy BC tak jak jsou vymezeny jsou v návrhu ZUR s tabilizovány (vyjma EVL T eštibok, ta je v
ZUR zahrnuta pouze áste n ). Potenciální st et dle návrhu ZUR St . kraje p edstavují ve ejn
prosp šní stavby zejména liniového charakteru. Do biocent ra a do Evropsky významné lokality Dolní
Sázava zasahuje trasa D3 tzv. „St edo eská“, která k íží eku Sázavu u obce Luka pod Medníkem.
Výstavba ob ího mostu a následný provoz na dálnici m že zp sobit ovlivn ní EVL, jejímž hlavním
p edm tem ochrany jsou ho avka duhová (Rhodeus sericeus amarus) a velevrub tupý (Unio
crassus). Rovn ž m že významn ovlivnit ást BC v EVL T eštibok, trasa D3 prochází v pom rné
blízkosti k této EVL, jejímž hlavním p edm tem ochrany je prioritní druh p ástevník kostivalový
(Panaxia quadripunctaria). Zejména hluk a emise zne iš ujících látek p i výstavb a následném
provozu mohou tuto lokalitu ovlivnit.
Nov navržené BC m že ovlivnit plánovaná stavba lodního zdvihu na Vlta v v k.ú. Rabyn . Týká se
ásti pravého b ehu, hodnotná spole enstva na úbo í a ve vrcholových partiích nebudou p ímo
dot ena.
ást C - Rámcový návrh managamentu
název
dle plán pé e

datum, místo uložení

PR Kobylí draha
2009-2020,CHKO
Blaník,Úst ední seznam
ochrany p írody
2004, Úst ední seznam
EVL T eštibok CZ0213043
ochrany p írody
NPP Medník

vymezení území NATURA 2000

EVL Dolní Sázava
CZ0213068

2004, Úst ední seznam
ochrany p írody

LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
Skály, zakrslé doubravy, su ové lesy a reliktní bory jsou chrán ny v PR Kobylí draha. Habrové
doubravy a bu iny v NPR Medník. Management bude probíhat podle p lán pé e. Mimo chrán ná
území je t eba postupn upravit druhovou skladbu lesních porost s cílem p iblížit se p irozené
skladb habrových doubrav DB8, HB1, BK1, LP, BB, JV, BRK a v menší mí e acidofilních bu in.
P echázet na typologické lesní hospoda ení.
Na loukách podporovat extenzivní hospoda ení s kosením jedenkrát za rok.
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Zhodnocení NRBC, specifikace
Biocentrum se nachází poblíž soutoku Vltavy se Sáza vou a zahrnuje údolí obou ek. Hluboce
za íznuté údolí Vltavy prochází st edem, údolí Sázavy tvo í severní hranici. Vybudováním kaskád na
Vltav ztratilo údolí sv j p vodní chrakter (zatopeny mj. Svatojánské proudy) a p irozená pob ežní
spole enstva se p em nila spíše na spole enstva stojatých vod. Zachována z stala spole enstva
skal, skalních stepí, zakrslých a su ových doubrav, jejichž nejhodnotn jší plochy jsou chrán ny v PP
Kobylí draha.
P vodní hranice v ÚTP není vedena po hranicích parce l KN. Území vymezené v ÚTP je o polovinu
v tší než minimální plocha daná metodikou. Nová úprav a hranice, áste n ve prosp ch hodnotných
biotop spo ívá v tom, že n které mén hodnotné plochy (nap . monokulturní lesy na západní
stran ) jsou z ploch vymezených v ÚTP vy azeny. Nov je do BC zahrnuta na severním okraji celá
EVL T eštibok, která do ÚTP zasahuje jen áste n . V rámci up esn ní hranice dle ÚTP je v jižní
ásti BC rozší eno s cílem zahrnout hodnotné kv tnaté bu iny v katastru Rabyn a na jihozápad v
katastru obce Slapy, (viz. tabulka zm n).
Zhodnocení NRBC, specifikace
Biocentrum se nachází poblíž soutoku Vltavy se Sáza vou a zahrnuje údolí obou ek. Hluboce
za íznuté údolí Vltavy prochází st edem, údolí Sázavy tvo í severní hranici. Vybudováním kaskád na
Vltav ztratilo údolí sv j p vodní chrakter (zatopeny Svatojánské proudy) a p irozená pob ežní
spole enstva se p em nila spíše na spole enstva stojatých vod. Zachována z stala spole enstva
skal, skalních stepí, zakrslých a su ových doubrav, jejichž nejhodnotn j í plochy jsou chrán ny v PP
Kobylí draha.

Podklady pro vymezení
Kraj - název
St edo eský kraj
Podklady pro vymezení hranic
návrh ZUR St edo eského kraje
forma
zdroj/autor
m ítko
rok po ízení
poznámka
Studie NR-R ÚSES st edo eského kraje
forma
zdroj/autor
rok po ízení

tisk
AURS s.r.o.
1 : 100 000

2008
ZUR jsou ve fázi projednávání
ESRI SHP
U 24 s.r.o.
2009

http://www.casopis.ochranaprirody.cz/Vyzkum-a-dokumentace/doplneni-narodniho-seznamu.html

ÚP Petrov
forma

pdf
atelier RENO, arch Hartl /
http://mapy.kr-stredocesky.cz/up_obci

zdroj/autor
m ítko
rok po ízení
ÚP Jílové u Prahy
forma
zdroj/autor
m ítko
rok po ízení
ÚP Hradištko
forma
zdroj/autor
m ítko
rok po ízení

1:5000
1995

pdf
arch.Storch
1:5000
2004

pdf
arch.Parma
1:5000
2002
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NRBC . 25 – D dovické strán
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM
Zpracovatel - jméno
Autorizovaný zpracovatel - jmén o
Ekotoxa s.r.o.
Ing. Aleš Friedrich
Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
D dovické strán
Název NRBC
25
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
04 až 05/2010
Vým ra v ha
P vodní vým ra dle ÚTP
Vým ra po revizi
1734,160
1805,837
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
%
Melampyro nemorosiHD-L3.1
45,00
Carpinetum
Abieti-Quercetum
AD-L7.1
14,00
Luzulo-Quercetum
AD-L7.2
132,00
Arunco-Alnetum
LO-L2.2
6,00
Sorbo torminalis-Quercetum,
XD-L6.5
4,00
Viscario-Quercetum
Aceri-Carpinetum,
SU-L4
3,00
Arunco-Aceretum
Tilio cordatae-Fagetum
BU-L5.1
3,00
Hieracio pallidi-Pinetum
BO-L8.1
1,00
Luzulo-Fagetum
BU-L5.4
1,00
Brachypodio-Quercetum
XD-L6.4
0,50
Deschampsio-Abietetum
BU-L5.4
0,20
primární skalní bezlesí:
Alysso-Festucion pallentis ad.
XT-T3.1
0,50
další plochy:
vodní spol. v nádrži Orlík
VO-X14
8,60
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
1.21
Bechy ský
Biochory
podíl biochory v biocentru
vým ra biochory v biocentru
název
%
ha
3RP
47,40
851,78
3UP
42,54
764,44
3BP
7,49
134,58
4BR
2,43
43,69
4PP
0,13
2,35
vým ra biotopu v biocentru
Reprezentativní biotopy
podíl biotopu v biocentru
(aktuál.dle mapování biotop )
íselný kód
%
ha
Lesní biotopy na reprezentativních STG Bechy ského bioroegionu
L7.1
6,05
109,13
L3.1
4,73
85,30
L2.2
1,98
35,80
L5.4
1,58
28,53
L5.1
1,42
25,60
L8.1B
0,90
16,31
L4
0,89
15,98
L7.2
0,38
6,81
L6.5B
0,21
3,75
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Reprezentativní biotopy
íselný kód
L6.4
sou et
Cílová spole enstva
AD
LO
BU
HD
XD
MT
XT
VO
PR
Cílová spole enstva

podíl biotopu v biocentru
%
18,13

vým ra biotopu v biocentru
(aktuál.dle mapování biotop )
ha
nemapován
327,21

Zdroj: fyziotypy: Pet í ek V. a kol. (1999): Pé e o chrán ná území I,
AOPK, Praha, s.68-72

spole enstva acidofilních bikových doubrav a jedlových do ubrav
lužní spole enstva pta incové olšiny
ostr vky acidofilních bikových bu in a kv tnatých lipových bu in,
ostr vky jedlin
ernýšové dubohab iny
b ekové n. smolni kové acidofilní teplomilné doubravy, ostr vky
vále kové doubravy
ovsíkové, bezkolencové a pchá ové louky, aluviální psárkové
louky, pohá kové pastviny
spole enstva suchých trávník a slunných lem
spole enstva stojatých i tekoucích vod, mok adní spole entva
vysokých ost ic, rákosin a bahnitých substrát
ojedin le zastoupená spole enstva slatinných luk, rašelin a
prameniš
Zdroj: fyziotypy: Pet í ek V. a kol. (1999): Pé e o chrán ná území I,
AOPK, Praha, s.68-72

KR
SP

spole enstva mezofilních k ovin, lískové o ešiny
spole enstva skal a m lkých p d
podíl stupn ekologické stability
Ekologická stabilita
stupe ekologické stability
v biocentru v %
0
0,50
1
1,00
2
8,00
3
52,00
4
31,00
5
7,50
Druh pozemku dle aktuálního stavu
ha
orná p da
7,89
lesní p da
1501,12
louky, pastviny
114,76
vodní plochy, bažina, mo ál
178,65
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
1,90
lom
3,29
ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Prezentované zám ry s potenciálním vlivem na funkci NBC (ÚAP, ZÚR J Kraje):
Jistec, p ehradní nádrž Orlík - zám r Vltavská vodní cesta, p ístav Jistec, p ívoz Orlík (zám r .D20
a D74)
Stávající limity využití ploch v biocentru pro zalo žení p irozeného biotopu:
vojenský objekt u Ostrovce - návrh na vylou ení ploch z NBC
ochranná pásma vodních zdroj : PHO I a II vodního zdroje
silni ní komunikace a jejich OP: pouze málo frekventované silnice III/1219,III/12112
železni ní komunikace a jejich OP: pr chod trati Zdice -Protivín, bez navržených úprav
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Stávající limity využití ploch v biocentru pro zalo žení p irozeného biotopu:
jiné dopravní trasy - vltavská vodní cesta, dv cyklotrasy
ochrana orné p dy: pouze minimální vým ra orné nižší bonity

Stávající vlivy omezující i ohrožující pln ní funkcí NBC:
Vlivy zem d lského a rybá ského hospoda ení
intenzivní luka ské hospoda ení
intenzivního chov ryb - mén významý vliv
absence letn ní nádrží
Vlivy hospodá ského využití les
nevhodná druhová skladba, v ková a prostorová struktura porost lesních porost - ást les
nevhodné p írod vzdálené obnovní postupy- ást les
porosty introdukovaných d evin, b žné myslivecké aktivity
Vlivy pr myslu, t žby nerost , dopravy, ukládání odpad ad.
pouze jede
povrchová t žba nerost - pouze 1 lom na stavební kámen
pr chod silni ní komunikace - III t ídy, málo frekventované
lodní doprava - nádrž Orlík
železni ní tra
Vlivy osídlení a rekrea ních aktivit
p ítomnost chatových a zahrádká ských kolonií - v malé mí e
objekty rozptýlené zástavby - ojedin le
turistka, vodní turistika, cykloturistika, vodní sp orty - zejm. do budoucna potenciál k nár stu zatížení
rekrea ní areály, koupališt , tábo išt , camping, chatové tábory
sportovní ryboov, vodní sporty
Vliv nežádoucích p írodních proces
nežádoucí sukcese na hospodá sky opušt ných plochách - ojedin le v pozemcích vlhkých luk
degradace biotop -místy
eutrofizace a ruderalizace - v malé mí e
ší ení invazivních druh - místy zatím v menší mí e Impatiens glandulifera, Robinia ve svazích
vltavského údolí
zazemn ní nádží a mo ad - n kolik nádrží v území
p ezv ení - absence zmlazení buku a jedle ve stávajících podrostech
ást C - Rámcový návrh managamentu
název, místo uložení
datum
580-PR Žlíbky, kraj.ú ad J
dle plán pé e
kraje
598-PR D dovické Strán ,
kraj.ú ad J kraje
600-PR Krkav ina, kraj.ú ad J
kraje
983-Vý í skály u Oslova,
kraj.ú ad J kraje
P.O. CZ311034 - Údolí Otavy a
vymezení území NATURA 2000
Vltavy
EVL CZ0310022-Vý í skály nad
Otavou
jiné (rozepsat)
Corine biotopes
LHP
nebyla poskytnuta data
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Návrh zásad managamentu
Ochrana stávajících cenných lesních ástí území a postupná rekonstrukce kulturních poros t , resp.
vývoj komplexu les p irozené skladby a struktury s p írod blízkými maloplošnými podrostními
formami lesnického hospoda ení. V prudkých svazích ka onovitých údolí management s ohledem na
ochranných charakter porost . Mimo les zachování a prohloubení p irozeného charakteru biotop
luk a rybník a jejich extenzivní, p írod blízké obhospoda ování.

Zásady managementu ploch mimo ZCHÚ:
Lesní
porosty:
V p evažujících kulturních smrkoborových porostech partiích v mýtním v ku postupná um lá, event.
kombinovaná obnova kotlíkovou n. okrajovou se í d evinami p irozené skladby tak, aby s postupným
dor stáním maloplošných odnovních provk docházelo vedle rekonstrukce d evinné skladby k
v kové a prostorpvé diferenciaci porost . Výhledov uvažovat s p echodem na maloplošné
podrostní formy hospoda ení. Významná je postupná reintrodukce jedle jako j edné z p vodních
hlavních d evin, resp. obnova p vodních, dnes vyhynulých lesních spole enstev jedlových doubrav.
Využívat a chránit p e okusem zmlazení ze stávajících, místy vtroušených jedinc jedle, aktuáln
zahájit vnášení jedle do porost p edsunutými kotlíky. Ve vhodných stanovištích v lenit jším reliéfu
dtto realizovat i u buku.
V p evažujících kulturních smrkoborových porostech partiích v mýtním v ku postupná um lá, event.
kombinovaná obnova kotlíkovou n. okrajovou se í d evinami p irozené skladby tak, aby docházelo
vedle rekonstrukce d evinné skladby k v kové a prostorpvé diferenciaci porost . Výhledov
uvažovat s p echodem na maloplošné podrostní formy hospoda ení. Významná je postupná
reintrodukce jedle. Využívat a chránit p ed okusem zmlazení ze stávajících, místy vtroušenýc h
jedinc jedle, aktuáln zahájit vnášení jedle do porost p edsunutými kotlíky. Ve vhodných
stanovištích v lenit jším reliéfu dtto realizovat i u buku.

Zásady managementu ploch mimo ZCHÚ:
Lesní porosty:
Ve smíšených partiích podporovat p irozenou obnovu d evin p irozené skladby. Do porost zavád t
na p íslušných stanovištích jedli, po prosv tlení podsadbou na vhodných místech doplnit p ím s
dalších chyb jících druh p irozené skladby. Postupný p echod na maloplošné podrostní formy
lesního hospoda ení na p evážné ásti. Výhledov zvážit i zachování p im eného podílu jedinc ve
stadiu rozpadu a tlejícího d eva.
V p irozených lužních partiích zejména zdravotní výb r, event. zásahy v podrostu podporovat
perspektivní jedince d evin p irozené skladby.
V lesních porostech v za íznutých svazích údolí jen extenzivní hospoda ení s ohledy na ochranný
charakter porost . Lesnnaté prudké skalnaté partie ponechat p evážn p irozenému vývoji lesních
spole enstev i sukcesních stadií k ovin. V mén svažitých polohách uplat ovat jen p írod blízké
výb rové hospoda ení. Staré zdravé jedince ponechávat do vysokého v ku, event. zachovat i
p im ený podíl odumírajích a tlejících padlých strom .
Rybníky:
Prohloubení extenzivního charakteru nádrží s neeutr ofizovanou vodou a ponecháním p im eného
prostoru pro vývoj pestrých p irozených litorálních porost i lužní b ehové zelen osídlené bohatými
p irozenými zoocenózami. Nádrže využívat p im en extenzivním zp sobem, volit druhov vhodné
a po etn p im ené rybí osádky tak, aby chov nebyl zdrojem nadm rné eutrofizace a úplné
absence vodní vegetace. Dle možností mí e omezovat zdroje eutrofizace v povodí, nezasahovat
nevhodn do vodního režimu p ítok . Na základ posouzení aktuálního stavu dle pot eby ob asné
podzimní kosení litorálních porost s odvozem sklizené hmoty. Realizovat ob asné letn ní s
možností podzimního vývoje vegetace bahnitých den. P i event. odbahn ní používat vhodné
technologie, zachovat cenné b ehové partie, hmotu zásadn odvážet mimo lokalitu biocentra bez
tvorby deponií sedimentu.
V b ehových a hrázových porostech provád t údržbu výb rovými zásahy, event. o ezy korun
dendrologicky významných starých jedinc . Zachovat stávající zázemí luk. Louky pokud možno
nehnojit, zejména vylou it aplikaci tekutých stájových hnojiv.
Zvláštní pozornost v novat hodnotným biotop m slatinných a mok adních luk a lad navazujícím na
litorály rybník . Na vhodných plochách obnovit, resp. zachovat p írod blízké extenzivní kosení s
úplným vylou ením hnojení, obnov drnu, dosévání a dalších pratot echnických zásah . Intenzitu a
termíny zásah upravovat dle aktuálního dle stavu spole enstva. Zásadn nezasahovat do vodního
režimu biotop .
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Lu ní partie:
Ve porostech kulturních luk iniciovat vývoj p irozených, druhov pestrých spole enstev. Omezit
intenzitu hospoda ení, dle možností naopak obnovit extenzivní využití vhodných opuštených lu ních
pozemk . Vylou it hnojení. Ke kosení využívat lehké mechanizace, nevjížd t do luk p i rozmoklé
p d . Seno sušit p irozeným zp sobem na pokose.
Vhodné m že být ob asné prost ídání luka ského využití pastevním - extenzivní pastva s jední m
(max. dv ma) pastevními cykly v kratším letním období s pose ením nedopask a ponecháním
prostoru pro regeneraci, dle stavu spole enstev event. druhou se í na konci vegetace.
Orná p da:
Minimáln zastoupené pozemky orné p dy v ploše biocentra možno ponechat. Dle možností
prosazovat ekologizaci jejich využití. Volit osevní postupy pokud možno s vyšším podílem jetelotrav
a plodin mén náro ných na dusík, neponechávat ornou p du bez vegeta ního krytu, využívat
zeleného hnojení, vylou it plodiny s nízkou ochranou p dy proti erozi (kuku ice).
Zhodnocení NRBC, specifikace
Celková charakteristika NBC:
Rozsáhlý komplex p irozených listnatých a smíšených i kulturních smrko borových les v pozvolna
zvln ném terénu Zvíkovské pahorkatiny, roz len ném skalnatým ka onem Otavy a hlubokými
úzkými zá ezy tok Lomnice, Skalice a jejich drobných p ítok . Mezi lesy a na jejich okrajích menší,
asto p irozené enklávy vlhkých i mezofilních luk a n kolik extenzivních rybník . í ní hladina ve
vzdutí v.n. Orlík. Místy rekrea ní chaty a ojedin lá další rekrea ní za ízení.
Celkové zhodnocení funk nosti a perspektivy NBC:
ídce osídlené a extenzivn využívané lesnaté území již se stávající dobrou st abilitou a vysokou
biodiverzitou (vliv vltavského ka onu), s adou zachovaných cenných p irozených biotop .
Významný potenciál ke zvyšování ekologické hodnoty úzrmí. Minimální množství st et . Do
budoucna je rizikem hlavn rozvoj rekrea ního využití.
Popis vegetace:
V jižní ásti NBC zahrnuje komplex les kolem obce Vráž v ploché pahorkatin vystupující nad
otavským ka onem. P evládají smíšené kmenoviny s BK, DB a SM, místy jso u vtroušeny i BO, MD,
resp. LP, JV, KL, HB, JS, podrost se zmlazením d evin stromového patra, dále astá LIS, ZMO, BC,
JR, bylinné patro s druhy kv tnatých lesních spole enstev, charakter na rozmezí bu in Tilio cordatae
- Fagetum a - ast ji - háj Melampyro nemorosi - Carpinetum, bylinné patro asto s p evahou Poa
nemoralis a Milium effusum.
Ve svazích ka onu se nacházejí místy p irozené i pralesovité porosty, chrán né z ásti v PR Žlíbky, v
d evinné skladb p evládá DB a LP, dále HB, BK, JL, JV, SM, BO, LPV, v podrostu op t astá LIS,
ZMO, pestré bylinné patro s Poa nemoralis, Milium a asté Stellaria holostea, Myosotis sylvatica,
Lathyrus vernus, Mercurialis perennis, Cardamine im patiens, Galium odoratum, Hepatica nobilis,
Euphorbia dulcis, Pulmonaria obscura, Asarum, Symph ytum tuberosum, Lamium galeobdolon, Actea
spicata, Galium sylvaticum, Paris quadrifolia, Ranu nculus lanuginosus i Phyteuma nigrum, k nim
p istupují teplomiln jší prvky jako Tanacetum corymbosum, Astragalus gly cyphyllos, Ajuga
genevensis, Digitalis grandiflora, Polygonatum odor atum, Trifolium alpestre, Viscaria vulgaris,
Filipendula vulgaris, Cardaminopsis arenaria. Výsky t cenn jších druh jako Melittis, Lilium martagon,
Anthericum ramosum ad.
V okolí Vráže rozsáhlé smíšené i listnaté porosty s p evl. DB, LP, v r zném pom ru SM, BO,
vtroušeny LP, JV, HB, KL, BK, BR, bylinné patro asto s Poa nemoralis, Carex brizoides, Stellaria
holostea, charakter hájových spol. se blíží spíše s pol. Stellario - Tilietum, místy p echází do acidofilní
doubravy Abieti - Quercetum.
Mezi lesy, nej ast ji podél údolnic, se nachází drobné p irozené vlhké louky, místy p irozená spol. ze
svaz Molinion, Calthion, Arrhenatherion, Alopecurion i Caricion fuscae s výskytem Polygonum
bistorta, Thalictrum lucidum, Carex hartmani, Phyte uma nigrum, objevují se i ost icové porosty s
Carex disticha, Carex nigra, Carex vulpina, Carex h artmani. V okolí D dovic komplex, extenzivních,
polokulturních, ochuzených sv žích luk a pastvin s hojnou liniovou zelení s mezof ilními k ovinami s
TRN, RZ, roztroušené DB, dále i BR, JV, JB, TR.
Kolem extenzivních rybník na JZ okraji biocentra (Novovrážský, Landa), zprav idla jen úzký litorální
lem s navazujícími porosty s BR, OL, DB, VRP, OS, B O, ostr vky rákosin s Typha latifolia, Typha
angustifolia, Glyceria maxima, ast ji porosty Phalaris. Hráze se starými DB liniemi. J esenický potok
v p irozeném kamenitopís itém koryt , doprovod starších porost s OL, dále LP, JS, DB, v podrostu
STH, ZMO, lužní spol. nejspíše Arunco - Alnetum, vý skyt nap . Phyteuma nigrum, Primula elatior.
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Popis vegetace:
V severní ásti biocentra podél zá ezu údolí Skalice a Lomnice p evládají kulturní SM, místy
smrkoborové kmenoviny s chudým podrostem a bylinným patrem. asté skupinov i jednotliv
smíšené partie s DB, mén i BK, LP. V podrostu bývá dále zastoupena JR, BH, MAL, místy na
bohatších stanovištích LIS, ZMO, BR, BC a další dru hy. Bylinné patro s druhy acidofilních spol.
doubrav i jedlin s Carex brizoides, Luzula nemorosa, Poa ne moralis, Festuca ovina, Avenella, asté
p echody do chudší hájové vegetace s typickou ú astí nap . Stellaria holostea a Myosotis sylvatica.
V partii po východní stran ka onu Otavy p evažují nad svahy zá ezu a v bo ních roklích porosty
SM kmenovin, asto s p ím sí BO, místy je skupinov i jednotliv vtroušen až p imíšen DB, dále LP,
BK, HB, JD, bylinné patro nej ast ji s hájovými druhy, zejm. Mercurialis, Cardamine i mpatiens,
Stellaria holostea, Melica nutans, Lamium galeobdol on ad., místy p echází do acidofilní doubravy.
Ve svazích vltavského ka onu v mén extrémních chladn ji exponovaných partiích p evládají
r znov ké, místy až pralesovité smíšené porosty se SM, BO, DB, HB, objevuje se LP, JS, JV, JD,
JL, v podrostu dále astá LIS, ZMO, SRS, BC, bylinné patro nej ast ji s ochuzenými hájovými
spole enstvy Melampyro nemorosi - Carpinetum, místy prvky su ových les . Ve skalnatých svazích
slunn jších expozic p evažují smíšené porosty BO a DB, jen místy je vtrou šen SM, MD, resp. LP,
HB, v podrostu LIS, DB, ZMO, v bylinném pat e asto p evládá Festuca ovina, Calamagrostis
arundinacea, Luzula nemorosa, Vaccinium myrtillus, ú ast druh jako Silene nutans, Viscaria
vulgaris, Tanacetum corymbosum, Lembotropis nigrica ns,Cardaminopsis arenaria, Achillea
tanacetifilia, spol. acidofilní teplomilné doubravy , snad nejblíže Sorbo torminalis - Quercetum. V
mén exponovaných ástech p echody do hájové vegetace. Kolem skal jsou asté ostr vky
p irozeného subxerofilního acidofilního boru ze spol. Hieracio pallidi - Pinetum.
Cenné ásti území:
skalnaté svahy vltavského ka onu, zá ezy údolí Lomnice a Skalice s p írodními balvanitými koryty a
p irozenými lesy, p irozené vlhké lesní louky a mok ady, p irozené lesní skupiny mimo ka on, lu ní
partie s rozptýlenou zelení (D dovice, Nová Vráž), litorální partie rybník
Poznámky k mapování biotop :
Stávající kulturní lesní porosty s p ím sí p irozených druh by bylo možno v jistém smyslu chápat
p ízniv ji a mapovat jako mozaiku p irozeného a antropogenního biotopu. Výsledný vysoký podíl
antropogenních biotop pak ne zcela p esn vyjad uje stávající p írod pom rn blízký charakter
území.

Podklady pro vymezení
Kraj - název
Jiho eský
Podklady pro vymezení hranic
ÚP, ZÚR
forma
ESRI SHP
Územní dokumentace obsahující vymezení NBC v uvád né podob :
návrh ZÚR Jiho eského kraje - 2008
ÚZEMN PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE:
ZÚR Jiho eského kraje
menší zm na
(2006)
ÚAP Písek (2008)
menší zm na
ÚP VÚC Písecko
menší zm na
Strakonicko (2004)
ÚP Varvažov (2002)
zm ny ve vymezení
ÚP Vráž (2002)
zm ny ve vymezení
ÚP Ostrovec (2005)
zm ny ve vymezení
ÚP Oslov ( 2004)
zm ny ve vymezení
ÚP Vojníkov (2005)
zm ny ve vymezení
ÚP ížová (1999) odlišné vymezení
jiný zdroj
Plán ÚSES ORP Písek 2010-odpovídá
poznámka
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NRBC . 26 – Hlubocká obora
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM
Zpracovatel - jméno

Autorizovaný zpracovatel - jmén o

EKOTOXA s.r.o.

Ing. Alena Šim íková

Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
HLUBOCKÁ OBORA
Název
Identifika ní íslo NRBC

26

Datum zpracování

04-06/2010

Vým ra v ha

P vodní vým ra dle ÚTP

Vým ra po revizi

1456

1726

ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ

%

C

dubohabrové háje

30

F

kv tnaté bu iny

40

Qa

acidofilní doubravy

15

AU

luhy a olšiny

15

Biogeografické jednotky
Bioregion

název

1.21
Biochory
název
3Nh Užší hlinité nivy 3. v.s.
4BS Erodované plošiny na
kyselých metamorfitech 4. v.s.
4Do Podmá ené sníženiny na
kyselých horninách 4. v.s.
4US Výrazná údolí v kyselých
metamorfitech 4. v.s.
4VS Vrchoviny na kyselých
metamorfitech 4. v.s.
Reprezentativní biotopy

BECHY SKÝ
podíl biochory v biocentru
%
0,00

vým ra biochory v biocentru
ha
0,0

0,63

10,8

0,70

12,2

25,35

438,3

73,09

1263,6

podíl biotopu v biocentru

vým ra biotopu v biocentru

%

ha

L.5.1.

35,91

619,728

L.5.4

11,98

207,193

íselný kód

L3.1

BU

4,35
75,242
Zdroj: Generel NR+R ÚSES J K + Biografické len ní R, Culek
2003
kv tnaté bu iny

LO

mok adní a pob ežní k oviny a lesy

Cílová spole enstva

MT

hygrofilní až mezofilní trávníky

DH
XD

dubohab iny
xerotermní doubravy

KR

k oviny a k ovinné lesní plášt

SU

su ové a roklinové listnaté lesy

SP

spole enstva skalních št rbin a skalních stepí

VO

vodní a bažinná spole enstva
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Ekologická stabilita

stupe ekologické stability
1

podíl stupn ekologické stability
v biocentru v %
0

2

5

3

30

4

25

5

40

Druh pozemku dle aktuálního stavu
orná p da
lesní p da
louky, pastviny
vodní plochy, bažina, mo ál
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky

ha
0,13
1633,14
46,12
48,49
0,76

ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Biocentrum je v návrhu ZUR J kraje stabilizováno. Ke st etu dochází dle návrhu ZUR se zám rem
výstavby golfového h išt . Na S okraji biocentra v k.ú. Purkarec je plánovan á výstavba golfu - SR7
Plocha je navržena u Purkarce, na levém b ehu Hn vkovické p ehrady, která má vzhledem ke své
poloze, p írodním, krajiná ským hodnotám a trase vodní cesty, velké p edpoklady ke sportovn
rekrea nímu využití. V této fázi není známé, zda bude zám r p ímo sou ástí biocentra, i na jeho
okraji.
Potenciálním rizikem pro funk nost BC mohou být nadm rné stavy chované zv e v oborách. To je
nutné ešit racionálním kompromisem podle situace v jednot livých ástech obor.
ást C - Rámcový návrh managamentu
název, místo uložení
datum
dle plán pé e
PR Libochovka
2001-2010, ÚSOP
PP Baba
2001-2010, ÚSOP
PR Karvanice
vymezení území NATURA
EVL Hlubocké obory CZ
2004, 2009, ÚSOP
2000
0314126
PO Hlubocké obory CZ
2004
0311036
jiné (rozepsat)
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
Sou ástí biocentra jsou ZCHÚ, management bude tedy prob íhat podle platných plán pé e
jednotlivých ZCHÚ. V rámci managementu biocentra je t eba podporovat postupný vývoj rozsáhlého
komplexu les p irozené skladby a struktury s maloplošnými podrostn ími formami lesnického
hospoda ení, ochranu stávajících hodnotných lesních partií a postupnou rekonstrukci kulturních
porost . P irozené porosty dubohab in a bu in je žádoucí obhospoda ovat s co nejdelší obnovní
dobou p i vysokém obmýtí, aby byla zajišt na maximáln možná kontinuita všech vývojových fází
lesních porost . Lokality se zjišt ným výskytem xylofágních brouk by m ly být vylou eny z b žného
lesnického obhospoda ování, které by m lo být provád no maximáln šetrn , s ponecháváním ásti
d evní hmoty odumírajících a trouchnivých strom na míst . V porostech, kde se vyskytuje
dvouhrotec zelený (Dicranum viride), je t eba zamezit jakékoliv komer ní lesnické innosti zahrnující
nap íklad hromadné kácení a další t žební aktivity a na minimum omezit zásahy do porost , které by
n jakým zp sobem mohly zm nit vlhkostní podmínky biotopu.
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Zhodnocení NRBC, specifikace
BC je v ÚTP ur eno k up esn ní, hranice v ÚTP není vedena po hranicích parcel KN. Navržená
úprava p esahuje vymezení v ÚTP, je však vymezena s p ihlédnutím k výskytu reprezetativních
biotop . Zahrnuje ást EVL a plochy s p ízniv jším zastoupením biotop a oproti vymezení v ÚTP.
Do biocentra byly rovn ž zapracovány územní požadavky regioního pracovišt AOPK. V porovnání s
hranicí v návrhu ZUR je území zmenšeno. Vymezení v ZUR p edstavuje tém dvojnásobný rozsah
oproti ÚTP a tém trojnásobný oproti minimálním parametr m BC.
Biocentrum zahrnuje Starou oboru a Pon šickou oboru, které jsou odd leny ekou Vltavou, která
protéká úzce za íznutým ka onovitým korytem.V lesních porostech jsou zastoupen y p irozené
svahové dubohab iny s místy vyvinutými fragmenty su ového lesa, lipových bu in, acidofilních bu in,
subacidofilních teplomilných doubrav a bezlesé skal ní vegetace. Stá í n kterých porost dosahuje až
100 let. Biocentrum a p ilehlé lesy tvo í jeden z nejcenn jších komplex p irozených lesních porost
(zejména dubohab in a lipových bu in) ve vnitrozemí jižních ech.
V porostech pralesovitého charakteru se vyskytuje j edna z posledních st edoevropských populací
st evlí ka (Rhysodes sulcatus) a významná populace rohá e obecného (Lucanus cervus). Ve starých
porostech na levém b ehu Vltavy ve Staré obo e byl zjišt n výskyt mechu dvouhrotce zeleného.
V Pon šické a Staré obo e výskyt charakteristického ekotypu buku
Vyhlášená významná genová základna . 21 Stará obora pro d eviny Bk, Db, Lp,Kl,Js
Vyhlášená významná genová základna . 22a,b.c. Pon šice pro d eviny Sm, Bk, Db, Lp,Kl,Js

Podklady pro vymezení
Kraj - název
St edo eský kraj
Podklady pro vymezení hranic
ÚP Hluboká, 4. Zm na
zdroj/autor
arch. Polcarová Dagmar
rok po ízení
2002
ÚP Hosín, 3. zm na
forma
http://www.cbudejovice.cz/cz/magistrat/odbor y/oupa/Documents/OBCE
zdroj/autor
ing.arch. Dan k
rok po ízení
2008
Návrh ZUR Jiho eského kraje
forma
pdf
zdroj/autor
http://up.kraj-jihocesky.cz/files/ZUR/ A+U Design spol.s.r.o
m ítko
1:50000
poznámka
ZUR jsou ve fázi projednávání
KRAJSKÝ GENEREL REGIONÁLNÍCH A NADREGIONÁLNÍCH ÚSES JIHO ESKÉKO KRAJE
forma
shp
zdroj/autor
Friedrich, Wimmer, Novák
rok po ízení
2006
poznámka
materiál je sou ástí konceptu ÚP VÚC JK a byl p evzat do návrhu ZUR

NRBC . 27 – Vod radské bu iny
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM
Zpracovatel - jméno

Autorizovaný zpracovatel - jmén o

EKOTOXA s.r.o.

Ing. Alena Šim íková

Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
Vod radské bu iny
Název NRBC
Identifika ní íslo NRBC

27

Datum zpracování

03-04/2010

Vým ra v ha

P vodní vým ra dle ÚTP

Vým ra po revizi

1597

1292

84

ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
Luhy a olšiny - ve sníženinách a
AU
na podmá ených p dách
jasanové olšiny
F
Kv tnaté bu iny

80

LF

10

Bikové bu iny

%
10

Biogeografické jednotky
Bioregion

název

1.22

Posázavský

Biochory
název

podíl biochory v biocentru

vým ra biochory v biocentru

%

ha

3BL

2,85

36,77

4BM

0,08

0,98

podíl biochory v biocentru

vým ra biochory v biocentru

Biochory
název

%

ha

4BR

83,28

1075,93

4PR

12,43

160,64

4Ro

1,39

18,00

podíl biotopu v biocentru

vým ra biotopu v biocentru

%

ha

L.5.4.

21,56

278,55

L.7.1

2,58

33,38

Reprezentativní biotopy
íselný kód

L.2.2A

0,41

5,34

sou et

24,55

317,27

Cílová spole enstva

Zdroj: M. Culek a kol.(2003):Biogeografické len ní eské republiky II díl, AOPK
R; V. Pet í ek (1987): Charakteristika fyziotyp - upraveno

BU

Kv tnaté bu iny

LO

Jasanové olšiny

VO

Vodní spole enstva

Ekologická stabilita

1

podíl stupn ekologické stability
v biocentru v %
0

2

5

3

25

4

60

5

10
ha
0,05
1286,51
1,04
1,78
0,42

stupe ekologické stability

Druh pozemku dle aktuálního stavu
orná p da
lesní p da
louky, pastviny
vodní plochy, bažina, mo ál
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
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ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Plochy BC tak jak jsou vymezeny jsou v jsou v ÚAP a rovn ž v ZUR stabilizovány. St ety s ÚPD
nebyly zaznamenány. Rekrea ní využití Jevanského rybníka není v p ímém rozporu s funkcí NRBC.
Na plochách ÚSES nejsou p ípustné takové innosti, které by snižovaly jejich sou asný stupe
ekologické stability. Podporovat je t eba innosti, které umož ují minimáln zachování sou asného
stavu a dále pak zvýšení ekologické stability území .
ást C - Rámcový návrh managamentu
název

datum, místo uložení

dle plán pé e

NPR Vod radské bu iny

2001-2010, AOPK R Správa
CHKO Blaník, Úst ední seznam
ochrany p írody

vymezení území NATURA 2000

EVL Vod radské bu iny
CZ0210027

2009, Úst ední seznam ochrany
p írody

LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
Plochy ásti BC mají vyšší ochranu v NPR. Management tedy bude probíhat podle plánu pé e.
Lesy v NPR Vod radské bu iny jsou lesy zvláštního ur ení (§8, odst. 1, písm c, zák. . 289/95 Sb. o
lesích) a lesy v celém NRBC jsou za azeny do kategorie les sloužících lesnickému výzkumu a
lesnické výuce (§8, odst. 2, písm d, zák. . 289/95 Sb. o lesích). Za azení lesa je p íznivé pro
funk nost biocentra.
Mimo NPR, zejména v JZ ásti NRBC, kde p evažují kulturní lesy, je t eba postupn upravit
druhovou skladbu porostu s cílem p iblížit se p irozené skladb BK 7, DB 1, JD 2. Obnovný zp sob
je vhodný podrostní s cílem obnovit buk p izozenou obnovou. Buk má v t chto podmínkách optimální
vitalitu.
Zhodnocení NRBC, specifikace
Hranice v ÚTP není vedena po hranicích parcel KN. V ÚTP je NRBC ozna eno k up esn ní.
Navržená hranice je v severní ásti upravena podle aktuálního stavu krajiny, bioto p a up esn na do
parcel. Na východní stran zahrnuje NRBC i rybníky Jan, Švýcar a Jevanský což je v souladu s
ÚTP, ale návrh ZUR St . kraje rybníky nezahrnuje. JV od rybník sleduje hranice NRBC hranici NPR
Vod radské bu iny. Východní ást území vymezeného v ÚTP není v NRBC zahrnuto. Bi otopy jsou
zde mapovány pouze ostr vkovit a v v tšín rozsahu se nachází v ploše biocentra. Naturové
biotopy podél Jevanského potoka jsou zahrnuty v NRB K 65 - Vod radské bu iny - K61.
NRBC zahrnuje v rámci ÚTP, ale nad rámec návrhu ZUR rybník Pilský a p ilehlou jaseninu. Jedná
se o p esah evropsky významné lokality p es hranici NPR. Rybník Pilský byl do evropsky význa mné
lokality za azen pro výskyt druhu Coleanthus subtilis. Pro zahrnutí do NRBC hovo í bezprost ední
návaznost na hranici NRBC, malý rozsah plochy, zvýš ení biodiverzity biocentra a rovn ž praktické
hledisko slou ení vedení hranic NRBC a EVL.
Genová základna .7. Jevany
V porostech je zastoupen reliktní posázavský smrk

Podklady pro vymezení
Kraj - název
St edo eský kraj
Podklady pro vymezení hranic
ZUR St edo eského kraje
zdroj/autor
AURS s.r.o.
m ítko
1 : 100 000
rok po ízení
2008
poznámka
ZUR jsou ve fázi projednávání
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Studie NR-R ÚSES st edo eského kraje
forma
ESRI SHP
zdroj/autor
U 24 s.r.o.
rok po ízení
2009
Turistická mapa
zdroj/autor
Klub eských turist , Vojenský kartografický ústav
m ítko
1:50 000
sou . systém
S-JTSK
rok po ízení
1992
ÚP Jevany
zdroj/autor
arch. Koubek /http://mapy.kr-stredoces ky.cz/up_obci
rok po ízení
1998, istopis 2003
poznámka
konzultace p ímo se zpracovatelem
ÚP Vyžlovka
forma
pdf
zdroj/autor
arch. Koubek, http://mapy.kr-stredocesk y.cz/up_obci
m ítko
1:10000
rok po ízení
istopis 2002
ÚP Lou ovice
forma
pdf
zdroj/autor
arch.Danda, http://mapy.kr-stredocesky. cz/up_obci
m ítko
1:5000
rok po ízení
istopis 2002
ÚP Struha ov
forma
pdf
zdroj/autor
ak.arch.Tichá, http://mapy.kr-stredoces ky.cz/up_obci
m ítko
1:5000
rok po ízení
istopis 2001
VÚC Pražský region
forma
http://www.wmap.cz/vucprazskyregion/
zdroj/autor
AURS s.r.o.
rok po ízení
2006
poznámka
USES - Kubový, Mackovi
ÚP Svojetice
forma
pdf
arch.Bendová
zdroj/autor
http://mapy.kr-stredocesky.cz/up_obci
m ítko
1:5000
rok po ízení
2004

NRBC . 28 – Údolí Dyje
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM
Zpracovatel - jméno

Autorizovaný zpracovatel - jmén o

EKOTOXA s.r.o.

Ing. Radek Pavla ka
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Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
Údolí Dyje
Název NRBC
Identifika ní íslo NRBC

28

Datum zpracování

09/2009

Vým ra v ha

P vodní vým ra dle ÚTP

Vým ra po revizi

4 457

6 868

ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
ernýšová dubohab ina
7
(Melampyro nemorosiCarpinetum)
Prvosenková dubohab ina
9
(Primulo veris-Carpinetum)
Strdivková bu ina (Melico16
Fagetum)
Mochnová doubrava (Potentillo
33
albae-Quercetum)
B eková doubrava (Sorbo
34
torminalis-Quercetum)
Biková a/nebo jedlová doubrava
36
(Luzulo albidae-Quercetum
petraeae, Abieti-Quercetum)
Biogeografické jednotky
Bioregion

název

1.23

Jevišovický

Biochory
název
1BE

%
50
5
10
10
10
15

podíl biochory v biocentru

vým ra biochory v biocentru

%

ha

1,96

134,94

-2BE

0,68

46,93

-2BR

17,58

1209,58

-2RE

2,28

156,70

2UA

4,74

326,34

-2UR

18,35

1262,84

-2US

7,10

488,61

-3BQ

1,34

91,94

3BR

7,06

485,92

-3BS

20,82

1432,77

-3RE

1,28

88,12

3RN

0,46

31,39

-3UQ

1,66

113,92

-3US

8,57

589,65

-4BS

5,55

381,67

podíl biotopu v biocentru
%

vým ra biotopu v biocentru
ha

L1

0,03

2,09

L2.2A

1,09

75,32

Reprezentativní biotopy
íselný kód

L2.2B

0,37

25,55

L3.1

32,84

2259,53

L4

1,12

77,09
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Reprezentativní biotopy

podíl biotopu v biocentru

vým ra biotopu v biocentru

%

ha

L5.1

2,10

144,46

L5.4

0,18

12,08

L6.1

0,14

9,60

L6.5A

0,37

25,71

íselný kód

L6.5B

2,56

176,33

L7.1

11,70

805,40

L8.1B

0,02

1,68

M1.1

0,01

0,85

M1.3

0,00

0,01

M1.4

0,13

9,23

M1.5

0,00

0,10

M1.7

0,02

1,04

M2.1

0,00

0,09

S1.2

0,18

12,59

S3B

0,00

0,25

T1.1

2,28

156,58

T1.4

0,10

7,03

T1.5

0,08

5,20

T1.6

0,02

1,16

T3.1

0,01

0,44

T3.3A

0,00

0,17

T3.5B

0,36

25,08

T4.1

0,03

2,28

T4.2

0,00

0,03

T5.5

0,03

2,11

T6.1B

0,00

0,00

T6.2B

0,00

0,03

T8.1A

0,01

0,65

T8.1B

0,04

2,65

V1F

0,03

1,86

V4A

0,79

54,36

V4B

0,11

7,66

56,77

3906,27

sou et
Cílová spole enstva

Zdroj: Cílová spole enstva Culek (biogeografické len ní R) a Pet í ek
(Pet í ek v. a kol.: Pé e o chrán ná území I. Nelesní spole enstva,
AOPaK, Praha 1999 Míchal I., Pet í ek V.: Pé e o chrán ná území II.
Lesní spole enstva, AOPaK, Praha 1999)

Xerotermní doubravy
Habrové a lipové doubravy
Acidofilní doubravy
Bory
Su ové a roklinové lesy
Mok adní a pob ežní k oviny a lesy
Vodní a bažinná spole enstva
Hygrofilní až mezofilní travní spole enstva (vlhké až sv ží louky,
pastviny a slaniska)
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Cílová spole enstva

Zdroj: Cílová spole enstva Culek (biogeografické len ní R) a Pet í ek
(Pet í ek v. a kol.: Pé e o chrán ná území I. Nelesní spole enstva,
AOPaK, Praha 1999 Míchal I., Pet í ek V.: Pé e o chrán ná území II.
Lesní spole enstva, AOPaK, Praha 1999)

Spole enstva skal, sutí, pís in a primitivních p d
Xerotermní až semixerotermní trávníky a lemy
Acidofilní travinná a ke í ková spole enstva
K oviny
Ekologická stabilita

stupe ekologické stability

podíl stupn ekologické stability
v biocentru v %

1

5

2

5

3

40

4

40

5

10

Druh pozemku dle aktuálního stavu
orná p da
lesní p da
louky, pastviny
vodní plochy, bažina, mo ál
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky

ha
451,52
5617,20
527,03
129,73
125,59

ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zášm ry, které by mohly
NRBC n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti
NRBC, výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Limity nejsou z hlediska ZÚR JmK ani ÚP obcí
P edevším okrajové lesní porosty jsou ovlivn ny minulým lesním hospoda ením. Doporu uje se
postupná obnova jehli natých porost ve prosp ch smíšených s vtroušenou borovicí na svazích až
listnatých porost s ponecháním d evité hmoty na lokalit , hospoda ení výb rným zp sobem.
Eliminovat holose ný zp sob hospoda ení s pasekami s nitrofilní vegetací. P i obnov borovicí pln
respektovat pot ebný management, to je následné probírky a pro ezávky k zajišt ní rozvoje
smíšených porost (dubohab in s vtroušenou borovicí). Eliminovat mod ín. Lesní lemy, okraje NRBC
a nelesní p edevším okrajová spole enstva trpí ruderalizací a nitrifikací (výskyt Atro pa belladonna,
Impatiens parviflora, Urtica dioica, Sambucus nigra ). Nelesní spole enstva udržovat v bezlesém
stavu s pravidelným managementem. Oblast NRBC se vy zna uje intenzivním cestovním ruchem,
pohyb návšt vník mimo vyzna ené stezky. Soust ed ní návšt vník na omezené plochy m že
zp sobit mechanické poškození podrost (sešlap, pojezd), ruderalizaci (p ínos semen a plod ),
odpadky apod.
Z NRBC je vyjmuta obec ížov.
ást C - Rámcový návrh managamentu
název, místo uložení

dle plán pé e

NP 78 Podyjí (k.ú. ížov, Havraníky,
Hnanice, Horní B e kov, Konice u
Znojma, Lesná u Znojma, Lukov nad
Dyjí, Mašovice u Znojma, Onšov na
Morav , Podmolí, Podmy e, Popice u
Znojma, Sedlešovice, Vranov nad Dyjí,
Znojmo-Hradišt , Znojmo-m sto), PP
2180 Fládnitzské v esovišt (k.ú.
Hnanice), PP 2181 Horá k v kope ek
(k.ú. Popice u Znojma)
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datum

Plán pé e o NP Podyjí: 1993,
Správa NP Podyjí, Na vyhlídce,
Znojmo

název, místo uložení

vymezení území NATURA
2000

datum

EVL CZ0624096 Podyjí (k.ú. ížov,
Havraníky, Hnanice, Horní B e kov,
Konice u Znojma, Lesná u Znojma,
Lukov nad Dyjí, Mašovice u Znojma,
Onšov na Morav , Podmolí, Podmy e,
Popice u Znojma, Sedlešovice, Vranov
nad Dyjí, Znojmo-Hradišt , Znojmom sto), EVL CZ0623719 Vranov nad
Dyjí - základní škola (k.ú. Vranov nad
Dyjí), EVL CZ0623360 Podmolí strouha (k.ú. Podmolí), EVL CZ
0620004 Fládnitzské v esovišt (k.ú.
Hnanice), EVL CZ0620020 Mašovická
st elnice (k.ú. Mašovice u Znojma), PO
CZ0621032 Podyjí (k.ú. ížov,
Havraníky, Hnanice, Horní B e kov,
Konice u Znojma, Lesná u Znojma,
Lukov nad Dyjí, Mašovice u Znojma,
Onšov na Morav , Podmolí, Podmy e,
Popice u Znojma, Sedlešovice, Vranov
nad Dyjí, Znojmo-Hradišt , Znojmom sto)

LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
Plné respektování platného plánu pé e NP Podyjí.
Zhodnocení NRBC, specifikace
Navrhovaná hranice NRBC je vedena v tšinou po vymezené hranici NP Podyjí, z velké ásti
(odchylky jsou zp sobeny zp esn ním hranice dle hranic parcel KN) respektuje hranic i vymezeného
NRBC AOPK R (Bínová, 2008), ta byla up esn na hranicemi parcel KN a vymezenými MZCHÚ a
EVL (hranice MZCHÚ a EVL nejsou z velké ásti vymezeny hranicemi KN), která jsou sou ásti
NRBC. J hranice (vodním tokem Dyje) je vedena po st átní hranici R-Rakousko. V k.ú. Havraníky
bylo k území NRBC p ipojeno území MZCHÚ PP 1310 Skalky a EVL CZ0624118 Skalky u
Havraník . K NRBC byly p ipojeny k NRBC vymezeného dle ÚTP segmenty území s vysokou
ekologickou stabilitou p edevším v k.ú. Havraníky, Hnánice, Mašovice u Znojm a, Onšov na Morav ,
Popice u Znojma, Vranov nad Dyjí a Znojmo Hradišt . Východn od Mašovické st elnice hranice
NRBC respektuje hranici vymezeného EVL. Vymezená hr anice respektující i vymezenou hranici
NRBC dle AOPK (Bínová, 2008) zabírá asto území úzkého protáhleho tvaru, která asto podléhají
degradujícím sukcesním vliv m z okolních biotop , p edevším agrárních. V oblasti Lesná - Onšov
(k.ú. Onšov na Morav ) je hranice vedena dle hranic KN, p vodn byla vedena st edem vozovky.
Z NRBC, tedy i NP Podyjí, je vyjmuta obec ížov, jejíž innosti by mohly negativn p sobit na kvalitu
NRBC, proto je nutná relativn p ísná regulace inností se souhlasem SNP.
Páte í NRBC Údolí Dyje je eka Dyje, která je p irozenou státní hranicí s Rakouskem. Na NRBC ze
Z, S a V navazuje intenzivní zem d lská krajina s hustým osídlením. V okrajových ástech podél
komunikací od osídlení do NRBC pronikají invazní dr uhy, p edevším Robinia pseudoacacia. I tak
jsou spole enstva NRBC stabilní. Trendem sou asnosti je umís ování VTE v J oblasti JmK, ty
mohou negativn ovlivnit krajinný ráz oblasti jižní Moravy a negat ivn ovlivnit migraci pták (na
funk nost NRBC nebudou mít vliv). Sou ástí NRBC je vodní nádrž Znojmo, která je zdrojem p itné
vody. Území je intenzivn využíváno k rekreaci. V n kterých lesních porostech se musí eliminovat
dopad minulého holose ného hospoda ení a výsadeb monokultur. Na travních porostech se musí
zajistit ízená pastva i pravidelné kosení k umožn ní rozvoje p edevším chrán ných bylin. Samotný
tok Dyje je ohrožen p edevším erozními smyvy z polí na horním toku, zne išt ním odpadními
vodami. Udržet stabilizovaný stav zv e, p edevším spárkaté. Je nutné ízení turistiky po
vymezených stezkách.
Potenciálním ohrožením NRBC je holose ný zp sob lesnického hospoda ení, p emnožení
p edevším spárkaté zv e, erozní a jiné zne išt ní eky Dyje na horním toku, invaze nep vodních a
expanzivních rostlin podél komunikací a turistickýc h tras, ne ízený turistický ruch.
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Podklady pro vymezení
Kraj - název
Jihomoravský kraj
Podklady pro vymezení hranic
Územní plán obce Hnanice
zdroj/autor
Ing. Arch. Jana Janíková; Brno
m ítko
1:2 000
sou . systém
S-JTSK
rok po ízení
1995
Územní plán obce Horní B e kov
zdroj/autor
Ing. arch. Vlasta Šilhavá; Brno
m ítko
1:2 000
sou . systém
S-JTSK
rok po ízení
2006
Územní plán obce Lukov nad Dyjí
zdroj/autor
Urbanistické st edisko Brno, spol. s r.o.
m ítko
1:2 000
sou . systém
S-JTSK
rok po ízení
2002
Územní plán obce Mašovice u Znojma
zdroj/autor
Ing. arch. Olga Strublová; Brno
m ítko
1:2 000
sou . systém
S-JTSK
rok po ízení
2001
Územní plán obce Onšov na Morav
zdroj/autor
Urbanistické st edisko Brno, spol. s r.o.
m ítko
1:5 000
sou . systém
S-JTSK
rok po ízení
2002
Územní plán obce Podmolí
zdroj/autor
Urbanistické st edisko Brno, spol. s r.o.
m ítko
1:5 000
sou . systém
S-JTSK
rok po ízení
2001
Územní plán obce Podmy e
zdroj/autor
A-projekt s.r.o.; Znojmo
m ítko
1:5 000
sou . systém
S-JTSK
rok po ízení
2005
Územní plán obce Vranov nad Dyjí
zdroj/autor
Ing. arch. J. Hašek
m ítko
1:2 880
sou . systém
S-JTSK
rok po ízení
1992
Územní plán obce Znojmo
zdroj/autor
Urbanistické st edisko Brno, spol. s r.o.
m ítko
1:5 000
sou . systém
S-JTSK
rok po ízení
2008
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NRBC . 29 – Jankovec
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM
Zpracovatel - jméno

Autorizovaný zpracovatel - jmén o

EKOTOXA s.r.o.

Ing. Radek Pavla ka

Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
Jankovec
Název NRBC
Identifika ní íslo NRBC

29

Datum zpracování

08/2009

Vým ra v ha

P vodní vým ra dle ÚTP

Vým ra po revizi

1 356

1 772

ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
ernýšová dubohab ina
(Melampyro nemorosi7
Carpinetum)
Biogeografické jednotky
Bioregion

název

1.23

Jevišovický

Biochory

%
100

podíl biochory v biocentru

vým ra biochory v biocentru

název

%

ha

-2BS

32,68

579,02

-2RE

0,01

0,09

podíl biochory v biocentru

vým ra biochory v biocentru

%

ha

Biochory
název
-2US

0,00

0,00

-3BS

65,01

1152,00

3Do

2,33

41,36

podíl biotopu v biocentru

vým ra biotopu v biocentru

Reprezentativní biotopy

%

ha

K3

íselný kód

0,02

0,37

L1

0,15

2,64

L2.2A

0,32

5,64

L2.2B

0,55

9,72

L2.4

0,07

1,18

L3.1

27,24

482,74

L6.5B

1,06

18,72

L7.1

0,59

10,52

M1.1

0,35

6,18

M2.1
T1.5

0,03
0,16

0,50
2,88

V1G

0,19

3,39

sou et

30,73

544,50
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Cílová spole enstva

Ekologická stabilita

Zdroj: Cílová spole enstva Culek (biogeografické len ní R) a Pet í ek
(Pet í ek v. a kol.: Pé e o chrán ná území I. Nelesní spole enstva,
AOPaK, Praha 1999 Míchal I., Pet í ek V.: Pé e o chrán ná území II.
Lesní spole enstva, AOPaK, Praha 1999)

Vodní a bažinná spole enstva
Spole enstva prameniš a rašeliniš
Mok adní a pob ežní k oviny a lesy
Xerotermní doubravy
Habrové a lipové doubravy
podíl stupn ekologické stability
stupe ekologické stability
v biocentru v %
1
5
2

5

3

65

4

20

5

5

Druh pozemku dle aktuálního stavu

ha

orná p da

42,73

lesní p da

1609,75

louky, pastviny

8,81

vodní plochy, bažina, mo ál
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky

19,66
0,89

ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Limity nejsou z hlediska ZÚR JmK ani ÚP obcí
z hlediska ZÚR JmK je podél Z hranici NRBC plánován koridor pro silnici I. t ídy
ást C - Rámcový návrh managamentu
název, místo uložení

vymezení území NATURA 2000

CZ0623359 ekal (k.ú.
Olbramkostel), EVL CZ0623348
Jankovec (k.ú. Bojanovice), EVL
CZ0623367 U Huberta (k.ú.
Bojanovice)

ochrana p írody

p írodní park Jevišovka

datum

LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
Zamezení intenzivního rybá ského hospoda ení, intenzifikace rybochovu a chovu vodního ptactv a na
soustav rybníku na Hlubockém potoku. Zamezení nevhodných ú prav litorál a b eh vodních ploch
i tok . Eliminace holose ného zp sobu hospoda ení ve prosp ch zp sobu výb rného max.
holose ného maloplošného. Zachování p irozené prostorové i druhové struktury lesních poro st s
ponecháním ásti d evní hmoty na lokalit . P i obnov lesních porost borovicí nebo dubem
dodržovat technologie k postupné redukci po t ve prosp ch jiných d evin za vzniku porost
listnatých i smíšených. Redukovat zvýšený podíl mod ínu. P evést porost jedle obrovské na porosty
doubrav. Západní ást lokolity EVL U Huberta, výskyt olka velikého, dochází k postupnému
zar stání, doporu uje se revitalizace systému vodních ploch a t ní. Podmá ené louky se vyzna ují
výskytem upolínu evropského.
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Zhodnocení NRBC, specifikace
Hranice NRBC byly vedeny po hranicích parcel dle KN . Severní hranice, která odnímá sát
severních porost z NRBC vymezeného dle ÚTP, je vedena podél zpevn né lesní cesty, sloužící
sou asn jako turistická a cyklistická stezka. Jako alterna tivní vedení hranic je možné p ipojení
severních lesních porost k NRBC, které poslouží jako nárazníková zóna NRBC. Na západ až
jihozápad , jihu jsou k NRBC vymezeného dle ÚTP p i azeny lesní porosty s mok adními a lu ními
spole enstvy, které p vodní lesní NRBC rozši ují o další biotopy, o rybník EVL ekal v jihozápadní
ásti NRBC. V jihozápadní ásti se v rámci NRBC nacházejí krátké su ové svahy (biochora 3Do). V
totmo území je hranice NRBC totožná s hranicí EVL ekal, zp esn ná hranicemi parcel dle KN.
Významnou zm nou je i ást v jihovýchodní ásti, kde byly k NRBC vymezeného dle ÚTP p i azeny
lesní porosty teplomilných doubrav a drobné orné p dy v oblasti archeologického nálezu Hejtmanky.
Potenciální p írodní podmínky byly zm nami zachovány. Jádrové území NRBC lze vymezit od
soustavy rybníku na Hlubockém potoku (soustava rybn ík Jankovec, Peleš a Veský rybník, EVL
Jankovec).
Výrazným rozší ením NRBC vymezeného dle ÚTP je ást na východ , kde byla k NRBC p ipojena
lokalita EVL U Huberta. Vzhledem k výraznému rozší ení NRBC vymezeného dle ÚTP o lokality s
kvalitními porosty i o lokality EVL byly z NRBC vy aty lesní porosty p i severní hranici vymezeného
NRBC, jejichž sou asný stav aktuální vegetace neodpovídá potenciální vegetaci. Vzhledem k
vysokému podíl vlastník , hospodá v lesních porostech je kvalita lesních porost velmi rozlišná.
Území je turisticky využívané, p evažuje cykloturistika a agroturistika, ojedin le ryba ení. V lokalit
EVL U Huberta jsou postaveny dva rekrea ní objekty se sezónním využití.
Na území NRBC se obnovují porosty dubem s p ímíšenou borovicí a dalšími vtroušenými druhy. Je
nutné zamezit monokulturám, p edevším borovým a smrkovým. Na n kterých místech je nutné
eliminovat po et kus mod ínu. U rybník je potenciálním ohrožením postupné zazem ování, zm na
b ehových porost , zp sob velkoplošného lesního hospoda ení a intenzivní rybochov.

Podklady pro vymezení
kraj - název
Jihomoravský kraj
Podklady pro vymezení hranic
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje
zdroj/autor
Ateliér T-plan, s.r.o.
1:100 000
m ítko
S-JTSK
sou . systém
rok po ízení
2009
poznámka
návrh
Územní plán obce Bojanovice
zdroj/autor
A-projekt s.r.o.; Znojmo
m ítko
1:10 000
sou . systém
S-JTSK
rok po ízení
2004
Územní plán obce Hluboké Maš vky
zdroj/autor
Ing. arch. Jaroslav Tušer, Csc.; Brno
m ítko
1:5 000
sou . systém
S-JTSK
rok po ízení
2004
Územní plán obce Jevišovice
zdroj/autor
Znojmoprojekt; Znojmo
m ítko
1:10 000
sou . systém
S-JTSK
rok po ízení
2000
Územní plán obce Kravsko
zdroj/autor
AR Projekt, s.r.o.; Brno
m ítko
1:10 000
sou . systém
S-JTSK
rok po ízení
2000
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Územní plán obce Olbramkostel
zdroj/autor
Ing. arch. Vlasta Šilhavá; Brno
m ítko
1:5 000
sou . systém
S-JTSK
rok po ízení
2005
Územní plán obce Pavlice
zdroj/autor
A-projekt s.r.o.; Znojmo
m ítko
1:10 000
sou . systém
S-JTSK
rok po ízení
2000
Územní plán obce Plenkovice
zdroj/autor
Ing. arch. Jaroslav Tušer, Csc.; Brno
m ítko
1:2 000
sou . systém
S-JTSK
rok po ízení
1999
Územní plán obce Vranovská Ves
zdroj/autor
A-projekt s.r.o.; Znojmo
m ítko
1:5 000
sou . systém
S-JTSK
rok po ízení
2001

NRBC . 30 – Podkomorské lesy
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM
Zpracovatel - jméno
EKOTOXA s.r.o.
Základní specifikace skladebné
Název NRBC
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
Vým ra v ha

Autorizovaný zpracovatel - jmén o
Ing. Radek Pavla ka
ásti ÚSES
Podkomorské lesy
30
02/2010
P vodní vým ra dle ÚTP
1 652,40
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
ernýšová dubohab ina
7
(Melampyronemorosi-Carpinetum)
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
1.24
Brn nský
Biochory
podíl biochory v biocentru
název
%
2BE - Erodované plošiny na
0,09
spraších 2.v.s.
2RE - Plošiny na spraších
0,12
2.v.s.
-2UP - Výrazná údolí na
15,02
neutrálních plutonitech v
suché oblasti 2.v.s.
3BE - Erodované plošiny na
0,55
spraších 3.v.s.
3Nh - Užší hlinité nivy 3.v.s.
0,48
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reprezentativní
Vým ra po revizi
1 720,40
%
100

vým ra biochory v biocentru
ha
1,55
1,92
248,64
9,08
7,87

Biochory
název
3UL - Výrazná údolí v Permu
3.v.s.
3UP - Výrazná údolí na
neutrálních plutonitech 3.v.s.
3VP - Vrchoviny na
neutrálních plutonitech 3.v.s.
-3VA - Vrchoviny na vápencích
3.v.s.
Reprezentativní biotopy
íselný kód
L3.1
L3.3C
L5.1
L5.4
S1.1
S1.2
T1.1
T3.5B
sou et
Cílová spole enstva

podíl biochory v biocentru
%

vým ra biochory v biocentru
ha

5,12

84,81

13,66

226,22

52,01

861,24

12,95

214,47

podíl biotopu v biocentru
%
22,81
6,20
1,28
0,74
0,00
0,00
0,75
0,29
32,07

vým ra biotopu v biocentru
ha
377,63
102,68
21,19
12,27
0,01
0,07
12,37
4,79
530,99

Zdroj: Cílová spole enstva Culek (biogeografické len ní R) a Pet í ek
(Pet í ek v. a kol.: Pé e o chrán ná území I. Nelesní spole enstva, AOPaK,
Praha 1999 Míchal I., Pet í ek V.: Pé e o chrán ná území II. Lesní
spole enstva, AOPaK, Praha 1999)

Hygrofilní až mezofilní travní spole enstva (vlhké až sv ží louky,
pastviny a slaniska)
K oviny
Mok adní a pob ežní k oviny a lesy
Xerotermní doubravy
Habrové a lipové doubravy
Su ové a roklinové lesy
Bu iny a jedliny
podíl stupn ekologické
Ekologická stabilita
stupe ekologické stability
stability v biocentru v %
1
20
2
25
3
40
4
10
5
5
Druh pozemku dle aktuálního stavu
ha
orná p da
50,40
lesní p da
1520,04
louky, pastviny
24,70
vodní plochy, bažina, mo ál
51,99
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
1,01
ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
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Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
Náhrada listnatých p vodních lesních porost jehli natými monokulturami (smrk, mod ín). Sukcesní
procesy p evážn na TTP. Vysoký podíl intenzivní turistiky. Výstavb a rekrea ních objekt a tím
spojené narušení území. Zástavba a rozvoj brn nské aglomerace. Turisticko-spole enské využití
vodní nádrže Brn nská p ehrada.
ást C - Rámcový návrh managamentu
název, místo uložení
datum
PR 901 Jelení žlíbek, PR 1129
Krajský ú ad Jihomoravského
dle plán pé e
Krnovec, PR 1130 B en ák, PP
kraje
1459 K lny, PP 1460 Junácká louka
vymezení území NATURA
CZ0623344 Nad Brn nskou
p ehradou
2000
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
Zabezpe ení dostate ného množství mrtvé d evní hmoty, zachování p irozeného druhového a
prosotorového složení porost . Zavedení typologického lesního hospoda ení. Regulace turistického
ruchu do vyzna ených cest, stezek. Regulace intenzivního hospoda ení na ZPF.
Zhodnocení NRBC, specifikace
Rozsáhlá lokalita vytvo ená p evážn na biotitickém až amfibol-biotitickém granodioritu (typ
Veverská
Bitýška).
Lokalita zasahuje do celku Bobravská vrchovina, pod celku Lipovská vrchovina okrsk Trnovka a
Omická vrchovina, a do celku Boskovická brázda, pod celku Oslavanská brázda, okrsk Hvozdecká
pahorkatina a Veverskobitýšská kotlina. Reliéf je lenitý, tvo í jej strmé svahy a plošiny nad údolím
Svratky. V p dním pokryvu p evažují kambizem dopln né rankerem a luvizemí. Jde o území se
starými listnatými a smíšenými porosty v údolí Svra tky. V západní hranici NRBC, severní cíp k.ú.
Bystrc, jižn od chatové oblasti Me kov byly p i azeny zbytkové, neza azené plochy MZCHÚ PR
Krnovec. Západní hranice NRBC, severní cíp k.ú. Bys trc, západn od chatové oblasti Me kov byly
p i azeny zbytkové plochy PUPFL, zp esn ní hranice NRBC dle hranic parcel KN, EVL.
Západní hranice NRBC, k.ú. Bystrc, byly p i azeny plochy postagrárních spole enstev, meze, remízy
a extenzivní sad. Západní hranice NRBC, k.ú. Bystrc , p i azeny biotopy vodního toku Veverka a její
doprovadné vegetace, sou ástí je plocha ZPF - TTP a orné p dy, na které se doporu uje zm na
managementu (z intenzivního na extenzivn jší), jde o vytvo ení nárazníkové zóny pro EVL Nad
Brn nskou p ehradou, eliminace tlak rozvoje, vymapovány drobné plošky reprezentativníc h
biotop , hranice je vedena podél vodního toku, který je so u ástí NRBC. Jihovýchodní hranice NRBC,
k.ú. Bystrc p i azeny zbytkové plochy MZCHÚ PR Jelení žlíbek. Výcho dní hranice NRBC, k.ú.
Bystrc, p i azeny/ vy aty plochy PUPFL, jde o zp esn ní hranic NRBC dle hranic parcel KN,
reprezentativní biotopy L3.1. Východní hranice NRBC , k.ú. Kníni ky byly p i azeny zbytkové plochy
EVL Nad Brn nskou p ehradou. Severovýchodní hranice NRBC, k.ú. Kníni ky p i azeny plochy
PUPFL, prameništ Batelovského potoku, reprezentativní biotopy L3.1, L3.3C, L5.1, L5.4.
Zm nami hranic NRBC byly zachovány veškeré potenciální p írodní podmínky NRBC. Jádrové
území NRBC je vhodné vymezit v centrální ásti NRBC, na svazích údolí eky Svratky a vymezených
ploch EVL a MZCHÚ.
Na území NRBC se nacházejí lokality EVL, a to CZ062 3344 Nad Brn nskou p ehradou a MZCHÚ, a
to PR 901 Jelení žlíbek, PR 1129 Krnovec, PR 1130 B en ák, PP 1459 K lny, PP 1460 Junácká
louka. Hranice NRBC je vymezena dle hranic parcel K N, vedena asto po lesních cestách. V jižní
ásti je hranice NRBC totožná s hranicí

Podklady pro vymezení
kraj - název
Jihomoravský kraj
Podklady pro vymezení hranic
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje
zdroj/autor
Ateliér T-plan, s.r.o.
1:100 000
m ítko
S-JTSK
sou . systém
rok po ízení
2009
poznámka
návrh
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Územn analytické podklady ORP Brno
zdroj/autor
Ageris, s.r.o., Ateliér Fontés, s.r.o., Aqua enviro, s.r.o.
1:25 000
m ítko
S-JTSK
sou . systém
rok po ízení
2008
Územní plán obce Brno
zdroj/autor
Arch.Design, s.r.o.
1:75 000
m ítko
S-JTSK
sou . systém
rok po ízení
1994
Územní plán obce Chud ice
1:100 000
m ítko
S-JTSK
sou . systém
rok po ízení
2008
poznámka
návrh
Územní plán obce Moravské Knínice
1:2 000
m ítko
S-JTSK
sou . systém
rok po ízení
2001
poznámka
návrh

NRBC . 31 – Josefské údolí
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM
Zpracovatel - jméno
Ekotoxa s.r.o.
Základní specifikace skladebné
Název NRBC
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
Vým ra v ha

Autorizovaný zpracovatel - jmén o
Ing. Radek Pavla ka
ásti ÚSES
Josefské údolí
31
02/2010
P vodní vým ra dle ÚTP
1 577,90
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
Karpatská ost icová dubohab ina
10
(Carici pilosae-Carpinetum)
Ost icová bu ina (Carisi pilose17
Fagetum)
Biková bu ina (Luzulo-Fagetum)
24
Mahalebková a/nebo d ínová
doubrava (Pruno mahaleb29
Quercetum pubescenti, CornoQuercetum)
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
1.24
Brn nský
1.25
Macošský
1.52
Drahanský
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reprezentativní
Vým ra po revizi
1 967,80
%
30
40
10
20

Biochory
název
3BA - Erodované plošiny na
vápencích 3.v.s.
-3UA - Výrazná údolí ve
vápencích v suchých
oblastech 3.v.s.
3UP - Výrazná údolí na
neutrálních plutonitech 3.v.s.
3VP - Vrchoviny na
neutrálních plutonitech 3.v.s.
4BA - Erodované plošiny na
vápencích 4.v.s.
4BM - Erodované plošiny na
drobách 4.v.s.
4BN - Erodované plošiny na
zahlin ných píscích 4.v.s.
4RE - Plošiny na spraších
4.v.s.
4UA - Výrazná údolí ve
vápencích 4.v.s.
Reprezentativní biotopy
íselný kód
L2.2A
L2.2B
L3.1
L4
L5.1
L5.3
L6.1
S1.2
T1.1
sou et
Cílová spole enstva

podíl biochory v biocentru
%

vým ra biochory v biocentru
ha

43,27

797,26

9,64

177,69

6,01

110,66

1,00

18,39

6,16

113,46

8,19

150,87

13,05

240,50

0,05

0,98

12,63

232,75

podíl biotopu v biocentru
%
0,15
0,24
5,51
1,79
50,95
1,42
0,06
0,00
2,64
62,76

vým ra biotopu v biocentru
ha
2,75
4,38
101,54
32,94
938,77
26,24
1,18
0,01
48,60
1156,40

Zdroj: Cílová spole enstva Culek (biogeografické len ní R) a Pet í ek
(Pet í ek v. a kol.: Pé e o chrán ná území I. Nelesní spole enstva, AOPaK,
Praha 1999 Míchal I., Pet í ek V.: Pé e o chrán ná území II. Lesní
spole enstva, AOPaK, Praha 1999)

Hygrofilní až mezofilní travní spole enstva (vlhké až sv ží louky,
pastviny a slaniska)
K oviny
Mok adní a pob ežní k oviny a lesy
Xerotermní doubravy
Habrové a lipové doubravy
Su ové a roklinové lesy
Bu iny a jedliny
podíl stupn ekologické
Ekologická stabilita
stupe ekologické stability
stability v biocentru v %
1
5
2
5
3
50
4
30
5
10
Druh pozemku dle aktuálního stavu
ha
orná p da
36,97
lesní p da
1690,74
louky, pastviny
91,76
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Druh pozemku dle aktuálního stavu
vodní plochy, bažina, mo ál
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky

ha
2,69
14,79

ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC n jak
ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC, výstavba
nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Zranitelnost území NRBC spo ívá p edevším v antropickém vlivu v minulosti, a to zales ování
nevhodnými d evinami, odlesn ny rozsáhlé plochy lesních porost pro pot eby železá ské výroby, poté v
první polovin dvacátého století byla v tšina území zalesn na, v tšinou smrkem, p em n p vodních
listnatých les na jehli naté monokultury mimo vyhlášené lesní rezervace. Za chovalé lesní porosty, asto
teplomilných pa ezin, nemají výrazné ekonomické využití, které by s ou astn zaru ilo zachování les
pomocí jejich zp tné obnovy. Druhová diverzita je ohrožena p em nou na vysoký hospodá ský les s
p evahou kulturních výsadeb, nej ast ji borovice i smrku. Negativní dopad na kvalitu lu ních porost má
ob asné zales ování, p irozené sukcesní procesy, budování rybník a intenzifikace luk. Vysoký tlak na
NRBC z intenzivního turistického ruchu. Jistá regulace návšt vnosti byla dosažena stanovením p ísných
limit pro vstupy do ve ejnosti p ístupných jeskyní, budováním nau ných stezek a vedení turistických tras
vhodnými sm ry. Pom rn zna ný problém je ve vysokém po tu kus zv e. Další významnou
ekonomickou aktivitou je t žba vápenc v etážových lomech.
Vzhledem k významu území, v etn spole enského-rekrea ního, (vymezení NRBC, EVL, VZCHÚ i
MZCHÚ) není území ohroženo ze strany územn plánovací dokumentace.
ást C - Rámcový návrh managamentu
název, místo uložení
datum
CHKO Moravský kras, NPR 290
Správa CHKO Moravský kras
Výv ry Punkvy, PR 1186 Bílá
Blansko, Krajský ú ad
dle plán pé e
voda, PR 1930 Balcarova skálaJihomoravského kraje, 2009
Vintoky
vymezení území NATURA
EVL CZ0624130 Moravský
Krajský ú ad Jihomoravského kraje
2000
kras
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
Nautná aplikace standardních lesnických metod p írod blízkého hospoda ení ve v tšin hospodá ských
les a ponechávání významných strom , tzv. výstavky, na dožití (doupné dutiny apod.). E liminace lesních
neofyt . Speciální management v nejcenn jších a druhov bohatých lesích (prioritní habitaty, sou astné
rezervace). Udržování lesních sv tlin a další podpora teplomilných druh . Tvorba bezzásahových
pralesovitých porost na su ových svazích a vybraných porostech ve stávajících rezervacích. Úprava
druhové skladby b ehových porost , jejich stabilizace vytvá ením prostorové struktury. Redukce
sukcesních proces na TTP. Podpora obhospoda ování lu ních porost - pravidelná se , dosévání
b žných druh cévnatých rostli. Podpora pasteveckého využití suc hých trávník jako optimálního
managementu. Zabezpe ení vstup jeskyní, budování isti ek odpadních vod v rámci regionu. Speciální
management na podporu jednotlivých významných druh . Eliminace ne ízeného turistikého ruchu.
Zhodnocení NRBC, specifikace
Jádro lokality je geologicky tvo eno pruhem devonských vápenc . Nejrozší en jším typem jsou vápence
tzv. macošského souvrství, jsou chemicky isté a umož ují plný rozvoj krasových fenomén . Podkladem
vápencových usazenin jsou na ervenalé slepence a jílovce tzv. bazální klastika. Sedimentovaly v
prvohorním mo i v období p ed rozmachem organism s vápennými schránkami. Na západním okraji
Moravského krasu p evažuje granodiorit brn nského masivu (údolí Svitavy, Arnoštovo údolí a ást
Josefovského údolí). Východní a severní okraj lokal ity je budován kulmskými horninami Drahanské
vrchoviny - drobami a b idlicemi. V okolí obcí Rudice a Olomu any je pom rn lenitý vápencový krasový
reliéf (kokpit) p ekryt kyselými písky – tzv. rudickými vrstvami. Lok alita náleží do celku Drahanská
vrchovina, podcelk Moravský kras a ásti Adamovské vrchoviny.
lenitá krasová krajina s výskytem podzemních i nadz emních krasových jev : s adou krápníkových
jeskyní, ponor a výv r tok , skalními st nami a ostrožnami, škrapovými strán mi aj. V oblasti krasových
žleb (Výv ry Punkvy) v severní ásti území se vzácn vyskytují skalní mosty, unikátní je 138 m hluboká
propast Macocha vzniklá z ícením jeskynního stropu. V í ních údolích budovaných v granodioritu jsou
taktéž významn zastoupeny skalní svahy a skaliska. Na svahovinách vápencových hornin p evažují
p edevším rendziny, asté jsou kambizem s odvápn nou jemnozemí.
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Zhodnocení NRBC, specifikace
Na náhorních plošinách se vyskytují hn dozem na spraších a sprašových hlínách. Vzácné jsou
fragmenty typických reliktních krasových p d - terra fusca a terra rosa. Na skalnatých granodio ritových
svazích se vyskytuje ranker.
Teplotní inverze je provázena zvratem vegeta ních pásem. Jedná se o krasovou planinu, která je
protkána pestrou asto meandrující údolní sítí, která v minulosti zne mož ovala intenzivn jší kolonizaci. V
rámci NRBC je vymezeno EVL CZ0624130 Moravský kras, VZCHÚ CHKO 72 Moravský kras, MZCHÚ
NPR 151 Bý í skála, NPR 617 Habr vecká bu ina, NPP 1185 Rudické propadání, PR 591 D ínová, PR
647 U Výpustku, PR 1906 Mok ad pod Tipe kem.
Vymezení hranic NRBC se snaží z velké míry respektovat hranice parcel KN. Vzhledem k p esah m
lokality EVL CZ0624130 Moravský kras dochází v traso vání hranice NRBC k respektování hranic dle EVL
bez zp esn ní hranic parcel KN. NRBC, tedy i EVL, tak asto zaujímá plochy zastav né, výrobní,
nestabilní bez reprezentativních biotop . Proto se navrhuje zp esn ní hranic EVL poté i hranic NRBC,
které vedou po hranici EVL, dle hranic parcel a vyl ou ení p edevším nestabilních zastav ných a
výrobních ploch. NRBC vzhledem ke srovnání hranic s EV L je nadlimitním BC.
Zhodnocení NRBC, specifikace
Vymezení hranic NRBC se snaží z velké míry respektovat hranice parcel KN i v územích, kde hranice EVL
(území vyhlášená z d vodu ochrany podzemních jeskynních systém a na zachování potenciálních
p írodních podmínek nemá vliv, aktuální biotopy nejso u reprezentativní) p esahuje hranici NRBC. NRBC,
tedy i EVL, tak asto zaujímá plochy zastav né, výrobní, nestabilní bez reprezentativních bioto p . Proto
se navrhuje zp esn ní hranic EVL sou asn s hranicemi NRBC dle hranic parcel a vylou ení p edevším
nestabilních zastav ných a výrobních ploch. Vzhledem k rozsáhlosti, roz drobenosti a mnohým výb žk m
jednotlivých ploch EVL, byly n které plošky hranicí NRBC d leny. Zm nou hranicí NRBC nedochází ke
zm n potenciálních p írodních podmínek. Nov vymezené hranice NRBC respektují p vodní vymezení
NRBC dle ÚTP, dochází však k díl ím zm nám: v severozápadní ásti hranice NRBC, k.ú. Olomu any,
byly p i azeny zbytkové plochy EVL Josefovské údolí (zp esn ní dle hranic parcel KN), z d vodu výskytu
reprezentativních biotop L5.1, L5.3. V západní hranici NRBC, k.ú. Olomu any, Adamov, Babice nad
Svitavou, zp esn ní hranice NRBC dle MZCHÚ Bý í skála a hranic parcel KN. V k.ú. B ezina,
jihovýchodní ást hranice NRBC, bylo NRBC rozší eno o plochy PUPFL a MZCHÚ B ezinka s
reprezentativními biotopy. Východní hranici NRBC, k.ú. Habr vka, K tiny, Rudice u Blanska, byla
zp esn na hranicemi parcel KN bez respektování hranic EVL. V severovýchodní ásti hranice NRBC
došlo k vyn tí (p edevším PUPFL)/ p i azení (MZCHÚ PR Mok ad pod Tipe kem a ásti EVL s
postagrárními lady) drobných ploch díky srovnání hr anic NRBC dle hranic parcel KN. V severní ásti
hranice NRBC byly p i azeny plochy PUPFL z d vod srovnání hranic NRBC dle hranic parcel KN p i
sou asném za len ní zbytkových ploch EVL a výskytu reprezentativních biotop L5.1, L5.3. Vzhledem k
rozsáhlosti EVL Moravský kras hranice NRBC pouze lokál n respektuje hranici EVL, tak aby nedošlo k
mnohonásobnému p ekro ení plošného limitu NRBC. V rámci NRBC se nachází lokalit a Josefov, která
byla z NRBC vyjmuta. Hranice je prokonzultována s SCHKO M oravský kras.
Bý í skála a hranic parcel KN. V k.ú. B ezina, jihovýchodní ást hranice NRBC, bylo NRBC rozší eno o
plochy PUPFL a MZCHÚ B ezinka s reprezentativními biotopy. Východní hranic i NRBC, k.ú. Habr vka,
K tiny, Rudice u Blanska, byla zp esn na hranicemi parcel KN bez respektování hranic EVL. V
severovýchodní ásti hranice NRBC došlo k vyn tí (p edevším PUPFL)/ p i azení (MZCHÚ PR Mok ad
pod Tipe kem a ásti EVL s postagrárními lady) drobných ploch díky srovnání hranic NRBC dle hranic
parcel KN. V severní ásti hranice NRBC byly p i azeny plochy PUPFL z d vod srovnání hranic NRBC
dle hranic parcel KN p i sou asném za len ní zbytkových ploch EVL a výskytu reprezentativních biotop
L5.1, L5.3. Vzhledem k rozsáhlosti EVL Moravský kra s hranice NRBC pouze lokáln respektuje hranici
EVL, tak aby nedošlo k mnohonásobnému p ekro ení plošného limitu NRBC. V rámci NRBC se nachází
lokalita Josefov, která byla z NRBC vyjmuta. Hranice j e prokonzultována s SCHKO Moravský kras.

Podklady pro vymezení
kraj - název
Jihomoravský kraj
Podklady pro vymezení hranic
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje
zdroj/autor
Ateliér T-plan, s.r.o.
1:100 000
m ítko
S-JTSK
sou . systém
rok po ízení
2009
poznámka
návrh
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Územn analytické podklady ORP Tišnov
zdroj/autor
Urbanistické st edisko Brno, spol. s r.o.,
1:10 000
m ítko
S-JTSK
sou . systém
rok po ízení
2008
Územní plán obce Adamov
zdroj/autor
Ing. arch Zuzana Hubrtová
1:5 000
m ítko
S-JTSK
sou . systém
rok po ízení
2001
Územní plán obce Babice nad Svitavou
zdroj/autor
ATELIER A.VE, architektonicko urbanisti cký atelier
1:5 000
m ítko
S-JTSK
sou . systém
Územní plán obce B ezina
Ing. arch. Karel Typovský, Ing. et. Ing. Ladislav T omeš, mjr. Ing. Pavel Udvorka,
zdroj/autor
Ph.D., Vlasta Mertová, npor. Ing. Martin Furo
1:5 000
m ítko
S-JTSK
sou . systém
rok po ízení
2008
Územní plán obce Habr vka
zdroj/autor
JA+NA Rozmanová, Ing. arch Nad žda Rozmanová
1:2 000
m ítko
S-JTSK
sou . systém
rok po ízení
1994
Územní plán obce Jedovnice
zdroj/autor
Urbanistické st edisko Brno, spol. s r.o.
1:2 000
m ítko
S-JTSK
sou . systém
rok po ízení
2002
Územní plán obce K tiny
zdroj/autor
Urbanistické st edisko Brno, spol. s r.o.
1:5 000
m ítko
S-JTSK
sou . systém
rok po ízení
2002
Územní plán obce Olomu any
zdroj/autor
ATELIER A.VE, architektonicko urbanisti cký atelier
1:5 000
m ítko
S-JTSK
sou . systém
rok po ízení
2009
poznámka
návrh
Územní plán obce Rudice
1:15 000
m ítko
S-JTSK
sou . systém
rok po ízení
2001
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NRBC . 32 – Amerika
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM
Zpracovatel - jméno

Autorizovaný zpracovatel - jmén o

EKOTOXA s.r.o.

Ing. Jan Šteflí ek

Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
Amerika
Název NRBC
32
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
10/2009
Vým ra v ha
P vodní vým ra dle ÚTP
1605
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
36
Bíková a/nebo jedlová doubrava
1
St emchová jasenina
24
Bíková bu ina
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
1.26
Chebsko-Sokolovský
1.58
Ašský
Biochory
podíl biochory v biocentru
název
%
-4BR
20,49
-4BS
0,10
4Do
28,41
4Dr
13,59
4Nh
9,23
4Ro
27,96
5BR
0,10
Reprezentativní biotopy
podíl biotopu v biocentru
íselný kód
%
L1
0,37
L2.2A
0,83
L5.4
0,02
L7.1
2,15
L7.3
3,40
L9.2B
0,58
L10.1
0,19
L10.2
1,05
T1.1
1,10
T1.4
1,08
T1.5
3,81
T1.6
0,98
sou et
15,55

Vým ra po revizi
1495
%
48
49
3

vým ra biochory v biocentru
ha
307,04
1,59
416,57
203,58
145,15
419,58
1,59
vým ra biotopu v biocentru
ha
5,77
13,11
0,27
33,79
53,47
9,05
3,01
16,45
17,28
16,92
59,92
15,40
244,44

Cílová spole enstva

Zdroj: Culek M.a kol (2003), : Biogeografické len ní eské republiky II díl, AOPK
R

BUAD
ADJs
LONO

Acidofilní bu iny s dubem
Acidofilní doubravy jedlové suché
Nivní poto ní olšiny olše lepkavé
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Cílová spole enstva

Zdroj: Culek M.a kol (2003), : Biogeografické len ní eské republiky II díl, AOPK
R

LOMO
BUAJ
PRBO
PRPM
VOVS
VOLS
LOPK
VOLT
ADJ
BUAS
LONS

Mok adní k oviny a olšiny
Acidofilní jedliny hygrofilní
Rašelinné bory borovice lesní
Vegetace (bezlesých) prameniš a minerotrofních ašeliniš
Vegetace istých stojatých vod (sublitorál )
Vegetace rákosin a vysokých ost ic stojatých vod (litorál )
Pob ežní ( lužní, vrbové ) k oviny
Vegetace rákosin a vysokých ost ic stojatých vod (ripál )
Acidofilní doubravy jedlové hygrofilní
Acidofilní bu iny s jedlí a smrkem
Nivní (pob ežní) smrkové olšiny
podíl stupn ekologické stability
stupe ekologické stability
v biocentru v %
1
9

Ekologická stabilita

2

32

3

50

4

9

5
Druh pozemku dle aktuálního stavu
orná p da

0
ha
121,80

lesní p da

823,05

louky, pastviny

384,26

vodní plochy, bažina, mo ál
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky

253,17
1,67

ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Rekrea ní a láze ské využití v záp. cípu, možnost obnovy zaniklých o sad ve vých. ásti (Pomezná,
Rybá e)
Rekrea ní využití – chaty a jejich rozši ování na b ezích rybníku Amerika, p íp. u vodní nádrže
Skalka, p ítomnost obory a bažantnice, nadm rné vlivy rybá ství P evaha Sm, Bo na místech acidofilních a jedlových do ubrav. Na n kterých místech není lesní
hospoda ení p izp sobeno ÚSES.
Hnojení rybník a s tím související vnášení závadných látek do vod . Zne išt ní vodní nádrže Skalka
zp sobuje každoro ní extrémní nár st sinic.
ást C - Rámcový návrh managamentu
název
datum, místo uložení
2007-2016, KÚ Karlovarského
dle plán pé e
1259 PR Rathsam
kraje, ÚSOP
2010-2019, KÚ Karlovarského
1266 PR Amerika
kraje, ÚSOP
2005-2014, KÚ Karlovarského
1900 PR Studna u Lužné
kraje, ÚSOP
2008-2017, KÚ Karlovarského
1263 PR Strá u Dubiny
kraje, ÚSOP
vymezení území NATURA 2000
jiné (rozepsat)
P írodní park Smr iny
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název
Rada Evropy EECONET –
území
nebyla poskytnuta data

jiné (rozepsat)

datum, místo uložení

LHP
Návrh zásad managamentu
Postupná zm na druhové skladby v lesích, p írod blízké obhospoda ování lesních porost . Dle
plán pé e v ZCHÚ pe ovat i o další podobné lokality v NRBC. Regulovat r ekrea ní využití.
Kapacitní za ízení pro cestovní ruch umís ovat mimo NRBC. Zachovat a rozvíjet šetrné hospoda ení
na lu ních porostech. Zabránit rozši ování chatové výstavby, resp. stávající chaty vytl a it. Snižovat
intenzitu rybni ního hospodá ství.
Zhodnocení NRBC, specifikace
Hranice biocentra jsou vedeny p evážn po hranicích katastrálních pozemk .P edchozí vymezení je
up esn no v detailech. Vyjmuto je zastav né území obce Ostroh.
Rozší ení o PR Stráž u Dubiny a p ilehlé plochy v záp. cípu BC.
Vysoký podíl zem d lské p dy, v sou asnosti p evážn louky a pastviny, z ásti postagrární lada.
Intenzivní zem d lská výroba je na ploše biocentra provád na okrajov , vzhledem k tendencím
vývoje zem d lství v R je možno po ítat s jejím útlumem.
Jádro biocentra tvo í vodní plochy a p ilehlá vlhkomilná spole enstva v pestré skladb a zvlášt
chrán ná území p írody. Z ásti se jedná o stabilizované plochy u starších vod ních nádrží, z ásti
rozvíjející se spole enstva na b ezích vodní nádrže Skalka.
Zahrnuje PR Amerika, kód ÚSOP 166, PR Rathsam, kód ÚSOP 1259, PR Studna u Lužné, kód
ÚSOP 1900 a PR Strá u Dubiny, kód ÚSOP 1263.
Územn plánovací dokumentace je vypracována jak na úrovni kraje tak na úrovni obcí. Krajská
dokumentace je zastoupena ÚP VÚC. ZÚR se zatím zpra covává. Nov se zpracovává ÚPD obcí.

Podklady pro vymezení
Kraj - název
Karlovarský kraj
Podklady pro vymezení hranic
ÚZEMN PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE:
ZÚR
p ed schválením
ÚP VÚC
okresu Cheb
Územní plány obcí
Františkovy Lázn
ÚP návrh (úprava návrhu)
Libá
ÚP zadání (pr zkumy a rozbory)
Cheb
ÚP zadání (pr zkumy a rozbory)

NRBC . 33 – Mnišský les
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM
Zpracovatel - jméno

Autorizovaný zpracovatel - jmén o

EKOTOXA s.r.o.

Ing. Jan Šteflí ek

Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
Mnišský les
Název NRBC
33
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
10/2009
Vým ra v ha
P vodní vým ra dle ÚTP
1245
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
38
Brusinková borová doubrava
24
Biková bu ina
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Vým ra po revizi
1346
%
96
4

Biogeografické jednotky
Bioregion

název

1.27

Tachovský

Biochory

podíl biochory v biocentru

vým ra biochory v biocentru

%

ha

4Do

40,40

543,81

4RN

9,99

134,45

4Ro

33,16

446,35

-4RP

16,43

221,20

podíl biotopu v biocentru

vým ra biotopu v biocentru

%

ha

L1

0,77

10,34

L10.1

0,00

0,06

L2.2A

0,24

3,28

L5.4

0,11

1,46

L7.2

0,51

6,84

L7.3

1,85

24,87

L8.1B

0,01

0,10

L9.2A

0,03

0,44

K1

0,33

4,38

T1.6

0,48

6,52

T1.9

0,33

4,40

R2.3

0,13

1,80

4,79

64,49

název

Reprezentativní biotopy
íselný kód

sou et
Cílová spole enstva

Zdroj: Culek M.a kol (2003), : Biogeografické len ní eské republiky II díl, AOPK
R

LOMO

Mok adní k oviny a olšiny

LONO

Nivní poto ní olšiny olše lepkavé

AD

Acidofilní doubravy

ADJ

Acidofilní doubravy jedlové hygrofilní

BUAJ

Acidofilní jedliny hygrofilní

ADJs

Acidofilní doubravy jedlové suché

Ekologická stabilita

stupe ekologické stability

podíl stupn ekologické stability
v biocentru v %

1

1

2

5

3

18

4

71

5

5
ha

Druh pozemku dle aktuálního stavu
orná p da

45,07

lesní p da

958,78

louky, pastviny

174,45

vodní plochy, bažina, mo ál
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky

172,15
0,69

107

ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
p eložka – zkapacitn ní silnice I.t . . 21, p eložka silnice II. t . . 230 (VÚC Karlovarský kraj)
Lesní hospodá ství nep izp sobené požadavk m ÚSES, cca 90% Sm. Zar stání lu ních
spole enstev.
Negativní vliv rybá ství - hnojení rybník a s tím související vnášení závadných látek do vod .
Plánovaná výstavba silni ního p ivad e do Mar.Lázní bude procházet p es navrhované NRBC.
Rekrea ní využití v S ásti.
Eutrofizace nelesních spole enstev (Heracleum)
ást C - Rámcový návrh managamentu
název
dle plán pé e

datum, místo uložení

1260 PR Kosatcová louka

2009-2018, ÚSOP, KÚ
Karlovarského kraje

2076 PR Hamrnický mok ad

2011-2020, ÚSOP, KÚ
Karlovarského kraje

LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
Postupná zm na druhové skladby v lesích ve prosp ch stanovištn p vodních d evin, p írod blízké
obhospoda ování lesních porost .
Zachování stávajících mok ad lesních – olšiny, i nelesních (nutnost se ení).
Rozší ení PR Kosatcová louka
Zhodnocení NRBC, specifikace
Hranice biocentra jsou vedeny p evážn po hranicích katastrálních pozemk .P edchozí vymezení je
up esn no v detailech. Vyjmuta je polní enkláva v k.ú Trst enice. Oproti vymezení ÚTP bylo BC
rozší eno o PR Hamrnický mok ad a okolí, o lu ní-mok adní lokalitu u rybníka Regent s výskytem
ku ky žlutob iché v JV cípu a celou vodní plochu Mýtného rybníka s b ehovým porostem v JZ cípu
biocentra. Vyjmuta byla plocha rekultivované skládk y a zahrady v k.ú. Úšovice. Neobd lávané
pob ežní pásy v rámci pozemk ZPF byly za len ny do biocentra.
NRBC Mnišský les zahrnuje p evážn lesní porosty s nevelkými lu ními enklávami a s n kolika
významnými vodními plochami. Složení a stav lesních porost je vesm s nevyhovující.
Zahrnuje PR Hamrnický mok ad, kód ÚSOP 2076 a PR Kosatcová louka, kód ÚSOP 12 60.
Územn plánovací dokumentace je vypracována jak na úrovni kraje tak na úrovni obcí. Krajská
dokumentace je zastoupena ÚP VÚC. ZÚR se zatím zpra covává. Územní plány obcí jsou
vypracovány. V Trst nicích se zatím pracuje pouze na návrhu. Ke st et m s územním plánem
nedochází.

Podklady pro vymezení
Kraj - název
Karlovarský kraj
Plze ský kraj
Podklady pro vymezení hranic
ÚZEMN PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE:
ZÚR
KV - p ed schválením, PK-schváleny
ÚP VÚC
okresu Cheb
Územní plány obcí
Trstenice u Mariánských
Lázní
ÚP návrh
Mariánské Lázn
ÚP - žádný st et
Chodová Planá
ÚP obce - žádný st et
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NRBC . 34 – Kamýky
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM
Zpracovatel - jméno

Autorizovaný zpracovatel - jmén o

EKOTOXA s.r.o.

Ing. Jan Šteflí ek

Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
Kamýky
Název NRBC
Identifika ní íslo NRBC

34

Datum zpracování

03.-05. 2010

Vým ra v ha

P vodní vým ra dle ÚTP

Vým ra po revizi

1288

1187

ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ

%

7

30

36
18
Biogeografické jednotky
Bioregion
1.28
Biochory
název

ernýšová dubohab ina
Biková a/nebo jedlová doubrava
Bu ina s ky elnicí devítilistou
název
Plze ský
podíl biochory v biocentru
%

55
15

vým ra biochory v biocentru
ha

3Nh

1,59

18,88

-3PM

13,95

165,61

4Do

34,17

405,58

-4PM

27,10

321,63

4VM

23,15

274,82

podíl biotopu v biocentru

vým ra biotopu v biocentru

Reprezentativní biotopy

%

ha

L1

íselný kód

0,02

0,21

L2.2

3,25

38,54

L2.2B

1,43

16,98

L3.1

14,30

169,69

L7.1
L7.2
R2.3

1,36
1,06
0,00

16,13
12,53
0,01

21,41

254,10

sou et
Cílová spole enstva

Zdroj: Culek M.a kol (2003), : Biogeografické len ní eské republiky II díl, AOPK
R

LONJ

Nivní poto ní jaseniny

LOMO

Mok adní k oviny a olšiny

VOVT
VOVS

Vegetace istých stojatých vod (subripál )
Vegetace istých stojatých vod (sublitorál )

VOLT

Vegetace rákosina vysokých ost ic stojatých vod (ripál )

ADX

Acidofilní doubravy xerické

HDH

Habrové doubravy

BUAD

Acidofilní bu iny s dubem

LONO

Nivní poto ní olšiny olše lepkavé
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Cílová spole enstva

Zdroj: Culek M.a kol (2003), : Biogeografické len ní eské republiky II díl, AOPK
R

BUAJ

Acidofilní jedliny hygrofilní

BUAD

Acidofilní bu iny s dubem

BUKD
ADJs

Kv tnaté a kalcifilní bu iny s dubem
Acidofilní doubravy jedlové suché
podíl stupn ekologické stability
Ekologická stabilita
stupe ekologické stability
v biocentru v %
1
3,5
2
10,5
3
66,5
4
14,5
5
5,0
Druh pozemku dle aktuálního stavu
ha
orná p da
0,50
lesní p da
1147,60
louky, pastviny
22,69
vodní plochy, bažina, mo ál
14,13
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
2,56

ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Pobytová individuální rekreace na jižním okraji úze mí (údolí Úslavy)
Rekrea ní areál v centru biocentra
Možné zatížení rekrea ním provozem v blízkosti zámku Kozel.
ást C - Rámcový návrh managamentu
název
dle plán pé e

vymezení území NATURA 2000
jiné (rozepsat)

LHP
Návrh zásad managamentu

datum, místo uložení

536 PR Zvoní kovna

2009-2020, KÚ Plze ský kraj

104 PP Hádky

1999, KÚ Plze ský kraj

220 PR Lopata

2000-2010, 2011-2020, KÚ
Plze ský kraj

EVL CZ0323155 Lopata
P írodní park Kornatický potok
(celé území)
území Rady Evropy EECONET
(jižní ást)
nebyla poskytnuta data

Na plochách mapovaných biotop d sledn prosazovat p írod blízké zp soby obhospoda ování lesa
V LHP uplat ovat postupný zm ny druhové skladby porost dle lesních typ a potenciální p irozené
vegetace, což je b h na dlouhou tra .
Nedopustit další rozvoj intenzivní rekreace.
Vhodným vedením turistických cest zp ístupnit p írodov dn a krajiná sky hodnotné lokality v
biocentru.
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Zhodnocení NRBC, specifikace
Tém celé biocentrum pokrývají lesní porosty. Na JZ hra nice zahrnuje louky podél meandrujícího
toku Úslavy. Vymezení dle ÚTP a ZÚR bylo up esn no zvl. v návaznosti na areál zámku Kozel.
Výrazn jší zm na byla provedena dle p ipomínek AOPK Plze – vyjmutí p vodn vojenského
rozsáhlého areálu v SZ ásti biocentra, kompenzace lesními porosty s význam ným zastoupením
reprezentativních biotop ve východní ásti území.
Zvln ný, místy až plochý reliéf Blovické a výb žku Klabavské pahorkatiny, s výrazn jšími svahy nad
Úslavou se skalkami a buližníkovými suky (hrad a PR Lopata).
Poto ní nivy, lesní rybníky, lu ní enklávy s hodnotnými porosty (PR Zvoní kovna)
Lesní porosty tvo ily širší zázemí zámku Kozel, dosud jsou patrné sto py krajinotvorby.
Biocentrum t sn sousedí se zámeckým parkem Kozel.
Do údolí Úslavy zasahuje místy intenzivní pobytová rekreace – chaty.
Plze ský kraj má vypracovány ZÚR. ÚPD obcí je vypracován a jen z ásti. V obci Milínov ÚPD zcela
chybí, Š áhlavy mají starší verzi územního plánu a proto se p edpokládá jeho aktualizace. Kornatice
zpracovávají nový územní plán. Ke st et m s územním plánem nedochází.

Podklady pro vymezení
Kraj - název
Plze ský
Podklady pro vymezení hranic
ÚZEMN PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE:
ZÚR
schváleny
ÚP VÚC
Územní plány obcí
Š áhlavy
ÚP obce - žádný st et
Milínov
ÚP není
Kornatice
ÚP zadání

NRBC . 35 – Zahrádky
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM
Zpracovatel - jméno

Autorizovaný zpracovatel - jmén o

EKOTOXA s.r.o.

Ing. Jan Šteflí ek

Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
Zahrádky
Název NRBC
Identifika ní íslo NRBC

35

Datum zpracování

3.5.2010

Vým ra v ha

P vodní vým ra dle ÚTP

Vým ra po revizi

1330

1421

ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ

%

24

Biková bu ina

60

38
Biogeografické jednotky

Brusinková borová doubrava

40

Bioregion

název

1.28

Plze ský
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Biochory

podíl biochory v biocentru

vým ra biochory v biocentru

název

%

ha

-4BX

62,51

888,26

4Do

30,19

429,02

4Dr

7,32

103,99

podíl biotopu v biocentru

vým ra biotopu v biocentru

%

ha

L1

2,40

34,13

L10.1

0,16

2,32

L2.2A

0,91

12,94

L2.2B

0,22

3,07

L7.3

0,25

3,49

L8.1B

5,44

77,36

L9.2B

0,88

12,48

R1.4

0,00

0,05

R2.2

0,43

6,14

10,70

151,98

Reprezentativní biotopy
íselný kód

sou et
Cílová spole enstva
LONO
BUAJ
AD
BUAD
PRBO
LOMO
PRPM
VOVS
VOLS

Zdroj: Culek M.a kol (2003), : Biogeografické len ní eské republiky II díl, AOPK

R

Nivní poto ní olšiny olše lepkavé
Acidofilní jedliny hygrofilní
Acidofilní doubravy
Acidofilní bu iny s dubem
Rašelinné bory borovice lesní
Mok adní k oviny a olšiny
Vegetace (bezlesých) prameniš a minerotrofních ašeliniš
Vegetace istých stojatých vod (sublitorál )
Vegetace rákosin a vysokých ost ic stojatých vod (litorál )
podíl stupn ekologické
Ekologická stabilita
stupe ekologické stability
stability v biocentru v %
1
7
2
15
3
63
4
10
5
5
Druh pozemku dle aktuálního stavu
ha
orná p da
86,72
lesní p da
1300,72
louky, pastviny
31,83
vodní plochy, bažina, mo ál
78,30
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
0,03

ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Ohrožení i narušení integrity a celistvosti, plánovaná výsta vba - nebyly zjišt ny.
Vysoký podíl smrkových a borových monokultur s int enzivním lesním hospoda ením.
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Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r
NRBC):
Nešetrná lesní t žba.

atd., které by mohly narušit funkci

Vysoké stavy zv e
Narušení vodního režimu mok adních lokalit.
ást C - Rámcový návrh managamentu
název

datum, místo uložení

dle plán pé e
PR 126 H rky
2010-2019, KÚ Plze ský kraj
vymezení území NATURA
EVL CZ0325002 H rky
2000
jiné (rozepsat)
p irodní park Man tínská
Rada Evropy EECONET –
území
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
Na plochách mapovaných biotop d sledn prosazovat p írod blízké zp soby obhospoda ování
lesa
V LHP uplat ovat postupný zm ny druhové skladby porost dle lesních typ a potenciální p irozené
vegetace, což je b h na dlouhou tra .
Zhodnocení NRBC, specifikace
Biocentrum je tvo eno p evážn lesními porosty na mírn zvln ném až plochém reliéfu Lomské
vrchoviny.
Vedle PR H rka ješt ada dalších podmá ených lokalit, vesm s mok adní olšiny. V lesních
porostech jsou souvislé bujné porosty brusnice bor vky a brusinky.
Biocentrum je mimo oblast intenzivní rekreace.
Hranice sleduje vymezení ÚTP, na SZ je biocentrum r ozší eno dle vymezení ZÚR Plze ského kraje.
Plze ský kraj má zpracovány ZÚR. Územn plánovací dokumentace obcí je zpracovaná jen z ásti.
Ke st et m s územním plánem nedochází.

Podklady pro vymezení
Kraj - název
Plze ský
Podklady pro vymezení hranic
ÚZEMN PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE:
ZÚR
schváleny
ÚP VÚC
Územní plány obcí
Zahrádka
ÚP není
Horní B lá
ÚP - žádný st et
Líté
ÚP zadání
Ún šov
ÚP- žádný st et
Ne tiny
ÚP obce- žádný st et
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NRBC . 36 – Velká Kuš
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM
Zpracovatel - jméno
Autorizovaný zpracovatel - jmén o
EKOTOXA s.r.o.
Ing. Aleš Friedrich
Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
Velká Kuš
Název NRBC
36
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
04 až 05/2010
Vým ra v ha
P vodní vým ra dle ÚTP
Vým ra po revizi
1772,86
1823,531
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
%
AD - L7.1
Abieti-Quercetum
47,60
LO - L2.2, L2.3
Quercus-Padus, Alnus-Padus
17,70
LO - L2.2
Stellario-Alnetum
11,60
HD - L3.1
Stellario-Tilietum
6,10
AD - L7.2
Luzulo-Quercetum
6,10
BU - L5.1
Tilio cordatae-Fagetum
5,70
LO - L1
Carici elongatae-Alnetum
3,00
BU - L5.4
Luzulo-Fagetum
1,60
XD - L6.4
Brachypodio-Quercetum
0,60
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
1.29
Blatenský
Biochory
podíl biochory v biocentru
vým ra biochory v biocentru
název
%
ha
4BP
42,94
779
4To
39,97
725
4RP
10,64
193
4Do
6,45
117
vým ra biotopu v biocentru
Reprezentativní biotopy
podíl biotopu v biocentru
(aktuál.dle mapování biotop )
íselný kód
%
ha
Lesní biotopy na reprezentativních STG Blatenského bioroegionu
L7.1
0,61
11,21
L7.2
0,20
3,59
L1
1,31
23,86
L2.2
0,50
9,05
L2.3
0,00
0
L3.1
0,63
11,40
L5.1
0,00
0
L5.4
0,00
0
sou et
3,24
59,11
Cílová spole enstva
AD
LO
BU
HD
XD

Zdroj: fyziotypy: Pet í ek V. a kol. (1999): Pé e o chrán ná území I,
AOPK, Praha, s.68-72

spole enstva acidofilních bikových doubrav a jedlových do ubrav
lužní spole enstva st emchových doubrav a olšin, pta incové
olšiny, bažinné olšiny, sukcesní stadia vrbových k ovin
ostr vky acidofilních bikových bu in a kv tnatých lipových bu in,
ostr vky jedlin
ostr vky pta incové lipové doubravy
ostr vky subxerofilní vále kové doubravy
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Cílová spole enstva

Zdroj: fyziotypy: Pet í ek V. a kol. (1999): Pé e o chrán ná území I,
AOPK, Praha, s.68-72

ovsíkové, bezkolencové a pchá ové louky, aluviální psárkové
louky, pohá kové pastviny
AT
acidofilní smilkové trávníky
XT
ostr vky acidofilních suchých trávník a slunných lem
spole enstva stojatých i tekoucích vod, mok adní spole entva
VO
vysokých ost ic, rákosin a bahnitých substrát
PR
spole enstva slatinných luk a prameniš
KR
spole enstva mezofilních k ovin, lískové o ešiny
spole enstva m lkých p d a balvanitých granodioritových výchoz
SP
(ruwar ) i antropogenních balvanitých mezí a snos
podíl stupn ekologické stability
Ekologická stabilita
stupe ekologické stability
v biocentru v %
0
1,00
1
8,00
2
7,00
3
50,00
4
32,00
5
2,00
Druh pozemku dle aktuálního stavu
ha
orná p da
192,27
lesní p da
973,21
louky, pastviny
327,52
vodní plochy, bažina, mo ál
343,61
sady, zahrady
3,97
ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Prezentované zám ry s potenciálním vlivem na funkci NBC (ÚAP Blatná, ZÚR J Kraje):
Kadov - Lná ský Málkov - golf (zám r .SR4) - navržený areál Z od Mra ova zasahuje do fuk ní
ásti NBC s ext. loukami a remízy na balvanitých výc hozech
Tcho ovice-letišt (zám r .SR2) - patrn jde o rozší ení funkcí stávajícího letišt , vlastní plocha
letišt leží vn , do NBC (v .lokality PR Dolejší rybník) zasahuje p istávací koridor
Obchvat Tcho ovic - p eložka silnice I/20 .Bud jovice - Plze - (zám r .D8) - pozitivní vliv odklon ní dopravy z frekventované silnice I/20 mimo NBC
Rozvojové plochy osady Mra ov - minimální rozsah na SZ, SV a JV intravilánu
Stávající limity využití pozemk v NBC jako ekologicky funk ních ploch:
památkové zóny: ást území NBC - patrn bez vlivu na management, archeologické nálezy - dr obné
lokality - Mra ov, Dolejší rybník, Velká Kuš
sídla a jejich OP: pouze drobná osada Mra ov, místy roztroušené rekrea ní chaty
ochranná pásma vodních zdroj : PHO I a II vodního zdroje - místní zdoj e elovice
silni ní komunikace a jejich OP: prochází I/20, II/174, I II/02019
letišt : zasahuje koridor letišt Tcho ovice
ochrana orné p dy: pouze malá vým ry orné nižší bonity, aktuáln
ást pozemk využívána jako
trvalá louka
sít a jejich ochranná pásma: VTL plynovod (okolí Tcho ovic), dále místní elektrovody, vodovodní a
kanaliza ní ady, komunika ní sít zasahující v malém rozsahu
MT
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Stávající vlivy omezující i ohrožující pln ní funkcí NBC:
Vlivy zem d lského a rybá ského hospoda ení
eutrofizace vod splachy jemnozem a živin - místy kontakt oraných pozemk s rybníky (Nový, Starý,
Radov, z .Dolejší a Ho ejší)
Vlivy zem d lského a rybá ského hospoda ení
zásahy do vodního režimu, odvodn ní, úpravy vodote í
intenzivního chov ryb - zna ný vliv na ad nádrží
Vlivy pr myslu, t žby nerost , dopravy, ukládání odpad ad.
vypoušt ní odpadních vod - bodové zdroje p edstavují zejm. provozy živo iš. výroby a drobné obce
bez OV v povodí
zdroje hluku - silnice I/20, letišt Tcho ovice-po p ípadném rozší ení provozu
pr chod silni ní komunikace: : I/20 - silný provoz, vliv na PR Do lejší r., zklidn ní lze o ekávat po
výstavb obchvatu Tcho ovic, II/174 - p es hráz Nového r., relativn menší provoz, III/02019 - nízký
provoz
ást C - Rámcový návrh managamentu
název, místo uložení
datum
1800-PR Ho ejší rybník,
vyhl.1996
dle plán pé e
kraj.ú ad J kraje
965-PR Dolejší rybník, kraj.ú ad
vyhl.1985, PP 2007-2016
J kraje
966-PR Velká Kuš, kraj.ú ad J
vyhl.1985, PP 2005-2010
kraje
1376-PP Smyslov, kraj.ú ad J
vyhl.1990, PP 2006-2015
kraje
280-PP Nový rybník u Lná ,
vyhl.1933
kraj.ú ad J kraje
vymezení území NATURA 2000 CZ0315002-Dolejší rybník
vyhl.2004
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu

Cíle managementu:
Ochrana a obnova ekologické stability rozsáhlého, ídce osídleného a relativn málo dot eného
segmentu harmonické kulturní krajiny, jeho udržován í extenzivním, p írod blízkým využitím
r znorodých sou ástí kostry ekologické stability. Postupná rekonstr ukce stávajících kulturních
lesních porost a vývoj lesního komplexu p irozené skladby a struktury s p írod blízkými
maloplošnými podrostními formami lesnického hospoda ení.

Zásady managementu ploch mimo ZCHÚ:
Lesní porosty:
V p evažujících kulturních smrkoborových porostech partiích v mýtním v ku postupná um lá, event.
kombinovaná obnova kotlíkovou n. okrajovou se í d evinami p irozené skladby tak, aby s postupným
dor stáním maloplošných odnovních provk docházelo vedle rekonstrukce d evinné skladby k
v kové a prostorpvé diferenciaci porost .Využívat a chránit p e okusem zmlazení ze stávajících,
místy vtroušených jedinc jedle, aktuáln zahájit vnášení jedle do porost p edsunutými kotlíky. Ve
vhodných stanovištích v lenit jším reliéfu dtto realizovat i u buku.
Ve smíšených partiích podporovat p irozenou obnovu d evin p irozené skladby. Zdravé staré
jedince stanovištn vhodných listná p edržovat v porostu do vysokého v ku, maximáln využívat
spontánní zmlazení, podporovat v kovou a prostorovou direrenciaci porost . Výhledov zvážit i
zachování
p im eného
podílu
jedinc
ve
stadiu
rozpadu
a
tlejícího
d eva.
V p irozených lužních partiích zejména zdravotní výb r, event. zásahy v podrostu podporovat
perspektivní jedince d evin p irozené skladby.
Zachovat a chránit charakteristické p irozené duboborové skupiny zelen na balvanitých pahorcích a
obdobné porosty v lesních lemech. Postupn omezovat p ípadné nep vodní druhy. Staré zdravé
jedince ponechávat do vysokého v ku.
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Rybníky:
Prohloubení extenzivního charakteru nádrží s neeutr ofizovanou vodou a ponecháním p im eného
prostoru pro vývoj pestrých p irozených litorálních porost i lužní b ehové zelen osídlené bohatými
p irozenými zoocenózami. Nádrže využívat p im en extenzivním zp sobem, volit druhov vhodné
a po etn p im ené rybí osádky tak, aby chov nebyl zdrojem nadm rné eutrofizace a úplné
absence vodní vegetace.
V b ehových a hrázových porostech provád t údržbu výb rovými zásahy, event. o ezy korun
dendrologicky významných starých jedinc . Zachovat stávající zázemí luk. Louky pokud možno
nehnojit, zejména vylou it aplikaci tekutých stájových hnojiv.
Zvláštní pozornost v novat hodnotným biotop m slatinných a mok adních luk a lad navazujícím na
litorály rybník . Kosení ru ní n. v p ípad vyšší únosnosti terénu v suchém období s využitím leh í
mechanizace. Seno pokud možno sušit p irozeným zp sobem na pokose. Zásadn nezasahovat do
vodního režimu biotop .
Lu ní partie:
Ve porostech kulturních luk iniciovat vývoj p irozených, druhov pestrých spole enstev. Ke kosení
využívat lehké mechanizace, nevjížd t do luk p i rozmoklé p d . Seno sušit p irozeným zp sobem
na pokose. Vhodné m že být ob asné prost ídání luka ského využití pastevním - extenzivní pastva s
jedním (max. dv ma) pastevními cykly v kratším letním období s pose ením nedopask a
ponecháním prostoru pro regeneraci, dle stavu spole enstev event. druhou se í na konci vegetace.
V partiích balvanitých lad na zar stajících plochách mechanické potla ení k ovin, zcela zarostlé
partie ponechat mozaikovit bez zásahu p irozenému vývoji. V k ovinách dle možnosti event.
pro ezávka zam ená na odstran ní odum elé d evní hmoty a uvoln ní p ehoustlých porost ,
posílení žádoucích druh ke a vhodných jedinc a druh d evin stromového vzr stu z nálet a
potla ení event. nevhodných ruderálních a expanzivních dr uh . Obnovit ob asné extenzivní
hospodá ské využití, a to zejm. pastevní, p íp. na vhodných plochách luka ské s vylou ením hnojení,
obnovy drnu, dosévání a dalších pratotechnických zá sah . Optimální je pastva ovcí nebo koz s
jedním pastevním cyklem a následným pose ením nedopask a ponecháním prostoru pro
regenereci porostu. Mén vhodnou eventualitou je kratší pastva hov zího dobytka. Ve vhodných
partiích možnost kombinovaného n. nebo ist luka ského využití dle výše uvedených zásad.
Orná p da:
Partie orné p dy v ploše biocentra možno ponechat, ale prosazovat ekologizaci jejich
využití.Roz lenit plochy orné p dy na menší ásti, meze a polní cesty osadit k ovinnými pásy
místních druh ke , na styku s b ehovými porosty ponechat pásy pravideln kosených travních
porost v š. min 15m.
Zhodnocení NRBC, specifikace
Celková charakteristika NBC:
Biocentrum tvo í rozsáhlá partie harmonické kulturní krajiny v poz volna zvln ném terénu Blatenské
pahorkatiny jihozápadn od Blatné s rozsáhlými plochami rybník , komplexy p evážn kulturních
smrkoborových les , enklávami p irozených luk a hojnou p irozenou nelesní zelení s
charakteristickými smíšenými duboborovými skupinami na balvanitých granodioritových výchozech.
Celkové zhodnocení funk nosti a perspektivy NBC:
V území je vhodn reprezentována škála charakteristických biotop Blatenského bioregionu (lesnatá
pahorkatina, široké podmá ené sníženiny s historickými rybníky. mok adními biotopy a vlhkými
loukami, balvanité pastviny - "draha", balvanité gr anodioritové výchozy s typickými duboborovými
skupinami, mezofilní k ovinné linie aj.). Krajinná partie je jen minimáln osídlena, v území leží pouze
drobná obec Mra ov a n kolik menších skupin chat. Území je extenzivn hospodá sky využíváno.
Rekrea ní využití je dosud málo intenzivní, území celkov leží stranou rušivých prvk a aktivit.
Negativem je kulturní, produk ní charakter p evážné ásti les a místy relativn intenzivní
rybochovné hospoda ení. Celkov je potenciál pro postupný vznik významného prvku e kologické
stability nadregionálního významu vysoký.
Popis vegetace:
Biocentum zahrnuje rozsáhlé, p evážn polointenzivní, z ásti i extenzivn využívané rybníky Ho ejší a Dolejší Tcho ovický, Nový, Starý, Velká Kuš, Radov, Smyslov, Vel ký Pálenec, Vitanovy,
Hadí a další drobn jší vodní plochy. V místy vyvinutých b ehových porostech se objevují zejména
OL, VRK, JIV, BR, OS, dále DB, SM, v k ovinách zejména JIV, VRP, VRK, VK, KRO, STH, BC.
Litorální pásmo nebývá p íliš široké, astou dominantou bylinného spektra rákosin bývá Gly ceria
maxima, dále Phragmites, místy Typha latifolia, T. angustifolia, místy z degrada ní nitrofilní porosty
Phalaris arundinacea. Ší eji vyvinuté a druhov pestré porosty rákosin svazu Phragmition a
spole enstev vysokých ost ic Caricion gracilis se objevují jen místy, zejména podél nátoku do nádrží,
jen v menší mí e podél b eh .
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Popis vegetace:
V partiích zamok ených sníženin, zejména podél drobných tok mezi lesy, pod hrázemi rybník i v
ojedin lých dalších mokrých polohách jsou zastoupeny p irozené lužní porosty tvo ené p evážn s
OL, dále v pestrém spektru druh s JS, BR, DB, VRK, OLS, JR, KL, OS, TPX, SM, z ke VRP,
KRO, BC. R zn zachované bylinné patro s duhy spole enstev luh Stellario - Alnetum, místy v
depresích olšiny Carici elongatace - Alnetum. V ši rokých sníženinách jsou p vodní luhy pta incové
doubravy a olšiny Quecus - Padus, p irozen zachované a chrán né vc PR v niv Lomnice nad
Ho ejším rybníkem.
V tší ást plochy biocentra p evážn v polohách táhlých svah a temen nízké pahorkatiny zaujímají
kulturní smrkové, resp. smrkoborové lesy s p evaha porost v ku ty ovin a kmenovin. Por znu jsou
zastoupeny i skupiny s p ím sí JD, zpravidla jen ojedin le vtroušen DB, MD, BR, vyjíme n LP, KL.
V kulturních porostech v chudém podrostu p evládají BC, BH, JR, OSK, MAL, dále KRO, DB, LIS.
Ojedin le smíšené skupiny zejména s DB, BR, SM, BO, por znu LP, JL, BK, zde bývá podrost
pest ejší, vedle d evin stromového patra se objevuje BC, BH, JR, LIS, STH, KL, JS, HB, KRO, OSK,
MAL. Ojedin le se mezi jehli natými kulturními porosty objevují kotlíky BK a LP mlaziny n. ty koviny.
P vodní lesní vegetaci acidofilních doubrav i dalších p irozených lesních fytocenóz p ipomínají místy
zachované skupiny p irozené zelen na balvanitých granodioritových výchozech s DB a B O a
dalšími p irozenými d evinami BR, OS, JR a astou LIS. Bylinné patro s druhy acidofilní doubrav y
Abieti-Quercetum, vzácn ji hájové prvky i ochuzené spektrum druh vále kových doubrav.
Významnou sou ástí biocentra jsou patrie vlhkých a mokrých luk, z pravidla extenzivních,
polop irozených, místy p irozených, nepravideln kosených a nehnojených. P irozená spole enstva
luk náleží nej ast ji ke svaz m Calthenion, Molinion, Violion caninae i Caricion fuscae, event. s
ostr vky Caricion rostratae. Pro Blatensko charakteristi cká jsou zejména reliktní spole enstva
balvanitých pastvin, tzv. "draha" s mozaikou porost uvedených spole enstev. Polokulturní vlhké
aluviální louky mají místy charakter spole enstev psárkových luk ze svazu Alopecurion, z ásti jde o
porosty na stanovišti p edchozích typ ovlivn ném úpravami vodního režimu. Vzácné a zpravidla
degradované jsou mezotrofní sv ží louky s prvky svazu Arrhenatherion. Charakterist ická jsou pestrá
spole enstva kamenitých p d ze svazu Hyperico - Scleranthion a slunné lesní l emy Trifolion medii.
Na n kolika místech se objevují malé chatové kolonie, zp ravidla v len né do krajiny zp sobem
nepoškozujícím ve v tší mí e její ráz.
Cenné ásti území:
Význam území pro biodiverzitu a zachování ohroženýc h p irozených biotop podtrhuje vyhlášení p ti
lokalit ZCHÚ. Mimo n jsou významná jádrová území nap .:širší okolí PR Velká Kuš s rybníkem Malá
Lípa, lu ní komplex v okolí PP Smyslov, niva pod Velkým Pále ncem (Hadí r., Žoldánka, Starý
Pálenec), okolí Mostenského rybníka, rybník Lhotka, rybníkVitanovy a niva pod ním, údolí nad
Horským rybníkem. Z kriticky a siln ohrožených druh jsou uvád ny nebo byly zjišt ny Nuphar
pumila, Sparganium minimum, Epipactis palustris, Pa rnassia palustris, Laserpitium pruthenicum,
Orchis morio, Drosera rotundifolia, Triglochin palu stre, Seseli annuum, Carex diandra, Carex
lasicocarpa, Carex limosa, Juncus alpino-articulatu s, Ranunculus lingua,Taraxacum sect. Palustria.
Poznámka k mapování biotop :
Zna ný rozsah biotop siln ovlivn ných lov kem (ozn. X) dle mapování Natura 2000 (83%) je dán
za azním p evážné ásti ploch p irozených rybník bez významn jší vodní vegetace do kategorie
X14 (v pozd jší fázi mapování byly hodnoceny jako V1G). Dále js ou pon kud p ísn ji (jako X5)
hodnoceny dosti rozší ené biotopy aluviálních luk (blízké T1.4), resp. té ž vegetace balvanitých
výchoz . Celkový podíl p irozených biotop by tak bylo možno hodnotit i podstatn p ízniv ji.

Podklady pro vymezení
Kraj - název
Jiho eský
Podklady pro vymezení hranic
Územn plánovací dokumentace
návrh ZÚR Jiho eského
kraje - 2006
odpovídá
ÚP VÚC Písecko
Strakonicko - 2004
odpovídá
ÚAP Blatná - 2006
odpovídá
ÚP e elovice - 2008
odpovídá
ÚP Kadov - 2002
odpovídá

118

Územn plánovací dokumentace
ÚP Lažánky - 2009
odpovídá
ÚP Lná e - návrh 2005
odpovídá
ÚP Tcho ovice - 2005
odpovídá
ÚP Zábo í - 2002
odpovídá

NRBC . 37 –

ežabinec
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM

Zpracovatel - jméno
Autorizovaný zpracovatel - jmén o
EKOTOXA s.r.o.
Ing. Aleš Friedrich
Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
ežabinec
Název NRBC
37
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
04 až 05/2010
Vým ra v ha
P vodní vým ra dle ÚTP
Vým ra po revitizi
1545
1597
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
%
jedlová doubrava
Abieti - Quercetum
27
biková doubrava
Luzulo - Quercetum
9
pta incová lipová doubrava
Stellario - Tilietum
20
st emchová doubrava a olšina
Alnus - Padus, Quercus - Padus
33
pta incová olšina
Stellario - Alnetum
3
mok adní olšina s ost icí
Carici elongatrae - Alnetum
5
prodlouženou
smolni ková doubrava
Viscario - Quercetum
3
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
1.30
eskobud jovický
Biochory
podíl biochory v biocentru
vým ra biochory v biocentru
název
%
ha
3Nh
45,39
709
3To
26,44
413
3Ro
28,36
443
-4PS
2,05
32
Reprezentativní biotopy
L1
L2.2A
L2.2B
L2.3
L3.1
L7.1
L7.2
L6.5
sou et
Lesní biotopy na reprezentativních STG

podíl biotopu v biocentru

vým ra biotopu v biocentru

%
0,43
0,12
1,01

ha
6,80
1,80
18,77
nemapováno
30,91
22,18
41,087
nemapováno

1,98
1,42

4,96
eskobud jovickéh bioroegionu
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121,544

Cílová spole enstva

Zdroj: Pet í ek V. a kol.: Pé e o chrán ná území I, AOPK, Praha, 1999, s.68-72

Spole enstva acidofilních bikových doubrav a jedlových do ubrav,
ostr vky acidofilní smolni kové doubravy
Lužní spole enstva st emchových doubrav a olšin, pta incové
LO
olšiny, bažinné olšiny, sukcesní stadia vrbových k ovin
HD
Pta incové lipové doubravy
Ovsíkové, bezkolencové a pchá ové louky, aluviální psárkové
MT
louky, pohá kové pastviny
XT
Ostr vky acidofilních suchých trávník a slunných lem
Spole enstva stojatých i tekoucích vod, mok adní spole entva
VO
vysokých ost ic, rákosin a bahnitých substrát
PR
Ojedin lá spole enstva slatinných luk
KR
Spole enstva mezofilních k ovin
SP
Spole enstva m lkých p d
podíl stupn ekologické
Ekologická stabilita
stupe ekologické stability
stability v biocentru v %
0
1
1
32
2
17
3
27
4
19
5
4
Druh pozemku dle aktuálního stavu
ha
orná p da
499,46
lesní p da
385,81
louky, pastviny
457,67
vodní plochy, bažina, mo ál
246,08
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
7,81

AD

ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Prezentované zám ry s potenciálním vlivem na funkci NBC (ÚAP, ZÚR J Kraje):
obnova železni ního koridoru ŽD4 (tra eské Bud jovice - Plze )
úpravy na komunikaci II/140 u Ražic
Stávající limity využití ploch v biocentru pro zalo žení p irozeného biotopu:
památkové zóny a archeologické lokality - bitva u S udom e
silni ní komunikace a jejich OP: II/140 (okraj NBC), dále jen málo frekventované trasy III/1407,
III/1407, III/1394
železni ní komunikace a jejich OP: železni ní koridor .Bud jovice-Plze
ochrana geologických zdroj : staré jámy po t žb št rk - nov nejsou vymezeny CHLÚ a DP
ochrana orné p dy: cca 30% ploch v území, za ná rozloha v niv Otavy
sít a jejich ochranná pásma - tranzitní plynovod, dále místní elektrovody, vodovodní a kanaliza ní
ady
Stávající vlivy omezující i ohrožující pln ní funkcí NBC:
Vlivy zem d lského a rybá ského hospoda ení
intenzivní využití orné p dy, hnojení, biocidy
intenzivního chov ryb - zna ný vliv na ad nádrží
technické úpravy nádrží, nevhodné odbah ování nádrží, skládky sedimentu, absence letn ní nádrží
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Prezentované zám ry s potenciálním vlivem na funkci NBC (ÚAP, ZÚR J Kraje):
Vlivy hospodá ského využití les
nevhodná druhová, v ková a prostorová struktura porost
Vliv nežádoucích p írodních proces
zazemn ní nádží a mo ad - problém ady vodních biotop v území
ást C - Rámcový návrh managamentu
název
datum, místo uložení
NPR ežabinec a ežabinecké
2007 (AOPK)
dle plán pé e
t n
PR Míchov
2007 (Krajský ú ad J Kraje)
PP Ražický
2009 (Krajský ú ad J Kraje)
PP Strá u Lhoty u Kest an
v návrhu
vymezení území NATURA 2000 EVL CZ0313122 - Št ke
2005
EVL CZ0315005 - ežabinec
2005
CZ0316114-Škaredý rybník
2005
CZ0316115-Otavské t n u
2005
Kest an
CZ0316307-Strá u Lhoty u
2005
Kest an
P.O. CZ311034 - ežabinec
památková zóna-Bitva u
jiné (rozepsat)
Sudom e
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
Cíle managementu:
Cílem je obnova rozsáhlého segmentu harmonické kult urní krajiny, ochrana zachovaných cenných
biotop a jejich spojení do souvislého celku s mozaikou p irozené lesní a lužní, lu ní, rybni ní a
mok adní vegetace s uplat ováním p írod blízkých extenzivních forem hospoda ení. Postupná
projekce a realizace revitaliza ních a dalších krajiná ských opat ení (obnova a tvorba mok ad ,
obnova mok ad p vodních í ních koryt, výsadby liniové a rozptýlené zelen , zakládání
extenzivních sad , sanace starých zát ží, ošet ení starých dubových liniových porost , obnova
rybník , rekonstrkce kulturních les , poldry atd. ).V p evládajících typech vegeta ního krytu
realizovat extenzivní management dle následujhících doporu ení:
Zásady managementu ploch mimo ZCHÚ:
Lesní porosty:V p evažujících kulturních smrkoborových porostech partiích v mýtním v ku
postupná um lá, event. kombinovaná obnova kotlíkovou n. okrajov ou se í d evinami p irozené
skladby tak, aby docházelo vedle rekonstrukce k v kové a prostorové diferenciaci porost .
Významná je postupná reintrodukce jedle jako jedné z p vodních hlavních d evin.
V hodnotných listnatých partiích p echodem na p írod blízké maloplošné podrostní hospoda ení
umožnit dlouhodobou existenci, resp. p irozený vývoj a obnovu spole enstva. Pozvolná úprava
d evinné skladby preferencí hlavních d evin v postupn vznikajícím podrostu p i udržení a zvýšení
celkové druhové diverzity. V p im ené zachovat ve vhodných ástech porost i podíl odumírajích a
tlejících padlých strom . V budoucnu u n kterých vhodných starých skupin zvážit úplný p echod na
výb rové hospoda ení.
Realizovat údržba (zdravotní a stabiliza ní o ezy) starých, p evážn dubových liniových prvk ,
zejména alejí v lokalit Buzov u Št kn i n kterých starých hrázových porost .
Rybníky:
Prohloubení extenzivního charakteru nádrží s neeutr ofizovanou vodou a ponecháním p im eného
prostoru pro vývoj pestrých p irozených litorálních porost i lužní b ehové zelen osídlené bohatými
p irozenými zoocenózami. Nádrže využívat p im en extenzivním zp sobem, volit druhov vhodné
a po etn p im ené rybí osádky tak, aby chov nebyl zdrojem nadm rné eutrofizace a úplné
absence vodní vegetace.
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Lu ní partie:
Ve kulturních loukách iniciovat vývoj p irozených, druhov pestrých spole enstev. Omezit intenzitu
hospoda ení, dle možností naopak obnovit extenzivní využití vhodných opuštených lu ních
pozemk . Ke kosení využívat lehké mechanizace, nevjížd t do luk p i rozmoklé p d . Seno sušit
p irozeným zp sobem na pokose.
Vhodné m že být ob asné prost ídání luka ského využití pastevním - extenzivní pastva s jední m
(max. dv ma) pastevními cykly v kratším letním období s pose ením nedopask a ponecháním
prostoru pro regeneraci, dle stavu spole enstev event. druhou se í na konci vegetace.
Tok Otavy:
Vývoj, resp. zachování a prohloubení p irozeného charakteru širšího souvislého pásu b ehových
porost p irozené d evinné skladby podél toku a slepých ramen.Údržba st ávajících porost
výb rovými zásahy. Omezovat zastoupení TPX, podporovat a zvyšovat podíl p irozených
dlouhov kých d evin (DB, LP, KL, JL, JV). Spolu s okolní loukou p ravideln kosit nitrofilní bylinný
lem b ehového porostu. Nezasahovat do vodního režimu nivy , v maximální mí e omezit plošné i
bodové zdroje ruderalizace a eutrofizace.
U lokalit mok ad starých ramen dle možností a pot eby obnovovat vodní režim odbahn ním. Pé e o
porosty obdobn jako u hlavního toku.
Orná p da:
Výhledov dle možností dohody a kompenzací v rámci pozemkový ch úprav postupné zatravn ní
vhodných ploch orné p dy (p ednostn zejména erozní svahy, infiltra ní a akumula ní zóny,
propustné nivní p dy, okolí tok a nádrží). ást pozemk orné p dy v ploše biocentra je možno ve
stanoveném p im eném rozsahu (menším než je sou asný) ponechat, ale dle možností dohody a
kompenzace prosazovat p im enou extenzifikaci využití. Podél toku Otavy založi tt pás pravideln
kosené louky v š. min 15m.
Zhodnocení NRBC, specifikace
Celková charakteristika NBC:
Biocentrum tvo í niva Otavy mezi Št kní a Kest any rozsáhlými celky polí, ale i zachovanými
partiemi s aluviálních luk, mok ad slepých í ních ramen, lužních skupin a b ehových porost , v
jižní ásti v ploché pahorkatin u Mlad jovic smíšené lesy, rybníky a polokulturní louky, v e st ední a
východní ásti sníženina s etnými rybníky.
Celkové zhodnocení funk nosti a perspektivy NBC:
V území je reprezentována škála charakteristických biotop
eskobud jovického bioregionu (plošiny
a nivy s historickými rybníky a vlhkými loukami, eka s mok adními biotopy slepých ramen, lesnatá
plochá pahorkatina, odlou ené teplé pahorky aj.). Ve vlastním vymezeném území se nenachází
žádná sídla, rekrea ní využití je málo intenzivní, území celkov leží stranou rušivých prvk a aktivit.
Negativem z hlediska funkce biocentra je zejména zn a ný podíl zorn ných ploch, v etn í ních
aluvií. Dále i kulturní, produk ní charakter ásti les i místy relativn intenzivní rybochovné
hospoda ení. I p es uvedená negativ existuje potenciál pro postupný vznik významného p rvku
ekologické stability nadregionálního významu.
Popis vegetace:
Severní ástí biocentra prochází tok Otavy v místy zorn né, místy i travnaté široké niv s etnými
zachovanými mok ady slepých ramen s doprovodem lužních porost s fragmenty vegetace
bažinných olšin Carici elongatae - Alnetum a úvalov ých luh Quercus - Padus. Zachovaným
segmentem úvalového luhu je zde zejména lesní celek Vl ice, nejzachovalejší segment bažinné
olšiny v okraji nivy pod rybníkem Malý Markovec. Mí sty jsou bývalé t n a slepá ramena zachovány
jako deprese zarostlé p irozenou vegetací ost ic a rákosin. Pe ejnatý tok Otavy v p irozen
upraveném koryt , b ehy s porosty TPX, VRK, JS, OL, k oviny s BC, VRX, MAL, bylinné patro s
p evahou druh nitrofilních lem i druhy luh .
V severozápadní ásti biocentra v lokalit Buzov u Št kn zachován segment parkové krajiny s
pozemky vlhkých kulturních luk se soustavou starých alejí podél cest a odvod ovacích p íkop . Aleje
s DB, dále vtroušeny LP, JV, ojed. TPX, AK, KL i SM , TR, travnaté bylinné patro s druhy nitrofilních
lem . Sou ástí lokality jsou i dv skupiny starého listnatého porostu s DB. ást alejí zahrnuta v EVL
Natura 2000 pro sv j entomologický význam.
Jižní ást biocentra tvo í lesní partie v ploché Mlad jovické pahorkatin , p evládají smíšené porosty
se SM, BO a astou p ím sí DB, dále se objevuje LP, BR, místy i JD, BK, DG, MD. etné listnaté
skupiny, v . lokality PP Míchov. Hlavními d evinami jsou LP a DB, dále bývá vtroušen BK, JS, SM ,
BO, BR, travnaté, pestré bylinné patro, spole enstva háj as. Stellario - Tilietum.
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Popis vegetace:
Ve st ední ásti biocentra rybni ní partie s vodními plochami Markovec, Škaredý, Pot o ný,
Prost ední, Šilhavý a Kobylí Dra . asto vyvinuty široké p irozené litorální porosty rákosin a ost ic
svazu Phragmition a Caricion gracilis, místy i p irozené lu ní porosty. Hodnotné jsou porosty na
hrázích se starými DB a hájový a lužní komplex mlad jovické Bažantnice.
Severn ji u osady Lhota u Kest an vyvýšenina s p irozenou strukturou s extenzivními pastvinami,
rozptýlenou zelení, k ovinami a skalním výchozem s poloteplomilnou vegeta cí navržená jako PP.
Lesní skupiny s DB, místy smíšené s BO a DB, spole enstva Luzulo - Quercetum. V rozptýlené a
liniové zeleni na kamenitých mezích a výchozech vyš ší DB, ojed. TR, BR, MD, ke e TRN, RZ, HH,
BC. Pastviny s ochuzenými spol. Cynos. a Arrhen. Tr avnatá lada ve skalním výchozu s p irozenou
vegetací spol. Jasiono montanae - Festucetum s popu lací Eryngium campestre, p echody do Koel. Phleion.
Východní ást biocentra zaujímá sníženina s rybníky ežabinec a Ražický a p ilehlé pahorky s
adou cenných biotop . NPR ežabinec a ežabinecké t n byla vyhlášena r. 1949 a 1986.
Rozsáhlý extenzivní rybník s bohatými porosty rákos in a zázemím mokrých i slatinných luk, hráz se
starým porostem DB. Podél hráze nálety s BR, JIV, O S, DB, BO a TPC s biotopy drobných mok ad .
Chrán n jako biotop pestré po etné mok adní biocenózy, zejména avifauny a entomofauny.
Uvád na je ada ohrožených botanických druh (zejm. Nymphaea candida, Ranunculus lingua,
Nymphoides peltata, Alisma gramineum, Carex lasicoc arpa, Drosera rotundifolia ad.). Extenzivní
Ražický rybník v ploché sníženin je chrán ný jako PP vyhlášená r. 1986, zejm. pro bohaté
ornitocenózy. Litorální pásmo s porosty rákosin Typ hetum lat. a T. angustifoliae. Podél b ehu
navazuje pás porostu s VRK, DB, OS, OL, JS, BR, JV, k oviny VRP, v sušších místech HH, TRN,
RZ, BC, JIV, STH. Z významných botanických druh je uvád n Potamogeton gramineus, P.lucens,
Eleocharis ovata, E. acicularis, Carex bohemica, Ca rex hartmanii, Schoenoplectus lacustris.
Mezi rybníky v ploché sníženin zachovány rozsáhlé vlhké polop irozené kosené louky. P evažují
zapojené porosty spol. Sanguisorbo - Deschampsietum , místy p echody do spol. Calthenion a
Molin., ostr vky vegetace spol. Phalaridetum.
Cenné ásti území:
V pom rn intenzivn zem d lsky využívané krajin Kest anské pávnve a Mlad jovické pahorkatiny
s rozsáhlými celky orné p dy se v rámci NBC dochovalo n kolik pozoruhodných p irozených
krajinných segment tvo ících jádro NBC: P edevším jde o rybník ežabinec, jež je EVL soustavy
Natura 2000 a jedním z nejvýznamn jších mok adních komplex jižních ech. V jižní ásti NBC se
nachází lesní komplex Míchov, kde byla poprvé snímk ována regionální jiho eská hájová
spole enstva pta incové doubravy Stellario - Tilietum, jde o jednu z nejvýznamn jších lokalit jejich
výskytu. V lokalit Vl ice je zachován jeden z nemnoha starých porost regionálního spole enstva
úvalového luhu st emchové doubravy Quercus - Padus. Velmi zachovaným porostem bažinné olšiny
Carici elongatae - Alnetum je starý lužní porost po d Malým Markovcem. Velmi cenný je segment
parkové krajiny se soustavou starých p evážn dubových alejí v lokalit Buzov, z ásti chrán ný jako
EVL Natura 2000. Nov navrženy k ochran v rámci soustavy Natura 2000 jsou lokality Otavské
t n u Kest an (slepá ramena s Hydrocharis morsus-ranae, Cerato phyllum submersum ), Strá u
Lhoty (louky s Orchis morio), Škaredý rybník (obnaž ená dne s Coleanthus subtilis).

Podklady pro vymezení
Kraj - název
Jiho eský kraj
Podklady pro vymezení hranic
ZÚR J
m ítko
1:50 000
sou . systém
S - JSTK
rok po ízení
2008
poznámka
jsou t sn p ed schválením
Generel nadr. a reg. ÚSES J kraje v návrhu ZÚR J kraje
forma
digitální
zdroj/autor
Friedrich
m ítko
p v. podklad rastr ZM 1:10 000
sou . systém
S-JTSK
rok po ízení
2006

123

Územn plánovací dokumentace
ZÚR Jiho eského kraje
odpovídá
(2006)-odpovídá
ÚP VÚC Písecko
odpovídá
Strakonicko - 2004
ÚAP Písek
odpovídá
ÚAP Strakonice (2008)
odpovídá
ÚP Kest any (2010)
zm ny ve vymezení
ÚP Putim (1999)
zm ny ve vymezení
ÚP ejetice (2002)
odpovídá
ÚP Ražice (2002)
zm ny ve vymezení
ÚP Cehnice(2008)
odpovídá
ÚP Št ke (2005)
odpovídá
jiný zdroj
Plán ÚSES ORP Písek odpovídá
2009

NRBC . 38 – Stará eka
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM
Zpracovatel - jméno

Autorizovaný zpracovatel - jmén o

EKOTOXA s.r.o.
Základní specifikace skladebné
Název NRBC
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
Vým ra v ha

Ing. Alena Šim íková
ásti ÚSES
STARÁ EKA
38
04-06/2010
P vodní vým ra dle ÚTP
4500

ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ

Vým ra po revizi
4599
%

st emchové doubravy a
st emchové olšiny

Quercus robur-Padus avium,
Alnus glutinosa-Padus avium

90

bažinné olšiny

Alnion glutinosae

5

p echodová rašeliništ a
komplex submontánních
borových rašeliniš

Sphagnion medii, Pino
rotundatae - Sphagnetum,
Vaccinio uliginosi-Pinetum

5

Biogeografické jednotky
Bioregion

název

1.31
Biochory

T EBO SKÝ
podíl biochory v biocentru

název

vým ra biochory v biocentru

%

ha

4Dr
4Nh

10,42
34,25

479,22
1575,38

4RN

0,14

6,44

4Ro

5,75

264,54

-4RS

1,70

78,03

4RU

19,78

909,49

4To

27,97

1286,35
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Reprezentativní biotopy

podíl biotopu v biocentru

vým ra biotopu v biocentru

%

ha

L1

2,76

126,72

L7.3

1,95

89,57

M1.1

2,08

95,43

M1.7

1,47

67,39

T1.4

1,21

55,56

sou et

9,45

434,66

íselný kód

Cílová spole enstva

Zdorj: Biografické len ní

R II díl: Culek a kol., 2003

VO

vodní a bažinná spole enstva

LO

mok adní (bažinné) k oviny a olšiny

PR

spole enstva rašeliniš a rašelinných lad

MTH

hygrofilní trávníky

BO

vegetace rašelinných bor Vaccinio uliginosi - Pinetum sylvestris

SMP

podmá ené smr iny

Ekologická stabilita

stupe ekologické stability
1
2
3
4
5

Druh pozemku dle aktuálního stavu
orná p da
lesní p da
louky, pastviny
vodní plochy, bažina, mo ál
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky

podíl stupn ekologické stability v
biocentru v %
8
2
20
30
40
ha
343,0
2289,2
673,6
1720,2
16,5

ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Plochy BC tak jak jsou vymezeny jsou v ÚAP a rovn ž v návrhu ZUR stabilizovány. Potenciální
ohrožení p edstavuje výstavba úseku silnice I/24 Veselí n. Luž . - T ebo - Halámky, státní hranice dopravního koridoru nadregionálního významu. Úsek s e bezprost edn p ibližuje od východu k EVL
Velký a Malý Tisý. Možné je ovlivn ní z hlediska emisí, hluku, p íp. i chemické kontaminace
posypovými solemi apod. Není však p edpokládána významn jší kvalitativní zm na sou asného
zatížení území v okolí koridoru. D10/3, úsek u areá lu Gigant, úprava trasy silnice v soub hu se
železnicí, ší e koridoru 200m. D10/2, železni ní p ejezd Lužnice, úprava trasy, mimoúrov ové
k ízení, silnice se železni ní tratí Veselí nad Lužnicí – eské Velenice jižn od obce Lužnice, koridor
ší e 200m.
D12/3, úsek T ebo (východní okraj, Na Kope ku) – Nová Hlína, homogenizace stávající silnice, š í e
koridoru 100m
Zám r výstavby vodovodu - p ivad Dynín - T ebo zasahuje okrajov do EVL Velký a Malý Tisý.
Hranici EVL Velký a Malý Tisý tvo í hráz s komunikací lemovanou alejí se starými stro my s možností
výskytu páchníka hn dého (Osmoderma eremita).
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Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
D15 - Železnice Veselí nad Lužnicí – eské Velenice – zám r se kontinuáln vymezuje od Veselí
nad Lužnicí (odbo ka z železni ní trati Praha – eské Bud jovice) po vjezd do železni ní stanice
eské Velenice jako koridor pro elektrizaci stávajíc í železnice. Ší e koridoru je 120 m. Katastrální
území: Holi ky u Staré Hlíny JV okraj biocentra.
Z hlediska hydrologického režimu tém
stovky t ní a slepých ramen se dlouhodob negativn
projevuje snížení po tu a vydatnosti povod ových vod. Mnohé t n tak nejsou v bec proplachovány
a vzhledem k silnému opadu z okolních strom pom rn rychle zazem ují. Problémem je rovn ž
nežádoucí sukcese d evin a ruderalizace zejména na ploše vlhkých luk. T rvalým st etem je intenzita
hospoda ení na rybnících.
ást C - Rámcový návrh managamentu
název, místo uložení
datum
dle plán pé e
NPR Velký a Malý Tisý
2003-2012 ÚSOP
NPR Stará eka
1996-2009 ÚSOP
PR Výtopa Rožmberka
2003-2012 ÚSOP
PR Rybníky u Vitmanova
2003-2011 ÚSOP
PR Novo ecké mo ály
2003-2011 ÚSOP
PR Meandry Lužnice
1995-2009 ÚSOP
CHKO T ebo sko I. a II zóna 2008-2017 ÚSOP
vymezení území NATURA
EVL T ebo sko - st ed
2004,2009 ÚSOP
CZ03104023
2000
EVL Velký a Malý Tisý 2004 ÚSOP
CZ031419
PO T ebo sko CZ0311033
2004 ÚSOP
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
Na ploše biocentra se nachází etná ZCHÚ a celé BC je v CHKO. Management bude tedy probíhat
na základ plán pé e.
Obecn je t eba podporovat v rámci managementu postupný vývoj l esa p irozené skladby a struktury
s maloplošnými podrostními formami lesnického hospo da ení (mimo NPR), ochranu stávajících
hodnotných lesních partií a postupnou rekonstrukci kulturních porost . Mimo les podporovat
zachování harmonické kulturní krajiny s extenzivní m, p írod blízkým využitím. Podporovat ochranu
biologických a krajiná ských hodnot území i jeho vodohospodá ského významu a ochranu
zachovaného rozsáhlého mok adního segmentu.
Zhodnocení NRBC, specifikace
BC je v ÚTP vymezeno, ale hranice není vedena po h ranicích parcel KN. Navržená hranice tém
odpovídá vymezení v ÚTP a rovn ž návrhu ZUR J kraje a je up esn na do parcel. Návrh nové
hranice vychází z Krajského generelu ÚSES, proti ÚT P se liší vyjmutím obce Nová Hlína a okolních
pozemk z biocentra. Biocentrum p esahuje minimální plochu zejména z d vodu zahrnutí soustavy
rybni ního systému. Rozsah je akceptovatelný z toho d vodu, že není v rozporu s návrhem ZUR a
ÚPD a plochy biocentra jsou již chrán ny jiným druhem ochrany ( CHKO I.a II. zóna, ZCHÚ a EVL).
Biocentrum zahrnuje soustavu rybník , ást toku Nové eky s p ilehlou mok adní nivou a rozlehlý
lesní komplex na rašelinných a podmá ených stanovištích. Reprezentuje typické rybni ní ekosystémy
T ebo ska.
Vlhké louky a rašelinící mok ady jsou chrán ny v NPR Stará eka a PR Novo ecké mo ály, litorální
pásma rybník zejména v NPR Velký a Malý Tisý, PR Výtopa Rožmbe rka a PR Rybníky u
Vitmanova.
Niva Lužnice je ze zna né ásti pokryta lesními porosty se zachovalými fragmen ty pralesovitých
porost tvrdého luhu. Její tok má v lokalit p evážn p irozený charakter meandrujícího toku a vytvá í
všechny jevy s tím spojené, jako jsou píse né jesepy, kolmé b ehy v meandrech, p echodn
zaplavané i trvalé t n a stará ramena. Na hrázích rybník a rybni ních stok a ve starých, asto
pralesovitých porostech je mnoho starých, umírající ch nebo již mrtvých strom , které hostí populace
xylofágního hmyzu.
Lesnická innost je diferencována od standardního hospoda ení až po bezzásahové zóny. Na v tšin
území probíhá jemn jší zp sob hospoda ení, vedoucí k postupnému vytvá ení lesních porost
blížících se svou skladbou les m p irozeným.
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Zhodnocení NRBC, specifikace
genová základna - GZ . 27 c Zámecký
Biosferická rezervace
Mok ady Ramsarské úmluvy

Podklady pro vymezení
Kraj - název
St edo eský kraj
Podklady pro vymezení hranic
ZUR J - Posouzení vlivu koncepcedle §45 i zákona 114/92 Sb.
forma
*pdf
zdroj/autor
internet
rok po ízení
2008
Návrh ZUR Jiho eského kraje
forma
pdf
zdroj/autor
http://up.kraj-jihocesky.cz/files/ZUR
m ítko
1:50000
poznámka
ZUR jsou ve fázi projednávání
KRAJSKÝ GENEREL REGIONÁLNÍCH A NADREGIONÁLNÍCH ÚSES
forma
shp
zdroj/autor
Friedrich, Wimmer, Novák
rok po ízení
2006
poznámka
materiál je sou ástí konceptu ÚP VÚC JK a byl p evzat do návrhu ZUR

NRBC . 39 –

ervené blato
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM

Zpracovatel - jméno

Autorizovaný zpracovatel - jmén o

EKOTOXA s.r.o.

Ing. Alena Šim íková

Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
ERVENÉ BLATO
Název NRBC
39
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
02-04/2010
Vým ra v ha
P vodní vým ra dle ÚTP
1827
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
acidofilní bory
poto ní olšiny, bažinné olšiny
acidofilní doubravy
komplex submontánních
borových rašeliniš
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
1.31
T EBO SKÝ
Biochory
podíl biochory v biocentru
název
%
4Dr
94,1
4RN
0,0
4Ro
5,2
4To
0,6
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Vým ra po revizi
1335
%
20
10
15
55

vým ra biochory v biocentru
ha
1257,16
0
70
9

Reprezentativní biotopy

podíl biotopu v biocentru

vým ra biotopu v biocentru

%

ha

L10.2

23,30

311,06

L10.4

13,29

177,48

L9.2A

1,01

13,44

L10.1

5,07

67,70

íselný kód

sou et

LO

42,67
569,67
Zdroj: ÚTP ÚSES R 1996 + Krajský generel R+NR ÚSES J K,
2006
bažinné olšiny, rašelinné b eziny

MT

hygrofilní až mezofilní trávníky

Cílová spole enstva

PR
Ekologická stabilita

vegetace prameniš a rašeliniš , rašelinné bory borovice blatky,
rašelinné bory borovice lesní, rašelinné smr iny
podíl stupn ekologické stability
stupe ekologické stability
v biocentru v %
1
1,5
2

10,5

3

28

4

30

5

30
ha
18,62
1176,23
24,61
16,25
0,0044

Druh pozemku dle aktuálního stavu
orná p da
lesní p da
louky, pastviny
vodní plochy, bažina, mo ál
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky

ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Plochy BC tak jak jsou vymezeny jsou v návrhu ZUR stabilizovány. Potenciální lokální st et
p edstavuje zám r ve ejné technické infrastruktury nadmístního významu v oblasti elektroenergetiky:
Ee4 - VVN 110 kV Suchdol nad Lužnicí – eské Velenice, zám r nového vedení VVN, ší e koridoru
100m. Zám r zasahuje do SV okraje biocentra, vzhledem k linio vému charakteru stavby a
zna enému rozsahu BC je zám r orgány ochrany p írody akceptován.
Potenciální ohrožení p edstavuje narušení vodního režimu, t žba rašeliny, nevhodné obnovní
zásahy, nežádoucí sukcese, ruderalizace.
ást C - Rámcový návrh managamentu
název, místo uložení
dle plán pé e
NPR ervené blato
CHKO T ebo sko I. a II zóna
vymezení území NATURA 2000 EVL ervené Blato CZ0310610
LHP
nebyla poskytnuta data
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datum
2004-2013 ÚSOP
2008-2017 ÚSOP
2004, ÚSOP

Návrh zásad managamentu
Na ploše biocentra se nachází NPR a celé BC je v CH KO. Management bude tedy probíhat na
základ plán pé e.
Obecn je t eba podporovat v rámci managementu postupný vývoj l esa p irozené skladby a struktury
s maloplošnými podrostními formami lesnického hospo da ení (mimo NPR), ochranu stávajících
hodnotných lesních partií a postupnou rekonstrukci kulturních porost . Mimo les obnova harmonické
kulturní krajiny s extenzivním, p írod blízkým využitím.Ochrana biologických a krajiná ských hodnot
území i jeho vodohospodá ského významu, ochrana zachovaného rozsáhlého mok adního
segmentu.
Ochranný les, CHOPAV, mok ad mezinárodního významu
Biosferická rezervace
Zhodnocení NRBC, specifikace
Návrh hranice vychází z ÚTP a návrhu ZUR J kraje, kterému p edcházelo zpracování krajského
generelu ÚSES. Nad rámec tohoto vymezení zahrnuje n avržená hranice ást EVL v severní ásti
BC. Dle vyjád ení CHKO se p ipravuje p ehlášení NPR ervené blato, která bude tuto plochu již
zahrnovat.
Biocentrum zahrnuje lesní porosty na rašelinných st anovištích, plochu po t žb rašeliny a v menší
mí e p i okrajích polokulturní lu ní porosty. Jádrovou ást biocentra tvo í rozsáhlé submontánní
vrchovišt , porostlé blatkovým a rašelinným borem s podroste m rojovníku bahenního (NPR ervené
blato). Jedná se o jedno z nejrozsáhlejších eských rašeliniš nižších poloh. ást rezervace byla v
minulosti poškozena t žbou rašeliny, narušené plochy velmi dob e regenerovaly a vznikla pestrá
mozaika r zných rašelinných biotop od bezlesí až po zapojený les r zného složení s významnou
florou a faunou asto glaciálních relikt . Nejcenn jší ásti blatkových prales jsou ponechány
p irozenému vývoji. V rámci EVL jsou chrán na stanovišt : degradovaná vrchovišt (ješt schopná
p irozené obnovy) a rašelinný les.

Podklady pro vymezení
Kraj - název
Jiho eský kraj
Podklady pro vymezení hranic
Návrh ZUR Jiho eského kraje
forma
pdf
zdroj/autor
http://up.kraj-jihocesky.cz/files/ZUR
m ítko
1:50000
poznámka
ZUR jsou ve fázi projednávání
KRAJSKÝ GENEREL REGIONÁLNÍCH A NADREGIONÁLNÍCH ÚSES
forma
shp
zdroj/autor
Friedrich, Wimmer, Novák
rok po ízení
2006
poznámka
materiál je sou ástí konceptu ÚP VÚC JK a byl p evzat do návrhu ZUR

NRBC . 40 – H enská skalní m sta
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM
Zpracovatel - jméno
Autorizovaný zpracovatel - jmén o
EKOTOXA s.r.o.
Ing. Petr Ši ina
Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
H enská skalní m sta
Název NRBC
40
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
03/2010
Vým ra v ha
P vodní vým ra dle ÚTP
Vým ra po revizi
6137 dle požadavk NP
3 197
Švýcarsko
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eské

ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
24
biková bu ina
36
biková a jedlová doubrava
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
1.32
D ínský
Biochory
podíl biochory v biocentru
název
%
3UW
0,02
4BE
0,29
4BP
0,68
4BR
0,83
4BW
9,37
4Do
0,29
4QW
29,63
4UW
7,50
4VW
1,01
4WW
49,58
Reprezentativní biotopy
podíl biotopu v biocentru
íselný kód
%
L5.1
0,56
L5.4
6,84
L7.3
3,82
L8.1A
2,17
L9.2B
3,11
Cílová spole enstva

%
80
20

vým ra biochory v biocentru
ha
1,27
17,75
41,65
51,00
574,92
17,61
1818,29
460,41
62,27
3042,70
vým ra biotopu v biocentru
ha
34,15
419,87
234,72
132,90
190,64

Zdroj:Mikyška et al.,(1968): Vegeta n rekonstruk ní jednotky;Pet í ek, V. et al.
(1999): Pé e o chrán né území I, Nelesní spole enstva. AOPK R, Praha, 452 s.;
Míchal. I., Pet í ek, V. eds. (1999): Pé e o chrán né území II, Lesní spole enstva.
AOPK R, Praha, 714 s.

BO

acidof. bory a relikt. bory silikátových podklad - bory
acidof. bory a relikt. bory silikátových podklad - vegetace skal,
SP
sutí a primitivních p d
BU
bikové bu iny - jedliny a bu iny
SU
su ové lesy - su ové a roklinové lesy
BU
acidofilní horské bu iny - jedliny a bu iny
podíl stupn ekologické stability
Ekologická stabilita
stupe ekologické stability
v biocentru v %
1
0
2
0
3
65
4
25
5
10
Druh pozemku dle aktuálního stavu
ha
orná p da
2,12
lesní p da
6075,96
louky, pastviny
44,36
vodní plochy, bažina, mo ál
5,37
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
1,24
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ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Není ohroženo zám ry ÚP - je sou ástí NP eské Švýcarsko, CHKO Labské pískovce.
expanze turistického ruchu bez dostate ných ochraná ských opat ení týká se zejména jižní ásti
biocentra, severní ást blíž k hranici s N meckem je turisticky málo navšt vována. Ohrožení
b ehových spole enstev invazními druhy.
ást C - Rámcový návrh managamentu
název, místo uložení
dle plán pé e
vymezení území NATURA 2000

NP

eské Švýcarsko

datum
2009-2016, Správa NP
Švýcarsko

eské

EVL eské Švýcarsko
(CZ424031)
PO Labské pískovce(CZ421006)
nebyla poskytnuta data

jiné (rozepsat)
LHP
Návrh zásad managamentu
Dle podrobného plánu pé e je to zejména u lesních spole enstev trvalá podpora potenciální
autochtonní vegetace dnešního p evažujícího zastoupení smrku na asi 60 % celkové pl ochy
národního parku ( a to i v monokulturních smr inách) k cílovým 6 % a obnova p evahy bukových
porost na cílových 55 % plochy ze sou asných 10 %. V rámci pé e o vegetaci také postupné
snižování zasotupení dalších alochtonních druh - mod ínu, borovice vejmutovky, douglasky, v
pob ežních porostech také invazních druh a v okrajích také akát . Do plánu pé e o CHKO LP byly
zapracovány rámcové sm rnice hospoda ení, které zahrnovaly p edevším vylou ení velkoplošné
holose e a p echod na jemn jší zp sob hospoda ení, vylou ení geograficky nep vodních d evin z
obnovního cíle, použití geneticky vhodných sazeni c a osiva místní provenience, zvyšování
p irozené druhové diverzity lesních porost , preferování p vodních druh d evin p i výchovných
zásazích atd.
V rámci ochrany krajiny jsou cílen plánovanýý v menších plochách k zachování i antrop ogenní
stanovišt - louky. Podle plánu pé e dále také postupná p em na druhové a prostorové skladby
les monokulturního charakteru za ú elem zvyšování p irozenosti lesních ekosystém a jejich
autoregula ních schopností; kontrola dalšího ší ení invazních nep vodních druh , zejména borovice
vejmutovky, a jejich postupná eliminace na území ná rodního parku; udržování stav zv e na takové
úrovni, která zaru uje udržení životaschopných populací s p irozeným zastoupením pohlaví a
v kových t íd a zárove zachování p irozené dynamiky lesního ekosystému; ponechání í ních a
poto ních ekosystém
p irozené autoregulaci s výjimkou havarijních situací ; reintrodukce
autochtonních lov kem vyhubených druh . Pozn. bezzásahová pé e je vhodná k uplatn ní v
porostech, které se blíží druhovou skladbou skaldb p írod blízké a sou asn mají vyhovující
v kovou skladbu, rovn ž musejí být s odpovídajícím zakmen ním - nižší než u hospodá ských les .
Zhodnocení NRBC, specifikace
V tšina plochy biocentra má porosty ovlivn né kalamitou a následným velkoplošnou obnovou
porost s d sledky monokulturní druhové skladby a také v kov stejnorodými porosty ve velkých
plochách.P evaha lesních porost je zatím s nep vodní druhovou skladbou, p evažující smrkové
lesy a smrkové monokultury s dalšími nep vodními druhy: borovice vejmutovka, dub ervený,
douglaska tisolistá. Podle plánu pé e a také v lesních hospodá ských plánech je cílem
hospoda ením dosáhnout les s druhovou skladbou blízkou p irozené - to je asi 55 % buku, 20 %
jedle, 7 % borovice lesní a další d eviny. Celé BC je v rámci NP eské Švýcarsko, CHKO Labské
pískovce, v ploše jsou MZCHÚ: NPP Prav ická brána a PP Nad Dolským mlýnem .
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Zhodnocení NRBC, specifikace
Vymezení hranic biocentra je p evážn upraveno podle reálných parcelních nebo fyzicky ex istujících
hranic – parcelních hranic lesních porost lesních cest, hranice národního parku resp. jednot livých
zón. Pro západní ást ozna enou jako díl 1 je jihozápadní hranice vedena p evážn po hranici 1.
zóny NP - Tichá sout ska, s vylou ením dílu 3 - ást obce Mezná, dále k východu po hranici II. zóny
NP (severn Vysoké Lípy a Jet ichovic, východní hranice je navržena po katastráln í hranici Jet ichovic
a na SV op t s využitím vedení hranic podle hranic 1. zóny NP (Doubice, Brtníky, Vl í hora). Severní
hranici tvo í p evážn státní hranice R. Západní hranici údolnice toku Suchá B lá. Toto vymezení
má rozlohu 3 705 ha, což je výrazn nad minimální roszah NBC dle metodiky, celý rozsah tohoto
vymezení je v I. nebo II. zón NP. Další p ípadn rozší ení (vyzna eno jako díl 3) k východu východní ást skalních m st (rozloha 2 709 ha) je p evážn ve II. zón NP v území Doubice, kde
charakter jak porost tak kombinace biotop jsou obdobné jako ve západn jší ásti 1. Díl 2 obec
Mezná byla dodate n vyjmuta p esto, že jižní okraj prochází p es 1. zóno - Divokou sout sku.

Podklady pro vymezení
kraj - název
Ústecký
Krajský plán ÚSES pro území Ústeckého kraje
zdroj/autor
Ing. A. Fridrich

NRBC . 41 – Koko ínský d l
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM
Zpracovatel - jméno
Autorizovaný zpracovatel - jmén o
EKOTOXA s.r.o.
Ing. Alena Šim íková
Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
Koko ínský d l
Název NRBC
41
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
10/2009
Vým ra v ha
P vodní vým ra dle ÚTP
Vým ra po revizi
1 257
1 308
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
%
PQ
Borové doubravy
60
C
Dubo-habrové háje
20
AU
Luhy a olšiny
20
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
1.33
Koko ínský
1.4
Benátský
Biochory
podíl biochory v biocentru
vým ra biochory v biocentru
název
%
ha
3BE
4,68
61,26
3QW
95,09
1243,75
3RE
0,20
2,68
Reprezentativní biotopy
podíl biotopu v biocentru
vým ra biotopu v biocentru
íselný kód
%
ha
L7.3
47,33
619,11
L5.4
9,87
129,12
L3.1
2,89
37,76
L8.1B
1,65
21,59
T1.6
1,01
13,27
sou et
62,76
820,85
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Cílová spole enstva
BO
AD
VO
LO
XT

Zdroj: Charakteristika fyziotyp - Pet í ek, 1987
reliktní bory a bory kyselých poklad skal a písk
dubravy a borové doubravy
spole enstva vodních rostlin
mok adní a pob ežní k oviny a lesy
suchomilná a teplomilná travinobylinná spole enstva
podíl stupn ekologické stability
Ekologická stabilita
stupe ekologické stability
v biocentru v %
1
10
2
20
3
30
4
30
5
10
Druh pozemku dle aktuálního stavu
ha
orná p da
11,60
lesní p da
1219,54
louky, pastviny
77,67
vodní plochy, bažina, mo ál
20,35
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
13,20

ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Limity nejsou v návrhu ZUR St . kraje stanoveny. Obecn platí, že na plochách ÚSES nejsou
p ípustné takové innosti, které by snižovaly jejich sou asný stupe ekologické stability; Podporovat
je t eba innosti, které umož ují minimáln zachování sou asného stavu a dále pak zvýšení ES
území.
Plochy BC jsou v ÚAP a rovn ž v návrhu ZUR stabilizovány. St ety s ÚPD nebyly zaznamenány.
Potenciální ohrožení by p edstavoval živelný nekoordinovaný rozvoj obcí uvnit biocentra.
ást C - Rámcový návrh managamentu
název, místo uložení
dle plán pé e

PR Koko ínský d l

datum
2007-2016, AOPK CHKO
Koko ínsko
1999-2008

CHKO KOKO ÍNSKO
vymezení území NATURA 2000 EVL CZ 0214013 Koko ínsko
jiné (rozepsat)
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
Plochy BC mají vyšší ochranu v PR, zónách CHKO a v EVL. Management tedy bude probíhat podle
plán pé e. Je t eba se soust edit na: na xerotermních plochách na okrajích skal provád t
odstra ování náletu, v mok adech provád t pouze zásahy vedoucí ke zlepšení podmínek pro cen ná
spole enstva rostlin a živo ich , podporovat tvorbu drobných vodních ploch, v lesíc h podporovat
p irozenou druhovou skladbu a p írod blízké zp soby obhospoda ování. U les zejména v I.zón je
t eba zejména uvážliv umis ovat t žby a provád t je s maximální šetrností, maximáln zachovávat
stabilní geneticky vhodné porosty a citliv a v as rozpracovávat clonné se e, používat vhodný
(nejlépe místn p vodní) sadební materiál a zachovávat p irozené podíly jednotlivých lesních d evin
v porostech. M la by být up ednost ována p irozená obnova porost . Ostatní porosty s nevhodnou
druhovou skladbou a nevhodného v kového složení by m ly být p evedeny na lesy p írod blízké,
zvláštní pozornost je t eba v novat porost m s nep vodními (zejména pak s invazními) druhy d evin.
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Zhodnocení NRBC, specifikace
Hranice v ÚPD není vedena až na malé výjimky, po hr anicích parcel KN. Území je sou ástí CHKO
(I.II.a III. zóny) a PR Koko ínský d l. Hranice je up esn na do parcel a upravena podle aktuálního
stavu krajiny a biotop . Území je oproti ÚTP rozší eno na jihu a hranice up esn na dle biotop a akt.
stavu krajiny a návrhu ZUR . Rozší í území BC o biotopy L.8.1A, L.7.2,L.7.3, T.1.1.,T. 1.6.S
1.2.,L2.2.A, T 8.1.B,L 5.4.,oblast rozší ení je v I. a II. zón CHKO. Problém up esn ní hranice
spo ívá v tom, že hranice PR a EVL nejsou vymezeny v pa rcelách. Vymezení v návrhu ZUR rovn ž
nezohled uje uvedené hranice. Rozsah PR i EVL p esahuje vymezení BC, ale v místech, kde je
hranice vedena soub žn sleduje navržená hranice hranici PR (zejména na SV stran BC).
Up esn ní v oblasti Jest ebic rovn ž sleduje hranici PR, ale ta je v obci v p esahu - zasahuje do
osídlení, v t chto p ípadech není respektována a hranice BC je vedena po dle parcel.

Podklady pro vymezení
Kraj - název
St edo eský kraj
Podklady pro vymezení hranic
ZUR St edo eského kraje
forma
tiskš
zdroj/autor
AURS s.r.o.
m ítko
1 : 100 000
rok po ízení
2008
poznámka
ZUR jsou ve fázi projednávání
Studie NR-R ÚSES st edo eského kraje
forma
ESRI SHP
zdroj/autor
U 24 s.r.o.
rok po ízení
2009
poznámka
studie sloužila jako podklad pro zpracován í ZUR st . kraje
ÚP Koko ín
forma
http/mapy.kr-stredocesky.cz
zdroj/autor
arch. Sedlák
m ítko
1 : 5000
rok po ízení
2002
ÚP Mšeno
forma
http/mapy.kr-stredocesky.cz
zdroj/autor
U 24 s.r.o. arch. Polá ková
m ítko
1 : 5000
rok po ízení
1998

NRBC . 42 – B ehyn – Pecopala
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM
Zpracovatel - jméno
EKOTOXA s.r.o.

Autorizovaný zpracovatel - jmén o
Ing. Petr Ondruška

Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
B ehyn -Pecopala
Název NRBC
42

Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování

10/2009

Vým ra v ha

P vodní vým ra dle ÚTP

Vým ra po revizi

2649

2938
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ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
38
Brusinková borová doubrava
Komplex ost icovorašeliníkových
48
spole enstev
Biogeografické jednotky
Bioregion

název

1.34

Ralský

Biochory

podíl biochory v biocentru

%
75
25

vým ra biochory v biocentru

název

%

ha

4BW

0,06

1,70

4Do

12,93

379,99

4Dr

18,00

528,88

4II

2,44

71,82

4IO

1,38

40,59

4Nh

5,01

147,16

4QW

52,83

1552,24

4RU

0,70

20,43

4RW

6,65

195,36

podíl biotopu v biocentru

vým ra biotopu v biocentru

%

ha

Reprezentativní biotopy
íselný kód
L1

1,08

31,59

L10.2

8,67

254,66

L10.3

0,63

18,51

L2.2

0,13

3,92

L5.1

1,39

40,87

L5.4

13,38

393,20

L7.3

21,88

642,83

L9.2

7,14

209,76

M1.5

0,14

4,24

M1.7

1,94

56,96

R2.2

0,27

8,00

R2.3

0,60

10,16

S1.2

0,74

21,82

V1.F

2,96

87,00

sou et

60,95

1783,52

Cílová spole enstva

ZDROJ: BIOGEOGRAFICKÉ
CULEK A KOL. AOPK 2003

ADE
BOAD
BUAD
BUAS
LOMO
LONO
PRBO
PRPM
SPS

Acidofilní doubravy extrémn kyselé
Acidofilní bory na skalách a hadcích s dubem
Acidofilní bu iny s dubem
Acidofilní bu iny s jedlí a smrkem
Mok adní (bažinné) k oviny a olšiny
Nivní poto ní olšiny olše lepkavé
Rašelinné bory borovice lesní
Vegetace (bezlesých) prameniš a minerotrofních rašeliniš
Vegetace bezlesých skal, sutí a primitvních p d
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LEN NÍ ESKÉ REPUBLIKY II.DÍL, MARTIN

Cílová spole enstva

ZDROJ: BIOGEOGRAFICKÉ
CULEK A KOL. AOPK 2003

LEN NÍ ESKÉ REPUBLIKY II.DÍL, MARTIN

VOLS
VOVS

Vegetace rákosin a vysokých ost ic stojatých vod (litorál )
Vegetace istých stojatých vod (sublitorál )
podíl stupn ekologické stability
Ekologická stabilita
stupe ekologické stability
v biocentru v %
1
0
2
5
3
10
4
45
5
40
Druh pozemku dle aktuálního stavu
ha
orná p da

0,34

lesní p da

2640,03

louky, pastviny

197,24

vodní plochy, bažina, mo ál

256,99

chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky

0,39

ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
V sou asnosti není potenciální ohrožení
ást C - Rámcový návrh managamentu
název, místo uložení
datum
p esahuje NRBC; NPR
dle plán pé e
B EHYN PECOPALA; PR
CHKO
HRAD ANSKÉ RYBNÍKY
EVL JEST EBSKO-DOKESKO,
vymezení území NATURA 2000
CHKO
p esahuje NRBC
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
Území vyjíme né p írodov dné a krajiná ské hodnoty. Území je n kolikanásobn chrán no jako
NPR B ehyn Pecopala (9km2), PR (Hrad anské rybníky), EVL, PO; Na ob CHÚ jsou zpracovány
Plány pé e.
Zhodnocení NRBC, specifikace
NRBC bylo oproti ÚTP mírn rozší eno, zejména u eky Plou nice (ochrana nivy) a z d vodu
praktického vedení hranice. Tém 85% území tvo í p írodní biotopy, z toho reprezentativní tvo í
60%. Jedná se o souvislé zalesn né území, které krom rozsáhlých borových komlex a
spole enstev borových doubrav, obsahuje také mok adní, a vodní spole enstva, v etn
spole enstev rašeliniš . Vyskytujís zde rozsáhlá mok adní spole enstva s p echodem k rašeliništím
a zachovalé bu iny ve skalním m st .

Podklady pro vymezení
Kraj - název
Liberecký kraj
Podklady pro vymezení hranic
ZÚR LIBERECKÉHO KRAJE
forma
ESRI SHP
rok po ízení
2006

136

ÚP Zákupy
rok po ízení

1996

poznámka/EXISTENCE ÚP
(STAV), SOULAD ÚP S
NAVRŽENÝM VYMEZENÍM
HRANIC NRBC

ÚP SE NEPODA ILO ZÍSKAT K NAHLÉDNUTÍ, HRANICE BYLA KONFRONTOVÁNA S
NÁVRHEM ZÚR LIBERECKÉHO KRAJE

ÚP Doksy
rok po ízení

2005

poznámka/EXISTENCE ÚP
(STAV), SOULAD ÚP S
NAVRŽENÝM VYMEZENÍM
HRANIC NRBC

2005, ÚP SE NEPODA ILO ZÍSKAT K NAHLÉDNUTÍ, HRANICE BYLA KONFRONTOVÁNA
S NÁVRHEM ZÚR LIBERECKÉHO KRAJE

ÚP Ralsko
poznámka/EXISTENCE ÚP
(STAV), SOULAD ÚP S
NAVRŽENÝM VYMEZENÍM
HRANIC NRBC

NRBC . 43

ÚP SE NEPODA ILO ZÍSKAT, V SEZNAMU

P íhrazské skály
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM

Zpracovatel - jméno

Autorizovaný zpracovatel - jmén o

EKOTOXA s.r.o.

Ing. Alena Šim íková

Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
P ÍHRAZSKÉ SKÁLY
Název NRBC
Identifika ní íslo NRBC

43

Datum zpracování

03/2010

Vým ra v ha

P vodní vým ra dle ÚTP

Vým ra po revizi

1215,51

1025

ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
borové doubravy

Biogeografické jednotky
Bioregion
1.35
Biochory
název
3BE
3Nh
3QW
3RB
3Ro
3To

%
50

reliktní acidofilní bory

1

acidofilní doubravy

10

dubohab iny

5

acidofilní bu iny

24

olšiny

10

název
HRUBOSKALSKÝ
podíl biochory v biocentru
%
2,91
0,22
75,22
0,02
6,35
13,92
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vým ra biochory v biocentru
ha
29,82
2,25
771,04
0,16
65,10
142,68

Reprezentativní biotopy
íselný kód
L5.4
L7.3
L5.1
L8.1B
L3.1
sou et
Cílová spole enstva
AD
DH
BU
BO
SP
MT
LO
VO

podíl biotopu v biocentru
vým ra biotopu v biocentru
%
ha
5,30
54,31
7,91
81,09
0,84
8,57
1,64
16,77
0,49
4,99
16,17
165,73
Zdroj: Charakteristika fyziotyp - Pet í ek, 1987
borové doubravy
dubohab iny
spole enstva acidofilních bu in
reliktní bory a acidofilní bory na skalách
spole enstva skalních št rbin
mok adní a lu ní spole enstva
mok adní k oviny a olšiny
vodní a bažinná vegetace
podíl stupn ekologické stability
stupe ekologické stability
v biocentru v %
Ekologická stabilita
1
8
2
2
3
20
4
35
5
35
Druh pozemku dle aktuálního stavu
ha
orná p da
52,36
lesní p da
817,63
louky, pastviny
79,50
vodní plochy, bažina, mo ál
52,91
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
8,52

ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
St ety se zám ry v návrhu ZUR St . kraje a ÚPD Ž ár a Branžež nejsou.
ást C - Rámcový návrh managamentu
název, místo uložení
dle plán pé e

vymezení území NATURA 2000
LHP

datum

PR P íhrazské skály

2009 - 2018, ÚSOP

PR Žabakor

2008-2017,ÚSOP

CHKO eský ráj I,II a III zóna
EVL P íhrazské skály
CZ0214012

2004-2013

nebyla poskytnuta data
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2004

Návrh zásad managamentu
Plochy ástí BC mají vyšší ochranu v ZCHÚ a CHKO. Manageme nt tedy bude probíhat podle plán
pé e. Na plošinách p edstavují potenciální vegetaci acidofilní doubravy, proto je t eba postupn
upravit druhovou skladbu lesních porost
a zvýšit podíl p vodních listnatých d evin. Kosením a
pastvou udržovat travní porosty, aby nezar staly náletem.
Zhodnocení NRBC, specifikace
Plochy BC jsou ve VÚC a návrhu ZUR vymezeny jinak. Ve vymezení dle VÚC a návrhu ZUR
prochází územím BC rychlostní komunikace R 10. Vyme zení dle VÚC a ZUR je odlišné od ÚTP
(NRBC 43 je slou eno s RBC1332, RBC 325 a RK 697 a K 33).Takto vymez ené NRBC rovn ž
nedosahuje p edepsaných minimálních parametr (má plochu 977ha).
Jako podklad pro vymezení obdržel zpracovatel od CH KO vrstvu plánu ÚSES z roku 1999, kde byla
do BC zahrnuta
ást Žabakor.Tím se vy ešilo napojení BC na mokrou adu v rámci napojení
biocentra na t i nadregionální biokoridory. Heterogenní BC ale i t ak nedosahovalo minimálních
parametr daných metodikou m lo plochu 840 ha. Bylo tedy prov eno další území zahrnuté v ÚTP.
Zvažováno bylo posílení mokré ady zahrnutím rybník u Žehrova. Jako optimální se ukázalo
zahrnutí lesních ploch JZ od Mužského. Nov je NRBC vymezeno p ibližn v hranicích ÚTP s tím,
že
plocha
byla
zv tšena
oproti
vymezení
ÚSES
CHKO
v
jižní
ásti
(podrobn viz, tabulka zm n). Rozší ení je sou ástí II. zóny CHKO zahrnující lesy, kde je i podle
plánu pé e stanoveno hospodá ské využívání šetrným zp sobem, což odpovídá funkcím ÚSES.

Podklady pro vymezení
Kraj - název
St edo eský
Podklady pro vymezení hranic
návrh ZUR St edo eského kraje
zdroj/autor
AURS s.r.o.
m ítko
1 : 100 000
rok po ízení
2008
poznámka
ZUR jsou ve fázi projednávání
Plán ÚSES CHKO eský ráj
forma
SHP
m ítko
1:25 000
rok po ízení
1998
Zápis z jednání o vymezení ÚSES na území CHKO eský ráj
forma
tisk
zdroj/autor
Správa CHKO eský ráj
rok po ízení
1998
ÚP Ž ár
forma
pdf
zdroj/autor
Terplan /http://mapy.kr-stredocesky.cz/ up_obci
m ítko
1 : 2880
rok po ízení
1999
ÚP Branžež
forma
scan, pdf
poznámka
- pouze zastav ná a zastavitelná území
ÚP Kn žmost
forma
zdroj/autor
m ítko
rok po ízení

pdf
PROPOS arch. Ma ák
/http://mapy.kr-stredocesky.cz/up_obci
1 : 10 000

1996
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ÚP Mnichovo Hradišt
forma
pdf
ARSPRO, arch. Št rba
zdroj/autor
/http://mapy.kr-stredocesky.cz/up_obci
m ítko
1 : 5000
rok po ízení
2004

NRBC . 44

Údolí Jizery
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM

Zpracovatel - jméno
Autorizovaný zpracovatel - jmén o
EKOTOXA s.r.o.
Ing. Petr Ondruška
Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
Údolí Jizery
Název NRBC
44
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
01/2010
Vým ra v ha
P vodní vým ra dle ÚTP
Vým ra po revizi
1551
1548
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
%
18
Bu ina s ký elnicí devítilistou
70
24
Biková bu ina
30
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
1.36
Železnobrodský
Biochory
podíl biochory v biocentru
vým ra biochory v biocentru
název
%
ha
4PI
0,16
2,47
4UQ
72,48
1121,98
4VQ
13,19
204,23
4VS
14,19
219,69
Reprezentativní biotopy
podíl biotopu v biocentru
vým ra biotopu v biocentru
íselný kód
%
ha
L5.1
9,45
146,32
L5.4
16,13
249,63
sou et
25,58
395,94
Zdroj: Culek M. a kol,(2003): Biogeografické len ní eské republiky II. díl, AOPK
Cílová spole enstva
R,
BOAD
BUAD
BUKD
LONO
SPS
SUB
SUH
VOLT
VOVT
Ekologická stabilita

Acidofilní bory na skalách a hadcích s dubem
Acidofilní bu iny s dubem
Kv tnaté a kalcifilní bu iny s dubem
Nivní poto ní olšiny Olše lepkavé
Vegetace bezlesých skal, sutí, pís in, a primitivních p d
Su ové lesy bukem
Su ové lesy s habrem
Vegetace rákosin a vysokých ost ic tekoucích vod (ripál )
Vegetace istých tekoucích vod (subripál )
podíl stupn ekologické stability
stupe ekologické stability
v biocentru v %
1
0
2
10
3
33
4
50
5
7
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Druh pozemku dle aktuálního stavu
ha
orná p da
4,76
lesní p da
1410,14
louky, pastviny
91,10
vodní plochy, bažina, mo ál
33,03
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
3,6476
ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Území je vymezeno v souladu s ÚTP. Pouze v n kolika místech bylo využito k vymezení hranice
podkladu ZÚR (rozší ení NRBC na severním okraji). Potenciální rizika ne byla zjišt na.
ást C - Rámcový návrh managamentu
název
datum, místo uložení
PR Údolí Jizery u Semil a
AOPK Liberec, není uveden v
dle plán pé e
Bítouchova,
ÚSOP
AOPK Liberec, není uveden v
PP Galerie
ÚSOP
NPP Bozkovské dolomitové
2000-2012, AOPK Liberec
jeskyn
vymezení území NATURA 2000 EVL Údolí Jihlavy a Kame nice
LHP
nebyla poskytnuta data
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
Všeobecné zásady managamentu
viz. p íloha . 2
Stavby liniové (dopravní, vododhospodá ské, energovody) - železnice, komunikace
Vodohospodá ské stavby a technické úpravy koryta ek Kamenice a Jizery je možné povolovat jen
za podmínek p ijatelné podélné i p í né prostupnosti pro organismy a p irozenou tvorbu koryt.
Jednotlivé staby a jejich areály
Výrobní objekty a areály byly z území BC vyjmuty mi mo vodní elektrárny Podspálov
Stávající areál Sokolovny - u obce Vlastibo je z hlediska úses p ijatelný, nebo se nachází mimo
intravilán obce- plochy budou trvale lu ní.
obec Navarov je ponechána uvnit BC, nebo se jedná o zanikající obec s velmi omezeným vlivem
na lesnaté okolí.
osada Úzké Údolí - na b ehu Kamenice - výstavba je utlumena, vodní díla - n áhony, jsou již
p irozenou sou ástí í ního ekosystému
B ehy a dno p írodních vodních tok
- Jizera, Kamenice a jejich p ítoky
Zásadní úkol managamentu umožnit p irozený rozliv v dob periodických záplav a tvorbu
lov ka, d evní
p irozeného koryta vodních tok . B ehové porosty jsou ponechány bez zásah
hmota v koryt eky se odstra uje jen v p ípad , že nemá ko enový systém. Managament í ní
krajiny na plochách s vysokým stupn m p irozeností je specifickou inností, který p edpokládá
vysoce kvalifikovaný a periodicky astý monitoring.
Nejd ležit jším opat ením je sledování kvality istoty vody.
Nepovolovat technické úpravy p irodního dna a p írodních b eh ani jejich údržbu a um lou obnovu
Pozemky na zem d lské p d a nelesní produk ní plochy
Jedná se o malé vým ry, vesm s pastviny
B ehy a dno vodních tok
- jedna se jen o koraje NRBC malé vým ry
Nejd ležit jším opat ením je sledování kvality istoty vody.
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Zhodnocení NRBC, specifikace
NRBC Údolí Jizera a Kamenice reprezentuje zejména v ýrazné zalesn né údolí jmenovaných ek a
jejich p ítok . Údolí je hluboce za íznuto v terénu, stavby a obydlí se nachází nejvíce na náhorních
plošinách a mimo koryta ek. Tam se nachází jen sporadické objekty (vodní el ektrárna, osada
Bohu ovsko, Úzké Údolí, U Mostu (pod osadou Navarov). Ko ryta ek jsou áste n p írodní,
áste n upravované v 20.letech 20.století. Územím vede žel eznice a silnice. Území má výraznou
estetickou a krajiná kosu hodnotu a je již dlouhou dobu ( cca od roku 18 60) p edm tem zájmu stavba železnice, stavba vodních kanál , tunel a um lé rozší ení koryta. Zalesn nost území je
dostate ná, je však nutné provést postupnou p em nu druhové skladby porost , zejména na svazích
- smrk. Stávající p írodní biotopy tvo í cca 60% z rozlohy BC.

Podklady pro vymezení
Kraj - název
Liberecký
Podklady pro vymezení hranic
ÚP Jílové u Držkova
Vymezení území
NATURA2000
Jen zadání ÚP
ÚP Vlastibo
poznámka/existence ÚP
(stav), soulad ÚP s navrženým
vymezením hranic NRBC
2009, oproti ÚP je zahrnuta v olná krajina u sokolovny do NRBC

ÚP Držkov
poznámka/existence ÚP
(stav), soulad ÚP s navrženým
vymezením hranic NRBC
NEMÁ ÚP

ÚP Železný Brod
poznámka/existence ÚP
(stav), soulad ÚP s navrženým
vymezením hranic NRBC
2007, navržená hranice z velk é ásti respektuje ÚP

ÚP Plavy
poznámka/existence ÚP
(stav), soulad ÚP s navrženým
vymezením hranic NRBC

ANO, návrh ÚP, byl k dispozici, návrh mírn pozm
okraji intravilánu

uje hranice v míst

eky Kamenice a na

ANO, návrh ÚP, byl k dispozici, návrh mírn pozm
okraji intravilánu

uje hranice v míst

eky Kamenice a na

ÚP Zlatá Olešnice
poznámka/existence ÚP
(stav), soulad ÚP s navrženým
vymezením hranic NRBC

ÚP Bozkov
poznámka/existence ÚP
(stav), soulad ÚP s navrženým
vymezením hranic NRBC
Schválený ÚPSÚ, nový ÚP se zp racovává

ÚP Jesenný
poznámka/existence ÚP
(stav), soulad ÚP s navrženým
vymezením hranic NRBC
ÚP vydaný

ÚP Záho í
poznámka/existence ÚP
(stav), soulad ÚP s navrženým
vymezením hranic NRBC

ÚP ve fázi ve ejn.projednáni

ÚP Chuchelna
poznámka/existence ÚP
(stav), soulad ÚP s navrženým
vymezením hranic NRBC

ÚP ve fázi návrhu

ÚP Semily
poznámka/existence ÚP
(stav), soulad ÚP s navrženým
vymezením hranic NRBC
ÚP ve fázi projednávání
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NRBC . 45

Les Království
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM

Zpracovatel - jméno
Autorizovaný zpracovatel - jmén o
EKOTOXA s.r.o.
Ing. Petr Ondruška
Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
Les Království
Název NRBC
45
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
01/2010
Vým ra v ha
P vodní vým ra dle ÚTP
Vým ra po revizi
1832
1221
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
typ
%
Potenciální typy vegetace
24
Biková bu ina
100
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
1.37
Podkrkonošský
Biochory
podíl biochory v biocentru
vým ra biochory v biocentru
název
%
ha
4BL
0,51
6,24
4BW
18,70
228,29
4Nh
0,51
6,23
4UW
15,70
191,70
4VL
45,62
557,05
4VW
18,93
231,14
podíl
biotopu
v
biocentru
vým
ra
biotopu
v biocentru
Reprezentativní biotopy
%
ha
íselný kód
L5.1
0,16
2,00
L3.1
0,46
5,64
sou et
0,63
7,64
Cílová spole enstva

Zdroj: Culek M. a kol,(2003): Biogeografické len ní eské republiky II. díl, AOPK
R,

ADE
BOAD
BUAD
BUKD
LOMO
LONO
LOPK
SMP
SPS
VOLT
VOVS
VOVT

Acidofilní doubravy extrémn kyselé
Acidofilní bory na skalách a hadcích s dubem
Acidofilní bu iny s dubem
Kv tnaté a kalcifilní bu iny s dubem
Mok adní (bažinné) k oviny a olšiny
Nivní poto ní olšiny Olše lepkavé
Pob ežní (lužní, vrbové) k oviny
Podmá ené smr iny
Vegetace bezlesých skal, sutí, pís in, a primitivních p d
Vegetace rákosin a vysokých ost ic tekoucích vod (ripál )
Vegetace istých stojatých vod (sublitorál )
Vegetace istých tekoucích vod (subripál )
podíl stupn ekologické stability
stupe ekologické stability
v biocentru v %
1
2
2
4
3
57
4
30
5
7

Ekologická stabilita
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Druh pozemku dle aktuálního stavu
ha
orná p da
28,47
lesní p da
1088,81
louky, pastviny
93,19
vodní plochy, bažina, mo ál
7,23
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
0,66
ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Nebylo zjišt no
ást C - Rámcový návrh managamentu
název
datum, místo uložení
dle plán pé e
NE
vymezení území NATURA 2000 NE
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
Všeobecné zásady managamentu
viz. p íloha . 2
Jednotlivé staby a jejich areály
Výrobní objekty a areály nacházející se uvnit území BC jsou z území vyjmuty. (obec Horní
Debrné, Debrné).
Stávající rekrea ní areály (Ves Svaté Kate iny - camp, individuální zástavba kolem eky Labe pod
Novými Zámky, individuální zástavba nad obcí Debrné ) nebo svým rozsahem a charakterem
neohrožují pln ní funkce ÚSES - rozptýlený typ zástavby. Tento typ zástavby je možné v ÚSES
tolerovat.
Zhodnocení NRBC, specifikace
Území BC Les Království reprezentuje trvalé p írodní podmínky Podkrkonošského bioregionu a
zejména koryto eky Labe a jeho okolí. BC je umíst no v podhorském zvln ném terénu, kde aktuální
vegetace je velmi nedostate n zastoupena. Zalesn ní území je dostate né ,ale je nutné provést
p em nu druhové skladby. Siln p evažují smrkové monokultury namísto p irozených bu in. Území
bylo oproti ÚTP zm nšeno a to na základ již zpracovaných pr zkum a analýz (1998). Tento stav
byl v terénu potvrzen a proto bylo možné tuto úprav u provést.

Podklady pro vymezení
Kraj - název
Královehradecký
Podklady pro vymezení hranic
ÚP Borovni ka
poznámka/existence ÚP
(stav), soulad ÚP s navrženým
vymezením hranic NRBC
NRBC po úprav do území obce nezasahuje

ÚP Nemojov
poznámka/existence ÚP
(stav), soulad ÚP s navrženým
vymezením hranic NRBC
2007, NRBC po úprav do území obce nezasahuje

ÚP Mostek
poznámka/existence ÚP
(stav), soulad ÚP s navrženým
vymezením hranic NRBC

2006, vymezení NRBC je zcela odlišné, NRBC bylo zm n no

ÚP Vít zná
poznámka

Vymezení NRBC je odlišné, NRBC bylo zmenšeno
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ÚP Dolní Olešnice
poznámka/existence ÚP
(stav), soulad ÚP s navrženým
vymezením hranic NRBC
ÚP není

ÚP Horní Olešnice
poznámka/existence ÚP
(stav), soulad ÚP s navrženým
vymezením hranic NRBC

NRBC po úprav do území obce nezasahuje

ÚP Chot vice
poznámka/existence ÚP
(stav), soulad ÚP s navrženým
vymezením hranic NRBC
ANO, ale vedení hranice je od lišné, vedení dle ÚP nerespektuje ZÚR ani ÚTP

NRBC . 46

Adršpašské skály
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM

Zpracovatel - jméno
Autorizovaný zpracovatel - jmén o
EKOTOXA s.r.o.
Ing. Petr Ondruška
Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
Adršpašské skály
Název NRBC
46
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
10/2009
Vým ra v ha
P vodní vým ra dle ÚTP
Vým ra po revizi
1915
1981
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
%
(Sub)montanní smrkový bor a
70
41
smr ina na balvanitých
rozpadech
18
Bu ina s ky elnicí devítilistou
20
24
Biková bu ina
10
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
1.38
Broumovský
Biochory
podíl biochory v biocentru
vým ra biochory v biocentru
název
%
ha
4BD
2,71
53,78
5BD
7,23
143,21
5WW
90,06
1784,93
Reprezentativní biotopy
podíl biotopu v biocentru
vým ra biotopu v biocentru
íselný kód
%
ha
L5.4
2,32
45,97
L9.2A
0,41
8,15
sou et
2,73
54,11
Cílová spole enstva

Zdroj: Culek M. a kol,(2003): Biogeografické len ní eské republiky II. díl, AOPK
R,

BOAS
BUAD
BUAJ
BUAS
BUKD
BUKK
LONO
LONS
PRSM

Acidofilní bory na skalách a hadcích se smrkem
Acidofilní bu iny s dubem
Acidofilní jedliny hydrofilní
Acidofilní bu iny s jedlí a smrkem
Kv tnaté a kalcifilní bu iny s dubem
Kv tnaté a kalcifilní bu iny s klenem a jedlí
Nivní poto ní olšiny Olše lepkavé
Nivní (pob ežní) smrkové olšiny
Rašelinné smr iny
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Cílová spole enstva

Zdroj: Culek M. a kol,(2003): Biogeografické len ní eské republiky II. díl, AOPK
R,

SMK
SMP
SPS
VOLT
VOVT

Horské klimaxové smr iny
Podmá ené smr iny
Vegetace bezlesých skal, sutí, pís in, a primitivních p d
Vegetace Rákosin a vysokých ost ic tekoucích vod (ripál )
Vegetace istých tekoucích vod (subripál )
podíl stupn ekologické stability
Ekologická stabilita
stupe ekologické stability
v biocentru v %
1
0
2
2
3
38
4
50
5
10
Druh pozemku dle aktuálního stavu
ha
orná p da
1,10
lesní p da
1911,27
louky, pastviny
61,44
vodní plochy, bažina, mo ál
11,27
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
2,12
ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Nebyly v územních plánech obcí zjišt ny.
Hranice NRBC je v územních plánech stabilizovaná a území není z funk ního hlediska potenciáln
ohroženo. Dle pracovníka CHKO Broumovsko dr. Hájka m že být potenciálním ohrožením nap .
k rovcová kalamita.
ást C - Rámcový návrh managamentu
název
datum, místo uložení
2001 (2001- 2016) SCHKO
dle plán pé e
OP Adršpašsko-teplické skály
Broumovsko, VÚLHM VS
Opo no,
2001 (2001- 2016) SCHKO
NPR Adršpašsko-teplické skály
Broumovsko, VÚLHM VS
Opo no
PR K ížová cesta
CHKO I.- III. zóna (p evaha
I.zóny)
vymezení území NATURA
EVL Adršpašsko teplické skály
CHKO Broumovsko
2000
(CZ0520519)
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
Všeobecné zásady managamentu
viz. p íloha . 2
Zhodnocení NRBC, specifikace
Do NRBC byly po konzultaci s pracovníkem Správy CH KO Broumovsko, dr. Hájkem zahrnuty i
plochy lu ních biotop a hranice byla up esn na na základ územních plán a aktuálního stavu
území. V území velké p írodov dné, ale také krajiná ské a rekrea ní hodnoty je t eba postupovat
velmi koordinovan . Pro zvýšení významu ÚSES je t eba využít všech zp sob osv ty a propagace.
Do návrhu byly zahrnuty i n které pozemky, které nyní nejsou zahrnuty do ÚP obc í a je nutné je do
nich doplnit.
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Zhodnocení NRBC, specifikace
V porostech p evládá smrk ztepilý (76,31%v NPR) - viz Plán pé e. Je nutné jej postupn snižovat.
Plán pé e je zpracován v dostate né podrobnosti a je dobrým vodítkem k postupné p em n
druhového složení porost .

Podklady pro vymezení
Kraj - název
Hradecký
Podklady pro vymezení hranic
ÚP Adršpach
ÚP Teplice nad Metují
ÚP Jívka

NRBC . 47

Boršov
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM

Zpracovatel - jméno
Autorizovaný zpracovatel - jmén o
EKOTOXA s.r.o.
Ing. Petr Ondruška
Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
BORŠOV
Název NRBC
47
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
04-05/2010
Vým ra v ha
P vodní vým ra dle ÚTP
Vým ra po revizi
2145,14
2233
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
%
24
Biková bu ina
60
18
Bu ina s ky elnicí devítilistou
40
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
1.39
SVITAVSKÝ
vým ra biochory v biocentru
Biochory
podíl biochory v biocentru
ha
název
%
876,05
4BD
39,23
664,82
4BL
29,77
97,83
4Db
4,38
27,55
4VD
1,23
567,19
5VD
25,40
Reprezentativní biotopy
podíl biotopu v biocentru
vým ra biotopu v biocentru
íselný kód
%
ha
L4
0,52
11,56
L5.1
13,70
305,88
L5.4
4,12
92,00
sou et
18,34
409,44
Cílová spole enstva

ZDROJ: BIOGEOGRAFICKÉ
CULEK A KOL. AOPK 2003

BUAD
BUKD
BUKK
LOMO
LONO
SUB

Acidofilní bu iny s dubem
Kv tnaté a kalcifilní bu iny s dubem
Kv tnaté a kalcifilní u iny s klenem a jedlí
Mok adní (bažinné) k oviny a olšiny
Nivní poto ní olšiny olše lepkavé
Su ové lesy s bukem
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Ekologická stabilita

stupe ekologické stability
1

podíl stupn ekologické stability
v biocentru v %
2,00

2

0,00

3

95,00

4

3,00

5

0,00

Druh pozemku dle aktuálního stavu

ha

orná p da

41,53

lesní p da

2184,71

louky, pastviny

27,39

vodní plochy, bažina, mo ál
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky

1,02
0,10

ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
V Katastru obce Kamenná Horka se nachází velké loži sko stavebního materiálu "Moravská
Kamenná Horka". Toto ložisko zasahuje do podstatné ásti NRBC
ást C - Rámcový návrh managamentu
název, místo uložení
datum
PR ROHOVÁ, OŽPZ/17303dle plán pé e
01.01.2009 - 31.12.2018
sch/08
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
Pé e o nejcenn jší ásti NRBC (su ové lesy a bu iny) musí respektovat p irozenou d evinnou
skladbu
Další lesnické hospoda ení musí respektovat typologické hospoda ení.
Postupný p evod lesních porost bude probíhat dlouhodob a diferencovan , v rámci lesních ploch je
možné také vytvá et na dobu 10-20 let menší plochy bezlesí, které by byly p irozenou plochou
sukcese a zvýšení biodiverzity.
Zhodnocení NRBC, specifikace
NRBC nezahrnuje p írodní biotopy velkého rozsahu a jedná se spíše o v ýrazný pás p írozeného lesa
(kv tnaté bu iny a su ové lesy) obklopený souvislým hospodá ským lesem
P írodní biotopy pokrývají cca 20% území. Zvýšení pod ílu p írodních biotop je dlouhodobý úkol. Je
možné zvyšovat podíl TTP, ale je nutné up ednost ovat p írodní sukcesi.

Podklady pro vymezení
Kraj - název
PARDUBICKÝ
Podklady pro vymezení hranic
ÚP Dlouhá Lou ka
poznámka/EXISTENCE
ÚP (STAV), SOULAD
ÚP S NAVRŽENÝM
VYMEZENÍM HRANIC
NRBC

ANO, ale hranice NRBC není v poskytnutém materiálu zpracována, hranice vymezena dle ZÚR v
p esnosti KN
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ÚP K enov
poznámka/EXISTENCE
ÚP (STAV), SOULAD
ÚP S NAVRŽENÝM
VYMEZENÍM HRANIC
NRBC

ANO,ÚP Z ROKU 2008, NRBC VYMEZENO V SOULADU S ÚP, T AKÉ V SOULADU S ÚTP
UP ESN NO NAD KN, VEDENO PO HRANICI PARCEL

ÚP Moravská T ebová
poznámka/EXISTENCE
ÚP (STAV), SOULAD
ÚP S NAVRŽENÝM
VYMEZENÍM HRANIC
NRBC

ANO,ALE ZÍSKÁNA JEN DATA O PR B HU ÚSES, UP ESN NO NAD KN, HRANICE VEDENA
PO HRANICI PARCEL. V ÚP HRANICE ÚSE VEDENA MÍRN ODLIŠN - LOKALITA U
VODOJEMU

ÚP Kamenná Horka
poznámka/EXISTENCE
ÚP (STAV), SOULAD
ÚP S NAVRŽENÝM
VYMEZENÍM HRANIC
NRBC

ANO,ÚP Z ROKU 2004, NRBC VYMEZENO V SOULADU S ÚP, T AKÉ V SOULADU S ÚTP
UP ESN NO NAD KN, VEDENO PO HRANICI PARCEL

ÚP Koclí ov
poznámka/EXISTENCE
ÚP (STAV), SOULAD
ÚP S NAVRŽENÝM
VYMEZENÍM HRANIC
NRBC

ANO,ÚP Z ROKU 2000, NRBC VYMEZENO V SOULADU S ÚP, T AKÉ V SOULADU S ÚTP
UP ESN NO NAD KN

ÚP Pohledy
poznámka/EXISTENCE
ÚP (STAV), SOULAD
ÚP S NAVRŽENÝM
VYMEZENÍM HRANIC
NRBC

ANO,ÚP Z ROKU 2006, NRBC VYMEZENO V SOULADU S ÚP, T AKÉ V SOULADU S ÚTP
UP ESN NO NAD KN

ÚP Sklené
poznámka/EXISTENCE
ÚP (STAV), SOULAD
ÚP S NAVRŽENÝM
VYMEZENÍM HRANIC
NRBC

NRBC . 48

ANO,ÚP Z ROKU 2006, NRBC VYMEZENO V SOULADU S ÚP, T AKÉ V SOULADU S ÚTP
UP ESN NO NAD KN

B le
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM

Zpracovatel - jméno

Autorizovaný zpracovatel - jmén o

EKOTOXA s.r.o.

Ing. Jan Šteflí ek

Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
B le
Název NRBC
Identifika ní íslo NRBC

48

Datum zpracování

03.-05/2010

Vým ra v ha

P vodní vým ra dle ÚTP

1628
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
7 Melampyro nemorosi –
Carpinion
Carpinetum
36 Luzulo albidae – Quercetum Genisto germanicae –
peatraeae, Abieti – Quercetum
Quercetum
18 Dentario enneaphilii –
Eu-Fagenion
Fagetum
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Vým ra po revizi
1619 ha, -0,55%
%
75
55
15

Biogeografické jednotky
Bioregion
1.40
Biochory
název
4II - Izolované vrchy na
bazických neovulkanitech 4. v.s.
4 Do - Podmá ené sníženiny na
kyselých horninách 4. v.s.
4PM - Pahorkatiny na drobách
4. v.s.
4VJ - Vrchoviny na bazickém
krystaliniku 4. v.s.
Reprezentativní biotopy
íselný kód
L.2.2
L2.2A
L2.2B
L3.1
L4
L5.1
S1.2
sou et

název
Branžovský
podíl biochory v biocentru
%

vým ra biochory v biocentru
ha

68,10

1115,7

23,20

380,0

6,69

109,6

2,01

33,0

podíl biotopu v biocentru
%
0,05
0,13
0,40
0,25
1,19
26,37
0,01
28,39

vým ra biotopu v biocentru
ha
0,79
2,13
6,52
4,04
19,50
432,01
0,10
465,10

Cílová spole enstva

cílové ekosystémy dle Biogeografického len ní R II. díl
P irozené
Náhradní
4II
BUKD, HDH, SUB, SPS
4 Do
LOMO, LONO, BUAJ
MTH, VOVS, VOLS
4PM
BUKD, BUAD
4VJ
BUKD, SUH, LONO
MTM
podíl stupn ekologické stability
Ekologická stabilita
stupe ekologické stability
v biocentru v %
1
5
2
10
3
42
4
40
5
3
Druh pozemku dle aktuálního stavu
ha
orná p da
50,00
lesní p da
1463,00
louky, pastviny
118,50
vodní plochy, bažina, mo ál
1,00
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
5,00
ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Dobývací prostor 70929 Trn í a Prognozní zdroj výhradního ložiska Trn í – Chlumská – Krušec

150

Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
zastav né území k.ú.Chlumská a ZPF – vyjmuto z biocentra
Rozd lení biocentra mezi B lýšovským lesem a Doubravou – silnice . 185, ZPF
Zastav né území k.ú. Balkovy - je vy len no z biocentra
ást C - Rámcový návrh managamentu
název, místo uložení
dle plán pé e
2412 PR B lyšov

vymezení území NATURA 2000
jiné (rozepsat)

datum
není aktuální

2411 PR B le KÚ Plze ský kraj 13.10.2008
EVL CZ0320022 Švihovské
ovozdy
území Rady Evropy EECONET
(celé území)
nebyla poskytnuta data

LHP
Návrh zásad managamentu
Na plochách mapovaných biotop d sledn prosazovat p írod blízké zp soby obhospoda ování
lesa, managenent obdobný plán m pé e v ZCHÚ
Na plochách s neodpovídající druhovou skladbou upla t ovat postupné zm ny druhové skladby
porost dle lesních typ a potenciální p irozené vegetace, což je b h na dlouhou tra .
Zhodnocení NRBC, specifikace
Biocentrum se rozkládá na t ech významným návrších geomorfologického okrsku Kor ábské
vrchoviny (B le , Valba, Doubrava). Údolí mezi jednotlivými vrchy r ozd lují biocentrum na t i
definovatelné ásti.
P evážnou ást zaujímají lesní porosty s pom rn velkým zastoupením reprezentativních biotop
dubohab in a bu in. Zejména v doubravách se vyskytují plochy nízkéh o lesa - pa eziny.
Oproti vymezení ZÚR nebyly za len ny plochy bez výskytu mapovaných biotop , ponecháno bylo
souvislé propojení mezi jednotlivými ástmi biocentra..
Plze ský kraj má zpracovány ZÚR. Územní plány obcí jsou z ásti zpracovány ve starší verzi, a proto
se p edpokládá do roku 2015 jejich aktualizace, z ásti není ÚP zpracován v bec a v jedné obci se
vypracovává návrh nového ÚP. Ke st et m s územním plánem nedochází.

Podklady pro vymezení
Kraj - název
Plze ský

Podklady pro vymezení hranic
ÚZEMN PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE:
ZÚR
schváleny
ÚP VÚC
Územní plány obcí
Dolany
ÚPnSÚ - žádný st et
Ježovy
ÚP - není
Chudenice
ÚPnSÚ - žádný st et
Pole
ÚP - zadání
Klatovy
ÚPnSÚ - žádný st et
Meziho í
ÚP - není
Švihov
ÚP m sta-žádný st et
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NRBC . 49

Stírka
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM

Zpracovatel - jméno
Autorizovaný zpracovatel - jmén o
EKOTOXA s.r.o.
Ing. Jan Šteflí ek
Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
Stírka
Název NRBC
49
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
1.5.2010
Vým ra v ha
P vodní vým ra dle ÚTP
Vým ra po revizi
1553
1521, -2%
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
%
Bu ina s ky elnicí devítilistou;
18
90
Dentario enneaphylii-Fagetum
Biková a/nebo jedlová doubrava;
36
10
Luzulo albidae-Quercetum
petraeae, Abieti-Quercetum
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
1.41
Plánický
Biochory
podíl biochory v biocentru
vým ra biochory v biocentru
název
%
ha
4Do - Podmá ené sníženiny na
7,52
114,4
kyselých horninách 4. v.s.
4SS - Svahy na kyselých
67,94
1033,2
metamorfitech 4. v.s.
5Do - Podmá ené sníženiny na
8,49
129,1
kyselých horninách 5. v.s.
5ZS - H bety na kyselých
15,04
228,7
metamorfitech 5. v.s.
4PR - Pahorkatiny na kyselých
0,32
4,8
plutonitech 4. v.s.
4PS - Pahorkatiny na kyselých
0,69
10,5
metamorfitech 4. v.s.
4VS - Vrchoviny na kyselých
0,00
0,0
metamorfitech 4. v.s.
Reprezentativní biotopy
podíl biotopu v biocentru
vým ra biotopu v biocentru
íselný kód
%
ha
L2.2
0,50
7,584
L2.2B
0,24
3,596
L4
0,15
2,214
L5.1
13,48
205,148
M1.5
0,01
0,159
M2.1
0,03
0,419
L5.4
3,54
53,896
S1.2
0,03
0,461
sou et
17,98
273,477
Cílová spole enstva
cílové ekosystémy dle Biogeografického len ní R, II. díl
biochora
P irozené
Náhradní
4Do
LOMO, LONO, BUAJ
MTH, VOVS, VOLS
4SS
BUAD, BUKD, SUB
ATT, MTH
BUAJ, SMP, LOMO, LONS,
5Do
MTH, PRPM, VOLS, VOVS
LONO
5ZS
BUAS, BUKK, SUB, BOAS, SPS
4PR
BUAD, BUKD, BOAD
ATT
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Cílová spole enstva
4PS
4VS

cílové ekosystémy dle Biogeografického len ní R, II. díl
BUAD, BUKD
BUAD, BUKD, SUH, SUB
ATT
podíl stupn ekologické stability
Ekologická stabilita
stupe ekologické stability
v biocentru v %
1
2
2
3
3
60
4
20
5
15
Druh pozemku dle aktuálního stavu
ha
orná p da
0,50
lesní p da
1474,00
louky, pastviny
25,30
vodní plochy, bažina, mo ál
1,10
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
1,10
ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Jádrové území tvo í uvnit biocentra rozsáhlá kv tnatá bu ina s bohatým podrostem esneku
medv dího (Allium ursinum) a jiných druh bylinného patra. Na hranice lesa se nachází p írodní
rezervace Polánecký mok ad s výskytem zrašelin ných a mok adních luk.
Porost v biocentru je p evážn bukovo smrkový. Místy se vyskytují také nep vodní druhy d evin jako
nap : Populus sp., Larix decidua, Robinia pseudoacacia nebo Quercus rubra. Nebezpe í t chto
d evin spo ívá v narušení p irozené skladby lesa a tím také obnovy p irozeného a dnes velmi
sporadického ke ového patra. Pro p íznivý vývoj p edstavuje nebezpe í také vysoký stav spárkaté
zv e.
Mok adní spole enstva tvo í významnou lokalitu s vysokou ekologickou stabilit ou a výskytem
chrán ných rostlin. Nebezpe í tohoto mok adu p edstavuje bující expanzivní vegetace jako je nap :
kop iva (Urtica dioica) nebo náletové d eviny narušující typické travinné bezlesí.
ást C - Rámcový návrh managamentu
dle plán pé e
název, místo uložení
1330 PP V Houlištích

1.1.1999 - 31.12.2010

2085 PR Polánecký mok ad

1.1.2010 - 31.12.2019

499 PP Velký kámen
jiné (rozepsat)
LHP

datum

1194 PP Dolejší dráhy
EECONET území

není uveden
01.01.2004 - 31.12.2013

nebyla poskytnuta data

Návrh zásad managamentu
V chrán ných území jsou vypracovány plány pé e, které mají detailn vypracovaný management.
Na území bu in se doporu uje p irozená obnova porostu s podporou ke ového patra. Mok adní
spole enstva je doporu eno ru n sekat jednou ro n v polovin ervence a nedovolit lokalitu zar st
expanzivní vegetací nebo náletovými d evinami.
Mimo ZCHÚ se doporu uje ekologické lesní hospodá ství s podporou p irozené druhové skladby
lesa.
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Zhodnocení NRBC, specifikace
Specifika NRBC spo ívají v relativn zachované skladb lesa s bohatým bylinným podrostem
esneku medv dího (Allium ursinum) a jiných druh bylinného patra a v p ítomnosti prameniš , které
na hranici lesa vytvá í druhov bohaté spole enstvo s výskytem prstnatce májového Dactylorhiza
comosa subsp. majalis. Neživá p íroda zde vytvá í na pohled zajímavá skalní mo e, které vytvá í
vhodné podmínky pro výskyt drobných savc .
97% plochy biocentra tvo í lesní porosty, mapované biotopy 23%, reprezentati vní biotopy 17%. Ve
shod s vymezením ÚTP je z biocentra vyjmuto zastav né území a zem d lská p da Poho í u
Lov ic. Biocentrum je vymezeno dle ÚTP, s korekcí dle k atastrálních hranic pozemk a hranic
rozd lení lesa, s p ihlédnutím na situaci v terénu.
P i len na je plocha PP Dolejší dráhy.
Ve st edu biocentra je vyjmuta enkláva obce Poho í u Lov ic se zástavbou a obd lávanými
pozemky.
Hranice dle návrhu ZÚR je vícemén totožná s ÚTP.
Plze ský kraj má zpracovány ZÚR. Územní plány obcí jsou zpracovány bu ve starší verzi nebo
není zpracován v bec. Ke st et m s územním plánem nedochází.

Podklady pro vymezení
Kraj - název
Plze ský
Podklady pro vymezení hranic
ÚZEMN PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE:
ZÚR
schváleny
ÚP VÚC
Územní plány obcí
Neurazy
není
Kozlovice
není
Kramolín
ÚPsÚ- žádný st et
Polánka
není
Myslív
ÚPsÚ - žádný st et
Nehodiv
není
Plánice
ÚPsÚ - žádný st et

NRBC . 50

Albrechtice

Mil ice

NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM
Zpracovatel - jméno
Autorizovaný zpracovatel - jmén o
EKOTOXA s.r.o.
Ing. Aleš Friedrich
Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
Albrechtice-Mil ice
Název NRBC
50
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
04 až 05/2010
Vým ra v ha
P vodní vým ra dle ÚTP
Vým ra po revizi
1825,32
1916,667
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
%
Saniculo-Abietetum
BU-L5.1
33,90
Luzulo-Fagetum
BU-L5.4
16,40
Alnus-Padus
LO-L2.2
12,30
Abieti-Quercetum
AD-L7.2
10,60
Stellario-Tilietum
HD-L3.1
7,60
Arunco-Alnetum
LO-L2.2
4,80
Mercuriali-Fraxinetum
SU-L4
4,00
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Potenciální typy vegetace
Dentario enneaphylli-Fagetum
Cephalanthero-Fagetum
Brachypodio-Quercetum
Deschampsio-Abietetum
Betulo carpaticae-Pinetum
Cytiso-Pinetum??
Biogeografické jednotky
Bioregion
1.42
Biochory
název
4SS
4HS
4Nk
4SQ
5ZS
4Do
4US
Reprezentativní biotopy
íselný kód

typ
BU-L5.1
BU-L5.3
XD-L6.4
BU-L5.4
BO-L8.1
BO-L8.2
název
Sušický
podíl biochory v biocentru
%
50,87
17,88
11,95
11,52
5,50
2,09
0,20
podíl biotopu v biocentru
%

Lesní biotopy na reprezentativních STG Sušického bi oroegionu
L5.4
3,29
L5.1
2,17
L5.3
L7.2 (L7.1)
0,02
L6.4
0,17
L3.1
L4
0,36
L2.2
1,68
L9.2A
0,40
L8.1B
0,62
sou et
8,72
Cílová spole enstva
AD
LO
BU
HD
XD
MT
AT
XT
VO
PR

%
3,60
3,10
2,70
0,80
0,30
0,10

vým ra biochory v biocentru
ha
974,60
342,58
228,99
220,77
105,42
39,97
3,76
vým ra biotopu v biocentru
(aktuál.dle mapování biotop )
ha
62,98
41,61
nemapováno
0,46
3,35
nemapováno
6,96
32,19
7,61
11,88
167,04

Zdroj: fyziotypy: Pet í ek V. a kol. (1999): Pé e o chrán ná území I,
AOPK, Praha, s.68-72

spole enstva acidofilních jedlových doubrav v nižších pol ohách
území
spole enstva st emchových olšin v niv Otavy, poto ní luhy podél
drobných potok a sukcesní stadia vrbových k ovin
acidofilní i kv tnaté jedliny a bu iny a jejich p irozená sukcesní
stadia
ostr vky pta incové lipové doubravy v nejnižších polohách území
ostr vky subxerofilní vále kové doubravy na podloží vápenc a
erlan
ovsíkové, bezkolencové a pchá ové louky, aluviální psárkové
louky, pohá kové pastviny
acidofilní smilkové trávníky
spole enstva acidofilních suchých trávník a slunných lem
spole enstva tekoucích vod, í ních rákosin a št rkových náplav ,
ojedin lé stojaté vody
spole enstva slatinných luk a prameniš
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Cílová spole enstva

Zdroj: fyziotypy: Pet í ek V. a kol. (1999): Pé e o chrán ná území I,
AOPK, Praha, s.68-72

KR
SP
BO

spole enstva mezofilních k ovin, lískové o ešiny
spole enstva m lkých p d a skalních výchoz
ostr vky acidofiních i vápencových bor na hranách skal
podíl stupn ekologické stability
Ekologická stabilita
stupe ekologické stability
v biocentru v %
0
0,10
1
0,40
2
15,50
3
49,00
4
33,00
5
2,00
Druh pozemku dle aktuálního stavu
podíl
orná p da
2,83
lesní p da
1418,47
louky, pastviny
413,03
vodní plochy, bažina, mo ál
30,88
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
15,35
ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Nejsou prezentovány s potenciáln významným vlivem na funkce biocentra
Stávající limity využití ploch v biocentru pro zalo žení p irozeného biotopu:
sídla a jejich OP: obce uvnit biocentra jsou vy aty z jeho plochy
ochranná pásma vodních zdroj : PHO I a II vodního zdroje
silni ní komunikace a jejich OP: pouze silnice III. t íd a místní
ochrana orné p dy: pouze malá vým ra orné nižší bonity, aktuáln ást ploch využívána jako trvalé
louka
sít a jejich ochranná pásma - elektrovody, vodovodní a kanaliza ní ady- pouze místní sít
Stávající vlivy omezující i ohrožující pln ní funkcí NBC:
Vlivy zem d lského a rybá ského hospoda ení
objekty živo išné výroby, polní hnojišt , silážní jámy
intenzivní luka ské hospoda ení a pastviná ství
Vlivy hospodá ského využití les
nevhodná druhová i v ková a prostorová struktura porost lesních porost , p írod vzdálené
obnovní postupy
Vlivy pr myslu, t žby nerost , dopravy, ukládání odpad ad.
pr chod silni ní komunikace (III.t .)
vedení VN
Vlivy osídlení a rekrea ních aktivit
vliv p ítomnosti sídelních útvar v biocentru
objekty rozptýlené zástavby
Vliv nežádoucích p írodních proces
nežádoucí sukcese na hospodá sky opušt ných plochách
degradace biotop -místy významný proces, zejm. u reliktních spol. pa stvin po ukon ení tradi ního
managementu
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Vliv nežádoucích p írodních proces
ší ení invazivních druh - místy zatím v menší mí e Impatiens glandulifera, ojedin le Robinia zejm.okolí Otavy
ást C - Rámcový návrh managamentu
název, místo uložení
datum
CHKO Šumava (J okraj)
P .park Kašperská vrchovina
dle plán pé e
909-NPP Pastvišt u Fín (Kr.ú ad Plze )
1406-PR Mil ice (Kr.ú ad Plze )
vymezení území NATURA 2000 CZ 314024-Šumava
2005
CZ0322058-Pastvišt u Fín
2005
jiné (rozepsat)
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu

Zásady managementu ploch mimo ZCHÚ:
Lesní porosty:
V p evažujících kulturních smrkoborových porostech partiích v mýtním v ku postupná um lá, event.
kombinovaná obnova kotlíkovou n. okrajovou se í d evinami p irozené skladby tak, aby s postupným
dor stáním maloplošných odnovních provk docházelo vedle rekonstrukce d evinné skladby k
v kové a prostorpvé diferenciaci porost . Výhledov uvažovat s p echodem na maloplošné
podrostní formy hospoda ení. Významná je postupná reintrodukce jedle jako j edné z p vodních
hlavních d evin, resp. obnova p vodních, dnes vyhynulých lesních spole enstev jedlových doubrav.
Využívat a chránit p e okusem zmlazení ze stávajících, místy vtroušených jedinc jedle, aktuáln
zahájit vnášení jedle do porost p edsunutými kotlíky. Ve vhodných stanovištích v lenit jším reliéfu
dtto realizovat i u buku.
Ve smíšených partiích podporovat p irozenou obnovu d evin p irozené skladby, hlavní obnovní
metodou bude clonná se s dlouhou obnovní dobou, zahájená v prvních fázích s t žbou na
stanovišti nep vodních d evin. Do porost zavád t jedli, po prosv tlení podsadbou na vhodných
místech doplnit p ím s dalších chyb jících druh p irozené skladby. Nadále uplat ovat maloplošné
podrostní hospoda ení. Zdravé staré jedince stanovištn vhodných listná p edržovat v porostu do
vysokého v ku, maximáln využívat spontánní zmlazení, podporovat v kovou a prostorovou
direrenciaci porost . Výhledov zvážit i zachování p im eného podílu jedinc ve stadiu rozpadu a
tlejícího d eva.
V p irozených lužních partiích zejména zdravotní výb r, event. zásahy v podrostu podporovat
perspektivní jedince d evin p irozené skladby. Rekonstrukce a postupná obnova p irozených lužních
porost v partiích degradovaných luh v otavské niv .
V p irozených náletových hájích a jiné, hojn zastoupené nelesní krajinné zeleni maximáln
ponechat prostor pro procesy spontánní sukcese. P ípadná údržba jen jemnými zásahy zdravotního
výb ru, p ípadn na základ posouzení vhodnosti zásahu jemná pro ezávka v podrostu, resp.
probírka ve stromovém pat e, zam ená nap . na uvoln ní perspektivních jedinc , potla ení
plevelných druh d evin nebo zamezení degrada ních proces , nap , p ehoustnutí porostu.
Lu ní partie:
Ve porostech kulturních luk iniciovat vývoj p irozených, druhov pestrých spole enstev. Omezit
intenzitu hospoda ení, dle možností naopak obnovit extenzivní využití vhodných opuštených lu ních
pozemk . Vylou it hnojení, zejm. aplikaci kejdy, obnovy drnu, dosé vání kulturních trav a další
intenzifika ní pratotechnické zásahy (s vyjímkou nap . ob asného smykování, nap . pro rozhrnutí
krtin). Kulturní ruderalizované porosty kosit pravi deln dvakrát ro n , po ústupu nitrofilních druh a
p i zapojeném drnu omezit po et se í dle charakteru stanovišt na jednu až dv ro n s pozd jším,
letním termínem (první) se e. Pravideln dvakrát kosit pro zvýšení zápoje drnu n. potla ení expanze
nitrofilních druh . Termíny se e upravovat dle aktuálního složení spole enstev, p ípadn st ídat v
r zných letech. U jednose ných luk zvážit ob asnou 2. se v konci vegetace pro odstran ní sta iny.
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Lu ní partie:
V partiích lad na dle možností obnova extenzivního managementu. z ar stajících plochách
mechanické potla ení k ovin, zcela zarostlé partie ponechat mozaikovit bez zásahu p irozenému
vývoji. Obnovit ob asné extenzivní hospodá ské využití, a to zejm. pastevní, p íp. na vhodných
plochách luka ské s vylou ením hnojení, obnovy drnu, dosévání a dalších prato technických zásah .
Optimální je pastva ovcí nebo koz s jedním pastevní m cyklem a následným pose ením nedopask a
ponecháním prostoru pro regenereci porostu. Mén vhodnou eventualitou je kratší pastva hov zího
dobytka.
Orná p da:
Partie orné p dy v ploše biocentra možno ponechat, ale prosazovat ekologizaci jejich využití.
Roz lenit plochy orné p dy na menší ásti, meze a polní cesty osadit k ovinnými pásy místních
druh ke , na styku s b ehovými porosty ponechat pásy pravideln kosených travních porost v š.
min 15m.
Zhodnocení NRBC, specifikace
Celková charakteristika NBC:
Biocentrum tvo í rozsáhlá partie harmonické kulturní krajiny v lenitém terénu šumavského podh í v
okrsku Sušické vrchoviny. Západní ást biocentra zahrnuje nivu Otavy procházející v ší ce kolem
300m v nadm. výšce cca 480-510m výrazným zá ezem údolí mezi Anínem a Sušicí, v jihozápadní
ásti má údolí ka onovitý ráz se zalesn nými, místy skalnatými svahy. Severn ji vystupují na
západní stran údolí pon kud pozvoln ji lenité svahy vrchoviny kolem vrchu Sedlo (902m), kt erá
tvo í východní ást biocentra. Reliéf v rámci biocentra tak relativ ní lenitosti p es 420m dosahuje
charakteru ploché hornatiny.
Celkové zhodnocení funk nosti a perspektivy NBC:
V území je relativn vhodn reprezentována škála charakteristických biotop Sušického bioregionu,
chybí ovšem charakteristické bory na vápencovém pod loží. Krajinná partie je jen málo osídlena, v
území leží pouze drobná obce vy até z vlastní plochy NBC. Území je extenzivn hospodá sky
využíváno. Rekrea ní využití je dosud málo intenzivní, území celkov leží stranou rušivých prvk a
aktivit. Negativem je kulturní, produk ní charakter p evážné ásti les . Celkov je potenciál pro
postupný vznik významného prvku ekologické stabilit y nadregionálního významu vysoký.
Popis vegetace:
V území je zastoupena pestrá mozaika les
a lu ních partií s hojnou nelesní zelení,
charakteristickou zejména bohatými vzrostlými p irozenými náletovými porosty na plochách
bývalých luk, podél etných kamenitých mezí a lesních okraj . Pouze naprosté minimum ploch tvo í
orná p da. Území je jen ídce osídleno, zástavba je soust ed na do t í drobných osad, jejichž okolí
je z vymezené plochy biocentra vy ato.
Lesní porosty jsou soust ed ny do v tších celk kolem temen vrch a jejich prudších svah , jen
menší ást lesních ploch tvo í drobné enklávy v pestré mozaice relativn plošších nelesních ástí
území. V porostech p evažují kmenoviny smrku, menší ást tvo í mladší, též p evážn smrkové
skupiny. astou p ím sí je borovice, místy je vtroušen mod ín, pom rn asté jsou p irozené porosty
s jedlovou p ím sí, jen ostr vkovit je p imíšen buk, vzácn ji další listná e (lípa, klen, t eše , v
nižších polohách dub ad.)
Louky jsou nej ast ji zastoupeny polokulturními mezofilními trávníky s druhy svazu Arrhenatherion,
kosenými nebo spásanými. Místy jsou zachovány cenné lu ní porosty s výskytem ohrožených druh
- vegetace vlhkých luk a lad se spol. Calthenion, M olinion a Caricion fuscae, ostr vky porost
teplomilných trávník Cirsio - Brachypodion na vápencových výchozech
i ojedin lé porosty
acidofilní trávník Violion caninae.
Významnou a charakteristickou sou ástí p írodních porost v území jsou sukcesní háje na d íve
obhospoda ovaných plochách, podél mezí a cest, v okrajích les ad. s pestrou skladbou d evin.
Hojná je BR, dále v pestré sm si OS, SM, BO, JS, KL, OL, BK, BO, JV, JL, LP, DB, JIV, JR, TR,
hojn LIS a další druhy mezofilních k ovin. Bylinné patro je p irozené, pestré, asto ekotonové, z
druhy kv tnatých i acidofilních lesních spole enstev a lem .
Široká niva Otavy je p evážn porostlá lesem, astá je OL, VRK, SM, hojn i nep vodní TPX,
porosty jsou asto degradované a vyžadují údržbu a rekonstrukci. asto je terén zvln n poz statky
rýžovnických sejp .
Cenné ásti území:
Porosty náletových b ezin, p irozená vlhká lada, fragmenty porost bu in a jedlin, skalní partie podél
Otavy, porosty luk a lad na vápencích.
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Podklady pro vymezení
Kraj - název
Plze ský
Podklady pro vymezení hranic
ÚP, ZÚR
forma
ESRI SHP
Územní dokumentace obsahující vymezení NBC v uvád né podob :
poznámka
ZÚR Plze ského kraje - 2008
ÚAP ORP Klatovy - 2008
Územn plánovací dokumentace
ZÚR Plze ského navrženy menší zm ny
kraje (2008)
ÚAP ORP Sušice navrženy menší zm ny
(2008)
ÚP Sušice (1999) zm ny ve vymezení
ÚP Dlouhá Ves
(2006)
zm ny ve vymezení
ÚP Žihobce
navrženy menší zm ny
(2009)
ÚP Nezdice
není
ÚP Podmokly
není

NRBC . 51

Kle Bulový
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM

Zpracovatel - jméno
Autorizovaný zpracovatel - jmén o
EKOTOXA s.r.o.
Ing. Alena Šim íková
Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
Kle Bulový
51
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
04-06/2010
Vým ra v ha
P vodní vým ra dle ÚTP
Vým ra po revizi
3455
4481
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
%
Acidofilní horské bu iny
25
Kv tnaté bu iny
70
Olšiny
5
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
1.43
eskokrumlovský
Biochory
podíl biochory v biocentru
vým ra biochory v biocentru
název
%
ha
4Do
0,14
6,36
-4PA
5,39
241,66
-4PQ
1,38
61,96
4SQ
4,18
187,43
4SS
36,26
1624,97
4US
0,41
18,19
5ZS
48,36
2167,00
6ZS
3,86
173,19
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Reprezentativní biotopy
íselný kód
L5.1
L5.4
sou et
Cílová spole enstva

podíl biotopu v biocentru
%
15,39
11,07
26,46

vým ra biotopu v biocentru
ha
689,53
496,22
1185,75

Zdroj: ÚTP NR a R ÚSES R, 1996, Friedrich, Wimmer, Novák, Krajský generel
regionálních a nadregionálních ÚSES jiho eskéko kraje, 2006

BU
LO
MT
XT
KR
SU
SP

Bu iny a jedlobu iny
Lužní spole enstva
Spole enstva luk a pastvin na vlhkých a mokrých stanovišt ích
Suchomilná a teplomilná trávobylinná spole enstva
K oviny a k ovinné lesní plášt
Su ové a roklinové lesy
Spole enstva skalních št rbin a skalních stepí
podíl stupn ekologické stability
Ekologická stabilita
stupe ekologické stability
v biocentru v %
1
0
2
15
3
15
4
40
5
30
Druh pozemku dle aktuálního stavu
ha
orná p da
29,59
lesní p da
4095,62
louky, pastviny
335,62
vodní plochy, bažina, mo ál
2,46
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
16,14
ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Potenciální ohrožení biocentra p edstavuje dle návrhu ZUR J kraje zám r ve ejné technické
infrastruktury V21 - skupinový vodovod K emže – drobný zám r vedení vodovodu napojujícího sídla
Lou ej a Dolní Hajný. Vymezeno krátkým koridorem jihozá padn od K emže. Ší e koridoru 100m.
St et v k.ú.Chlum u K emže. Na základ m ítka ZUR není možné stanovit p esn , zda se v rámci
katastru zám r dotkne p ímo biocentra. Jedná se o liniovou stavbu, která by nem la mít na
funk nost biocentra výrazný vliv.
ást C - Rámcový návrh managamentu
název
datum, místo uložení
dle plán pé e
PP Provázková louka
2006-2015 ÚSOP
NPR Vyšenské kopce
2004-2013 ÚSOP
PR Malá skála
2006-2015 ÚSOP
PR Pta í st na
2006-2015 ÚSOP
PR Hejdovský potok
PR Kle
2006-2015 ÚSOP
CHKO Blanský les I.II. III.zóna
2008-2017 ÚSOP
vymezení území NATURA 2000 EVL Blanský les CZ031412 4
2004,2009 ÚSOP
LHP
nebyla poskytnuta data
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Návrh zásad managamentu
Biocentrum je sou ástí CHKO, management bude tedy probíhat podle plat ných plán pé e CHKO a
jednotlivých ZCHÚ. V rámci managementu je t eba posílit zastoupení d evin, blížící se p irozené
druhové skladb a to p edevším buku, jehož zastoupení je v sou asných porostech nízké a
nerovnom rné. Jedine ný genofond bukových porost Blanského lesa umož uje výb r vhodných
ekotyp a forem. Dále je t eba posílit v porostní skladb zastoupení jedle, dubu a javoru.
CHKO již na zm n porostní skladby postupn pracuje. Od 70. let, kdy bylo ve v tší mí e
p ednostn používáno holose ného zp sobu hospoda ení a preferování smrku p ed bukem se
hospoda ení v oblasti Blanského lesa postupn m ní. V sou asné dob je aplikován diferencovaný
zp sob hospoda ení na základ lesního typu, genetické kvality, porostní sm si a stavu porostu.
Základním hospodá ským zp sobem ve smíšených, geneticky vhodných porostech je podrostní
zp sob formou clonných se í s maximálním využitím p irozené obnovy smrku, buku, klenu, jedle. V
porostech nesmíšených, zabu en lých, mezernatých a v nezmlazujících se p estárlých porostech
bývá použito holose e do 1 hektaru nebo náseku. Zajišt ní podílu meliora ních a zpev ujících
d evin je ešeno formou kotlík . Tyto zp soby je možno dle stavu porost i kombinovat. Jako hlavní
hospodá ská d evina se používá smrk s bukem a vtroušenou jedlí b lokorou. Na chudších
stanovištích a na hadcích je hlavní d evinou borovice.
Zhodnocení NRBC, specifikace
Navržené NRBC zahnuje rozsáhlé p evážn zalesn né území nejvyšších partií hornatiny Blanského
lesa od vrchu Bulový p es sedlo Rohy a masiv Kleti po Vyšenské kopce.
Vymezení výrazn p esahuje minimální parametry dané metodikou, trojnás obný rozsah má NRBC i
v ÚTP. V návrhu ZUR je rozsah ješt v tší než v ÚTP. Minimalistické ešení (o ploše 1650 ha) bylo
navrženo jako varianta respektující minimální param etry ÚSES a zahrnující hodnotné plochy v
oblasti vrchol Kle
a Bulového. Toto vymezení m že být základem jádrové ásti biocentra.
Návrh nové hranice vychází z vymezení v ZUR a akcep tuje p ipomínky CHKO Blanský les. Rozsah
biocentra p evyšuje vymezení v ÚTP o 1000 ha.
Pro širší variantu hovo í skute nost, že zahrnuje adu cenných biotop a území, které je již v
sou asnosti chrán no jiných druhem ochrany (CHKO I. a II. zóna, ZCHÚ, EVL). D ležitá je rovn ž
struktura biocentra, kdy jsou v rámci celistvosti zahrnuty i smrkové hospodá ské porosty a
hodnotn jší bu iny se vyskytují nejvíce na okraji biocentra. Z hl ediska zastoupení biotop jsou
hodnotn jší lokality více po obvodu vymezení v ÚTP.

Podklady pro vymezení
Kraj - název
St edo eský kraj
Podklady pro vymezení hranic
ZUR J - Posouzení vlivu koncepcedle §45 i zákona 114/92 Sb.
forma
*pdf
zdroj/autor
internet
rok po ízení
2008
Návrh ZUR Jiho eského kraje
forma
pdf
zdroj/autor
http://up.kraj-jihocesky.cz/files/ZUR
m ítko
1:50000
poznámka
ZUR jsou ve fázi projednávání
KRAJSKÝ GENEREL REGIONÁLNÍCH A NADREGIONÁLNÍCH ÚSES
forma
shp
zdroj/autor
Friedrich, Wimmer, Novák
rok po ízení
2006
poznámka
materiál je sou ástí konceptu ÚP VÚC JK a byl p evzat do návrhu ZUR
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NRBC . 52

Dív í kámen
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM

Zpracovatel - jméno
Autorizovaný zpracovatel - jmén o
EKOTOXA s.r.o.
Ing. Alena Šim íková
Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
DÍV Í KÁMEN
Název NRBC
52
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
04-06/2010
Vým ra v ha
P vodní vým ra dle ÚTP
Vým ra po revizi
1305
1327
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
%
acidofilní doubravy
40
dubohab iny
20
bikové bu iny
5
acidofilní bory a reliktní bory
20
olšiny
15
vegetace svazu Batrachion
fluitantis
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
1.43
ESKOKRUMLOVSKÝ
Biochory
podíl biochory v biocentru
vým ra biochory v biocentru
název
%
ha
-4BH Erodované plošiny na
12,10
160,5
hadcích 4. v.s.
4BN Erodované plošiny na
11,67
154,8
zahlin ných píscích 4. v.s.
-4BP Erodované plošiny na
0,25
3,4
neutrálních plutonit. v suché
oblasti 4. v.s.
-4BS Erodované plošiny na
kyselých metamorf. v suché
6,57
87,1
oblasti 4. v.s.
-4PQ Pahorkatiny na pestrých
3,43
45,6
metamorfitech v suché oblasti 4.
v.s.
4SQ Svahy na pestrých
0,02
0,3
metamorfitech 4. v.s.
4SS Svahy na kyselých
0,66
8,8
metamorfitech 4. v.s.
-4UQ Výrazná údolí v pestrých
18,21
241,7
metamorfitech v suché oblasti 4.
v.s.
-4US Výrazná údolí v kyselých
43,82
581,5
metamorfitech v suché oblasti 4.
v.s.
Reprezentativní biotopy
podíl biotopu v biocentru
vým ra biotopu v biocentru
íselný kód
%
ha
L5.4
4,58
60,84
L7.3
4,26
56,55
L8.1B
1,97
26,10
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Reprezentativní biotopy
íselný kód
L3.1
L4
T1.9
sou et
Cílová spole enstva
VO
LO
PR
MT
BO
SM
BU

podíl biotopu v biocentru
vým ra biotopu v biocentru
%
ha
2,59
34,35
2,91
38,63
0,79
10,52
17,105
226,99
Zdroj: ÚTP ÚSES,1996 + KG R+ NR ÚSES J K, 2006
vodní a bažinná spole enstva
spole enstva lužních les
spole enstva prameniš a horských potok
spole enstva luk a pastvin na vlhkých a mokrých stanovišt ích
spole enstva reliktních bor
p irozené klimaticky i podmá ením podmín né smr iny
bu iny a jedlobu iny
podíl stupn ekologické stability
Ekologická stabilita
stupe ekologické stability
v biocentru v %
1
4
2
1
3
20
4
40
5
35
Druh pozemku dle aktuálního stavu
ha
orná p da
58,08
lesní p da
1025,07
louky, pastviny
150,92
vodní plochy, bažina, mo ál
75,85
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
4,97
ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Plochy BC tak jak jsou vymezeny jsou v návrhu ZUR stabilizovány. Potenciální ohrožení
p edstavuje zám r ve ejné technické infrastruktury nadmístního významu v oblasti elektroenergetiky
- Ee 12 - VVN 110 kV Dasný – V t ní, zám r nového vedení VVN, ší e koridoru 100m. Ke st etu
dochází v k.ú. Vráb e a Záluží nad Vltavou
ást C - Rámcový návrh managamentu
název, místo uložení
datum
dle plán pé e
PR Holubovské hadce
2006-2015 ÚSOP
PR Dív í kámen
2006-2015 ÚSOP
CHKO Blanský les I.II. III.zóna
2008-2017 ÚSOP
vymezení území NATURA 2000 EVL Blanský les CZ031412 4
2004,2009 ÚSOP
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
Management bude probíhat podle platných plán pé e CHKO a jednotlivých ZCHÚ. Mimo chrán né
území je t eba posílit v lesních porostech zastoupení d evin, blížící se p irozené druhové skladb a
to p edevším buku, dále také jedle, dubu a javoru. Post upn provád t p em nu lesa na porost s
p irozenou druhovou skladbou, strukturou s maloplošný mi podrostními formami lesnického
hospoda ení. Mimo les podporovat obnovu harmonické kulturní krajiny s extenzivním, p írod
blízkým využitím.
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Zhodnocení NRBC, specifikace
Biocentrum tvo í lesnatá lenitá partie za íznutého údolí Vltavy a p ilehlá zvln ná zalesn ná ást
vrchoviny sm rem k obci K emže. V malé mí e jsou zastoupeny louky a rybníky, zcela specifická je
kv tena k emžských hadc - komplex reliktních hadcových bor s výskytem hvozdíku kartouzku
hadcového (Dianthus carthusianorum subsp. capillifrons ). Reliktní bor na rulovém skalním h betu na
soutoku Vltavy a K emžského potoka je chrán n v PR Dív í kámen. ást biocentra na levém b ehu
Vltavy leží v CHKO Blanský les.
NRBC je v ÚTP vymezeno. Navržená hranice tém odpovídá vymezení v ÚTP a rovn ž návrhu
ZUR J kraje a je up esn na do parcel. Zohledn ny jsou návrhy regionálního pracovišt AOPK
CHKO Blanský les na zahrnutí hodnotných biotop na okraji biocentra. Zm na není plošn výrazná
a lze ji považovat za up esn ní hranice.

Podklady pro vymezení
Kraj - název
St edo eský kraj
Podklady pro vymezení hranic
ZUR J - Posouzení vlivu koncepcedle §45 i zákona 114/92 Sb.
forma
*pdf
zdroj/autor
internet
rok po ízení
2008
Návrh ZUR Jiho eského kraje
forma
pdf
zdroj/autor
http://up.kraj-jihocesky.cz/files/ZUR
m ítko
1:50000
poznámka
ZUR jsou ve fázi projednávání
KRAJSKÝ GENEREL REGIONÁLNÍCH A NADREGIONÁLNÍCH ÚSES
forma
shp
zdroj/autor
Friedrich, Wimmer, Novák
rok po ízení
2006
poznámka
materiál je sou ástí konceptu ÚP VÚC JK a byl p evzat do návrhu ZUR
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T emšín
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM

Zpracovatel - jméno
Autorizovaný zpracovatel - jmén o
EKOTOXA s.r.o.
Ing. Jan Šteflí ek
Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
T emšín
Název NRBC
53
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
03.-05/2010
Vým ra v ha
P vodní vým ra dle ÚTP
Vým ra po revizi
1638
1659 (1,2%)
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
%
24 Luzulo Fagetum
Luzulo Fagion
10
18 Dentario enneaphilii –
Eu-Fagenion
90
Fagetum
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
1.44
Brdský
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Biochory
podíl biochory v biocentru
vým ra biochory v biocentru
název
%
ha
5Do Podmá ené sníženiny na
29,06
482,2
kyselých horninách 5. v.s.
5ZT H bety na kamencích 5. v.s.
34,34
569,8
5ZJ H bety na bazickém
6,09
101,0
krystaliniku 5. v.s.
5ST Svahy na køemencích 5.
8,75
145,2
v.s.
5VM Vrchoviny na drobách 5.
21,76
361,0
v.s.
Reprezentativní biotopy
podíl biotopu v biocentru
vým ra biotopu v biocentru
íselný kód
%
ha
L1
0,00
0,00
L2.2A
0,11
1,87
L2.2B
0,44
7,31
L4
0,57
9,38
L5.1
3,70
61,30
L5.4
9,18
152,28
L8.1B
0,12
2,03
L9.2B
0,16
2,64
R2.3
0,01
0,15
S1.2
0,14
2,25
sou et
14,42
239,22
Cílová spole enstva
cílové ekosystémy dle Biogeografického len ní R
biochora
P irozené
Náhradní
BUAJ, SMP, LOMO, LONS,
5Do
MTH, PRPM, VOLS, VOVS
LONO
5ZT
BUAS, BOAS, SPS
ATV
5ZJ
BUKK, SUB
MTM
5ST
BUAS
ATV
5VM
BUKK, BUAS, LONO
podíl stupn ekologické stability
Ekologická stabilita
stupe ekologické stability
v biocentru v %
1
0
2
5
3
74
4
14
5
7
Druh pozemku dle aktuálního stavu
ha
orná p da
0,00
lesní p da
1653,00
louky, pastviny
5,00
vodní plochy, bažina, mo ál
1,00
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
0,00
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ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
St ety s územními plány, zám ry pr myslové výstavby a dopravní infrastruktury apod. se vzhledem k
poloze uvnit lesního komplexu nevyskytují.
Nešetrná lesní t žba, nadm rné stavy zv e.
ást C - Rámcový návrh managamentu
název, místo uložení
datum
2493 PR Fajmanovy skály a
dle plán pé e
1.1.1999
Klenky, KÚ Plze ský kraj
135 PR Chynínské buky, KÚ
1.1.1999
Plze ský kraj
2499 PR Getsemanka I. a II.,
27.3.2009
KÚ St edo eský kraj
124 PP H ebenec, KÚ
20.5.2009
St edo eský kraj
267 PR Na skalách, KÚ
1.1.1999
St edo eský kraj
EVL CZ0210047 T emšín a
vymezení území NATURA 2000
H ebenec, KÚ Plze ský kraj
území Rady Evropy EECONET
jiné (rozepsat)
(celé území)
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
Na plochách mapovaných biotop d sledn prosazovat p írod blízké zp soby obhospoda ování
lesa, managenent obdobný plán m pé e v ZCHÚ
Na plochách s neodpovídající druhovou skladbou upla t ovat postupné zm ny druhové skladby
porost dle lesních typ a potenciální p irozené vegetace, což je b h na dlouhou tra .
Zhodnocení NRBC, specifikace
Celé biocentrum je tvo eno lesním porostem. V centru je výrazný h bet SJ orientace (Kobylí hlava,
H ebence, T emšín), výrazné, místy skalnaté a su ové svahy jsou též v záp. a sev. ásti (Fajmanova
skála, Na skalách). V t chto lokalitách se soust e ují p írod blízké porosty, charakterizované
mapovanými biotopy a jsou zde lokalizovány ZCHÚ. V ymezení do zna né míry kopíruje
geometrické len ní lesních porost .
V lesním porostu p evažují smrkové monokultury.
Území je málo zasažené turismem, vhodné pro cyklotu ristiku.
Hranice sleduje vymezení ÚTP s drobnými úpravami do m ítka katastrální mapy a rozd lení lesa.
Vymezení ZÚR je pon kud odlišné, zahrnuje v tší území (1979 ha), pro toto zv tšení plochy z
hlediska reprezentativnosti nejsou pádné d vody.
Plze ský kraj má vypracovány ZÚR. Krajskou ÚPD St edo eského kraje nahrazuje ÚP VÚC
Rakovnicko. Územní plány obcí jsou vypracovány z ásti jako ÚPnSÚ, a proto se p edpokládá jejich
aktualizace do roku 2015. Ke st et m s územním plánem nedochází.

Podklady pro vymezení
Kraj - název
St edo eský kraj
Plze ský kraj
Podklady pro vymezení hranic
ÚZEMN PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE:
ZÚR
St - není, PK-schváleny
ÚP VÚC
okresu P íbram
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Územní plány obcí
Rožmitál pod T emšínem
V šín
ížkov
Míšov
Hvož any

NRBC . 54

ÚPnSÚ - žádný st et
ÚP obce - žádný st et
ÚP - žádný st et
ÚPnSÚ - žádný st et
ÚP není

Cunkovský h bet
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM

Zpracovatel - jméno
Autorizovaný zpracovatel - jmén o
EKOTOXA s.r.o.
Ing. Alena Šim íková
Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
CUNKOVSKÝ H BET
Název NRBC
54
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
02-04/2010
Vým ra v ha
P vodní vým ra dle ÚTP
Vým ra po revizi
1392
1194
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
%
F
kv tnaté bu iny
70
LF
bikové bu iny
15
AU
poto ní olšiny
5
Qa
acidofilní doubravy
10
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
1.45
VOTICKÝ
podíl biochory v biocentru
vým ra biochory v biocentru
Biochory
%
ha
název
0,19
2,24
-4BP
1,14
14
4PP
18,06
216
4SP
10,90
130
4SR
3,90
47
5Do
27,52
329
5PP
39,59
473
5VP
Reprezentativní biotopy
podíl biotopu v biocentru
vým ra biotopu v biocentru
íselný kód
%
ha
L5.4
5,97
71,24
L5.1
1,64
19,58
L2.2B
1,46
17,40
sou et
9,06
108,22
Zdroj: ÚTP R, 1996 + Krajský generel ÚSES J K, 2006
Cílová spole enstva
+ Studie NR + R ÚSES S K, 2009
BU
kv tnaté bu iny, acidofilní bu iny
AD
acidofilní doubravy
LO
nivní poto ní olšiny
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Zdroj: ÚTP R, 1996 + Krajský generel ÚSES J K, 2006
+ Studie NR + R ÚSES S K, 2009
MT
hygrofilní až mezofilní trávníky
PR
vegetace prameniš a rašeliniš
VO
vodní a bažinná spole enstva
SU
su ové lesy
KR
k oviny a k ovinné lesní plášt
podíl stupn ekologické stability
Ekologická stabilita
stupe ekologické stability
v biocentru v %
1
5
2
20
3
40
4
25
5
10
Druh pozemku dle aktuálního stavu
ha
orná p da
41,29
lesní p da
958,43
louky, pastviny
167,03
vodní plochy, bažina, mo ál
12,03
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
13,66
Cílová spole enstva

ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Plochy BC tak jak jsou vymezeny jsou v jsou v ÚAP a rovn ž v ZUR stabilizovány.St ety s ÚPD
nebyly zaznamenány.
ást C - Rámcový návrh managamentu
název, místo uložení
datum
dle plán pé e
PP Zeman
2010-2019, ÚSOP
NPP Stro ov
2005-2014, CHKO Blaník
vymezení území NATURA 2000 NENÍ
jiné (rozepsat)
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
Mezofilní až mezohygrofilní druhov pestrá louka s hojným prstnatcem májovým a všivcem ladním,
jedna z mála lokalit v R s po etnou populací kriticky ohroženého b lorozchodníku hu atého je
chrán na v NPP Stro ov. Pob ežní a litorální rostlinné mok adní spole enstvo se vzácným výskytem
t tiny nachové je chrán no v PP Zeman. Management t chto ZCHÚ bude probíhat podle plán pé e.
Mimo lokality ZCHÚ je t eba podporovat v rámci managementu postupný vývoj k omplexu les
p irozené skladby a struktury s maloplošnými podrostn ími formami lesnického hospoda ení, ochranu
stávajících hodnotných lesních partií a postupnou p em nu kulturních porost na spole enstva
kv tnatých bu in a acidofilních doubrav.
Mimo les obnova harmon ické kulturní krajiny s
extenzivním, p írod blízkým využitím.
Zhodnocení NRBC, specifikace
Biocentrum tvo í lesní komplex na lenitých svazích výrazného Cunkovského h betu ve zvln ném
terénu Jistebnické vrchoviny a p ilehlé partie s extenzivními loukami a lady s p irozenou liniovou
zelení i ojedin lými drobnými rybníky.
Návrh hranice vychází z ÚTP a návrhu ZUR J kraje. Hranice je upravena dle biotop NATURA
2000 a up esn na do parcel. Z biocentra jsou oproti ZUR vyjmuty p lochy golfového h išt
ertovo
b emeno v Alenin Lhot .
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Podklady pro vymezení
Kraj - název
St edo eský kraj
Podklady pro vymezení hranic
Návrh ZUR Jiho eského kraje
forma
pdf
zdroj/autor
http://up.kraj-jihocesky.cz/files/ZUR
m ítko
1:50000
poznámka
ZUR jsou ve fázi projednávání
KRAJSKÝ GENEREL REGIONÁLNÍCH A NADREGIONÁLNÍCH ÚSES
forma
shp
zdroj/autor
Friedrich, Wimmer, Novák
rok po ízení
2006
poznámka
materiál je sou ástí konceptu ÚP VÚC JK a byl p evzat do návrhu ZUR

NRBC . 55

Špi ák
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM

Zpracovatel - jméno
EKOTOXA s.r.o.
Základní specifikace skladebné
Název NRBC
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
Vým ra v ha

Autorizovaný zpracovatel - jmén o
Ing. Radek Pavla ka
ásti ÚSES
Špi ák
55
01/2010
P vodní vým ra dle ÚTP
Vým ra po revizi
1 821
1 849
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
%
18
Bu ina s ky elnicí devítilistou
90
24
Biková bu ina
10
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
1.46
Pelh imovský
1.50
Velkomezi í ský
podíl biochory v biocentru
vým ra biochory v biocentru
Biochory
%
ha
název
0,93
17,13
4BS
1,59
29,43
4SS
9,87
182,49
5BS
9,12
168,54
5Do
11,38
210,39
5Dr
67,13
1241,31
5VS
Reprezentativní biotopy
podíl biotopu v biocentru
vým ra biotopu v biocentru
íselný kód
%
ha
K1
0,02
0,31
K3
0,00
0,04
L2.2A
0,98
18,17
L2.2B
0,84
15,53
L4
0,01
0,18
L5.1
7,55
139,58
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Reprezentativní biotopy
íselný kód
L5.4
M1.7
R1.4
S1.2
T1.1
T1.6
sou et
Cílová spole enstva
BUAD
BUAJ
BUAS
BUKD
BUKK
LOMO
LONO
LONS
PRSM
SMP
SPS
SUB

podíl biotopu v biocentru
%
1,31
0,03
0,00
0,01
0,04
0,05
10,83

vým ra biotopu v biocentru
ha
24,16
0,49
0,09
0,16
0,73
0,85
200,29

Zdroj: M. Culek a kol., Biogeografické len ní R, 2003, AOPK

Acidofilní bu iny s dubem ( krom nejvyšších poloh)
Acidofilní jedliny hygrofilní - (s Dbl, Bk)
Acidofilní bu iny s jedlí a smrkem - jen nejvyšší polohy
Kv tnaté a kalcifilní bu iny s dubem
Kv tnaté a kalcifilní bu iny s klenem a jedlí
Nivní poto ní jaseniny
Nivní poto ní olšiny olše lepkavé
Nivní (pob ežní) smrkové olšiny
Rašelinné smr iny
Podmá ené smr iny
Vegetace bezlesých skal, sutí a primitivních p d
Su ové lesy s bukem
podíl stupn ekologické stability
Ekologická stabilita
stupe ekologické stability
v biocentru v %
1
25
2
45
3
20
4
5
5
5
Druh pozemku dle aktuálního stavu
ha
orná p da
17,79
lesní p da
1779,03
louky, pastviny
40,28
vodní plochy, bažina, mo ál
13,31
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
0,77
ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
bez významn jších limit využití území
Ohrožení zbytk p irozených lesních porost mimo ZCHÚ intenzivním lesním hospodá stvím
(holose ný zp sob hospoda ení, zásahy do vodního režimu). Opoušt ní a degradace lu ních
spole enstev, p edevším sukcesí a zásahem do vodního režimu. Malopl ošná území s vyšší stabilitou
porostu jsou ohrožena nep íznivými vlivy nestabilních velkoplošných porost p vodn založených
jako hospodá ské monokultury. Negativní vliv intenzivní turistik y a vystavených rekrea ních objekt .
Celoro ní p ší, cyklistická i lyža ská intenzivní turistika.
ást C - Rámcový návrh managamentu
název
datum, místo uložení
2009-2016, Krajský ú ad Kraje
dle plán pé e
NPR 503 Velký Špi ák,
Vyso ina, SCHKO Ž árské vrchy
2006-2015, M Ú Tel , Krajský
PR 714 Rašeliništ Lou ky,
ú ad Kraje Vyso ina
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ást C - Rámcový návrh managamentu
Dle plán pé e

PR 713 Vílanecké rašeliništ ,
PR 1887 V Klu í

2007-2016, M Ú Tel , Krajský
ú ad Kraje Vyso ina
2008-2017, M Ú Tel , Krajský
ú ad Kraje Vyso ina

vymezení území
CZ0614058 Rybníky V Pouštích,
CZ0610159 Velký Špi ák
NATURA 2000
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
Management NRBC spo ívá v postupné zm n druhové skladby lesních porost sm rem k
p irozené druhové skladb zvlášt v plochých ástech území s ohledem na mýtní v k v tšiny lesních
porost - typologické hospoda ení ve stávajících lesních porostech. V lesních por ostech je t eba
posilovat zastoupení buku a jedle. Eliminovat holos e ný zp sob hospoda ení ve prosp ch zp sobu
výb rného i max. holose ného maloplošného k vytvo ení p irozené prostorové i druhové struktury
lesních porost . U travnatých spole enstev je nutné odstra ování náletových d evin, regulace
porostu se ením, pop . ízenou pastvou. Na území NRBC je nutno zachovat le sní lemy a k oviny.
Nutné je zamezení jakýchkoli nep im ených zásah do vodního režimu oblasti i podloží, které by
m lo za následek zrychlený odtok vody. Cenné biotopy závislé na vodním režimu by zanikly.
Zhodnocení NRBC, specifikace
Vymezené NRBC reflektuje NRBC vymezené dle ÚTP. Hra nice je zp esn na dle hranic parcel KN. V
místech p esahu NRBC vymezeného dle ÚTP, lokalitami EVL, MZCH Ú byly hranice, pokud to šlo,
p izp sobeny hranicím parcel dle KN, jinak hranice NRBC p ln respektují hranice vymezených
prvk . 1. V západní ásti hranice NRBC jihovýchodn od obce Jezdovice byla p i azena ást plochy
PUPFL, a to z d vodu zp esn ní hranice dle hranic parcel KN; 2. západní ást hranice NRBC
severovýchodn od obce T eš je p i azena plocha PUPFL z d vodu zp esn ní hranice NRBC dle
hranic parcel KN; 3. v jižní ásti hranice NRBC byly p i azeny neza azené plochy EVL Rybníky v
Pouštích, a to z d vodu zastoupení reprezentativních biotop a p i azení zbytkových, neza azených
ploch EVL k NRBC; 4. východní ást hranice NRBC západn od obce Beranovec, p i azena ást
plochy PUPFL, u které jde o zp esn ní hranice NRBC dle hranic parcel KN; 5. ve východn í ásti
NRBC, západn od obce Lou ky, byla vy ata ást plochy ZPF z d vodu zp esn ní hranic NRBC dle
hranic parcel KN; 6. v severovýchodní ásti NRBC, v k.ú. Vilanec,
došlo výraznému rozší ení NRBC o plochy bývalé st elnice, výrazn bohatá biodiverzita, cenné
mok adní biotopy a sušší louky v prostoru bývalého voje nského cvi išt ; 7. severní hranice NRBC,
p i azeny/ vy aty plochy PUPFL, jde o dlouhý pás lesních porost po celé severní hranici NRBC, jde
o zp esn ní hranice NRBC dle hranic parcel KN. 8 - Vzhledem k nadlimitní, tém dvounásobné
vým e NRBC byla navržena tzv. ústupová varianta spo ívající ve vyjmuti mén hodnotných ástí
PUPFL v severní ásti NRBC, p evážn smrkových monokultur. P i realizaci ústupové varianty by
byly všechny potenciální p írodní podmínky zachovány.
Geomorfologicky pln reprezentativní - plochá vrchovina. Plochý reliéf je roz ezán údolími vodních
tok . Na území byly zaznamenány etné skalní útvary. NRBC leží na hlavní evropské ro zvodnici. Na
území NRBC je zaznamenána tém absolutní absence bikových bu in. V minulosti byla nahrazena
p evážn smrkovými monokulturami. Stabilní porosty, rašelin išt , podmá ené smr iny, v oblasti NPR
Velký Špi ák fragmenty listnatých až smíšených porost se zastoupením (jedle, buk, klen)
odpovídající potenciální p irozené vegetaci se zachovaly p evážn v centrální ásti. Tato stabiln jší
spole enstva mohou být ohrožena nestabilními hospodá skými monokulturami a intenzivním
hospoda ením. Zmapované biotopy dle popisu v Katalogu bioto p z hlediska fyziognomie,
p ítomnosti diagnostických druh i z hlediska dalších charakteristik jsou zachovány zejména v
ZCHÚ. Zachovalá p vodní i p irozená náhradní spole enstva odpovídají cílovým spole enstv m
pro daný region. Jádrové území NRBC lze vymezit v c entrální ásti NRBC v oblasti EVL Velký
Špi ák a MZCHÚ NPR Velký Špi ák, PR V Klu í a PR Rašeliništ Lou ky.
NRBC je nadlimitním BC, v p ípad nutnosti realizace ústupové varianty je nutné zach ovat jižní ásti
NRBC, na úkor lesních porost (absence druhové i prosotorové diverzifikace) na s everu území
NRBC; hranice by tu vedla podél vodního toku a lesn ích cest.
NRBC je nadlimitním BC, v p ípad nutnosti realizace ústupové varianty je nutné zach ovat jižní ásti
NRBC, na úkor lesních porost (absence druhové i prosotorové diverzifikace) na s everu území
NRBC; hranice by tu vedla podél vodního toku a lesn ích cest. V okolí do cca 10 km se nacházejí
mnohá MZCHÚ, a to PR 652 Roštýnská obora, PR 717 Do upský a Bažantka, PR 874 Na podlesích,
PR 2008 U ímské studánky, NPP 718 Hojkovské rašeliništ , PP 715 Bukovské rybní ky, PP 826
ert v hrádek, PP 827 Na skalce, PP 828 P ední skála, PP 831 Rašelinné jezírko Rosni ka, PP 832
Jezdovické ryšeliništ , PP 835 Lukšovská, PP 1978 Pod M šnicí.
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Podklady pro vymezení
kraj - název
Kraj Vyso ina
Podklady pro vymezení hranic
Zásady územního rozvoje Kraje Vyso ina
zdroj/autor
DHV R, spol. s r.o.; Praha
rok po ízení
2008
ÚPD m sta Jihlava
forma
CAD
zdroj/autor
U 24, ing.arch. Pavel Koubek, Praha
m ítko
1:10 000
sou . systém
S-JTSK
rok po ízení
2001
poznámka
bez st et s NR BC
ÚPD m sta Jihlava - Soubor zm n .6
forma
CAD
zdroj/autor
Mg.A. Pert Kocourek, Praha
m ítko
1 : 10 000
sou . systém
S-JTSK
rok po ízení
2009
poznámka
bez st et s NR BC
ÚPD obce Jezdovice
forma
CAD
zdroj/autor
Urbanistické st edisko, Brno, spol. s.r.o., Ing. Arch. Vladimír Kl ajmon
m ítko
1 : 5 000
sou . systém
S-JTSK
rok po ízení
2009
poznámka
bez st et s NR BC
ÚPD obce Otín
forma
CAD
zdroj/autor
Urbanistické st edisko, Brno, spol. s.r.o., Ing. Arch. Pavel Mackr le
sou . systém
S-JTSK
rok po ízení
2005
poznámka
schválené zadání, bez st et s NR BC
ÚPD m sta T eš , Zm na . 2 ÚPN SÚ T eš
forma
CAD
zdroj/autor
Urbanistické st edisko Jihlava, spol s.r.o., ing. Arch. Ji í Hašek, Jihlava
m ítko
1 : 5 000
sou . systém
S-JTSK
rok po ízení
2006
poznámka
bez st et s NR BC
ÚPD m sta T eš
forma
klasická
zdroj/autor
Urbanistické st edisko Jihlava, spol s.r.o., ing. Arch. Ji í Hašek, Jihlava
m ítko
1:5 000
sou . systém
S-JTSK
rok po ízení
1998
poznámka
bez st et s NR BC
ÚPD obce Vílanec
forma
CAD
zdroj/autor
ing. Arch. Jan Psota, Ž ár nad Sázavou
m ítko
1:5 000
sou . systém
S-JTSK
rok po ízení
2008
poznámka
schválené zadání, bez st et s NR BC
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NRBC . 56

Vojí ov
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM

Zpracovatel - jméno
Autorizovaný zpracovatel - jmén o
EKOTOXA s.r.o.
Ing. Alena Šim íková
Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
VOJÍ OV
Název NRBC
56
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
04-06/2010
Vým ra v ha
P vodní vým ra dle ÚTP
Vým ra po revizi
1286
1317
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
%
F
kv tnaté bu iny
65
LF
acidofilní bikové bu iny
15
AU
poto ní olšiny
5
vrchovišt a p echodová
V
10
rašeliništ
Qa
acidofilní doubravy
5
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
1.47
NOVOBYST ICKÝ
1.31
T EBO SKÝ
Biochory
podíl biochory v biocentru
vým ra biochory v biocentru
název
%
ha
4BR
30,17
397,40
4Do
0,56
7,41
4Dr
22,04
290,33
4PP
0,00
0,01
4PR
44,21
582,19
-4RR
2,20
28,99
-4RS
0,05
0,68
4RU
0,31
4,10
Reprezentativní biotopy
podíl biotopu v biocentru
vým ra biotopu v biocentru
íselný kód
%
ha
L5.4
19,00
250,3
L5.1
1,80
23,7
R3.4
0,59
7,7
L10.1
0,76
10,0
sou et
22,15
291,7
Cílová spole enstva
Zdroj: ÚTP ÚSES R 1996 + KG R a NR ÚSES J K 2006
BU
kv tnaté bu iny, acidofilní bu iny
LO
nivní poto ní olšiny
MT
hygrofilní až mezofilní trávníky
PR
vegetace prameniš a rašeliniš
VO
vodní a bažinná spole enstva
podíl stupn ekologické stability
Ekologická stabilita
stupe ekologické stability
v biocentru v %
1
0
2
10
3
40
4
30
5
20
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Druh pozemku dle aktuálního stavu
orná p da
lesní p da
louky, pastviny
vodní plochy, bažina, mo ál
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky

ha
2,37
1215,11
48,23
19,37
0,68

ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Plochy BC tak jak jsou vymezeny jsou v jsou v ÚAP a v návrhu ZUR stabilizovány.St ety s ÚPD
nebyly zaznamenány.
ást C - Rámcový návrh managamentu
název, místo uložení
datum
dle plán pé e
PR Fabián
2006-2015, ÚSOP
EVL Fabián - Homolka
vymezení území NATURA 2000
2004, ÚSOP
CZ0310001
EVL Košt nický potok CZ
2009, ÚSOP
0313822
jiné (rozepsat)
2004, ÚSOP
PO T ebo sko CZ0311033
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
P irozené smíšené podhorské bu iny jsou chrán ny v PR Fabián, management bude tedy probíhat
podle platného plánu pé e. Mimo lokalitu ZCHÚ je t eba podporovat v rámci managementu
postupnou p em nu kulturních les na lesy s p irozenou skladbou a strukturou s maloplošnými
podrostními formami lesnického hospoda ení. Ve starém listnatém porostu bude vhodné uplat ovat
p írod blízké maloplošné podrostní formy hospoda ení s dlouhou obnovní dobou, které umožní
dlouhodobou existenci, resp. p irozený spontánní vývoj a kontinuální obnovu spole enstva. V
dlouhodobé perspektiv pozvolna prosv tlovat horní etáž porostu, výchovou v podrostu uvol ovat
perspektivní jedince p irozené skladby a vytvá et podmínky pro vznik dalšího p irozeného zmlazení.
Podsadbami na vhodných místech p ípadn
dopl ovat chyb jící nebo obtížn zmlazující druhy
p irozené skladby. Staré zdravé jedince ponechávat do vysokého v ku, v p im ené mí e zachovat i
podíl odumírajících a tlejících padlých strom . Pozvolna upravovat d evinnou skladbu s preferencí
hlavních d evin p i zachování a rozší ení celkového spektra p irozených druh .
Kulturní porosty postupn p evád t na lesy s p irozenou druhovou skladbou odpovídající biotopu
kyselých a kv tnatých bu in.
Zhodnocení NRBC, specifikace
Navržená úprava hranice je plošn identická s ÚTP a návrhem ZUR J kraje. Je mírn rozší ena pouze
o ást EVL Košt nického potoka tak, aby v NRBC byla obsažena celá EVL. Nová hranice není na ad
míst vedena podle parcel, nebo to neumož uje jejich velká rozloha. Preferováno je vymezení p odle
aktuálního stavu krajiny, biotop , lesních cest a up esn ní dle ortofotky.
Biocentrum p edstavuje rozsáhlý lesní komplex ve vrchovin Homolka s fragmenty kv tnatých bu in a
p echody k acidofilním bu inám, maloplošn se vyskytují menší p echodová rašeliništ a olšiny v niv
Košt nického potoka. Pouze cca 1/4 plochy tvo í p írodní spole enstva, ostatní plochy pokrývají kulturní
lesy a na malé ploše lada. Z hlediska homogenity úz emí je problematická zejména SV ást biocentra s
vysokým podílem smrkových monokultur.
Genová základna . 24 Vojí ov pro Sm, Jd, Db, Bk

Podklady pro vymezení
Kraj - název
Jiho eský
Podklady pro vymezení hranic
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Návrh ZUR Jiho eského kraje
forma
pdf
zdroj/autor
http://up.kraj-jihocesky.cz/files/ZUR/ A+U Design spol.s.r.o
m ítko
1:50000
poznámka
ZUR jsou ve fázi projednávání
KRAJSKÝ GENEREL REGIONÁLNÍCH A NADREGIONÁLNÍCH ÚSES JIHO ESKÉKO KRAJE
forma
shp
zdroj/autor
Friedrich, Wimmer, Novák
rok po ízení
2006
poznámka
materiál je sou ástí konceptu ÚP VÚC JK a byl p evzat do návrhu ZUR

NRBC . 57

Chra božský les
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM

Zpracovatel - jméno
Autorizovaný zpracovatel - jmén o
EKOTOXA s.r.o.
Ing. Alena Šim íková
Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
CHRA BOŽSKÝ LES
Název NRBC
57
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
002-03/2010
Vým ra v ha
P vodní vým ra dle ÚTP
Vým ra po revizi
1 170
1 308
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
%
acidofilní bu iny
70
pta incová olšina
30
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
1.48
HAVLÍ KOBRODSKÝ
Biochory
podíl biochory v biocentru
vým ra biochory v biocentru
název
%
ha
4BS
7,40
96,9
4Do
15,28
200,1
4Ro
13,04
170,8
4RS
64,28
841,6
Reprezentativní biotopy
podíl biotopu v biocentru
vým ra biotopu v biocentru
íselný kód
%
ha
L.2 .2A
2,08
27,17
L.2 .2B
2,05
26,84
L.5.4
0,18
2,30
sou et
4,30
56,31
Cílová spole enstva
Zdroj: ÚTP ÚSES 1996 + Studie NR-R ÚSES S K, 2009
BU
acidofilní bu iny
LO
lužní lesy - jasanové a bažinné olšiny
VO
vodní a bažinná spole enstva
MT
spole enstva luk na mokrých a vlhkých stanovištích
Ekologická stabilita

stupe ekologické stability
1
2
3
4
5
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podíl stupn ekologické stability
v biocentru v %

2
68
20
5
5

Druh pozemku dle aktuálního stavu
ha
orná p da
9,81
lesní p da
1218,9
louky, pastviny
65,8
vodní plochy, bažina, mo ál
18,9
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
1,2
ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Plochy BC tak jak jsou vymezeny jsou v jsou v ÚAP a rovn ž v ZUR St.kraje a kraje Vyso ina
stabilizovány. St ety s ÚPD nebyly zaznamenány.
Na plochách ÚSES nejsou p ípustné takové innosti, které by snižovaly jejich sou asný stupe
ekologické stability; Podporovat je t eba innosti, které umož ují minimáln zachování sou asného
stavu a dále pak zvýšení ekologické stability území .
ást C - Rámcový návrh managamentu
název, místo uložení
datum
dle plán pé e

PP Jánský potok
PR Velká a Malá olšina
PP Hrozn tínská louka

vymezení území NATURA 2000

EVL Hrozn tínská louka
CZ0610145
nebyla poskytnuta data

2008-2017 Úst ední seznam
ochrany p írody
2004-2013 Úst ední seznam
ochrany p írody
2004-2013 Úst ední seznam
ochrany p írody

2004 ÚSOP

LHP
Návrh zásad managamentu
Plochy ástí BC mají vyšší ochranu v PP a PR. Management ted y bude probíhat podle plán pé e. Mimo
chrán ná území je t eba postupn upravit druhovou skladbu porostu s cílem p iblížit se p irozené skladb
jasanových olšin OL 7,JS 3,SM. JV, JL,DB ve vlhkých polohách a jehli naté monokultury postupn
p evád t na p írod blízký les s typologickým hospoda ením. Druhovou skladbu p iblížit skladb kyselých
bu in – BK 7, DB 1, JD 2.
D ležité je zachování p irozeného vodního režimu.
Zhodnocení NRBC, specifikace
P vodní hranice v ÚTP není vedena po hranicích parcel KN. Návrh vedení hranice rozši uje oproti ÚTP
BC na Z okraji v ásti BC ve St . kraji, kde je BC rozší eno áste n dle ÚP Dobrovítov ( v ÚP jsou do
biocentra zahrnuty všechny lesní plochy) a up esn no do parcel (odpovídá áste n vymezení v návrhu
ZUR St . kraje), rozší ení zahrnuje i naturové biotopy a ochranné pásmo PP Jánský potok. Na JV okraji v
kraji Vyso ina je hranice roz í ena o plochy vlhkých luk, které mají p irozenou funkci ochranného pásma
PP a EVL Hrozn tínská louka. Rozší ení nad rámec ÚTP v SV ásti bylo provedeno na podn t
regionálního pracovišt AOPK, zahrnuje cíp lesa, po jehož obvodu jsou zach ovalé lu ní porosty se
vzácnými rostlinnými druhy (biotopy L.2.2B,L.3.1, T .1.5). Lesní porost ale tvo í smrkové monokultury.
Rozší ení je akceptovatelné z t chto d vod :
- p idaná ást p irozen dopl uje celý lesní komplex biocentra
- odpovídá schváleným ZUR kraje Vyso ina
- pásem biotop podél lesa prochází hranice kraj .
Pokra ování tohoto pásu na území St . kraje ve sm ru na Klucké Chvalovice je v ÚP Zbýšov zahrnuto do
biocentra. V návrhu ZUR St . kraje však toto vymezení není zahrnuto - neodpoví dá ÚP Zbýšov
V p ípad p ipojení ásti BC, tak jak je vymezeno v ÚP Zbýšov by z hledisk a celistvosti ploch NRBC bylo
nutné zahrnout i plochy sou asné orné p dy ( která má v návrhu ÚP Zbýšov funk ní využití plocha
p írodní).
Navržená výsledná hranice je tedy v souladu se ZUR kra je Vyso ina, ale v menším rozsahu biocentra
oproti ÚP Zbýšov.
V ostatních úsecích hranice NRBC vícemén odpovídá vymezení v ÚTP a je up esn na do parcel.
V biocentru p evažují smrkové monokultury, p irozené lesy jsou jen olšiny podél potok . V biocentru
se nachází cenné staré olšiny s bledulí jarní.
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Podklady pro vymezení
Kraj - název
St edo eský
Podklady pro vymezení hranic
ZUR Kraje Vyso ina
zdroj/autor
http://extranet.kr-vysocina.cz/download /odbor_uzemni/zur/A2_I.2.pdf
Studie NR-R ÚSES st edo eského kraje
forma
ESRI SHP
zdroj/autor
U 24 s.r.o.
rok po ízení
2009
UAP kraje Vyso ina
forma
formát pdf
zdroj/autor
internet
m ítko
1:100 000
rok po ízení
12.08
ÚPD Zbýšov
forma
pdf
Ing. arch. Merunková Iveta
zdroj/autor
/http://mapy.kr-stredocesky.cz/up_obci
m ítko
1.5000
rok po ízení
2009
poznámka
http://mapy.kr-stredocesky.cz/up_obci
ÚPD Dobrovítov
forma
pdf
Ing. arch. Merunková Iveta
http://mapy.kr-stredocesky.cz/up_obci
zdroj/autor
m ítko
1.5000
rok po ízení
2008

NRBC . 58

Údolí Doubravy
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM

Zpracovatel - jméno
EKOTOXA s.r.o.
Základní specifikace skladebné
Název NRBC
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
Vým ra v ha

Autorizovaný zpracovatel - jmén o
Ing. Radek Pavla ka
ásti ÚSES
Údolí Doubravy
58
reprezentativní
01/2010
P vodní vým ra dle ÚTP
Vým ra po revizi
1 413
1 405
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
%
7
ernýšová doubrava
40
24
Biková bu ina
40
Biková a/nebo jedlová doubrava
36
20
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
1.48
Havlí kobrodský
1.49
Železnohorský
1.65
Ž árský
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Biochory
název
3BD
3BS
4BD
4BS
4Db
4Do
4RS
4US
5BJ
Reprezentativní biotopy
íselný kód
K2.1
K3
L2.2A
L3.1
L4
L5.1
L5.4
M1.7
R2.2
S1.2
T1.3
T1.4
T1.5
T1.9
T2.3B
sou et
Cílová spole enstva

podíl biochory v biocentru
%
0,06
2,11
16,81
30,92
9,55
21,28
6,02
12,71
0,57
podíl biotopu v biocentru
%
0,12
0,04
0,87
0,16
0,39
0,93
2,49
0,99
0,21
0,03
0,29
0,99
2,21
0,20
0,08
9,99

vým ra biochory v biocentru
ha
0,86
29,67
236,16
434,42
134,25
298,93
84,58
178,52
7,95
vým ra biotopu v biocentru
ha
1,63
0,57
12,21
2,20
5,54
13,04
35,04
13,90
2,89
0,42
4,09
13,92
30,99
2,74
1,15
140,35

Zdroj: Culek M. (2003): Biogeografické len ní R, AOPK R; Pet í ek, V. et al. (1999): Pé e o
chrán né území I, Nelesní spole enstva. AOPK R, Praha, 452 s.; Míchal. I., Pet í ek, V. eds.
(1999): Pé e o chrán né území II, Lesní spole enstva. AOPK R, Praha, 714 s

Vodní a bažinná spole enstva
Spole enstva prameniš a rašeliniš
Hygrofilní až mezofilní travní spole enstva (vlhké až sv ží louky,
pastviny a slaniska)
K oviny
Mok adní a pob ežní k oviny a lesy
Habrové a lipové doubravy
Acidofilní doubravy
Su ové a roklinové lesy
Bu iny a jedliny
podíl stupn ekologické stability
Ekologická stabilita
stupe ekologické stability
v biocentru v %
1
8
2
7
3
40
4
30
5
15
Druh pozemku dle aktuálního stavu
ha
orná p da
147,48
lesní p da
890,99
louky, pastviny
309,82
vodní plochy, bažina, mo ál
26,69
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
12,75
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ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC n jak
ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC, výstavba
nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Ohrožení zbytk p irozených lesních porost intenzivním lesním hospodá stvím (holose ný zp sob
hospoda ení), preferencí smr in p i obnov . Zásah do vodního režimu území. Opoušt ní a degradace
lu ních spole enstev, p edevším sukcesí a intenzifikací hospoda ení na nich. Maloplošná území s vyšší
stabilitou porostu jsou ohrožena nep íznivými vlivy nestabilních velkoplošných porost
p vodn
založených jako hospodá ské monokultury. Negativní vliv intenzivní turistiky a vystavených rekrea ních
objekt . Celoro ní p ší, cyklistická i lyža ská intenzivní turistika. Na území NRBC se nachází dobý vací
prostor, poddolované území velkého rozsahu. Na sever u protíná okrajov NRBC ochranné pásmo
radioloka ního prost edku, centrální ástí prochází produktovod. ZÚR KrVy i územní plán ob ce Sobí ov,
který p evzal vymezení NRBC dle ZÚR KrVy, vymezuje východní ást území NRBC severn ji od
vymezeného NRBC dle ÚTP, tedy území NRBC je severn nad obcí Sobí ov. Druhou zásadní zm nou je
severní úsek NRBC, kdy ZÚR KrVy a p íslušné územní plány obcí v tomto území vymezuje NRBC vedené
východn od obce Libická Lhotka.
ÚTP vymezuje NRBC západn od této obce. Nov vymezené NRBC respektuje p vodní vymezení NRBC
dle ÚTP, a to p edevším z d vodu zastoupení reprezentativních biotop daných bioregion na území,
vyšší kvalitou spole enstev. Z t chto d vod vzniká vysoký po et potenciálního ohrožení NRBC. Nov
vymezené území NRBC zabírá plochy MZCHÚ PR 3378 Svatomariá nské údolí.
ást C - Rámcový návrh managamentu
název
datum, místo uložení
dle plán pé e
NE
vymezení území NATURA 2000 NE
jiné (rozepsat)
NE
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
Management NRBC spo ívá v postupné zm n druhové skladby lesních porost sm rem k p irozené
druhové skladb zvlášt mimo území MZCHÚ s ohledem na mýtní v k v tšiny lesních porost typologické hospoda ení ve stávajících lesních porostech. V lesních por ostech je t eba posilovat
zastoupení buku a jedle. Eliminovat holose ný zp sob hospoda ení ve prosp ch zp sobu výb rného i
max. holose ného maloplošného k vytvo ení p irozené prostorové i druhové struktury lesních poro st . U
travnatých spole enstev je nutné odstra ování náletových d evin, regulace porostu se ením, pop .
ízenou pastvou. Na území NRBC je nutno zachovat lesní lemy a k oviny. Nutné je zamezení jakýchkoli
nep im ených zásah do vodního režimu oblasti i podloží, které by m lo za následek zrychlený odtok
vody. Cenné biotopy závislé na vodním režimu by zani kly.
Zhodnocení NRBC, specifikace
Z geologického hlediska je území NRBC velmi složité. Typické jsou zde ruly a žuly, ojedin le se vyskytují
gabro a hadec. Jádro NRBC tvo í vodní tok Doubrava, a to za íznuté údolí a niva í ky. Druhohorní období
je v podob pískovc a slínovc . V dob ledové se místy tvo ily spraše. Potenciáln p irozenými porosty
jsou bu iny, bukojedliny, olšiny a jasaniny, na skalních vý chozech jsou to bory. V nejnižších ástech jsou
dubiny a dubohab iny. Tyto p vodní lesní typy jsou dnes na mnoha místech nahraze ny smr inami.
Za íznuté ka onovité údolí se skalními v žemi, ob ími hrnci, vodopády a kamenným mo em. Na
vybraných skalních útvarech je umožn na horolezecká innost (nap . Sokolohrad, Mašinka, ert v
stolek). Niva je význa ná podmá enými terénními depresemi. Území NRBC mimo lesní porost y je typické
mozaikou postagrárních biotop (meze, remízy, extenzivní sady, lada apod.). NRBC je vymezeno dle
hranic parcel KN. Západní ást hranice v k.ú. Chot bo došlo k rozší ení o drobné plochy postagrárních
spole enstev (meze, remízy).
V jižní ásti hranice NRBC, byly vy aty plochy PUPFL jižn od komunikace .345, v kterých dominují
nep vodní a invazní d eviny (smrk a akát). Na tomto území je možné v p ípad nutnosti realizace
ústupové varianty posunout hranici severn ji až za t leso regionální železnice. V centrální ásti jižní
hranice NRBC, k.ú. Bílek, došlo k rozší ení o drobnou plochu postagrárních spole enstev. V jihovýchodní
ásti NRBC došlo p i azením zbytkových ploch mozaiky postagrárních spole enstev podél vodního toku
Doubravy ke zp esn ní hranice. Ve východní ásti hranice NRBC, k.ú. Malochyn , byly p i azeny plochy
postagrárních spole enstev (výrazné meze, remízy), farma K ivý dv r byla vy azena z NRBC. V
severovýchodní ásti hranice NRBC, k.ú. Libice nad Doubravou, byly p i azeny drobné plochy
postagrárních spole enstev (meze, remízy). V severovýchodní ásti hranice NRBC, k.ú. Libice nad
Doubravou, byly p i azeny plochy postagrárních spole enstev (výrazné meze, remízy), vodního toku
Barovka a jejich doprovodných spole enstev.
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Zhodnocení NRBC, specifikace
V severní hranice NRBC, k.ú. Hranice u Mal e, byly p i azeny plochy postagrárních spole enstev (výrazné
meze, remízy). Hranice NRBC byla títmo zp esn na hranicemi parcel KN. Došlo však k áste nému
záboru RBK, který je nutné p edefinovat.
Zásadní rozpor nastal s SCHKO Železné hory, které p odporují navržení NRBC, tak jak je vymezeno
v rámci ZÚR, která byla schválena dne 22.11.2008. N RBC Údolí Doubravy (vymezeno dle ÚTP a
zp esn no touto zakázkou) pat í áste n do CHKO Železné hory (vyjma jižního cípu NRBC). P i
zpracování ZÚR KVy bylo NRBC p edefinováno. Jižní ást NRBC, k.ú. Sobí ov, byla posunuta
severn ji. Severní ást NRBC byla zcela vyjmuta, severn od obce Horní Sokolovec. V severní ásti
NRBC je vymezena územn hájená plánovaná vodní nádrž Rochovec, na daném mí st vodní
nádrže je vymezeno MZCHÚ PR Svatomariánské údolí (v yhlášené 5.6.2007). I. návrh ZÚR byl
schválen dne 16.9. 2008 (v této dob byla již PR Svatomariánské údolí vyhlášená). Ze se verní ásti
NRBC je pak ZÚR KVy vymezen RBC.

Podklady pro vymezení
kraj - název
Kraj Vyso ina
Podklady pro vymezení hranic
oblastní plány rozvoje les
zdroj/autor
ÚHUL Brandýs nad Labem
S-JTSK
sou . systém
rok po ízení
1998
poznámka
Mapové podklady byly využity v rámci WMS s lužeb u GIS.
Zásady územního rozvoje Kraje Vyso ina
zdroj/autor
DHV CR, spol. s r.o., Praha; Aurs, spol . s r.o. Praha
1:100 000
m ítko
S-JTSK
sou . systém
rok po ízení
2008
poznámka
návrh
územní plán obce Bezd kov
zdroj/autor
Ateliér Aurum, s.r.o., Pardubice
1:5 000
m ítko
S-JTSK
sou . systém
rok po ízení
2007
poznámka
platná dokumentace
územní plán obce Dolní Sokolovec
zdroj/autor
Ateliér Aurum, s.r.o., Pardubice
1:5 000
m ítko
S-JTSK
sou . systém
rok po ízení
2007
poznámka
platná dokumentace
územní plán obce Lány
zdroj/autor
Ateliér Aurum, s.r.o., Pardubice
1:5 000
m ítko
S-JTSK
sou . systém
rok po ízení
2007
poznámka
platná dokumentace
územní plán obce Male
zdroj/autor
Projektový ateliér, Havlí k v Brod
1:5 000
m ítko
S-JTSK
sou . systém
rok po ízení
2008
poznámka
platná dokumentace
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územní plán obce Sobí ov
zdroj/autor
Regio, projektový ateliér, s.r.o.
1:5 000
m ítko
S-JTSK
sou . systém
rok po ízení
2008
poznámka
platná dokumentace
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Lichnice
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM

Zpracovatel - jméno
Autorizovaný zpracovatel - jmén o
EKOTOXA s.r.o.
Ing. Petr Ondruška
Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
Lichnice
Název NRBC
59
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
04-05/2010
Vým ra v ha
P vodní vým ra dle ÚTP
Vým ra po revizi
1078
1221
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
%
18
Bu ina s ký elnicí devítilistou
85
24
Biková bu ina
10
7
ernýšová dubohab ina
5
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
1.49
Želelznohorský
1.5
eskobrodský
Biochory
podíl biochory v biocentru
vým ra biochory v biocentru
název
%
ha
2SQ
0,36
4,10
3BD
9,83
111,92
3BE
2,50
28,51
3BQ
3,20
36,45
4BL
3,01
34,26
4BP
2,38
27,06
4BR
4,84
55,12
4Do
3,39
38,63
4SQ
20,88
237,62
4VM
4,18
47,62
4VR
12,19
138,68
4VS
33,18
377,63
Reprezentativní biotopy
podíl biotopu v biocentru
vým ra biotopu v biocentru
íselný kód
%
ha
L2.2A
0,23
2,65
L2.2B
0,29
3,27
L4
2,59
29,44
L5.1
6,65
75,63
L5.4
11,73
133,45
sou et
21,48
244,43
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Cílová spole enstva

Zdroj: Culek M. a kol,(2003): Biogeografické len ní eské republiky II. díl, AOPK
R,

BUAD
BUAJ
BUKD
HDH
LOMO
LONO
SUB
SUH
XDA
XDSX

Acidofilní bu iny s dubem
Acidofilní jedliny hydrofilní
Kv tnaté a kalcifilní bu iny s dubem
Habrové doubravy
Mok adní (bažinné) k oviny a olšiny
Nivní poto ní olšiny Olše lepkavé
Su ové lesy s bukem
Su ové lesy s habrem
Acidofilní xerotermní doubravy
Suxerotermní doubravy
podíl stupn ekologické stability
Ekologická stabilita
stupe ekologické stability
v biocentru v %
1
0
2
10
3
50
4
35
5
5
Druh pozemku dle aktuálního stavu
ha
orná p da
3,12
lesní p da
1057,92
louky, pastviny
66,83
vodní plochy, bažina, mo ál
1,65
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
6,58
ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Území není ohroženo t žbou nerost a také plocha les je stabilizovaná. Nevýhodou prostupnosti
území je velmi úzký tvar NRBC, místy až charakteru biokoridoru.
ást C - Rámcový návrh managamentu
název
datum, místo uložení
1988, AOPK R, Správa
dle plán pé e
NPR Lichnice-Ka kovy hory,
CHKO Železené hory
CHKO Železné hory, všechny
zóny
EVL Lichnice-Ka kovy hory,
vymezení území NATURA 2000
CZ0520500
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
viz. p íloha . 2
Jednotlivé staby a jejich areály
Výrobní objekty a areály nacházející se uvnit území BC jsou vyjmuty. Je nutné stanovit konkrétní
limity pro vzájemnou koexistenci (ovzduší, voda, re žim obslužnosti, hluk, prostupnost pro p írodní
organismy v p ípad st etu s migra ními trasami - vodní toky, migrace obojživelník , hnízd ní pták
apod.)
Managament v území výrobních objekt a areál se soust e uje na pravidelný monitoring vliv na
životní prost edí a funkce ÚSES a popularizaci p írod blízkých zp sob hospoda ení a výroby
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Jednotlivé staby a jejich areály
Rekrea ní areál je enklávou uvnit NRBC a byl z BC vyjmut. Je nutné sledovat kvalitu vody a
rekreaci v budoucnu usm rnit za hranice NRBC. Historická památka Hrad Lichn ice je z BC vyjmut z
d vodu, aby bylo možné odles ovat svah a umožnit údržbu hradu.
Zhodnocení NRBC, specifikace
Území NRBC pokrývají p edevším bu iny (acidofilní i kv tnaté), typické jsou také su ové lesy a na
dn rolí olšiny. Místy jsou na vrcholech borové porost y s reliktní borovicí lesní. V CHÚ se nachází
bezzásahová zóna, kde je ponechávo mrtvé d evo. Velmi úzký a protáhlý tvar území vytvá í migra ní
p ekážku, což zp sobuje, že je zde výrazn zvýšená biodiverzita.
Velmi protáhlý tvar NRBC je daný úzkým výrazným h betem, který tvo í výrazný krajinný reliéf. Okolí
je výrazn odlesn né a pouze z n kolika míst na východní stran NRBC navazují souvislejší plochy
les .
Do NRBC byly zahrnuty i lu ní spole enstva (zar stající pole, louky a sady) mezi Žlebskými
Chvalovicemi a obcí Lh ty. Lu ní lokality po obvodu NRBC není nutné zales ovat, dosta uje
regulovaná sukcese s cílem zvýšit biodiverzitu okra j NRBC. U obce Závratec je navrženo zalesn ní
orné p dy z d vodu lepší ochrany í ního biotopu Lov tínského potoka a nadlešení
prosotorvýchparametr jinak velmi úzkého NRBC v míst hradu Lichnice.

Podklady pro vymezení
Kraj - název
PARDUBICKÝ
Podklady pro vymezení hranic
ÚP B stvina
poznámka/EXISTENCE ÚP
(STAV), SOULAD ÚP S
NAVRŽENÝM VYMEZENÍM
HRANIC NRBC

PODKLADEM BYLA ZÚR, HRANICE VEDENA V SOULADU S ÚTP V P ESNOSTI KN PO
HRANICI PARCEL

ÚP Bousov
poznámka/EXISTENCE ÚP
(STAV), SOULAD ÚP S
NAVRŽENÝM VYMEZENÍM
HRANIC NRBC

NEMÁ ÚP, PRO VYMEZENÍ HRANICE BYLA POUŽ ITA ZÚR

ÚP Hoš alovice
poznámka/EXISTENCE ÚP
(STAV), SOULAD ÚP S
NAVRŽENÝM VYMEZENÍM
HRANIC NRBC

PODKLADEM BYLA ZÚR, HRANICE VEDENA V SOULADU S ÚTP V P ESNOSTI KN PO
HRANICI PARCEL

ÚP Lipovec
poznámka/EXISTENCE ÚP
(STAV), SOULAD ÚP S
NAVRŽENÝM VYMEZENÍM
HRANIC NRBC

PODKLADEM BYLA ZÚR, HRANICE VEDENA V SOULADU S ÚTP V P ESNOSTI KN PO
HRANICI PARCEL

ÚP Mí ov-Sušice
poznámka/EXISTENCE ÚP
(STAV), SOULAD ÚP S
NAVRŽENÝM VYMEZENÍM
HRANIC NRBC

PODKLADEM BYLA ZÚR, HRANICE VEDENA V SOULADU S ÚTP V P ESNOSTI KN PO
HRANICI PARCEL

ÚP Se
poznámka/EXISTENCE ÚP
(STAV), SOULAD ÚP S
NAVRŽENÝM VYMEZENÍM
HRANIC NRBC

PODKLADEM BYLA ZÚR, HRANICE VEDENA V SOULADU S ÚTP V P ESNOSTI KN PO
HRANICI PARCEL

ÚP T emošnice
poznámka/EXISTENCE ÚP
(STAV), SOULAD ÚP S
NAVRŽENÝM VYMEZENÍM
HRANIC NRBC

PODKLADEM BYLA ZÚR, HRANICE VEDENA V SOULADU S ÚTP V P ESNOSTI KN PO
HRANICI PARCEL

ÚP Žlebské Chvalovice
poznámka/EXISTENCE ÚP
(STAV), SOULAD ÚP S
NAVRŽENÝM VYMEZENÍM
HRANIC NRBC

NEMÁ ÚP, PRO VYMEZENÍ HRANICE BYLA POUŽ ITA ZÚR
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Polom
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM

Zpracovatel - jméno

Autorizovaný zpracovatel - jmén o

EKOTOXA s.r.o.

Ing. Petr Ondruška

Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
Polom
Název NRBC
Identifika ní íslo NRBC

60

Datum zpracování

04-05/2010

Vým ra v ha

P vodní vým ra dle ÚTP

Vým ra po revizi

1147,3

1268

ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ

%

18

Bu ina s ký elnicí devítilistou

40

24

Biková bu ina

50

44

Podmá ená rohovcová smr ina

10

Biogeografické jednotky
Bioregion

název

1.49

Železnohorský

Biochory

podíl biochory v biocentru

vým ra biochory v biocentru

%

ha

4BP

2,19

27,64

4BR

6,04

76,05

4BS

4,00

50,44

5Do

17,30

219,00

5PP

32,76

415,83

5PS

37,70

478,14

podíl biotopu v biocentru

vým ra biotopu v biocentru

%

ha

L2.2A

0,20

2,56

L2.2B

0,18

2,28

L9.2B

0,09

1,12

sou et

0,47

5,95

název

Reprezentativní biotopy
íselný kód

Cílová spole enstva

Zdroj: Culek M. a kol,(2003): Biogeografické len ní eské republiky II. díl, AOPK

BUAD
BUAJ
BUAS
BUKD
BUKK
LOMO
LONO
LONS
SMP
SUB

Acidofilní bu iny s dubem
Acidofilní jedliny hydrofilní
Acidofilní bu iny s jedlí a smrkem
Kv tnaté a kalcifilní bu iny s dubem
Kv tnaté a kalcifilní bu iny s klenem a jedlí
Mok adní (bažinné) k oviny a olšiny
Nivní poto ní olšiny Olše lepkavé
Nivní (pob ežní) smrkové olšiny
Podmá ené smr iny
Su ové lesy s bukem
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R,

Ekologická stabilita

stupe ekologické stability
1

podíl stupn ekologické
stability v biocentru v %
7

2

1

3

73

4

20

5

0

Druh pozemku dle aktuálního stavu
orná p da

ha
61,26

lesní p da

929,90

louky, pastviny

220,37

vodní plochy, bažina, mo ál
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky

28,74
7,49

ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika – zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Území NRBC v sou asnosti není ohrožováno výstavbou nebo investi ními zám ry. Hranice je v ÚP
stabiln vyzna ena a p edevším v západní ásti je vedena ppo okraji lesního komplexu. Z NRBC je
vy ato území obce Hluboká, hranice jsou vedeny po okra ji parcel.
ást C – Rámcový návrh managamentu
název
dle plán pé e

PP Zadní rybník
PP Mlýnský rybník
PP Buchtovka
PR Polom
PP Zub í

datum, místo uložení
01.01.2010 – 31.12.2018,
2854/ZV/2009, ÚSOP
01.01.2010 – 31.12.2018,
3319/ZV/2009, ÚSOP
v sou asné dob nemá platný
Plán pé e
01.01.2009 – 31.12.2018,
00443/ZH/2009, ÚSOP
01.01.2009 – 31.12.2020,
449/ZH/2009/AOPK, ÚSOP

CHKO Železné hory
CHKO Ž árské vrchy
vymezení území NATURA 2000
LHP

nebyla poskytnuta
data

Návrh zásad managamentu
viz. p íloha . 2
Zhodnocení NRBC, specifikace
Území NRBC reprezentuje trvalé p írodní podmínky Železnohorského bioregionum, který je tvo en
vrchovinou s pestrou geologickou skladbou. NRBC zah rnuje podmínky pro potenciálnií vegetaci
kv tnatých a acidofilních bu in a jedlin, spole n s podmá enými smr inami. Okraje NRBC tvo í niva
í ky Chrudimky, kde nachází také rybníky (u Trhové Ka menice), jižní hranice BC vytvá í více lenitý
okraja zahrnuje také dnešní bolky orné p dy. Z NRBC jsou vy len ny obce Zub í a Hluboká, které
však mají rekrea ní charakter a velmi difúzní extravilán (zahrady, s ady, louky). N které ásti však
bude nutné v budocnu um le zalesnit, p ípadn ponechat ízené sukcesi. Zbývající ást hranice je
vedena po okraji souvislého lesního porostu a u obc e Horní Bradlo se vrací do nivy í ky Chrudimky.
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Zhodnocení NRBC, specifikace
Území je výrazn diferencované, co se tý e lesnatosti. Východní ást je nutno výrazn ji zalesnit a
vytvo it podmínky pro rozvoj p írodních biotop . V sou asnosti se na území NRBC nacházejí pouze
zbytky bukojedlového pralesa. Reprezentativní spole enstva, kterými jsou bu iny, se zde
nenacházejí.
U obce K emenice je NRBC oproti ÚTP zv tšeno o plochu lesa z d vodu jasného vymezení hranice
- po okraji cesty
Východní ást NRBC je mnohem mén lesnatá a zahrnuje také otev ené plochy zem d lské p dy.
P írodní biotopy zaujímají v sou asnosti pouze 11% území.

Podklady pro vymezení
Kraj - název
Pardubický
Vyso ina
Podklady pro vymezení hranic
ÚP Trhová Kamenice
poznámka/EXISTENCE
ÚP (STAV), SOULAD
ÚP S NAVRŽENÝM
VYMEZENÍM HRANIC
NRBC

ANO, hranice NRBC je vedena v souladu s ÚP, jen mí stn upravená s
p ihlédnutím k hranici parcely v KN

ÚP Vyso ina
poznámka/EXISTENCE
ÚP (STAV), SOULAD
ÚP S NAVRŽENÝM
VYMEZENÍM HRANIC
NRBC

NE, podkladem byla ZÚR, hranice NRBC byla zp esn na na hranici parcel dle
KN
ÚP Libice nad Doubravou
poznámka/EXISTENCE
ÚP (STAV), SOULAD
ÚP S NAVRŽENÝM
VYMEZENÍM HRANIC
NRBC

ANO, hranice v ÚP byly kontrolovány v ÚAP ORP Chot bo

ÚP Horní Bradlo
poznámka/EXISTENCE
ÚP (STAV), SOULAD
ÚP S NAVRŽENÝM
VYMEZENÍM HRANIC
NRBC

NRBC . 61

ANO, hranice NRBC je vedena v souladu s ÚP a místn upravená s
p ihlédnutím k hranici parcely v KN

Ras ve
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM

Zpracovatel - jméno
Autorizovaný zpracovatel - jmén o
EKOTOXA s.r.o.
Ing. Radek Pavla ka
Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
Ras ve
Název NRBC
61
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
12/2009
Vým ra v ha
P vodní vým ra dle ÚTP
Vým ra po revizi
1 298
1 286
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
%
18
Bu ina s ky elnicí devítilistou
35
24
Biková bu ina
35
42
Ostatní acidofilní bory
30
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
1.50
Velkomezi í ský
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Biochory
název
-4BH
4BS
4Do
4PS
-4US
Reprezentativní biotopy
íselný kód
K3
L2.2
L5.1
L5.4
L8.1B
M1.1
M2.1
M1.7
R2.2
T1.1
T1.5
T1.6
V1F
V4B
sou et
Cílová spole enstva
ADX

BOAD

BUAD
BUAJ
BUAJs

BUKD

LONO
SPS
SUH
VOLT
VOVT
Ekologická stabilita

podíl biochory v biocentru
%
23,70
30,47
9,74
28,93
7,17
podíl biotopu v biocentru
%
0,34
0,54
0,58
2,54
12,85
0,06
0,51
0,02
0,01
0,01
0,18
0,03
0,00
0,02
17,69

vým ra biochory v biocentru
ha
304,83
391,86
125,30
372,05
92,17
vým ra biotopu v biocentru
ha
4,41
6,96
7,47
32,67
165,26
0,72
6,52
0,21
0,16
0,14
2,37
0,41
0,04
0,21
227,56

Zdroj: Culek M., Biogeografické len ní R, AOPK, 2003; Pet í ek V. a kol.: Pé e o
chrán ná území I. Nelesní spole enstva, AOPaK, Praha 1999 Míchal I., Pet í ek V.:
Pé e o chrán ná území II. Lesní spole enstva, AOPaK, Praha 1999

Acidofilní doubravy xerické (as. Festuco ovinae-Quercetum roboris,
Luzulo albidae-Quercetum, Calluno-Quercetum )
Acidofilní bory na skalách a hadcích s dubem ( Hieracio pallidiPinetum, Cardaminopsio petraeae-Pinetum, Cladonio r angiferinaePinetum sylvestris, Vaccinio myrtilli-Pinetum sylve stris bez varianty
s Erica carnea, Asplenio cuneifolii-Pinetum sylvest ris bez varianty s
Erica carnea)
Acidofilní bu iny s dubem (as. Carici-Quercetum, Luzulo-Fagetum
krom nejvyšších poloh)
Acidofilní jedliny hygrofilní (as. Luzulo pilosae-Abietum) - (s Dbl,
Bk)
Acidofilní jedliny suché (as. Deschampsio flexuosae-Abietum) - (s
Bo, oj. Sm, Dbz, Jv, ke i)
Kv tnaté a kalcifilní bu iny s dubem (as. Melico-Fagetum, Carici
pilosae-Fagetum, Tilio plathyphylli-Fagetum, Tilio cordataeFagetum, Cephalanthero-Fagetum, dolní ást Dentario
enneaphylli-Fagetum)
Nivní poto ní olšiny olše lepkavé (as. Stellario-Alnetum glutinosae,
Arunco-Alnetum, Carici remotae-Fraxinetum )
Vegetace bezlesých skal, sutí a primitivních p d
Su ové lesy s habrem (Aceri-Carpinetum)
Vegetace rákosin a vysokých ost ic tekoucích vod (ripál )
Vegetace istých tekoucích vod (subripál )
podíl stupn ekologické stability
stupe ekologické stability
v biocentru v %
1
20
2
60
3
10
4
5
5
5

187

Druh pozemku dle aktuálního stavu
ha
orná p da
67,18
lesní p da
113,70
louky, pastviny
1079,64
vodní plochy, bažina, mo ál
26,09
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
0,55
ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC n jak
ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC, výstavba
nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
územím NRBC prochází PHO I a PHO II VN Mostišt
Západní ást NRBC kolem Kn žského rybníka a u Opatského rybníka narušeno rekre a ním ruchem z
chat. V k.ú. Bory navazuje NRBC t sn na zahrady rodinných dom ( erné skládky, ší ení ruderál a
neofyt . Podobné ohrožení p edstavuje obytná zástavba, pila a silnice v cenné n iv Oslavy pod
Krásn vsí. Riziko p edstavuje zp sob lesního hospoda ení (v tšina porost je v mýtním v ku), což však
dává šanci k žádoucí zm n druhové skladby. Hodnotné vlhké louky zar stají nebo se využívají
intenzivn , nap . v niv Baba ky západn od Bor . Možnost ší ení ruderál z bývalého lomu pod
Krásn vsí. Myslivecké obhospoda ování území vede k preferenci lovné zv e a tím i ke snížení p irozené
obnovy listnatých d evin.
ást C - Rámcový návrh managamentu
název
datum, místo uložení
dle plán pé e
PP 250 Mrázkova louka,
1998, M Ú Velké Mezi í í
PP 1448 Ras ve
1998, M Ú Velké Mezi í í
vymezení území NATURA 2000
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
Management stanovišt spo ívá v postupné zm n druhové skladby lesních porost sm rem k p irozené
druhové skladb s ohledem na mýtní v k v tšiny lesních porost , zajišt ní typologického hospoda ení ve
stávajících lesních porostech. V lesních porostech je t eba posilovat zastoupení buku, u hadcových bor
borovice lesní. Eliminovat holose ný zp sob hospoda ení ve prosp ch zp sobu výb rného i max.
holose ného maloplošného k vytvo ení p irozené prostorové i druhové struktury lesních poro st . U
travnatých spole enstev je nutné odstra ování náletových d evin, regulace porostu se ením, pop .
ízenou pastvou. Na území je nutno zachovat lesní lem y, k oviny a TTP.
Zhodnocení NRBC, specifikace
Hranice NRBC jsou zp esn ny hranicemi parcel dle KN. Západn od obce Dolní Bory je hranice nov
vedena podél komunikace III. t ídy . 1126/1 (zp esn ní dle hranic parcel KN). Navrženo je jen n kolik
díl ích zm n. 1. Západní ást hranice NRBC, kde jsou vy aty plochy PUPFL s rekrea ním Kn žským
rybníkem a zástavbou v k.ú. Záseka zabíhající do ap endixu, porosty se nevyzna ují významnou kvalitou
(prostorová ani druhová diverzita), není ani EVL, a ni MZCHÚ; 2. V severn jším úseku jihozápadní ásti
hranice NRBC jsou vy aty plochy TTP, v podstat jde o up esn ní hranice NRBC dle hranice parcel KN s
p i azením kvalitního lesního lemu a polop irozené louky (vysoká diverzita); 3. Jihozápadní ást hranice
NRBC, meze nad obcí Olší nad Oslavou, vysoce kvalitní z pohledu krajinného rázu, zachování krajinných
struktur, biodiverzity; 4. Rozší ení jižní hranice NRBC, východn od obce Dolní Bory, výrazn jší rozší ení
NRBC o kvalitní mozaiku krajinotvorných prvk - meze, remízy TTP; reprezentativní biotopy; 5. Ji žní
hranice NRBC, severozápadn od obce Dolní Bory, vy aty plochy TTP - jde o up esn ní hranice NRBC
dle hranice parcel KN s p i azením kvalitního lesního lemu a polop irozené louky; 6. Jižní hranice NRBC,
severn od obce Dolní Bory, p i azení území s rybníkem Horník, plocha p i azena z d vodu výskytu
vzácn jších druh rostlin nap . Leersia oryzoides; 7. Východní hranice NRBC, p i azeny plochy PUPFL jde o up esn ní hranice NRBC dle hranice parcel KN s p i azením kvalitního lesního lemu a polop irozené
louky; 8. Severní hranice NRBC, vy aty plochy PUPFL - jde o up esn ní hranice NRBC dle hranice parcel
KN s p i azením kvalitního lesního lemu a polop irozené louky; 9. Severozápadní hranice NRBC, vy aty
plochy kulturních TTP, mezí a drobných remíz severn od obce Krásn ves - jde o up esn ní hranice
NRBC dle hranice parcel KN s p i azením kvalitního lesního lemu a polop irozené louky. Zm ny hranice
NRBC nevedou k potla ení potenciálních p írodních podmínek NRBC.
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Zhodnocení NRBC, specifikace
polop irozené louky; 9. Severozápadní hranice NRBC, vy aty plochy kulturních TTP, mezí a
drobných remíz severn od obce Krásn ves - jde o up esn ní hranice NRBC dle hranice parcel KN
s p i azením kvalitního lesního lemu a polop irozené louky. Zm ny hranice NRBC nevedou k
potla ení potenciálních p írodních podmínek NRBC.
Geomorfologicky pln reprezentativní - plochá, výškov málo lenitá. Vzhledem k rozsáhlému území
s nižším stupn m ekologické stability, se doporu uje vymezení stabiln jších jádrových území na
území PP Ras ve (severozápadní ást NRBC) a v oblasti Mrázkovy louky (severovýchodn í ást
NRBC). Na t chto území lze porosty definovat se zvýšen jší prostorovou i druhovou diverzitou.
Porost dle popisu v Katalogu biotop z hlediska fyziognomie, p ítomnosti diagnostických druh i z
hlediska dalších charakteristik je zachován zejména v PP Ras ve (jediný souvislejší fragment
kyselých bu in) a PP Mrázkova louka (vlhká až rašelinná lu ní enkláva v lese), které p edstavují
dohromady do 5% vým ry NRBC. Zvláštnost p edstavují áste n zachované hadcové bory ve
východní a centrální ásti NRBC, s charakteristickým bylinným patrem. Na levém b ehu Oslavy
zachován fragment skalního boru s p irozenou vegetací a podrostem. Ve vlhkých úžlabinác h a kolem
rybník p evažují olšiny bažinné a prameništní, áste n p evedené na kulturní smr iny.
Krom Mrázkovy louky, která je lu ní enklávou v lese, se vyskytují vlhké a mokré polo p irozené louky
v menších vým rách v nivách a kolem rybník , áste n pod Krásn vsí a u rybníka Babák. V
d sledku extenzifikace však podléhají degradující suk cesi, západn od Bor naopak intenzifikaci.
Cenné jsou i pom rn etné rybníky na okrajích BC. Zbytek BC, tj. cca 70 % p edstavují kulturní
smr iny, na sv tlinách s áste n zachovalým podrostem s dominující bor vkou, kapradí nebo
ost icemi. V biocentru chybí zásadní biotop - bikové bu iny. Nedaleko NRBC v okruhu do 10 km se
nachází jiná MZCHÚ, a to PR 1278 Baba-V bukách, PP 1444 Dobrá Voda, PP 1680 Ouperek, PP
1961 Jersínská strá , PP 2233 Šebe , a EVL, a to CZ0610175 Baba, CZ0612134 Dolní rybní k u
Újezda, CZ0613319 Fick
rybník, CZ0612135 Hodíškovský rybník, CZ0612137 Ob ecník,
CZ0612140 Podvesník, CZ0612143 Rybník u Zadního Zho ce, CZ0614052 Rybníky u Rudolce,
CZ0613331 Šimkovský rybník, CZ0614057 Zn tínské rybníky.

Podklady pro vymezení
kraj - název
Kraj Vyso ina
Podklady pro vymezení hranic
ZÚR kraje Vyso ina
forma
výkres Plochy a koridory nadmístního významu
zdroj/autor
DHV R, spol. s r.o.; Praha
m ítko
1 : 100 000
rok po ízení
2008
poznámka
ZUR jsou ve fázi projednávání
ÚAP Kraje Vyso ina
zdroj/autor
Atelier T-plan, s.r.o., Praha
m ítko
1:100 000
sou . systém
S-JTSK
rok po ízení
2008
ÚAP ORP Velké Mezi í í
zdroj/autor
GB-geodezie Brno, spol. s r.o.
m ítko
1:50 000-100 000
sou . systém
S-JTSK
rok po ízení
2008
ÚAP ORP Ž ár nad Sázavou
zdroj/autor
Studio P, Ing. arch. Marie Psotová, Ž ár nad Sázavou
m ítko
1:10 000
sou . systém
S-JTSK
rok po ízení
2009
ÚPD obce Kn ževes
zdroj/autor
Ing. arch. Martin Dobiáš, Havlí k v Brod
m ítko
1:5 000
sou . systém
S-JTSK
rok po ízení
2009
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ÚPD obce Krásn ves
zdroj/autor
Ing. arch. Martin Dobiáš, Havlí k v Brod
m ítko
1:5 000
sou . systém
S-JTSK
rok po ízení
2009
ÚPD obce Netín
sou . systém
S-JTSK
rok po ízení
2010
poznámka
zadání ÚP
ÚPD obce Radostín
zdroj/autor
Drupos-Projekt, v.o.s., Havlí k v Brod
m ítko
1:2 880
sou . systém
S-JTSK
rok po ízení
1997
ÚPD obce Sklené nad Oslavou
sou . systém
S-JTSK
rok po ízení
2010
poznámka
návrh zadání
ÚPD obce Velké Mezi í í
m ítko
1:5 000
sou . systém
S-JTSK
rok po ízení
2009
poznámka
digitální podklad: http://twist.mestovm.cz /tms/mu_ver2/index.php?frame

NRBC . 62

Údolí Hodonínky
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM

Zpracovatel - jméno
Autorizovaný zpracovatel - jmén o
EKOTOXA s.r.o.
Ing. Radek Pavla ka
Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
Údolí Hodonínky
Název NRBC
62
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
01/2010
Vým ra v ha
P vodní vým ra dle ÚTP
Vým ra po revizi
1 663
1 772
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
%
7
ernýšová dubohab ina
45
18
Bu ina s ky elnicí devítilistou
55
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
1.51
Sýko ský
Biochory
podíl biochory v biocentru
vým ra biochory v biocentru
název
%
ha
4PS
5,08
90,08
4SS
35,26
624,86
-4UQ
14,75
261,31
-4US
35,53
629,62
5VS
9,37
165,97
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Reprezentativní biotopy
íselný kód
L2.2A
L2.2B
L3.1
L4
L5.1
S1.2
T1.1
T1.4
T1.5
T3.4B
sou et
Cílová spole enstva
ADJs
ADX

BOAD

BOAS

BUAD
BUAS

BUKD

BUKK

LONO
SPS
SUB
SUH
VOLT
VOVT
Ekologická stabilita

podíl biotopu v biocentru
%
0,48
0,07
2,85
12,00
8,27
0,03
3,14
0,11
0,09
0,07
27,12

vým ra biotopu v biocentru
ha
8,56
1,31
50,42
212,58
146,47
0,49
55,72
1,97
1,68
1,30
480,50

Zdroj: Culek M., Biogeografické len ní R, AOPK, 2003; Pet í ek V. a kol.: Pé e
o chrán ná území I. Nelesní spole enstva, AOPaK, Praha 1999 Míchal I., Pet í ek
V.: Pé e o chrán ná území II. Lesní spole enstva, AOPaK, Praha 1999

Acidofilní doubravy jedlové suché (as. Abieti-Quercetum)
Acidofilní doubravy xerické (as. Festuco ovinae-Quercetum
roboris, Luzulo albidae-Quercetum, Calluno-Quercetu m)
Acidofilní bory na skalách a hadcích s dubem ( Hieracio pallidiPinetum,
Cardaminopsio
petraeae-Pinetum,
Cladonio
rangiferinae-Pinetum
sylvestris,
Vaccinio
myrtilli- Pinetum
sylvestris bez varianty s Erica carnea, Asplenio cuneifolii-Pinetum
sylvestris bez varianty s Erica carnea)
Acidofilní bory na skalách a hadcích se smrkem ( Betulo
carpaticae-Pinetum sylvestris, Vaccino myrtilli-Pin etum sylvestris jen varianta s Erica carnea, Asplenio cuneifolii-P inetum sylvestris
- jen varianta s Erica carnea)
Acidofilní bu iny s dubem (as. Carici-Quercetum, Luzulo-Fagetum
krom nejvyšších poloh)
Acidofilní bu iny s jedlí a smrkem (as. Calamagrostio villosaeFagetum, Luzulo-Fagetum - jen nejvyšší polohy)
Kv tnaté a kalcifilní bu iny s dubem (as. Melico-Fagetum, Carici
pilosae-Fagetum, Tilio plathyphylli-Fagetum, Tilio cordataeFagetum,
Cephalanthero-Fagetum ,
dolní
ást
Dentario
enneaphylli-Fagetum)
Kv tnaté a kalcifilní bu iny s klenem a jedlí (Dentario glandulosaeFagetum, Aceri-Fagetum, p evážná
ást asociací Dentario
enneaphylli-Fagetum
a
Festuco-Fagetum ,
horní
okraj
Cephalanthero-Fagetum)
Nivní poto ní olšiny olše lepkavé (as. Stellario-Alnetum glutinosae,
Arunco-Alnetum, Carici remotae-Fraxinetum )
Vegetace bezlesých skal, sutí a primitivních p d
Su ové lesy s bukem (svaz Tilio-Acerion bez as. AceriCarpinetum)
Su ové lesy s habrem (Aceri-Carpinetum)
Vegetace rákosin a vysokých osgt ic tekoucích vod (ripál )
Vegetace istých tekoucích vod (subripál )
podíl stupn ekologické stability
stupe ekologické stability
v biocentru v %
1
20
2
35
3
30
4
10
5
5
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Druh pozemku dle aktuálního stavu
ha
orná p da
26,95
lesní p da
1524,49
louky, pastviny
193,72
vodní plochy, bažina, mo ál
5,28
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
13,87
ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
není z hlediska ZÚR JmK ani ÚP obcí
Ohrožení zbytk p irozených lesních porost mimo ZCHÚ lesním hospoda ením. Opoušt ní a
degradace lu ních spole enstev. Negativní vliv chatových oblastí ve Št pánov a v Horních epí.
Intenzivní doprava údolím Hodonínky a možné úpravy t lesa komunikace. Sezóní turistika v PR
Údolí Chlébského potoka. Myslivecké obhospoda ování území vede k preferenci lovné zv e a tím i
ke snížení p irozené obnovy listnatých d evin.
ást C - Rámcový návrh managamentu
název
datum, místo uložení
2002-2011, 1997-2012, M Ú
PR 1461 epi k v vrch a Údolí
dle plán pé e
Boskovice, kraj. Ú ad
Hodonínky
Jihomoravského kraje
2002-2011, 1997-2012, M Ú
PR 1471 Hrádky
Tišnov, kraj. Ú ad
Jihomoravského kraje
PP 1854 U Hamr
PP 1858 Svratka
PP 1863 K ižník
PP 1867 Habrová,
PP 1872 Ka iny
PP 1877 Nad Berankou
PP 1941 Údolí Chlébského
dle plán pé e
potoka,
PP 1854 Nad koupališt m
EVL CZ0620132 Údolí
vymezení území NATURA 2000
Chlébského potoka
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
Management BC spo ívá v postupné zm n druhové skladby lesních porost sm rem k p irozené
druhové skladb s ohledem na mýtní v k v tšiny lesních porost . Typologické hospoda ení ve
stávajících lesních porostech. V lesních porostech je t eba posilovat zastoupení buku, u hadcových
bor borovice lesní. Eliminovat holose ný zp sob hospoda ení ve prosp ch zp sobu výb rného i
max. holose ného maloplošného k vytvo ení p irozené prostorové i druhové struktury lesních
porost . U travnatých spole enstev je nutné odstra ování náletových d evin, regulace porostu
se ením jednou až dvakrát ro n dle typu vegetace, pop . ízenou pastvou. Na území je nutno
zachovat lesní lemy a k oviny.
Zhodnocení NRBC, specifikace
Navrhovaná hranice NRBC je vedena v tšinou po hranicích parcel dle KN a jinak se snaží
respektovat hranici p vodní, vymezenou dle ÚTP. Navrženo je jen n kolik dí ích zm n. 1. Malé
zv tšení NRBC o polop irozenou louku nad Št pánovem. 2. Malé zv tšení o cíp lesa a výb žek
polop irozené louky severn od Chlébského. 3 Zv tšení v jižní ásti o celou plochu EVL Údolí
Chlébského potoka. 4. Zv tšení na severozápad o plochu PP Nad koupališt m.
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Zhodnocení NRBC, specifikace
Geomorfologicky pln reprezentativní - pom rn široký h eben p etnut hlubokým údolím Hodonínky
a na východ dosti ost e spadá do údolí Svratky. V bítešských ortorulách v yvinuty etné mrazové
skalní sruby s navazujícími balvanitými proudy. Výš ková lenitost pom rn vysoká. Porost dle
popisu v Katalogu biotop z hlediska fyziognomie, p ítomnosti diagnostických druh i z hlediska
dalších charakteristik je zachován zejména v ZCHÚ. Kv tnaté bu iny zachovány p evážn v PR
epi k v vrch a Údolí Hodonínky, PR Hrádky a PR Ka iny. Na malé ploše v PR epi k v vrch a
Údolí Hodonínky zachovány i su ové lipové javo iny. V okrajových porostech kolem obcí Dolní a
Horní epí zachovány hab iny a dubohab iny. Dob e zachovány údolí Hodonínky a Chlébského
potoka. I smr iny si uchovaly mnohde v podrostu indika ní druhy bu in.
Velmi cenná je z hlediska biodiverzity, ale i kraji nného rázu mozaika polokulturních ovsíkových luk,
mezí a lenitých lesních okraj mezi obcemi Dolní a Horní epí.

Podklady pro vymezení
kraj - název
Kraj Vyso ina
Jihomoravský kraj
Podklady pro vymezení hranic
ZÚR Jihomoravského kraje
zdroj/autor
Ateliér T-plan, s.r.o.
1:100 000
m ítko
S-JTSK
sou . systém
rok po ízení
2009
poznámka
návrh
ZÚR kraje Vyso ina
forma
výkres Plochy a koridory nadmístního význam u
zdroj/autor
DHV R, spol. s r.o.; Praha
m ítko
1 : 100 000
rok po ízení
2008
poznámka
ZUR jsou ve fázi projednávání
ÚAP Kraje Vyso ina
zdroj/autor
Atelier T-plan, s.r.o., Praha
m ítko
1:100 000
sou . systém
S-JTSK
rok po ízení
2008
ÚAP ORP Boskovice
zdroj/autor
Arch.design, s.r.o., Geodis, s.r.o.
m ítko
1:25 000
sou . systém
S-JTSK
rok po ízení
2008
ÚAP ORP Byst ice nad Pernštejnem
zdroj/autor
Urbanistické st edisko Brno, spol. s r.o.
m ítko
1:10 000
sou . systém
S-JTSK
rok po ízení
2008
ÚAP ORP Tišnov
zdroj/autor
Urbanistické st edisko Brno, spol. s r.o.
m ítko
1:10 000
sou . systém
S-JTSK
rok po ízení
2008
ÚPD obce ernovice
sou . systém
S-JTSK
rok po ízení
2009
poznámka
návrh zadání
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ÚPD obce Prosetín
zdroj/autor
A-projekt Pradubice, Ing. arch. P. Kope cký
m ítko
1:2 880
sou . systém
S-JTSK
rok po ízení
2002
ÚPD obce Skorotice
zdroj/autor
Studio Region, Ing. arch. Miloslav Sohr
m ítko
1:5 000
sou . systém
S-JTSK
rok po ízení
2010
poznámka
návrh
ÚPD obce Št pánov nad Svratkou
sou . systém
S-JTSK
rok po ízení
2007
poznámka
návrh
ÚPD obce Uj ov
zdroj/autor
Studio P, Ing. arch. Marie Psotová, Ž ár nad Sázavou
m ítko
1:5 000
sou . systém
S-JTSK
rok po ízení
2009

NRBC . 63

Vojenský (Repešský žleb)
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM

Zpracovatel - jméno
Autorizovaný zpracovatel - jmén o
Ekotoxa s.r.o.
Ing. Radek Pavla ka
Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
Vojenský (Repešský žleb)
Název NRBC
63
Identifika ní íslo NRBC
reprezentativní
Datum zpracování
03/2010
Vým ra v ha
P vodní vým ra dle ÚTP
Vým ra po revizi
2 076
2 027
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
%
7
ernýšová dubohab ina
5
16
Strdivková bu ina
50
24
Biková bu ina
15
36
Biková a/nebo jedlová doubrava
30
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
1.52
Drahanský
Biochory
podíl biochory v biocentru
vým ra biochory v biocentru
název
%
ha
3BM
11,57
234,56
3UM
10,67
216,34
4BM
40,90
829,08
4UM
36,86
747,09
Reprezentativní biotopy
podíl biotopu v biocentru
vým ra biotopu v biocentru
íselný kód
%
ha
L5.1
19,83
402,00
sou et
19,83
402,00
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Cílová spole enstva

Zdroj: Culek M. (2003): Biogeografické len ní R, AOPK R; Pet í ek, V. et al.
(1999): Pé e o chrán né území I, Nelesní spole enstva. AOPK R, Praha, 452 s.;
Míchal. I., Pet í ek, V. eds. (1999): Pé e o chrán né území II, Lesní spole enstva.
AOPK R, Praha, 714 s

Vodní a bažinná spole enstva
Hygrofilní až mezofilní travní spole enstva (vlhké až sv ží louky,
pastviny a slaniska)
K oviny
Mok adní a pob ežní k oviny a lesy
Bu iny a jedliny
Spole enstva prameniš a rašeliniš
Su ové a roklinové lesy
Acidofilní doubravy
podíl stupn ekologické stability
Ekologická stabilita
stupe ekologické stability
v biocentru v %
1
10
2
25
3
50
4
10
5
5
Druh pozemku dle aktuálního stavu
ha
orná p da
1,35
lesní p da
1999,41
louky, pastviny
22,12
vodní plochy, bažina, mo ál
2,16
ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC n jak
ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC, výstavba
nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Jde o rozsáhlé, celistvé a p írod blízké lesní porosty bez zásadního prostorového, f unk ního nebo
kvalitativní narušení. Ve východní ásti u Hamr se nachází vojenská st elnice s lokálním nep íznivým
vlivem v d sledku hlu nosti, st elby a terénních úprav. Dalším možným narušením moho u být necitlivé
zp soby lesního hospodá ství (holose , zvyšování podíl smrk apod.). Lokální narušení p edstavují tedy
v okolí Hamr a Žárovic rekrea ní chaty (hluk, pobíhání ps , erné skládky, ohn , ší ení invazních a
nep vodních rostlin). Místy p evažují um lé smrkové nebo borové monokuktury. S ohledem na to , že cca
90 % NRBC je sou ástí vojenského újezdu, není z pohledu územn plánovací dokumentace NRBC
ohroženo zám ry.
ást C - Rámcový návrh managamentu
název
datum, místo uložení
dle plán pé e
NE
vymezení území NATURA 2000 NE
jiné (rozepsat)
NE
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
Odstra ování invazních d evin. Zachování p írod blízkého prosv tleného v kov rozr zn ného
lesního porostu. Lesní hospoda ení na typologických principech.
Zhodnocení NRBC, specifikace
NRBC 63 zaujímá ást východního okraje severní plošiny Drahanské vrc hoviny spadajícího pom rn
úzkými zahloubenými údolími do Prost jovského bioregionu. V d sledku využití území jako
vojenskéhoújezdu je NRBC 63 prakticky kompletn zalesn no s výjimkou úzké travnaté nivy
Hlou ely. Na kulmských drobách a b idlicích p evažují p írod blízké bu iny, místy acidofilní
doubravy, kulturní bory a smr iny. Porosty jsou v kov rozr zn né, v úzkých údolích zachována jak
skalní spole enstva, tak spol enstva p irozen tekoucích drobných vodních tok . Z pohledu ochrany
p írody jsou nejvýznamn jší porosty v jihovýchodní ásti NRBC. Vzhledem k nadlimiti nosti NRBC a
p i pot eb realizace ústupové varianty se doporu uje redukovat plochy na severu NRBC. Navržené
zm ny oproti ÚTP: V k.ú. Bousín navrženy p i lenit lokality polokulturních luk s k ovinami a remízy.
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Zhodnocení NRBC, specifikace
Jižní hranice NRBC byla zp esn na hranicemi parcel KN, došlo k drobným zm nám oproti hranici
NRBC dle ÚTP. V k.ú. Žárovice p i len na plocha PP Pavle kova skalka - druhotná stepní lokalita s
xerotermní kv tenou, v k.ú. Hamry p i azena plocha MZCHÚ PP Hamerská strá - k ovinatá strá s
teplomilnými spole enstvy, strmá strá s místn vystupujícím skalním podložím, východní ást
hranice NRBC, k.ú. Hamry vy aty plochy PUPFL s nejvyšším tlakem okolní zástavby a innostmi, jde
o zp esn ní hranice NRBC dle hranic parcel KN. Severní hrani ce v k.ú. Stínava p idány plochy ZPFpostagrárních spole enstev, drobné plochy TTP, k ovin, mezí a remíz . Severozápadní ást hranice
NRBC vy aty plochy PUPFL, vzhledem k nadlimitnosti NRBC a d alšího drobného rozší ení se vy aly
plochy PUPFL bez speciálního ekologického významu, s velkoplošným hospoda ením a bez
reprezentativních biotop , zp esn ní hranice NRBC dle hranic parcel KN. NRBC je dvojá sobn
nadlimitní. Hranice NRBC jsou zp esen ny dle hranic parcel KN. Zm nami nedošlo ke zm n
potenciálních p írodních podmínek NRBC. Jádrové území lze vymezit v centrální ásti NRBC.
spole enstvy, strmá strá s místn vystupujícím skalním podložím, východní ást hranice NRBC,
k.ú. Hamry vy aty plochy PUPFL s nejvyšším tlakem okolní zástavby a innostmi, jde o zp esn ní
hranice NRBC dle hranic parcel KN. Severní hranice v k.ú. Stínava p idány plochy ZPFpostagrárních spole enstev, drobné plochy TTP, k ovin, mezí a remíz . Severozápadní ást hranice
NRBC vy aty plochy PUPFL, vzhledem k nadlimitnosti NRBC a d alšího drobného rozší ení se vy aly
plochy PUPFL bez speciálního ekologického významu, s velkoplošným hospoda ením a bez
reprezentativních biotop , zp esn ní hranice NRBC dle hranic parcel KN. NRBC je dvojá sobn
nadlimitní. Hranice NRBC jsou zp esen ny dle hranic parcel KN. Zm nami nedošlo ke zm n
potenciálních p írodních podmínek NRBC. Jádrové území lze vymezit v centrální ásti NRBC.

Podklady pro vymezení
kraj - název
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Podklady pro vymezení hranic
ZÚR Jihomoravského kraje
zdroj/autor
Ateliér T-plan, s.r.o.
1:100 000
m ítko
S-JTSK
sou . systém
rok po ízení
2009
poznámka
návrh
ÚAP Jihomoravského kraje
zdroj/autor
Atelier T-plan, s.r.o.
m ítko
1:25 000
S-JTSK
sou . systém
rok po ízení
2009
poznámka
digitální podklad: http://195.113.158.114/ jmkklient/Default.aspx?variant=UAP
ÚAP ORP Prost jov
zdroj/autor
EKOTOXA, s.r.o.
m ítko
1:20 000
S-JTSK
sou . systém
ÚAP ORP Vyškov
zdroj/autor
Ing. arch. Petr Malý, EKOTOXA, s.r.o.
m ítko
1:25 000
S-JTSK
sou . systém
rok po ízení
2009

196

NRBC . 64

Raškov
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM

Zpracovatel - jméno
Autorizovaný zpracovatel - jmén o
EKOTOXA s.r.o.
Ing. Petr Ondruška
Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
Raškov
Název NRBC
64
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
04-05/2010
Vým ra v ha
P vodní vým ra dle ÚTP
Vým ra po revizi
1896
2043
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
%
18
Bu ina s ký elnicí devítilistou
70
25
Smrková bu ina
25
7
ernýšová dubohab ina
5
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
1.53
Šumperský
Biochory
podíl biochory v biocentru
vým ra biochory v biocentru
název
%
ha
4Nh
0,83
16,87
4SH
4,24
86,72
4SQ
9,92
202,75
4UQ
28,62
584,68
4VQ
0,73
14,89
5BQ
1,67
34,09
5BS
0,18
3,71
5SJ
26,16
534,43
5SQ
10,18
208,02
5UJ
2,70
55,22
5UQ
1,70
34,69
5VS
4,05
82,65
5ZQ
9,03
184,58
sou et
100,01
2043,29
Reprezentativní biotopy
podíl biotopu v biocentru
vým ra biotopu v biocentru
íselný kód
%
ha
L4
0,07
1,41
L5.1
25,18
514,42
L5.4
5,79
118,31
L2.2A
0,02
0,34
L2.2B
0,23
4,67
sou et
31,28
639,15
Cílová spole enstva

Zdroj: Culek M. a kol,(2003): Biogeografické len ní eské republiky II. díl, AOPK
R,

BOAD
BOAS
BUAD
BUAJ
BUAS
BUKD
BUKJ
BUKK
LOMO

Acidofilní bory na skalách a hadcích s dubem
Acidofilní bory na skalách a hadcích se smrkem
Acidofilní bu iny s dubem
Acidofilní jedliny hydrofilní
Acidofilní bu iny s jedlí a smrkem
Kv tnaté a kalcifilní bu iny s dubem
Kv tnaté jedliny
Kv tnaté a kalcifilní bu iny s klenem a jedlí
Mok adní (bažinné) k oviny a olšiny
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Cílová spole enstva

Zdroj: Culek M. a kol,(2003): Biogeografické len ní eské republiky II. díl, AOPK
R,

LONO
LONS
LOPK
SPS
SUB
SUH
VOLT
VOVS
VOVT

Nivní poto ní olšiny Olše lepkavé
Nivní (pob ežní) smrkové olšiny
Pob ežní (lužní, vrbové) k oviny
Vegetace bezlesých skal, sutí, pís in, a primitivních p d
Su ové lesy s bukem
Su ové lesy s habrem
Vegetace rákosin a vysokých ost ic tekoucích vod (ripál )
Vegetace istých stojatých vod (sublitorál )
Vegetace istých tekoucích vod (subripál )
podíl stupn ekologické stability
Ekologická stabilita
stupe ekologické stability
v biocentru v %
1
0
2
0
3
75
4
25
5
0
Druh pozemku dle aktuálního stavu
ha
orná p da
3,43
lesní p da
1935,70
louky, pastviny
94,43
vodní plochy, bažina, mo ál
6,74
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
2,54
ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
NRBC Raškov je ohrožován p edevším v niv eky Moravy a to plánovanou výstavbou silni ního
koridoru.
Ohrožením je i velmi t sná blízkost m sta Hanušovice na severním okraji BC. Hranice je pr oto
vedena po okraji lesa v maximáln možné vzdálenosti od intravilánu.
ást C - Rámcový návrh managamentu
název
datum, místo uložení
dle plán pé e
PR Na Hadci
2003-2012, ÚSOP
EVL Hadce a Bu iny u Raškova,
vymezení území NATURA 2000
CZ 0714084
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
viz. p íloha . 2
Návrh zásad managamentu
Managament NRBC bude vycházet z Plánu pé e o PR Na hadci (vypracovala Katedra ekologie a žp UP
Olomouc) v roce 2010 MCHÚ zabírá v etn ochranného pásma cca 1/3 rozlohy NRBC.
Sou asné lesnické hospoda ení a cíle hospodá ské pé e (produk ní bukové lesy) neohrožuje p edm t
ochrany a nepoškozuje ani cíle ÚSES.
Chrán ným druh m nevyhovuje opad jehli í, což respektují i cíle lesnického hospoda ení. Otevírání lomu
nehrozí a p ílišné zastín ní v porostech buku, který zde p evažuje, také není akutním celoplošným
problémem.
Hranice NRBC byla v místech, kde probíhá také hranice M CHÚ (navržená) sjednocena.
Zásady managamentu sledují hlavní principy pé e o celé NRBC, tedy i o jejich ásti, které nejsou CHÚ.
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Návrh zásad managamentu
Všeobecné zásady obsahují rámcové doporu ení pro jednotlivé typy prost edí a situace, které se v NRBC
p edpokládají nebo mohou nastat.. P i dalším zpracování managamentu dojde ke zp esn ní a jak
charakteristik cílových spole enstev, tak také p edevším ke zp sobu pé e o NRBC. Managament NRBC
není doposud standardem a lze p edpokládat, že se bude vyvíjet v podobnosti a p esnosti Plánu pé e o
CHÚ. Jeho specifikou však je pé e o prost edí, které v sou asnosti neobsahují p írodní vbiotopy a asto
jsou p írod velmi vzdálená .
Jednotlivé staby a jejich areály
Výrobní objekty a areály nacházející se uvnit území BC byly vyjmuty a režim managamentu se jimi
nezabývá.
Zhodnocení NRBC, specifikace
NRBC Raškov je vymezeno na území velké p írodní rozmanitosti. Mnohé p írodní podmínky (nap .
výskyt hadce) jsou ojedin lé. Celé úzení NRBC reprezentuje typické prost edí daného bioregionu
(Šumperský). Ten je tvo ený pestrou geologickou stavbiu s ostr vky vápenc a hadc . Území
zahrnuje také nivu eky Moravy. Potenciální vegetací jsou bu iny (kv tnatá a smrková) na malé
ploše ernýšová dubohab ina. V niv eky Moravy by se pravd podobn vyvinuly vlhké louky s
pú echodem ke st emchové jasenin . Nejcenn jší ásti území reprezentuje PR Na Hadci (ochrana
bioty na serpentinech) a EVL Hadce a Bu iny u Raškova.
V sou asné dob p írodní spole enstva tvo í cca 50% území. P írodní biotopy tvo í p edevším
kv tnaté a acidofilní bu iny (celkem cca 30% území).
Návrh aktualizace hranic NRBC vycházel z již zpraco vaného materiálu firmy GeoVision Plze .
Hranice byla zp esn na a sjednocena s Plánem Pé e (vb místech soub hu). Základním úkolem pro
managament je ochrana nivy eky Moravy, která zde vytvá í úzké sev ené údolí. Údolím vede
komunikace a železni ní tra , u obce Raškov je okraj údolí uzav en zástavbou. Celou nivu uvnit
NRBC je nunté uderžet bez zástavby a plánovanou sil nici by bylo nejvhodn j í vést na pilotech.
Zbývající ást BC je tvo ena lesy a lesními okraji a probíhá zda lesnické ho spoda ení. Z obce
Raškov vybíhá silnice, kolem které je roztroušená z ástavba (byla zahrnuta do BC a je zde uplatnit
vhodný režim soužití.

vymezení hranice:
P es nesouhlas zhotovitele byly do NRBC zahrnuty tyto plochy:
Lesní pozemky v prostoru Pta ího vrchu a severn od n j až k lesní cest sm ující p ibližn
sm rem východ – západ (bývalá hranice vymezení za íná u obce Raškov u koryta eky Moravy a
pokra ují po lesní ú elové komunikaci úbo ním Pta ího vrchu pod z íceninou Nového Hradu k obci
Lužná.
Vyjád ení zhotovitele:
Zahrnutí t chto pozemk m NRBC je v rozporu s platnými metodikami projektov ání ÚSES (kritérium
prostorových vztah ). Vymezené NRBC má vým ru 2043 ha . Zvýšení vým ry se požaduje o 200 ha.
Dle metodiky je požadováno pro NRBC vým ra 1000ha. Další zvyšování vým ry je neod vodnitelné
a v budoucnu m že vyvolat oprávn nou kritiku ze stran vlastník pozemk a problematickou
ochranu zbývajícího území.
Území není ani sou ástí EVL, ani MCHÚ. Vymezení fa Geovision nerespekt uje hranic KN, takže
vznikne ást vymezena dle hranic KN a ást, podle jiných pravidel.

Podklady pro vymezení
Kraj - název
Olomoucký
Podklady pro vymezení hranic
ÚP Bohdíkov
poznámka/EXISTENCE
ÚP (STAV), SOULAD
ÚP S NAVRŽENÝM
VYMEZENÍM HRANIC
NRBC

PODKLADEM BYLO VYMEZENÍ NRBC PRO MŽP - GEOVISI ON s.r.o. 2009

ÚP Bratrušov
poznámka/EXISTENCE
ÚP (STAV), SOULAD
ÚP S NAVRŽENÝM
VYMEZENÍM HRANIC
NRBC

PODKLADEM BYLO VYMEZENÍ NRBC PRO MŽP - GEOVISION s. r.o. 2009
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ÚP Hanušovice
poznámka/EXISTENCE
ÚP (STAV), SOULAD
ÚP S NAVRŽENÝM
VYMEZENÍM HRANIC
NRBC

PODKLADEM BYLO VYMEZENÍ NRBC PRO MŽP - GEOVISI ON s.r.o. 2009

ÚP Kop ivná
poznámka/EXISTENCE
ÚP (STAV), SOULAD
ÚP S NAVRŽENÝM
VYMEZENÍM HRANIC
NRBC

PODKLADEM BYLO VYMEZENÍ NRBC PRO MŽP - GEOVISION s. r.o. 2009

ÚP Malá Morava
poznámka/EXISTENCE
ÚP (STAV), SOULAD
ÚP S NAVRŽENÝM
VYMEZENÍM HRANIC
NRBC

PODKLADEM BYLO VYMEZENÍ NRBC PRO MŽP - GEOVISI ON s.r.o. 2009

ÚP Ruda nad Moravou
poznámka/EXISTENCE
ÚP (STAV), SOULAD
ÚP S NAVRŽENÝM
VYMEZENÍM HRANIC
NRBC

NRBC . 65

PODKLADEM BYLO VYMEZENÍ NRBC PRO MŽP - GEOVISION s. r.o. 2009

Slune ná
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM

Zpracovatel - jméno
Autorizovaný zpracovatel - jmén o
EKOTOXA s.r.o.
Ing. Petr Ši ina
Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
SLUNE NÁ
Název NRBC
65
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
02/2010
Vým ra v ha
P vodní vým ra dle ÚTP
Vým ra po revizi
1 560
1 733
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
%
20
Kost avová bu ina
80
44
Podmá ená rohozcová smr ina
15
24
Biková bu ina
5
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
1.54
Nízkojesenický
Biochory
podíl biochory v biocentru
vým ra biochory v biocentru
název
%
ha
5Do
32,78
568,14
5VM
63,68
1103,57
5ZT
3,55
61,58
Reprezentativní biotopy
podíl biotopu v biocentru
vým ra biotopu v biocentru
íselný kód
%
ha
L5.1
0,55
9,61
L5.4
20,66
358,01
L9.2B
1,18
20,53
T1.1
0,20
3,51
T1.5
0,09
1,49
sou et
22,69
393,15
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Cílová spole enstva

Zdroj:Mikyška et al.,(1968): Vegeta n rekonstruk ní jednotky;Pet í ek, V. et al.
(1999): Pé e o chrán né území I, Nelesní spole enstva. AOPK R, Praha, 452 s.;
Míchal. I., Pet í ek, V. eds. (1999): Pé e o chrán né území II, Lesní spole enstva.
AOPK R, Praha, 714 s.

BU
SM

Biková bu ina - jedliny a bu iny
Podmá ené smr iny - smr iny

Ekologická stabilita

stupe ekologické stability
1
2
3
4
5

podíl stupn ekologické stability
v biocentru v %
0
0
60
35
5
ha
1,59
1718,31
13,19
0,00
0,06

Druh pozemku dle aktuálního stavu
orná p da
lesní p da
louky, pastviny
vodní plochy, bažina, mo ál
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Plochy biocentra jsou v ZUR stabilizovány jako ploc hy ÚSES, závažný st et nebyl nalezen. Oproti
ZÚR bylo BC zmenšeno v jihovýchodním okraji o ploch u asi 80 ha, z ní ást tvo í kosovitý výb žek
lesních komplexu p ipojený jen 320 metr širokým pruhem les . Z celé vypušt né plochy asi 20 ha je
aktuáln bez lesních porost a na ostatní ploše jde o smrkové porosty. Jako hra nice pro nové
rozd lení byla použita parceln evidovaná lesní cesta.
Ve vztahu k podrobn jší ÚPD st ety nejsou - jedná se o plochy p írodní - lesy.
ást C - Rámcový návrh managamentu
název
datum, místo uložení
dle plán pé e
PR Panské louky
2001-2010, ÚSOP
vymezení území NATURA 2000 NE
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
V lesních porostech je nutno upravit druhovou sklad bu ve prosp ch listnatých d evin hlavn buku
jako hlavní d eviny (dle stanovišt ) a postupn snižovat zastoupení smrku. Cílem opat ení ve
smíšeném lesním porostu by m l být vznik v kov diferencované skupiny d evinné skladby blízké
p irozené, s p írod blízkými maloplošnými podrostními zp soby hospoda ení. Na pozemcích luk
zachovat, resp. obnovit extenzivní hospoda ení s vylou ením hnojení, pravideln max. dvakrát ro n
kosit.
Zhodnocení NRBC, specifikace
Hranice hlavn up esn na v detailu katastrálních map a up esn na v i ZÚR a oproti ZÚR mírn
zm nšena - zajišt no reprezentativností v rámci menšího území. V sou asných lesích významn
p evládají smr iny a smrkové monokultury. V rámci lesního hospoda ení je nutné postupn
realizovat hospoda ení podle lesnické typologie - bu iny a jedlové bu iny. V území je PR Panské
louky, kterou tvo í p irozené podmá ené a rašelinné smr iny. Biocentrum je tvo eno ástí pruhu
lesních porost Nízkého Jeseníku s nejvyšším vrcholem v území - sl une ná (800 m n.m.). Turisticky
je oblast st edn až mén navšt vována.
Poznámka: P i této aktualizaci ÚSES nebyl nalezeny d vody a zejména zd vodn ní pro podstatné
rozší ení biocentra ani z d vod rozší ení škály reprezentativních biocenter ani z d vod aktuálního
stavu vegetace. K obdobnému rozší ení došlo ve v tšina p ípad a to i bez vyhodnocení
sou asného stavu (nedostatk nebo p ínos ) sou asného vyzemení BC, proto rozší ení dle ZÚR
nebylo p evzato jako celek.
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Podklady pro vymezení
Kraj - název
Olomoucký
Podklady pro vymezení hranic
ZUR Olomouckého kraje
forma
výkres Plochy a koridory nadmístního význam u
zdroj/autor
OL kraj/Ing. Arch. J. Haluza, Ageris s .r.o.
m ítko
1 : 100 000
rok po ízení
2007

NRBC . 66

Jezernice
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM

Zpracovatel - jméno
Autorizovaný zpracovatel - jmén o
EKOTOXA s.r.o.
Ing. Petr Ši ina
Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
Jezernice
Název NRBC
66
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
11/2009
Vým ra v ha
P vodní vým ra dle ÚTP
Vým ra po revizi
1 820
1 971
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
%
20
Kost avová bu ina
75,00
18
Bu ina s ky elnicí devítlistou
20,00
Karpatská ost icova
10
5,00
dubohab ina
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
1.54
Nízkojesenický
3.4
Hranický
Biochory
podíl biochory v biocentru
vým ra biochory v biocentru
název
%
ha
3BM
0,18
3,59
3Db
0,00
0,00
3RE
0,06
1,28
3Ro
6,28
123,86
3SM
18,03
355,31
4BM
4,26
83,91
4SM
20,70
407,93
4UM
36,20
713,41
5BM
14,31
282,09
Reprezentativní biotopy
podíl biotopu v biocentru
vým ra biotopu v biocentru
íselný kód
%
ha
L5.1
27,85
548,96
L5.4
0,06
1,20
Cílová spole enstva

Zdroj:Mikyška et al.,(1968): Vegeta n rekonstruk ní jednotky;Pet í ek, V. et al.
(1999): Pé e o chrán né území I, Nelesní spole enstva. AOPK R, Praha, 452 s.;
Míchal. I., Pet í ek, V. eds. (1999): Pé e o chrán né území II, Lesní spole enstva.
AOPK R, Praha, 714 s.

BU
BU

Biková bu ina - jedliny a bu iny
Kv tnatá bu ina - jedliny a bu iny
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Ekologická stabilita

stupe ekologické stability
1
2
3
4
5

podíl stupn ekologické stability
v biocentru v %
0
5
65
25
5
ha
3,40
1956,29
11,36
1,41
0,13

Druh pozemku dle aktuálního stavu
orná p da
lesní p da
louky, pastviny
vodní plochy, bažina, mo ál
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Není ohroženo zám ry územního plánování, je sou ástí VVP
Nejv tším ohrožením je zam ení hospoda ení v lesích - druhové složení. Intenzita užívání p orost
pro vojenské ú ily je nižší nežv minulosti.
ást C - Rámcový návrh managamentu
název
datum, místo uložení
vymezení území NATURA 2000 EVL Libavá
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
Podrobn zmapovat aktuální využití území z hlediska stup
ekologické stabililty pro další ochranu.
Je žádoucí zohlednit cíl (dle lesního typu) p i výchov porost s preferencí pozitivních probírek
hlavn v mladých porostech. P i další výchov a plánovaní lesa respektovat typologické podmínky a
p írod blízké druhové složení lesa. Ve smrkových monokult urách vyššího v ku pop ípad zkrátit
obmýtí a prodloužit obnovní dobu s cílem vytvá ení druhov vhodných a v kov rozr zn ných
menších prost . U smrkových porost mladších vnášet v menších plochách prvky um lé obnovy s
autochtonními d evinami.
Zhodnocení NRBC, specifikace
Hranice jsou up esn ny podle existujících parcelních nebo fyzických hra nic - lesní pr seky, lesní
cesty, vodní toky. Omezený je rozsah BC oproti ÚTP a ZÚR Ol. kraje, kde zasahuje do Hranického
bioregionu - ponecháno jen na úz. obce Lou ka. V tšina les jsou vojenské lesy. P evažující
d evinou je v sou asné dob smrk v porostech a ve smrkových monokulturách. V tšina plochy
biocentra je rovn ž v ásti EVL Libavá. V tší plocha oproti minimální je v tomto p ípad i z
p ípadného zvýšení užívání les pro vojenské ú ely.

Podklady pro vymezení
kraj - název
Olomoucký
ZÚR Olomouckého kraje
zdroj/autor
OL kraj/Ing. Arch. J. Haluza, Ageris s .r.o.
m ítko
1:50 000
rok po ízení
2008
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Cvilín
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM

Zpracovatel - jméno
Autorizovaný zpracovatel - jmén o
EKOTOXA s.r.o.
Ing. Petr Ondruška
Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
Cvilín
Název NRBC
67
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
04-05/2010
Vým ra v ha
P vodní vým ra dle ÚTP
Vým ra po revizi
1647
1459
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
%
11
Lipová doubrava
60
36
Biková a/nebo jedlová doubrava
24
9
Bu ina s ký elnící devítilistou
1
1
St emchová jasenina
15
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
1.55
Krnovský
2.2
Opavský
Biochory
podíl biochory v biocentru
vým ra biochory v biocentru
název
%
ha
-3BE
0,89
13,04
-3BM
0,63
9,14
-4PM
98,47
1436,67
Reprezentativní biotopy
podíl biotopu v biocentru
vým ra biotopu v biocentru
íselný kód
%
ha
L5.4
0,20
2,91
L7.1
1,94
28,36
sou et
2,14
31,27
Zdroj: Culek M. a kol,(2003): Biogeografické len ní eské republiky II. díl, AOPK R,
Cílová spole enstva
ADJs
Acidofilní doubravy jedlové suché
BUAD
Acidofilní bu iny s bukem
BUKD
Kv tnaté a kalcifilní bu iny s dubem
HDJ
Habrolipové jedlové doubravy
LONJ
Nivní poto ní jaseniny
podíl stupn ekologické stability v
Ekologická stabilita
stupe ekologické stability
biocentru v %
1
5
2
0
3
95
4
0
5
0
Druh pozemku dle aktuálního stavu
ha
orná p da
44,08
lesní p da
1335,28
louky, pastviny
72,91
vodní plochy, bažina, mo ál
5,04
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
0,66
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ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC n jak
ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC, výstavba
nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Potenciální ohrožení biocentra v sou asnosti jako celku nehrozí.
Z biocentra bylo vyjmuto rekrea ní území u obce Poche , a v souladu se ZÚR a zpracovaným ÚP bloky
orné p dy. Vým ra je dostate ná a není ji nutné dále m nit.
Sou ásti NRBC je obora divokých prasat. Niva í ky ížiny je zatrav ná a využívá se k pastv .
ást C - Rámcový návrh managamentu
název
datum, místo uložení
dle plán pé e
NE
vymezení území NATURA
NE
2000
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
viz. p íloha . 2
Zhodnocení NRBC, specifikace
Biocentrum je tvo eno souvislý lesním komplexem v mírné pahorkatin s drobnými vodote emi. Nejv tší
je í ka ížina, která vytvá í v jižní ásti NRBC užší nivu. V sou asnosti je niva nezastav ná a využívá se
k pastv dobytka. í ka p ichází do NRBC z území sousedícího, kde je však již to k regulovaný (prochází
obcí Lichnov v délce cca 5km), což zp sobuje zrychlený p ívalový p ítok - má vliv na utvá ení koryta v
neregulované ásti nivy.
Nám tem k ešení by m lo být propojení NRBC s navazujícím územím. NRBK 95 by b ylo vhodn jší vést
prostorem Hájnického potoka, p ípadn ješt blíže obce Úvalno.
V území se nachází genová základna tzv. Krnovské (j indy bývá uvád na jako Heraltické) borovice. V
území probíhá lesnické hospoda ení s cílem její ízené sukcese. Výsledky jsou velmi p íznivé.

Podklady pro vymezení
Kraj - název
Moravskoslezský
Podklady pro vymezení hranic
ÚP Býkov-Láryšov
poznámka/EXISTENCE
ÚP (STAV), SOULAD ÚP
S NAVRŽENÝM
VYMEZENÍM HRANIC
NRBC

ANO, VYMEZENO V SOULADU S ÚP A UP ESN NO NA HRANICI PARCEL DLE KN

ÚP Krnov
poznámka/EXISTENCE
ÚP (STAV), SOULAD ÚP
S NAVRŽENÝM
VYMEZENÍM HRANIC
NRBC

ANO, VYMEZENO V SOULADU S ÚP A UP ESN NO NA HRANICI PARCEL DLE KN

ÚP Lichnov
poznámka/EXISTENCE
ÚP (STAV), SOULAD ÚP
S NAVRŽENÝM
VYMEZENÍM HRANIC
NRBC

ANO, VYMEZENO V SOULADU S ÚP A UP ESN NO NA HRANICI PARCEL DLE KN

ÚP Úvalno
ÚP Brumovice
poznámka/EXISTENCE
ÚP (STAV), SOULAD ÚP
S NAVRŽENÝM
VYMEZENÍM HRANIC
NRBC

ANO, VYMEZENO V SOULADU S ÚP, JEN V MÍST NÁDRŽE POCHE BYLA HRANICE
VYMEZENA JINAK NEŽ V ÚP - NEZAHRNUTA CELÁ VODNÍ PLO CHA , ALE JEN ÁST

ÚP Sosnová
poznámka/EXISTENCE
ÚP (STAV), SOULAD ÚP
S NAVRŽENÝM
VYMEZENÍM HRANIC
NRBC

ANO, VYMEZENO V SOULADU S ÚP A UP ESN NO NA HRANICI PARCEL DLE KN
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NRBC . 68

Poustecká obora

P evzato od RNDr. Ing. Miroslava Hájka, Geovision, s.r.o. originál k nahlédnutí na
AOPK R, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Chodov
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM
Zpracovatel - jméno
Autorizovaný zpracovatel - jmén o
EKOTOXA s.r.o.
Ing. Aleš Fridrich, Geovision s.r.o.
Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
Poustecká obora
Název NRBC
68
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
05/.2010
Vým ra v ha
P vodní vým ra dle ÚTP
Vým ra po revizi
1145,6
1371
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
%
AD-L7.1
Luzulo-Quercetum
35,0%
HD-L3.1
Tilio-Carpinetum
20,0%
AD-L7.3
Vaccnio-Quercetum
13,0%
LO-L2.2
Stellario-Alnetum
11,0%
BU-L5.4
Luzulo-Fagetum
11,0%
AD-L7.2
Molinio-Quercetum
6,0%
SU-L4
Aceri-Carpinetum
1,8%
BU-L5.1
Melico-Fagetum
1,3%
LO-L2.2
Carici remotae-Fraxinetum
0,8%
SM-L9.2
Bazzanio-Piceetum
0,1%
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
1.56
Žitavský
Biochory
podíl biochory v biocentru
vým ra biochory v biocentru
název
%
ha
3BN
27,46
376,54
3Nh
0,08
1,05
3PI
2,32
31,74
3PR
7,07
96,94
4BN
21,08
289,07
4BR
30,18
413,80
4UR
11,81
161,88
Reprezentativní biotopy
podíl biotopu v biocentru
vým ra biotopu v biocentru
íselný kód
%
ha
Lesní biotopy na reprezentativních STG Žitavského b ioroegionu
L5.4
12,14
166,42
L2.2
6,73
92,33
L3.1
6,21
85,09
L7.3
4,02
55,09
L7.2
3,39
46,45
L7.1
3,27
44,89
L4
0,90
12,35
L5.1
0,21
2,94
sou et
36,87
505,58
Cílová spole enstva
AD
LO

Zdroj: fyziotypy: Pet í ek V. a kol. (1999): Pé e o chrán ná území I,
AOPK, Praha, s.68-72

spole enstva acidofilních bikových, bezkolencových a boro vých
doubrav
lužní spole enstva pta incové olšiny, ostr vky jasenin, sukcesní
stadia vrbových k ovin
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Cílová spole enstva

Zdroj: fyziotypy: Pet í ek V. a kol. (1999): Pé e o chrán ná území I,
AOPK, Praha, s.68-72

acidofilní bikové bu iny, ostr vky kv tnaté bu iny se strdivkou
jednokv tou
HD
lipové dubohab iny
SU
ostr vky su ového lesa ve svazích za íznutýách údolí
SM
smr iny na ojedin lých ostr vcích rašeliniš
ovsíkové, bezkolencové a pchá ové louky, aluviální psárkové
MT
louky, pohá kové pastviny
AT
spole enstva krátkostébelných acidofilních trávník
XT
spole enstva slunných lem
spole enstva tekoucích vod, vzácn jí stojatých, vysokých ost ic a
VO
rákosin
KR
spole enstva mezofilních k ovin
SP
spole enstva skal a m lkých p d
podíl stupn ekologické stability
Ekologická stabilita
stupe ekologické stability
v biocentru v %
0
0,1
1
6
2
7
3
35
4
39
5
13
Druh pozemku dle aktuálního stavu
ha
orná p da
84,28
lesní p da
1010,80
louky, pastviny
257,91
vodní plochy, bažina, mo ál
22,77
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
1,79
ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
NBC zahrnuje lesnaté, neosídlené území, bez prezent ovaných zám r ohrožujících jeho ekologické
funkce.
Stávající limity využití ploch v biocentru pro zalo žení p irozeného biotopu:
sídla a jejich OP - pouze ojedin le navazuje rozptýlená zástavba na okraj NBC (Arnol tice, Pertoltice,
Frýdlant)
silni ní komunikace a jejich OP: silni ní koridor I/13 - tvo í hranici NBC, dále jen III/03510 - Frýdlant Viš ová, málo frekventovaná
železni ní komunikace a jejich OP -prochází vedlejší histor ická tra Frýdlant - ernousy
CHLÚ Arnoltice-Pertoltice, CHLÚ Frýdlant-Viš ová prognózní zdroje nevyhrazené - Poustka, Nové
Pertoltice, Arnoltice II
ochrana orné p dy: pouze malá vým ra orné, aktuáln p evážná ást ploch využívána jako trvalá
louka
sít a jejich ochranná pásma - vedení VN zasahují v mal ém rozsahu, vodní elektrárna Harta na
Sm dé
Stávající vlivy omezující i ohrožující pln ní funkcí NBC:
Vlivy hospodá ského využití les
místy nevhodná druhová skladba, v ková a prostorová struktura a p írod vzdálené obnovní postupy
porosty introdukovaných d evin - jen ojedin le (DBC,DG ad.)
myslivecké aktivity
BU
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Vlivy pr myslu, t žby nerost , dopravy, ukládání odpad ad.
pr mysl - na J okraji NBC navazuju pr myslová zóna u Frýdlantu
pr myslové exhalace z polské oblasti Žitavské pávnve - postupné zlepšení
t žba - por znu poz staky po lokální t žb písk , jíl a hlín
Vliv nežádoucích p írodních proces
nežádoucí sukcese na hospodá sky opušt ných plochách
degradace biotop - místy po ukon ení pastvy i se í
ší ení invazivních druh - intenzivní podél tok - k ídlatka hrotolistá, t apatka d ípatá, netýkavka
žlaznatá, celík kanadský, koloto ník ozdobný
zazemn ní nádrží a mo ad - na ojedin lých rybnících
ást C - Rámcový návrh managamentu
název, místo uložení
datum
dle plán pé e
vymezení území NATURA 2000 EVL CZ0513256-Sm dá
2005
jiné (rozepsat)
významné území EECONET
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
Zásady managementu ploch mimo ZCHÚ:
Lesní porosty:
V p evažujících kulturních smrkových a smrkoborových porostech v mýtním v ku postupná um lá,
event. kombinovaná obnova kotlíkovou n. okrajovou s e í d evinami p irozené skladby tak, aby s
postupným dor stáním maloplošných odnovních provk docházelo vedle rekonstrukce d evinné
skladby k v kové a prostorové diferenciaci porost .V mladých smíšených porostech výchova s
preferencí zastoupených p irozených druh , p ípadné vylepšení mladých porost kulturních d evin
dosadbou listná , výchovou podporovat v kovou a prostorovou direrenciaci porost .
Ve smíšených partiích podporovat p irozenou obnovu d evin p irozené skladby, hlavní obnovní
metodou bude clonná se s dlouhou obnovní dobou, zahájená v prvních fázích s t žbou na
stanovišti nep vodních d evin. Výhledov zvážit zachování p im eného podílu jedinc ve stadiu
rozpadu a tlejícího d eva.
V p irozených lužních partiích zejména zdravotní výb r, event. zásahy v podrostu podporovat
perspektivní jedince d evin p irozené skladby.
Zásady managementu ploch mimo ZCHÚ:
Lesní porosty:
V lesních porostech v za íznutých svazích údolí jen extenzivní hospoda ení s ohledy na ochranný
charakter. Lesnaté prudké skalnaté partie ponechat p evážn p irozenému vývoji. V mén svažitých
polohách uplat ovat p írod blízké výb rové hospoda ení, umožnit dlouhodobý p irozený vývoj a
p eváž n spontánní obnovu spole enstva. Staré zdravé jedince ponechávat do vysokéh o v ku,
event. zachovat i p im ený podíl odumírajích a tlejících padlých strom .
Rybníky:
Prohloubení extenzivního charakteru nádrží s neeutr ofizovanou vodou a ponecháním p im eného
prostoru pro vývoj pestrých p irozených litorálních porost i lužní b ehové zelen osídlené bohatými
p irozenými zoocenózami.Realizovat ob asné letn ní s možností podzimního vývoje vegetace
bahnitých den. P i event. odbahn ní používat vhodné technologie, zachovat cenné b ehové partie,
hmotu zásadn odvážet mimo lokalitu biocentra bez tvorby deponií sedimentu.
V b ehových a hrázových porostech provád t údržbu výb rovými zásahy, vhodnými pro ezávkami v
podrostu podporovat jedince perspektivní pro obnovu porostu, v p ípad pot eby dopl ovat
d evinnou zele výsadbou p irozených druh . Zachovat stávající zázemí luk. Louky pokud možno
nehnojit,
zejména
vylou it
aplikaci
tekutých
stájových
hnojiv.
Zvláštní pozornost v novat hodnotným biotop m slatinných a mok adních luk a lad navazujícím na
litorály rybník . Zásadn nezasahovat do vodního režimu biotop .
Lu ní partie:
Ve porostech kulturních luk iniciovat vývoj p irozených, druhov pestrých spole enstev. Omezit
intenzitu hospoda ení, dle možností naopak obnovit extenzivní využití vhodných opuštených lu ních
pozemk . Vylou it hnojení. ,Pravideln dvakrát kosit pro zvýšení zápoje drnu n. potla ení expanze
nitrofilních druh . Termíny se e upravovat dle aktuálního složení spole enstev, p ípadn st ídat v
r zných letech. U jednose ných luk zvážit ob asnou 2. se v konci vegetace pro odstran ní sta iny.
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Zhodnocení NRBC, specifikace
Celková charakteristika NBC:
Biocentrum zahrnuje rozsáhlý komplex les v pahorkatin roz len né zá ezy údolí Sm dé,
Bulovského potoka a jejich p ítok . P evažují kulturní porosty s p evahou smrku, místy s borovicí, v
lenitých partiích kolem údolí tok jsou zachovány p irozené lesní porosty háj a su ových les ,
místy p echázející do bu in. V malé mí e jsou zastoupeny louky a parstviny, p evážn mezofilní a
polokulturní. Vymezená oblast je prakticky bez osíd lení, drobná rozvoln ná sídla navazují místy na
okraji, v etn m sta Frýdlant na jihu lokality.
Celkové zhodnocení funk nosti a perspektivy NBC:
P evážnou ást ploch biocentra tvo í les, na zbytku ploch p evážn lu ní porosty. Biocentrum je tedy
alepo áste n funk ní v tém celé ploše, vyskytují se i cenné p irozené lesní partie. Negativem
jsou místy rozsáhlé celky kulturních smrkových les . Do budoucna za p edpokladu zm n v lesním
hospoda ení existuje dobrá možnost vývoje funk ního prvku nadregionálního významu.
Popis vegetace:
Jižní ást NBC tvo í partie les kolem ka onu í ky Sm dé. Cennou ástí jsou staré listnaté lesy se
svazích údolí nej ast ji tvo ené DB, LP, HB, BK, JV, JS, vtroušen je KL, BR, JR, TR, LPV. V
podrostu se vedle d evin stromového patra objevují BH, JL, BRS, LIS, OS K, HH. Bylinné patro bývá
pestré s druhy kv tnatých spole enstev háj a su ových les jako bažanka vytrvalá, hluchavka žlutá,
hrachor jarní, jaterník podléška, kakost smrdutý, k notovka ervená, koko ík mnohokv tý, konvalinka
vonná, kopytník evropský, lýkovec jedovatý, ma inka vonná, netýkavka ned tklivá, plicník léka ský,
pta inec velkokv tý, samorostlík klasnatý, sasanka hajní, strdivka n ící, v senka nachová, zvonek
kop ivolistý, zvone ník klasnatý. V plošším terénu mimo za íznutá údolí p evažují smíšené porosty
uvedených d evin s podílem SM, BO a MO, místy i partie SM monok ultur.
Pe ejnatý tok í ky Sm dé v p irozeném balvanitém koryt v úzkém dn údolí, místy je b ehové
pásmo velmi zúžené, bez lužní vegetace, ripální spo le enstva jsou vyvinuta jen místy. Por znu
partie porost VR k ovin a í ních rákosin na št rkových náplavech, asto s expanzí k ídlatky.
Porosty v rozší ených partiích nivy nej ast ji charakteru vlhkých háj s LP, DB, HB, KL, JL, JV, JS,
OL, BR, SM, ke e LS, BC, VR, OSK, fragmenty spole enstva Stellario - Alnetum p echázející do
svahu do lipových dubohab in Tilio - Carpinetum. V bylinném pat e jsou asté chrastice rákosovitá,
dev tsil bílý, hluchavka skvrnitá, knotovka ervená, kop iva dvoudomá, netýkavka ned tklivá, n.
Roleyova, ost ice t eslicovitá, popenec b e anolistý, pta inec velkokv tý, pta inec hajní, p esli ka
lesní, rdesno hadí ko en, esná ek obecný i istec lesní.
St ední ást biocentra tvo í rozsáhlý lesní komplex ve zvln né partii roz len né hloub ji zaklesnutým
údolím Bulovského potoka a údolími jeho drobn jších p ítok . P evládají vysoké stinné kulturní
porosty smrku, místy s borovou p ím sí i p evahou borovice, por znu paseky a mladší skupiny
p evážn SM a BO. V malé mí e se objevují jednotliv
i skupinov vtroušené lisná e, p edevším
DB, BR, mén BK, ojedin další druhy. V podrostu b žné druhy kulturních les jako JR, BH, BC,
OST, místy KRO, p evažuje chudé degradované bylinné patro. V širší ba žinaté niv Rybího potoka
na okraji komlexu les polokulturní lužní porosty s OL a SM, místy KL, k oviny s VR, KR, BC,
ochuzené bylinné patro.
St ední a severozápadní ástí biocentra prochází hluboké, lesnaté, místy ka onovité údolí
Bulovského potoka s p irozeným pe ejnatým tokem v úzké vlhké niv .Ve východní ásti ve svazích
nej astšji vysoké stinné smr iny, místy vtroušena BO, BR, DB, BK, nebo parti mla dších porost s
BO, SM, BR, MD, DB, BK, JV, LP. Ve niv bažinatá lokalita se dv ma menšími rybníky s lemem
rákosin a bažinatých ploch s porosty OL, VRK, VRP, BR, BO a SM. Hráz s vysokými DB.
Na SZ biocentra údolí doprovází ve svazích i p ilehlé plošší pahorkatin p evažující starší p irozené
porosty s DB, BK, HB, LP, JV, v niv toku OL, SM, DB, BR, JS, BK, JR, LP, KL, JV, JL.
Spole enstva háj nejblíže Tilio - Carpinetum zde místy p echází do kv tnatých bu in Melico Fagetum, místy do acidofilní bu iny Luzulo-Fagetum.
Lu ní porosty zasahují do biocentra v plošším terénu v okrajových partiích, mají p evážn
polokulturní mezofilní charakter luk i pastvin s ochuzenými spole enstvy svazu Arrhentherion a
Cynosurion. Místy jsou na vlhkých stanovištích zach ována p irozen jší lu ní spole enstva ze svazu
Calthenion, vzácn Molinion.
Cenné ásti území:
Ka on Sm dé - p irozené hájové a su ové lesy, balvanitý a št rkovitý tok, neovulkanické výchozy,
údolí Bulovského potoka - partie listnatých a smíše ných les na p echodu háj a bu in, p írodní
vodote , menší p irozená enkláva lesních rybník , vrch Hradišt - trachytová kupa se starým
listnatým až smíšeným lesem na severu NBC, Bílý pot ok - p írodní vodote v harmonické krajinné
partii, porosty olšin a vrbin, drobné enklávy údoln ích rašelin
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Podklady pro vymezení
Kraj - název
Librecký
Podklady pro vymezení hranic
Geovision s. r.o.
forma
ESRI SHP
Geovision s. r.o.
zdroj/autor
poznámka
AOPK R

NRBC . 69

Studenec
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM

Zpracovatel - jméno
Autorizovaný zpracovatel - jmén o
EKOTOXA s.r.o.
Ing. Jan Šteflí ek
Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
Studenec
Název NRBC
69
Identifika ní íslo NRBC
01/2010
Datum zpracování
Vým ra v ha
P vodní vým ra dle ÚTP
Vým ra po revizi
1772
1850, + 4,4%
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
%
100
24
Luzulo-Fagetum, Luzulo-Fagion
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
1.58
Ašský
Biochory
podíl biochory v biocentru
vým ra biochory v biocentru
název
%
ha
4US
37,40
691,88
5BS
47,01
869,77
5Dv
4,42
81,84
5VS
11,14
206,01
Reprezentativní biotopy
podíl biotopu v biocentru
vým ra biotopu v biocentru
íselný kód
%
ha
L2.2A
0,139
2,56
L5.4
1,782
32,98
L10.2
0,125
2,30
L10.4
0,002
0,04
L7.1
0,090
1,67
L8.1B
0,126
2,32
L9.2A
0,089
1,65
L9.2B
7,897
150,04
M1.7
0,119
2,21
R1.4
0,011
0,20
R2.2
0,025
0,47
R2.3
0,095
1,77
T8.2B
0,013
0,24
T8.3
0,049
0,91
T1.2
0,025
0,46
T1.3
0,038
0,69
S1.2
0,000
0,01
sou et
10,625
200,51
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Cílová spole enstva

cílové ekosystémy dle Biogeografického len ní R, II. díl
P irozené
Náhradní
BUAD, BUKD, SUB, BOAD,
4US
SPS, LONO, VOLT, VOVT
5BS
BUAS, BUAJ, LONO
ATT, ATV
5Dv
PRSM, PRBO, PRRO, VOVS
PRPM
5VS
BUAS, BUKK, SUB, SPS
LONO
podíl stupn ekologické stability
Ekologická stabilita
stupe ekologické stability
v biocentru v %
1
0
2
10
3
67
4
20
5
3
Druh pozemku dle aktuálního stavu
ha
orná p da
0,16
lesní p da
1768,68
louky, pastviny
63,36
vodní plochy, bažina, mo ál
16,03
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
1,50
ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Lesní hospoda ení nep izp sobené ÚSES, vysoké stavy zv e,
Pásmo ohrožení imisemi C, D
ást C - Rámcový návrh managamentu
název, místo uložení
datum
dle plán pé e
PR 1299 V Rašelinách
27.12.2007
PP 1168 Studenec
1.1.1992 (neaktuální)
vymezení území NATURA 2000
EECONET
zóna zvýšené pé e o krajinu
koridor EECONET StudenecJeze í
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
P írod blízké hospoda ení v lesích. P i obnov používat regionáln p vodní rostlinný materiál (na
území biocentra se nachází provenien ní plocha Smx). Postupná p em na druhové skladby dle
lesních typ a p vodních potenciálních spole enstev.
Obnova a zlepšení vodního režimu, výstavba p í ných p ehrádek na meliora ních kanálech,
zejména v PR V rašelinách
Regulace stavu zv e.
Aktualizace plánu pé e PP Studenec.
Podpora p irozené obnovy, udržování r znov kých porost , podpora p irozené druhové skladby
porost dle p íslušných lesních typ s nadnormativním podílem edifikátor blízkým p irozené
d evinné skladb , nanejvýš vhodné je prodloužit obmýtní dobu, v por ostech ponechávat alespo
ásti odum elé d evní hmoty jak stojící, tak ležící na zemi k podpo e dutinových pták , xylobiont ,
xylofág a ostatních živo ich , hub a rostlin vázaných na odum elé d evo (3-4 stojící souše/ha, v tší
v tve, ležící kmeny) .
Do jádrového území by bylo možno zahrnout výše zmín né ZCHÚ a biotopy podmá ených smr in v
údolí Mezního potoka, resp. p ítok Svatavy v SV ásti biocentra. Pro za len ní bu in do jádrového
území je v sou asnosti nedostatek reprezentativních ploch, menší i zolované plochy acidofilních
bu in jsou v JZ ásti biocentra..
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ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
44
Podmá ená rohozcová smr ina
50
Komplex horských vrchoviš
43
T tinová smr ina
21
Violková bu ina
25
Smrková bu ina
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
1.59
Krušnohorský
Biochory
podíl biochory v biocentru
název
%
6Dr
36,91
6II
11,92
6PR
5,89
6PS
19,89
6SS
0,87
6UQ
0,32
6ZQ
8,08
6ZR
0,21
7Rv
15,89
Reprezentativní biotopy
podíl biotopu v biocentru
íselný kód
%
L5.2
0,11
L9.1
21,08
L9.2A
6,36
L9.2B
2,77
L9.3
0,47
L10.1
0,43
R2.2
0,03
R2.3
3,38
R3.1
0,40
R3.2
2,86
R3.3
0,12
R3.4
2,23
T1.2
8,36
T2.3B
1,73
T8.2B
1,27
sou et
51,60

%
76
7
1
6
10

vým ra biochory v biocentru
ha
1032,72
333,54
164,87
556,45
24,33
8,99
226,10
5,82
444,71
vým ra biotopu v biocentru
ha
3,20
589,72
177,88
77,37
13,23
12,13
0,78
94,48
11,30
79,99
3,24
62,49
234,03
48,27
35,64
1443,72

Cílová spole enstva

Zdroj: Culek M.a kol (2003), : Biogeografické len ní eské republiky II díl, AOPK
R

BUAS
BUKK
LONS
LOPS
PRKO
PRRO
PRSM
SMK
SPS
VOVS
VOVT

Acidofilní bu iny s jedlí a smrkem
Kv tnaté a kalcifilní bu iny s klenem a jedlí
Nivní (pob ežní) smrkové olšiny
Pob ežní (nivní ) olšiny olše šedé
Rašelinné bory kle ové blatky nebo kosod eviny
Vegetace bezlesých ombotrofních ašeliniš
Rašelinné smr iny
Horské klimaxové smr iny
Vegetace bezlesých skal, sutí a primitivních p d
Vegetace istých stojatých vod (sublitorál )
Vegetace istých stojatých vod (subripál )
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Ekologická stabilita

stupe ekologické stability
1
2
3
4
5

podíl stupn ekologické
stability v biocentru v %
1
14
36
27
22
ha
5,22
2050,08
736,58
148,72
0,53

Druh pozemku dle aktuálního stavu
orná p da
lesní p da
louky, pastviny
vodní plochy, bažina, mo ál
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Doznívání imisního poškozování (pásmo ohrožení A, B , C), nekontrolované zar stání nelesních
ploch, nadm rné turistické využití, zm ny vodního režimu, vysoké stavy jelení zv e. Málo
pravd podobné je obnovení t žby rašeliny i jiných nerost .
ást C - Rámcový návrh managamentu
název
datum, místo uložení
2002-2011, ÚSOP, SCHKO
dle plán pé e
2426 NPR Božídarské rašeliništ
Labské pískovce
1996-2012, 2011-2020,
1853 PR Ryžovna
ÚSOP, K.ú. Karlovarského
kraje
CZ0414110 EVL Krušnohorské
vymezení území NATURA 2000
plató
jiné (rozepsat)
P írodní park Zlatý kopec
IUCN Ramsarský mok ad - lokalita
Krušnohorské rašeliništ ,
sublokalita Boží dar
EU Corine Biotopes - Božídarské
rašeliništ
Rada Evropy EECONET území
Rada Evropy EECONET – koridor
Božídarské rašeliništ - Studenec
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
Zastoupení biotop se m ní ve prosp ch reprezentativních biotop (podmá ené a horské smr iny,
p íp. horské louky) oproti unikátním biotop m rašeliniš .
Jádrové území biocentra je možno vymezit v NPR, kt erá zahrnuje jak rašeliništ a vrchovišt , tak
horské a podmá ené smr iny kolem Božídarského špi áku + navazující partie horských a
podmá ených smr in jižn od NPR a navazující komplex vrchoviš severn od NPR.
NRBK 1 a 2 jsou napojeny do lesních partií, tak aby bezprost edn nenavazovaly na unikátní biotopy
rašeliniš .
ZCHÚ: dle plán pé e.
mimo ZCHÚ: zachování pestré mozaiky lesních i neles ních biotop . Zachování sou asného stavu
succesního vývoje na nelesních plochách, zejména p im enou pé í o lu ní spole enstva.
Zastavit rozši ování odvod ovací sít v lesních porostech, udržovat vodní režim v rašeli ništích.
Cílenými zásahy obnovovat vodní režim stavbou p ehrádek nebo zaslepováním meliora ních kanál .
Zachování sou asného stavu sukcesního vývoje na antropogenních pl ochách (sejpy, zbo eništ )
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Návrh zásad managamentu
Regulace turistického ruchu vhodnou sítí cest.
Sledovat stavy zv e.
P írod blízké hospoda ení v lesních porostech.
Zhodnocení NRBC, specifikace
Biocentrum je vymezené dle p vodního vymezení ÚTP, rozší ené k hranici NPR Božídarské rašeliništ ,
PR Ryžovna a na jihu k hranici EVL Krušnohorské plató . V detailu jsou hranice upraveny dle hranic
katastrálních pozemk .
Vymezení je rozší eno na ásti plochy ramsarského mok adu RS Boží Dar, EU Corine biotopes
Božídarské rašeliništ a P írodního parku Zlatý kopec..
Celé NRBC je v hranicích EVL Krušnohorské plató. V celé m rozsahu zahrnuje NPR Božídarské rašeliništ
a PR Rýžovna.
Zahrnuje komplex lesních a nelesních spole enstev na n kolika ložiscích vrchovištní rašeliny i na
minerální p d v jejich okolí, který se vytvo il v d sledku dlouhodobého a rozmanitého využívání území
(t žba kov , t žba rašeliny a kamene (Ryžovna), lesnické a zem d lské obhospoda ování). ZCHÚ i
ostatní plochy vytvá í esteticky p sobivý krajinný celek. Zejména složitá, maloplošn prom nlivá mozaika
r zných mok adních i mezofilních spole enstev primární i sekundární nelesní vegetace a jej ich
succesních stadií tvo í prost edí pro výskyt chrán ných a ohrožených druh . Sou asné stadium zar stání
opušt ných zem d lských a t žebních ploch vytvá í typickou „parkovou krajinu“, jejíž zachování je t éž
p edm tem plán pé e v ZCHÚ a v doporu ení pro management biocentra. V PR Ryžovna p istupuje
geologický fenomén áste n obnaženého edi ového p íkrovu.
Podél severní hranice prochází Blatenský p íkop, vodní dílo z r. 1540, zapsané ve státním sezn amu
památek Karlovarského kraje. (Probíhá postupná obno va díla).Celé území se nachází v ochranném
pásmu 3.stupn p írodních lé ivých zdroj radioaktivních vod Jáchymov a v ochranném pásmu
vodárenských zdroj .
Celé NRBC je v zón zvýšené pé e o krajinu sít EECONET. Zasahuje do ploch ramsarského mok adu
RS Boží Dar a do EU Corine biotopes Božídarské rašelini št .
Navazující biokoridory Božídarské rašeliništ – H enská skalní m sta a Božídarské rašeliništ - Studenec
jsou sou ástí sít EECONET.
SV ást zasahuje do P írodního parku Zlatý kopec.
V území se navzájem p ekrývá ada chrán ných prvk ochrany p írody národních i mezinárodních.
Zhodnocení NRBC, specifikace
Zastoupení biotop se m ní ve prosp ch reprezentativních biotop (podmá ené a horské smr iny, p íp.
horské louky) oproti unikátním biotop m rašeliniš . V širší oblasti Krušných hor se nenachází jiné
biocentrum v daných p írodních podmínkách.
Územn plánovací dokumentace je vypracována jak na úrovni kraje tak na úrovni obcí. Krajská
dokumentace je zastoupena ÚP VÚC. ZÚR se zatím zpracováv á. Územní plány jsou vypracovány ve
starší verzi jako ÚPnSÚ i v nové verzi (Jáchymov). Nov se zpracovává ÚP Abertamy. Ke st et m s
územním plánem nedochází.

Podklady pro vymezení
Kraj - název
Karlovarský kraj
Podklady pro vymezení hranic
plány pé e
zdroj/autor
ZCHÚ, EVL
zdroj/autor
Lesy

PR Ryžovna, NPR Božídarské rašeliništ
Úst ední seznam ochrany p írody
http://drusop.nature.cz/agenda.php
WMS ÚHUL Oblastní plán rozvoje lesa – lesní typy,
HMLCR
http://geoportal2.uhul.cz/cgi-bin/oprl.asp

ÚZEMN PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE:
ZÚR

p ed schválením

ÚP VÚC

Karlovarsko-sokolovské aglomerace

Územní plány obcí
Boží Dar

ÚPnSÚ - žádný st et

Jáchymov

ÚP -žádný st et

Pernink

ÚPnSÚ - žádný st et

Abertamy

ÚP návrh
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NRBC . 71

Jeze í
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM

Zpracovatel - jméno
Autorizovaný zpracovatel - jmén o
EKOTOXA s.r.o.
Ing. Jan Šteflí ek
Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
Jeze í
Název NRBC
71
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
10/2009
Vým ra v ha
P vodní vým ra dle ÚTP
Vým ra po revizi
1612
2019 (+ 407 ha, 25%)
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
%
Violo reichenbachianae-Fagetum,
21
47
Eu-Fagenion
24
Luzulo-Fagetum, Luzulo-Fagion
52
Melampyro nemorosi-Carpinetum,
7
1
Carpinion
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
1.59
Krušnohorský
1.1
Mostecký
Biochory
podíl biochory v biocentru
vým ra biochory v biocentru
název
%
ha
-2AN
0,017
0,33
3RN
0,303
6,12
3SS
13,926
281,16
4SS
30,503
615,86
4US
5,338
107,78
5BS
0,601
12,13
5SS
39,542
798,35
6Dr
0,255
5,16
6PS
5,985
120,84
6ZS
3,557
71,82
Reprezentativní biotopy
podíl biotopu v biocentru
vým ra biotopu v biocentru
íselný kód
%
ha
L5.1
3,15
63,65
L5.4
35,38
714,32
L3.1
3,32
66,95
L4
1,85
37,35
L2.2A
0,11
2,24
L6.5B
0,28
5,58
L7.1
1,16
23,44
L9.2B
0,00
0,06
S1.2
0,55
11,17
T1.2
0,31
6,33
T1.3
0,02
0,30
T8.3
0,03
0,57
T2.3B
0,12
2,52
sou et
46,29
934,50
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Cílová spole enstva
biochora

cílové ekosystémy dle Biogeografického len ní R
P irozené
Náhradní
HDH, XDSX, ADX, ADBR, LOMO,
-2AN
VOVS, VOLS
3RN
BUAD, ADX
3SS
BUAD, BUKD, ADX, SUH
4SS
BUAD, BUKD, SUB
ATT, MTH
BUAD, BUKD, SUB, BOAD, SPS,
4US
LONO, VOLT, VOVT
5BS
BUAS, BUAJ, LONO
ATT, ATV
5SS
BUAS, BUKK, SUB, SMP, LONO
ATT, MTM
6Dr
PRSM, SMP
PRPM
6PS
BUAS, LONS
6ZS
BUAS, BUKK, SPS
ATT
podíl stupn ekologické stability
Ekologická stabilita
stupe ekologické stability
v biocentru v %
1
1
2
5
3
14
4
65
5
15
Druh pozemku dle aktuálního stavu
ha
orná p da
2,12
lesní p da
1986,16
louky, pastviny
28,33
vodní plochy, bažina, mo ál
1,02
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
0,63
ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
limity z hlediska ÚP nejsou
Doznívání imisních vliv , nešetrné lesní hospoda ení
Ohrožení sesuvy a p ípadnými dalšími vlivy t žby velkolomu eskoslovenské armády na jižní
hranici biocentra.
ást C - Rámcový návrh managamentu
název, místo uložení
datum
dle plán pé e
NPR Jezerka
1.1.1994 (neaktuální)
vymezení území NATURA 2000 EVL Východní Krušnoho í
26.10.2009
Pta í oblast Novodomské
15.12.2004
rašeliništ (okrajov )
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
P írod blízké hospoda ení v lesích. Zachování p íznivé druhové skladby, k obnov používat pokud
možno stanovištn p vodní geneticky vhodný materiál. V p ípad porost s nevhodnou druhovou
skladbou zm na ve prosp ch p vodních druh dle potenciální p irozené vegetace a typoogických
podklad . Up ednost ovat p irozenou obnovu.
Aktualizovat plán pé e NPR Jezerka. Dle plán pé e v ZCHÚ pe ovat i o další podobné lokality v
NRBC. Chránit drobné lu ní enklávy p im eným obhospoda ováním.
V sou innosti s t žební spole ností zabránit negativním d sledk m t žby, resp. získat její podporu
p i pé i o BC
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Zhodnocení NRBC, specifikace
Hranice biocentra je na J a S aktualizována dle vym ezení EVL Východní Krušnoho í. Vymezení dle
EVL je modifikaováno dle skute nýého pr b hu hranic kultur, katastrálních pozemk , biotop a
hranice dobývacího prostoru. Na JV (p í ná hranice) vymezení sleduje lesní odvozovu cestu J N078,
podobn ve st ední ásti na severním okraji cestu JN101 a JN099/01, kte ré p edstavují
rozpoznatelné hranice v terénu.
NRBC Jeze í zahrnuje p evážn lesní porosty na jižním svahu Krušných hor, ve výš kovém rozp tí
p es 500 m (cca 320 – 850 m/m). Biotopy odpovídají ko nfiguraci terénu a vegeta nímu stupni.
Typické biotopy jsou chrán ny v NPR Jezerka (CZ0423214, ÚSOP 144). Celé území je v EVL
Východní Krušnoho í CZ0424127. Na severní hranici biocentra zasahuje pta í oblast CZ0421004
Novodomské rašeliništ .
Biocentrum zahrnuje p evážn lesní biotopy v etn extrémních stanoviš na skalnatých svazích,
dále menší lu ní enklávy a úzké poto ní nivy. Bodov se vyskytují lesní prameništ .
Územn plánovací dokumentace je vypracována jak na úrovni kraje tak na úrovni obcí. Krajská
dokumentace je zastoupena ÚP VÚC. ZÚR se zatím zpra covává. Územní plán obce Horní Ji etín je
vypracován ve starší verzi jako ÚPnSÚ a proto se p edpokládá do roku 2015 jeho aktualizace. V
ostaních obcích se vypracovává nový územní plán. K e st et m s územním plánem nedochází.

Podklady pro vymezení
Kraj - název
Ústecký kraj
Podklady pro vymezení hranic
ÚZEMN PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE:
ZÚR
pracovní verze
ÚP VÚC
Severo eské hn douhelné pánve
Územní plány obcí
Horní Ji etín
ÚPnSÚ - žádný st et
Vysoká Pec
ÚP návrh
Nová Ves v Horách
ÚP návrh
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Kladská
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM

Zpracovatel - jméno
Autorizovaný zpracovatel - jmén o
EKOTOXA s.r.o.
Ing. Jan Šteflí ek
Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
Kladská
Název NRBC
72
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
052010
Vým ra v ha
P vodní vým ra dle ÚTP
Vým ra po revizi
2536
2587, +2%
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
%
24
Biková bu ina
50%
25
Smrková bu ina
10%
44
Podmá ená rohozcová smr ina
40%
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
1.60
Hornoslavkovský
Biochory
podíl biochory v biocentru
vým ra biochory v biocentru
název
%
ha
4Do - Podmá ené sníženiny
0,10
2,6
na kyselých horninách 4. v.s.
4SS - Svahy na kyselých
0,04
1,0
metamorfitech 4. v.s.
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Biochory
název
5Do - Podmá ené sníženiny
na kyselých horninách 5. v.s.
5SS - Svahy na kyselých
metamorfitech 5. v.s.
5Dv - Podmá ené sníženiny
s vrchovišti 5. v.s.
5SJ - Svahy na bazickém
krystaliniku 5. v.s
5Dr - Podmá ené sníženiny
s menšími rašeliništi 5. v.s.
5BJ - Erodované plošiny na
bazickém krystaliniku 5. v.s.
6PS - Pahorkatiny na kyselých
metamorfitech 6. v.s.
5 SR - Svahy na kyselých
plutonitech 5. v.s.
6BJ - Erodované plošiny na
bazickém krystaliniku 6. v.s.
6ZR - H bety na kyselých
plutonitech 6. v.s.
6Dv - Svahy na bazickém
krystaliniku 6. v.s
6PR - Pahorkatiny na
kyselých plutonitech 6. v.s.
Reprezentativní biotopy
íselný kód
L10.4
L2.2
L2.2A
L2.2B
L4
L5.1
L5.4
L7.3
L8.1B
L9.2A
L9.2B
R1.4
R2.2
R2.3
R3.1
S1.2
T2.3B
V2A
V3
sou et
Cílová spole enstva
biochora
4Do
4SS
5Do
5SS
5Dv
5SJ

podíl biochory v biocentru
%

vým ra biochory v biocentru
ha

8,06

209,1

5,98

155,3

16,40

425,5

5,19

134,8

3,27

84,9

3,61

93,7

11,15

289,4

6,49

168,4

6,75

175,2

17,10

442,3

4,02

104,3

11,83

301,0

podíl biotopu v biocentru
vým ra biotopu v biocentru
%
ha
3,58
92,77
0,02
0,43
1,12
28,98
0,26
6,71
0,02
0,62
2,04
52,94
5,93
153,90
0,03
0,90
0,00
0,01
9,24
239,86
13,46
349,20
0,05
1,43
0,06
1,55
0,41
10,71
0,05
1,33
0,01
0,26
0,05
1,39
0,00
0,01
0,01
0,33
36,35
943,35
cílové ekosystémy dle Biogeografického len ní R
P irozené
Náhradní
LOMO, LONO, BUAJ
MTH, VOVS, VOLS
BUAD, BUKD, SUB
ATT, MTH
BUAJ, SMP, LOMO, LONS, LONO MTH, PRPM, VOLS, V OVS
BUAS, BUKK, SUB, SMP, LONO
ATT, MTM
PRSM, PRBO, PRRO, VOVS
PRPM
BUKK, SUB, LONO
MTM
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Cílová spole enstva
5Dr
5BJ
6PS
5 SR
6BJ
6ZR
6Dv
6PR

cílové ekosystémy dle Biogeografického len ní R
SMP, PRSM, PRKO, LOMO, LONS PRPM, VOLS, VOVS
BUKK, BUKJ, LONS, LONO
MTM, MTH
BUAS, LONS
BUAS, BUKK, SUB, BOAS, LONO
BUAS, BUKK
BUAS, BUKK, SPS
ATV, ATT
PRRO, PRKO, PRPM, PRSM, VOVS
BUAS, SMP, LONS
ATT
podíl stupn ekologické stability
Ekologická stabilita
stupe ekologické stability
v biocentru v %
1
2
2
3
3
50
4
30
5
15
Druh pozemku dle aktuálního stavu
ha
orná p da
0,44
lesní p da
2533,22
louky, pastviny
32,54
vodní plochy, bažina, mo ál
278,07
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
0,71
ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
NRBC se nachází v CHKO Slavkovský les. Jádrové územ í tvo í NPR Kladské rašeliny, které jsou
významné též z d vodu ochrany láze ské oblasti Mariánské Lázn a p írodních lé ivých zdroj
minerálních vod. Z plán pé e vyplývá riziko vysoušení podmá ených lokalit, s ímž souvisí i úhyn
reliktních spole enstev borovice blatky a borovice bažinné.
V centru CHKO Slavkovský les jsou minimalizovány in vesti ní zám ry. Oblast se bude vyvíjet v
duchu turistického ruchu, p i emž p ímé ohrožení jádrových území je z hlediska jejich o btížné
dostupnosti zna n omezeno. PR Smra och, která je hojn navšt vována turisty, je zabezpe ena
proti sešlapu vybudovanými lávkami. Dle plánu pé e nehrozí riziko sešlapu nebo negativního
ovlivn ní lokality p ístupem turist .
Významnou ást biocentra zabírají kulturní smr iny, které byly v minulých letech ohroženy
kalamitami. Riziko vyplývající z bezzásahovitosti n a plochách ohrožených k rovcem je p edm tem
odborné diskuze.
ást C - Rámcový návrh managamentu
název, místo uložení
datum
CHKO Slavkovský les 41 (AOPK
dle plán pé e
1.1.2000 - 31.12.2009
Praha, CHKO Slavkovský les
NPR Kladské rašeliny 166 (CHKO
1.1.2004 - 31.12.2013
Slavkovský les)
PR Smra och 402 (CHKO
1.1.2006 - 31.12.2015
Slavkovský les)
PR Holina 1301 (CHKO Slavkovský
1.1.2008 - 31.12.2018
les)
Kladské rašeliny (2761,
vymezení území NATURA
22.12.2004 - datum vyhlášení
2000
CZ0410414)
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ást C - Rámcový návrh managamentu
název, místo uložení
datum
EU Corine Biotopes Kladske
jiné (rozepsat)
raseliny
EECONET území Slavkovský les
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
NRBC Kladská je krajiná sky hodnotné i p írod blízké území. Management by m l podporovat
p edevším rozvoj t chto hodnot. Vysoké procento lesa v majetku státu p edpokládá, že p írod
blízký managment bude sou ástí LHP. Ochrana ZCHÚ je zabezpe ena plánem pé e (CHKO
Slavkovský les).
Územn plánovací dokumentace by m la hájit a podporovat rozvoj území v souladu se zás adami
udržitelného rozvoje, p i emž by m la brát zvýšený ohled na p írodní a zárove unikátní hodnoty,
které jsou pro p íznivý rozvoj celého území významnou hodnotou.
Zhodnocení NRBC, specifikace
NRBC Kladská je specifické výskytem lokalit rašelin ištního typu, dále acidofilních bu in, kv tnatých
bu in a zejména rašelinných a podmá ených smr in. P evážnou v tšinu území zaujímají lesní
porosty, zvýšený je podíl vodních ploch, vesm s na místech vyt žených rašeliniš . Území je
turisticky atraktivní, zvýšený tlak je dán blízkost í Mariánských lázní. V centru BC je historická
rekrea ní lokalita Kladská, zastav né území je vyjmuto z NRBC.
Hranice je vymezena dle ÚTP s korekcemi dle hranic ZCHÚ, rozd lení lesa a lesních cest a dle
katastrálních hranic pozemk .
Územn plánovací dokumentace je vypracována jak na úrovni kraje tak na úrovni obcí. Krajská
dokumentace je zastoupena ÚP VÚC. ZÚR se zatím zpra covává. Územní plány obcí jsou
zpracovány jen z ásti. Ve dvou obcích se pracuje na novém územním pl ánu. V obci Prameny se
p edpokládá do budoucna také vypracování nového ÚP. Ke st et m s územním plánem nedochází.
Návrh ZÚR výrazn m ní vymezení NRBC – kopíruje EVL Kladské rašeliny.

Podklady pro vymezení
Kraj - název
Karlovarský kraj
Podklady pro vymezení hranic
Územn plánovací dokumentace
ZÚR
p ed schválením
ÚP VÚC
okresu Cheb, sokolovsko - karlovarské aglomerace
Územní plány obcí
Rovná
Zadání
Lázn Kynžvart
ÚP - žádné st ety
Mariánské Lázn
ÚP m sta - žádné st ety
Mnichov
Návrh
Prameny
ÚP Zóny - ne eší ÚSES

NRBC . 73

Svatošské skály
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM

Zpracovatel - jméno
EKOTOXA s.r.o.
Základní specifikace skladebné
Název NRBC
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
Vým ra v ha

Autorizovaný zpracovatel - jmén o
Ing. Jan Šteflí ek
ásti ÚSES
Svatošské skály
73
01/2010
P vodní vým ra dle ÚTP
Vým ra po revizi
1185
1209, + 2%
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ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
%
Violková bu ina Violo
21
60,5
reichenbachianae-Fagetum; EuFagenion
Biková bu ina Luzulo-Fagetum;
24
24
Luzulo-Fagion
Biková a/nebo jedlová doubrava
Luzulo albidae-Quercetum
36
13
petraeae, Abieti-Quercetum;
Genisto germanicae-Quercion
ernýšová dubohab ina
7
1,5
Melampyro nemorosi-Carpinetum;
Carpinion
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
1.26
Chebsko-Sokolovský
1.60
Hornoslavkovský
Biochory
podíl biochory v biocentru
vým ra biochory v biocentru
název
%
ha
3Ro
0,48
5,82
-4BR
1,93
23,37
4SR
35,04
423,66
4UR
54,71
661,43
5BR
7,84
94,79
Reprezentativní biotopy
podíl biotopu v biocentru
vým ra biotopu v biocentru
íselný kód
%
ha
L2.2A
0,60
7,31
L2.2B
0,17
2,06
L3.1
0,31
3,80
L4
0,07
0,88
L5.1
0,22
2,61
L5.4
2,11
25,52
L7.1
0,81
9,79
L8.1B
0,41
4,92
L9.2B
0,35
4,25
S1.2
0,09
1,13
S1.3
0,00
0,01
sou et
5,15
62,27
Cílová spole enstva
cílové ekosystémy dle Biogeografického len ní R
biochora
P irozené
Náhradní
3Ro
ADJ
-4BR
BUAD, ADJs, LONO
ARR, ATV
4SR
BUAD, BUKD, BOAD
ATT
BUAD, BUKD, SPS, BOAD,
4UR
LONO, VOLT, VOVT
5BR
BUAS, LOMO, LONS
ATT, ATV
podíl stupn ekologické stability
Ekologická stabilita
stupe ekologické stability
v biocentru v %
1
0
2
3
3
31
4
58
5
8
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Druh pozemku dle aktuálního stavu
ha
orná p da
0,66
lesní p da
1167,63
louky, pastviny
12,71
vodní plochy, bažina, mo ál
23,72
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
1,20
ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Lesní hospoda ení nep izp sobené ÚSES, vysoké stavy zv e, turismus.
Pásmo ohrožení imisemi D
ást C - Rámcový návrh managamentu
název, místo uložení
datum
dle plán pé e
NPP 138 Svatošské skály
11.6.2007
vymezení území NATURA 2000 EVL CZ0410413 Ka on Oh e
22.12.2004
EECONET
zóna zvýšené pé e o krajinu
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
Managenent dle schváleného plánu pé e CHKO Slavkovský les (MŽP, odbor ochrany p írody, ze
dne 9.8.2000, .j. OOP/5515/000).
P írod blízké hospoda ení v lesích. P i obnov používat regionáln p vodní rostlinný materiál.
Postupná p em na druhové skladby dle lesních typ a p vodních potenciálních spole enstev, tam
kde nevyhovuje.
Regulace stavu zv e.
Regulace turistické návšt vnosti vhodným vedením cest.
Zhodnocení NRBC, specifikace
Zahrnuje r zné tvary lesa v etn starých pa ezin. Na p íkrých svazích údolí Oh e jsou rozvoln né
r znov ké porosty blízké p vodním spole enstv m. Skalní a su ová spole enstva doprovázejí skalní
tvary v ka onu Oh e. Uvnit biocentra jsou izolované lu ní (p vodn intenzivn zem d lsky
obd lávané) enklávy.
Hranice je vymezena dle ÚTP, up esn na dle reálných hranic katastrálních pozemk , hranic EVL a
zón CHKO.
Na jižní stran je ást hranice vymezena dle lesní cesty ZL 135 a rozhr aní porost 121 C-G.
Na severní stran je BC z ásti vymezeno hranicí Obory Hory (Lesy Loket).
Územn plánovací dokumentace je vypracována jak na úrovni kraje tak na úrovni obcí. Krajská
dokumentace je zastoupena ÚP VÚC a konceptem ZÚR.
Územní plány obcí jsou nov
vypracovány. V obci Hory se vypracovává nová ÚPD. K e st et m s územním plánem nedochází.

Podklady pro vymezení
Kraj - název
Karlovarský kraj
Podklady pro vymezení hranic
ÚZEMN PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE:
ZÚR
p ed schválením
ÚP VÚC
Sokolovsko Karlovarské aglomerace
Územní plány obcí
Hory
ÚP zadání
Loket
ÚP - žádný st et
Karlovy Vary
ÚP m sta - žádný st et
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NRBC . 74

erchov
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM

Zpracovatel - jméno
Autorizovaný zpracovatel - jmén o
EKOTOXA s.r.o.
Ing. Jan Šteflí ek
Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
erchov
Název NRBC
74
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
03.-05./2010
Vým ra v ha
P vodní vým ra dle ÚTP
Vým ra po revizi
1297
1544, + 19%
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
%
24 Luzulo Fagetum
Luzulo Fagion
60
18 Dentario enneaphilii –
Eu-Fagenion
25
Fagetum
25 Calamagrostis vilosae
Lzulo Fagion
15
Fagetum
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
1.61
eskoleský
Biochory
podíl biochory v biocentru
vým ra biochory v biocentru
název
%
ha
4SS - Svahy na kyselých
0,91
13,2
metamorfitech 4. v.s
5SS - Svahy na kyselých
75,90
1096,0
metamorfitech 5. v.s.
6ZS - H bety na kyselých
29,77
429,8
metamorfitech 6. v.s.
Reprezentativní biotopy
podíl biotopu v biocentru
vým ra biotopu v biocentru
íselný kód
%
ha
L4
0,04
0,64
L5.1
0,18
2,72
L5.4
57,94
894,58
L2.2A
1,46
22,49
L2.2B
0,24
3,65
L9.2A
0,41
6,37
L9.2B
0,23
3,56
R1.4
0,05
0,72
sou et
60,54
934,74
Cílová spole enstva
cílové ekosystémy dle Biogeografického len ní R
biochora
P irozené
Náhradní
4SS
BUAD, BUKD
ATM, MTH
5SS
BUAS, BUKK, SUB, SMP, LONO
ATM, MTH
6ZS
BUAS, BUKK, SPS
ATT
podíl stupn ekologické stability
Ekologická stabilita
stupe ekologické stability
v biocentru v %
1
0
2
10
3
30
4
40
5
20
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Druh pozemku dle aktuálního stavu
ha
orná p da
2,42
lesní p da
1530,72
louky, pastviny
9,92
vodní plochy, bažina, mo ál
0,69
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
0,00
ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
St ety s územními plány, zám ry pr myslové výstavby a dopravní infrastruktury nejsou a ktuální.
Provoz st ediska telekomunikací a cestovního ruchu na vrcholu erchova.
Podél hlavních turistických tras výrazné zatížení t urismem, v zim b žecké trasy.
ást C - Rámcový návrh managamentu
název, místo uložení
datum
2088 PR erchovské hvozdy,
dle plán pé e
1.12.2005
Správa CHKO eský les
2442 PR Byst ice, Správa CHKO
1.1.2004
eský les
PR 5323 Smr í, Správa CHKO
5.8.2009
eský les
vymezení území NATURA
CZ0320180 erchovský les (tém
celé území)
2000
území Rady Evropy EECONET
jiné (rozepsat)
(celé území)
koridor Rady Evropy EECONET
území EU Corine Biotypes
erchovské hvozdy
44 CHKO eský les (zóna není v
plán pé e není v ÚSOP uveden
podkladech rozlišena)
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
V ZCHÚ a v území s p ípod blízkými porosty, resp. reprezentatvních biotopec h dle plán pé e v
ZCHÚ, s preferencí bezzásahového managementu. Cíl: prales.
Na plochách s neodpovídající druhovou skladbou upla t ovat postupné zm ny druhové skladby
porost dle lesních typ a potenciální p irozené vegetace, což je b h na dlouhou tra .
Usm rn ní turistického zatížení vhodným vedením cest.
Sledování stav zv e.
Zhodnocení NRBC, specifikace
Tém
celé biocentrum je v EVL erchovský les, v CHKO eský les – zóna v podkladech
nerozlišena. 99% území je tvo eno lesními porosty, podíl aktuálních biotop
je 65%,
reprezentativníci biotop 60,5%, p evážn acidofilní bu iny. Horský terén ve vrcholové ásti
erchova zahrnuje obtížn p ístupné skalnaté a su ové svahy. V nižších partiích a na mírn jším
terénu se vyskytují smrkové monokultury.
Biocentrum je vymezeno dle ÚTP, up esn ní dle hranic ZCHÚ, rozd lení lesa, hranice EVL, státní
hranice a hranic katastrálních pozemk . Vymezení ZÚR je totožn s ÚTP. V aktualizaci je navrženo
je rozší ení dle hranice EVL erchovský les.
Plze ský kraj má zpracovány ZÚR. Na úrovni obcí jsou úze mní plány v tšinou zastaralé a proto se
do roku 2015 p edpokládá jejich aktualizace. Ke st et m s ÚPD nedochází.

Podklady pro vymezení
Kraj - název
Plze ský kraj
Podklady pro vymezení hranic

225

ÚZEMN PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE:
ZÚR
schváleny
ÚP VÚC
Územní plány obcí
Pec
ÚPnSÚ - žádný st et
Babylon
ÚP obce - žádný st et
Chodov
ÚPnSÚ - žádný st et
eská Kubice
ÚP obce - žádný st et
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Diana
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM

Zpracovatel - jméno
Autorizovaný zpracovatel - jmén o
EKOTOXA s.r.o.
Ing. Jan Šteflí ek
Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
Diana
Název NRBC
75
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
4.5.2010
Vým ra v ha
P vodní vým ra dle ÚTP
Vým ra po revizi
1550
1540, -0,6%
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
%
24
Biková bu ina; Luzulo-Fagetum
0,3
Podmá ená rohozcová smr ina;
44
Mastigobryo-Piceetum incl.
0,7
Sphagno-Piceetum
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
1.61
eskoleský
Biochory
podíl biochory v biocentru
vým ra biochory v biocentru
název
%
ha
4Do Podmá ené sníženiny na
76%
1173,0159
kyselých horninách 4. v.s.
4DR Podmá ené sníženiny s
19%
295,1134
menšími rašeliništi 4. v.s.
4PS - Pahorkatiny na kyselých
4%
60,9804
metamorfitech 4. v.s.
Reprezentativní biotopy
podíl biotopu v biocentru
vým ra biotopu v biocentru
íselný kód
%
ha
L1
0,34
5,20
L10.1
0,28
4,32
L10.2
0,15
2,31
L2.2A
0,25
3,88
L2.2B
1,77
27,22
L5.1
2,98
45,82
L5.4
0,01
0,09
L9.2A
0,32
4,95
L9.2B
10,51
161,80
R1.4
0,00
0,04
R2.2
0,00
0,00
R2.3
0,02
0,31
R3.1
0,00
0,02
sou et
16,62
255,96
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Cílová spole enstva

cílové ekosystémy dle Biogeografického len ní R
P irozené
Náhradní
4Do
LOMO, LONO, BUAJ
MTH, VOVS, VOLS
PRBO, LOMO, PRPM, VOVS,
4DR
PRPM
VOLS
4PS
BUAD, BUKD
podíl stupn ekologické stability
Ekologická stabilita
stupe ekologické stability
v biocentru v %
1
2
2
8
3
40
4
35
5
15
Druh pozemku dle aktuálního stavu
ha
orná p da
3,09
lesní p da
1393,83
louky, pastviny
136,12
vodní plochy, bažina, mo ál
9,61
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
0,01
ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Uvnit NRBC se nachází v míst zvaném Rybni ná objekt bývalé vojenské základny, který zatím
stojí bez zjevných známek obnovy. Do budoucna je vš ak možno po ítat, že objekt bude
rekonstruován a využit pro rekrea ní ú ely. Pak by bylo vhodné dbát zvýšený ohled na zájmy
ochrany p írody a p izp sobit tím i kapacitu a ú ely rekreace.
V sou asné dob prob hla revitalizace Kate inského potoka. P i revitalizaci je doporu eno dbát
zájm ochrany p írody p edevším s ohledem na PR Jezírka u Rozvadova, která v minulosti byla již
zásahem do hydrologického režimu zna n poškozena.
ást C - Rámcový návrh managamentu
dle plán pé e
název, místo uložení
datum
Kód
44
CHKO eský les, CHKO eský
les
2007 - 2016
2476
PR Diana, CHKO eský les
1.1.2006 - 31.12.2015
457
PR Jezírka u Rozvadova, CHKO
eský les, AOPK Praha
1.1.2008 - 31.12.2016
vymezení území NATURA 2000
Kód
název
datum vyhlášení
2717 (CZ0323151)
Kate inský a Nivní potok
22.12.2004
jiné (rozepsat)
EECONET území
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
Lesy v NRBC jsou z velké ásti obhospoda ovány správou Kolowratských les , z ásti státním
podnikem L R. Ochrana zvlášt chrán ných území spadá pod místní správu CHKO eský les.
Na území lesa se doporu uje používat zásad ekologického hospoda ení, podporovat p irozenou
obnovu lesa a zásahy provád t s ohledem na hydrologické pom ry. Dlouhodob jší cíle výchovy
porost by m ly sm ovat k podpo e p irozených bukových porost . T žba i drobn jší zásahy by
m li být provád ny šetrn , p edevším lesní technika nesmí narušovat lesní cesty ani lesní p du.
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Návrh zásad managamentu
Zájmy CHKO by m li dále sm ovat k posílení p irozeného prost edí a k návratu p vodních
rostlinných i živo išných spole enstev. Jedná se p edevším o posílení p irozené bu iny a uchování
typického bylinného podrostu. Musí být monitorován hydrologický režim na území PR Jezírka u
Rozvadova aby v p ípad pot eby mohl být proveden odborný zásah, který by podpo il reten ní a
retarda ní schopnost vrchovišt , který byl na p elomu 80. a 90. let poškozen nevhodným
odvod ovacím zásahem a došlo ke znatelnému úbytku populac e rosnatky okrouhlolisté.
Pozoruhodný je výskyt Bobra evropského na Jelením p otoce, který by si snad proto zasloužil
p ejmenování na Bob í potok.
Zhodnocení NRBC, specifikace
NRBC Diana je sou ástí CHKO eský les a leží na státní hranici s N meckou spolkovou republikou.
Uvnit NRBC se nachází rozsáhlý lesní komplex, který místy s t ídá louka a to p edevším niva
Kate inského potoka.
Charakter prost edí a fakt, že oblast byla v bezprost ední blízkosti hranice dala možnost vzniku relativn
p írodního a málo dot eného prost edí.
Území NRBC není narušeno ani turismem ani hustotou zali dn ní a proto se zde od 50. let vytvá í ideální
podmínky pro vývoj relativn nenarušeného p írodního prost edí.
Lesní porosty zaujímají p es 90% plochy biocentra, mapované biotopy 52%, repr ezentativní biotopy 17%.
Biocentrum je vymezeno dle ÚTP, s korekcemi dle kat. hranic pozemk , EVL Kate inský a Nivní potok,
hranic rozd lení lesa, lesních cest, státní hranice a situace v terénu.
Plze ský kraj má zpracovány ZÚR. Na úrovni obcí jsou územní plány v tšinou zastaralé a proto se do
roku 2015 p edpokládá jejich aktualizace. Ke st et m s ÚPD nedochází.

Podklady pro vymezení
Kraj - název
Plze ský
Podklady pro vymezení hranic
ÚZEMN PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE:
ZÚR
schváleny
ÚP VÚC
Územní plány obcí
Rozvadov
ÚPnSÚ - žádné st ety
T emešné
ÚP obce - ne eší ÚSES
B lá nad Radbuzou
ÚP obce - žádné st ety

NRBC . 76

Modravské slat

Roklan

NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM
Zpracovatel - jméno
EKOTOXA s.r.o.
Základní specifikace skladebné
Název NRBC
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
Vým ra v ha

Autorizovaný zpracovatel - jmén o
Ing. Aleš Friedrich
ásti ÚSES
Modravské slat -Roklan
76
04 až 05/2010
P vodní vým ra dle ÚTP
Vým ra po revizi
6085,32
6055,273
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
%
SM-L9.1
Calamagrostio villosae-Piceetum
37,50
SM-L9.2
Mastygobrio-Piceetum
35,00
Calamagrostio villosae-Fagetum
14,50
PR,SM,VO - R2,R3,V1,V3

komplex vegetace horských vrchoviš
(Sphagno-Pinetum mugi, Sphagnion
medii, Oxycocco-Ericion, LeucoScheuchzerion, Sphagno-Piceetum
ad.)

8,80

SM-L9.3

Athyrio alpestris-Piceetum

3,60
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Potenciální typy vegetace
VO-V4
SH-A4,A7

typ
vegetace tekoucích vod
fragmenty subalpínských niv a
kle e (Adenostilion, Pinion mugi)

Biogeografické jednotky
Bioregion
1.62
Biochory
název
7Rv
7ZS
7Pr
6SS
6PS
7ZR
6Dr
6PR
6SR

název
Šumavský
podíl biochory v biocentru
%
43,26
14,05
13,34
10,49
6,31
5,96
3,51
3,05
0,04

Reprezentativní biotopy

podíl biotopu v biocentru

íselný kód
%
Lesní a rašeliništní biotopy na reprez.STG Šumavské ho bioroegionu
L9.1
43,37
L9.2
19,61
L9.3
2,79
L5.4
1,37
R2.R3
3,20
sou et
70,34
Cílová spole enstva

%
0,50
0,10

vým ra biochory v biocentru
ha
2619,16
850,47
807,75
634,88
381,88
360,93
212,63
184,92
2,38
vým ra biotopu v biocentru
(aktuál.dle mapování biotop )

ha
2626,00
1187,11
168,80
83,14
194,04
4259,09

Zdroj: fyziotypy: Pet í ek V. a kol. (1999): Pé e o chrán ná území I, AOPK,
Praha, s.68-72

SM
PR
BU

klimaxové trtinové, podmá ené i kapradinové horské smr iny
spole enstva rašeliniš a prameniš
acidofilní smrkové bu iny
fragmenty vysokobylinných niv a podmá ených trávník podél
SH
potok , p irozené ostr vky porost kle e
MT
ostr vky mezofilních horských luk
AT
horské acidofilní smilkové trávníky a ke í ková spole enstva
vodní spole enstva potok , rašelinných t ní, št rkových náplav ,
VO
vysokých ost ic
LO
ostr vky lužních k ovin a rašelinných b ezin
SP
spole enstva drobných skalních útvar a m lkých kamenitých p d
podíl stupn ekologické stability v
Ekologická stabilita
stupe ekologické stability
biocentru v %
0
0,10
1
0,00
2
0,00
3
20,00
4
20,00
5
60,00
Druh pozemku dle aktuálního stavu
ha
orná p da
0,43
lesní p da
5904,25
louky, pastviny
164,21
vodní plochy, bažina, mo ál
990,54
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
0,00
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ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Klidové území v NP Šumava, mimo turistické trasy ne p ístupné ve ejnosti, bez prezentovaných
rozvojových zám r .
Možná ohrožení a rizika p ináší:
lesnické zásahy v rozporu s managementem I. a II. z ón NP
zvyšování tlaku na rekrea ní využití
ohrožení vegetace kalamitními jevy a kalamitním výs kytem chorob a šk dc
ást C - Rámcový návrh managamentu
název, místo uložení
datum
Národní park Šumava
Biosférická rezervace UNESCO
dle plán pé e
I.zóna NP-Modravské Slat
II.zóna NP Šumava
vymezení území NATURA
2000
EVL CZ314024 Šumava
PTO CZ311041 - Šumava
Ramsarský mok ad - Modravské
jiné (rozepsat)
Slat
CHOPAV Šumava
Corine biotopes - Šumava Modravské Slat
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
celé území je pokryto ochraná ským managementem
Zhodnocení NRBC, specifikace
Celková charakteristika NBC:
Biocentrum zahrnuje rozsáhlý komplex vrchoviš , p irozených smr in i horských niv v nejvyšších
polohách Šumavy v okrsku Kvildských Plání. Území tv o í zvln ná náhorní planina z níž vystupuje
pohrani ní pásmo vrch s Luzným a Velkou Mokr vkou (1370m), Blatným vrchem (1367m) a
Velkým Roklanem (1452m), sm rem k jihu terén klesá do širokých plochým sníženin s rozsáhlými
rašeliništi a plochými návršími ve výšce mezi 1100 a 1200 m. Rozsáhlé slat odvod uje hustá sí
p írodních vodote í, jejíž hlavními recipienty jsou v západní ásti Roklanský potok, ve východní í ka
Vydra, procházející výrazn ji zaklesnutým Luzenským údolím. Nejníže je terén p oložen na severní
hranici území u soutoku Vydry a Roklanského potoka ve výšce kolem 990m.
Celkové zhodnocení funk nosti a perspektivy NBC:
Území v NP s mimo ádn zachovaným p írodním prost edím v rozsáhlém celku. Jistým ohrožením
jsou n které zám ry lesnických zásah mimo stanovený management, resp. možný další rozvo j
návšt vnosti a rekrea ního využití, v . event. investi ních aktivit na okraji území.
Popis vegetace:
V území p evažují p irozené porosty smrku charakteru podmá ených, rašelinných a t tinových
smr in, st ídané bezlesím rašeliniš , dále též nelesní porosty vysokobylinných niv a po dmá ených
trávník , místy vegetace sv žích acidofilních smilkových trávník .
Ve vegetaci horských vrchoviš p evládají porosty s rašelinnou kle í Sphagno-Pinetum mugi, déle
spole enstva svaz
Sphagnion medii, Oxycocco-Ericion, Leuco-Scheuchze rion, v okrajích
nezapojené smr iny Sphagno-Piceetum ad.
Ostatní území pokrývají p evážn smrkové lesy, nej ast ji jde o spole enstva podmá ených smr in
Mastygobrio-Piceetum a na mezofilních stanovištích pak t tinové smr iny Calamagrostio villosaePiceetum. Na bohatších vlhkých stanovištích jsou mí sty vyvinuty kapradinové smr iny Athyrio
alpestris-Piceetum. V nižších polohách území jsou z astoupeny druhotné porosty smrku na
stanovištích smrkových bu in Calamagrostio villosae-Fagetum.
Cennou, pestrou vegetací jsou fragmenty vysokobylin ných niv subalpínského charakteru a další
vegetace mokrých trávník , astá zejména v doprovodech etných vodote í.
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Podklady pro vymezení
Kraj - název
Plze ský
Podklady pro vymezení hranic
ÚP, ZÚR
forma
ESRI SHP
Územní dokumentace obsahující vymezení NBC v uvád né podob :
poznámka
ZÚR Plze ského kraje - 2008
ÚAP ORP Sušice - 2008
Územn plánovací dokumentace
ZÚR Plze ského odpovídá
kraje (2008)
ÚAP ORP Sušice odpovídá
(2008)
ÚP obce Modrava nutné up esn ní
(1997)
jiný zdroj
Plán ÚSES NP a odpovídá
CHKO Šumava
(2010)

NRBC . 77

Knížecí stolec
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM

Zpracovatel - jméno
EKOTOXA s.r.o.
Základní specifikace skladebné
Název NRBC
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
Vým ra v ha

Autorizovaný zpracovatel - jmén o
Aleš Friedrich
ásti ÚSES
Knížecí stolec
77
04-05/2010
P vodní vým ra dle ÚTP
2027,26
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
BU-L5.1
Dentario enneaphylli-Fagetum
BU-L5.1
Luzulo-Fagetum
BU-L5.1
Calamagrostio villosae-Fagetum
BU-L5.1
Saniculo-Abietetum
SU-L4
Mercuriali-Fraxinetum ad.
BU-L5.1
Aceri-Fagetum
LO-L2.2
Alnetum incanae, Arunco-Alnetum
Mastygobrio-Piceetum, EguisetoSM-L9.2
Piceetum
LO-L2.2
Piceo-Alnetum
SM-L9.1
Calamagrostio villosae-Piceetum ??
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
1.62
Šumavský
Biochory
podíl biochory v biocentru
název
%
5SP
82
6ZP
13
5Do
5
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Vým ra po revizi
2316,049
%
40,10
14,20
11,60
11,80
8,20
4,90
3,10
3,00
1,90
1,10

vým ra biochory v biocentru
ha
1902
311
117

Reprezentativní biotopy
íselný kód
L5.1
L4
L5.4
L9.2
L2.2
L2.1
L9.1
L5.2
Cílová spole enstva

podíl biotopu v biocentru
%
44,48
3,30
3,11
2,96
0,94
0,78

vým ra biotopu v biocentru
ha
1030,20
76,33
71,93
68,49
21,70
18,17
nemapovány, výskyt možný
nemapovány

Zdroj: fyziotypy: Pet í ek V. a kol. (1999): Pé e o chrán ná území I, AOPK,
Praha, s.68-72

acidofilní smrkové bu iny, kv tnaté jedlobu iny, snad i acidofilní
horské klenové bu iny
SU
vegetace su ového a roklinového lesa
skalní spole enstva roztroušených skalních výchoz , spol. m lkých
SP
p d
ojedin le zastoupená vodní spole enstva potok a drobných nádrží,
VO
ostr vky vysokých ost ic
podmá ené smr iny, možná p echod do t tinové smr iny v S svahu
SM
p i temeni Knížecího Stolce
MT
vegetace mezofilních horských luk, bezkolencové a pchá ové louky
AT
ostr vky smilkových trávník
KR
porosty mezofilních k ovin v rozptýlené zeleni nelesních ástí území
LO
luhy s olší šedou, smrkové olšiny, lužní k oviny
PR
spole enstva slatinných luk a spole enstva prameniš
podíl stupn ekologické stability
Ekologická stabilita
stupe ekologické stability
v biocentru v %
0
0,10
1
0,00
2
0,00
3
15,00
4
65,00
5
20,00
Druh pozemku dle aktuálního stavu
ha
orná p da
1,87
lesní p da
2077,03
louky, pastviny
236,35
vodní plochy, bažina, mo ál
9,05
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
0,00
ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
zalesn né území ve vojenském prostoru a CHKO, nep ístupné ve ejnosti, mimo rušivé vlivy
aktuáln nejsou prezentovány zám ry ohrožující funkce biocentra, ur ité možnosti jejich vzniku by
p ineslo eventuelní zrušení VVP a následný r st rekra ního využití oblasti, nap . výstavba
lyža ského areálu na Špi áku u Horní Plané, ve vlastním území NBC zatím ani p edb žné zám ry
patrn nejsou prezentovány
území ležína okraji VVP mimo devastované cvi né a dopadové plochy
Aktuální vlivy hospodá ského využití les a jiných inností
nevhodné výchovné a obnovní lesnické zásahy, potenc ionální narušení p d a vodního režimu
pr chod silni ní komunikace - místní spojka Arnoštov - Záhvozdí, zákaz vjezdu, sezónní cyklotrasa
BU
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ást C - Rámcový návrh managamentu
název, místo uložení
datum
dle plán pé e
CHKO Šumava
vymezení území NATURA 2000 EVL CZ314024 Šumava
P.T. CZ311041 - Šumava
jiné (rozepsat)
CHOPAV Šumava
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
Zásady managementu p evládajících typ ploch:
Lesní porosty:
V p evažujících kulturních smrkoborových porostech partiích v mýtním v ku postupná um lá, event.
kombinovaná obnova kotlíkovou n. okrajovou se í d evinami p irozené skladby tak, aby s postupným
dor stáním maloplošných odnovních provk docházelo vedle rekonstrukce d evinné skladby k
v kové a prostorpvé diferenciaci porost . Výhledov uvažovat s p echodem na maloplošné
podrostní formy hospoda ení. Významná je postupná reintrodukce jedle jako j edné z p vodních
hlavních d evin, resp. obnova p vodních, dnes vyhynulých lesních spole enstev jedlových doubrav.
Využívat a chránit p e okusem zmlazení ze stávajících, místy vtroušených jedinc jedle, aktuáln
zahájit vnášení jedle do porost p edsunutými kotlíky. Ve vhodných stanovištích v lenit jším reliéfu
dtto realizovat i u buku.
Ve kulturn jších p evážn smrkových i smíšených partiích podporovat p irozenou obnovu d evin
p irozené skladby, hlavní obnovní metodou bude clonná se s dlouhou obnovní dobou, zahájená v
prvních fázích s t žbou na stanovišti nep vodních d evin. Do porost zavád t jedli, po prosv tlení
podsadbou na vhodných místech doplnit p ím s dalších chyb jících druh p irozené skladby.
Výhledov zvážit i zachování p im eného podílu jedinc ve stadiu rozpadu a tlejícího d eva.
V p irozených lužních partiích zejména zdravotní výb r, event. zásahy v podrostu podporovat
perspektivní jedince d evin p irozené skladby.
V p irozených porostech bukových, su ových i smíšených smrko-buko-jedlových les uplat ováním
p írod blízkých maloplošných podrostních forem hospoda ení s dlouhou obnovní dobou umožnit
dlouhodobou existenci, resp. p irozený spontánní vývoj a kontinuální obnovu spole enstva. Velmi
pozvolná úprava d evinné skladby preferencí hlavních d evin p i zachování a rozší ení celkového
spektra p irozených druh . Staré zdravé jedince ponechávat do vysokého v ku, v p im ené mí e
zachovat i podíl odumírajích a tlejících padlých st rom . P i zásazích v porostu postupovat s ohledem
na jeho ochranný charakter. Nezasahovat nevhodn do vodního režimu stanoviš . P írodní
nep ístupné skalní partie ponechat p írodnímu vývoji.
Porosty travnatých lad:
V partiích lad by optimální formou údržby bylo obno vit pravidelné p írod blízké extenzivní luka ské
hospoda ení s vylou ením zejména hnojení, obnov drnu, dosévání a dalšíc h pratotechnických
zásah . Kosení p i vyšší únosnosti terénu v suchém období pomocí leh ké mechanizace.
Zhodnocení NRBC, specifikace
Celková charakteristika NBC:
Biocentrum tvo í rozsáhlý komplex p evážn p irozených horských les v balvanitých, místy
skalnatých svazích vrcholové partie Želnavských hor kolem vrchu Knížecí Stolec. Území je
okrajovou sou ástí VVP Boletice, leží mimo cvi né a dopadové plochy.
Celkové zhodnocení funk nosti a perspektivy NBC:
Území s adou zachovaných p irozených partií a dobrým potenciálem dalšího zvyšo vání ekologické
stability. Jistým teoretickým ohrožením je možné zr ušení VVP a následné zvýšení tlaku na rekrea ní
využití, v . event. inventsti ních aktivity.
Popis vegetace:
V rozsáhlém lesním komplexu v d evinné skladb celkov p evládá smrk, v nižších ástech území
místy v druhotných monokulturách, ast ji ale v p irozené sm si s jedlí a bukem. Výš ve svazích
postupn ubývá jedle, vtroušen se objevuje klen, vrcholové partie tvo í subklimaxové smr iny.
astým typem porost v balvanitých svazích jsou smíšené horské lesy se smrkem, jedlí a bukem s
vtroušeným klenem, vzácn ji i jilmy, lípou, jasanem a mlé em. Porosty jsou asto p irozené v kové
struktury, v podrostu se zmlazujícími d evinami stromového patra. Dále se v podrostech obje vují
maliník, bez hroznatý, je áb pta í, zimolez obecný i srstka obecná.
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Popis vegetace:
Ve vrcholových polohách cca nad 1100m v táhlých bal vanitých svazích tvo í p irozené porosty smrk
bez dalších p ím sí, v podrostu zmlazují smrk a je áb pta í, v bylinném pat e je astou dominantou
Luzula sylvatica, dále Calamagrostis villosa, Vacci nium myrtillus, objevují se horské druhy jako
Soldanella montana, Homogyne alpina, Trientalis eur opaea, charakter porost p echází do
spole enstev smr in Calamagrostio villosae - Piceetum. Staré smr iny jsou zde místy obnovovány
rozsáhlejší holose í s výsadbou smrku, místy s bukem.
Drobné vodote e v úžlabinách ve svazích doprovází porosty s olší šedou a smrkem, dále olše
lepkavá, jíva i další druhy vrb, místy mají porosty s olší šedou charakter horských luh Alnetum
incanae, místy spole enstev smrkových olšin Piceo - Alnetum,v nejníže po ložených roklích i prvky
spole enstev luhu Arunco - Alnetum.
Ve vrcholových partiích i prudších svazích návrší s e nachází etné skalní útvary, porostlé chudší
vegetací spole enstev nižších rostlin i kapradinovými spole enstvy s Polypodium vulgare, Dryopteris
carthusiana i ke í kovou vegetací.
Vymezení zahrnuje i lada a louky ve sníženinách a d eluviích svah p i okraji lesního komplexu s
mozaikou spole enstev mokrých luk Calthenion asto s dominantními Carex brizoides a Scirpus,
vlhkých luk spol enstev Molinion s porosty Deschampsia a Molinia, v sušších místech spol. Violion
caninae s Agrostis capillaris, Nardus, Campanula ro tundifolia i spol. sv žích mezotrofních luk
Polygono - Trisetion s p evahou Agrostis capillaris, Dactylis, Alopecurus, F estuca rubra ad. Ve
vlhkých porostech lad sukcese lužních d evin s olší lepkavou a šedou, vrbou popelavou u k ehkou,
smrkem, v sušších místech p evládá b íza, jíva, smrk, borovice lesní, osika.
Cenné ásti území:
ada cenných smíšených, starých, r znov kých, místy až pralesovitých lesních porost v
balvanitém terénu místy s drobnými výchozy skal. V JV ásti extenzivní nelesní partie p irozených
luk s rozptýlenou zelení. Místy p irozené lužní doprovody kolem balvanitých p írodních vodote í.
Mokrá p irozená lada se sukcesí v údolí Uhlíkovského otoka na J území.
Poznámky k mapování biotop :
V severním svahu p i temeni Knížecího Stolce (1226m) je již patrn možný p echod do
subklimaxové horské smr iny. Ostatní lesy v území se nachází ve stupni bu in s p irozenými porosty
smrku, buku, jedle na hydricky normálních stanovišt ích.

Podklady pro vymezení
Kraj - název
Jiho eský
Podklady pro vymezení hranic
ÚP, ZÚR
forma
ESRI SHP
Územní dokumentace obsahující vymezení NBC v uvád né podob :
poznámka
návrh ZÚR Jiho eského kraje - 2008
Územn plánovací dokumentace
ZÚR Jiho eského odpovídá
kraje (2006)
ÚAP ORP eský odpovídá
Krumlov (2008)
Obec Boletice v
bez ÚP?
rámci ÚÚVÚ
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Královský Hvozd
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM

Zpracovatel - jméno
EKOTOXA s.r.o.
Základní specifikace skladebné
Název NRBC
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
Vým ra v ha

Autorizovaný zpracovatel - jmén o
Ing. Aleš Friedrich
ásti ÚSES
Královský Hvozd
78
04 až 05/2010
P vodní vým ra dle ÚTP
1817,84
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
BU-L5.4
Calamagrostio villosae-Fagetum
SM-L9.1
Calamagrostio villosae-Piceetum
BU-L5.4
Luzulo-Fagetum
BU-L5.2
Aceri-Fagetum
SM-L9.3
Athyrio alpestris-Piceetum
SM-L9.2
Mastygobrio-Piceetum
SU-L4
Lunario-Aceretum
BU-L5.1
Dentario enneaphylli-Fagetum
vodní vegetace jezer (v . Isoëtion
VO-V6,V1
lacustris)
nelesní vegetace jezerních kar
SP,SM,BU,SH,SK - S1.2,
(v .Juncion trifidi, Pinion mugi,
L9.1, L9.3, L5.2, A4
Dryopterido-Athyrion)
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
1.62
Šumavský
Biochory
podíl biochory v biocentru
název
%
6SS
53,83
7ZS
25,16
7KS
12,46
5Nk
6,08
6PS
1,14
5SS
0,64
6ZS
0,37
5Do
0,15
4SQ
0,11
4SS
0,06
Reprezentativní biotopy

podíl biotopu v biocentru

íselný kód
%
Lesní biotopy na reprezentativníéch STG Šumavského bioroegionu
L9.1
52,44
L5.4
33,59
L9.2
4,67
L5.2
1,00
L9.3
0,21
L4
0,10
L5.1
0,00
sou et
92,01
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Vým ra po revitizi
1824,252
%
58,80
12,20
11,00
4,30
4,00
2,70
2,40
1,90
1,60
1,10

vým ra biochory v biocentru
ha
981,94
458,93
227,34
110,83
20,80
11,61
6,79
2,65
2,00
1,10
vým ra biotopu v biocentru
(aktuál.dle mapování biotop )
ha
956,49
612,59
85,10
18,33
3,89
1,86
0,00
1678,27

Cílová spole enstva

fyziotypy: Pet í ek V. a kol. (1999): Pé e o chrán ná území I, AOPK, Praha,
s.68-72

SM
BU
SU

klimaxové trtinové, kapradinové a podmá ené horské smr iny
acidofilní smrkové a kv tnaté jedlobu iny, horské klenové bu iny
ostr vky su ového a roklinového lesa
skalní spole enstva ledovcových kar a roztroušených skalních
SP
výchoz
fragmenty subalpinské vegetace kapradinových niv, k le í a
SH,SK
sn hových výležiš
VO
vodní spole enstva p írodních horských jezer, v . vegetace šídlatek
podíl stupn ekologické
Ekologická stabilita
stupe ekologické stability
stability v biocentru v %
0
0,01
1
0,00
2
0,00
3
20,00
4
65,00
5
25,00
Druh pozemku dle aktuálního stavu
ha
orná p da
0,89
lesní p da
1739,01
louky, pastviny
1,49
vodní plochy, bažina, mo ál
29,71
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
00,00
ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Obtížn p ístupné, zalesn né horské území v CHKO, p evážn mimo rušivé vlivy s vyjímkou
lyža ského areálu navazujícího na V okaj území a turisti ckých a cykloturistických tras
aktuáln nejsou prezentovány zám ry ohrožující funkce biocentra, s vyjímkou aktivit v okolí
lyža ského areálu Špi ák (mimo NBC na jeho okraji)
Možná ohrožení:
nevhodné výchovné a obnovní lesnické zásahy, naruše ní p d a vodního režimu
zvyšování tlaku na rekrea ní využití, vysoká návšt vnost, rozši ování lyža ských areál
ohrožení vegetace kalamitními jevy a kalamitním výs kytem chorob a šk dc
ást C - Rámcový návrh managamentu
název, místo uložení
datum
CHKO Šumava
dle plán pé e
2451-NPR erné a ertovo jezero
554-NPR Bílá Strž
vymezení území NATURA
EVL CZ314024 Šumava
2005
2000
P.T. CZ311041 - Šumava
2005
jiné (rozepsat)
CHOPAV Šumava
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
Zásady managementu p evládajících typ ploch:
Lesní porosty:
V p irozených porostech bukových, su ových i smíšených smrko-buko-jedlových les uplat ováním
p írod blízkých maloplošných podrostních forem hospoda ení s dlouhou obnovní dobou umožnit
dlouhodobou existenci, resp. p irozený spontánní vývoj a kontinuální obnovu spole enstva.
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Zásady managementu p evládajících typ ploch:
Lesní porosty:
Velmi pozvolná úprava d evinné skladby preferencí hlavních d evin p i zachování a rozší ení celkového
spektra p irozených druh . Staré zdravé jedince ponechávat do vysokého v ku, v p im ené mí e
zachovat i podíl odumírajích a tlejících padlých st rom . Nezasahovat nevhodn do vodního režimu
stanoviš . P írodní nep ístupné skalní partie ponechat p írodnímu vývoji.
V polokulturních porostech smrku se slabší p ím sí p irozených druh podporovat p irozenou obnovu
d evin p irozené skladby, hlavní obnovní metodou bude clonná se s dlouhou obnovní dobou, zahájená v
prvních fázích s t žbou na stanovišti nep vodních d evin. Nadále uplat ovat maloplošné podrostní
hospoda ení. Výhledov zvážit i zachování p im eného podílu jedinc ve stadiu rozpadu a tlejícího
d eva.
V p irozených, p evážn smrkových porostech vyšších polohách území udržovat p irozený charakter
p im en uvoln ného porostu s hluboko zav tvenými korunami, od mládí vylou it vývoj labilního
horizontáln zapojeného porotu s vyv tv nými korunami. Zcela preferovat p irozený vývoj bez úmyslných
t žeb (zejména v geneticky vhodn jších porostech), resp. ochranné a biologické funkc e porostu.
Zachovat a prohloubit diferencovanou v kovou strukturu s kontinuálním dor stáním mladších jedinc .
Zachovávat v porostu d evní hmotu a tlející d evou využívat pro um lé obnovy. Udržovat a podporovat
p irozené p ím si. Na holinách p ípadn dle pot eby využívat p ípravné d eviny, p edevším je áb, pokud
možno omezit vývoj kompaktních t tinových porost na lesních plochách.
Zhodnocení NRBC, specifikace
Celková charakteristika NBC:
Biocentrum tvo í rozsáhlý komplex p irozených smrkových a smíšených smrkobukojedlových
horských les v balvanitých, místy skalnatých svazích pohrani ního h ebene Královského Hvozdu
mezi Jezerní Horou (1343m) a Osrým (1279m). Sou ástí jsou ledovcová jezera erné a ertovo
chrán ná jako NPR.
Celkové zhodnocení funk nosti a perspektivy NBC:
Cenné zalesn né horské území s adou zachovaných p írodních partií i dobrým potenciálem dalšího
zvyšování ekologické stability. Bez významn jších antropogenních ohrožení, jistým teoretickým
ohrožením je zvýšení tlaku na rekrea ní využití, rozši ování lyža ského areálu a jiné inventsti ní
aktivity.

Podklady pro vymezení
Kraj - název
Plze ský
Podklady pro vymezení hranic
ÚP, ZÚR
forma
ESRI SHP
Územn plánovací dokumentace
ZÚR Plze ského
kraje (2008)
drobná up esen ní
ÚAP Klatovy
(2008)
drobná up esen ní
ÚP obcí Hamry
(1998)
drobná up esen ní
ÚP Železná Ruda
odlišné vymezení
(zm na 2006)
jiný zdroj
Plán ÚSES NP a CHKO Šumava (2010) - odpovídá
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Žofín
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM

Zpracovatel - jméno
Autorizovaný zpracovatel - jmén o
EKOTOXA s.r.o.
Ing. Alena Šim íková
Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
ŽOFÍN
Název NRBC
79
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
04-06/2010
Vým ra v ha
P vodní vým ra dle ÚTP
Vým ra po revizi
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2419
2500
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
%
kv tnaté bu iny
60
acidofilní horské bu iny
15
poto ní olšiny
3
podmá ené smr iny
22
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
1.63
NOVOHRADSKÝ
Biochory
podíl biochory v biocentru
vým ra biochory v biocentru
název
%
ha
5Do
18,4
459
5Dr
4,8
120
5PP
2,3
57
5SP
24,0
599
5VP
29,0
724
5VR
5,7
142
5VS
2,4
59
6ZP
13,5
338
Reprezentativní biotopy
podíl biotopu v biocentru
vým ra biotopu v biocentru
íselný kód
%
ha
L5.4
10,45
261,28
L5.1
9,60
240,06
L9.2B
3,59
89,75
R1.4
0,58
14,48
sou et
24,22
605,58
Cílová spole enstva
Zdroj: ÚTP R 1996 + KG R-NR ÚSES J K, 2006
kv tnaté bu iny, acidofilní bu iny
BU
LO
nivní poto ní olšiny
MT
hygrofilní až mezofilní trávníky
PR
vegetace prameniš a rašeliniš
VO
vodní a bažinná spole enstva
podíl stupn ekologické stability
Ekologická stabilita
stupe ekologické stability
v biocentru v %
1
0
2
20
3
35
4
30
5
15
Druh pozemku dle aktuálního stavu
ha
orná p da
0,19
lesní p da
2377,90
louky, pastviny
111,59
vodní plochy, bažina, mo ál
23,96
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
1,43
ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC n jak
ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC, výstavba
nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Plochy BC tak jak jsou vymezeny jsou v jsou v ÚAP a v návrhu ZUR stabilizovány. St ety s ÚPD nebyly
zaznamenány.Potenciální ohrožení p edstavuje tlak na umis ování staveb mimo zastav ná a zastavitelná
území.
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Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
Ur itý problém z hlediska ochrany p írody p edstavuje zar stání vlhkých luk vlivem omezeného
hospoda ení a jejich p echod na mok adní lada.Významným problémem je pak napadení smrko vých
porost lýkožroutem smrkovým po polomech zp sobených orkánem Kyril a zejména vzájemné
ovliv ování kulturních porost a porost autochtonního smrku v Žofínském pralese.
ást C - Rámcový návrh managamentu
název, místo uložení
datum
dle plán pé e
PP Myslivna
2004-2013 ÚSOP
NPR Žofínský prales
2004-2013 ÚSOP
EVL Žofínský prales – Pivonické
vymezení území NATURA 2000
2004 ÚSOP
skály CZ 0310163
PO T ebo sko CZ0311033
2004 ÚSOP
jiné (rozepsat)
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
Sou ástí biocentra jsou ZCHÚ, management bude tedy prob íhat podle platných plán pé e
jednotlivých ZCHÚ. Mimo lokality ZCHÚ je t eba podporovat v rámci managementu ochranu
stávajících hodnotných lesních partií a postupnou p em nu kulturních porost na p írod blízké lesy
s p irozenou skladbou a strukturou s maloplošnými podro stními formami lesnického hospoda ení.
Druhová skladba by m la odpovídat p irozené skladb kv tnatých bu in.
V partiích lad by bylo optimální obnovit pravideln é p írod blízké extenzivní luka ské hospoda ení s
vylou ením hnojení a obnovy drnu, dosévání a dalších prat otechnických zásah . Kosit nejlépe
jedenkrát ro n . Pravideln dvakrát ro n kosit p ípadné nitrofilní ásti porostu. Ur itou ást lad je
vhodné ponechat bezzásahovému vývoji.
Nezasahovat do vodního režimu lokality ani jejího o kolí, maximáln omezit zdroje možné
ruderalizace. Na zar stajících plochách mechanicky potla ovat nálet k ovin, zcela zarostlé partie
ponechat na ásti ploch p irozenému vývoji bez zásahu.
Zhodnocení NRBC, specifikace
Navržená úprava mírn p esahuje vymezení v ÚTP. Hranice je vedena s p ihlédnutím k výskytu
reprezetativních biotop a k návrhu ZUR J kraje.
Biocentrum p edstavuje rozsáhlý lesní komplex s etnými partiemi p irozených porost buku a smrku
a menšími plochami horských luk a lad v lenitém terénu vrcholové partie Novohradských hor.
Plochy mimo chrán ná území tvo í zejména kulturní lesní porosty místy s ostr vky kv tnatých bu in a
lesních prameniš .
Jádrová ást biocentra, kterou tvo í plochy NPR a EVL zahrnuje komplex pralesovitých p orost bu in
asociace Luzulo-Fagetum a asociace Asperulo-Fagetum a acidofilní smr iny (Vaccinio-Piceetea) s
charakteristickým souborem rostlinných druh a významnou avifaunou a entomofaunou. ást NRBC Žofínský prales je chrán na už od roku 1838 jako jedna ze dvou nejstarších p írodních rezervací v
eské republice.
NRBC se nachází v p írodním parku Novohradské hory

Podklady pro vymezení
Kraj - název
Jiho eský kraj
Podklady pro vymezení hranic
Návrh ZUR Jiho eského kraje
forma
pdf
zdroj/autor
http://up.kraj-jihocesky.cz/files/ZUR/ A+U Design spol.s.r.o
m ítko
1:50000
poznámka
ZUR jsou ve fázi projednávání
KRAJSKÝ GENEREL REGIONÁLNÍCH A NADREGIONÁLNÍCH ÚSES JIHO ESKÉKO KRAJE
forma
shp
zdroj/autor
Friedrich, Wimmer, Novák
rok po ízení
2006
poznámka
materiál je sou ástí konceptu ÚP VÚC JK a byl p evzat do návrhu ZUR
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NRBC . 80

Pa ezitý

Rošt jn

NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM
Zpracovatel - jméno
EKOTOXA s.r.o.
Základní specifikace skladebné
Název NRBC
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
Vým ra v ha

Autorizovaný zpracovatel - jmén o
Ing. Radek Pavla ka
ásti ÚSES
Pa ezitý-Rošt jn
80
01/2010
P vodní vým ra dle ÚTP
Vým ra po revizi
2 938
3 028
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
%
18
Bu ina s ky elnicí devítilistou
30
24
Biková bu ina
65
Komplex ost icových a
5
47
ost icovomechových spole enstev
minerotrofních rašeliniš
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
1.46
Pelh imovský
1.64
Javo ický
Biochory
podíl biochory v biocentru
vým ra biochory v biocentru
název
%
ha
4BR
0,02
0,58
4BS
0,06
1,89
4PR
0,00
0,12
4PS
1,70
51,50
5Do
13,43
406,80
5Dr
10,65
322,63
5PR
28,65
867,44
5VR
45,47
1376,80
Reprezentativní biotopy
podíl biotopu v biocentru
vým ra biotopu v biocentru
íselný kód
%
ha
K3
0,04
1,25
L1
0,09
2,62
L2.2A
0,32
9,78
L2.2B
0,92
27,89
L4
0,06
1,90
L5.1
0,41
12,42
L5.4
7,69
232,96
L9.2A
0,17
5,07
L9.2B
0,61
18,50
L10.1
0,07
2,13
M1.6
0,00
0,01
M1.7
0,09
2,67
R2.3
0,00
0,08
S1.2
0,00
0,01
T2.3B
0,00
0,10
T4.2
0,00
0,09
T5.5
0,00
0,01
T8.2B
0,01
0,24
V1F
0,16
4,75
sou et
10,65
322,48
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Cílová spole enstva

Zdroj: Culek M. (2003): Biogeografické len ní R, AOPK R; Pet í ek, V. et al.
(1999): Pé e o chrán né území I, Nelesní spole enstva. AOPK R, Praha, 452 s.;
Míchal. I., Pet í ek, V. eds. (1999): Pé e o chrán né území II, Lesní spole enstva.
AOPK R, Praha, 714 s

Bory
Acidofilní doubravy
Bu iny a jedliny
Mok adní a pob ežní k oviny a lesy
Smr iny
Spole enstva skal, sutí, pís in a primitivních p d
Spole enstva prameniš a rašeliniš
podíl stupn ekologické stability
Ekologická stabilita
stupe ekologické stability
v biocentru v %
1
25
2
60
3
10
4
5
5
0
Druh pozemku dle aktuálního stavu
ha
orná p da
46,6796
lesní p da
2726,95
louky, pastviny
186,60
vodní plochy, bažina, mo ál
67,17
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
2,54
ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Ohrožení zbytk p irozených lesních porost mimo ZCHÚ intenzivním lesním hospodá stvím.
Opoušt ní a degradace lu ních spole enstev náletem d evin. Negativní vliv chatových oblastí a
kemp kolem obce ásná. Celoro ní p ší, cyklistická i lyža ská intenzivní turistika oblasti Velkého
Pa ezitého, Javo ice a Roštejna. Myslivecké obhospoda ování území vede k preferenci lovné zv e
a tím i ke snížení p irozené obnovy listnatých d evin. Zvláš problematické je oplocení 129 ha
Roštýnské obory. V podmá ených smr inách je nutno stabilizovat vodní pom ry. Eliminace neustále
probíhajících meliora ních aktivit lesních hospodá na celém území NRBC, kte í se snaží p irozen
podmá ená místa odvod ovat prohlubováním stávajících meliora ních kanál i budováním nových.
ást C - Rámcový návrh managamentu
název
datum, místo uložení
1998, M Ú Tel , Krajský ú ad
dle plán pé e
NPR 711 Zhejral
kraje Vyso ina
1998, M Ú Tel , Krajský ú ad
PR 251 Mrhatina,
kraje Vyso ina
1998, M Ú Tel , Krajský ú ad
PR 652 Roštýnská obora
kraje Vyso ina
PR 712 Štamberk a kamenné
1998, M Ú Tel , Krajský ú ad
kraje Vyso ina
mo e
1998, M Ú Tel , Krajský ú ad
PR 717 Doupský a Bažantka
kraje Vyso ina
1998, M Ú Tel , Krajský ú ad
PR 836 Velký Pa ezitý rybník
kraje Vyso ina
1998, M Ú Tel , Krajský ú ad
PP 833 Horní Nekolov
kraje Vyso ina
1998, M Ú Tel , Krajský ú ad
PP 835 Lukšovská
kraje Vyso ina
1998, M Ú Tel , Krajský ú ad
PP 837 Míchova skála
kraje Vyso ina
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ást C - Rámcový návrh managamentu
název
datum, místo uložení
vymezení území NATURA
CZ0610030 Doupský a Bažantka,
2000
CZ0610029 Horní Mrzatec
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
Management NRBC spo ívá v postupné zm n druhové skladby lesních porost sm rem k
p irozené druhové skladb zvlášt v plochých ástech území s ohledem na mýtní v k v tšiny lesních
porost . Typologické hospoda ení ve stávajících lesních porostech povede k zajiš t ní druhové i
prostorové diverzity porost . V lesních porostech (mimo oblasti podmá ených smr in) je t eba
posilovat zastoupení buku. V podmá ených smr inách je nutno restaurovat p vodní vodní pom ry
tohoto typu stanovišt . Eliminovat holose ný zp sob hospoda ení ve prosp ch zp sobu výb rného
i max. holose ného maloplošného k vytvo ení p irozené prostorové i druhové struktury lesních
porost . U travnatých spole enstev je nutné odstra ování náletových d evin, regulace porostu
se ením, pop . ízenou pastvou. Na území NRBC je nutno zachovat les ní lemy, k oviny a náhradní
trávníky.
Zhodnocení NRBC, specifikace
Navrhovaná hranice NRBC je vedena v tšinou po hranicích parcel dle KN a jinak se snaží
respektovat hranici p vodní dle ÚTP. NRBC zaujímá aktuální i potenciální biotopy charakteristické
pro Javo i ský bioregion. Navrženo je jen n kolik díl ích zm n. 1. Rozší ení NRBC západním
sm rem o mozaiku drobných mezí remíz a TTP. Spolu s navazujícím okolím (rybník Zhejral,
mok adní biotopy) p edstavuje krajinný segment s vysokou ekologickou a estetickou hodnotou.
NRBC tak bude významn rozší eno o hodnotná a pro bioregion typická nelesní spol e enstva. 2.
Malé zv tšení o cíp lesa a výb žek polop irozené louky, meze a remízy severn od Mrákotína. 3.
Jihovýchodní ást NRBC, p i azeny plochy PUPFL, lesních okraj , mezí západn od obce ásná.
Jde o zp esn ní hranic dle KN.
4. V jihovýchodní ásti NRBC jsou p i azeny plochy PUPFL, lesních okraj , remíz severn od obce
ídelov z d vodu vysoké kvality krajinotvorných prvk (lesní okraje, meze, remízy, TTP) s
reprezentativními náhradními biotopy. 5. Malé zv tšení NRBC o celý rozsah PP a EVL Doupský a
Bažantka - hodnotná vodní a mok adní spole enstva. 6. Malé zmenšení NRBC v severovýchodní
ásti pod Fará ským kopcem s ohledem na mén hodnotný lesní porost v okolí lomu. Severní ást
hranice NRBC se v lesním porostu hranice zp es uje dle hranic parcel KN.
Geomorfologicky pln reprezentativní - pom rn široký masiv vrcholové ásti Javo ické vrchoviny,
h eben len ný jen drobnými toky s n kolika rybníky na okrajích, na západ výrazn ji vystupuje
vrchol Javo ice (837 m n. m). Ve vrcholových partiích je etný výskyt žulových výchoz s balvanitou
až lavicovou odlu ností, místy s balvanitými proudy. Porost dle popis u v Katalogu biotop z hlediska
fyziognomie, p ítomnosti diagnostických druh i z hlediska dalších charakteristik je zachován
zejména v ZCHÚ. Nejv tší komplex acidofilních a bikových bu in je zachován v PR Roštýnská obora
a PP Štamberk a kamenné mo e. Acidofilní až jedlové bu iny jsou zastoupeny dále v PR Horní
Nekolov (s p ím sí jedle a javoru klenu), PR Mrhatina (s jedlí a ja vorem klenem), PP Míchova skála
(s je ábem pta ím). Podmá ené smr iny reprezentuje PP Lukšovská a áste n PR Velký Pa ezitý
rybník. V údolích drobných tok a u rybník vyvinuty olšiny až olšiny smrkové (PP Malý Pa ezitý, PR
Velký Pa ezitý) a rašeliništ (tamtéž a PR Doupský a Bažantka).
Velmi cenná je z hlediska biodiverzity, ale i kraji nného rázu, mozaika polokulturních luk, remíz ,
mezí a lenitých lesních okraj nad obcemi Sv tlá a Mrákotín (návrh rozší ení hranice NRBC oproti
vymezenému NRBC dle ÚTP) a podobn nad Mrákotínem (EVL Horní Mrzatec) v k.ú. ásná a
ídelov (návrh rozší ení o vlhké louky, rákosiny a mok ady - tedy o celý rozsah PP a EVL Doupský a
Bažantka). ZCHÚ i další reprezentativní biotopy zab írají cca 20 % území NRBC, chybí zde takové
zastoupení bikových bu in jaké by odpovídalo jejich p irozenému zastoupení v celém bioregionu.
Zbytek NRBC, tj. p es 70 %, p edstavují kulturní smr iny, na sv tlinách s áste n zachovalým
podrostem s dominující bor vkou.
V okolí do cca 10 km se nacházejí mnohá MZCHÚ, a to NPR 503 Velký Špi ák, PR 716 Rašeliništ
Kališt , PR 834 Luh u Tel e, PR 1530 Kr il, PR 1901 Nový rybník, PR 1904 V Lisovech, PR 194 9
Upotok , PP 715 Bukovské rybní ky, PP831 Rašelinné jezírko Rosi ka, PP 832 Jezdovnické
rašeliništ , PP 838 Ješt nice, a EVL, a to CZ0610170 Zhejral (jehož ást zasahuje i do
reprezentativního RBC), CZ0613335 U Borovné, CZ 061 0159 Velký Špi ák, CZ0614056 V Lisovech

Podklady pro vymezení
kraj - název
Kraj Vyso ina
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Podklady pro vymezení hranic
ZÚR kraje Vyso ina
forma
výkres Plochy a koridory nadmístního význam u
zdroj/autor
DHV R, spol. s r.o.; Praha
m ítko
1 : 100 000
rok po ízení
2008
poznámka
ZUR jsou ve fázi projednávání
ÚAP Kraje Vyso ina
zdroj/autor
Atelier T-plan, s.r.o., Praha
m ítko
1:100 000
sou . systém
S-JTSK
rok po ízení
2008
ÚAP ORP Da ice
zdroj/autor
Urbanistické studio Brno, spol. s r.o.
m ítko
1:10 000
sou . systém
S-JTSK
rok po ízení
2008
ÚAP ORP Tel
sou . systém
S-JTSK
rok po ízení
2010
poznámka
digitální podklady: http://www.hsrs.cz/map serv/telcsko/index.php
ÚPD obce Batelov
zdroj/autor
Ing. arch. Ji í Hašek
m ítko
1:5 000
sou . systém
S-JTSK
rok po ízení
2009
ÚPD obce Kališt
zdroj/autor
Ing. arch. Ladislav Vacek
m ítko
1:5 000
sou . systém
S-JTSK
rok po ízení
2009
ÚPD obce Klatovec
zdroj/autor
Ing. arch. Ladislav Vacek
m ítko
1:5 000
sou . systém
S-JTSK
rok po ízení
2008
ÚPD obce Mrákotín
zdroj/autor
Urbanistické studio Brno, spol. s r.o.
m ítko
1:5 000
sou . systém
S-JTSK
rok po ízení
2004
ÚPD obce R žená
zdroj/autor
Studio P, Ing. arch. Marie Psotová, Ž ár nad Sázavou
m ítko
1:5 000
sou . systém
S-JTSK
rok po ízení
2009
ÚPD obce Studená
sou . systém
S-JTSK
rok po ízení
2006
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Žákova hora
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM

Zpracovatel - jméno
Autorizovaný zpracovatel - jmén o
EKOTOXA s.r.o.
Ing. Radek Pavla ka
Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
Žákova hora
Název NRBC
81
Identifika ní íslo NRBC
11/2009
Datum zpracování
Vým ra v ha
P vodní vým ra dle ÚTP
Vým ra po revizi
1 999
2 393
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
%
25
Smrková bu ina
75
44
Podmá ená rohozcová smr ina
25
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
1.65
Ž árský
Biochory
podíl biochory v biocentru
vým ra biochory v biocentru
název
%
ha
5BS
4,26
102,00
5Do
24,43
584,62
5Dr
2,92
69,77
5VS
29,68
710,30
5ZQ
3,80
91,04
5ZS
34,92
835,56
Reprezentativní biotopy
podíl biotopu v biocentru
vým ra biotopu v biocentru
íselný kód
%
ha
L2.2B
0,27
6,35
L5.4
10,45
250,05
T2.3B
0,11
2,58
V4B
0,02
0,58
sou et
10,85
259,56
Cílová spole enstva
BOAS
BUAJ
BUAS
BUKK
LOMO
LONO
LONS
PRPM
PRSM
SMP
SPS
SUB
Ekologická stabilita

Zdroj: Culek M. (2003): Biogeografické len ní R, AOPK R; Pet í ek, V. et al. (1999): Pé e
o chrán né území I, Nelesní spole enstva. AOPK R, Praha, 452 s.; Míchal. I., Pet í ek, V.
eds. (1999): Pé e o chrán né území II, Lesní spole enstva. AOPK R, Praha, 714 s

Acidofilní bory na skalách a hadcích se smrkem
Acidofilní jedliny hygrofilní
Acidofilní bu iny s jedlí a smrkem
Kv tnaté a kalcifilní bu iny s klenem a jedlí
Mok adní (bažinné) k oviny a olšiny
Nivní poto ní olšiny olše lepkavé
Nivní (pob ežní) smrkové olšiny
Vegetace (bezlesých) prameniš a minerotrofních rašelinis
Rašelinné smr iny
Podmá ené smr iny
Vegetace bezlesých skal, sutí a primitivních p d
Su ové lesy s bukem (svaz Tilio-Acerion bez as. Aceri-Carpinetum)
podíl stupn ekologické stability
stupe ekologické stability
v biocentru v %
1
15
2
70
3
10
4
5
5
0
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Druh pozemku dle aktuálního stavu
ha
orná p da
7,12
lesní p da
2367,27
louky, pastviny
18,55
vodní plochy, bažina, mo ál
0,83
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
0,00
ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Plocha NRBC je v ZÚR KVy i ÚP obcí stabilizována. Významn jší limity a st ety v rozporu s funkcí
biocentra nebyly zjišt ny.
P evaha smrkových monokultur v lesních porostech na ú kor p vodních jedlobuko-smrkových
porost i reliktních podmá ených smr in. Ob asné p irozené zmlazení bukem. Absolutní absence
jedle. Porosty NPR 537 Žákova Hora, PP916 Tis vka ohroženy nestabilními okolními
monokulturami.
ást C - Rámcový návrh managamentu
název
datum, místo uložení
2008-2018, SCHKO Ž árské
dle plán pé e
NPR 537 Žákova Hora
vrchy
2008-2017, SCHKO Ž árské
PP 916 Tis vka
vrchy
EVL CZ0614053 Dá ská
vymezení území NATURA 2000
rašeliništ
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
Národní p írodní rezervace je nutné ponechat p irozenému vývoji, aby se stále udržoval prostorov i
výškov diferencovaný víceetážový porost. Okolní porosty j e nutné stabilizovat tak, aby byly
odoln jší v i imisím a v trným kalamitám. Doporu uje se typologický management hospoda ení,
hospoda ení výb rným zp sobem za podpory rozvoje buku a jedle. Na území TTP je vhodné
hospoda it extenzivn .
Zhodnocení NRBC, specifikace
Vymezené NRBC reflektuje NRBC vymezené dle ÚTP. Hra nice je zp esn na dle hranic parcel KN, v
místech (p edevším SZ a JV území NRBC), byly hranice vedeny po lesních komunikacích. V rámci
zp esn ní hranice NRBC byly hranice upraveny díl ími zm nami, a to: 1. v severn jším úseku
západní ásti hranice NRBC byla p i azena plocha PUPFL jižn od osady Nová Hu , kdy jde o
zp esn ní hranice dle hranic parcel KN; 2. v jižn jším úseku západní ásti hranice NRBC byla
p i azena plocha PUPFL, kdy jde rovn ž o zp esn ní hranice dle hranic parcel KN; 3. v jihovýchodní
ásti NRBC, východn od obce Cikháj, byla p i azena plocha PUPFL p i zp es ování hranice NRBC
dle hranic parcel dle KN; 4. ve východní ásti NRBC byla p i azena plocha PUPFL, tak aby NRBC
korespondovala s vymezením ÚSES dle ZÚR KrVY, ploch y reprezentují potenciální p írodní
podmínky (z velké ásti vymapovány nereprezentativní biotopy), hranice byla vedena dle hranic
parcel KN, vzhledem k tomu, že jádrové území NRBC s e vymezuje v oblasti NPR Žákova hora,
poslouží p ižazené plochy PUPFL jako nárazníková zóna jednak j ádrovému území ale i NRP; plochy
s potenciálními p írodními podmínkami;
5. v severovýchodní ásti NRBC, oblast osady Kocanda, byly p i azeny plochy TTP a drobné orné
p dy v k.ú. Kocanda, samotná osada je z NRBC vyjmuta, p i azeny 6. na severní hranici NRBC byly
p i azeny plochy PUPFL z d vodu zp esn ní hranic NRBC dle hranic parcel KN.
Vzhledem k excentri nosti jádrového území, za které by se dala na území NRBC zvolit oblast kolem
NPR Žákova Hora p i jihovýchodní hranici NRBC, a nestabilních lesních porost v rámci NRBC se
jako ústupová varianta navrhuje posunutí NRBC výcho dním sm rem p i sou asné úprav vým ry na
limitní rozlohu cca 1 000 ha. Východní hranice byla rozší ena východním sm rem ve shod se ZÚR
o nárazníkovou zónu podél lesních cest podél ásti východních hranic k.ú. Cikháj a Moravský
Herálec, kde sledují hranice kultur les /ZPF až k p otoku B ímovka. Dále je hranice vedena po
Mariánském potoku k severu a podél okresní hranice k východu.
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Zhodnocení NRBC, specifikace
Stabiln jší jádrové území bude mít tak koncentrickou nárazn íkovou zónu s druhov i prostorov více
diferencovanými porosty, než porosty v p vodním vymezení. Zm nou hranice p i realizaci ústupové
varianty se všechny potenciální p írodní podmínky zachovají. P i zm n vymezení NRBC východním
sm rem budou zachovány biochory . 5Do, 5Dr, 5VS, 5ZQ, 5ZS, absence biochory 5BS z
p vodního vymezení.
Na vrcholu Žákova hora se nachází geodetický bod, p ro m ení nadmo ských výšek, p esného tvaru
zem a pohyb zemské k ry. Na území NRBC, které leží na hlavním evropském rozvodí, pramení
eky Svratka i Sázava.
Zhodnocení NRBC, specifikace
Geomorfologicky pln reprezentativní - Bioregion je tvo en vrchovinou na rulách. P evažuje 5.,
jedlovo-bukový vegeta ní stupe s typickou hercynskou biotou s horskými a exklávní mi prvky,
p edevším na rašeliništích a podmá ených smr inách. Porost dle popisu v Katalogu biotop z
hlediska fyziognomie, p ítomnosti diagnostických druh i z hlediska dalších charakteristik je
zachován pouze ve fragmentech, a to p edevším v oblastech podmá ených, terénních depresích a
pob ežní vegetací vodních tok a mok adech. Oblast NPR 537 Žákova Hora je segment p irozených
pralesovitých lesních spole enstev. Porost v NPR se dob e zmlazuje, nárosty pokrývají asi polovinu
jeho plochy a velmi vitální je v nich javor klen, p evažující nad bukem lesním. Výskyt jedle nebyl
terénním pr zkumem zjišt n.
V rozší ené ásti rezervace jsou opat ení diferencována, od minimálních úprav v p evažujících
porostech s p írod blízkou skladbou, až po rekonstrukci a obnovu smrk ových monokultur, s
podsadbami buku a jedle. Cílem je udržení r znov kého, prostorov i výškov diferencovaného lesa
p irozené druhové skladby. Pro stabilní rozvoj NPR je nutné dodržovat obdobný typologický
management na celém území NRBC s p em nou smrkových monokultur za podpory jedle a buku.

Podklady pro vymezení
kraj - název
Kraj Vyso ina
Podklady pro vymezení hranic
ZUR kraje Vyso ina
forma
výkres Plochy a koridory nadmístního význam u
m ítko
1 : 100 000
rok po ízení
2008
poznámka
ZUR jsou ve fázi projednávání
UAP Kraje Vyso ina
rok po ízení
2007/2008

NRBC . 82

Studený vrch
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM

Zpracovatel - jméno
Autorizovaný zpracovatel - jmén o
EKOTOXA s.r.o.
Ing. Petr Ši ina
Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
Studený vrch
Název NRBC
82
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
03/2010
Vým ra v ha
P vodní vým ra dle ÚTP
Vým ra po revizi
1 371
1 541
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
%
18
bu ina s ky elnicí devítilistou
50
24
biková bu ina
50
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
1.66
Lužickohorský
1.32
D ínský
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Biochory
název
4BW
4UW
4VW
5II
5VW
Reprezentativní biotopy
íselný kód
L2.2A
L2.2B
L4
L5.1
L5.4
R1.4
S1.2
Cílová spole enstva

podíl biochory v biocentru
%
0,22
5,31
64,55
26,37
3,53
podíl biotopu v biocentru
%
0,77
0,83
2,04
11,39
20,36
0,08
0,74

vým ra biochory v biocentru
ha
3,41
81,87
994,69
406,43
54,41
vým ra biotopu v biocentru
ha
11,91
12,85
31,38
175,59
313,70
1,17
11,41

Zdroj:Mikyška et al.,(1968): Vegeta n rekonstruk ní jednotky;Pet í ek, V. et al.
(1999): Pé e o chrán né území I, Nelesní spole enstva. AOPK R, Praha, 452 s.;
Míchal. I., Pet í ek, V. eds. (1999): Pé e o chrán né území II, Lesní spole enstva.
AOPK R, Praha, 714 s.

BU
BU
SU

bikové bu iny - jedliny a bu iny
acidofilní horské bu iny - jedliny a bu iny
su ové lesy - su ové a roklinové lesy
louky
podíl stupn ekologické stability
Ekologická stabilita
stupe ekologické stability
v biocentru v %
1
0
2
0
3
20
4
70
5
10
Druh pozemku dle aktuálního stavu
ha
orná p da
11,50
lesní p da
1470,84
louky, pastviny
56,40
vodní plochy, bažina, mo ál
1,89
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
0,84
ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Není ohroženo zám ry ÚP, leží v CHKO Lužické hory, obsahuje PR Studen ý vrch, PP Líska, PP
Pustý zámek a NPP Zlatý vrch ( geologická lokalita) .P i správném lesním hospoda ení minimální
ohrožení, mírné ohrožení rekreací ve stávajících re krea ních lokalitách.
ást C - Rámcový návrh managamentu
název, místo uložení
datum
dle plán pé e
CHKO Lužické hory
Správa CHKO Lužické hory
PR Studený vrch
206-2015, ÚSOP
PP Líska
206-2015, ÚSOP
PP Pustý zámek
206-2015, ÚSOP
vymezení území NATURA 2000
LHP
nebyla poskytnuta data
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Návrh zásad managamentu
V tšina les je v dobré druhové skladb
p evaha buku s klenem, v n kterých ástech smrkové
porosty až smrkové monokultury - lze zlepšit výchov nými opat eními v porostech, prodloužením
obnovní doby a u smrkových omonokultur v v tších celcích zkrácením p edsunutými zásahy s
cílem vytá et strukrn bohat jší porosty - v kov a druhov
Návrh zásad managamentu
ásti les s nep irozenou druhovou skladbou - smr iny na nep vodních stanovištích postupn
p evád t na porosty p írod blízké druhové skladby, lesní hospoda ení podle lesních typ .
Zhodnocení NRBC, specifikace
Hranice jsou up esn ny podle reálných fyzických nebo parcelní hranic, m ísty podle hranic lesních
porost , plocha BC je dostate n velká a reprezentativní biotopy jsou zastoupeny v pokra ování
lesních komplex . Oblast Studeného vrchu je s dobrou druhovou sklad bou - bukové lesy s klenem.
Oblast kolem Studeného vrchu p edstavuje komplex lesních porost a spole enstev se složením
blízkým p irozené skladb - listnaté a smšené lesy. Vrchol se su ovými poli pokrývají ídké vzrostlé
buky, v nižších polohách s p imíseným javorem klenem. Na vlh ích místech se vyskytuje také jasan,
vzácn ji pak jilm a javor mlé . V bylinném pat e se na severních svazích Studeného vrchu vyskytují
kapra orosty, na jižních roste mimo jiné bažanka vytrvalá , ky elnice devítilistá, ky elnice
cibulkonosná, m sí nice vytrvalá a náprstníky. Hojn zde roste netýkavka a ma inka vonná, vzácn ji
pak samorostlík klasnatý a lilie zlatohlávek, lýkov ce. V jihovýchodní ást BC p evažují smrkové
porosty a msrkové monokultury - v tšina les v k.ú. Kytlické Mlýny.
Vymezení hranic biocentra je p evážn upraveno podle reálných parcelních nebo fyzicky ex istujících
hranic – parcelních hranic lesních porost lesních cest.
Tém celá plocha BC leží v CHKO Lužické hory, území je intenzivn turisticky užívané a terén
jerelativn snadno p ístupný.

Podklady pro vymezení
kraj - název
Ústecký
Krajský plán ÚSES pro území Ústeckého kraje
zdroj/autor
Ing. A. Fridrich

NRBC . 83

Jizerské louky
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM

Zpracovatel - jméno
Autorizovaný zpracovatel - jmén o
EKOTOXA s.r.o.
Ing. Petr Ondruška
Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
83
Název NRBC
Jizerské louky
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
10/2009
Vým ra v ha
P vodní vým ra dle ÚTP
Vým ra po revizi
2477
2498
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
%
43
T tinová smr ina
25
50
25

Komplex horských vrchoviš
Smrková bu ina

25
25

18
Biogeografické jednotky
Bioregion
1.67

Bu ina s ky elnicí devítilistou

25

název
Jizerskohorský
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Biochory
název
5SR
5UR
6II
6PR
6SR
7Pr
7Rv
7ZR
7ZS
Reprezentativní biotopy
íselný kód
L9.1
L9.2A
R3.2
L5.4
sou et
Cílová spole enstva

podíl biochory v biocentru
%
0,39
3,71
3,00
1,25
25,42
5,74
35,37
20,56
3,34
podíl biotopu v biocentru
%
16,74
9,20
2,04
1,63
29,62

vým ra biochory v biocentru
ha
9,67
92,60
75,02
31,26
635,06
143,40
883,49
513,59
83,44
vým ra biotopu v biocentru
ha
418,21
229,93
50,89
40,84
739,88

Zdroj: Culek M. a kol,(2003): Biogeografické len ní eské republiky II. díl, AOPK
R,

BOAS
BUAS
BUKK
LONO
LONS
LOPS
PRKO
PRRO
PRSM
SMK
SMP
SPS
SUB
VOLT
VOVT

Acidofilní bory na skalách a hadcích se smrkem
Acidofilní bu iny s jedlí a smrkem
Kv tnaté a kalcifilní bu iny s klenem a jedlí
Nivní poto ní olšiny Olše lepkavé
Nivní (pob ežní) smrkové olšiny
Pob ežní (nivní) olšiny Olše lepkavé
Rašelinné bory kle ové blatky nebo kosod eviny
Vegetace bezlesých ombrotrofních rašeliniš
Rašelinné smr iny
Horské klimaxové smr iny
Podmá ené smr iny
Vegetace bezlesých skal, sutí, pís in, a primitivních p d
Su ové lesy s bukem
Vegetace rákosin a vysokých ost ic tekoucích vod (ripál )
Vegetace istých tekoucích vod (subripál )
podíl stupn ekologické stability
Ekologická stabilita
stupe ekologické stability
v biocentru v %
1
0
2
2
3
50
4
30
5
18
Druh pozemku dle aktuálního stavu
ha
orná p da
9,71
lesní p da
2347,80
louky, pastviny
120,90
vodní plochy, bažina, mo ál
77,47
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
0,00
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ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
nebyly zjišt ny
ást C - Rámcový návrh managamentu
název
datum, místo uložení
1995-2012, 2002-2011, CHKO
dle plán pé e
PP Kle ovišt na Smrku
Jizerské hory
OP Rašeliništ Jizer
CHKO Jizerské hory
NPR Rašeliništ Jizery
2002-2011, CHKO Jizerské hory
PR Rybí lou ky
2002-2011, CHKO Jizerské hory
PR erná jezírka
2002-2011, CHKO Jizerské hory
OP erná jezírka
CHKO Jizerské hory
OP Rašeliništ Jizerky
CHKO Jizerské hory
PR Bukovec
2002-2011, CHKO Jizerské hory
NPR Rašeliništ Jizerky
2002-2011, CHKO Jizerské hory
I. a III.ZÓNA CHKO Jizerské
CHKO Jizerské hory
hory
EVL Rašeliništ Jizerky CZ
vymezení území NATURA 2000
CHKO Jizerské hory
0510402
EVL Rašeliništ Jizery
CZ0510415
EVL Bukovec CZ0510405
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
viz. p íloha . 2
Zhodnocení NRBC, specifikace
NRBC Prameny Jizery jsou vymezeny v protáhlém tvaru ve vrcholových partiích Jizerských hor.
Území reprezentuje Jizerskohorský bioregion, jehož menší ást leží v Polsku.Typické jsou vrcholové
plošiny, dominují bu iny,ve vrcholvých ástech i p rozené smr iny a horské vrchovišt . Výrazným
antropogenním vlivem byly imise v 80. letech 20.sto letí, což ovlivnilo také složení fauny. Území se,
stejn jako celé Jizerské hory vyzna uje chladným a mimo ádn vlhkým podnebím (ro ní úhrn
srážek 1470mm). Hranice vymezeného BC je vedena po lesních cestách. Tam, kde to není možné,
je vedena po hranici trvalého rozd lení lesa. Zbývající ást je vedena po státní hranici s Polskem.
Sou ástí BC je osada Jizerka s rozptýlenou zástavbou, p evážn rekrea ního charakteru.

Podklady pro vymezení
Kraj - název
Liberecký
Podklady pro vymezení hranic
ÚP Ko enov
rok po ízení
1994
poznámka/EXISTENCE ÚP
(STAV), SOULAD ÚP S
NAVRŽENÝM VYMEZENÍM
HRANIC NRBC

ÚP BYL POUŽIT P I TVORB HRANICE NRBC

ÚP Lázn Libverda
rok po ízení

2000

poznámka/EXISTENCE ÚP
(STAV), SOULAD ÚP S
NAVRŽENÝM VYMEZENÍM
HRANIC NRBC

PODKLADEM PRO VYMEZEN BYLY ÚAP ORP FRÝD LANT
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ÚP Bílý Potok
rok po ízení

2000

poznámka/EXISTENCE ÚP
(STAV), SOULAD ÚP S
NAVRŽENÝM VYMEZENÍM
HRANIC NRBC

PODKLADEM PRO VYMEZEN BYLY ÚAP ORP FRÝD LANT

ÚP Nové M sto pod Smrkem
rok po ízení
2000
poznámka/EXISTENCE ÚP
(STAV), SOULAD ÚP S
NAVRŽENÝM VYMEZENÍM
HRANIC NRBC

NRBC . 84

PODKLADEM PRO VYMEZEN BYLY ÚAP ORP FRÝD LANT

Jizerskohorské bu iny
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM

Zpracovatel - jméno
Autorizovaný zpracovatel - jmén o
EKOTOXA s.r.o.
Ing. Petr Ondruška
Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
Jizerskohorské bu iny
Název NRBC
84
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
01/2010
Vým ra v ha
P vodní vým ra dle ÚTP
Vým ra po revizi
2605
2713
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
%
24
Biková bu ina
70
18
Bu ina s ký elnicí devítilistou
15
25
Smrková bu ina
15
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
1.67
Jizerskohorský
Biochory
podíl biochory v biocentru
vým ra biochory v biocentru
název
%
ha
4BR
0,02
0,48
4Do
0,72
19,55
4PR
0,07
2,02
4SR
5,07
137,48
5HR
14,91
404,46
5SR
56,24
1525,73
5SS
0,16
4,28
6PR
0,03
0,71
6SR
10,34
280,54
6UR
9,93
269,32
6ZR
2,49
67,44
7ZR
0,03
0,80
Reprezentativní biotopy
podíl biotopu v biocentru
vým ra biotopu v biocentru
íselný kód
%
ha
L5.1
5,71
142,37
L5.2
0,35
8,72
L5.4
65,01
1620,76
L9.1
0,01
0,20
sou et
71,08
1772,05

251

Cílová spole enstva

Zdroj: Culek M. a kol,(2003): Biogeografické len ní eské republiky II. díl, AOPK
R,

BOAD
BOAS
BUAD
BUAS
BUKD
BUKK
LOMO
LONO
LONS
LOPS
PRKO

Acidofilní bory ny skalách a hadcích s dubem
Acidofilní bory na skalách a hadcích se smrkem
Acidofilní bu iny s dubem
Acidofilní bu iny s jedlí a smrkem
Kv tnaté a kalcifilní bu iny s dubem
Kv tnaté a kalcifilní bu iny s klenem a jedlí
Mok adní (bažinné) k oviny a olšiny
Nivní poto ní olšiny Olše lepkavé
Nivní (pob ežní) smrkové olšiny
Pob ežní (nivní) olšiny Olše lepkavé
Rašelinné bory kle ové blatky nebo kosod eviny

Cílová spole enstva

Zdroj: Culek M. a kol,(2003): Biogeografické len ní eské republiky II. díl, AOPK
R,

PRRO
PRSM
SMK
SPS
SUB
VOVT
VOVS

Vegetace bezlesých ombrotrofních rašeliniš
Rašelinné smr iny
Horské klimaxové smr iny
Vegetace bezlesých skal, sutí, pís in, a primitivních p d
Su ové lesy s bukem
Vegetace istých tekoucích vod (subripál )
Vegetace istých stojatých vod (sublitorál )
podíl stupn ekologické stability
Ekologická stabilita
stupe ekologické stability
v biocentru v %
1
0
2
5
3
15
4
60
5
20
Druh pozemku dle aktuálního stavu
ha
orná p da
0,33
lesní p da
2475,04
louky, pastviny
9,42
vodní plochy, bažina, mo ál
7,56
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
1,22
ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Potenciální rizika nejsou
ást C - Rámcový návrh managamentu
název
datum, místo uložení
PK Jizerskohorské bu iny
dle plán pé e
CHKO Jizerské hory
CZ0510400
OP Jizerskohorské bu iny
CHKO Jizerské hory
I.zóna CHKO Jizerské hory,
CHKO Jizerské hory
vymezení území NATURA 2000
jiné (rozepsat)
LHP
nebyla poskytnuta data
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Návrh zásad managamentu
Managament NRBC Poledník vychází ze skute nosti, že se jedná o velmi zachovalé lesní porosty
bu in v horském prost edí Jizerských hor. Území je sou ástí CHKO Jizerské hory a je tém ve
stejné hranici chrán no jako NPR Jizerskohorské bu iny, OP Jizerskohorské bu iny a EVL
Jizerskohorské bu iny. Managament se bude opírat o zpracované plány p é e, kteréc jsou
dostate ným podkladem také pro plán ízení ÚSES.
Všeobecné zásady managamentu
Pro všechny parcely stanovit asový a v cný plán p em ny a dosažení cílového (p irozeného
p írodního ) stavu - zejména druh opat ení, stupe priority, p edpoklad ekonomických náklad na
p em nu, p edpokládanou délku etap a zp sob m itelnosti dosažených výsledk - v závislosti na
širších souvislostech - (nap . stupe ohrožení p írodních biotop , vliv na funk nost prvku ÚSES,
technologická a ekonomické náro nost, vlastnické vztahy apod.) - Jedná se tedy o pr ojektovou
dokumentaci ve smyslu Metodiky vymezování ÚSES - s tupe PLÁN ÚSES
Pozemky na lesní p d
Provést hodnocení p irozenosti lesních porost - dle metodiky ÚHUL 1999
Konfrontovat skute ný stav hospoda ení s OPRL a posoudit, zda cíle OPRL jsou blízké zá jm m
ÚSES.
Pozemky na lesní p d
P ipravit, a s vlastníkem pozemk projednat, principy typologického hospoda ení a zpracovat
podklady pro za azení pozemk do les zvláštního ur ení (podle §8 odst.(2) písm.(f) lesního zákona
Zp sob a rychlost obnovy musí probíhat tak, aby se pos tupn vytvá ela kompletní v ková sktruktura,
doba obmýtí by m la být prodloužena o 10-20 let oproti modelu hospod á ského souboru, v p ípad
nep vodních porost je ale vhodné ji naopak snížit
Obnovní cíle upravit s ohledem na dosažení p irozené druhové skladby - podíl meliora ních a
zpev ujících d evin stanovených vyhláškou 83/1996 Sb. Zvýšit minim áln 2x s p ihlédnutím k
p irozenému zastoupení základních d evin
V maximální mí e využívat p irozeného zmlazení stanovištn a geneticky vhodných d evin z
p irozených druhových skladeb
Stavby liniové (dopravní, energovody)
Nepovolovat liniové stavby, které mají negativní vl iv na prostupnost území (zejména v místech
p irozených migra ních cest) - jedná se i o rozši ování stávajících komunikací, což v tšinou
znamená také zvýšenou rychlost a frekvenci dopravy
Údržbu okolí komunikací, železnic a dopravních kori dor provád t jen mechanicky bez použití
chemických p ípravk .
Zhodnocení NRBC, specifikace
NRBC Poledník je vymezeno v území vysoké biologické hodnoty. Jedná se o tém souvislé lesní
porosty s p evahou buku. Jizerskohorské bu iny jsou genovou bankou pro obnovu Jizerských hor.
Vymezení ÚSES z nejv tší ásti respektuje hranici, která je sou ástí ZÚR Libereckého kraje a je v
souladu s pot ebami správy CHKOJH. Hranice je vedena zejména po l esních cestách, okrajích lesa
a po okrajích trvalého d lení lesa. Vým ra BC je více než dvojnásobná oproti metodickému
doporu ení (jedná se o území velkéhop írodov dného významu v CHKO).
Hranice NRBC byla vymezena na základ požadavku správy CHKOJH. Vedení hranice bylo na
základ tohoto požadfavku sjednoceno s hranicí EVL (v míst soub hu). Sjednocování hranice EVL,
MCHÚ a ÚSES se m že z hlediska praktického výkonu jevit jako logické (a v míst soub hu tomu
tak jist i je). Cíle jednotlivých druh režimu ochrany však jsou r zné a proto je nutné velmi pe liv
rozlišovat a tyto cíle nezam ovat. To by m lo být cílem dalšího zp es ování režimu ochrany a
princip hospoda ení v území.

Podklady pro vymezení
Kraj - název
Liberecký
Podklady pro vymezení hranic
ÚP Lázn Libverda
poznámka/EXISTENCE ÚP
(STAV), SOULAD ÚP S
NAVRŽENÝM VYMEZENÍM
HRANIC NRBC

PODKLADEM PRO VYMEZEN BYLY ÚAP ORP FRÝD LANT (2000)
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ÚP Bílý Potok
poznámka/EXISTENCE ÚP
(STAV), SOULAD ÚP S
NAVRŽENÝM VYMEZENÍM
HRANIC NRBC

PODKLADEM PRO VYMEZEN BYLY ÚAP ORP FRÝD LANT (2000)

ÚP Frýdlant
poznámka/EXISTENCE ÚP
(STAV), SOULAD ÚP S
NAVRŽENÝM VYMEZENÍM
HRANIC NRBC

PODKLADEM PRO VYMEZEN BYLY ÚAP ORP FRÝD LANT (2000)

ÚP Hejnice
poznámka/EXISTENCE ÚP
(STAV), SOULAD ÚP S
NAVRŽENÝM VYMEZENÍM
HRANIC NRBC

PODKLADEM PRO VYMEZEN BYLY ÚAP ORP FRÝD LANT (2000)

ÚP Raspenava
poznámka/EXISTENCE ÚP
(STAV), SOULAD ÚP S
NAVRŽENÝM VYMEZENÍM
HRANIC NRBC

PODKLADEM PRO VYMEZEN BYLY ÚAP ORP FRÝD LANT (2000)

ÚP Old ichov v Hájích
poznámka /EXISTENCE ÚP
(STAV), SOULAD ÚP S
NAVRŽENÝM VYMEZENÍM
HRANIC NRBC

NRBC . 85

ano, hranice byla s ÚP konfrontována, áste n byla pozm n na - zmenšení

Prameny Úpy
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM

Zpracovatel - jméno
Autorizovaný zpracovatel - jmén o
EKOTOXA s.r.o.
Ing. Petr Ondruška
Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
Prameny Úpy
Název NRBC
85
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
10/2009
Vým ra v ha
P vodní vým ra dle ÚTP
Vým ra po revizi
6119
6458
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
%
Komplex spole enstev
46
45
kosod eviny a alpínské vegetace
43
T tinová smr ina
15
25
Smrková bu ina
25
18
Bu ina s ký elnicí devítilistou
10
Komplex horských vrchoviš z
50
5
ásti s Pinus mugo agg. a/nebo
rašelinnou smr inou
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
1.68
Krkonošský
Biochory
podíl biochory v biocentru
vým ra biochory v biocentru
název
%
ha
5SQ
0,20
12,59
5SS
16,54
1068,38
5US
0,38
24,33
6SR
0,86
55,50
6SS
13,76
888,85
6UR
2,31
149,48
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Biochory
název
7Pr
7SR
7SS
8BR
8IS
8KQ
8KR
8Rv
8ZS
8ZT
Reprezentativní biotopy
íselný kód
A1.2
A2.1
A2.2
A4.1
A7
L5.4
L9.1
sou et
Cílová spole enstva

podíl biochory v biocentru
%
1,82
6,23
22,40
13,69
1,93
4,17
1,99
1,20
9,56
2,65
podíl biotopu v biocentru
%
4,22
0,22
0,57
3,01
8,70
7,46
23,95
48,13

vým ra biochory v biocentru
ha
117,73
402,16
1446,49
884,34
124,54
269,14
128,67
77,32
617,44
170,82
vým ra biotopu v biocentru
ha
272,43
14,31
36,67
194,31
561,95
481,81
1546,93
3108,41

Zdroj: Culek M. a kol,(2003): Biogeografické len ní eské republiky II. díl, AOPK
R,

BU
SP
LO
VO
SM
SK
SH
PR
SU

Bu ina jedliny
Vegetace skal, sutí a pís in
Mok adní a pob ezní kroviny lesy
Vodní a bažinná spole enstva
Smr iny
Subalpinská a ke ová a k í ková vegetace
Subalpinská a alpinské nivy a hole
Vegetace prameniš a rašeliniš
Su ové a roklinové lesy
podíl stupn ekologické stability
Ekologická stabilita
stupe ekologické stability
v biocentru v %
1
0
2
0
3
20
4
40
5
40
Druh pozemku dle aktuálního stavu
ha
orná p da
52,72
lesní p da
5517,67
louky, pastviny
871,45
vodní plochy, bažina, mo ál
44,47
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
0,00
ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Nebyly zjišt ny
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ást C - Rámcový návrh managamentu
název
datum, místo uložení
dle plán pé e
PP Lom Strážné
2009-2018, správa KRNAP
Krkonošský národní park - I., II.,
správa KRNAP
III. zóna
vymezení území NATURA 2000 EVL Prameny Úpy (CZ05240 44) správa KRNAP
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
viz. p íloha . 2
Managament NRBC 85 Prameny Úpy vychází ze skute nosti, že se jedná o p írodov dn nejcenn jší
území R, které je sou ástí Krkonošského národního parku.
Zhodnocení NRBC, specifikace
NRBC Prameny Úpy je vymezen na základ ZÚR Královehradeckého kraje. Její hranice byla zp esn na
nad aktastrální a lesnickou mapou (WMS ÚHUL). Oproti Z ÚR je území BC v n kolika místech zmenšeno v prostoru obce Strážné, nad obcí Dolní Dv r, v prostoru osady R žohorky a v blízkosti Špindlerova
Mlýna. Celková vým ra oproti ÚTP se zmenšila o cca 100ha, ale i tak je 6000ha. Území BC zahrnuje
rozptýlenou horskou zástavbu, dnes p evážn rekrea ního charakteru.

Podklady pro vymezení
Kraj - název
Královehradecký

Podklady pro vymezení hranic
ÚP Dolní Dv r
forma
ESRI SHP
zdroj/autor
AOPK R
sou . systém
S-JTSK
poznámka/EXISTENCE ÚP
(STAV), SOULAD ÚP S
NAVRŽENÝM VYMEZENÍM
HRANIC NRBC

ÚP Strážné
forma
zdroj/autor
sou . systém
poznámka/EXISTENCE ÚP
(STAV), SOULAD ÚP S
NAVRŽENÝM VYMEZENÍM
HRANIC NRBC

ÚP erný D l
forma
zdroj/autor
sou . systém
poznámka/EXISTENCE ÚP
(STAV), SOULAD ÚP S
NAVRŽENÝM VYMEZENÍM
HRANIC NRBC

ÚP Špindler v Mlýn
forma
zdroj/autor
sou . systém
poznámka/EXISTENCE ÚP
(STAV), SOULAD ÚP S
NAVRŽENÝM VYMEZENÍM
HRANIC NRBC

ÚP Malá Úpa
forma
zdroj/autor
sou . systém
poznámka/EXISTENCE ÚP
(STAV), SOULAD ÚP S
NAVRŽENÝM VYMEZENÍM
HRANIC NRBC

PODKLADEM BYLA ZÚR A ÚP JEDNOTLIVÝCH OBCÍ. HRANICE BYLA VYMEZENA NA
ZÁKLAD KATASTRÁLN ÁÍ MAPY S P IHLÉDNUTÍM K HRANICI PARCEL.

ESRI SHP
AOPK

R

S-JTSK

ÚP NENÍ PLATNNÝ , ZPRACOVÁVÁ SE, OPROTI ZÚR SE PLOCHA NRBC ZMENŠUJE

ESRI SHP
AOPK

R

S-JTSK
2001, V PAPÍROVÉ PODOB , ZÁKRES NRBC BYL AKCEPTOVÁN S DROBNÝMI
ÚPRAVAMI

ESRI SHP
AOPK

R

S-JTSK

ÚP Z ROKU 1994, NRBC NENÍ V ZÁKRESU

ESRI SHP
AOPK

R

S-JTSK

HRANICE JE VEDENA JINÝM ZP SOBE, DOJDE KE ZMENŠENÍ NRBC
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Zhodnocení NRBC, specifikace
Hranice NRBC jsou vedeny po státní hranici s Polske m a dále po okraji lesního porostu u obce
Olešnice v Orlických horách, odtup po hranici KN Ru ským údolím, následn po hranici trvalého
rozd lení lesa až pod Sedlo ovský vrch. Odtud je veden po okraji lesní cesty p es Šerišský Mlýn (je
vyjmutý z NRBC) a údolím pod Šeriškým lesem do Šeri šského dolu. Odtud po hranici parcely k
silnici. Po krátké trase se hranice dále ztá í k jihu a pod vrcholem Malá Deštná je vedena lesní m
pr sekem mezi vrcholem Malá a Velká Deštná. Zde je hra nice vedena po lesní cest a p ekra uje
rozsáhlé prameništ k Bed ichovské cest . Po té je vedena po hranici parcely a vyhýbá se
sjezdovce nad Bed ichovkou. Zde je hranice vedena loukami (KN) a po o kraji cesty je vedena ke
státní hranici k divoké Orlici.

Podklady pro vymezení
Kraj - název
Královehradecký
Podklady pro vymezení hranic
ÚP Olešnice v Orlických horách
poznámka/EXISTENCE ÚP
(STAV), SOULAD ÚP S
NAVRŽENÝM VYMEZENÍM
HRANIC NRBC

2008,ZM NA ÚP, HRANICE NRBC NENÍ VYZNA ENA, HRANICE VYMEZENÍ NRBC JE
VEDENA PO KONZULTACI S PRACOVNÍKY CHKO

ÚP Sedlo ov
poznámka/EXISTENCE ÚP
(STAV), SOULAD ÚP S
NAVRŽENÝM VYMEZENÍM
HRANIC NRBC

2009, OPROTI ÚP JE ÚZEMÍ NRBC PO KONZULTACI MÍRN ROZŠÍ ENO - MIMO
INTRAVILÁN OBCÍ - LESNÍ PROST EDÍ - D VODEM JE JASN JŠÍ VYMEZENÍ PO LESNÍ
CEST

ÚP Deštné v Orlických horách
poznámka/EXISTENCE ÚP
(STAV), SOULAD ÚP S
NAVRŽENÝM VYMEZENÍM
HRANIC NRBC

ÚPSÚ 2007, HRANICE NRBC JE VEDENA PO KONZULATÍCHC A S P IHLÉDNUTÍM K
ZJIŠT NÝM PODKLAD M - ZÚR

ÚP Orlické Záho í
poznámka/EXISTENCE ÚP
(STAV), SOULAD ÚP S
NAVRŽENÝM VYMEZENÍM
HRANIC NRBC

NRBC . 87

ÚPSÚ 2007, HRANICE NRBC JE VEDENA PO KONZULATÍCHC A S P IHLÉDNUTÍM K
ZJIŠT NÝM PODKLAD M - ZÚR

Peklo
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM

Zpracovatel - jméno
Autorizovaný zpracovatel - jmén o
EKOTOXA s.r.o.
Ing. Petr Ondruška
Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
Peklo
Název NRBC
87
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
01/2010
Vým ra v ha
P vodní vým ra dle ÚTP
Vým ra po revizi
1599
1632
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
%
18
Bu ina s ký elnicí devítilistou
85
7
ernýšová dubohab ina
15
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
1.69
Orlickohorský
1.9
Cidlinský
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Biochory
název
3BD
4BD
4BS
4SP
4SS
4UP
4US
5BJ
5VP
5VQ
Reprezentativní biotopy
íselný kód
L5.1
L5.4
sou et
Cílová spole enstva

podíl biochory v biocentru
%
0,58
1,84
3,49
21,51
2,58
11,87
55,50
0,01
0,33
2,32
podíl biotopu v biocentru
%
3,83
19,72
23,55

vým ra biochory v biocentru
ha
8,27
26,13
49,67
306,05
36,75
168,87
789,80
0,10
4,74
33,00
vým ra biotopu v biocentru
ha
54,44
280,65
335,09

Zdroj: Culek M. a kol,(2003): Biogeografické len ní eské republiky II. díl, AOPK
R,

BU
LO
VO
SU

Bu iny a jedliny
Mok adní a pob ežní k oviny a lesy
Vodní a bažinná spole enstva
Su ové a roklinové lesy
podíl stupn ekologické stability
Ekologická stabilita
stupe ekologické stability
v biocentru v %
1
0
2
20
3
50
4
25
5
5
Druh pozemku dle aktuálního stavu
ha
orná p da
1,74
lesní p da
1377,12
louky, pastviny
21,79
vodní plochy, bažina, mo ál
21,26
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
1,55
ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Limity z hlediska územního plánování nebyly zjišt ny
Potenciální ohrožení NRBC v této dob nehrozí
ást C - Rámcový návrh managamentu
název
datum, místo uložení
2005-2014 (2004) AOPK Hradec
dle plán pé e
PR Peklo CZ0524047
Králové
PR Peklo u Nového M sta nad
neplatný, AOPK Hradec Králové
Metují
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
viz. p íloha . 2
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Návrh zásad managamentu
Nejcenn jší p írodní ásti NRBC jsou chrán ny v PR Peklo, výskyt p írodních biotop je
zaznamenán p edevším ve st ední ásti a západní ásti NRBC. Managment pro další vývoj NRBC
se musí soust edit p edevším na p em nu západní ásti NRBC.
Zásady managamentu vycházejí ze skute nosti, že se jedná o území celistvé, tém
souvisle
zalesn né a bez velkého civiliza níhio tlaku. Managament se soust edíp edevším an p evody
lesních kultur a p stování lesa na typolgické hospoda ení. D ležitá je trvalá pozornost ob ma
vodním toku, žece Metuji a í ce Olešence.
Stavby liniové (dopravní, vododhospodá ské, energovody)
V území se nachází pouze komunikace procházející ko lem eky Metuje až k soutoku s í kou
Olešenka.
Údržbu okolí komunikace provád t jen mechanicky bez použití chemických p ípravk .
Jednotlivé staby a jejich areály
Výrobní objekty a areály se nenacházejí uvnit BC.
Trvalé bydlení - je možné povolovat jen rekonstrukc e stávajích a ke stejnému ú elu a rozsahu,
nepovolovat úpravy pro komer ní innost, mimo nap . ekologické zem d lství a podobné formy,
které jsou šetrnné k p írodnímu prost edí.
Jednotlivé staby a jejich areály
Venkovská zástavba zde je jen sporadická a zna n rozptýlená. Její vliv na pln ní fukce úses je v
sou asnosti zanedbatelná - samota v blízkosti obce Lipí , na okraji NRBC, zástavba u soutoku eky
Metuje a í ky Olešenka, osada Krahul í u Novéhohrádku. Managament t chto území bude spíše
populariza ního charakterus motivací majitel k úprav a zvyšování prostupnosti a biodievrzity
zahrad a pozemk .
Stávající rekrea ní areály v sou asnoti nep edstavují problém a ohrožení.
Nové rekrea ní areály nepovolovat.
Zhodnocení NRBC, specifikace
NRBC je vymezeno v území, které tvo í hluboce za íznutá údolí eky Metuje a potoka Olešenky.
Jedná se o tém souvisle zalesn né území s velmi sporadickou zástavbou. Nejcenn jší p írodní
ásti BC jsou sou ástí v CHÚ PR Peklo.Nadmo ská výška se pohybuje mezi 300 - 550m n.m. Krom
lesních spole enstev (p evážn bu in) se zde vyskytují také skalní spole enstva a spole enstva
pob ežních lem , su ových les , nivních poloh a tekoucích vod.

Podklady pro vymezení
Kraj - název
Královehradecký
Podklady pro vymezení hranic
ÚP Sendraž
poznámka/EXISTENCE ÚP
(STAV), SOULAD ÚP S
NAVRŽENÝM VYMEZENÍM
HRANIC NRBC

NEMÁ ÚP, JEN ÚZEMNÍ STUDII

ÚP Mezilesí
poznámka/EXISTENCE ÚP
(STAV), SOULAD ÚP S
NAVRŽENÝM VYMEZENÍM
HRANIC NRBC

ÚP ANO, VYMEZENÍ BYLO KONFRONTOVÁNO

ÚP P ibyslav
poznámka/EXISTENCE ÚP
(STAV), SOULAD ÚP S
NAVRŽENÝM VYMEZENÍM
HRANIC NRBC

ÚP ANO, VYMEZENÍ BYLO KONFRONTOVÁNO

ÚP Jest ebí
poznámka/EXISTENCE ÚP
(STAV), SOULAD ÚP S
NAVRŽENÝM VYMEZENÍM
HRANIC NRBC

ÚP ANO, VYMEZENÍ BYLO KONFRONTOVÁNO

ÚP Provodov-Šonoví
poznámka/EXISTENCE ÚP
(STAV), SOULAD ÚP S
NAVRŽENÝM VYMEZENÍM
HRANIC NRBC

ÚP ANO, VYMEZENÍ BYLO KONFRONTOVÁNO
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ÚP Nové M sto nad Metují
poznámka/EXISTENCE ÚP
(STAV), SOULAD ÚP S
NAVRŽENÝM VYMEZENÍM
HRANIC NRBC

ÚP ANO, VYMEZENÍ BYLO KONFRONTOVÁNO

ÚP Bohdašín
poznámka/EXISTENCE ÚP
(STAV), SOULAD ÚP S
NAVRŽENÝM VYMEZENÍM
HRANIC NRBC

NÁVRH ZADÁNÍ ÚP

ÚP Borová
poznámka/EXISTENCE ÚP
(STAV), SOULAD ÚP S
NAVRŽENÝM VYMEZENÍM
HRANIC NRBC

ÚP eská

PODKLADEM BYLY ÚAP ORP NÁCHOD A ZÚR. NOVÉ VYMEZENÍ NRBC TUTO HRANICI
RESPEKTUJE, ZM ŠNY JSOU JEN V P ESNOSTI PODROBNOSTI

ermná

poznámka/EXISTENCE ÚP
(STAV), SOULAD ÚP S
NAVRŽENÝM VYMEZENÍM
HRANIC NRBC

PODKLADEM BYLY ÚAP ORP NÁCHOD A ZÚR. NOVÉ VYMEZENÍ NRBC ZMENŠUJE,
HRANICE SE VÝRAZN M NÍ

ÚP Nový Hrádek
poznámka/EXISTENCE ÚP
(STAV), SOULAD ÚP S
NAVRŽENÝM VYMEZENÍM
HRANIC NRBC

PODKLADEM BYLY ÚAP ORP NÁCHOD A ZÚR. NOVÉ VYMEZENÍ NRBC TUTO HRANICI
RESPEKTUJE, ZM ŠNY JSOU JEN V P ESNOSTI PODROBNOSTI

ÚP Náchod
poznámka/EXISTENCE ÚP
(STAV), SOULAD ÚP S
NAVRŽENÝM VYMEZENÍM
HRANIC NRBC

NRBC . 88

PODKLADEM BYLY ÚAP ORP NÁCHOD A ZÚR. NOVÉ VYMEZENÍ NRBC ZMENŠUJE,
HRANICE SE VÝRAZN M NÍ

Prad d
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM

Zpracovatel - jméno
Autorizovaný zpracovatel - jmén o
EKOTOXA s.r.o.
Ing. Petr Ondruška
Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
Prad d
Název NRBC
reprezentativní
88
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
01/2010
Vým ra v ha
P vodní vým ra dle ÚTP
Vým ra po revizi
5292
6849
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
%
18
Bu ina s ký elnicí devítilistou
4
25
Smrková bu ina
6
43
T tinová smr ina
70
Podmá ená rohozcová smr ina,
44
5
místy v komplexu s rašelinnou
smr inou
45
Papratková smr ina
5
Komplex spole enstev
46
kosod eviny a alpínské vegetace 10
bez kle e (vrcholové partie)
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
1.7
Jesenický
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Biochory
název
5BQ
5Dv
5SJ
5SQ
5SS
5UQ
6SQ
6SS
6UQ
6US
6ZT
7SS
7ZS
7ZT
8KQ
8ZS
Reprezentativní biotopy
íselný kód
A1.1
A2.2
L9.1
L9.3
L5.4
sou et
Cílová spole enstva
BU
SP
LO
VO
SM
SK
PR
SU
SH
Ekologická stabilita

podíl biochory v biocentru
%
0,51
2,86
2,51
1,48
3,58
2,38
7,34
5,11
3,73
9,45
0,01
30,70
7,41
1,91
2,81
18,20
podíl biotopu v biocentru
%
0,93
0,48
39,74
0,74
5,07
46,96

vým ra biochory v biocentru
ha
35,25
196,09
171,82
101,35
245,53
162,84
502,57
350,28
255,67
646,90
0,95
2102,33
507,20
131,14
192,67
1246,74
vým ra biotopu v biocentru
ha
63,56
33,16
2722,11
50,63
347,09
3216,54

Zdroj: Culek M. a kol,(2003): Biogeografické len ní eské republiky II. díl, AOPK

R,

Bu iny a jedliny
Vegetace skal, sutí , pís in a a primitivních p d
Mok adní a pob ežní k oviny lesy
Vodní a bažinná spole enstva
Smr iny
Subalpinská ke ová ke í ková vegetace
Vegetace prameniš a rašeliniš
Su ové a roklinové lesy
stupe ekologické stability
1
2
3
4
5

Druh pozemku dle aktuálního stavu
orná p da
lesní p da
louky, pastviny
vodní plochy, bažina, mo ál
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
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podíl stupn ekologické stability v
biocentru v %
0
0
2
13
85
ha
5,62
5740,28
655,74
8,75
0,00

ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Výrazným limitem využití území z hlediska funkce NR ÚSES je existence rekrea ních za ízení na
úpatí Prad du a existence p e erpávací elektrrárny Dlouhá Strá
Tlak na využití rekrea ního potenciálu území
ást C - Rámcový návrh managamentu
název
datum, místo uložení
dle plán pé e
NPR Prad d
2006 - 2015,ÚSOP
NPR Rašeliništ Sk ítek
2001 - 2010,ÚSOP
PR Pod Jelení studánkou
2001 - 2010,ÚSOP
PR B idli ná
2008 - 2015,ÚSOP
PR Bu ina pod Františkovou
2006 - 2015, ÚSOP
myslivnou
PP Zadní hutisko
2006 - 2015, ÚSOP
PR Vysoký vodopád
2007 - 2015,ÚSOP
vymezení území NATURA
EVL Prad d (CZ0714077)
2000
jiné (rozepsat)
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
viz. p íloha . 2
Zásady managamentu vycházejí ze skute nosti, že se v tomto NRBC jedná o mimo ádn významné
a jedine né p írodní podmínky 5, ale p edevším 7. a 8. LVS, které jsou reprezentovány velk ou
škálou cílových spole enstev. Velká v tšina území je za azena dop systému CHÚ a má vlastní plány
pé e. V Managamentu p jde p edevším o slad ní t chto zájm a rozší ení zásad pé e i na plochy
mimo CHÚ.
Zhodnocení NRBC, specifikace
Hranice NRBC Prad d byly slad ny s ZUR Olomouckého kraje a navrhovanou ZÚR
Moravskoslezského kraje. Hranice byla projednána s pracovníky správy CHKOJ a vyhovuje. Je
vedena po okraji lesních porost , lesních cesta a hranicích parcel. NRBC reprezentu je 5. až 8.
vegeta ní stupe a zahrnuje nejcenn ší trvalé p írodní podmínky Hrubého Jeseníku.

Podklady pro vymezení
Kraj - název
Moravskoslezský
Olomoucký
Podklady pro vymezení hranic
ÚP Stará Ves
poznámka/EXISTENCE ÚP
(STAV), SOULAD ÚP S
NAVRŽENÝM VYMEZENÍM
HRANIC NRBC

AKTUALIZACE HRANICE NRBC VYCHÁZÍ Z TRASY DLE ZÚR MO RAVSKOLEZSKÉHO
KRAJE A JE ZP ESN NA DO PODROBNOSTI KN

ÚP Malá Morávka
poznámka/EXISTENCE ÚP
(STAV), SOULAD ÚP S
NAVRŽENÝM VYMEZENÍM
HRANIC NRBC

AKTUALIZACE HRANICE NRBC VYCHÁZÍ Z TRASY DLE ZÚR MO RAVSKOLEZSKÉHO
KRAJE A JE ZP ESN NA DO PODROBNOSTI KN

ÚP Vrbno pod Prad dem
poznámka/EXISTENCE ÚP
(STAV), SOULAD ÚP S
NAVRŽENÝM VYMEZENÍM
HRANIC NRBC

AKTUALIZACE HRANICE NRBC VYCHÁZÍ Z TRASY DLE ZÚR MO RAVSKOLEZSKÉHO
KRAJE A JE ZP ESN NA DO PODROBNOSTI KN
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ÚP Verní ovice
poznámka/EXISTENCE ÚP
(STAV), SOULAD ÚP S
NAVRŽENÝM VYMEZENÍM
HRANIC NRBC

AKTUALIZACE HRANICE NRBC VYCHÁZÍ Z TRASY DLE ZÚR MO RAVSKOLEZSKÉHO
KRAJE A JE ZP ESN NA DO PODROBNOSTI KN

ÚP Lou ná nad Desno
poznámka/EXISTENCE ÚP
(STAV), SOULAD ÚP S
NAVRŽENÝM VYMEZENÍM
HRANIC NRBC

NRBC . 89

AKTUALIZACE HRANICE NRBC VYCHÁZÍ Z TRASY DLE ZÚR MO RAVSKOLEZSKÉHO
KRAJE A JE ZP ESN NA DO PODROBNOSTI KN

Smolný
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM

Zpracovatel - jméno
Autorizovaný zpracovatel - jmén o
EKOTOXA s.r.o.
Ing. Petr Ondruška
Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
SMOLNÝ
Název NRBC
89
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
04-05/2010
Vým ra v ha
P vodní vým ra dle ÚTP
Vým ra po revizi
1978,26
1835
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
%
1
st emchová jasenina
5
11
lipová dubohab ina
60
36
biková a/nebo jedlová doubrava
35
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
2.1.
VIDNAVSKÝ
Biochory
podíl biochory v biocentru
vým ra biochory v biocentru
název
%
ha
3BN
13,61
249,83
3Da
2,07
37,98
3Nh
3,04
55,84
3PR
64,54
1184,25
3Ro
1,00
18,28
4Do
10,21
187,41
4PR
5,17
94,86
4Ro
0,14
2,66
Reprezentativní biotopy
podíl biotopu v biocentru
vým ra biotopu v biocentru
íselný kód
%
ha
L2.2A
0,94
17,23
L2.2B
1,08
19,82
L5.4
1,56
28,66
L7.1
1,95
35,71
L7.2
0,08
1,38
L8.1B
0,40
7,34
sou et
6,00
110,13
Cílová spole enstva

ZDROJ: BIOGEOGRAFICKÉ
CULEK A KOL. AOPK 2003

ADBR
ADJ
ADX
BOAD

Acidofilní doubravy hydrofilní b ezové
Acidofilní doubravy jedlové hygrofilní
Acidofilní doubravy xerické
Acidofilní bory na skalách a hadcích s dubem
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Cílová spole enstva

ZDROJ: BIOGEOGRAFICKÉ
CULEK A KOL. AOPK 2003

BUAD
BUAJ
BUKD
LOMO
LONJ
LONO
VOLS
VOLT
VOVS

LEN NÍ ESKÉ REPUBLIKY II.DÍL, MARTIN

Acidofilní bu iny s dubem
Acidofilní jedliny hygrofilní
Kv tnaté a kalcifilní bu iny s dubem
Mok adní (bažinné) k oviny a olšiny
Nivní poto ní jaseniny
Nivní poto ní olšiny olše lepkavé
Vegetace rákosin a vysokých ost ic stojatých vod (litorál )
Vegetace rákosin a vysokých ost ic tekoucích vod (ripál )
Vegetace istých stojatých vod (sublitorál )
podíl stupn ekologické stability
Ekologická stabilita
stupe ekologické stability
v biocentru v %
1
5,00
2
5,00
3
80,00
4
5,00
5
5,00
Druh pozemku dle aktuálního stavu
ha
orná p da
60,83
lesní p da
1580,82
louky, pastviny
140,97
vodní plochy, bažina, mo ál
61,53
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
0,46
ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Aktuálním ohrožením je zem d lská innost v blízkosti NPR Vidnavské louky. Tato lokali ta je
doposud odvod ována a pokud se mají p írodní podmínky zlepšit, je t e ba zem d lskou innost
vhodn usm rnit - TTP, upravit odvod ovací systém, aby byl sou asn zavod ovací a pod.
Nebezpe ím m že být také tlak na zástavbu na okraji m ste ka Vidnava ( není aktuální) a p ípadná
havárie OV na okraji NRBC.
Nenápadným, ale trvalým nebezpe ím je tlak na rekrea ní zástavbu na okraji NRBC, p ípadn
uvnit . Jedná se nap . o plochy kolem stávajících rybník u erné Vody.
Zvláštním typem ohrožení a problém je t žba žuly uvnit NRBC. Tyto lomy se po vyt žení stávají
velmi atraktivní plochou pro rekreaci, p ípadn turistický ruch.
ást C - Rámcový návrh managamentu
název, místo uložení
datum
NPP VENUŠINY MISKY,
dle plán pé e
65245/ENV/07-3161/620/07
01.01.2008 - 31.12.2016
PR VIDNAVSKÉ MOK INY,
KUOK/3605/05/OŽPZ/439
01.01.2005 - 31.12.2014
NPP BOROVÝ, 34428/ENV/071645/620/07
01.01.2008 - 31.12.2016
vymezení území NATURA 2000
jiné (rozepsat)
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
Plán pé e zahrnuje managment jen malé ásti NRBC
Další vývoj NRBC je p edevším záležitostí vhodného plánu lesnického hospo da ení. Stávající
hospoda ení preferuje p edevším borovice a smrky, listnaté porosty jsou p edevším v míst prameniš a
okraj porost . Plán pé e o další vývoj NRBC musí respektovat naprosto odlišné p írodní podmínky v
jednotlivých ástech území - Vidnavsko, okolí Smolného, plochy bi ochory 3Ro -Vlhké plošiny na kyselých
horninách 3.vs. atd.
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Návrh zásad managamentu
Obdobný plán managamentu musí mít i zem d lsky využívané plochy - v sou asnosti zejména
pastviny, Je nutné zejména postupn vytvá et za pomocí sukcese "difúzní" a rozvoln ný okraj
biocentra a to p edevším v místech dnešního ostrého p ed lu - zástavba, intentivní zem d lská a
lesnická výroba. Toho je možné dosáhnout tak, že ást zem d lské p dy bude využívána jako TTP
s postupným ízeným zar stáním d evinami. Tento zp sob lze využít zejména na kamenitých a
neplodných nebo zamok ených p dách v blízkosti vhodného genetického materiálu d evin.
Jiným zp sobem m že být ízené a promyšelné rozvol ování porostních okraj a umožn ní jejich
vypl ování náletovými d evinami, p ípadn ízené rozvol ování a ponechání tzv. parkového zápoje.
Tento zp sob utvá ení okraj NRBC nemá jen dopad na zvýšení biodiverziy a zvýše ní ekotonových
ú ink , ale také v pohledov exponovaných místech ú inn dotvá í krajinný ráz krajiny.
Zhodnocení NRBC, specifikace
Velmi specifické je území tzv. "oblíkové krajiny v k.ú. Kobylí nad Vidnávkou, které je svým drobným,
ale nep ehlédnutelným reliéfem velmi p sobivé a zajímavé. Je však vzhledem k drobnému m ítku
p evýšení jednotlivých "oblík " nutné ponechat zde otev enou "bezlesou " krajinu, aby tyto drobné
prvky nezanikly.
Lesní celky, které na tuto oblast navazují mají obo dobný charakter, proto není nutné z hlediska
reprezentativnosti do území NRBC zahrnovat i otev enou ást krajiny - rozpor proti návrhu ZÚR
Olomouckého kraje, který by bylo t eba zm nit a uvést v soulad s ÚTP.

Podklady pro vymezení
Kraj - název
OLOMOUCKÝ
Podklady pro vymezení hranic
ÚP erná Voda
poznámka/EXISTENCE
ÚP (STAV), SOULAD
ÚP S NAVRŽENÝM
VYMEZENÍM HRANIC
NRBC

OPROTI ÚP ZAHRNUJE NOVÁ HRANICE PLOCHY PASTVIN A ROZPTÝLENÉ ZELEN

ÚP Kobylá nad Vidnavkou
poznámka/EXISTENCE
ÚP (STAV), SOULAD
ÚP S NAVRŽENÝM
VYMEZENÍM HRANIC
NRBC

OPROTI ÚP A ZÚR VYMEZENÍ UBÍRÁ PLOCHU NRBC NA OKRAJ LESNÍHO SOUVISLÉHO
POROSTU

ÚP Skorošice
poznámka/EXISTENCE
ÚP (STAV), SOULAD
ÚP S NAVRŽENÝM
VYMEZENÍM HRANIC
NRBC

ÚP Stará

ANO, VYMEZENO V SOULADU S ÚP A UP ESN NO NA HRANICI PARCEL DLE KN

ervená Voda

poznámka/EXISTENCE
ÚP (STAV), SOULAD
ÚP S NAVRŽENÝM
VYMEZENÍM HRANIC
NRBC

VYMZENÍ NRBC respektuje úp, zm ny jsou jen z d vodu vedení hranice po KN

ÚP Velká Kraš
poznámka/EXISTENCE
ÚP (STAV), SOULAD
ÚP S NAVRŽENÝM
VYMEZENÍM HRANIC
NRBC

NE, NRBC NENÍ V ÚP ZAPRACOVÁN, PODKLADEM BYLA ZÚR UP ESN NÁ DLE KN

ÚP Vidnava
poznámka/EXISTENCE
ÚP (STAV), SOULAD
ÚP S NAVRŽENÝM
VYMEZENÍM HRANIC
NRBC

VYMEZENÍ V N KOLIKA MÍSTECH ROZŠI UJE NRBC OPROTI ÚP Z D VODU V TŠÍ
CELISTVOSTI ÚZEMÍ

ÚP Žulová
poznámka/EXISTENCE
ÚP (STAV), SOULAD
ÚP S NAVRŽENÝM
VYMEZENÍM HRANIC
NRBC

OPROTI ÚP A ZÚR SE NEZAHRNUJE PLOCHA PASTVIN
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Da anec
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM

Zpracovatel - jméno
Autorizovaný zpracovatel - jmén o
EKOTOXA s.r.o.
Ing. Petr Ši ina
Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
DA ANEC
Název NRBC
90
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
02/2010
Vým ra v ha
P vodní vým ra dle ÚTP
Vým ra po revizi
1 073
1 043
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
%
11
Lipová dubohab ina
100
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
2.2
Opavský
Biochory
podíl biochory v biocentru
vým ra biochory v biocentru
název
%
ha
3BE
99,91
1042,11
3RE
0,12
1,29
Reprezentativní biotopy
podíl biotopu v biocentru
vým ra biotopu v biocentru
íselný kód
%
ha
L3.2
3,06
31,94
L5.4
0,60
6,27
L7.2
6,39
66,62
sou et
10,05
104,83
Cílová spole enstva

Zdroj:Mikyška et al.,(1968): Vegeta n rekonstruk ní jednotky;Pet í ek, V. et al.
(1999): Pé e o chrán né území I, Nelesní spole enstva. AOPK R, Praha, 452 s.;
Míchal. I., Pet í ek, V. eds. (1999): Pé e o chrán né území II, Lesní spole enstva.
AOPK R, Praha, 714 s.

DH

Dubohabrové háje - dubohab iny

Ekologická stabilita

stupe ekologické stability
1
2
3
4
5

podíl stupn ekologické stability
v biocentru v %
0
0
80
20
0
ha
1,01
1038,99
2,49
0,38
0,00

Druh pozemku dle aktuálního stavu
orná p da
lesní p da
louky, pastviny
vodní plochy, bažina, mo ál
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Závažný st et nebyl nalezen. Možné ohrožení je ze strany zvýše ní turistického - ruchu v lesních
porostech - hlavn cykloturistika neo zvýšení krátkodobé rekreace z o kolních obcí (Chuchelná,
B lá).
Ve vztahu k ÚPD nebylo zaznamenáno
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ást C - Rámcový návrh managamentu
název
datum, místo uložení
dle plán pé e
NE
vymezení území NATURA 2000 NE
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
V lesních porostech je nutno upravit druhovou sklad bu ve prosp ch listnatých d evin hlavn dubu,
habru, lípy (dle stanovišt ) a postupn snižovat zastoupení smrku a borovice. Cílem opat ení ve
smíšeném lesním porostu by m l být vznik v kov diferencované skupiny d evinné skladby blízké
p irozené, s p írod blízkými maloplošnými podrostními zp soby hospoda ení. Na pozemcích luk
zachovat, resp. obnovit extenzivní hospoda ení s vylou ením hnojení, pravideln max. dvakrát ro n
kosit.
Zhodnocení NRBC, specifikace
Hranice hlavn up esn na v detailu katastrálních map, oproti ZÚR není nav ržen posun západním
sm rem na území Bolatic a Kobe ic, kde lesní porosty nejsou lepší druhové nebo pro storové skladb
- jedná se v této ásti o v kov mladší výsadby monokultur ooproti vysp lým porost m v západní
ásti BC a tedy s možností d ív jšího vstupu do obnovní doby p i zachování podmínek lesního
prost edí v ástech porost s mén p íznivou druhovou a prostorovou skladbou lesa. Rozší ení až
po okraje les v B lé a Závad .
Poznámka: navržený rozsah je v rozporu s dosud nesc hválenou ZÚR (viz výše uvedené d vody)

Podklady pro vymezení
Kraj - název
Moravskoslezský
Podklady pro vymezení hranic
ZUR Moravskoslezského kraje
forma
výkres Plochy a koridory nadmístního význam u
zdroj/autor
Ateleir T-Plan.s. r.o.
poznámka
není schválená
VÚC Opava
zdroj/autor
Ing. arch. Jaroslav Haluza, Atelier Ost rava – Mariánské Hory
rok po ízení
2003

NRBC . 91

erný les
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM

Zpracovatel - jméno
Autorizovaný zpracovatel - jmén o
EKOTOXA s.r.o.
Ing. Petr Ši ina
Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
ERNÝ LES
Název NRBC
91
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
02/2010
Vým ra v ha
P vodní vým ra dle ÚTP
Vým ra po revizi
1 016
1 003
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
%
100
26
Podmá ená dubová bu ina
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
2.2
Opavský
2.3c
Ostravský C
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Biochory
název
3BE
3Ro
Reprezentativní biotopy
íselný kód
L3.2
L5.1
sou et
Cílová spole enstva

podíl biochory v biocentru
%
54,71
45,27
podíl biotopu v biocentru
%
3,68
1,08
4,76

vým ra biochory v biocentru
ha
549,22
454,55
vým ra biotopu v biocentru
ha
36,17
10,61
46,78

Zdroj:Mikyška et al.,(1968): Vegeta n rekonstruk ní jednotky;Pet í ek, V. et al.
(1999): Pé e o chrán né území I, Nelesní spole enstva. AOPK R, Praha, 452 s.;
Míchal. I., Pet í ek, V. eds. (1999): Pé e o chrán né území II, Lesní spole enstva.
AOPK R, Praha, 714 s.

LO
LO

Luhy a olšiny - mok adní a pob ežní k oviny a lesy
Podmá ené dubové bu iny - mok adní a pob ežní k oviny a lesy
podíl stupn ekologické stability
Ekologická stabilita
stupe ekologické stability
v biocentru v %
1
0
2
0
3
55
4
45
5
0
Druh pozemku dle aktuálního stavu
ha
orná p da
37,01
lesní p da
909,27
louky, pastviny
26,80
vodní plochy, bažina, mo ál
8,23
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
0,63
ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Závažný st et nebyl nalezen. V jižní ásti je území ovlivn no d ív jší hlubinnou t žbou - projevy
pokles , v etn mokrých pokles v sou asné dob již dozn lé nebo doznívající.
Ve vztahu k ÚPD nebylo zaznamenáno
ást C - Rámcový návrh managamentu
název, místo uložení
datum
dle plán pé e
PR erný les u Šilhé ovic
2008-2017, ÚSOP
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
V lesních porostech je nutno upravit druhovou sklad bu ve prosp ch listnatých d evin hlavn dubu,
habru, buku, lípy (dle stanovišt ) a postupn snižovat zastoupení smrku a borovice. Cílem opat ení
ve smíšeném lesním porostu by m l být vznik v kov diferencované skupiny d evinné skladby blízké
p irozené, s p írod blízkými maloplošnými podrostními zp soby hospoda ení. Cílen vymístit
sou asnou bažantnici, okraj biocentra je zasažen doznív ajícími d lními vlivy - zvýšení zamok ení a
zátopa.
Zhodnocení NRBC, specifikace
Hranice hlavn up esn na v detailu katastrálních map, oproti ZÚR je navrž eno rozší ení o sou asné
zem d lské plochy s cílem lu ních spole enstev. v ploše BC jsou dv PR erný les u Šilhé ovic I a II.
Ob jsou zam eny na ochranu vlhkých dubobukových les typických pro Oderskou nivu
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Zhodnocení NRBC, specifikace
Návrh p evážn respektuje návrh dle ZÚR – vyjmuty jsou ásti aktuálních zem d lských ploch na
jihovýchodním okraji (asi 14 ha) a jihozápadním ok raji biocentra (asi 30 ha), zde bylo ponecháno
bližší území zem. p d bližších okraji lesních porost – reliéf svažitý k lesním porost . Plochy byly
nezahrnuty nebo
jsou sou ástí velkých celk
zem d lských p d a jsou stále
obhospoda ovány,vým ra BC je dostate ná.

Podklady pro vymezení
Kraj - název
Moravskoslezský
Podklady pro vymezení hranic
ZUR Moravskoslezského kraje
forma
výkres Plochy a koridory nadmístního význam u
zdroj/autor
Ateleir T-Plan.s. r.o.
poznámka
není schválená
VÚC Opava
zdroj/autor
Ing. arch. Jaroslav Haluza, Atelier Ost rava – Mariánské Hory
rok po ízení
2003

NRBC . 92

Oderská niva
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM

Zpracovatel - jméno
Autorizovaný zpracovatel - jmén o
EKOTOXA s.r.o.
Ing. Petr Ši ina
Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
Oderská niva
Název NRBC
92
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
11/2009
Vým ra v ha
P vodní vým ra dle ÚTP
Vým ra po revizi
2 348
4905
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
%
5
Jilmová doubrava
100
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
2.4
Pooderský
2.3a
Ostravský A
2.3b
Ostravský B
Biochory
podíl biochory v biocentru
vým ra biochory v biocentru
název
%
ha
3BE
4,32
211,72
3Da
5,43
266,35
3Lh
9,05
443,68
3Nh
80,09
3928,42
3RE
0,28
13,70
3Ro
0,83
40,66
Reprezentativní biotopy
podíl biotopu v biocentru
vým ra biotopu v biocentru
íselný kód
%
ha
L1
0,21
10,45
L2.2
0,01
0,59
sou et
0,23
11,04
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Cílová spole enstva

Zdroj:Mikyška et al.,(1968): Vegeta n rekonstruk ní jednotky;Pet í ek, V. et al.
(1999): Pé e o chrán né území I, Nelesní spole enstva. AOPK R, Praha, 452 s.;
Míchal. I., Pet í ek, V. eds. (1999): Pé e o chrán né území II, Lesní spole enstva.
AOPK R, Praha, 714 s.

Luhy a olšiny - mok adní a pob ežní vegetace, rákosiny a porosty
vysokých ost ic
MT
Luhy a olšiny - hygrofilní až mezofilní trávníky
LO
Luhy a olšiny - mok adní a pob ežní k oviny a lesy
LO
Podmá ené dubové bu iny - mok adní a pob ežní k oviny a lesy
podíl stupn ekologické stability
Ekologická stabilita
stupe ekologické stability
v biocentru v %
1
5
2
15
3
40
4
20
5
20
Druh pozemku dle aktuálního stavu
ha
orná p da
952,50
lesní p da
1184,41
louky, pastviny
1975,43
vodní plochy, bažina, mo ál
778,02
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
14,78
ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Ohrožení je dalším postupem urbanizace a intenzivn jším využitím území v okrajových ástech
sídel, ší ení invazních druh v blízkosti devastovaných ploch v blízkosti sídel - do asné skládky,
zemní práce, apod., snížení intezity zem d lskéhé hospoda ení - se ení luk
ást C - Rámcový návrh managamentu
název
datum, místo uložení
dle plán pé e
CHKO Pood í
2009,Správa CHKO Pood í
2008-2017, Správa CHKO
PP Meandry Staré Odry
Pood í
v ÚSOP není uveden, Správa
PR Ba iny
CHKO Pood í
v ÚSOP není uveden, Správa
PR Bartošovický luh
CHKO Pood í
PR Bažantula
2009-2018, ÚSOP
v ÚSOP není uveden, Správa
PR Koryta
CHKO Pood í
PRKotvice
1994, ÚSOP
2008-2018, Správa CHKO
NPR Polanská niva
Pood í
2008-2016, Správa CHKO
PR Polanský les
Pood í
PR P emyšov
2008-2017, ÚSOP
v ÚSOP není uveden, Správa
PP Pusté nivy
CHKO Pood í
2002-2011,Správa CHKO
PR Rákosina
Pood í
PR Rezavka
2007-2017, ÚSOP
VO
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ást C - Rámcový návrh managamentu
název
datum, místo uložení
vymezení území NATURA 2000 EVL Pood í
Pta í oblast Pood í
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
Podrobn zmapovat aktuální využití území a pro jednotlivé p lochy, resp. celky navrhnout zp sob
pé e, vymezit zám r mozaiky cílových biotop , výhledov dle stavu a aktuálního rozsahu
zmapovaných funk ních biotop revidovat rozsah biocentra
Zhodnocení NRBC, specifikace
NEBC je vymezené CHKO Pood í a maloplošnými chrán nými územími.
Hranice jsou v celém rozsahu velmi problematické-vym ezení je provedeno v tšinou v osídlené krajin nivy
Odry, rozsah biocentra je vymezen jako výrazn nadlimitní - rozsah vychází z dosud neschválených ZÚR
MsK a p ipomínek CHKO a výrazn nadlmitní rozsah je z d vodu velké diverzity krajinných funkcí a
silného vlivu urbanismu a civliza ních tlak - hustota osídlení, rekreace, doprava. Zatím nesch válené
zásady územního rozvoje se budou lišit od dosud pl atného územního plánu velkého územního celku,
jehož návrh je dosud zapracováván do územních plán obcí a proto po schválneí ZÚR a p epracování ÚP
obcí bude možné rozsah biocentra podrobn ji vymezit dále. V neschválených ZÚR je vymezení NR BC v e
dvou disjunktních segmentech. V ploše NR BC jsou PR Rez ávka, PR Polanský les, NPR Polenská niva,
PR Rákosina, PR Kotvice, PR Koryta, PR Bartošovický luh, PR Ba iny a PP Meandry staré Odry.

Podklady pro vymezení
kraj - název
Moravskoslezský kraj
Podklady pro vymezení hranic
ZÚR MSK
dosud neschválena, dle orgán územního plánování Mskraje nemá být
používána p ed schválením k zapracování do územních plán
poznámka

NRBC . 93

Ždánický les
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM

Zpracovatel - jméno
Autorizovaný zpracovatel - jmén o
EKOTOXA s.r.o.
Ing. Radek Pavla ka
Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
Ždánický les
Název NRBC
93
Identifika ní íslo NRBC
reprezentativní
Datum zpracování
03/2010
Vým ra v ha
P vodní vým ra dle ÚTP
Vým ra po revizi
2 807,10
2 951,70
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
%
prvosenková dubohab ina
9
20
(Primulo veris-Carpinetum)
Karpatská ost icová
10
dubohab ina (Carici pilosae40
Carpinetum)
Ost icová bu ina (Carici pilosae17
20
Fagetum)
Sprašová doubrava (Quercetum
31
15
pubescenti-roboris)
Mochnová doubrava (Potentillo
33
5
albae-Quercetum)
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
3.1
Ždánicko - liten ický
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Biochory
název
2BE - Roz ezané plošiny na
spraších v suché oblasti 2.v.s.
2PC - Pahorkatiny na vápnitém
flyši 2. v.s.
2PF - Pahorkatiny na vápnitých
flyšových pískovcích 2.v.s.
3BC - Roz ezané plošiny na
vápnitém flyši 3.v.s.
3VC - Vrchoviny na vápnitém
flyši 3.v.s.
Reprezentativní biotopy
íselný kód
L5.1
L3.3A
L3.3B
M2.3
T1.1
T3.4D
sou et
Cílová spole enstva

podíl biochory v biocentru
%

vým ra biochory v biocentru
ha

0,00

0,09

7,33

216,42

6,64

196,19

62,51

1 846,79

23,52

694,89

podíl biotopu v biocentru
%
38,13
5,23
23,22
0,00
0,13
0,01
66,73

vým ra biotopu v biocentru
ha
1126,56
154,46
686,13
0,04
3,87
0,38
1971,42

Zdroj: Cílová spole enstva Culek (biogeografické len ní R) a Pet í ek (Pet í ek
v. a kol.: Pé e o chrán ná území I. Nelesní spole enstva, AOPaK, Praha 1999
Míchal I., Pet í ek V.: Pé e o chrán ná území II. Lesní spole enstva, AOPaK,
Praha 1999)

Vodní a bažinná spole enstva
Hygrofilní až mezofilní travní spole enstva (vlhké až sv ží louky,
pastviny a slaniska)
K oviny
Mok adní a pob ežní k oviny a lesy
Habrové a lipové doubravy
Acidofilní doubravy
Su ové a roklinové lesy
podíl stupn ekologické stability
Ekologická stabilita
stupe ekologické stability
v biocentru v %
1
5
2
5
3
50
4
30
5
10
Druh pozemku dle aktuálního stavu
ha
orná p da
106,86
lesní p da
2750,86
louky, pastviny
79,26
vodní plochy, bažina, mo ál
6,47
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
11,28
ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
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Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
Jde o rozsáhlé, celistvé a p írod blízké lesní porosty bez zásadního prostorového, f unk ního nebo
kvalitativního narušení. Hlavním možným narušením m ohou být tedy zejména zám ry Moravských
naftových dol s ohledem na zna nou úsp šnost vrt v celé oblasti Ždánického lesa. Takové
narušení je sice jen maloplošné, nese však sebou dí l í oplocení vrt a pro ovzduší i biotu nep íznivý
zvýšený pohyb nákladních vozidel. Ohrožením pro výs kyt druhu by byl zejm. zápoj porost . Okrajové
plochy, plochy podél komunikací jsou ohroženy ší ením invazních druh , zejm. hv zdnic (Aster sp.)
amerického p vodu. Místy p evažují um lé habrové monokuktury. Z pohledu územn plánovací
dokumentace není NRBC ohroženo zám ry.
ást C - Rámcový návrh managamentu
název, místo uložení
datum
dle plán pé e
NE
vymezení území NATURA 2000 NE
jiné (rozepsat)
NE
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
Odstra ovat invazní druhy, hospoda it tak, aby byl zachován rozvoln ný, prosv tlený porost.
Vytvá et i udržovat lenité nezapojené lesní porosty, se sv tlinami, ekotony (les - louka).
Zhodnocení NRBC, specifikace
V p ípad realizace ústupové varianty se doporu uje redukovat plochu NRBC na východ a
sou asn vytvo it kolem PR 1749 U vrby a EVL CZ0623355 Lov ický potok a Jordánek
koncentrickou nárazníkovou zónu. V podloží na lokal it p evládají fluviální a deluviofluviální pís itohlinité sedimenty, okrajov spraše a sprašové hlíny. Lokalita leží na rozhraní okrsk Uh ická
Vrchovina a V te ovská vrchovina. Jedná se o plochou vrchovinu, tvo enou p evážn paleogenními
jílovci a pískovci, s erozn denuda ním reliéfem, širokými rozvodnými h bety a vesm s plochými
údolími. V p dním pokryvu p evažují fluvizem a gleje, v malé mí e hn dozem . NRBC zaujímá
východní ást masivu Ždánického lesa na m kkých flyšových sedimentech. Celý Ždánický les (nej en
NRBC 93) p edstavuje velmi zachovalý komplex p írod blízkých západokarpatských les v typické
skladb - na okrajích subxerotermní doubravy p echázející v acidofilní doubravy, jádrové území pak
tvo í kvalitní kv tnaté bu iny, v PR U Slepice v kov rozr zn né s p irozeným zmlazením a bohatým
podrostem.
V západní ásti NRBC, k.ú. Ždánice, byly p i azena drobná plocha PUPFL, zp esn ní hranice NRBC
dle hranic parcel KN, reprezentativní biotopy L3.3B , L5.1, jižní hranice, k.ú. Lov ice u Kyjova,
p i azeny plochy PUPFL, reprezentativní biotopy L3.3B. V jižní ásti NRBC, k.ú. Lov ice u Kyjova,
byly p i azeny zbytkové drobné plochy PUPFL, kdy jde zp esn ní hranice NRBC dle hrani parcel KN.
Ve východní hranice NRBC, k.ú. Bohuslavice u Kyjova , Mouchnice, p i azeny 3 plochy drobných
postagrárních spole enstev (meze, remízy). Na severní hranici NRBC, k.ú . Snovídky, Nevojice,
dochází ke zp esn ní hranic NRBC dle hranic parcel KN. V jižní ásti NRBC se nachází 2 enklávy
EVL Jordánek a Lov ický potok se zachovalými spole enstvy západokrapatských dubohab in,
poto ním luhem, ovsíkovými a pchá ovými loukami. Navržené zm ny oproti ÚTP: V k.ú. Nemotice
p idána plocha polokulturní louky na kraji lesa nad o bcí. V k.ú. Mouchnice p idána plocha
polokuklturní louky a remízu s p irozenou druhovou skladbou nad obcí. V rámci NRBC j e vymezeno
disjunktivní EVL CZ0623355 Lov ický potok a Jordánek a MZCHÚ PR 1749 U vrby.

Podklady pro vymezení
kraj - název
Jihomoravský kraj
Zlínský kraj
Podklady pro vymezení hranic
ZÚR Jihomoravského kraje
zdroj/autor
Ateliér T-plan, s.r.o.
1:100 000
m ítko
S-JTSK
sou . systém
rok po ízení
2009
poznámka
návrh
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ÚAP Jihomoravského kraje
zdroj/autor
Atelier T-plan, s.r.o.
m ítko
1:25 000
S-JTSK
sou . systém
rok po ízení
2009
poznámka
digitální podklad: http://195.113.158.114/ jmkklient/Default.aspx?variant=UAP
ÚAP Zlínského kraje
zdroj/autor
Institut regionálních informací, s.r.o.
m ítko
1:100 000-330 000
S-JTSK
sou . systém
rok po ízení
2008
ÚAP ORP Bu ovice
zdroj/autor
Spole nost pro životní prost edí, spol. s r.o., Brno
m ítko
1:10 000
S-JTSK
sou . systém
rok po ízení
2008
ÚAP ORP Krom íž
zdroj/autor
EKOTOXA, s.r.o.
m ítko
1:25 000
S-JTSK
sou . systém
rok po ízení
2009
ÚAP ORP Kyjov
zdroj/autor
Arch.design, s.r.o., Brno
m ítko
1:25 000
S-JTSK
sou . systém
rok po ízení
2008

NRBC . 94

Buchlovské lesy
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM

Zpracovatel - jméno
Autorizovaný zpracovatel - jmén o
EKOTOXA s.r.o.
Ing. Petr Ši ina
Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
Buchlovské lesy
Název NRBC
94
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
03-04/2010
Vým ra v ha
P vodní vým ra dle ÚTP
Vým ra po revizi
2 424
2 429
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
%
17
Ost icová bu ina
90
Karpatská ost icová
10
10
dubohab ina
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
3.2
Ch ibský
Biochory
podíl biochory v biocentru
vým ra biochory v biocentru
název
%
ha
3VC
12,48
298,88
3VK
0,58
13,78
4VC
26,69
651,89
4VK
60,27
1463,84
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Reprezentativní biotopy
íselný kód
L2.2B
L3.3B
L5.1
L5.4
sou et

podíl biotopu v biocentru
%
0,06
2,52
52,40
5,77
60,75

vým ra biotopu v biocentru
ha
1,39
59,95
1246,60
137,32
1445,25

Cílová spole enstva

Zdroj:Mikyška et al.,(1968): Vegeta n rekonstruk ní jednotky;Pet í ek, V. et al.
(1999): Pé e o chrán né území I, Nelesní spole enstva. AOPK R, Praha, 452 s.;
Míchal. I., Pet í ek, V. eds. (1999): Pé e o chrán né území II, Lesní spole enstva.
AOPK R, Praha, 714 s.

BU
DH

Kv tnaté bu iny - jedliny a bu iny
Dubohabrové háje - dubohab iny

Ekologická stabilita

stupe ekologické stability
1
2
3
4
5

podíl stupn ekologické stability
v biocentru v %
0
0
5
70
25
ha
0,04
2357,58
20,36
1,51
0,47

Druh pozemku dle aktuálního stavu
orná p da
lesní p da
louky, pastviny
vodní plochy, bažina, mo ál
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Není ohroženo zám ry ÚP, v BC jsou PR Holý kopec a PR Smutný žleb, PP Nazaret, PP Maršava a
PP Máchova dolina.
v kové složení porost - v hospodá ských lesích stejnov ké porosty
ást C - Rámcový návrh managamentu
název
datum, místo uložení
dle plán pé e
PR Holý kopec
(2002-2013),ÚSOP
PR Smutný žleb
(2004-2013), ÚSOP
PP Nazaret
(2004-2013),ÚSOP
PP Maršava
(2004-2013), ÚSOP
PP Máchova dolina
(2004-2013),ÚSOP
vymezení území NATURA 2000 EVL Ch iby
rozpracovaný plán pé e - 2010
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
Zajistit v kovou diverzifikace les , hospoda ení na typologických základech, zabránit dalšímu ší ení
invazních druh - netýkavka . Zachování pralesních porost . Odtran ní porost smrkových. Zajišt ní
p írod blízkých les moravských Karpat se strukturn diferenciovanými porosty.
Zhodnocení NRBC, specifikace
vymezení je ve srovnání s ÚTP up esn no v podrobném mapovém podkladu, ve srovnání s ZÚR
Zlínského kraje mírn zmenšeno v SZ okraji - na území Staré Huti a Rošt ína
Vymezení hranic biocentra je p evážn upraveno podle reálných parcelních nebo fyzicky ex istujících
hranic – parcelních hranic lesních porost lesních cest, rozsah z stává zhruba zachován jako v ÚTP,
rozsáhlý lesní komplex se zhruba obdobnými podmínka mi a stavem i na BC v navazujících lesních
porostech, dominují kv tnaté bu iny kulturního lesa. Rozsah BC je výrazn nadlimitní 240%
minimální vým ry. Žádoucí vymezit jádrové území s nejlepšími podm ínkami.
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Zhodnocení NRBC, specifikace
Vymezení oproti ZÚR Zlínského kraje je zmenšeno v S Z okraji BC na území Roštína a Staré Huti.
V tšina les je v dobré druhové skladb , žádoucí je zvýšení v kové r znorodosti porost
vytvo ením ástí s výb rným lesním hospoda ením

s

Podklady pro vymezení
kraj - název
Zlínský
Podklady pro vymezení hranic
ZÚR Zlínského kraje
zdroj/autor
ZL kraj/Ateleir T-Plan s.r.o.
m ítko
1:50 000
rok po ízení
2008

NRBC . 95

Hlubo ek
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM

Zpracovatel - jméno
Autorizovaný zpracovatel - jmén o
EKOTOXA s.r.o.
Ing. Petr Ši ina
Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
Hlubo ek
Název NRBC
95
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
10/2009
Vým ra v ha
P vodní vým ra dle ÚTP
Vým ra po revizi
1 755
1 675
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
%
9
Prvosenková dubohab ina
25
Karpatská ost icová
10
75
dubohab ina
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
3.3
Hlucký
Biochory
podíl biochory v biocentru
vým ra biochory v biocentru
název
%
ha
2Nh
0,01
0,25
2PC
15,31
256,52
3BC
84,65
1417,83
Reprezentativní biotopy
podíl biotopu v biocentru
vým ra biotopu v biocentru
íselný kód
%
ha
L3.3B
30,16
505,18
L2.2A
1,43
23,99
sou et
31,59
529,17
Cílová spole enstva

Zdroj:Mikyška et al.,(1968): Vegeta n rekonstruk ní jednotky;Pet í ek, V. et al.
(1999): Pé e o chrán né území I, Nelesní spole enstva. AOPK R, Praha, 452 s.;
Míchal. I., Pet í ek, V. eds. (1999): Pé e o chrán né území II, Lesní spole enstva.
AOPK R, Praha, 714 s.

DH

dubohabrové háje - dubohab iny

Ekologická stabilita

stupe ekologické stability
1
2
3
4
5
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podíl stupn ekologické stability
v biocentru v %
25
12
13
25
25

Druh pozemku dle aktuálního stavu
ha
orná p da
459,46
lesní p da
1053,67
louky, pastviny
66,06
vodní plochy, bažina, mo ál
1,39
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
93,72
ást B - Stávající a potenciáoní ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Z hlediska územních plánu není ohroženo
ohrožení je dalším postupem urbanizace a intenzivn jším využitím území podél silnice mezi obcemi
Veletiny a Vl nov, ohrožení kvality les je ve zvýšení intezity polní rostlinné výroby
ást C - Rámcový návrh managamentu
název
datum, místo uložení
dle plán pé e
PR Ková v žleb
2006-2015, ÚSOP
vymezení území NATURA 2000
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
Podrobn zmapovat aktuální využití území z hlediska cílovýc h spole enstev pro další ochranu
Zvyšování rozsahu trvalých kultur v krajin a krajinné trvalé nehospodá ské vegetace – aleje, lesní
pruhy v první etap . P ísná výchova stávajících lesních porost sm rem k výb rnému lesu.
D sledné odstra ování invazních druh rostlin v území vymezeného BC.
Ochrana specifického biotopu extenzivních sad na západních svazích nad silnicí mezi Veletinami a
Vl novem.
Zhodnocení NRBC, specifikace
Problematické je vymezení hranic v rozsáhlých polní ch celcích-severozápadní okraj (aktuální len ní
neodpovídá pozemkových hranicím) a p echod v zúženém míst p es silnici Veletiny-Vl nov,
nebezpe í ší ení akátin v porostech
Vymezení hranic biocentra je p evážn vedeno po reálných parcelních nebo fyzicky existuj ících
hranicích – parcelních hranic lesních porost . V rozsáhlých parcelách polí je využito bu fyzicky
existující hranice nebo op t parcelní tak, aby její odhad byl v kontextu kraji ny možný.
K vymezení bylo využito materiálu fy ARVITA, která up es ovala jeho vymezení pro AOPK Zlínského
kraje.
Zem d lské pozemky jsou intenzivn zem d lsky užívané – pole, v ásti území je BC vymezena na
svazích se starými extenzivními sady.
ásti les jsou v dobré druhové skladb – DB, BK, HB, dále též SM kultury a v okrajích se dosti
objevuje AK! a BO. V zá ezech na odpovídajících stanovištích Ol, JS. Je žád oucí zohlednit cíl (dle
lesního typu) p i výchov porost s preferencí pozitivních probírek hlavn v mladých porostech

Podklady pro vymezení
kraj - název
Zlínský kraj
Podklady pro vymezení hranic
ZÚR Zlínského kraje
zdroj/autor
ZL kraj/Ateleir T-Plan s.r.o.
m ítko
1:50 000
rok po ízení
2008
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NRBC . 96

Kostelecké polesí
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM

Zpracovatel - jméno
Autorizovaný zpracovatel - jmén o
EKOTOXA s.r.o.
Ing. Petr Ši ina
Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
Kostelecké polesí
Název NRBC
96
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
03-04/2010
Vým ra v ha
P vodní vým ra dle ÚTP
Vým ra po revizi
992
1 001
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
%
Karpatská ost icová
10
100
dubohab ina
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
3.4
Hranický
Biochory
podíl biochory v biocentru
vým ra biochory v biocentru
název
%
ha
2BE
9,00
90,09
3BE
69,11
691,81
3PB
21,91
219,28
Reprezentativní biotopy
podíl biotopu v biocentru
vým ra biotopu v biocentru
íselný kód
%
ha
L3.3B
55,84
558,93
T1.1
2,73
27,36
sou et
58,57
586,28
Cílová spole enstva

Zdroj:Mikyška et al.,(1968): Vegeta n rekonstruk ní jednotky;Pet í ek, V. et al.
(1999): Pé e o chrán né území I, Nelesní spole enstva. AOPK R, Praha, 452 s.;
Míchal. I., Pet í ek, V. eds. (1999): Pé e o chrán né území II, Lesní spole enstva.
AOPK R, Praha, 714 s.

DH
LO
LO

Dubohabrové háje - dubohab iny
Luhy a olšiny - mok adní a pob ežní k oviny a lesy
Luhy a olšiny - hygrofilní až mezofilní trávníky
podíl stupn ekologické stability
Ekologická stabilita
stupe ekologické stability
v biocentru v %
1
0
2
0
3
60
4
40
5
0
Druh pozemku dle aktuálního stavu
ha
orná p da
13,52
lesní p da
918,38
louky, pastviny
54,61
vodní plochy, bažina, mo ál
0,72
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
13,87
ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.

280

Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
Není ohroženo zám ry ÚP
Nejv tším ohrožením je dosavadní zp sob hospoda ení v lesích - druhové složení, stejnov kost
porost , v zm d lství je to opoušt ní hospoda ení na menších plochách (luk a pastvin), zem d lské
výroby v okrajových ástech BC
ást C - Rámcový návrh managamentu
název
datum, místo uložení
NE
dle plán pé e
vymezení území NATURA 2000 NE
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
Podrobn zmapovat aktuální využití území z hlediska stup
ekologické stability pro další ochranu.
Zajistit trvalou pr chodnost k jihozápadnímu výb žku biocentra - pr chod p es neoplocené pozemky
a staré zahrady a sady extenzivního charakteru. Ome zit škody zv í. V okrajových ástech
kontrolovat pr nik invazních neofyt .
Zhodnocení NRBC, specifikace
Vymezení je ve srovnání s ÚTP up esn no v podrobném mapovém podkladu, ve srovnání s ZÚR
Zlínského kraje z stává zachován výb žek v západní ásti - vyšší zastoupení biotop 2 v. s. ,
z stává rovn ž vyšší zastoupení mozaiky maloplošného zem d lského hospoda ení
Vymezení hranic biocentra je p evážn upraveno podle reálných parcelních nebo fyzicky ex istujících
hranic – parcelních hranic lesních porost lesních cest, pr sek .
V tšina les je v dobré druhé skladb , v n kterých ástech lze zlepšit výchovnými opat eními v
porostech (BK, DB, HB, LP)
Do BC bylo oproti ZÚR zahrnuto území za silnicí mez i Kostelcem a Karlovcem, ve kterém jsou
maloplošné zahrady a sady, p es které je možné, zejména v okrajích volná migrace živo ich .
Frekvence dopravy je zde minimální. Rozší ení na stávající zem d lské plochy na severozápad BC
není vhodné - pole jsou se z etelnými projevy eroze svrchích vrstev p dy, byly p ídány k ploše BC
plochy spíše na JV od vymezení dle ZÚR. Dle podklad u ZÚR je rozloha menší než minimálních
stanovených 1 000 ha.

Podklady pro vymezení
kraj - název
Zlínský
Podklady pro vymezení hranic
ZÚR Zlínského kraje
zdroj/autor
ZL kraj/Ateleir T-Plan s.r.o.
m ítko
1:50 000
rok po ízení
2008

NRBC . 97

Hukvaldy
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM

Zpracovatel - jméno
Autorizovaný zpracovatel - jmén o
EKOTOXA s.r.o.
Ing. Petr Ši ina
Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
Hukvaldy
Název NRBC
97
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
03-04/2010
Vým ra v ha
P vodní vým ra dle ÚTP
Vým ra po revizi
2 174
1 801
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
%
17
Ot icová bu ina
40
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Potenciální typy vegetace
10
26
Biogeografické jednotky
Bioregion
3.5
Biochory
název
4HK
4Nh
4PC
4Ro
4VK
Reprezentativní biotopy
íselný kód
L2.2B
L3.2
L4
L5.1
L5.4
R1.4
sou et
Cílová spole enstva

typ
Karpatská ost icová
dubohab ina
Podmá ená dubová bu ina
název
Podbeskydský
podíl biochory v biocentru
%
63,56
0,00
4,03
1,19
31,24
podíl biotopu v biocentru
%
0,06
1,08
0,56
9,07
16,48
0,05
27,30

%
30
30

vým ra biochory v biocentru
ha
1144,74
0,01
72,60
21,44
562,70
vým ra biotopu v biocentru
ha
1,08
19,46
10,09
163,39
296,84
0,86
491,72

Zdroj:Mikyška et al.,(1968): Vegeta n rekonstruk ní jednotky;Pet í ek, V. et al.
(1999): Pé e o chrán né území I, Nelesní spole enstva. AOPK R, Praha, 452 s.;
Míchal. I., Pet í ek, V.
eds. (1999): Pé e o chrán né území II, Lesní
spole enstva. AOPK R, Praha, 714 s.

LO
BU
BU
DH

Podmá ené dubové bu iny - mok adní a pob ežní k oviny a lesy
Kv tnaté bu iny - jedliny a bu iny
Bikové bu iny - jedliny a bu iny
Dubohabrové háje - dubohab iny
podíl stupn ekologické stability
Ekologická stabilita
stupe ekologické stability
v biocentru v %
1
0
2
0
3
35
4
45
5
20
Druh pozemku dle aktuálního stavu
ha
orná p da
10,81
lesní p da
1653,84
louky, pastviny
117,79
vodní plochy, bažina, mo ál
4,01
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
13,12
ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
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Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
PR Palkovické h rky, PP Hradni vrch Hukvaldy, PP Pod hukvaldskou ob orou, EVL Hukvaldy,
problematický rozsah p es rychlostní komunikaci s doprovodnými soub žnými silnicemi a trasami
energovod - v sou asnosti ve výstavb - po dokon ení výstavby je nutné zhodnotit zda migrace
mezi ástmi je vhodn a dostate n zajišt na, v p ípad zna n problematické migrace je nutné ešit
náhradou severní ásti rozší ením k východu do hojn rekrea n užívaných les poblíž nádrže
Olešná
Ohrožení op tovným zvyšováním objemu emisí
ást C - Rámcový návrh managamentu
název, místo uložení
datum
dle plán pé e
PR Palkovické h rky
2004-2013, ÚSOP
PP Hradní vrch Hukvaldy
2004-2013, ÚSOP
PP Pod Hukvalskou oborou
2003-2012, ÚSOP
vymezení území NATURA 2000 EVL Hukvaldy
jiné (rozepsat)
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
Ve velké v tšina území chránít bukové porosty, v okrajových ástech (západní, východní) stávající
smr iny p evád t postupn na typologicky druhov a prostorov vhodn jší strukturované porosty zkrácení obmýtí, prodloužení obnovní doby, druhová skladba dle typologie.
Zhodnocení NRBC, specifikace
Ve v tšin pr b h je hranice jednozna ná, problematické je vymezení v biocho e 4PC - p es státní
silnici 1. T ídy, která se rozši uje na rychlostní s obtížnou možností bezkonfliktní ho p echodu,
navržena možnost náhrady ve stejné biocho e v území Lys vek a Chlebovic
Vymezení hranic biocentra je p evážn upraveno podle reálných parcelních nebo fyzicky ex istujících
hranic – parcelních hranic lesních porost lesních cest a podle stávajících ÚPP.
Velká ást les má vhodné druhovém složení - bývalá obora, p írodní památky, okraje lesních
porost v tšinou stabilní listnaté, menší ást porost smrkové kultury, genová základna klenu Kazni ov
Poznámka: - v návrhu p ed konzultací s AOPK v Praze i s AOPK v Ostrav byly p edloženy ob
varianty – rozsah na zamok ených p dách pod svahy Palkovských h rek – sm r k Místku a sm r
p es silnici k Fry ovicím. Ob varianty mají své výhody a nevýhody – intenzita už ívání les , druhová
skladba les . Vzhledem k tomu, že v sou asné dob provád ná výstavba silnice byla navrhována již
p i vymezení dle p vodního stavu BC (p ibližn dle ÚTP a dle územních plán obcí) p edpokládám,
že p echod p es koridor silnice byl projektovou dokumentací a ko mpetentními orgány ešen), proto
jsem ponechal p vodní vymezení p ibližn dle ÚTP. Rozší ení plochy BC k východu není
od vodn no (v ZÚR ani Aktualizaci ÚSES MS kraje) není od vodn no rozší ením škály biotop .
Problém zarhnutí les v návaznosti na Palkovské h rky sm rem k východu (Místku) je v intenzivním
rekrea ním ruchu v návaznosti na rekrea ní kapacity v tomto území ( Aquapark, blízkost m sta
Frýdek-Místek, rekrea ní areály chat, p ehrada Olešná). Definitivní rozhodnutí by bylo vhod né po
dobudování silnice a monitoringu stavu - návaznost na pokra ující koridory). V sou asném stavu
nelze doložit pln výhody a nevýhody každé varianty.

Podklady pro vymezení
kraj - název
Moravskoslezský
Podklady pro vymezení hranic
Generel ÚSES Moravskoslezského kraje
zdroj/autor
Ageris s.r. o.
m ítko
digitální
rok po ízení
2008
mapy SLT a hospodá ských soubor
zdroj/autor
www.uhul.cz
m ítko
digitální
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NRBC . 98

ertoryje
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM

Zpracovatel - jméno
Autorizovaný zpracovatel - jmén o
EKOTOXA s.r.o.
Ing. Radek Pavla ka
Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
ertoryje
Název NRBC
98
Identifika ní íslo NRBC
reprezentativní
Datum zpracování
03/2010
Vým ra v ha
P vodní vým ra dle ÚTP
Vým ra po revizi
1 330,00
1 387,30
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
%
St emchová jasenina (Pruno10
1
Fraxinetum)
prvosenková dubohab ina
9
20
(Primulo veris-Carpinetum)
Karpatská ost icová
dubohab ina (Carici pilosae10
50
Carpinetum)
Mochnová doubrava (Potentillo
33
20
albae-Quercetum)
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
3.6
B lokarpatská
Biochory
podíl biochory v biocentru
vým ra biochory v biocentru
název
%
ha
3BC - Roz ezané plošiny na
36,47
505,89
vápnitém flyši 3.v.s.
3VC - Vrchoviny na vápnitém
0,62
8,55
flyši 3.v.s.
3SC - Svahy na slinitém flyši,
60,00
832,40
3.v.s.
4VC - Vrchoviny na vápnitém
2,31
32,01
flyši 4.v.s.
Reprezentativní biotopy
podíl biotopu v biocentru
vým ra biotopu v biocentru
íselný kód
%
ha
L2.2A
0,78
10,78
L3.3B
13,65
189,37
T3.4C
4,30
59,72
T3.4D
16,67
231,22
sou et
35,40
491,08
Cílová spole enstva

Zdroj: Cílová spole enstva Culek (biogeografické len ní R) a Pet í ek (Pet í ek
v. a kol.: Pé e o chrán ná území I. Nelesní spole enstva, AOPaK, Praha 1999
Míchal I., Pet í ek V.: Pé e o chrán ná území II. Lesní spole enstva, AOPaK,
Praha 1999)

Hygrofilní až mezofilní travní spole enstva
Xerotermní až semixerotermní trávníky a lemy
K oviny
Xerotermní doubravy
Habrové a lipové doubravy
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Ekologická stabilita

stupe ekologické stability
1
2
3
4
5

podíl stupn ekologické stability
v biocentru v %
5
20
60
10
5
ha
105,25
386,39
886,98
0,07
7,41

Druh pozemku dle aktuálního stavu
orná p da
lesní p da
louky, pastviny
vodní plochy, bažina, mo ál
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Na severní okraj NRBC navazuje rekrea ní oblast Lu ina s vodní nádrží, ubytovacími kapacitami a
navazující chatovou oblastí s vysokou sezónní návšt vností s možným p esahem do NRBC m že
p sobit rušení zv e a sb r cenných rostlin. Jádrové území je NPR, zám ry ÚP lokalita ohrožena
není. Možné ší ení invazních d evin a zar stání luk k ovinami.
ást C - Rámcový návrh managamentu
název, místo uložení
datum
CHKO Bílé Karpaty, NPR
1998, Správa CHKO Bílé
dle plán pé e
ertoryje
Karpaty Luha ovice
vymezení území NATURA 2000 EVL CZ0624072 ertoryje
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
Redukovat zastoupení geograficky nep vodních a invazních d evin. Zajistit zp sob využití
nepoškozující bylinné a ke ové patro. Kosení luk s ohledem na kvetení ohrožený ch druh jedenkrát
ro n v ervenci resp. srpnu. V p ípad lesních spole enstev zachovat p vodní druhové složení a
p irozenou v kovou strukturu s r znými sukcesními stádii, v etn rozpadajících se porost s
dostate ným množstvím mrtvé d evní hmoty.
Zhodnocení NRBC, specifikace
ertoryje jsou nejrozsáhlejším komplexem typických b lokarpatských luk parkového charakteru s
typickými solitérními duby a remízy s celkovou vyso kou krajiná skou hodnotou a výskytem etných
chrán ných a ohrožených druh rostlin a živo ich . Z naturových spole enstev se zde vyskytují
velkoplošné a reprezentativní porosty širokolistých suchých trávník (T3.4D a T3.4C) a mezofilních
ovsíkových luk T1.1. Z lesních jsou reprezentativn vyvinuty karpatské a panonské dubohab iny
(L3.3B a L3.4) a kv tnaté bu iny (L5.1), v menším rozsahu i st edoevropské bazifilní teplomilné
doubravy (L6.4) a údolní jasanovo-olšové luhy (L2.2 A). Na vlhkých místech se maloplošn vyskytují
bezkolencové louky (T1.9) a vlhká tužebníková lada (T1.6). astá jsou lu ní i lesní p novcová
prameništ (R1.1 a R1.3), místy s vegetací parožnatek (V5). P odložím je zvrásn ný flyš nivnického a
svodnického souvrství b lokarpatské jednotky magurského flyše s p evahou vápnitých jílovc . Z
kvartérních uloženin jsou patrná eluvia a svahová d eluvia pís ito-hlinitého zrnitostního složení. EVL
Bílé Karpaty je n kolikanásobn rozsáhlejší, než plošný limit NRBC.
Proto jsou hranice NRBC zp esn ny dle hranic EVL jen lokáln . Zm ny v hranicích NRBC jsou
p edevším o zp esn ní hranice NRBC dle hranic parcel KN, a to severozá padní, západní až
jihozápadní ást NRBC, k.ú. Tvarožná Lhota, Kn ždub, Rad jov u Strážnice, sverní hranice NRBC,
k.ú. Tasov nad Veli kou, Hroznová Lhota, zp esn ní hranice NRBC dle státní hranice se SR v k.ú.
Kn ždub - jihovýchodní ást NRBC. Zp esn ní hranice NRBC dle hranic EVL a MZCHÚ a sou asn
hranic parcel KN ve východní ásti NRBC, k.ú. Hrubá Vrbka, v severovýchodní ásti NRBC, k.ú.
Hrubá Vrbka, Malá Vrbka a severní hranici NRBC, k.ú . Kn ždub.
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Podklady pro vymezení
kraj - název
Jihomoravský kraj
Podklady pro vymezení hranic
ZÚR Jihomoravského kraje
zdroj/autor
Ateliér T-plan, s.r.o.
1:100 000
m ítko
S-JTSK
sou . systém
rok po ízení
2009
poznámka
návrh
ÚAP Jihomoravského kraje
zdroj/autor
Atelier T-plan, s.r.o.
1:25 000
m ítko
S-JTSK
sou . systém
rok po ízení
2009
poznámka
digitální podklad: http://195.113.158.114/ jmkklient/Default.aspx?variant=UAP
ÚAP ORP Veselí nad Moravou
zdroj/autor
Arch.design Brno, s.r.o., Geodis Brno, s.r.o.
1:25 000
m ítko
S-JTSK
sou . systém
rok po ízení
2008

NRBC . 99

Javo ina
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM

Zpracovatel - jméno
Autorizovaný zpracovatel - jmén o
EKOTOXA s.r.o.
Ing. Petr Ši ina
Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
Javo ina
Název NRBC
99
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
04-05/2010
Vým ra v ha
P vodní vým ra dle ÚTP
Vým ra po revizi
2 045
2 060
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
%
18
Bu ina s ky elnicí devítilistou
50
17
Ost icová bu ina
20
10
Karpatská ost icová dubohab ina
30
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
3.6
B lokarpatský
Biochory
podíl biochory v biocentru
vým ra biochory v biocentru
název
%
ha
3SC
6,35
129,07
3VC
0,02
0,37
4SC
49,54
1026,25
4SK
31,10
641,74
5ZK
12,71
263,10
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Reprezentativní biotopy
íselný kód
L5.1
L5.4
T1.1
T3.4C
sou et
Cílová spole enstva

podíl biotopu v biocentru
%
65,05
0,59
0,10
1,76
67,50

vým ra biotopu v biocentru
ha
1321,26
11,95
2,02
35,76
1370,99

Zdroj:Mikyška et al.,(1968): Vegeta n rekonstruk ní jednotky;Pet í ek, V. et al.
(1999): Pé e o chrán né území I, Nelesní spole enstva. AOPK R, Praha, 452 s.;
Míchal. I., Pet í ek, V. eds. (1999): Pé e o chrán né území II, Lesní spole enstva.
AOPK R, Praha, 714 s.

BU
BU

Kv tnaté bu iny - jedliny a bu iny
Kv tnaté bu iny - sv ží až vlhké louky
podíl stupn ekologické stability v
Ekologická stabilita
stupe ekologické stability
biocentru v %
1
0
2
0
3
70
4
10
5
20
Druh pozemku dle aktuálního stavu
ha
orná p da
0,00
lesní p da
1948,07
louky, pastviny
76,54
vodní plochy, bažina, mo ál
0,00
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
0,15
ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Území je sou ástí CHKO Bílé Karpaty, je bez ohrožení p i sou asném stavu, biocentrum je
vymezeno áste n podél státní hranice se Slovenskou republikou, int enzita turistického ruchu zde
není vysoká
ást C - Rámcový návrh managamentu
název
datum, místo uložení
dle plán pé e
CHKO Bilé Karpaty
1998-2012, SCHKO BÍlé Karpaty
NPR Javo ina
2007-2017, ÚSOP
NPR Porážky
2003-2012, ÚSOP
PP Vápenky
2007-2016, ÚSOP
vymezení území NATURA 2000
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
Pé e o území biocentra by m lo odpovídat plánu pé e o jádrová území CHKO - 1. zóna: innost v
této zón je limitována výhradn mimoproduk ními hledisky. P i obhospoda ování jsou používány
šetrné technologie a vylou eny intenzivní formy hospoda ení. Je zde d sledn uplat ována
p irozená obnova porost , nedochází k obnov geograficky nep vodních d evin a podíl meliora ních
a zpev ujících d evin odpovídá cílové druhové skladb . Siln pozm n né lesní porosty (nap .
smrkové monokultury), které se do této zóny dostaly v rámci celistvosti daných komplex lesa, je
možné obnovovat v rámci rekonstrukce porost pomocí holé se e a následné um lé obnovy. Musí
se však jednat o autochtonní sadební materiál bez g eograficky nep vodních d evin. Um lá obnova
m že být uplat ována i p i vylepšování p irozené obnovy, p íp. v místech, kde p irozené obnovy
nelze docílit. První zóna pat í ve velké ásti CHKO Bílé Karpaty do kategorie les zvláštního ur ení.
Ochrana luk spo ívá v pravidelném se ení (2krát ro n ) v etn odstran ní pose ené hmoty.
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Zhodnocení NRBC, specifikace
BC p iléhá ke státní hranici - což je sou asn vrcholová partie h bet Bílých Karpat v této ásti, lesy
jsou v nejvýše položených ástech - národní p írodní rezervace Javo ina p írod blízkého
charakteru, v ostatních ástech s vysokým podílem buk , jen v ástech s vyšším podílem smr in
nebo smrku
ve smíšených porostech, cenné jsou udrž ované horské louky s výskytem
vstava ovitých a jalovc

Podklady pro vymezení
Kraj - název
Zlínský
Podklady pro vymezení hranic
ZÚR Zlínského kraje
forma
ESRI SHP
zdroj/autor
ZL kraj/Ateleir T-Plan s.r.o.
m ítko
1:50 000
sou . systém
S-JTSK
rok po ízení
2008
ÚP Horní N m í
forma
náhled do dokumentace
m ítko
1.5 000
rok po ízení
1998
poznámka
nedigitální
ÚP Slavkov
forma
náhled do dokumentace
m ítko
1.5 000
rok po ízení
1993
poznámka
nedigitální
ÚP Strání
forma
náhled do dokumentace
m ítko
1.5 000
rok po ízení
1996
poznámka
nedigitální

NRBC . 100

Spálený
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM

Zpracovatel - jméno
Autorizovaný zpracovatel - jmén o
EKOTOXA s.r.o.
Ing. Petr Ši ina
Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
Spálený
Název NRBC
100
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
10/2009
Vým ra v ha
P vodní vým ra dle ÚTP
Vým ra po revizi
1 036
1 336
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
%
24
Biková bu ina
50
17
Ost icová bu ina
30
10
Karpatská ost icová dubohab ina
15
1
St emchová jasenina
5
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
3.7
Zlínský
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Biochory
název
3BC
3SC
4HC
4HK
4VC
Reprezentativní biotopy
íselný kód
L5.1
L5.4
sou et
Cílová spole enstva

podíl biochory v biocentru
%
0,07
0,37
35,28
51,61
12,65
podíl biotopu v biocentru
%
9,42
11,30
20,72

vým ra biochory v biocentru
ha
0,97
4,96
471,32
689,52
168,97
vým ra biotopu v biocentru
ha
125,83
150,95
276,78

Zdroj:Mikyška et al.,(1968): Vegeta n rekonstruk ní jednotky;Pet í ek, V. et al.
(1999): Pé e o chrán né území I, Nelesní spole enstva. AOPK R, Praha, 452 s.;
Míchal. I., Pet í ek, V. eds. (1999): Pé e o chrán né území II, Lesní spole enstva.
AOPK R, Praha, 714 s.

BU
LO
DH

Bikové bu iny - jedliny a bu iny
Luhy a olšiny - mok adní a pob ežní k oviny a lesy
Dubohabrové háje - dubohab iny
podíl stupn ekologické stability
Ekologická stabilita
stupe ekologické stability
v biocentru v %
1
0
2
0
3
50
4
50
5
0
Druh pozemku dle aktuálního stavu
ha
orná p da
5,09
lesní p da
1249,73
louky, pastviny
69,73
vodní plochy, bažina, mo ál
0,00
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
11,11
ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Není ohroženo zám ry územního plánování, je sou ástí hospodá ských les HS 41,43,45
nejv tším potenciálním ohrožením je zam ení hospoda ení v lesích - druhové složení s p evahou
smrk
ást C - Rámcový návrh managamentu
název
datum, místo uložení
dle plán pé e
NE
vymezení území NATURA
NE
2000
jiné (rozepsat)
NE
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
podrobn zmapovat aktuální využití území z hlediska stup
ekologické stabililty pro další ochranu,
diferencované hospoda ení dle lesních typ
vymezení jádrového území BC

289

Zhodnocení NRBC, pecifikace
Hranice jsou up esn ny podle existujících parcelních nebo fyzických hra nic - lesní pr seky, lesní
cesty, vodní toky. Omezený je rozsah oproti ZÚR Zlí n. kraje - ponechána vým ra bližší minimální omezeno zejména v úz. Obcí Vizovice a Zádve ic a k. ú. Lhotsko, v ostatních ástech up esn no
podle parcelní a fyzických hranic.
Stru né zhodnocení BC 100 Spálený
Vymezení hranic biocentra je p evážn upraveno podle reálných parcelních nebo fyzicky ex istujících
hranic – parcelních hranic lesních porost lesních cest, pr sek .
Vymezení oproti ZÚR Zín. Kraje je zmenšeno o rozší ení v území Zádve ic/ Vizovic a Lhotska p evážn lesy.
Zem d lských pozemk je v BC minimáln - ekologicky p írod blízké louky.
Lesy jsou v p írod blízké druhové skladb - dominantní d eviny - buk, ást jsou monokulturní
smr iny a smíšené lesy

Podklady pro vymezení
kraj - název
Zlínský
Podklady pro vymezení hranic
Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje
zdroj/autor
OL kraj/Ing. Arch. J. Haluza, Ageris s .r.o.
m ítko
1:50 000
sou . systém
mapa formátu DGN
rok po ízení
2008

NRBC . 101

Kel ský Javorník
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM

Zpracovatel - jméno
Autorizovaný zpracovatel - jmén o
Ekotoxa s.r.o.
Ing. Petr Š ina
Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
Kel ský Javorník
Název NRBC
101
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
02-04/2010
Vým ra v ha
P vodní vým ra dle ÚTP
Vým ra po revizi
1 559
1 814
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
%
18
Bu ina s ky elnicí devítilistou
100
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
3.8
Hostýnský
3.4
Hranický
Biochory
podíl biochory v biocentru
vým ra biochory v biocentru
název
%
ha
3BC
0,00
0,05
3Db
0,22
3,95
4SC
13,97
253,38
4SK
9,24
167,58
5SK
50,82
921,93
5ZK
25,74
466,93
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Reprezentativní biotopy
íselný kód
L4
L5.1
L5.4
sou et

podíl biotopu v biocentru
%
6,42
41,38
8,28
56,08

vým ra biotopu v biocentru
ha
116,43
750,64
150,15
1017,22

Cílová spole enstva

Zdroj:Mikyška et al.,(1968): Vegeta n rekonstruk ní jednotky;Pet í ek, V. et al.
(1999): Pé e o chrán né území I, Nelesní spole enstva. AOPK R, Praha, 452 s.;
Míchal. I., Pet í ek, V.
eds. (1999): Pé e o chrán né území II, Lesní
spole enstva. AOPK R, Praha, 714 s.

BU
BU

kv tnaté bu iny - jedliny a bu iny
bikové bu iny - jedliny a bu iny

Ekologická stabilita

stupe ekologické stability
1
2
3
4
5

podíl stupn ekologické stability
v biocentru v %
0
10
50
30
10
ha
0,00
1807,88
5,58
0,56
0,00

Druh pozemku dle aktuálního stavu
orná p da
lesní p da
louky, pastviny
vodní plochy, bažina, mo ál
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Potenciální rizika a ohrožení jsou minimální - lesy v rozsáhlých lesních komlexech na svazích
hornatinného reliéfu, ást území je chrán na v rámci EVL Tesák, území není len no ve ejnými
silnicemi ani elektrickými vedeními nebo zám ry územního plánování pro jiné funkce. Vnit ní
ohrožení m že být zp sobeno dosud ve více porostech p evažujícím hospodá ským cílem p stování
lesa - smrkové monokultury nebo porosty s p evahou smrku.
ást C - Rámcový návrh managamentu
název
datum, místo uložení
dle plán pé e
PR Kel ský Javorník
2002-2011, ÚSOP
PR er ava
2002-2011, ÚSOP
PR Sochová
2002-2011, ÚSOP
PR Tesák
2002-2011, ÚSOP
vymezení území NATURA 2000 EVL Tesák
jiné (rozepsat)
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
výrazné holose né hospoda ení ve v tších navazujicích plochách je nutné nahradit jemn jšími
zp sob hospoda ení v lesích, maloplošnou obnovou, stávající mladé lesy dále vychovávat s
náležitými probírkami etn jšími a slabšími oproti hospodá ským les m, uplat ovat pozitivní
probírky, v monokulturách obnovu lesa rozložit na d elší dobu, u les s p írod blízkým druhovým
složením podpo it kvalitní staré stromy v porostech pozitivními pr obírkami. Druhové složení
sm ovat k les m s p evahou buku (60-80%), výrazn ji z dalších d evin prosazovat jedli, javor. lípu,
jasan, jilm, z vtroušených pak tis.
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Zhodnocení NRBC, specifikace
BC je umíst no v lesích horského reliéfu Kel ského Javorníku. ást les má výraznou morfologii
holose ného hospoda ení - stejnov ké až monokulturní porosty. Lesy jsou s vyrovnaným, avšak ve
srovnání s p írodními podmínkami se zvýšeným podílem smr in a smrk v porostech. Oblast je ve
siln svažitém reliéfu a prakticky p ístupná ve ejnosti jen turistickými stezkami a je prakticky be z
existujících staveb v ploše vymezeného biocentra. B icentrum není ohroženo nadm rnou turistikou. V
ploše BC se nahcází ást EVL Tesák (v ásti spole ná hranice vymezení), PR Smrdutá, PR
er ava, PR Sochová, PR Tesák, PR Kel ský Javorník.

Podklady pro vymezení
Kraj - název
Zlínský
Podklady pro vymezení hranic
ZÚR Zlínského kraje
forma
ESRI SHP
zdroj/autor
ZL kraj/Ateleir T-Plan s.r.o.
sou . systém S-JTSK
rok po ízení
2008
ÚP Rajnochovice
forma
náhled do dokumentace
rok po ízení
2000
ÚP Osí ko-P íkazy
forma
náhled do dokumentace
rok po ízení
1998
ÚP Chval ov 2009
forma
náhled do dokumentace
rok po ízení
2009

NRBC . 102

Makyta
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM

Zpracovatel - jméno
Autorizovaný zpracovatel - jmén o
EKOTOXA s.r.o.
Ing. Petr Ši ina
Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
Makyta
Název NRBC
102
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
10/2009
Vým ra v ha
P vodní vým ra dle ÚTP
Vým ra po revizi
1 412
1 343
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
%
bu ina s ky elnicí devítilistou
100
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
3.9
Vsetínský
Biochory
podíl biochory v biocentru
vým ra biochory v biocentru
název
%
ha
4SC
3,87
51,96
5SC
55,27
742,25
5ZC
17,91
240,54
5ZK
21,91
294,22
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Reprezentativní biotopy
íselný kód
L5.1
R1.4
T1.1
Cílová spole enstva
BU
BU
Ekologická stabilita

podíl biotopu v biocentru
%
24,84
0,02
1,59

vým ra biotopu v biocentru
ha
333,56
0,28
21,36

Zdroj:Mikyška et al.,(1968): Vegeta n rekonstruk ní jednotky;Pet í ek, V. et al.
(1999): Pé e o chrán né území I, Nelesní spole enstva. AOPK R, Praha, 452 s.;
Míchal. I., Pet í ek, V. eds. (1999): Pé e o chrán né území II, Lesní spole enstva.
AOPK R, Praha, 714 s.

bikové bu iny - jedliny a bu iny
kv tnaté bu iny - jedliny a bu iny
louky a pastviny
stupe ekologické stability
1
2
3
4
5

podíl stupn ekologické stability
v biocentru v %
0
0
65
35
0
ha
0,18
1310,02
32,35
0,00
0,09

Druh pozemku dle aktuálního stavu
orná p da
lesní p da
louky, pastviny
vodní plochy, bažina, mo ál
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Limity z hlediska ÚP nejsou, celé území BC je již d nes v CHKO Beskydy. áste né ohrožení m že
mít zvýšený turistický ruch - vrchol Makyty je význ amnou k ižovatkou turistických cest, po spole né
hranici rezervace se Slovenskem v délce 1,7 km proc hází z Papajského sedla po h ebeni na vrchol
Makyty turistická stezka a sou asn Nau ná stezka Javorníky - západ.
ást C - Rámcový návrh managamentu
název, místo uložení
datum
dle plán pé e
PR Galovské lúky
Správa CHKO Beskydy
vymezení území NATURA 2000 EVL Beskydy
Správa CHKO Beskydy
jiné (rozepsat)
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
Velká ást les je ve špatné v kové a prostorové struktu e a p evažují smrkové monokultury, nutná
postupná obnova p irozeného druhového složení - výchovou, typologický m hospoda ením. Dle plánu
hospoda ení je hospodá ský zp sob podrostový, p ípadn výb rný. Obnova maloplošnou obnovou kotlíková, v nepravidelných tvarech, jako východisk a obnovy využít nahodilé t žby. U monokulturních
podrost prodloužit obnovní dobu s cíle mzakládat v kov a druhov strukturované porosty.
Podporovat vhodnou p irozenou obnovu. Odtra ovat stanovištn nehodné a introdukované d eviny.
Podpora listnatých strom a jedle. Vnášet chyb jcí autochtonní ke e a podrostové stromy. Lu ní
ásti - trvale udržovat klasické hospoda ení, v etn zachování nebo obnovení postupného se ení luk
- pásové apod.
Zhodnocení NRBC, specifikace
Vymezení hranic biocentra je p evážn upraveno podle reálných parcelních nebo fyzicky ex istujících
hranic – parcelních hranic lesních porost lesních cest a podle stávajících ÚPP. V k. ú. Husl enky v
údolních polohách louky a pastviny s ídkým osídlením (PR Galovské lúky)
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Podklady pro vymezení
kraj - název
Zlínský
Podklady pro vymezení hranic
Jiná mapa
ZÚR Zlínksého kraje
m ítko
digitální
rok po ízení
2008
Jiná mapa
mapy SLT a hospodá ských soubor
zdroj/autor
www.uhul.cz
m ítko
digitální

NRBC . 103

Radhoš

Kn hyn

NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM
Zpracovatel - jméno
EKOTOXA s.r.o.
Základní specifikace skladebné
Název NRBC
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
Vým ra v ha

Autorizovaný zpracovatel - jmén o
Ing. Petr Ši ina
ásti ÚSES
Radhoš - Kn hyn
103
04-05/2010
P vodní vým ra dle ÚTP
Vým ra po revizi
3 198
3 116
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
%
25
Smrková bu ina
45
18
Bu ina s ky elnicí devítilistou
45
44
Podmá ená rohozcová smr ina
10
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
3.10
Beskydský
3.5
Podbeskydský
Biochory
podíl biochory v biocentru
vým ra biochory v biocentru
název
%
ha
4RN
0,01
0,24
4SC
3,66
114,08
5SK
61,13
1904,84
6ZK
32,29
1006,12
7ZK
2,91
90,61
Reprezentativní biotopy
podíl biotopu v biocentru
vým ra biotopu v biocentru
íselný kód
%
ha
L4
1,06
33,10
L5.1
12,07
376,10
L5.2
1,67
51,93
L5.4
29,29
912,71
L9.3
3,73
116,25
M1.5
0,00
0,01
sou et
47,82
1490,09
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Cílová spole enstva

Zdroj:Mikyška et al.,(1968): Vegeta n rekonstruk ní jednotky;Pet í ek, V. et al.
(1999): Pé e o chrán né území I, Nelesní spole enstva. AOPK R, Praha, 452 s.;
Míchal. I., Pet í ek, V. eds. (1999): Pé e o chrán né území II, Lesní spole enstva.
AOPK R, Praha, 714 s.

BU
BU
SM

Acidofilní horské bu iny - jedliny a bu iny
Bikové bu iny - jedliny a bu iny
Podmá ené smr iny - smr iny
podíl stupn ekologické stability
Ekologická stabilita
stupe ekologické stability
v biocentru v %
1
0
2
5
3
75
4
10
5
10
Druh pozemku dle aktuálního stavu
ha
orná p da
0,29
lesní p da
3078,16
louky, pastviny
35,81
vodní plochy, bažina, mo ál
0,11
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
0,02
ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Potenciální rizika a ohrožení jsou minimální - lesy v rozsáhlých lesních komlexech na svazích
hornatinného reliéfu, jsou sou ástí CHKO Beskydy, vn jší potenciální riziko - zn išt ní ovzduší
pr myslového Ostravska - jde o k severu jen áste n krytý (Ond ejníky) masív h bet Beskyd,
vzhledem k dynamice reliéfu bez ohrožení urbanizací na v tšin území, výrazný rekrea ní provoz
kolem vrcholu Radhošt se silným celoro ním turisticky provozem (lanovka z Trojanovic), ob služné
komunikace pro kompex hotelových a radiokomunika ních za ízení.
ást C - Rámcový návrh managamentu
název
datum, místo uložení
NPR Kn hyn - ert v mlýn
dle plán pé e
2009-2018, SCHKO Beskydy
CHKO Beskydy
v ÚSOP neuveden, SCHKO
Beskydy
NPR Radhoš
2003-2013, SCHKO Beskydy
PR Klíny
SCHKO Beskydy
PR No í í
SCHKO Beskydy
PP Kn hy ská jeskyn
2005-2014, SCHKO Beskydy
EVL BeskydyCZ724089
vymezení území NATURA 2000
jiné (rozepsat)
RS pro BC Radhoš -Kn hyn
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
Zm na zp sobu hospoda ení sm rem k typologicky p íslušným porost m, ve v kov mladších
porostech nep vodních d evin - smr iny v oblasti bu in provád t výchovu, zkrátit obmýtí a obnovní
dobu prodloužit s využitím p edsunutých obnovních prvk , cílem je strukturovaný p írod blízký les nižší zakmen ní než v hospodá ském lese; z etelné vymezení masov turisticky p ístupných ástí v
biocentru - vrcholová partie s hotely, stanicí lano vky a kostelem, v p ípad dalšího poškozování les
omezení návšt vnosti
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Zhodnocení NRBC, specifikace
Území NBC zaujímá r znorodé lesní ( omezen i nelesní) ekosystémy všech expozic od nadmo ské
výšky cca 550 m u potoka eladenky až po 1257 m na vrcholu Kn hyn . Tato spole enstva jsou
vázaná na velmi rozmanitá stanovišt v údolních, svahových , h ebenových i vrcholových polohách
Moravskoslezských Beskyd.
P evládajícím porostním typem jsou bu iny , a to bu
isté nebo s r zn vysokou p ím sí smrku
p ípadn dalších d evin (klen, jasan). Jedle, která v p irozených jedlobu inách tvo ila spolu s bukem
hlavní porostotvornou d evinu až na výjimky (nap . PR No í í a okolí) chybí. Ani po zm n vedení
hranic NRBC nebylo možné z aronda ních d vod pln vy lenit nep vodní smrkové porosty. Jejich
vým ra je však omezená. Jedná se v tšinou o plochy na míst p vodních listnatých (smíšených)
porost , které byly po holose ných t žbách b hem posledních zhruba 20-30 let násiln p em n ny
na smrk.
Tímto zp sobem sice došlo k roz len ní velkých komplex starých bu in (hlavn v prostoru mezi V.
Stolovou a No í í), p esto ješt tvo í zbývající porosty v návaznosti na svahy Radhošt ucelené
ásti, které se v podobném rozsahu v Moravskoslezský ch Beskydech prakticky nevyskytují.
P vodní p irozené lesní porosty jsou soust ed ny do horních ástí svah , h ebenových a
vrcholových poloh, kde se k buku p idružuje i smrk. Tyto porosty jsou p evážn chrán ny v MZCHÚ.
S p ibývající nadmo skou výškou roste p irozené zastoupení smrku. Smrk, p estože dle vymezení
jednotek lesnické typologie v oblasti nebyl vylišen 8. smrkový lesní vegeta ní stupe , nachází své
p irozené optimum v nejvyšších polohách Kn hyn a ertova Mlýna, kde se vyskytují smr iny s
je ábem ( 7A 3: Piceeta sorbita) a na zastín ných severních svazích je ábové smr iny (7AB 3: Sorbipiceeta) s výskytem celé škály charakteristických m ontánních druh podrostu (Bu ek 1998).
BC je celé vymezeno v rámci CHKO Beskyd, upravením rozsahu biocentra oproti ÚTP 1996 bylo
dosaženo menší zastoupení stávajících monokulturníc h smrkových les a v tšího podílu p írod
blízkých les - jedlobukových, na území BC leží NPR Radhoš - ert v mlýn a Radhoš , v území jsou
sjezdovky - jejich provoz v p echodném období vázat na dostate nou výšku sn hové pokrývky,
v tšina BC je vymezena na severních svazích, které p esto, že jsou v náv trné poloze k Ostravsku
mají lepší odolnost emisím - lepší vlhkostní pom ry, v BC jsou monokulturní porosty nep vodních
smr in, bukové a jedlobukové lesy. Plochy celoro n rekrea n využívané jsou z biocentra vy aty,
z stávají pouze sjezdovky s užíváním po omezenou dobu roku.
Poznámka: vyn tí sjezdových tratí z biocentra práv pro omezenost užívání není nutné nap .- s
celoro n užívanými p istupovými p šími cestami nebo komunikacemi pro motorová vozidla .

Podklady pro vymezení
Kraj - název
Moravskoslezský
Podklady pro vymezení hranic
Generel ÚSES Ms. Kraje
forma
ESRI SHP
zdroj/autor
AGERIS, Brno
sou . systém
S-JTSK
rok po ízení
2008
ZÚR Zlínského kraje
forma
ESRI SHP
zdroj/autor
ZL kraj/Ateleir T-Plan s.r.o.
sou . systém
S-JTSK
rok po ízení
2008
ÚP Trojanovice
forma
náhled do dokumentace
poznámka
zm1-2007
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NRBC . 104

Chropy ský luh
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM

Zpracovatel - jméno
Autorizovaný zpracovatel - jmén o
Ekotoxa s.r.o.
Ing. Petr Ši ina
Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
Chropy ský luh
Název NRBC
104
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
40299
Vým ra v ha
P vodní vým ra dle ÚTP
Vým ra po revizi
2 305
2474 (alt.316)
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
%
5
Jilmová doubrava
100
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
3.11
Kojetínský
Biochory
podíl biochory v biocentru
vým ra biochory v biocentru
název
%
ha
2Lh
99,81
2469,34
2RN
0,17
4,83
Reprezentativní biotopy
podíl biotopu v biocentru
vým ra biotopu v biocentru
íselný kód
%
ha
L2.3A
14,69
362,73
L2.4
0,28
6,90
M1.3
0,00
0,10
M1.4
0,01
0,34
M1.7
0,05
1,34
sou et
15,04
371,42
Cílová spole enstva

Zdroj:Mikyška et al.,(1968): Vegeta n rekonstruk ní jednotky;Pet í ek, V. et
al. (1999): Pé e o chrán né území I, Nelesní spole enstva. AOPK R, Praha,
452 s.; Míchal. I., Pet í ek, V. eds. (1999): Pé e o chrán né území II, Lesní
spole enstva. AOPK R, Praha, 714 s.

LO

Luhy a olšiny - mok adní a pob ežní k oviny a lesy
luhy a olšiny - mo adní a pob ežní vegetace, rákosiny a porosty
VO
vysokých ost ic
MT
Hygrofilní a mezofilní trávníky
podíl stupn ekologické stability v
Ekologická stabilita
stupe ekologické stability
biocentru v %
1
0
2
10
3
38
4
35
5
17
Druh pozemku dle aktuálního stavu
ha
orná p da
264,67
lesní p da
1817,51
louky, pastviny
254,38
vodní plochy, bažina, mo ál
127,19
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
5,73
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ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
BC relativn málo narušeno - železnice, vedení VN, bez zám r , které by mohly narušit funkci,
potenciální ohrožení m že být zp sobeno zm nou režimu vod - protipovod ová ochrana, stavba
plavebního kanálu, v jihovýchodním okraji v návazno sti na sídlo Chropyni tlak na rekrea ní užívání
lesa, ohrožení je u p vodních druh spole enstev mok adních a vhlkomilných je tlakem invazních
neofyt , ohroženo p ípadným zn išt ním vod - vodní kolektor
ást C - Rámcový návrh managamentu
název, místo uložení
datum
dle plán pé e
NPR Chropy ský rybník
2005-2014, ÚSOP
NPR Zástudán í
1998-2008, ÚSOP
vymezení území NATURA
EVL Morava-Chropy ský luh
2000
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
d sledné hospoda ení v lesích dle p irozených skupin lesních typ , resp. potenciální p írozené
vegetace v kontextu dosud trvajících vliv osídlení, oproti sou asnému stavu obnovovat porosty v
menších ploškách, zvýšit podíl strom výrazn starších a tyto stávající pozivn probírat, oproti
hospodá skému lesu v mladších porostech snížit zakmen ní tak, aby bylo dosaženo vysoké stability
porost a obnovy plné podrostní vegetace, hlavní cílovou d evinou je dub, v dlouhodob
zaplavovaných územích pak olše, obnovu provád t ve kvalitních porostech p irozenou, v d evinném
podrostu podporovat vedle d evin hlavní úrovn také druhy p vodní skladby (kalina, brslen, je áb a
další ke ové druhy), v blízkosti m sta Chropyn vymezit menší plochu s prvky rekrea ního lesa,
zahrádkovou osadu ponechat s možností z izování stavebních objekt (uložení ná adí, p íšt ešek,
p íležitostné p espání, výhledov ešit išt ní odpadních vod, lu ní ástí obhospoda ovat výlu n
extenzivn jako dvouse né louky, d sledná likvidace nep vodních invazních druh - slune nice
hlíznatá, netýkavka žláznatá a náhrada topolu kanad ského v porostech(jasan, topol erný, jilm).
Zhodnocení NRBC, specifikace
Biocentrum celé v luhu eky Moravy, respektive Malé Be vy jako p irozen meandrujícího toku, velmi
malá ást je obd lávána zem d lsky - pole, v okrajích lesích komplexu místy trva lé travní porosty,
hospoda ení v lesích málo zohled uje podle sou asného stavu cíl biocentra - p írod blízký les, v
kontaktu se zástavbou možnost vymezení menších ploc h pro rekrea ní funkce - nau ná stezka,
prvky rekrea ního lesa; biocentrum není významn ohroženo rekra ním tlakem, budoucí kvalita
biocentra závisí p edevším na lesním hospoda ení do doby p evodu na p írod blízké lesy.

Podklady pro vymezení
Kraj - název
Olomoucký
Zlínský
Podklady pro vymezení hranic
ZÚR Zlínského kraje
forma
ESRI SHP
zdroj/autor
ZL kraj/Ateleir T-Plan s.r.o.
sou . systém
S-JTSK
rok po ízení
2008
ZÚR Olomouckého kraje
forma
mapový portál Ol kraje
zdroj/autor
OL kraj/Ing. Arch. J. Haluza, Ageris s .r.o.
rok po ízení
2008
ÚP Troubky
forma
náhled do dokumentace
rok po ízení
1996, 2001, 2005
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ÚP Tova ov
forma
rok po ízení
ÚP Kojetín 1994
forma
rok po ízení
ÚP Chropyn
forma
rok po ízení

NRBC . 105

náhled do dokumentace
1994
náhled do dokumentace
1994
náhled do dokumentace
1997

Karlov
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM

Zpracovatel - jméno
EKOTOXA s.r.o.
Základní specifikace skladebné
Název NRBC
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
Vým ra v ha

Autorizovaný zpracovatel - jmén o
Ing. Radek Pavla ka
ásti ÚSES
Karlov
105
08/2009
P vodní vým ra dle ÚTP
Vým ra po revizi
1 341
1 418
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
%
St emchová jasenina, místy v
komplexu s mok adními olšinami
1
60
(Pruno-Fraxinetum incl. Alnionglutinosae)
Prvosenková dubohab ina
9
40
(Primulo veris-Carpinetum)
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
4.1a
Lechovický
Biochory
podíl biochory v biocentru
vým ra biochory v biocentru
název
%
ha
1PB
17,07
242,06
1RE
0,56
7,99
1RN
38,33
543,56
2Nh
25,42
360,50
-2PB
18,58
263,44
Reprezentativní biotopy
podíl biotopu v biocentru
vým ra biotopu v biocentru
íselný kód
%
ha
L2.2A
3,19
45,21
L2.2B
0,91
12,96
L2.3B
2,95
41,81
L3.4
4,03
57,15
M1.1
0,01
0,17
M1.7
0,00
0,01
M7
0,20
2,84
V1G
0,07
1,05
V4B
0,27
3,83
sou et
11,64
165,03
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Cílová spole enstva

Zdroj: Cílová spole enstva Culek (biogeografické len ní R) a Pet í ek
(Pet í ek v. a kol.: Pé e o chrán ná území I. Nelesní spole enstva, AOPaK,
Praha 1999 Míchal I., Pet í ek V.: Pé e o chrán ná území II. Lesní
spole enstva, AOPaK, Praha 1999)

Xerotermní doubravy
Habrové a lipové doubravy
Mok adní a pob ežní k oviny a lesy
Ekologická stabilita

stupe ekologické stability
1
2
3
4
5

podíl stupn ekologické stability
v biocentru v %
80
10
10
0
0
ha
577,25
771,84
18,75
23,34
29,27

Druh pozemku dle aktuálního stavu
orná p da
lesní p da
louky, pastviny
vodní plochy, bažina, mo ál
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Na jihozápad k NRBC p iléhá karlovská bioplynová stanice a povrchový lom št rkopísku. Jižní ást
NRBC áste n protíná i lemuje regionální železnice. Severní ást (až 1/4 území) je uzav ená
(Pravická obora) oplocením bez návšt vnického režimu.
Limity nejsou z hlediska ZÚR JmK ani ÚP obcí
ást C - Rámcový návrh managamentu
název, místo uložení
datum
PR 162 Karlov (k.ú. Šanov nad
dle plán pé e
Jevišovkou)
EVL CZ0623798 Božické rybníky
(k.ú. Božice, eské K ídlovice,
Šanov nad Jevišovkou), Emin
záme ek (k.ú. Šanov nad
vymezení území NATURA
Jevišovkou), CZ0623041
2000
Jevišovka (k.ú. v rámci NRBC
Božice, Hrušovany nad
Jevišovkou, Šanov nad
Jevišovkou)
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
Na území je nutná stabilizace zem d lské krajiny a radikální obnova lesních porost s p vodní
skladbou d evin a usilovat o alespo
áste nou prostupnost Pravické obory, která je kvalitn jší a
stabiln jší ástí NRBC. Doporu uje se revitalizace vodního toku Jevišovka se založ ením b ehové
vegetace a vymezením rozlivových ploch pro zvýšení retence vody. Porosty jsou p evážn akátové,
lokáln obnovované o echem erným s absencí k ovin a p ípadných lesních lem . P i obnov
lesních porost se doporu uje eliminace Robinia pseudoacacia a Juglans nigra ve prosp ch
p vodních d evin. Následný management o lesní porosty by m l vést k p irozené prostorové i
druhové struktu e. Doporu uje se ponechání ásti d evité hmoty na lokalit .
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Zhodnocení NRBC, specifikace
Navrhovaná hranice NRBC je vedena p edevším po hranicích parcel dle KN, v míst d lení parcel
po hranicích druhu pozemku. Biocentrum je protáhléh o tvaru západního-východního sm ru s astými
výb žky. V p ípad vymezení jádrového území - nejstabiln jší porosty, by muselo toto být
lokalizované v oblasti EVL Božické rybníky PR Karlo v. V tomto p ípad jádrové území postrádá
ochranou nárazníkovou zónu. Z tohoto d vodu se doporu uje jako alternativní vymezení hranic
NRBC, od vymezeného NRBC dle ÚTP, k n mu p i adit (na úkor východních nestabilních akátových
porost kolem pravického h bitova) území severozápadn od NRBC, na kterém se nachází EVL
Božický mok ad. Tímto zásahem by se NRBC stalo i centralizovan jším a kompaktn jším. Všechny
potenciální p irodní podmínky by byly zachovány. Tato hranice by byla v severní ásti tvo ena
vodním tokem Jevišovky - EVL Jevišovka. K NRBC vyme zeného dle ÚTP bylo na západ území,
bez ohledu na realizaci alternativního vymezení NRB C, p i azeno území s fragmenty pob ežní
vegetace, mok adními biotopy a vodním náhonem.
Na východ území v p ípad , že se území NRBC ponechá dle vymezení ÚTP, doporu uje se na
úkor orné p dy p i severní hranici jižn od obce Pravice, p i adit území bývalého sadu.
Sou ástí vymezeného NRBC je Pravická obora, která byla uznaná jako spole enstevní honitba
rozhodnutím M stského ú adu Znojmo .j. Mysl 77/206/03-Sem ze dne 22. 1. 2003.
NRBC nefunguje jako kompaktní plošný prvek ÚSES. NR BC je spíše složené ze zem d lské
intenzivní orné p dy a degradovaných lesních porost , p evážn s Robinia pseudoacacia a Juglans
nigra. Vodní tok Jevišovky byl v minulosti regulová n. V sou asnosti se místy objevují pob ežní
spole enstva a místy jsou dochovaná slepá ramena s p íslušnou vegeta ní formací. V severní ásti
NRBC (cca 1/4 plochy NRBC) je uzav ená Pravická obora (viz mapový podklad). Na území N RBC je
p evaha orné p dy, lesní porosty jsou nestabilní s hlavní d evinou (až 100%) Robinia pseudoacacia.
Obnova lesních porost probíhá holose ným zp sobem, d evinami dubem a borovicí, místy erným
o ešákem. P vodní druhy jsou spíše nahodile v porostu, v tšinou u vodního zdroje. Území trpí silnou
v trnou erozí. V blízkém okolí do cca 10 km se nacház í n kolik lokalit EVL, a to Valtrovický luh,
Meandry Dyje, Trávní dv r, Drnholecký luh, B ežanka a B ežanský rybník, pokra uje EVL Jevišovka.
Stabiln jší biotopy p edstavují fragmenty doprovodné pob ežní vegetace p irozených meandr
vodních tok (p edevším P í ního potoku a mlýnského náhonu) a ploch (EVL Božick é rybníky). Jde o
spole enstva m kého i tvrdého luhu. Stabiln jší porosty jsou asto degradovány invazí nep vodních
druh , a to p edevším druhem Robinia pseudoacacia. Plocha NRBC se vyzna uje vysokým podílem
orné p dy, minimáln TTP, lesní porosty jsou plošn omezené. Severní ást je neprostupná,
uzav ená Pravická obora. NRBC je protáhlé bez souvislejš ích stabilních spole enstev. Ve východní
ásti k NRBC bylo p i azeno území opušt ného sadu.

Podklady pro vymezení
Kraj - název
Jihomoravský kraj
Podklady pro vymezení hranic
oblastní plány rozvoje les
zdroj/autor
ÚHUL Brandýs nad Labem
sou . systém
S-JTSK
rok po ízení
1998
poznámka
Mapové podklady byly využity v rámci WMS s lužeb u GIS.
územní plán obce Božice
zdroj/autor
AR Projekt, s.r.o.; Brno
m ítko
1:10 000
sou . systém
S-JTSK
rok po ízení
2001
územní plán obce B ežany
zdroj/autor
A-projekt s.r.o.; Znojmo
m ítko
1:10 000
sou . systém
S-JTSK
rok po ízení
1998
územní plán obce Hrušovany nad Jevišovkou
zdroj/autor
Ing. arch. Ladislav Brožek; Brno
sou . systém
S-JTSK
rok po ízení
2006
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územní plán obce Pravice
zdroj/autor
Ing. arch. Ladislav Brožek; Brno
sou . systém
S-JTSK
rok po ízení
2004
územní plán obce Šanov nad Jevišovkou
zdroj/autor
Ing. arch. Jind ich Janí ek
m ítko
1:5 000
sou . systém
S-JTSK
rok po ízení
1999
územní plán obce Velký Karlov
zdroj/autor
Ing. arch. Ladislav Brožek; Brno
sou . systém
S-JTSK
rok po ízení
2002
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Milovický les
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM

Zpracovatel - jméno
Autorizovaný zpracovatel - jmén o
Ekotoxa s.r.o.
Ing. Radek Pavla ka
Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
Milovický les
Název NRBC
106
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
03/2010
Vým ra v ha
P vodní vým ra dle ÚTP
1 360,00
ást A - Analýza aktuálního
stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
Mahalebková a/nebo d ínová
doubrava (Pruno mahaleb 30
Quercetum pubescenti; Corno
Quercetum)
Sprašová doubrava s Bbl, Dbz, Dbš
32
(Quercetum pubescenti - roboris)
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
4.2
Mikulovský
Biochory
podíl biochory v biocentru
název
%
1BE - Erodované plošiny na
44,48
spraších 1.v.s.
1Le - Širší hlinité nivy s
0,00
hrúdy, 1. v.s.
1PB - Pahorkatiny na slínech
11,35
1.v.s.
1PF - Pahorkatiny na
42,65
vápnitých (flyšových) píscích
1.v.s.
1PN - Pahorkatiny na
0,63
vápnitých píscích 1.v.s.
1RB - Plošiny na slínech
0,62
1.v.s.
1RE - Plošiny na spraších
0,27
1.v.s.
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reprezentativní
Vým ra po revizi
1 480,60

%
5

95

vým ra biochory v biocentru
ha
658,53
0,02
168,04
631,49
9,38
9,13
4,07

Reprezentativní biotopy
íselný kód
K3
L2.4
L3.4
L4
L6.1
L6.2
M1.1
T3.3A
T3.4D
sou et
Cílová spole enstva

podíl biotopu v biocentru
%
0,30
0,16
27,86
0,19
2,19
32,70
0,26
0,14
0,11
63,91

vým ra biotopu v biocentru
ha
4,38
2,39
412,55
2,86
32,41
484,13
3,79
2,02
1,68
946,22

Zdroj: Cílová spole enstva Culek (biogeografické len ní R) a Pet í ek
(Pet í ek v. a kol.: Pé e o chrán ná území I. Nelesní spole enstva, AOPaK,
Praha 1999 Míchal I., Pet í ek V.: Pé e o chrán ná území II. Lesní
spole enstva, AOPaK, Praha 1999)

Vodní a bažinná spole enstva
Hygrofilní až mezofilní travní spole enstva (vlhké až sv ží louky,
pastviny a slaniska)
K oviny
Mok adní a pob ežní k oviny a lesy
Habrové a lipové doubravy
Acidofilní doubravy
Su ové a roklinové lesy
podíl stupn ekologické stability
Ekologická stabilita
stupe ekologické stability
v biocentru v %
1
5
2
10
3
50
4
30
5
5
Druh pozemku dle aktuálního stavu
ha
orná p da
45,28
lesní p da
1243,61
louky, pastviny
154,41
vodní plochy, bažina, mo ál
7,72
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
27,58
ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Lesní porosty jsou degradovány chovem zv e v oborách (Obora Bulhary, Obora Klentnice),
p irozená obnova je tímto potla ena. Na území NRBC se nachází Bulharská obora. Lesn í porosty se
vyzna ují p irozenou druhovou skladbou. P edevším okrajové plochy, plochy podél komunikací js ou
ohroženy ší ením invazních d evin. Autochtonní populace dubu zimního byly v minu losti v tšinou
nahrazeny dubem letním. V n kterých kulturách a mlazinách byl namísto jasanu zt epilého vysázen
jasan úzkolistý, jinde byl vysazován o ešák erný a jasan pensylvánský. Na polích pro zv
se
masov vyskytují r zné invazní druhy, nap . laskavec žmindovitý a merlík trpasli í. V oborách byly
postaveny nejr zn jší sklady, krmelce, krechty a lovecké chaty. Zbytk y teplomilných trávník jsou
pov tšinou ponechány bez odpovídajícího managementu. Ob obory jsou ve ejnosti p ístupné s
otvíracím ádem. Z pohledu územn plánovací dokumentace není NRBC zám ry ohroženo.
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ást C - Rámcový návrh managamentu
název, místo uložení
dle plán pé e

PR 1710 Milovická strá , PP 1229
Liš í vrch, PP 1779 Kienberg

datum
M Ú Mikulov

vymezení území NATURA
EVL CZ0624100 Milovický les
KrÚ JmK Brno
2000
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
Likvidace nep vodních d evin a náhrada p vodními. Zmenšit plochy obor, nejlépe vyt snit z
nejzachovalejších porost a zajistit tak migra ní toky. Zrušit oboru nebo snížit stav zv e.
Zhodnocení NRBC, specifikace
V Milovickém lese se nacházejí pravd podobn nejrozsáhlejší porosty panonských teplomilných doubrav na
spraši v eské republice, které dopl ují panonské dubohab iny, perialpidské bazifilní teplomilné doubravy
širokolisté suché trávníky a subpanonské úzkolisté suché trávníky. Geologický podklad Milovického lesa tvo í
t etihorní slídnaté vápnité pískovce a flyše. V tšina t etihorních sediment je p ekryta spraší. Území NRBC
spadá do Milovické pahorkatiny. Jedná se o lenitou pahorkatinu s kernými rysy a zbytky zarovnaných povrch .
Reliéf Milovického lesa tvo í lenitá pahorkatina s plochými h bety a hluboce za íznutými údolími a úpady. V
NRBC jsou vyvinuty zejména hn dozem na spraších a svahovinách z flyšových hornin. Na celé ploše NRBC i
dle ÚTP je vymezena Bulharská obora, p i návrhu alternativní hranice sm rem na západ se NRBC rozší í
dvojnásobn (celková vým ra NRBC cca 3000 ha), avšak o plochy s Klentnickou oborou.
Hranice NRBC bude tak kopírovat hranici EVL Milovický les. Vzhledem k uzav enosti a velké migra ní barié e
obor, bude tém trojnásobek plošného limitu NRBC ku prosp chu všem funkcím NRBC. K NRBC vymezeného
dle ÚTP byly nov p i azeny dv plochy MZCHÚ, a to v severozápadní ást NRBC, k.ú. Milovice u Mikulova, o
PR Milovická strá a jihozápadní ást NRBC o PP Kienberg.

Podklady pro vymezení
kraj - název
Jihomoravský kraj
Podklady pro vymezení hranic
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje
zdroj/autor
Ateliér T-plan, s.r.o.
1:100 000
m ítko
S-JTSK
sou . systém
rok po ízení
2009
poznámka
návrh
Územní plán Velkého územního celku B eclavska
zdroj/autor
URBANISMUS ARCHITEKTURA DESIGN - STUDIO , spol.s r.o.
1:25 000
m ítko
S-JTSK
sou . systém
rok po ízení
2006
poznámka
platný dokument
Územn antalitické podklady ORP Mikulov
zdroj/autor
AR projekt, s.r.o. Brno
1:25 000
m ítko
S-JTSK
sou . systém
rok po ízení
2008
poznámka
platný dokument
Územní plán obce Bulhary
zdroj/autor
Urbanistické st edisko Brno, s.r.o.
1:5 000
m ítko
S-JTSK
sou . systém
rok po ízení
2010
poznámka
návrh
Územní plán obce Mikulov
zdroj/autor
Urbanistické st edisko Brno, s.r.o.
1:5 000
m ítko
S-JTSK
sou . systém
rok po ízení
2001, 2006
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P ední kout
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM

Zpracovatel - jméno
Autorizovaný zpracovatel - jmén o
EKOTOXA s.r.o.
Ing. Radek Pavla ka
Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
P ední kout
Název NRBC
107
Identifika ní íslo NRBC
reprezentativní
Datum zpracování
03/2010
Vým ra v ha
P vodní vým ra dle ÚTP
Vým ra po revizi
1 032,60
1 171,00
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
%
prvosenková dubohab ina
5
(Primulo veris-Carpinetum)
9
Sprašová doubrava (Quercetum
95
pubescenti-roboris)
31
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
4.3
Hustope ský
Biochory
podíl biochory v biocentru
vým ra biochory v biocentru
název
%
ha
1BE
0,00
0,03
1PC
39,18
462,85
1PF
11,22
132,55
2BE
0,12
1,46
2PC
0,14
1,63
2PF
8,26
97,59
2VC
41,08
485,28
Reprezentativní biotopy
podíl biotopu v biocentru
vým ra biotopu v biocentru
íselný kód
%
ha
L3.3A
17,76
209,84
L3.4
12,19
144,02
L6.2
10,15
119,95
T3.3A
0,27
3,24
T3.4C
0,00
0,01
T3.4D
0,39
4,61
sou et
40,77
481,67
Cílová spole enstva

Zdroj: Cílová spole enstva Culek (biogeografické len ní R) a Pet í ek
(Pet í ek v. a kol.: Pé e o chrán ná území I. Nelesní spole enstva,
AOPaK, Praha 1999 Míchal I., Pet í ek V.: Pé e o chrán ná území II.
Lesní spole enstva, AOPaK, Praha 1999)

Ekologická stabilita

Hygrofilní až mezofilní travní spole enstva
Xerotermní až semixerotermní trávníky a lemy
K oviny
Xerotermní doubravy
Habrové a lipové doubravy
podíl stupn ekologické stability
stupe ekologické stability
v biocentru v %
1
10
2
10
3
50
4
25
5
5
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Druh pozemku dle aktuálního stavu
ha
orná p da
169,50
lesní p da
833,55
louky, pastviny
136,48
vodní plochy, bažina, mo ál
3,61
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
36,10
ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Území je ohroženo výsadbou nep vodních druh d evin, p edevším borovice a místy ší ením akátu.
TTP jsou ohrožovány sukcesními procesy a zar stáním ke i (hlohy). Spole enstva jsou ohrožována
okolními agrokulturami s intenzivním hospoda ením. V lesních porostech není preferované
typologické hospoda ení. Zm nou k tomuto typu hospoda ení by se m lo dosáhnou p em ny
porost s p vodní skladbou d evin, prostorovou diverzitou. Bezpodmíne n je udržení ke ových
lem . V k.ú. Kurd jov doléhá na okraj NRBC plánovaná a áste n realizovaná bytová výstavba.
ást C - Rámcový návrh managamentu
název, místo uložení
datum
PR 160 Kamenný vrch, PR 1231
dle plán pé e
M Ú Hustope e u Brna
Roviny
vymezení území NATURA 2000 CZ0624114 P ední kout
KrÚ JmK Brno
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
Likvidace nep vodních d evin, zachování p irozené druhové a v kové struktury lesních porost .
Nelesní plochy vyžadují pravidelný management - kos ení kombinované s pastvou a odstra ování
náletových d evin a invazních druh rostlin.
Zhodnocení NRBC, specifikace
Geologický podklad tvo í vápnité pískovce bohaté na slín a vápencové brekc ie, které jsou na v tšin
území p ekryté spraší. Území náleží do Divácké vrchoviny. J edná se o plochou vrchovinu s lenitým
reliéfem, široce zaoblenými rozvodnými h bety a hlubokými údolími. Reliéf je lenitý s pom rn
prudkými svahy nejr zn jší orientace. Nadmo ská výška dosahuje až 350 m n. m. P dy jsou
ernozem . Východní ást území zahrnující celé EVL P ední kout p edstavuje zachovalá
spole enstva panonských a karpatských dubohab in p echázejících na jižních expozicích dop
teplomilných doubrav s bohatým podrostem. V PR Rovi ny p echod na severních svazích do starých
bu in s doupnými stromy. Západní ást území vypl uje lenitá mozaika stepních strán k s
širokolistými i úzkolistými suchými trávníky a ke ovými lemy s teplomilnými druhy rostlin a živo ich .
Zajímavostí západního svahu nad Hustope emi je polokulturní starý zatravn ný mandlo ový sad.
Ve vymezení NRBC dochází k n kolika zm nám oproti ÚTP: severní ást NRBC, k.ú. Nikol ice,
p i azeny zbytkové plochy PUPFL, zp esn ní hranice NRBC dle hranic parcel KN, L3.3A, L3.4 a
p i azeny zbytkové plochy postagrárních teras, vymezení hranice NRBC dle hranic parcel KN;
jihozápadní oblast NRBC, k.ú. Hustope e u Brna, území s EVL Kamenný vrch u Kurd jova, území s
lenitou mozaikou stepních strání s širokolistými i úzkolistými suchými trávníky a ke ovými lemy s
teplomilnými druhy rostlin a živo ich , reprezentativní náhradní biotopy T3.3A, T3.4C, T3 .4D;
jihozápadní ást NRBC, k.ú. Hustope e u Brna, západního svah nad Hustope emi - polokulturní
starý zatravn ný mandlo ový sad, území s lenitou mozaikou stepních strání s širokolistými i
úzkolistými suchými trávníky a ke ovými lemy s teplomilnými druhy rostlin a živo ich ,
reprezentativní náhradní biotopy, reprezentativní n áhradní biotopy T3.3A, T3.4C, T3.4D; jižní ást
NRBC, k.ú. Kurd jov, p i azeny plochy postagrárních spole enstev p i sou asném respektování
zám r výstavby RD dle ÚP Kurd jov;
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Zhodnocení NRBC, specifikace
jihovýchodní ást NRBC, k.ú. Horní Bojanovice, p i azeny plochy EVL, zp esn ní hranice NRBC dle
hranic parcel KN, postagrární spole enstva; východní ást NRBC, k.ú. Boleradice, postagrární
spole enstva, reprezentativní biotopy L3.3A, L3.4 a T3.3A , T3.4C, T3.4D; severní ást NRBC, k.ú.
Diváky, p i azeny plochy EVL, zp esn ní hranice NRBC dle hranic parcel KN, postagrární
spole enstva. V rámci vymezeného NRBC se nacházejí lokal ity EVL, a to CZ0634114 P ední kout,
CZ0624115 Kamenný vrch u Kurd jova a lokality MZCHÚ, a to PR 160 Kamenný vrch a P R 1231
Roviny.postagrární spole enstva; východní ást NRBC, k.ú. Boleradice, postagrární spole enstva,
reprezentativní biotopy L3.3A, L3.4 a T3.3A, T3.4C, T3.4D; severní ást NRBC, k.ú. Diváky,
p i azeny plochy EVL, zp esn ní hranice NRBC dle hranic parcel KN, postagrární s pole enstva. V
rámci vymezeného NRBC se nacházejí lokality EVL, a to CZ0634114 P ední kout, CZ0624115
Kamenný vrch u Kurd jova a lokality MZCHÚ, a to PR 160 Kamenný vrch a P R 1231 Roviny.
hranice NRBC dle hranic parcel KN, postagrární spol e enstva; východní ást NRBC, k.ú. Boleradice,
postagrární spole enstva, reprezentativní biotopy L3.3A, L3.4 a T3.3A , T3.4C, T3.4D; severní ást
NRBC, k.ú. Diváky, p i azeny plochy EVL, zp esn ní hranice NRBC dle hranic parcel KN,
postagrární spole enstva. V rámci vymezeného NRBC se nacházejí lokal ity EVL, a to CZ0634114
P ední kout, CZ0624115 Kamenný vrch u Kurd jova a lokality MZCHÚ, a to PR 160 Kamenný vrch a
PR 1231 Roviny.postagrární spole enstva; východní ást NRBC, k.ú. Boleradice, postagrární
spole enstva, reprezentativní biotopy L3.3A, L3.4 a T3.3A , T3.4C, T3.4D; severní ást NRBC, k.ú.
Diváky, p i azeny plochy EVL, zp esn ní hranice NRBC dle hranic parcel KN, postagrární
spole enstva. V rámci vymezeného NRBC se nacházejí lokal ity EVL, a to CZ0634114 P ední kout,
CZ0624115 Kamenný vrch u Kurd jova a lokality MZCHÚ, a to PR 160 Kamenný vrch a P R 1231
Roviny.

Podklady pro vymezení
kraj - název
Jihomoravský kraj
Podklady pro vymezení hranic
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje
zdroj/autor
Ateliér T-plan, s.r.o.
m ítko
1:100 000
S-JTSK
sou . systém
rok po ízení
2009
poznámka
návrh
ÚAP ORP Hustope e
zdroj/autor
Institut regionálních informací, s.r.o.
m ítko
1:10 000
sou . systém
S-JTSK
rok po ízení
2010
poznámka
návrh
územní plán obce Boleradice
Atelier územního plánování a architektury, Ing. arc h. Mariana Horáková,
zdroj/autor
Brno
m ítko
1:2 000
sou . systém
S-JTSK
rok po ízení
1997
územní plán obce Boleradice
zdroj/autor
AR projekt, s.r.o. Brno
m ítko
1:2 000
sou . systém
S-JTSK
rok po ízení
2005
poznámka
zm ny a dopl ky .2
územní plán obce Diváky
Atelier územního plánování a architektury, Ing. arc h. Mariana Horáková,
zdroj/autor
Brno
m ítko
1:2 000
sou . systém
S-JTSK
rok po ízení
1999
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územní plán obce Horní Bojanovice
zdroj/autor
Arpos, spol. s r.o., Brno
m ítko
1:2 880
sou . systém
S-JTSK
rok po ízení
1995
územní plán obce Hustope e
zdroj/autor
Urbanistické studio Brno, spol. s r.o.
m ítko
1:15 000
sou . systém
S-JTSK
rok po ízení
2008
územní plán obce Kurd jov
zdroj/autor
Urbanistické studio Brno, spol. s r.o.
m ítko
1:5 000
sou . systém
S-JTSK
rok po ízení
2003
územní plán obce Nikol ice
zdroj/autor
Jan álek, B eclav
m ítko
1:2 880
sou . systém
S-JTSK
rok po ízení
1994

NRBC . 108

erné blato
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM

Zpracovatel - jméno
Autorizovaný zpracovatel - jmén o
Ekotoxa s.r.o.
Ing. Radek Pavla ka
Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
erné blato
Název NRBC
108
Identifika ní íslo NRBC
reprezentativní
Datum zpracování
03/2010
Vým ra v ha
P vodní vým ra dle ÚTP
Vým ra po revizi
2 425,60
3 022,20
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
%
St emchová jaseniny (Pruno1
10
Fraxinetum)
Jilmová jasenina v komplexu s
topolovou jaseninou (Fraxino
6
10
pannonicae-Ulmetum incl.
Fraxino-Popeletum)
Subkontinentální ost icová
32
doubrava (Carici fritschii80
Quercetum roboris)
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
4.4
Hodonínský
Biochory
podíl biochory v biocentru
vým ra biochory v biocentru
název
%
ha
1RN - Plošiny na zahlin ných
1,22
37,96
št rkopíscích, 1.v.s.
1RV - Plošiny s pahorky na
83,44
2603,41
vátých píscích, 1.v.s.
2Nh - Užší hlinité nivy 2.v.s.
15,34
478,68
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Reprezentativní biotopy
íselný kód
L2.2
L2.3B
L2.4
L3.4
L6.3
T5.3
T5.4
sou et
Cílová spole enstva

podíl biotopu v biocentru
%
0,20
1,05
0,40
6,49
26,37
0,01
0,07
34,59

vým ra biotopu v biocentru
ha
6,16
32,88
12,41
202,62
822,59
0,22
2,18
1079,06

Zdroj: Cílová spole enstva Culek (biogeografické len ní R) a Pet í ek
(Pet í ek v. a kol.: Pé e o chrán ná území I. Nelesní spole enstva,
AOPaK, Praha 1999 Míchal I., Pet í ek V.: Pé e o chrán ná území II.
Lesní spole enstva, AOPaK, Praha 1999)

Hygrofilní až mezofilní travní spole enstva
Xerotermní až semixerotermní trávníky a lemy
K oviny
Mok adní a pob ežní k oviny a lesy
Xerotermní doubravy
Habrové a lipové doubravy
podíl stupn ekologické stability
Ekologická stabilita
stupe ekologické stability
v biocentru v %
1
5
2
25
3
60
4
5
5
5
Druh pozemku dle aktuálního stavu
ha
orná p da
118,57
lesní p da
2517,42
louky, pastviny
166,25
vodní plochy, bažina, mo ál
260,10
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
16,48
ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Nejvýrazn jšími negativními vlivy dlouhodob p sobícími na zdejší porosty jsou p edevším lesní
hospodá ství - mýtní v k ady cenných porost , p ikrmování zv e, vnášení nevhodných d evin borovice lesní i erná. Dále pak pokles hladiny podzemní vody výrazn podpo ený množstvím
pr zkumných vrt a d ív jší t žbou hn dého uhlí. S tím souvisí i ada nadzemních i podzemních
vedení a obslužných komunikací. Do porost pronikají nep vodní druhy jako zlatobýl kanadský,
t tina k ovištní, akát, st emcha pozdní. V lu ních porostech dochází vlivem eutrofizace k ší ení
ovsíku vyvýšeného (Arrhenatherum elatius). Území so usedí na jižním okraji s hodonískou
pr myslovou a obchodní zónou, prochází jím frekventova ný obchvat Hodonína, v blízkosti existuje
úložišt popílku Elektrárny Hodonín.
ást C - Rámcový návrh managamentu
název, místo uložení
datum
dle plán pé e
PR 1969 Stupava
M Ú Hodonín
CZ0624070
Hodonínská
vymezení území NATURA 2000
KrÚ JmK Brno
doubrava
LHP
nebyla poskytnuta data
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Návrh zásad managamentu
Zamezit ší ení invazních bylin a d evin. Nahrazovnání nep vodních monokulturních porost p vodními
d evinami.
Snížit stav zv e. Šetrné lesní hospoda ení, t žba d eva pouze maloplošn nebo probírková t žba,
výsadby p vodních druh d evin. Nebezpe í mýcení kvalitních lesních porost . Nebezpe í zales ování
nevhodnými d evinami. Konfliktní je také existence stávajících a p ípadných nových vrt - hrozba dalšího
odvod ování území.
Zhodnocení NRBC, specifikace
Geologické podloží je tvo eno št rkopísky í ní terasy, na než byla v miocénu naváta vrstva písk . Území
spadá do Ratíškovické pahorkatiny. Jedná se o nížinn ou pahorkatinu tvo enou neogenními a kvartérními
usazeninami. Území se rozkládá na ploché terase niv Moravy a Kyjovky. Celé území je poseto množstvím
malých i v tších pís itých dun kruhovitého a elipsovitého p dorysu a valového rázu, asto seskupených
podle sm r p evládajících v tr , vzájemn spojených i izolovaných. Mezidunové sníženiny, tzv . mlaky,
jsou asto vlhké až mokré. Z p dních typ jsou zde zastoupeny p evážn kambizem (dystrická,
arenická), ojedin le dopln né regozemí. Rozsáhlá zalesn ná oblast miocénních vátých písk s
psamofytními spole enstvy. Dominantním typem vegetace jsou panonské tep lomilné doubravy na písku. V
území je možné nalézt adu reprezentativních porost této jednotky. V menší mí e se vyskytují panonské
dubohab iny, ovšem v r zné kvalit , mnohé z porost jsou již velmi degradované.
Margináln i ostr vkovit lze v území rozlišit i další typy biotop - nap . vlhké acidofilní doubravy, údolní
luhy a mok adní olšiny, bodov v zamok ených depresích, zejména v návaznosti na Hodonínské i
Mut nické rybníky i vodní a mok adní vegetaci s významnými hnízdišti etných druh vodní avifauny.
Tyto porosty jsou však v tšinou postiženy degradací vlivem zm n zejm. hydrologických podmínek. Svým
rozsahem a charakterem stanoviš jedine né území z pohledu mimo ádn vysoké druhové diverzity.
Významný je podíl vysoce zachovalých a reprezentati vních porost teplomilných doubrav na písku, avšak
v posledních letech p ibyly plochy negativn ovlivn né, zejm. lesním hospoda ením. V rámci území NRBC
se nachází lokalita soustavy Natura 200 EVL CZ062407 0 Hodonínská doubrava a MZCHÚ PR 1969
Stupava. Hranice NRBC je vymezena dle hranic parcel KN, asto dle hranic EVL, jejíž hranice
nerespektují hranice parcel KN. Proto p edevším v k.ú. Hodonín NRBC, v . EVL, zaujímají nestabilní
plochy zastav né, výrobní (plochy komunikací, pr myslové zóny, skladiš , odkališt popílku z elektrárny
apod.).
Na západní hranice bylo z území NRBC vy len no území rekultivované skládky, která je za azena do
území EVL, zde tedy nebyly respektovány hranice EVL . Doporu uje se p ehodnotit i vymezení EVL. V
rámci nového vymezení NRBC došlo k díl ím zm nám, a to: západní hranice NRBC, k.ú. Mut nice,
p i azeny plochy PUPFL, zp esn ní hrnaice NRBC dle hranic parcel KN; jižní ást NRBC, k.ú. Hodonín,
lesní porosty - panonské doubravy, liniová bariéra komunikací 55, reprezentativní biotopy; východní ást
NRBC, k.ú. Hodonín, p i azeny plochy EVL Hodonínská doubrava, zp esn ní hranice NRBC dle hranic
parcel KN, reprezentativní biotopy L3.4; severovýcho dní ást NRBC, k.ú. Hodonín, vy aty plochy PUPFL,
k zachování obdobné plošné vým ry - vzhledem k rozši ování NRBC v jiných lokalitách s
reprezentativními biotopy; severní hranice NRBC, k.ú Du b any, hranice NRBC zp esn na hranicemi EVL
Hodonínská doubrava, zp esn no hranicemi parcel KN, reprezentativní biotopy L3.4 .
Zhodnocení NRBC, specifikace
Rozší ením NRBC na východ - p i azení zbytkových ploch EVL, k.ú. Hodonín, došlo k za len ní v tší
ásti (cca 90%) RBK 132 a sou asn k tomu, že hranice NRBC p iléhá na hranici RBC 15 Pánov. Proto
se doporu uje p edefinovat i RÚSES na tomto území. Na východ v k.ú. Hodonín je k NRBC p i azena
plocha autocvi išt , která je sou ástí EVL, bohatá na vzácné rostlinné i živo išné druhy vázané na
sekundární spole enstva.

Podklady pro vymezení
kraj - název
Jihomoravský kraj
Podklady pro vymezení hranic
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje
zdroj/autor
Ateliér T-plan, s.r.o.
1:100 000
m ítko
S-JTSK
sou . systém
rok po ízení
2009
poznámka
návrh
ÚAP ORP Hodonín
S-JTSK
sou . systém
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Územní plán obce Dolní Bojanovice
zdroj/autor
AR Projekt, s.r.o.
1:2 000
m ítko
S-JTSK
sou . systém
rok po ízení
2008
poznámka
zm na .1
Územní plán obce Dolní Bojanovice
zdroj/autor
AR Projekt, s.r.o.
1:10 000
m ítko
S-JTSK
sou . systém
rok po ízení
2010
poznámka
zm na .2
Územní plán obce Dub any
zdroj/autor
Urbanistické studio Brno, spol. s r.o.
S-JTSK
sou . systém
rok po ízení
2001
Územní plán obce Hodonín
zdroj/autor
Urbanistické studio Brno, spol. s r.o.
1:21 500
m ítko
S-JTSK
sou . systém
rok po ízení
1997
Územní plán obce Lužice
zdroj/autor
Urbanistické studio Brno, spol. s r.o.
1:5 000
m ítko
S-JTSK
sou . systém
rok po ízení
2000

NRBC . 109

Soutok
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM

Zpracovatel - jméno
EKOTOXA s.r.o.
Základní specifikace skladebné
Název NRBC
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
Vým ra v ha

Autorizovaný zpracovatel - jmén o
Ing. Radek Pavla ka
ásti ÚSES
Soutok
109
03-04/2010
P vodní vým ra dle ÚTP
3 527,20
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
Jilmová jasenina (Fraxino
pannonicae_ulmetum) v komplexu s
6
topolovou jaseninou (FraxinoPopuletum)
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
4.5
Dyjsko-moravský
Biochory
podíl biochory v biocentru
název
%
1Le - Širší hlinité nivy s hrúdy
100
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reprezentativní
Vým ra po revizi
3 694,20
%
100

vým ra biochory v biocentru
ha
3694,2

Reprezentativní biotopy
íselný kód
L2.3A
L2.4
L3.4
L6.3
M1.1
M1.3
M1.7
T1.7
T3.5B
V1F
sou et
Cílová spole enstva

podíl biotopu v biocentru
%
42,74
0,72
1,57
0,23
0,04
0,01
0,40
6,83
0,16
0,14
52,84

vým ra biotopu v biocentru
ha
1578,86
26,47
57,86
8,62
1,56
0,39
14,90
252,44
6,07
5,03
1952,20

Zdroj: Cílová spole enstva Culek (biogeografické len ní R) a Pet í ek
(Pet í ek v. a kol.: Pé e o chrán ná území I. Nelesní spole enstva, AOPaK,
Praha 1999 Míchal I., Pet í ek V.: Pé e o chrán ná území II. Lesní
spole enstva, AOPaK, Praha 1999)

Hygrofilní až mezofilní travní spole enstva (vlhké až sv ží louky,
pastviny a slaniska)
K oviny
Mok adní a pob ežní k oviny a lesy
Spole enstva prameniš a rašeliniš
Vodní a bažinná spole enstva
podíl stupn ekologické stability
Ekologická stabilita
stupe ekologické stability
v biocentru v %
1
5
2
20
3
50
4
15
5
10
Druh pozemku dle aktuálního stavu
ha
orná p da
691,89
lesní p da
2853,90
louky, pastviny
691,89
vodní plochy, bažina, mo ál
169,77
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
0,00
ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Ohrožujícími i potenciáln ohrožujícími faktory je p edevším zm na vodního režimu po
vodohospodá ských úpravách na korytech Dyje i Moravy v druhé po l. 20. st. - absence pravidelných
záplav na v tšin území, pokles hladiny podzemní vody, které má za n ásledek vývoj vegetace
sm rem k sušším typ m. Do budoucna je nutné vylou it regulace koryta eky, t žbu písku,
zpev ování b eh a stavbu protipovod ových hrází v celém rozsahu lokality i v navazující ch úsecích.
Dále je t eba vylou it stavby jez a dalších vodních d l proti proudu. Obora Soutok zaujímá v tšinu
jižní ásti území NRBC. Zm nit zp sob lesního hospoda ení v lesních porostech, z holose ného
zp sobu hospoda ení za typologické hospoda ení. Místy byly vysazeny nep vodní d eviny - hybridní
topoly, borovice na hrúdech, do okrajových ástí místy invadoval akát i k ídlatka. V území se
rozší ily neofyty, zejm. rod Aster a Impatiens. Mnohé ze starých ramen a t ní podléhají postupnému
zazem ování, emuž rovn ž napomáhá snížená hladina podzemní vody, v n kterých p ípadech
neúm rná rybí obsádka nedovoluje rozvoj vodní vegetace a rozmnožování obojživelník . N které
ásti jsou zales ovány.
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Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
Díky nedostate nému managementu se na n která TTP ší í neofyty a ruderální druhy. Potenciálním
ohrožením je možnost transportu zne iš ujících látek r zného charakteru ze sídel a pr myslových
provoz proti proudu ob ma ekami. V území probíhá t žba ropy se všemi pr vodními jevy - aktivní i
staré vrty, p íjezdové komunikace, manipula ní plochy. Významným faktorem je ve st ední ásti
území soutoku Moravy a Dyje (severovýchodn od hranice NRBC) vysoké dopravní zatížení v
prostoru dálnice D2 a železni ní trati B eclav - Kúty. Dopravní zatížení výrazn narostlo s rozvojem
cykloturistiky, ryba ením a myslivosti. Z pohledu územn plánovací dokumentace není lokalita
ohrožena invazními zám ry.
ást C - Rámcový návrh managamentu
název, místo uložení
datum
NPR 362 Ranšpurk, NPR 2443
dle plán pé e
M Ú B eclav
Cahnov-Soutok
vymezení území NATURA 2000 CZ0624119 Soutok-Podluží
KrÚ JmK Brno
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
Pravidelné kosení luk. Likvidace porost nep vodních a invazních druh , náhrada p vodními druhy.
Zvýšení hladiny podzemní vody, zajišt ní pravidelných ízených záplav. Zm na lesního hospoda ení
na typologické hospoda ení. Revitalizace vodních t ní a slepých ramen. Eliminace intenzivního
rybochovu, redukce po tu kus zv e. ízený turistický ruch.
Zhodnocení NRBC, specifikace
Území je unikátní rozsahem a kvalitou porost
tvrdého luhu, lu ních biotop , p edevším
kontinentálních zaplavovaných luk. Spole enstva jsou ohrožena zm nou vodního režimu lokality.
Podkladem jsou kvartérní pís itohlinité í ní sedimenty místy s roztroušenými valouny. Na míst
bývalých mrtvých ramen se vyvíjí slatiny a slatinné zeminy. Celek Dolnomoravský úval je klasický
nivní geomorfologií s volnými meandry a rameny v r zném stadiu zazemn ní a vyvýšeninami hrúd . Hrúdy p edstavují poz statky starých í ních teras a píse ných p esyp , vystupují až 3 m nad
okolní terén. Reliéf je tvo en plochou í ní nivou s obvyklou nadmo skou výškou v rozp tí 151 až 154
m. Nejnižší bod je na soutoku Moravy a Dyje - 148 m n. m. V p dním pokryvu jsou nej ast ji
zastoupeny fluvizem dopln né gleji a stagnogleji, na hrúdech p evažuje kambizem arenická. Z
pohledu krajinného jde o cenný úsek ek Moravy a Dyje se zachovalými lužními pralesy a r ozsáhlými
nivními loukami.
Zhodnocení NRBC, specifikace
Hranice NRBC byla vymezena dle hranic parcel KN a s tátních hranic se Slovenskou republikou a
Republikou Rakousko. NRBC bylo rozší eno v severní ásti o lesní porosty a TTP, a to z d vodu
zp esn ní hranice NRBC dle hranic KN. Drobné vyjmuté i nov p idané plochy v jižních ástech
NRBC jsou zp sobeny zp esn ním hranic NRBC dle státní hranice se Slovenskou re publikou a
Republikou Rakousko. V p ípad rozši ování NRBC se doporu uje do NRBC zahrnout plochy
archeologických vykopávek Pohansko, a to z d vod bohaté mozaiky reprezentativních biotop .
Sou ástí NRBC je EVL CZ0624119 Soutok-Podluží, které za ujímá 9 713,7 ha a MZCHÚ NPR 362
Ranšpurk a NPR 2443 Cahnov-Soutok.

Podklady pro vymezení
kraj - název
Jihomoravský kraj
Podklady pro vymezení hranic
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje
zdroj/autor
Ateliér T-plan, s.r.o.
1:100 000
m ítko
S-JTSK
sou . systém
rok po ízení
2009
poznámka
návrh
Územn analytické podklady ORP B eclav
zdroj/autor
Architektonická kancelá , Ing. arch. Martin Ondrouch, Ph.D.
1:20 000
m ítko
S-JTSK
sou . systém
rok po ízení
2008
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Územní plán obce B eclav
zdroj/autor
Mencl, projektová a poradenská kancelá Brno
1:20 000
m ítko
S-JTSK
sou . systém
rok po ízení
2010
poznámka
Problémový výkres
Územní plán obce Lanžhot
zdroj/autor
AR projekt, s.r.o. Brno
1:5 000
m ítko
S-JTSK
sou . systém
rok po ízení
2007, 2009
poznámka
II. platná zm na, zadání III. zm ny

NRBC . 2001

Údolí Vltavy
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM

Zpracovatel - jméno
Autorizovaný zpracovatel - jmén o
EKOTOXA s.r.o.
Ing. Alena Šim íková
Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
Údolí Vltavy
Název NRBC
2001
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
03- 4/2010
Vým ra v ha
P vodní vým ra dle ÚTP
Vým ra po revizi
1417
1231
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
%
C
ernýšová dubohab ina
60
Teplomilné b ekové doubravy Q
1
ostr vky na prudkých svazích
Qa
Acidofilní doubravy
4
Šípákové doubravy a skalní
Qp
20
lesostepi
Pta incové olšiny podél eky a
AU
12
potok
A
Su ové lesy na úpatí skal
3
Vegetace svazu AlyssoFestucion pallentis na skalách
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
1.2.
ipský
Biochory
podíl biochory v biocentru
vým ra biochory v biocentru
název
%
ha
-2BE
1,01
12,42
-2BM
1,43
17,66
-2RE
3,67
45,23
2RN
0,62
7,64
-2UI
15,93
196,08
-2UM
77,35
952,20
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Reprezentativní biotopy
íselný kód
S1.2
L7.1
L3.1
L6.5B
T6.1B
sou et
Cílová spole enstva

podíl biotopu v biocentru
%
0,23
5,21
4,20
1,18
0,02
10,83
Zdroj: UTP NR a R ÚSES
r.o., 2009

AD
VO
LO
MT
XT
SP
SD
SU

vým ra biotopu v biocentru
ha
2,84
64,11
51,68
14,50
0,24
133,37

R, 1996, Studie ÚSES st edo eského kraje U24 s.

lesní spole enstva acidfofilních doubrav
vodní a bažinná vegetace
mok adní a pob ežní k oviny a lesy
spole enstva luk na mokrých a vlhkých stanovištích
suchomilná a teplomilná travinnobylinná spole enstva
spole enstva skalních št rbin a skalních stepí
šípákové doubravy
su ové lesy
podíl stupn ekologické stability
Ekologická stabilita
stupe ekologické stability
v biocentru v %
1
10
2
20
3
35
4
20
5
15
Druh pozemku dle aktuálního stavu
ha
orná p da
70,68
lesní p da
711,92
louky, pastviny
85,92
vodní plochy, bažina, mo ál
168,91
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
118,56
ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Biocentrum se nachází v blízkosti m stské aglomerace potenciální ohrožení tedy p edstavuje
urbanizace území, doprava vedoucí údolím Vltavy, vy soká návšt vnost zejména zvlášt chrán ných
území.
Na území Prahy je BC ohroženo v návrhu ZUR plánova nou výstavbou jižní varianty pražského
okruhu p es Suchdol. 20.5.2010 byla ást "Pražského okruhu" Ruzyn - B ezin ves na základ
rozhodnutí nejvyššího soudu zrušena v návrhu ZUR, m imo jiné i kv li dopadu na EVL Ka on Vltavy
u Sedlce.
Z pohledu ochrany p írody jsou spole enstva skalních stepí ohrožena zar stáním zejména trnkou a
svídou. Vlhké louky p echázejí sukcesí v olšiny. Ve smíšených lesních po rostech byl d íve
vysazován dub ervený, který intenzivn zmlazuje a rozši uje se. Dochází k rozr stání nep vodních
d evin, zejména akátu. Úpatí skal na levém b ehu Vltavy jsou poškozována údržbou železni ního
koridoru.
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ást C - Rámcový návrh managamentu
název
dle plán pé e

NPR V trušické rokle

vymezení území NATURA 2000

PR Máslovická strá

jiné (rozepsat)

PR Roztocký háj - Tiché údolí
PR Údolí Ún tického potoka
PP Zámky
PP Bohnické údolí
PP Sedlecké skály
PR Podho í
PP Hlavá ková strá
EVL Ka on Vltavy u Sedlce CZ
0110154
EVL V trušické rokle CZ
0210729
nebyla poskytnuta data

datum, místo uložení
2007-2019, AOPK R Správa
CHKO Koko ínsko
2005-2016, KÚ St .kraje,
Úst ední seznam ochrany
p írody
1993-2002, OOP
Mag.hl.m.Prahy
2011-2018, OOP
Mag.hl.m.Prahy
2010-2019, OOP
Mag.hl.m.Prahy
2010-2019, OOP
Mag.hl.m.Prahy
1999-2009, OOP
Mag.hl.m.Prahy
2009-2018, OOP
Mag.hl.m.Prahy
2002-2011 KÚ St .kraje,
Úst ední seznam ochrany
p írody
2009, Úst ední seznam ochrany
p írody
2009, Úst ední seznam ochrany
p írody

LHP
Návrh zásad managamentu
Plochy ástí BC mají vyšší ochranu v PP, NPR a PR. Managem ent tedy bude probíhat podle plán
pé e. Kontinentální opadavé k oviny, panonské skalní trávníky, polop irozené suché trávníky a facie
k ovin na vápnitých podložích, chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svah a pionýrská
vegetace silikátových skal jsou stanovišt chrán ná v EVL. Mimo ZCHÚ je t eba provád t kosení
luk, p ípadn pasením eliminovat jejich zar stání trnkou a svídou, u vlhkých luk olší. Omezit š í ení
nep vodních d evin, zejména dubu erveného a akátu.
Zhodnocení NRBC, specifikace
Unikátní biocentrum je v ÚTP vymezeno. Nová úprava hranice vychází z návrhu ZUR St . kraje a z
plánu ÚSES obsaženém v ÚAP hlavního m sta Prahy. Up esn ní do parcel p ibližn odpovídá
vymezení v ÚTP. Ve St . kraji odpovídá vymezení návrhu ZUR až na plochu u Úholi ek, kde je
hranice v ZUR oproti ÚTP vedena blíže Vltavy, obdob n jako v ÚP Úholi ky. Navržená hranice není
v konfliktu se zám ry v ÚP Úholi ky.
Na území Prahy odpovídá vymezení ÚTP a místy ho po dle územního plánu hl.m sta Prahy
p esahuje, (nap . u Bohnic). Na severu byla do NRBC zahrnuta PP Hl avá ková strá nebo na
NRBC bezprost edb navazuje. Oproti ÚTP je vyjmut intravilán eže a Husince v souladu s
návrhem ZUR St . kraje i ÚP Husinec. Ostatní drobné rozdíly jsou z p sobeny úpravami dle biotop ,
i up esn ním do parcel a vyjmutím zastav ných území z NRBC.
Jádrovou ást NRBC p edstavuje í ní fenomén v oblasti teplomilné kv teny, který se vyzna uje
bohatstvím otev ených skalních spole enstev s pestrou xerotermní kv tenou a drobnou zví enou s
mnoha vzácnými a ohroženými druhy, které se na sous edních plošinách nevyskytují.

Podklady pro vymezení
Kraj - název
St edo eský
Podklady pro vymezení hranic
VÚC Pražský region
forma
pdf
zdroj/autor
internet/ AURS spol.s.r.o.
m ítko
1:50000
rok po ízení
12.06
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Studie NR-R ÚSES st edo eského kraje
forma
ESRI SHP
zdroj/autor
U 24 s.r.o.
rok po ízení
2009
ÚAP Hl. M. Prahy
forma
ESRI SHP
sou . systém
2009
ÚP ÚHOLI KY
forma
pdf
zdroj/autor
arch. Krásová /http://mapy.kr-stredoces ky.cz/up_obci
m ítko
1:2880
rok po ízení
1998
ÚP HUSINEC
forma
pdf
zdroj/autor
arch. Krásová, http://mapy.kr-stredoces ky.cz/up_obci
m ítko
1:2880
rok po ízení
1999
poznámka
zahrnuje i ež
ÚP LIB ICE NAD VLTAVOU
forma
pdf
zdroj/autor
arch.Sedlák/ http://mapy.kr-stredocesky .cz/up_obci
m ítko
1:5000
rok po ízení
1998
ÚP ROZTOKY U PRAHY
forma
pdf
dig. zpracování Hydrosoft/
zdroj/autor
http://mapy.kr-stredocesky.cz/up_obci
m ítko
1:5000
rok po ízení
2001
poznámka
Zm na .1

NRBC . 2002

Myslivna nad Oh í
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM

Zpracovatel - jméno
Autorizovaný zpracovatel - jmén o
EKOTOXA s.r.o.
Ing. Petr Ondruška
Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
Myslivna nad Oh i
Název NRBC
2002
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
10/2009
Vým ra v ha
P vodní vým ra dle ÚTP
Vým ra po revizi
794
1020
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
%
4
Topolová doubrava
85
7
ernýšová dubohab ina
10
33
Mochnová doubrava
5
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
1.2
ipský
1.7
Polabský
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Biochory
název
-2BD
2Lh
-2PB
-2RB
-2RE
2RN
Reprezentativní biotopy
íselný kód
L1
L2.2
L2.3
L2.4
L6.4
sou et
Cílová spole enstva

podíl biochory v biocentru
%
9,24
85,91
2,18
0,36
2,10
0,21
podíl biotopu v biocentru
%
0,19
0,14
26,13
0,26
0,86
27,58

vým ra biochory v biocentru
ha
94,28
876,25
22,28
3,72
21,47
2,16
vým ra biotopu v biocentru
ha
1,93
1,43
266,56
2,64
8,76
281,33

Zdroj: Culek M. a kol,(2003): Biogeografické len ní
R,

ADX
HDH
LOLM
LOLT
LONJ
LOPK
SUH
VOLS
VOLT
VOVS
VOVT
XDB
XDSX

eské republiky II. díl, AOPK

Acidofilní doubravy xerické
Habrové doubravy
Pob ežní (úvalové) m kké luhy
Pob ežní (úvalové) tvrdé luhy
Nivní poto ní jaseniny
Pob ežní (lužní, vrbové) k oviny
Su ové lesy s habrem
Vegetace rákosin a vysokých ost ic stojatých vod (litorál )
Vegetace rákosin a vysokých ost ic tekoucích vod (ripál )
Vegetace istých stojatých vod (sublitorál )
Vegetace istých tekoucích vod (subripál )
Bazifilní xerotermní doubravy
Suxeroternmí doubravy
podíl stupn ekologické stability
Ekologická stabilita
stupe ekologické stability
v biocentru v %
1
27
2
4
3
25
4
30
5
14
Druh pozemku dle aktuálního stavu
ha
orná p da
278,00
lesní p da
538,87
louky, pastviny
70,52
vodní plochy, bažina, mo ál
149,54
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
36,88
ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Potenciálním ohrožením NRBC by mohly být technické úpravy koryta eky Oh e, p ípadn snahy o
splavn ní eky (nyní je eka Oh e vedená jako vodní cesta dopravn významná od Terezína k
soutoku s ekou Labe) - v této dob ale zám ry na tyto úpravy nejsou.
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Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
Potenciálním ohrožením NRBC je sou asný stav ekologické stability území NRBC a velké
zastoupení úzkých výb žk území. Okolí NRBC je zna n odlesn né a biologické propojení je velmi
nedostate né. Tém 30% území NRBC tvo í orná p da.
ást C - Rámcový návrh managamentu
název
datum, místo uložení
dle plán pé e
PR Pístecký les,
2007-2016, AOPK, ÚSOP
PR Loužek
Neplatný
PR Myslivna
2007-2016, ÚSOP
vymezení území NATURA 2000 EVL - Myslivna CZ420015
EVL Oh e CZ423510
jiné (rozepsat)
P írodní park - Dolní Pooh í
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
Viz. p íloha . 2
Plochy užitkové zelen s nekomer ním využitím (zahrady)
Zahrádká ská osada na b ehu eky Oh e - do budoucna vymístit mimo území BC.
Zhodnocení NRBC, specifikace
NRBC je proti ÚTP zv tšeno a nejužšší místa jsou rozší eny o nové plochy (v této dob však
nefunk ní - jedná se o ornou p du). Další rozší ení tvo í úzké p írodní biotopy ekotonového
charakteru, které však výrazn zvyšují biodiverzitu
Biocentrum Myslivna na Oh i se rozkládá na obou stranách eky Oh e, ímž je zajišt na výrazn jší
ochrana koryta a jeho b eh .
P edm tem zájm ochrany p írody jso up edevším zachovalé lužní porosty a zachovalá p írodní
spole enstva slepých ramen a t ní. Do NRBC jsou zahrnuty také spole enstva na svazích, které
tvo í potenciální vegetace ernýšová dubohab ina a Mochnová doubrava.Z ploch kolem eky Oh e
vystupují úzké pruhy a pásy, p edevším na svazích. Územé je obklopeno intenzivn obd lávanou
zem d lskou krajinou a je nutné do budoucna zajistit jeho celistvost zalesn ním. U Doksan je údolí
eky Oh e p emost no viaduktem dálnice Litom ice - Praha. Vzdálenost mezi pilí i mostu je cca
500m. V budoucnu by bylo vhodné území BC rozší it u obce Host nice - Ostrov S.Klimenta - v
sou asné dob je zde na b ehu eky osada U Vyhnán . Vymíst ní staveb z nivy eky Oh e je nutné
také u obce Poplze - výrobní areál - okrasné školky .

Podklady pro vymezení
Kraj - název
Ústecký kraj
Podklady pro vymezení hranic
ÚP Žabov esky nad Oh í
poznámka/EXISTENCE ÚP
(STAV), SOULAD ÚP S
NAVRŽENÝM VYMEZENÍM
HRANIC NRBC

ÚP platný, hranice je v ÚP vedena schématicky v obd obné trase jako ÚTP z roku 1996,
hranice není vymezena na KN

ÚP Budyn nad Oh í
poznámka/EXISTENCE ÚP
(STAV), SOULAD ÚP S
NAVRŽENÝM VYMEZENÍM
HRANIC NRBC

ÚP platný, hranice je v ÚP vedena schématicky v obd obné trase jako ÚTP z roku 1996,
hranice není vymezena na KN

ÚPMšené-lázn
poznámka/EXISTENCE ÚP
(STAV), SOULAD ÚP S
NAVRŽENÝM VYMEZENÍM
HRANIC NRBC

ANO, ÚP JE PLATNÝ, HRANICE AKTUALIZACE

ÚP Doksany
poznámka/EXISTENCE ÚP
(STAV), SOULAD ÚP S
NAVRŽENÝM VYMEZENÍM
HRANIC NRBC

ANO, ÚP JE PLATNÝ
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ÚP Nové Dvory
poznámka/EXISTENCE ÚP
(STAV), SOULAD ÚP S
NAVRŽENÝM VYMEZENÍM
HRANIC NRBC

2009, ÚP JE PLATNÝ, HRANICE BYLA KONFRO NTOVÁNA S ZÚR ÚSTECKÉHO KRAJE

ÚP Radovesice u Libochovi
poznámka/EXISTENCE ÚP
(STAV), SOULAD ÚP S
NAVRŽENÝM VYMEZENÍM
HRANIC NRBC

PRO AKTUALIZACI BYBYL VYUŽITY ÚAP A ZÚ R

ÚP Libochovice
poznámka/EXISTENCE ÚP
(STAV), SOULAD ÚP S
NAVRŽENÝM VYMEZENÍM
HRANIC NRBC

2009, HRANICE NRBC 2 NEJSOU V ÚP ZAZNA ENY, JEN OBRYS DLE ÚTP 1996

ÚP Brozany nad Oh í
poznámka/EXISTENCE ÚP
(STAV), SOULAD ÚP S
NAVRŽENÝM VYMEZENÍM
HRANIC NRBC

NRBC . 2003

ANO, V TIŠT NÉ PODOB , AKTUALIZACE ÚZEMÍ NRBC ZV TŠUJE, P EDEVŠÍM U
OBCE HOST NICE (ORNÁ P DA), NA ZBÝVAJÍC PLOŠE JE HRANICE VEDENA V
SOULADU SE ZÚR ÚSTECKÉHO KRAJE

Mrchový kopec
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM

Zpracovatel - jméno
Autorizovaný zpracovatel - jmén o
EKOTOXA s.r.o.
Ing. Petr Ondruška
Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
Mrchový kopec
Název NRBC
2003
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
10/2009
Vým ra v ha
P vodní vým ra dle ÚTP
Vým ra po revizi
1003
772
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
%
39
Kost avová borová doubrava
75
8
Lipová doubrava
20
4
Topolová doubrava
5
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
1.7
Polabský
Biochory
podíl biochory v biocentru
vým ra biochory v biocentru
název
%
ha
2Do
1,28
9,91
2Lh
0,08
0,64
2RN
1,26
9,75
2RV
97,36
751,59
Reprezentativní biotopy
podíl biotopu v biocentru
vým ra biotopu v biocentru
íselný kód
%
ha
L3.1
5,40
41,67
L7.4
18,39
142,00
T5.3
0,35
2,72
sou et
24,14
186,39
Cílová spole enstva

Zdroj: Culek M. a kol,(2003): Biogeografické len ní eské republiky II. díl, AOPK
R,

ADBR
ADX
HDH

Acidofilní doubravy hydrofilní b ezové
Acidofilní doubravy xerické
Habrové doubravy

320

Cílová spole enstva

Zdroj: Culek M. a kol,(2003): Biogeografické len ní eské republiky II. díl, AOPK
R,

LOLM
LOLT
LOMO
LOPK
VOLS
VOLT
VOVS
VOVT

Pob ežní (úvalové) m kké luhy
Pob ežní (úvalové) tvrdé luhy
Mok adní (bažinné) k oviny a olšiny
Pob ežní (lužní, vrbové) k oviny
Vegetace rákosin a vysokých ost ic stojatých vod (litorál )
Vegetace rákosin a vysokých ost ic tekoucích vod (ripál )
Vegetace istých stojatých vod (sublitorál )
Vegetace istých tekoucích vod (subripál )
podíl stupn ekologické stability
Ekologická stabilita
stupe ekologické stability
v biocentru v %
0
1
1
14
2
1
3
64
4
15
5
5
Druh pozemku dle aktuálního stavu
ha
orná p da
76,06
lesní p da
646,88
louky, pastviny
10,12
vodní plochy, bažina, mo ál
0,28
chmelnice, vinice,sady, zahrady,
3,20
okrasné zahrady, parky
ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Limitem je hranice chrán ného ložiska písku
Potenciálním rizikem je t žba písk (zám r)
NRBC není v sou asné dob v optimální funk nosti a tak jeho stávajícím i potenciálním ohrožení m
je jeho aktuální stav a setrvávání v n m.
ást C - Rámcový návrh managamentu
název, místo uložení
datum
dle plán pé e
EVL - Pís iny u Oleška
vymezení území NATURA 2000
CZ4220184
jiné (rozepsat)
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
viz. p íloha . 2
B ehy a dno vodních tok
V území BC se nachází jen um lý vodní tok - Libotenická strouha, jeho koryto a b ehy jenutno
revitalizovat a uvést do p írod blízkého stavu. Tvo í hranici BC p i jeho úprav je nutné ešit také
navazující plochy (orná p da).
Zhodnocení NRBC, specifikace
NRBC proti ÚTP zmenšeno o plochy zastav né, odd lené komunikací, železnicí, energovody a
stavbami. Mezi obcí Hrdly a Trav ice je hranice vedena po okraji komunikace (v ÚTP b yla zahrnuto i
území za silnicí)
Zm ny proti ÚTP:
Území je zmenšeno o plochy orné p dy.
U obce Trav ice je hranice up esn na dle platného ÚP
V katastru Hrdly je hranice vedena poo okraji lesní ch pozemk
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Zhodnocení NRBC, specifikace
Mezi obcí Hrdly a Trav ice je hranice vedena po okraji komunikace (v ÚTP b yla zahrnuto i území za
silnicí)
a byla z plochy BC vy ata orná p da.
NRBC tvo í p edevším kulturní borové porosty, p írodní biotopy se vyskytují jen na mén než 1/5
plochy. Do NRBC byly za len ny také plochy orné p dy, které je nutné p evést alespo nejprve na
TTP, pozd ji umožnit jejich zar stání p irodními spole enstvy (je nutné usm rn ní z d vodu možné
expanze zejména trnovníku akátu).

Podklady pro vymezení
Kraj - název
Ústecký kraj
Podklady pro vymezení hranic
ÚP Libotenice
poznámka/EXISTENCE ÚP
(STAV), SOULAD ÚP S
NAVRŽENÝM VYMEZENÍM
HRANIC NRBC

ANO, VYMEZENÍ NA OKRAJI INTRAVILÁNU HRANICI DLE ÚP RESPEKTUJE, MIMO
INTRAVILÁN DOJDE KE ZMENŠENÍ NRBC A HRANICE JE VEDE NA ODLIŠN OD ÚP

ÚP Oleško
poznámka/EXISTENCE ÚP
(STAV), SOULAD ÚP S
NAVRŽENÝM VYMEZENÍM
HRANIC NRBC

NEMÁ ÚP

ÚP Trav ice
poznámka/EXISTENCE ÚP
(STAV), SOULAD ÚP S
NAVRŽENÝM VYMEZENÍM
HRANIC NRBC

ANO, PLATNÝ, NÁVRH NRBC MÍRN

UPRAVUJE HRANICI DÁL OD INTRAVILÁNU

ÚP Bohušovice nad Oh í
poznámka/EXISTENCE ÚP
(STAV), SOULAD ÚP S
NAVRŽENÝM VYMEZENÍM
HRANIC NRBC

ÚP NE EŠÍ INTRAVILÁN, ÚP JE V NÁVRHU

ÚP Terezín
poznámka/EXISTENCE ÚP
(STAV), SOULAD ÚP S
NAVRŽENÝM VYMEZENÍM
HRANIC NRBC

NRBC . 2004

ANO, 2008, ÚP NRBC NEVYMEZUJE, POUZE JA KO LBC

Mohelno
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM

Zpracovatel - jméno
Autorizovaný zpracovatel - jmén o
EKOTOXA s.r.o.
Ing. Radek Pavla ka
Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
Mohelno
Název NRBC
2004
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
07/2009
Vým ra v ha
P vodní vým ra dle ÚTP
Vým ra po revizi
565
570
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
%
7
ernýšová dubohab ina
65
35
Hadcová sleziníková doubrava
15
36
Bíková a/nebo jedlová doubrava
5
40
Hadcový penízkový bor
15
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
1.23
Jevišovický
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Biochory
název
-2BH
-2BS
-2RE
-2UH
-2US
-3BS
Reprezentativní biotopy
íselný kód
K3
L3.1
L6.5B
L7.1
L8.3
M1.4
S1.2
T1.1
T3.3A
T3.3D
T4.1
sou et
Cílová spole enstva

podíl biochory v biocentru
%
12,53
0,95
0,35
67,39
14,60
4,15
podíl biotopu v biocentru
%
0,46
13,36
14,09
2,80
2,45
0,01
0,02
1,61
0,80
2,53
0,01
38,14

vým ra biochory v biocentru
ha
71,43
5,41
2,02
384,11
83,23
23,66
vým ra biotopu v biocentru
ha
2,62
76,18
80,29
15,98
13,96
0,06
0,10
9,15
4,57
14,43
0,08
217,42

Zdroj: Culek M. (2003): Biogeografické len ní R, AOPK R; Pet í ek, V. et al.
(1999): Pé e o chrán né území I, Nelesní spole enstva. AOPK R, Praha, 452 s.;
Míchal. I., Pet í ek, V. eds. (1999): Pé e o chrán né území II, Lesní spole enstva.
AOPK R, Praha, 714 s

Habrové a lipové doubravy
Bory
Su ové a roklinové lesy
Mok adní a pob ežní k oviny a lesy
Vodní a bažinná spole enstva
Spole enstva skal, sutí, pís in a primitivních p d
K oviny
Xerotermní až semixerotermní trávníky a lemy
podíl stupn ekologické stability
Ekologická stabilita
stupe ekologické stability
v biocentru v %
1
5
2
5
3
60
4
25
5
5
Druh pozemku dle aktuálního stavu
ha
orná p da
2,48
lesní p da
457,85
louky, pastviny
74,07
vodní plochy, bažina, mo ál
34,09
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
1,00
ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
územím NRBC prochází hranice plochy pro ov ení lokalizace a rozsahu rozší ení jaderné elektrárny
Dukovany v rozsahu ochranného pásma jaderné elektrá rny
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ást C - Rámcový návrh managamentu
název
datum, místo uložení
NPR 249 Mohelenská hadcová
dle plán pé e
2006-2015, ÚSOP
step,
PR 869 Dukovanský mlýn,
2007-2016, ÚSOP
PR 1817 Mohelni ka
1995-2002, ÚSOP
EVL CZ0613325 Mohelenská
vymezení území NATURA 2000 hadcová step (k.ú. Dukovany,
2005
Mohelno)
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
Management stanovišt spo ívá v zachování charakteru oligotrofní hadcové step i. Hospoda ení na
zem d lské p d p i severní hranici NRBC (TTP i orná p da), sloužící jako nárazníková zóna, je
nutné zextenzivnit s omezením užití chemických pros t edk (ochranné post iky, pr myslová hnojiva
apod.) i p írodních hnojiv (mo vka, kejda apod.). V lesních porostech je t eba udržet, p ípadn
posilovat dominanci dubu, v nižších plohách s význa mnou p ím sí habru, lípy a jilmu, na svazích a
sutích s p ím sí borovice. Eliminovat holose ný zp sob hospoda ení ve prosp ch zp sobu
výb rného i max. holose ného maloplošného k vytvo ení p irozené prostorové i druhové struktury
lesních porost . U travnatých spole enstev je nutné odstra ování náletových d evin, regulace
porostu se ením, pop . ízenou pastvou. Na území je nutno zachovat lesní le my a k oviny.
Zhodnocení NRBC, specifikace
Navrhovaná hranice NRBC je vedena v tšinou po hranicích parcel dle KN. Severní hranice NRBC je
vedena podél komunikací (polní cesta i cesta II. t ídy), polní cesta odd luje louku kulturní od
polokulturní a je sou asn hranicí NPR. TTP i orná p da p i severní hranici tvo í ochrannou zónu
nejen NRBC, ale také NPR. Z tohoto logicky vyplývá omezení v hospoda ení. Západní ást NRBC
vymezeného dle ÚTP bylo rozší eno o území tzv. U jezera, rybníku, který postupn zazem uje.
Doprovodná pob ežní a mok adní vegetace rozši uje NRBC o odlišný biotop. Jižní ást, v oblasti PR
Dukovanský mlýn, byla hranice NRBC vymezena podle h ranice PR Dukovanský mlýn. Na n j
navazující ást NRBC vymezeného dle ÚTP orné p dy a lesních porost byla z NRBC vy ata. V
severovýchodní ásti NRBC je sou asná hranice vedena áste n ornou p dou. Navrhuje se její
vedení po rozhraní svahu. P i zm nách vedení hranice NRBC byly p írodní potenciální podmínky
zachovány. Rozší ení NRBC je v d sledku p i azení ploch s aktuální vegetací blížící se potenciá lní.
Jádrové území NRBC zaujímá stepní svahy.
V lesních porostech p evážn na východ ešeného území je hranice vedena skrze lesní porosty po
lesních cestách a h ebenech ve snaze repektovat hranice lesních oddíl .
Zhodnocení NRBC, specifikace
NRBC je rozd leno komunikací II. t ídy a vodní nádrží do n kolika segment . Bezprost ední kontakt
NRBC s ornou p dou díky charakteru terénu ohrožuje cílová stepní s pole enstva NRBC. V lesních
porostech se doporu uje hospoda ení výb rným zp sobem za podpory listnatých druh , p edevším
dubu, s vtroušenou lípou, habrem a jilmem v nižších , svahových polohách a na plošinách dubu s
vtroušenou borovicí, vedoucí k listnatým až smíšený m porost m s p irozenou prostorovou
strukturou. Podél komunikace II. t ídy vnikají do NRBC invazní druhy bylin i d evin, p edevším se
jedná o Robinia pseudoacacia a druhy rodu Reynouter ia. Další potenciální ohrožení m že vznikat z
ší ení nep vodních druh , které vysazují chata i u svých nemovitostí. Rybník v severozápadní ásti
ešeného území postupn zazem uje, doporu uje se náležitá revitalizace. EVL vyhlášené na tomt o
území je sou ástí vymezeného NRBC Mohelno.
Hranice navrženého NRBC se nepatrn rozší ila, nov byl zahrnut do NRBC rybník v severozápadní
ásti a n které lesní porosty, které byly vymezeny lesními ce stami. Naopak je vylou ena ást orné
p dy v severovýchodní ásti NRBC.
Lokalitu protíná komunikace II. t ídy Mohelno-Dukovany, p edevším podél této komunikace pronikají
do NRBC invazní rostliny. Vzhledem k vysokému podíl u druhu Robinia pseudoacacia v této oblasti
R je nutné její ší ení korigovat. Negativní vliv na ochranu p írody má soustava vodních nádrží na
ece Jihlav sloužící jaderné elektrárn Dukovany.
Východn po proudu toku eky Jihlavky, jejíž ka on je nadregionálním biokoridorem, navazují na
vymezené NRBC PR 888 Biskoupský kopec, PR 2134 Velk á skála, PP 1419 Kozének

Podklady pro vymezení
kraj - název
Kraj Vyso ina
Podklady pro vymezení hranic
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ZÚR kraje Vyso ina
forma
výkres Plochy a koridory nadmístního význam u
zdroj/autor
DHV, spol. s r.o., Praha, AURS, spol. s r.o., Praha
m ítko
1:100 000
rok po ízení
2008
ÚAP Kraje Vyso ina
zdroj/autor
Atelier T-plan, s.r.o., Praha
m ítko
1:100 000
sou . systém
S-JTSK
rok po ízení
2008
ÚAP ORP Nám š nad Oslavou
zdroj/autor
Urbanistické st edisko Brno, spol. s r.o.
m ítko
1:10 000
sou . systém
S-JTSK
rok po ízení
2008
ÚAP ORP T ebí
zdroj/autor
URBAPLAN spol. s r. o., Hradec Králové
m ítko
1:25 000
sou . systém
S-JTSK
rok po ízení
2008
Územní plán obce Dukovany
zdroj/autor
Urbanistické st edisko Jihlava, spol. s r.o.
sou . systém
S-JTSK
rok po ízení
2010
poznámka
schváleno zadání
Územní plán obce Lhánice
sou . systém
S-JTSK
rok po ízení
2010

NRBC . 2005

Soos
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM

Zpracovatel - jméno
Autorizovaný zpracovatel - jmén o
EKOTOXA s.r.o.
Ing. Jan Šteflí ek
Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
Soos
Název NRBC
2005
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
10/2009
Vým ra v ha
P vodní vým ra dle ÚTP
Vým ra po revizi
216
482, + 123%
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
%
Pino rotundatae-Sphagnetum,
Eriophoro vaginati-Pinetum
49 komplex submontánních
14
sylvestris Scheuchzerioborových rašeliniš
Caricetea fuscae, OxycoccoSphagnetea
Luzulo albidae-Quercetum
36 biková a/nebo jedlová
86
petraeae, Abieti-Quercetum
doubrava
Genisto germanicae-Quercion
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
1.26
Chebsko-Sokolovský

325

Biochory
název
4Ro Vlhké plošiny na kyselých
horninách 4. v.s.
A27 Antropogenní reliéf na
pís itých hlínách v suché oblasti
4. v.s (-4AN)
4Dr Podmá ené sníženiny s
hlubokými rašeliništi
Reprezentativní biotopy
íselný kód
L1
L7.3
L7.1
L10.1
L10.2
L10.3
L10.4
R2.3
T7
M1.2
sou et
Cílová spole enstva
biochora
4Ro

podíl biochory v biocentru
%

vým ra biochory v biocentru
ha

48

224,00

3

16,00

49

227,00

podíl biotopu v biocentru
vým ra biotopu v biocentru
%
ha
0,79
3,78
7,92
38,18
0,85
4,09
10,66
51,40
1,09
5,27
1,41
6,79
0,42
2,02
0,10
0,49
0,97
4,66
0,58
2,82
24,79
119,50
cílové ekosystémy dle Biogeografického len ní R, II.díl
P irozené
Náhradní
ADJ, BUAJ
MTM
PRBO, LOMO, PRPM, VOVS,
4DRr
PRPM
VOLS
ADJs, ADBR, BUAJs, BUKJs,
A27
LOMO, VOLS, VOVS
podíl stupn ekologické stability
Ekologická stabilita
stupe ekologické stability
v biocentru v %
1
1
2
9
3
33
4
51
5
6
Druh pozemku dle aktuálního stavu
ha
orná p da
37,66
lesní p da
131,71
louky, pastviny
304,18
vodní plochy, bažina, mo ál
39,85
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
0,06
ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC n jak
ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC, výstavba
nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Na SV možnost st etu s t žbou (rašelina, , neregulovaná turistika
Lesní hospodá ství nep izp sobené požadavk m ÚSES
ást C - Rámcový návrh managamentu
název, místo uložení
datum
dle plán pé e
NPR Soos
1.1.1999 (neaktuální)
vymezení území NATURA 2000 CZ0410150 EVL Soos
26.10 .2009
LHP
nebyla poskytnuta data
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Návrh zásad managamentu
Dle plán pé e v ZCHÚ pe ovat i o další podobné lokality v NRBC. Zejména chr ánit unikátní
slanomilná a rašeliništní spole enstva, sledovat vodní režim v celém území biocentr a. P im en
regulovat návšt vnost – zásada optimální popularizace p i minimálním narušování prost edí.
Za ízení pro cestovní ruch umís ovat zásadn mimo NRBC - vyjma nau ných stezek a za ízení s tím
související.
Zhodnocení NRBC, specifikace
NRBC Soos zahrnuje unikátní spole enstrva rašeliništní a slanomilná, chrán ná v NPR Soos.
Vymezení biocentra vytvá í ochranný lem kolem jadrového území, tvo eného NPR a vymezení EVL
Soos korigované dle hranic katastrálních pzemk a skute ných pom r v terénu..
Hranice biocentra jsou vedeny p evážn po hranicích katastrálních pozemk . Zahrnují plochu EVL
CZ 041050 Soos bez polních pozemk na JZ a t ženého dobývacího prostoru na SV.
Oproti ÚTP je biocentrum rozší eno k hranicím EVL Soos v etn apendixu na JV.
Na severu a severozápad je hranice vymezena dle hranic katastrálních poze mk nad rámec EVL.
Tyto plochy budou též plnit funkci nárazníkového pá sma v i EVL a NPR.

Podklady pro vymezení
Kraj - název
Karlovarský kraj
Podklady pro vymezení hranic
Územní plány obcí
T ebe
stav p ed 1.1.2007
Skalná
návrh
Milhostov
stav p ed 1.1.2007
K ižovatka
stav p ed 1.1.2007

NRBC . 2006

Rašeliništ Ruda

Horusický rybník

NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM
Zpracovatel - jméno
Autorizovaný zpracovatel - jmén o
EKOTOXA s.r.o.
Ing. Pavel Popela
Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
Rašeliništ Ruda - Horusický rybník
Název NRBC
2006
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
10/2009
Vým ra v ha
P vodní vým ra dle ÚTP
Vým ra po revizi
498,86
499,88
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
%
AD-L7.3
Vaccinio vitis-ideae-Quercetum
20,00
AD-L7.2
Abieti - Quercetum
25,00
BO-L10.4
Pino rotundatae-Sphagnetum
25,00
komplex rašeliniš
PR-R2.3
15,00
Scheuchzerietalia palustris
LO-L2.2
Alnus - Padus, Quercus - Padus
15,00
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
1.31
T ebo ský
Biochory
podíl biochory v biocentru
vým ra biochory v biocentru
název
%
ha
4Dr
63,20
315,39
4Ro
20,16
100,60
4RU
24,79
123,68
4To
0,87
4,32
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Reprezentativní biotopy
íselný kód
L1
L7.2
L10.2
L7.1
Cílová spole enstva

podíl biotopu v biocentru
%
1,34
0,86
0,35
0,11

vým ra biotopu v biocentru
ha
6,69
4,31
1,76
0,57

Zdroj: fyziotypy: Pet í ek V. a kol. (1999): Pé e o chrán ná území I,
AOPK R, Praha, s.68-72

lužní spole enstva st emchových doubrav a olšin, ostr vky
bažinné olšiny, sukcesní stadia vrbových k ovin, rašelinné b eziny
spole enstva stojatých i tekoucích vod, mok adní spole entva
VO
vysokých ost ic, rákosin a bahnitých substrát
PR
rašeliništ
MT
vlhké pchá ové, bezkolencové a psárkové louky
BO
rašelinné blatkové bory
AD
acidofilní jedlové a brusnicové doubravy
podíl stupn ekologické stability
Ekologická stabilita
stupe ekologické stability
v biocentru v %
1
0
2
2
3
10
4
75
5
13
Druh pozemku dle aktuálního stavu
ha
orná p da
30,65
lesní p da
257,21
louky, pastviny
98,53
vodní plochy, bažina, mo ál
212,48
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
0,30
ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
V územních plánech je území stabilizované a bez ohr ožení
V severní ásti do plochy BC bude zasahovat mírn oblouk plánovaného IV. železni ního koridoru
(probíhá p esn jší vym ování hranic PR Horusická blata - správa CHKO T ebo sko)
ást C - Rámcový návrh managamentu
název, místo uložení
datum
PR Rašeliništ Hovízna
2003,2004 (Správa CHKO
dle plán pé e
PR Horusická blata
T ebo sko)
NPR Ruda
EVL Ruda (CZ0314109), EVL
vymezení území NATURA 2000 Malý Horní rybník (CZ0312040) 2004
a PTO T ebo sko (CZ0311033).
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
Ochrana a prohloubení p irozeného charakteru zachovaného segmentu harmonick é kulturní krajiny
extenzivním, p írod blízkým využitím r znorodých segment stávající kostry ekologické stability.
Rekonstrukce degradovaných ástí lesních porost , zejména obnova dubojedlových porost na
vhodných stanovištích.
LO
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Zhodnocení NRBC, specifikace
Zachovaná partie harmonické kulturní krajiny Vesels kých blat s antropogenními p írod blízkými
biotopy rybník , luk, pozm n ných, ale p írod blízkých borových les a nelesní vegetace rašeliniš .
V lesních porostech p evládají kmenoviny BO s p ím sí BR, DB, OS, LP, SM a OL, druhotné porosty
p irozeného charakteru borových doubrav a rašelinných bor . Na rašeliništích místy p irozené
porosty rašelinných b ezin, v porostech p ím s OL, s podrostem BR, OL, KRO, VRP, TAV, v
bylinném pat e je astou dominantou Molinia coerulea.
Na nelesních plochách p evládají vlhké louky p evážn spol. Calthenion a Molinion, místy
ruderalizované, místy p irozen zachované s výskytem Dactylorhiza majalis, Pedicul aris sylvatica a
Orchis morio, p evažují porosty s dominancí Carex canescens, C. ros trata, Molinia coerulea nebo
Calamagrostis canescens. Hojné porosty k ovin Spiraea salicifolia. V litorálech rybník (Horusický,
Švarcenberg, Pon dražský) jsou vyvinuty p irozené porosty rákosin a vysokých ost ic.
Zachované biotopy rašeliniš .
Ve volné krajin byly hranice vedeny p edevším po hranicích pozemk (KN), v n kterých p ípadech
na okrajích porost (ortofotomapa), na lesní p d pak po hranicích lesních odd lení (porostní mapy),
hranice probíhají bez problém .

Podklady pro vymezení
Kraj - název
Jiho eský kraj
Podklady pro vymezení hranic
ZÚR
m ítko
1:50000
sou . systém
S - JSTK
rok po ízení
2008
poznámka
jsou t sn p ed schválením
Územn plánovací dokumentace
ZÚR Jiho eského kraje
(2006)
drobné zm ny
ÚP Bošilec
drobné zm ny
ÚP Pon drážka
drobné zm ny
ÚP Veselí nad Lužnicí
drobné zm ny

NRBC . 2007

Pta í hora

Údolí Opavy

NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM
Zpracovatel - jméno
Autorizovaný zpracovatel - jmén o
EKOTOXA s.r.o.
Ing.Petr Ondruška
Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
Pta í hora-Údolí Opavy
Název NRBC
2007
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
10/2009
Vým ra v ha
P vodní vým ra dle ÚTP
Vým ra po revizi
1527
1433
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
%
18
Bu ina s ky elnicí devílistou
70
20
Kost avová bu ina
30
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
1.54
Nízkojesenický
Biochory
podíl biochory v biocentru
vým ra biochory v biocentru
název
%
ha
4Nh
10,14
146,43
4VM
87,64
1254,33
5BM
2,23
32,38
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Reprezentativní biotopy
íselný kód
L2.2
L5.1
L5.4
sou et
Cílová spole enstva

podíl biotopu v biocentru
%
2,63
27,87
4,35
34,85

vým ra biotopu v biocentru
ha
38,28
405,21
63,23
506,73

Zdroj: Culek M. a kol,(2003): Biogeografické len ní eské republiky II. díl, AOPK
R,

BUAD
BUAS
BUKD
BUKK
LOMO
LONO
LONS
LOPK
VOLT
VOVS
VOVT

Acidofilní bu iny s dubem
Acidofilní bu iny s jedlí a smrkem
Kv tnaté a kalcifilní bu iny s dubem
Kv tnaté a kalcifilní bu iny s klenem a jedlí
Mok adní (bažinné) k oviny a olšiny
Nivní poto ní olšiny Olše lepkavé
Nivní (pob ežní) smrkové olšiny
Pob ežní (lužní, vrbové) k oviny
Vegetace rákosin a vysokých ost ic tekoucích vod (ripál )
Vegetace istých stojatých vod (sublitorál )
Vegetace istých tekoucích vod (subripál )
podíl stupn ekologické stability
Ekologická stabilita
stupe ekologické stability
v biocentru v %
1
1
2
3
3
51
4
36
5
10
Druh pozemku dle aktuálního stavu
ha
orná p da
13,98
lesní p da
1316,91
louky, pastviny
109,62
vodní plochy, bažina, mo ál
9,53
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
2,23
ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika – zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Územním limitem je hranice zastav ného území obce Kunov v niv eky Opavy a rozvoj obce Nové
He mínovy. Rozvoj nivy Opavy je regulován odsazenými h rázemi
Niva eky Opavy je ohrožena vlivem plánovaného vodního dí la a realizací protipovod ových
opat ení v katastru obce Nové He minovy. Ohrožením m že být zejména výstavba nové silnice
(obchvat obce na severním svahu jižn od obce
ást C – Rámcový návrh managamentu
název, místo uložení
datum
dle plán pé e
NPP Pta í Hora
1996-2012, 2002-2011, AOPK
PR Kunov
není uveden v ÚSOP AOPK
vymezení území NATURA 2000 NE
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
viz. p íloha . 2
NRBC je v sou asné dob velmi málo funk ní a ani v sou asné struktu e nemá perspektivu ke
zlepšení své funkce. Je nutné vypracovat Plán p evodu zejména lesních kultur v souladu s posláním
NRBC
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Jednotlivé staby a jejich areály
Obec Kunov, nacházející se uvnit území BC jsou vyjmuty. Je nutné stanovit konkrétní limity pro
vzájemnou koexistenci (ovzduší, voda, režim obslužn osti, hluk, prostupnost pro p írodní organismy v
p ípad st etu s migra ními trasami - vodní toky, migrace obojživelník , hnízd ní pták apod.)
Zhodnocení NRBC, specifikace
PR Pta í Hora a PR Kunov. NRBC Pta í Hora a údolí eky Opavy je umíst na v území, které bude
dot ené realizací vodního díla
Zm ny proti ÚTP: Vymezení NRBC je vedeno na stejném území jako ÚTP. Území zahrnuje
nejvýznam nší biotopy (L 5.1 a L 2.2A). Ochrana genového územ í PR Pta í hora je sou ástí NRBC
a zahrnuje i blízké území s podmínkami pro rozvoj p irozené obnovy mod ínu (Larix decidua)
Vedení hranice je tém po celé délce vedeno po hranicích parcel, které je možné vylišit v terénu
Na lesních pozemcích je vedeno po lesních cestách. Cesty, pokud jsou hranicí NRBC nejsou
zahrnuty do území.
U intravilánu je hranice vedena po polních cestách a hranicích parcel.
NRBC bylo proti ÚTP umíst no jinak. Hranice jsou upraveny tak, aby vymezené ú zemí
reprezentovalo p edevším existující bu iny a zahrnulo území NPR Pta í Hora. Proti ÚTP se území
zmenšilo o cca 100ha.P esto má stále dostate nou rozlohu.

Podklady pro vymezení
Kraj - název
Moravskoslezský kraj
Podklady pro vymezení hranic
ÚP Nové He minovy
poznámka/EXISTENCE ÚP
(STAV), SOULAD ÚP S
NAVRŽENÝM VYMEZENÍM
HRANIC NRBC

ZM NA VYMEZENÍ NRBC, ÚP NEEXISTUJE

ÚP Široká Niva
poznámka/EXISTENCE ÚP
(STAV), SOULAD ÚP S
NAVRŽENÝM VYMEZENÍM
HRANIC NRBC

ZM NA VYMEZENÍ NRBC, ÚP NEEXISTUJE

ÚP Oborná
poznámka/EXISTENCE ÚP
(STAV), SOULAD ÚP S
NAVRŽENÝM VYMEZENÍM
HRANIC NRBC

ZM NA VYMEZENÍ NRBC, ÚP NEEXISTUJE

ÚP Milotice nad
Opavou
poznámka/EXISTENCE ÚP
(STAV), SOULAD ÚP S
NAVRŽENÝM VYMEZENÍM
HRANIC NRBC

ZM NA VYMEZENÍ NRBC, ÚP NEEXISTUJE

ÚP Bruntál
poznámka/EXISTENCE ÚP
(STAV), SOULAD ÚP S
NAVRŽENÝM VYMEZENÍM
HRANIC NRBC

ZM NA VYMEZENÍ NRBC, ÚP NEEXISTUJE

ÚP aková
poznámka/EXISTENCE ÚP
(STAV), SOULAD ÚP S
NAVRŽENÝM VYMEZENÍM
HRANIC NRBC

ZM NA VYMEZENÍ NRBC, ÚP NEEXISTUJE
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NRBC . 2008

Mnichovské hadce
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM

Zpracovatel - jméno
Autorizovaný zpracovatel - jmén o
EKOTOXA s.r.o.
Ing. Jan Šteflí ek
Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
Mnichovské hadce
Název NRBC
2008
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
03.-05.2010
Vým ra v ha
P vodní vým ra dle ÚTP
Vým ra po revizi
1094
1226, +12%
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
%
24
Biková bu ina; Luzulo-Fagetum
30%
Podmá ená rohozcová smr ina;
44
Mastigobryo-Piceetum incl.
70%
Sphagno-Piceetum
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
1.60
Hornoslavkovský
Biochory
podíl biochory v biocentru
vým ra biochory v biocentru
název
%
ha
5BJ -Erodované plošiny na
18,05
221,3
bazickém krystaliniku 5. v.s.
5BR - Erodované plošiny na
1,31
16,0
kyselých plutonitech 5. v.s.
5BS - Erodované plošiny na
2,07
25,4
kyselých metamorfitech 5. v.s.
5Do - Podmá ené sníženiny na
1,26
15,4
kyselých horninách 5. v.s.
5Dr - Podmá ené sníženiny s
1,80
22,0
menšími rašeliništi 5. v.s.
5UJ - Výrazná údolí v bazickém
0,06
0,7
krystaliniku 5. v.s.
5ZH - H bety na hadcích 5. v.s.
73,47
901,0
6BJ - Erodované plošiny na
1,99
24,4
bazickém krystaliniku 6. v.s.
Reprezentativní biotopy
podíl biotopu v biocentru
vým ra biotopu v biocentru
íselný kód
%
ha
L5.4
0,041
0,500
L8.1B
26,395
323,604
L9.2A
0,051
0,619
L9.2B
9,324
114,314
L10.2
0,004
0,054
R1.2
0,001
0,012
R1.4
0,035
0,440
R2.2
1,048
12,860
R2.3
0,001
0,077
S1.2
0,169
2,071
S1.3
0,017
0,209
T8.2B
0,153
1,875
sou et
37,240
456,635
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Cílová spole enstva
biochora

cílové ekosystémy dle Biogeografického len ní R
P irozené
Náhradní
BUAS, BUKK, BUKJ, LONS,
5BJ
LONO
5BR
BUAS, LOMO, LONS
ATT, ATV
5BS
BUAS, BUAJ, LONO
ATT, ATV
BUAJ, SMP, LOMO, LONS,
5Do
MTH, PRPM, VOLS, VOVS
LONO
5Dr
SMP, PRSM, LOMO, LONS
PRPM, VOLS, VOVS
BUKK, SUB, SPS, BOAS,
5UJ
LONO, VOLT, VOVS
5ZH
BOAS, SPS
ATV
6BJ
BUAS, BUKK
podíl stupn ekologické stability
Ekologická stabilita
stupe ekologické stability
v biocentru v %
1
0
2
5
3
40
4
37
5
18
Druh pozemku dle aktuálního stavu
ha
orná p da
11,40
lesní p da
1058,24
louky, pastviny
142,00
vodní plochy, bažina, mo ál
14,35
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
0,00
ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Jádrové území je tvo eno vzácnými lokalitami s výskytem chrán né a kriticky ohrožené vegetace
vázané na hadcový podklad. V minulosti se jednalo o extenzivn obhospoda ovanou krajinu, která je
typická svým parkovým charakterem.
NRBC Mnichovské hadce se nacházejí v 1.zón CHKO Slavkovský les, proto se zde nep edpokládá
územní rozvoj, který by m l zásadní vliv na biodiverzitu.
Potenciálním rizikem je budoucí nep im ený rozvoj turistického ruchu, který by mohl negati vn
ovlivnit zdejší chrán né fragmenty p írody. Již dnes jsou hojn navšt vovaná zdejší ZCHÚ, zatím
však nedochází k výraznému ohrožení.
ást C - Rámcový návrh managamentu
dle plán pé e
název, místo uložení
datum
NPP Úpolínová louka pod
1261
K ížky, CHKO Slavkovský les
NPP K ížky, CHKO Slavkovský
198
1.1.2005 - 31.12.2014
les
PP Dominova skalka, CHKO
1142
1.1.2004 - 31.12.2013
Slavkovský les
NPR Pluh v bor , CHKO
320
1.1.2004 - 31.12.2013
Slavkovský les
509
PR Vl ek, CHKO Slavkovský les 1.1.2003 - 31.12.2012
PR Mok ady pod Vl kem, CHKO
1755
1.1.2003 - 31.12.2012
Slavkovský les
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vymezení území NATURA 2000
2783 (CZ0414026)
2775 (CZ0412070)
jiné (rozepsat)

název

datum vyhlášení

EVL Úpolínová louka - K ížky
EVL Raušenbašská lada
EECONET území
Slavkovský les
nebyla poskytnuta data

22.12.2004
22.12.2004
EU Corine Biotopes
Marianskolazenske hadce

LHP
Návrh zásad managamentu
NRBC Mnichovské hadce pokrývá z 87% lesní p da, p evážn v majetku L R. Cca 20% je v
majektu AOPK, kde jsou vyhlášeny ZCHÚ. Na t chto územích jsou zpracovány plány pé e, které
doporu ují extensivn a šetrn obhospoda ovat mok adní a hadcová spole enstva p i zachování
zvlášt chrán ných a kriticky ohrožených druh rostlin a živo ich .
Na ostatních lesních pozemcích je doporu eno ekologické a p írod blízké hospoda ení, podpora
p irozeného zmlazování a výsadba p irozených lesních d evin. Na skalních výchozech hadcových
hornin bude up ednost ována p irozená obnova bor , na které je vázána chrán ná i kriticky
ohrožená hadcová flóra, p íp. udržováno bezlesí.
Zhodnocení NRBC, specifikace
Celková hodnota NRBC je vázána na spole enstva hadcovýh podklad . Specifickým požadavkerm
NRBC není bezzásahovost a nep ítomnost lov ka, ale naopak pro rozvoj p írodních fenomén je
zásah lov ka nezbytný.
Hranice BC je vymezena dle ÚTP s korekcemi dle hran ic rozd lení lesa, hranic katastrálních
pozemk a hranic ZCHÚ. Oproti ÚTP jsou k BC p i len na území NPP Upolínová louka pod K ížky
a PR Mok ady pod Vl kem.
Územn plánovací dokumentace je vypracována jak na úrovni kraje tak na úrovni obcí. Krajská
dokumentace je zastoupena ÚP VÚC. ZÚR se zatím zpra covává. Pracovní vymezení ZÚR je totožné
s hranicí EVL Upolínová louka – K ížky a EVL Raušenbašská lada. Územní plány obcí jso u
vypracovány ve starší verzi a proto se p edpokládá do roku 2015 jejich aktualizace. V Nové V si
zatím ÚP zcela chybí. Ke st et m s územním plánem nedochází.

Podklady pro vymezení
Kraj - název
Karlovarský
Podklady pro vymezení hranic
ÚZEMN PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE:
ZÚR
KV - p ed schválením
ÚP VÚC
okresu Cheb
Územní plány obcí
Nová Ves
ÚP není zpracován
Prameny
ÚP zóny - ÚSES ne eší
Mnichov
ÚP obce - žádné st ety
Mariánské Lázn
ÚP m sta - žádné st ety

NRBC . 2009

Dá ko
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM

Zpracovatel - jméno
Autorizovaný zpracovatel - jmén o
EKOTOXA s.r.o.
Ing. Radek Pavla ka
Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
Dá ko
Název NRBC
2009
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
01/2010
Vým ra v ha
P vodní vým ra dle ÚTP
Vým ra po revizi
818
926
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ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
18
Bu ina s ky elnicí devítilistou
44
Podmá ená rohozcová smr ina
Komplex submontánních
49
borových rašeliniš
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
1.49
Železnohorský
1.65
Ž árský
Biochory
podíl biochory v biocentru
název
%
4BD
5,98
5Do
37,44
5Dv
55,04
5VS
1,53
Reprezentativní biotopy
podíl biotopu v biocentru
íselný kód
%
L2.2
0,51
L9.2A
4,94
L9.2B
18,85
L10.2
2,96
L10.4
5,89
M1.7
0,08
R2.2
0,38
R2.3
2,77
T1.9
0,18
T2.3B
0,09
T3.4D
0,21
V1F
1,05
sou et
37,90
Cílová spole enstva

%
25
55
20

vým ra biochory v biocentru
ha
55,33
346,70
509,63
14,14
vým ra biotopu v biocentru
ha
4,69
45,79
174,58
27,38
54,50
0,75
3,50
25,66
1,64
0,86
1,91
9,74
350,99

Zdroj: Culek M. (2003): Biogeografické len ní R, AOPK R; Pet í ek, V. et al.
(1999): Pé e o chrán né území I, Nelesní spole enstva. AOPK R, Praha, 452 s.;
Míchal. I., Pet í ek, V. eds. (1999): Pé e o chrán né území II, Lesní spole enstva.
AOPK R, Praha, 714 s

Bu iny a jedliny
Smr iny
Mok adní a pob ežní k oviny a lesy
Bory
Spole enstva prameniš a rašeliniš
Vodní a bažinná spole enstva
podíl stupn ekologické stability
Ekologická stabilita
stupe ekologické stability
v biocentru v %
1
5
2
5
3
50
4
30
5
10
Druh pozemku dle aktuálního stavu
ha
orná p da
9,40
lesní p da
606,86
louky, pastviny
136,75
vodní plochy, bažina, mo ál
210,77
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
0,19
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ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC n jak
ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC, výstavba
nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Plocha NRBC je v ZÚR KVy i ÚP obcí stabilizována. Významn jší limity a st ety v rozporu s funkcí
biocentra nebyly zjišt ny.
Lokalita byla v minulosti výrazn ovlivn na t žbou rašeliny. Lesnické meliorace jsou v sou asné dob
nejv tším degrada ním faktorem podmá ených smr in mimo jádrové území stávající NPR Dá ko. Severní
ást NRBC je typická svými unikátními biotopy (mok ady, rašeliništ a podmá ené smr iny) - unikátní
p írodní biocentrum. Okolní porosty, p evážn v jižní áati NRBC jsou smrkovými monokulturami, které
mohou negativn p sobit na unikátní biotopy v severní ásti NRBC. Oblast Velkého Dá ka je velmi
intenzivn turisticky využívané. Díky zvyšující se intenzit dopravy, intenzit turistiky a výsadeb u
rekrea ních objekt hrozí potenciální ohrožení biotop ze strany nep vodních i invazních druh rostlin.
Je nutné dodržovat striktní zásady omezující intenz itu rybochovu. Mok adní a podmá ené oblasti by
nepat i nými melioracemi i odvodn ním, neodbornými zásahy do podloží mohly degradovat . Nutné je
dodržování správných zásad typologického hospoda ení nejen v lesních porostech, eliminovat holose ný
zp sob hospoda ení ve prosp ch vytvo ení p irozené prostorové i druhové struktury lesních poro st a
podpory buku a jedle.
U TTP je nutné odstra ování nálet a eliminovat intenzivní zp sob hospoda ení p edevším v navazujících
plochách na NRBC. Navazující podmá ené polokulturní louky je nutné zachovat se stávají cím vodním
režimem, zamezit odvod ování a hnojení. Tyto plochy fungují jako nárazníko vá zóna.
ást C - Rámcový návrh managamentu
název
datum, místo uložení
NPR 1045 Radostínské
2009-2018, Správa CHKO
dle plán pé e
rašeliništ ,
Ž árské vrchy
2009-2018, Správa CHKO
NPR 2473 Dá ko
Ž árské vrchy
EVL CZ0614053 Dá ská
vymezení území NATURA 2000 rašeliništ (k.ú. Radostín u
Vojnova M stce, Vojn v M stec)
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
Zavedení typologického zp sobu lesního hospoda ení, hospoda ení výb rným zp sobem. Z
bezlesých ploch rašeliniš je nutno odstra ovat nežádoucí d eviny. Okolní porosty je nutné
stabilizovat, tak aby byly odoln jší v i imisím a v trným kalamitám. Na území TTP je vhodné
hospoda it extenzivn . Nezbytná podpora retence vody v krajin , zamezení melioracím a jakýmkoli
jiným zásah m do podloží území. Omezení turistiky jen na vyzna ené stezky. Eliminace náletových
d evin na TTP a p ípadn invazních i nep vodních d evin. Extenzivní rybochov v obou vodních
nádržích. Eliminovat vliv zem d lské innosti, zejména eutrofizace lokality vlivem hnojen í.
Zhodnocení NRBC, specifikace
Geomorfologicky pln reprezentativní - Bioregion je tvo en vrchovinou na rulách. P evažuje 5.,
jedlovo-bukový vegeta ní stupe s typickou hercynskou biotou s horskými a exklávní mi prvky,
p edevším na rašeliništích a podmá ených smr inách. Porost dle popisu v Katalogu biotop z
hlediska fyziognomie, p ítomnosti diagnostických druh i z hlediska dalších charakteristik je
zachován pouze ve fragmentech, a to p edevším v oblastech podmá ených, terénních depresích a
pob ežní vegetace vodních tok a mok adech. Porosty p edevším v severní ásti NRBC odpovídají
potenciální p irozené vegetaci - p edevším acidofilní bu iny, i náhradní p irozené vegetaci spole enstva rašeliniš a rašelinných luk. Jižní ást území je siln ovlivn na hospoda ením v lesních
porostech v minulosti - holose ný zp sob hospoda ení, smrkové monokultury.
Vzhledem k p ímé návaznosti EVL, MZCHÚ na ornou p du se doporu uje p edevším v centrální
ásti NRBC, v okolí obce Radostín, p i adit k NRBC plochy orné p dy s režimem extenzivního
hospoda ení (eliminace odvodn ní, hnojení) pro zajišt ní nárazníkové zóny pro unikátní biotopy
(EVL, MZCHÚ).
Hranice NRBC je vymezena dle hranic parcel KN, v mí st p esah území EVL i MZCHÚ byly
hranice NRBC p izp sobeny respektováním t chto chrán ných území se zp esn ním hranice na
hranice parcel KN. Díl í zm ny ve vymezení hranice NRBC jsou zp sobeny zp esn ním hranice na
hranice KN. T mito zm nami hranice nebyly zm n ny potenciální p írodní podmínky NRBC.
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Zhodnocení NRBC, specifikace
V oblasti radiu cca 10 km se od NRBC nachází n kolik MZCHÚ, a to NPR 537 Žákova Hora, NPR
1886 Ransko, PR 913 Branty, PR 940 Pod Kamenným vrc hem, PR 941 Olšina u Skleného, PR 1222
Ští í d l, PR 1224 Ranská jezírka, PR 1227 eka, PP 818 Brožova skála, PP 819 Sv tnovské údolí,
PP 916 Tis vka, PP 917 Mlýnský potok a Uhlí ky, PP 939 Sklenské louky, PP 1143 Louky u erného
lesa, PP 1279 Suché kopce, PP 1446 Peperek, PP 1637 Zlámanec, PP 1704 Návesník, PP 1705
Utopenec a EVL CZ0613809 Dívka, CZ0615014 Louky u
erného lesa, CZ0610412 Ransko,
CZ0613821 Rejznarka, CZ0613333 Stavišt , CZ0614059 Ští í d l- eka

Podklady pro vymezení
Kraj - název
Kraj Vyso ina
Podklady pro vymezení hranic
ZÚR kraje Vyso ina
forma
výkres Plochy a koridory nadmístního význam u
m ítko
1 : 100 000
rok po ízení
2008
poznámka
ZUR jsou ve fázi projednávání
ÚAP Kraje Vyso ina
zdroj/autor
Atelier T-plan, s.r.o., Praha
m ítko
1:100 000
sou . systém
S-JTSK
rok po ízení
2008
ÚAP ORP Ž ár nad Sázavou
zdroj/autor
Studio P, Ing. arch. Marie Psotová, Ž ár nad Sázavou
m ítko
1:10 000
sou . systém
S-JTSK
rok po ízení
2009
ÚPD obce Radostín
zdroj/autor
Drupos-Projekt v.o.s., havlí k v brod
m ítko
1:2 880
sou . systém
S-JTSK
rok po ízení
1997
poznámka
nové zadání ÚPD 2009
ÚPD obce Vojn v M stec
zdroj/autor
Studio P, Ing. arch. Marie Psotová, Ž ár nad Sázavou
m ítko
1:5 000
sou . systém
S-JTSK
rok po ízení
2006

NRBC . 2010

Rejvíz
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM

Zpracovatel - jméno
Autorizovaný zpracovatel - jmén o
EKOTOXA s.r.o.
Ing. Petr Ondruška
Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
Rejvíz
Název NRBC
2010
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
04-05/2010
Vým ra v ha
P vodní vým ra dle ÚTP
Vým ra po revizi
478
632

337

ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
25
Smrková bu ina
44
Podmá ená rohovcová smr ina
Komplex submontánních
49
borových rašeliniš
18
Bu ina s ký elnicí devítilistou
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
1.7.
Jesenický
Biochory
podíl biochory v biocentru
název
%
5BQ
16,45
5Dr
31,46
5Dv
35,31
5SJ
4,03
5SQ
0,11
5UJ
12,59
Reprezentativní biotopy
podíl biotopu v biocentru
íselný kód
%
L10.1
0,02
L10.4
5,54
L9.2A
23,03
L9.2B
4,03
R2.3
0,51
R3.3
0,03
sou et
33,17

%
30
45
15
10

vým ra biochory v biocentru
ha
103,80
198,52
222,83
25,40
0,69
79,46
vým ra biotopu v biocentru
ha
0,16
34,96
145,34
25,42
3,21
0,21
209,29

Cílová spole enstva

Zdroj: Culek M. a kol,(2003): Biogeografické len ní
R,

BUAS
BUKJ
BUKK
LOMO
LONO
LONS
LOPS
PRBO
PRRO
PRSM
SMP
SPS
SUB
VOLT
VOVS
VOVT

Acidofilní bu iny s jedlí a smrkem
Kv tnaté jedliny
Kv tnaté a kalcifilní bu iny s klenem a jedlí
Mok adní (bažinné) k oviny a olšiny
Nivní poto ní olšiny Olše lepkavé
Nivní (pob ežní) smrkové olšiny
Pob ežní (nivní) olšiny Olše lepkavé
Rašelinné bory borovice lesní
Vegetace bezlesých ombrotrofních rašeliniš
Rašelinné smr iny
Podmá ené smr iny
Vegetace bezlesých skal, sutí, pís in, a primitivních p d
Su ové lesy s bukem
Vegetace rákosin a vysokých ost ic tekoucích vod (Ripál )
Vegetace istých stojatých vod (sublitorál )
Vegetace istých tekoucích vod (subripál )
podíl stupn ekologické stability
stupe ekologické stability
v biocentru v %
1
0
2
0
3
50
4
40
5
10

Ekologická stabilita
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eské republiky II. díl, AOPK

Druh pozemku dle aktuálního stavu
ha
orná p da
0
lesní p da
702,65
louky, pastviny
39,89
vodní plochy, bažina, mo ál
117,22
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
0,07
ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika – zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Jedná se p írodov dn velmi významnou lokalitu evropského významu. Její ohrožení by mohlo
nastat jedin snížení spodní hladiny vody a zm nou klimatu. Turistický ruch je v lokalit
ízený
Správou CHKOJ a lesnická innost také. Hranice NRBC ve v tšin p ípadech koresponduje
s hranicí EVL a NPR.
ást C – Rámcový návrh managamentu
název
datum, místo uložení
NPR Rejvíz, 23121/ENV/06dle plán pé e
01.01.2007 – 31.12.2016,ÚSOP
1281/620/06
OP Rejvíz
vymezení území NATURA 2000
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
viz. p íloha . 2
Zhodnocení NRBC, specifikace
Základem BC jsou rejvízká rašeliništ (Velké a Malé mechové jezírko), p edm tem ochrany je
uchování unikátního vrchovištního rašeliništ ,obklopené smr inami a rašelinnými lesy. Území se
nachází vm lké pánvi na rozvodí erné Opavy a Vrchovištního potoka. Nadmo ská výška je 750790m n.m.
NRBC Rejvíz obsahuje jak ást unikátní - rašeliništní spole enstva, tak také ást reprezentující daný
bioregion - smrkové bu iny. Z toho d vodu byla rozloha NRBC oproti ÚTP rozší ena o území na
západním okraji NRBC.
P írodní biotopy jsou evidovány mimo NPR v západní ásti území - jedná se o kv tnaté a acidofilní
bu iny. Celkové zastoupení p írodních biotop v NRBC je necelých 50%, lesní porosty tvo í cca 40
% území BC. Ostatní plochy jsou lu ní a otev ené vodní a mo álovité plochy
Hranice NRBC byla vymezena na podkladu ZÚR a byla k onzultována se zpracovatelem. Vedení
hranice bylo konzultováno s pracovníkem správy CHKO J a dr. Burešem. Pro vedení hranice byly
využity p edevším lesní cesty, v menší mí e hranice parcely.

Podklady pro vymezení
Kraj - název
Olomoucký
Podklady pro vymezení hranic
ÚP Jeseník
poznámka/EXISTENCE
ÚP (STAV), SOULAD
ÚP S NAVRŽENÝM
VYMEZENÍM HRANIC
NRBC

NE, NRBC NENÍ V ÚP ZAPRACOVÁN, PODKLADEM BYLA ZÚR UP ESN NÁ DLE KN

ÚP Zlaté Hory
poznámka/EXISTENCE
ÚP (STAV), SOULAD
ÚP S NAVRŽENÝM
VYMEZENÍM HRANIC
NRBC

ANO, VYMEZENO V SOUOADU S ÚP A UP ESN NO NA HRANICI PARCEL DLE KN

339

NRBC . 2011

Hlohovecké rybníky
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM

Zpracovatel - jméno
Autorizovaný zpracovatel - jmén o
EKOTOXA s.r.o.
Ing. Radek Pavla ka
Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
Hlohovecké rybníky
Název NRBC
2011
Identifika ní íslo NRBC
unikátní
Datum zpracování
03/2010
Vým ra v ha
P vodní vým ra dle ÚTP
Vým ra po revizi
705,10
697,90
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
%
Prvosenková dubohab ina
100
(Primulo veris-Carpinetum)
9
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
4.2
Mikulovský
Biochory
podíl biochory v biocentru
vým ra biochory v biocentru
název
%
ha
1Db - Podmá ené sníženiny na
85,46
596,42
bazických zeminách 1.v.s.
1PB - Pahorkatiny na slínech
1,15
8,02
1.v.s.
1PN - Pahorkatiny na vápnitých
3,75
26,18
píscích 1.v.s.
1RE - Plošiny na spraších 1.v.s.
8,16
56,92
1RU - Plošiny št rkopískových
1,48
10,32
teras 1.v.s.
Reprezentativní biotopy
podíl biotopu v biocentru
vým ra biotopu v biocentru
íselný kód
%
ha
K1
0,50
3,50
L2.3A
0,04
0,25
M1.1
8,73
60,95
T7
0,87
6,05
M2.3
0,02
0,17
sou et
10,16
70,91
Cílová spole enstva

Ekologická stabilita

Zdroj: Cílová spole enstva Culek (biogeografické len ní R) a Pet í ek
(Pet í ek v. a kol.: Pé e o chrán ná území I. Nelesní spole enstva,
AOPaK, Praha 1999 Míchal I., Pet í ek V.: Pé e o chrán ná území II.
Lesní spole enstva, AOPaK, Praha 1999)

Vodní a bažinná spole enstva
Hygrofilní až mezofilní travní spole enstva (vlhké až sv ží louky,
pastviny a slaniska)
K oviny
Mok adní a pob ežní k oviny a lesy
Spole enstva prameniš a rašeliniš
podíl stupn ekologické stability
stupe ekologické stability
v biocentru v %
1
15
2
30
3
45
4
10
5
0
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Druh pozemku dle aktuálního stavu
ha
orná p da
110,34
lesní p da
65,09
louky, pastviny
29,91
vodní plochy, bažina, mo ál
554,79
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
6,13
ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
K ohrožujícím faktor m pat í p ísun živin splachy z okolních zem d lsky využívaných pozemk do
vod rybník , p ípadn nevhodné rybníká ské hospoda ení (intenzifikace). Zásadní ohrožení
existence vegetace obnažených den by znamenalo jak odstoupení od letn ní, tak letn ní asté,
které by vedlo k zar stání rybníka náletovými d evinami a následné ruderalizaci litorál . V území
Hrani ního záme ku je územním plánem vymezena sportovn -rekrea ní zóna. V dob terénních
pr zkum probíhaly na území revitaliza ní práce.
ást C - Rámcový návrh managamentu
název, místo uložení
datum
NPR 208 Lednické rybníky, NPR
dle plán pé e
M Ú B eclav, SCHKO Pálava
298 Slanisko u Nesytu
EVL CZ0620009 Lednické
vymezení území NATURA 2000
KrÚ JmK Brno
rybníky
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
Šetrné rybá ské hospoda ení, zákaz hnojení rybník a používání biocid , a p edevším st ídavé
áste né letn ní všech ty rybník . Pravidelné kosení rákosin s ponechanými plochami
bezzásahovými.
Zhodnocení NRBC, specifikace
Hranice NRBc byla vedena po hranici parcel dle KN a p izp sobena hranicím EVL a MZCHÚ.Díl í
drobné zm ny ve vymezení hranice došlo práv díky zp esn ní hranice NRBC dle hranic parcel KN.
Tímto nedošlo ke zm n potenciálních p írodních podmínek.
Geologické podloží území tvo í fluviální pís itohlinité sedimenty, místy s roztroušenými valouny
(povod ové hlíny) a sedimenty um lých vodních nádrží. Z terciérních mo ských usazenin se
vyplavují rozpustné soli, které zasolují jak povrch ové vrstvy p dy, tak i vodu ve vlastních rybnících.
Hlohovecké rybníky tak mají specifický chemismus, s po ívající ve vysoké koncentraci rozpušt ných
látek a projevující se i jejich vysokou p vodní p irozenou produkcí. P ítomností zasolené p dy je
podmín n výskyt cenných halofytních spole enstev p i západních b ezích Nesytu. Z
geomorfologického hlediska je území Hlohoveckých ry bník sou ástí celku Dolnomoravský úval.
Rybníky jsou sou ástí západní ásti Dolnomoravského úvalu, kterým je podcelek Valt ická
pahorkatina, a v jeho rámci okrsku Nesytská sníženi na, jíž charakterizují protáhlé sníženiny v
neogenních usazeninách. Zájmové území náleží do pov odí Dyje. Soustava rybník leží na
pravostranném p ítoku Dyje - potoku V elínek (Mikulovský potok). Reliéf je rovinatý s pro táhlými
sníženinami.
P evládajícím p dním typem je ernice fluvická. Soustava ty nádrží s vegeta ními úpravami okolí v
historické kulturní krajin Lednicko-valtického areálu. Hlohovecké rybníky je významné centrum
biodiverzity, pta í oblast. Širší okolí soustavy 4 rybník tvo í rozlehlé plochy agrocenóz s malým
podílem trvalých vegeta ních formací. Ve spojení se starými parkovými úprav ami okolí jde o d ležitý
krajinotvorný prvek se zna ným biologickým, ale i historicko-kulturním význame m. Biologická
hodnota území se promítla do p ekryvu lokality s NPR Lednické rybníky, dále s mok adem
mezinárodního významu dle Ramsarské úmluvy a s pta í oblastí v rámci soustavy Natura 2000.

Podklady pro vymezení
kraj - název
Jihomoravský kraj
Podklady pro vymezení hranic
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Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje
zdroj/autor
Ateliér T-plan, s.r.o.
1:100 000
m ítko
S-JTSK
sou . systém
rok po ízení
2009
poznámka
návrh
Územn analytické podklady ORP B eclav
zdroj/autor
Architektonická kancelá , Ing. arch. Martin Ondrouch, Ph.D.
1:20 000
m ítko
S-JTSK
sou . systém
rok po ízení
2008
územní plán obce Lednice
zdroj/autor
Urbanistické st edisko Brno, s.r.o.
1:5 000
m ítko
S-JTSK
sou . systém
rok po ízení
2010
poznámka
platná dokumentace
územní plán obce Lednice
zdroj/autor
Urbanistické st edisko Brno, s.r.o.
1:5 000
m ítko
S-JTSK
sou . systém
rok po ízení
2010
poznámka
III. zm na
územní plán obce Valtice
zdroj/autor
Urbanistické st edisko Brno, s.r.o.
1:5 000
m ítko
S-JTSK
sou . systém
rok po ízení
2008
poznámka
platná dokumentace

NRBC . 2012

Suchý a Pustý žleb
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM

Zpracovatel - jméno
Autorizovaný zpracovatel - jmén o
Ekotoxa s.r.o.
Ing. Radek Pavla ka
Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
Suchý a Pustý žleb
Název NRBC
2012
Identifika ní íslo NRBC
unikátní
Datum zpracování
02/2010
Vým ra v ha
P vodní vým ra dle ÚTP
Vým ra po revizi
1 163,30
1 500,00
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
%
ernýšová dubohab ina
7
15
(Melampyronemorosi-Carpinetum)
Su ové a roklinové lesy kolinních
až montánních poloh (AceriCarpinetum, Lunario-Aceretum,
40
13
Mercuriali-Fraxinetum,
Scolopendrio-Fraxinetum)
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Potenciální typy vegetace
16
24
29
Biogeografické jednotky
Bioregion
1.24
1.25
1.52
Biochory
název
3SP - Svahy na neutrálních
plutonitech, 3. v.s.
3UP - Výrazná údolí na
neutrálních plutonitech 3. v.s.
4BA - Erodované plošiny na
vápencích 4. v.s.
4BM - Erodované plošiny na
drobách 4. v.s.
4RE - Plošiny na spraších 4.
v.s.
4UA - Výrazná údolí ve
vápencích 4. v.s.
4VP - Vrchoviny na neutrálních
plutonitech 4. v.s.

Reprezentativní biotopy
íselný kód
L2.2
L3.1
L4
L5.1
L5.3
L6.1
S1.1
S2A
S3B
T1.1
T3.3D
T3.4D
sou et
Cílová spole enstva

typ
Strdivková bu ina (MelicoFagetum)
Biková bu ina (Luzulo-Fagetum)
Mahalebková a/nebo d ínová
doubrava (Pruno mahalebQuercetum pubescenti, CornoQuercetum)
název
Brn nský
Macošský
Drahanský
podíl biochory v biocentru
%

%
25
5
15

vým ra biochory v biocentru
ha

3,38

50,66

14,21

213,10

23,21

348,08

23,90

358,57

4,22

63,32

46,85

702,71

5,34

80,06

podíl biotopu v biocentru
%
0,07
8,23
2,89
14,49
2,07
0,10
0,02
0,02
0,00
3,43
0,00
0,83
32,15

vým ra biotopu v biocentru
ha
1,08
123,40
43,33
217,30
30,99
1,55
0,30
0,28
0,00
51,51
0,03
12,51
482,28

Zdroj: Cílová spole enstva Culek (biogeografické len ní R) a Pet í ek
(Pet í ek v. a kol.: Pé e o chrán ná území I. Nelesní spole enstva, AOPaK,
Praha 1999 Míchal I., Pet í ek V.: Pé e o chrán ná území II. Lesní
spole enstva, AOPaK, Praha 1999)

Hygrofilní až mezofilní travní spole enstva (vlhké až sv ží louky,
pastviny a slaniska)
K oviny
Mok adní a pob ežní k oviny a lesy
Xerotermní doubravy
Habrové a lipové doubravy
Su ové a roklinové lesy
Bu iny a jedliny
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Ekologická stabilita

stupe ekologické stability
1
2
3
4
5

podíl stupn ekologické stability
v biocentru v %
5
5
50
30
10
ha
100,40
1192,24
188,07
4,26
8,90

Druh pozemku dle aktuálního stavu
orná p da
lesní p da
louky, pastviny
vodní plochy, bažina, mo ál
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC n jak
ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC, výstavba
nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Zranitelnost území NRBC spo ívá p edevším v antropickém vlivu v minulosti, a to zales ování
nevhodnými d evinami, odlesn ny rozsáhlé plochy lesních porost pro pot eby železá ské výroby, poté v
první polovin dvacátého století byla v tšina území zalesn na, v tšinou smrkem, p em n p vodních
listnatých les na jehli naté monokultury mimo vyhlášené lesní rezervace. Za chovalé lesní porosty, asto
teplomilných pa ezin, nemají výrazné ekonomické využití, které by s ou astn zaru ilo zachování les
pomocí jejich zp tné obnovy. Druhová diverzita je ohrožena p em nou na vysoký hospodá ský les s
p evahou kulturních výsadeb, nej ast ji borovice i smrku. Negativní dopad na kvalitu lu ních porost má
ob asné zales ování, p irozené sukcesní procesy, budování rybník a intenzifikace luk. Vysoký tlak na
NRBC intenzivním turistickým ruchem. Jistá regulace ná všt vnosti byla dosažena stanovením p ísných
limit pro vstupy do ve ejnosti p ístupných jeskyní, budováním nau ných stezek a vedení turistických tras
vhodnými sm ry. Pom rn zna ný problém je ve vysokém po tu kus zv e.
Na lokalit Skalka u Ochozu je limitem existence lomu a tlak j eho majitele na rozší ení dobývacího
prostoru. Další významnou ekonomickou aktivitou je t žba vápenc v etážových lomech. Údolím Svitavy
vede železnice Brno - eská T ebová, která dopravn obsluhuje celý region. V jižní ásti NRBC dochází
ke st etu NRBC s blanskou aglomerací. Vzhledem k významu úze mí, v etn spole enského-rekrea ního,
(vymezení NRBC, EVL, VZCHÚ i MZCHÚ) není území ohroženo ze s trany územn plánovací
dokumentace.
ást C - Rámcový návrh managamentu
název, místo uložení
datum
CHKO Moravský kras, NPR 290
Správa CHKO Moravský kras
Výv ry Punkvy, PR 1186 Bílá
dle plán pé e
Blansko, Krajský ú ad
voda, PR 1930 Balcarova skálaJihomoravského kraje, 2009
Vintoky
Krajský ú ad Jihomoravského
vymezení území NATURA
EVL CZ0624130 Moravský kras
2000
kraje
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
Nutná aplikace standardních lesnických metod p írod
blízkého hospoda ení (typologické
hospoda ení) ve v tšin hospodá ských les a ponechávání významných strom , tzv. výstavky, na
dožití (doupné dutiny apod.). Eliminace lesních neo fyt . Speciální management v nejcenn jších a
druhov bohatých lesích (prioritní habitaty, sou astné rezervace). Udržování lesních sv tlin a další
podpora teplomilných druh . Tvorba bezzásahových pralesovitých porost na su ových svazích a
vybraných porostech ve stávajících rezervacích. Úpr ava druhové skladby b ehových porost , jejich
stabilizace vytvá ením prostorové struktury. Redukce sukcesních proce s na TTP. Podpora
obhospoda ování lu ních porost - pravidelná se . Podpora pasteveckého využití suchých trávník
jako optimálního managementu. Zabezpe ení vstup jeskyní, budování isti ek odpadních vod v
rámci regionu. Speciální management na podporu jedn otlivých významných druh . Eliminace
ne ízeného turistikého ruchu. Plné respektování Plán pé í.
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Zhodnocení NRBC, specifikace
Jádro lokality je geologicky tvo eno pruhem devonských vápenc . Nejrozší en jším typem jsou vápence
tzv. macošského souvrství, jsou chemicky isté a umož ují plný rozvoj krasových fenomén . Podkladem
vápencových usazenin jsou na ervenalé slepence a jílovce tzv. bazální klastika. Sedimentovaly v
prvohorním mo i v období p ed rozmachem organism s vápennými schránkami. Na západním okraji
Moravského krasu p evažuje granodiorit brn nského masivu (údolí Svitavy, Arnoštovo údolí a ást
Josefovského údolí). Východní a severní okraj lokal ity je budován kulmskými horninami Drahanské
vrchoviny - drobami a b idlicemi. V okolí obcí Rudice a Olomu any je pom rn lenitý vápencový krasový
reliéf (kokpit) p ekryt kyselými písky – tzv. rudickými vrstvami. Lok alita náleží do celku Drahanská
vrchovina, podcelk Moravský kras a ásti Adamovské vrchoviny.
lenitá krasová krajina s výskytem podzemních i nadz emních krasových jev : s adou krápníkových
jeskyní, ponor a výv r tok , skalními st nami a ostrožnami, škrapovými strán mi aj. V oblasti krasových
žleb (Výv ry Punkvy) v severní ásti území se vzácn vyskytují skalní mosty, unikátní je 138 m hluboká
propast Macocha vzniklá z ícením jeskynního stropu. V í ních údolích budovaných v granodioritu jsou
taktéž významn zastoupeny skalní svahy a skaliska. Na svahovinách vápencových hornin p evažují
p edevším rendziny, asté jsou kambizem s odvápn nou jemnozemí. Na náhorních plošinách se
vyskytují hn dozem na spraších a sprašových hlínách. Vzácné jsou frag menty typických reliktních
krasových p d - terra fusca a terra rosa. Na skalnatých granodio ritových svazích se vyskytuje ranker.
Hluboká údolí vykazují významné teplotní rozdíly mez i chladnými dny a teplými hranami a plošinami, tzv.
teplotní inverze. Zp sobují ji p edevším radia ní pom ry r zn orientovaných svah a stékání chladného
vzduchu do nižších poloh. Teplotní inverze je prová zena zvratem vegeta ních pásem. Jedná se o
krasovou planinu, která je protkána pestrou asto meandrující údolní sítí, která v minulosti zne mož ovala
intenzivn jší kolonizaci. Pouze krasové plošiny mezi údolími v severní a v menší mí e i st ední ásti území
jsou zem d lsky využívány. Celé území je lesnaté, lesy mají zac hovalou druhovou skladbu. V rámci
NRBC je vymezeno EVL CZ0624130 Moravský kras, VZCHÚ CHKO 72 Moravský kras, MZCHÚ NPR 290
Výv ry Punkvy, PR 1186 Bílá voda, PR 1930 Balcarova skála -Vintoky.
Vymezení hranic NRBC se snaží z velké míry respektovat hranice parcel KN i v územích, kde hranice EVL
(hranice EVL nejsou vymezeny dle hranic parcel KN, ú zemí vyhlášená z d vodu ochrany podzemních
jeskynních systém a na zachování potenciálních p írodních podmínek nemá vliv, aktuální biotopy nejso u
reprezentativní) p esahuje hranici NRBC. Zm nou hranicí NRBC nedochází ke zm n potenciálních
p írodních podmínek. Nov vymezené hranice NRBC respektují p vodní vymezení NRBC dle ÚTP,
dochází však k díl ím zm nám: jihozápadní hranice v k.ú. T chov, p i azeny zbytkové plochy lesních
porost , z d vodu zp esn ní hranic NRBC dle hranice parcel KN, reprezentativní b iotopy, zábor
zbytkových neza azených ploch EVL s reprezentativními biotopy; jižn í hranice NRBC, k.ú. Lažánky u
Blanska, zábor lokality s drobnými ZPF, mimolesní v egetací, povrchovými krasovými jevy s typickou
doprovodnou vegetací, zábor reprezentativních bioto p , zp esn ní dle hranic parcel KN; východní hranice
NRBC, k.ú. Vilémovice u Macochy, Ostrov u Macochy - p i azeny reprezentativní biotopy vázané
p edevším na povrchové krasové jevy a území MZCHÚ, EVL , hranice NRBC nerespektuje hranici EVL;
východní hranice v k.ú. Ostrov u macochy - p i azeny plochy EVL srovanné na hranice parcel dle KN,
severovýchodní ást hranice NRBC, k.ú. Ostrov u Macochy, Šoš vka - hranice NRBC nerespektuje
hranici EVL, která je v t chto místech vyhlášena p edevším pro podzemní jeskynní systémy, hranice je
p izp sobena hranicím parcel dle KN a p vodnímu vymezení NRBC dle ÚTP; severní ást hranice NRBC,
k.ú. Sloup v Moravském krasu, Vav inec na Morav - p i azeny ásti plochy EVL, významné náhradní
postagrární biotopy v míst povrchových krasových jev (závrty apod.) s reprezentativními doprovodnými
spole enstvy; západní ást hranice NRBC, k.ú. Veselice na Morav a Suchdol v Moravském krasu p i azeny plochy EVL, významné náhradní postagrární bio topy v míst povrchových krasových jev
(závrty apod.); západní ást hranice NRBC, k.ú. Suchdol v Moravském krasu - vy ata plocha ZPF mimo
hranice EVL, nereprezentativní biotopy, západní ást hranice NRBC, k.ú. Suchdol v Moravském krasu p i azeny plochy EVL, významné náhradní postagrární bio topy v míst povrchových krasových jev
(závrty apod.). Hranice je prokonzultována s SCHKO Mo ravský kras.
srovnané na hranice parcel dle KN, severovýchodní ást hranice NRBC, k.ú. Ostrov u Macochy, Šoš vka
- hranice NRBC nerespektuje hranici EVL, která je v t chto místech vyhlášena p edevším pro podzemní
jeskynní systémy, hranice je p izp sobena hranicím parcel dle KN a p vodnímu vymezení NRBC dle ÚTP;
severní ást hranice NRBC, k.ú. Sloup v Moravském krasu, Vav inec na Morav - p i azeny ásti plochy
EVL, významné náhradní postagrární biotopy v míst povrchových krasových jev (závrty apod.) s
reprezentativními doprovodnými spole enstvy;
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Zhodnocení NRBC, specifikace
západní ást hranice NRBC, k.ú. Veselice na Morav a Suchdol v Moravském krasu - p i azeny plochy
EVL, významné náhradní postagrární biotopy v míst povrchových krasových jev (závrty apod.); západní
ást hranice NRBC, k.ú. Suchdol v Moravském krasu - vy ata plocha ZPF mimo hranice EVL,
nereprezentativní biotopy, západní ást hranice NRBC, k.ú. Suchdol v Moravském krasu - p i azeny plochy
EVL, významné náhradní postagrární biotopy v míst povrchových krasových jev (závrty apod.). Hranice
je prokonzultována s SCHKO Moravský kras.
Vilémovice u Macochy - zábor ZPF s lokalitami EVL, zp esn ní dle hranic parcel KN; východní hranice
NRBC, k.ú. Ostrov u Macochy - p i azeny reprezentativní biotopy a území EVL, hranice NRBC
nerespektuje hranici EVL; severovýchodní ást hranice NRBC, k.ú. Ostrov u Macochy, Holštejn, Lip ovec u
Blanska a Šoš vka - hranice NRBC nerespektuje hranici EVL, která je v t chto místech vyhlášena
p edevším pro podzemní jeskynní systémy, hranice je p izp sobena hranicím parcel dle KN a p vodnímu
vymezení NRBC dle ÚTP; severní ást hranice NRBC, k.ú. Sloup v Moravském krasu, Ž ár u Blanska,
Petrovice u Blanska, Vav inec na Morav - p i azeny plochy EVL, významné náhradní postagrární bio topy
v míst povrchových krasových jev (závrty apod.) s reprezentativními doprovodnými sp ole enstvy;
západní ást hranice NRBC, k.ú. Veselice na Morav a Suchdol v Moravském krasu - p i azeny plochy
EVL, významné náhradní postagrární biotopy v míst povrchových krasových jev (závrty apod.); západní
ást hranice NRBC,
k.ú. Suchdol v Moravském krasu - vy ata plocha ZPF mimo hranice EVL, nereprezentativní biotopy,
západní ást hranice NRBC, k.ú. Suchdol v Moravském krasu - p i azeny plochy EVL, významné náhradní
postagrární biotopy v míst povrchových krasových jev (závrty apod.). Hranice je prokonzultována s
SCHKO Moravský kras.

Podklady pro vymezení
kraj - název
Jihomoravský kraj
Podklady pro vymezení hranic
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje
zdroj/autor
Ateliér T-plan, s.r.o.
1:100 000
m ítko
S-JTSK
sou . systém
rok po ízení
2009
poznámka
návrh
Urbanistická studie obce Blansko
zdroj/autor
ATELIER URBI, spol. s r.o.
S-JTSK
sou . systém
rok po ízení
1998
Urbanistická studie obce Holštejn
zdroj/autor
Kolektiv zpracovatel Svoboda, Škva ilová, Un ovská, Popelka, Kolá ová, Kocián
S-JTSK
sou . systém
rok po ízení
1994
Územní plán obce Krasová
zdroj/autor
Urbanistické st edisko Brno, spol. s r.o.
1:5000
m ítko
S-JTSK
sou . systém
rok po ízení
2004
Územní plánobce Lipovec
zdroj/autor
Ing. arch. Jaroslav Tušer, CSc., kolekt iv autor
1:5000
m ítko
S-JTSK
sou . systém
rok po ízení
2003
Územní plán obce Ostrov u Macochy
zdroj/autor
A.VE. STUDIO, Architektonicky urbanicti cké studio, Brno
1:5000
m ítko
S-JTSK
sou . systém
rok po ízení
2004
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Územní plán obce Petrovice
zdroj/autor
ATELIÉR PROJEKTIS, Brno
1:5000
m ítko
S-JTSK
sou . systém
rok po ízení
1998
Územní plán obce Sloup
zdroj/autor
Urbanistické st edisko Brno, s.r.o.
1:2000
m ítko
S-JTSK
sou . systém
rok po ízení
1998
Územní plán obce Šoš vka
zdroj/autor
Urbanistické st edisko Brno, s.r.o.
1:2000
m ítko
S-JTSK
sou . systém
rok po ízení
1997
Územní plán obce Vav inec
zdroj/autor
A.A.A. Blansko, s.r.o.
1:2000
m ítko
S-JTSK
sou . systém
rok po ízení
2001
Územní plán obce Vilémovice
zdroj/autor
Ateliér Era, Brno
1:2000
m ítko
S-JTSK
sou . systém
rok po ízení
1995
Územní plán obce Ž ár
zdroj/autor
Arteco, Ing. arch. Josef Šváb, Blansko
1:2000
m ítko
S-JTSK
sou . systém
rok po ízení
1996

NRBC . 2013

Pálava
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM

Zpracovatel - jméno
Autorizovaný zpracovatel - jmén o
EKOTOXA s.r.o.
Ing. Radek Pavla ka
Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
Pálava
Název NRBC
2013
Identifika ní íslo NRBC
unikátní
Datum zpracování
03/2010
Vým ra v ha
P vodní vým ra dle ÚTP
Vým ra po revizi
585,67
611,70
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
%
Mahalebková a/nebo d ínová
doubrava (Pruno mahaleb 29
40
Quercetum pubescenti; Corno
Quercetum)
Sprašová doubrava s Bbl, Dbz,
31
Dbš (Quercetum pubescenti 60
roboris)
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Biogeografické jednotky
Bioregion
4.2
Biochory
název
1Le
1SC
-2IA
Reprezentativní biotopy
íselný kód
K3
L3.4
L4
L6.1
S2A
T3.2
T3.3A
T3.4D
T4.1
sou et
Cílová spole enstva

název
Mikulovský
podíl biochory v biocentru
%
0,15
27,12
72,73
podíl biotopu v biocentru
%
0,57
10,62
22,27
2,28
0,00
0,10
2,96
0,91
0,01
39,73

vým ra biochory v biocentru
ha
0,94
165,90
444,88
vým ra biotopu v biocentru
ha
3,47
64,95
136,25
13,96
0,01
0,64
18,10
5,60
0,03
243,00

Zdroj: Cílová spole enstva Culek (biogeografické len ní R) a Pet í ek
(Pet í ek v. a kol.: Pé e o chrán ná území I. Nelesní spole enstva,
AOPaK, Praha 1999 Míchal I., Pet í ek V.: Pé e o chrán ná území II.
Lesní spole enstva, AOPaK, Praha 1999)

Acidofilní travinná a ke í ková spole enstva
Habrové a lipové doubravy
K oviny
Su ové a roklinové lesy
Xerotermní až semixerotermní trávníky a lemy
Xerotermní doubravy
podíl stupn ekologické stability
Ekologická stabilita
stupe ekologické stability
v biocentru v %
1
5
2
5
3
55
4
30
5
5
Druh pozemku dle aktuálního stavu
ha
orná p da
32,61
lesní p da
392,55
louky, pastviny
139,00
vodní plochy, bažina, mo ál
0,00
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
46,86
ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC n jak
ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC, výstavba
nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Lokalita byla v minulosti ovlivn na chovem zv e v obo e, výstavbou telekomunika ního a vojenského
za ízení na vrcholu D vína i lovecké chaty v Sout sce (sho ela v roce 2002). Poškození lesních porost
vlivem zv e se poda ilo omezit zrušením obory. Trvalé ohrožení rezervac e p edstavuje telekomunika ní
za ízení na vrcholu D vína, zatímco zbytky vojenských objekt by m ly být v nejbližší dob odstran ny.
Rostoucí nebezpe í hrozí ze zvyšující se intenzity turistického ruch u.
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Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
Turistické stezky jsou místy siln poškozeny erozí. V lesních porostech se vyskytují invazní d eviny,
zejména trnovník akát. N které suché trávníky jsou ohroženy sukcesí. Ohrožen í vyplývající z
územn plánovací dokumentace není.
ást C - Rámcový návrh managamentu
název, místo uložení
datum
CHKO Pálava, NPR 377
Tabulová, R žový vrch a Ko i í
dle plán pé e
kámen, NPR 2475 Kotel-D vín- SCHKO Pálava, M Ú Mikulov
Sout ska, NPP 2318 Kalendá
v k
CZ0624104 D vín, CZ0624043
vymezení území NATURA 2000
KrÚ JmK Brno
Stolová hora
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
Nahrazení nep vodních d evin autochtonními druhy, zmírn ní následk oborního chovu zv e a
odstra ování nep vodních rostlin. V lesních porostech integrace typo logického hospoda ení.
Eliminace sukcesních proces , jako nejvhodn jší se jeví ízená pastva.
Zhodnocení NRBC, specifikace
Vrchy Pálava jsou sou ástí vn jšího bradlového pásma Karpat, p íkrov tvo ený jurskými vápenci.
Lokalita spadá do Pavlovských vrch , které tvo í západní ást Mikulovské vrchoviny. Jedná se o
lenitou vrchovinu, p evažuje denuda ní reliéf s vypreparovanými vápencovými bradly, zby tky
zarovnaných povch a etnými krasovými a periglaciálními tvary. Táhlý h eben protažený ve sm ru
JZ-SV. D vín p edstavuje nejvyšší vrch Pavlovských kopc (550 m n. m.). Na SVV p echází v tzv.
D vi ky (428 m n. m.). P evážn vyvinuta rendzina modální. Vrchy Pálava je výrazný krajinný útvar,
nápadné vápencové bradlo, které se s p evýšením asi 390 m zvedá z rovinaté nivy Dyje. Rozs áhlý
komplex skalních stepí, teplomilných trávník , k ovin a les s teplomilnými spole enstvy rostlin a
živo ich .
Hranice NRBC byla vedena po hranicích parcel KN, v místech p esahu NRBC MZCHÚ a EVL jsou
respektovány hranice t chto území se statem ochrany p írody a krajiny, západní hranice NRBC, k.ú.
Horní V stonice, západní ást NRBC, k.ú. Perná, Bavory, severní ást NRBC, k.ú. Dolní V stonicep i azena lokalita MZCHÚ NPP 2318 Kalendá v k . Na východ území je území NRBC rozší eno o
drobnou plochu mezí - zachovalých postagrárních bio top , v k.ú. Pavlov u Dolních V stonic.
Výrazn jší redukce plochy je na západ území NRBC, jde o vyn tí ZPF, p edevším intenzivních
vinic, zp esn ním hranice NRBC dle hranic parcel KN. Hospoda ení na nich vzhledem k charakteru
reliéfu neohrožuje negativn biotopy NRBC. Ostatní plochy rozší ení i vyn tí se týkají p edevším
zp esn ní hranic dle parcel KN. Sou ástí NRBC jsou lokality PO, a to CZ0621029 Pálava, EVL, a to
CZ0624104 D vín, CZ0624043 Stolová hora, MZCHÚ, a to NPR 377 Ta bulová, R žový vrch a
Ko i í kámen, NPR 2475 D vín-Kotel-Sout ska, NPP 2318 Kalendá v k .

Podklady pro vymezení
kraj - název
Jihomoravský kraj
Podklady pro vymezení hranic
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje
zdroj/autor
Ateliér T-plan, s.r.o.
1:100 000
m ítko
S-JTSK
sou . systém
rok po ízení
2009
poznámka
návrh
Územn antalytické podklady ORP Mikulov
zdroj/autor
AR projekt, s.r.o. Brno
1:25 000
m ítko
S-JTSK
sou . systém
rok po ízení
2008
poznámka
platný dokument
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Územní plán velkého územního celku B eclavska
zdroj/autor
Urbanismus Architektura Design (UAD) st udio, spol. s r.o.
1:50 000-100 000
m ítko
S-JTSK
sou . systém
rok po ízení
2006

NRBC . 2014

Vltavská niva
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM

Zpracovatel - jméno
Ekotoxa s.r.o.
Základní specifikace skladebné
Název NRBC
Identifika ní íslo NRBC
Datum zpracování
Vým ra v ha

Autorizovaný zpracovatel - jmén o
Ing. Aleš Friedrich
ásti ÚSES
Vltavská niva
2014
04 až 05/2010
P vodní vým ra dle ÚTP
2204,9
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
komplex submontánních borových
rašeliniš (Pino rotundataeSpghagnetum, Sphagnion medii,
PR,BO,SM-R2,R3,L10,V3
Sphagno-Piceetum, LeucoScheuchzerion, OxycoccoEmpetrion, spol. Pinus x
pseudopumilio ad.)
Mastigobryo-Piceetum, EguisetoSM-L9.2
Piceetum
LO-L2.1
Alnetum incanae
BU-L5.1
Saniculo-Abietetum
komplex vodní vegetace tekoucích i
VO-V1,V2,V4,M1.4
stojatých vod
BU-L5.1
Dentario enneaphylli-Fagetum
BU-L5.4
Luzulo-Fagetum
LO-L2.2
Piceo-Alnetum
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
1.62
Šumavský
Biochory
podíl biochory v biocentru
název
%
5Dv
83,90
5Do
7,56
5PS
4,31
5PR
1,94
5Dr
1,15
5SR
0,54
5SP
0,25
5PP
0,18
5SS
0,16
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Vým ra po revizi
2326,503
%

31,50

29,50
25,70
7,00
4,70
1,30
0,20
0,20

vým ra biochory v biocentru
ha
1956,84
176,23
100,62
45,34
26,85
12,68
5,90
4,16
3,75

Reprezentativní biotopy
íselný kód

podíl biotopu v biocentru
%

Lesní a rašeliništní biotopy na reprez.STG Šumavské ho bioroegionu
L10.4
18,49
L9.2A
16,60
R2, R3
10,02
L10.2
2,84
L2.1
1,03
L2.2B
0,56
L5.4
0,01
Cílová spole enstva

vým ra biotopu v biocentru
(aktuál.dle mapování biotop )
ha
430,00
386,00
233,00
66,00
24,00
13,00
0,20

Zdroj: fyziotypy: Pet í ek V. a kol. (1999): Pé e o chrán ná území I, AOPK
R, Praha, s.68-72

BO
SM
PR

rašeliništní bory
klimaxové podmá ené a rašelinné smr iny
nelesní spole enstva údolních rašeliniš , spole enstva prameniš
ostr vky kv tnaté i acidofilní jedliny a bu iny zasahující v okrajích
BU
sníženiny
vegetace mezofilních horských luk, bezkolencové a p chá ové louky
MT
a tužebníkobá lada, aluviální louky, pohá kové pastviny
AT
ostr vky smilkových trávník a ke í kových spole enstev
vodní spole enstva tok , mok ady slepých ramen, vegetace
VO
rašelinných t ní, porosty vysokých ost ic a rákosin, í ní rákosiny,
št rkové náplavy
luhy s olší šedou, smrkové olšiny, vrbové a tavolní kové lužní
LO
k oviny, sukcesní stadia rašelinných b ezin
podíl stupn ekologické
Ekologická stabilita
stupe ekologické stability
stability v biocentru v %
0
0,20
1
0,30
2
6,50
3
15,00
4
43,00
5
35,00
Druh pozemku dle aktuálního stavu
ha
orná p da
16,71
lesní p da
1401,69
louky, pastviny
662,23
vodní plochy, bažina, mo ál
0,02
t žba rašeliny
47,49
ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC n jak
ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC, výstavba
nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
Klidové území v NP Šumava, z ásti nep ístupné ve ejnosti, bez prezentovaných rozvojových zám r .
ohrožením je zejména zvyšování tlaku na rekrea ní využití, rozši ování rekrea ních za ízení na okraji
NBC (kempy Soumarský most, Lenora, Nová Pec), vysoká n ávšt vnost, zna n intenzivní vodní turistika
Další vlivy a rizika p ináší:
nevhodné výchovné a obnovní lesnické zásahy, naruše ní p d a vodního režimu území
t žba rašelin, d evozpracující závody
intenzivní pastviná rví
výstavba rekrea ních za ízení v lokalitách na okraji území
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ást C - Rámcový návrh managamentu
název, místo uložení
datum
Národní park Šumava
Biosférická rezervace UNESCO
dle plán pé e
I.zóna NP-Vltavský Luh
II.zóna NP Šumava
vymezení území NATURA 2000 EVL CZ314024 Šumava
PTO CZ311041 - Šumava
Ramsarský mok ad - Vltavský
jiné (rozepsat)
Luh
CHOPAV Šumava
Corine biotopes - Šumava Vltavský Luh
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
celé území je pokryto ochraná ským managementem
Zhodnocení NRBC, specifikace
Celková charakteristika NBC:
Území tvo í je široká niva Vltavy mezi Lenorou a Novou Pecí s e zachovaným rozsáhlým komplexem
údolních rašeliniš , vlhkých a mokrých luk a lad, p irozených podmá ených les a p írodním
meandrujícím tokem Vltavy s mokrady, t n mi a slepými rameny.
Celkové zhodnocení funk nosti a perspektivy NBC:
Území v NP s mimo ádn zachovaným p írodním prost edím v rozsáhlém celku. Jistým teoretickým
ohrožením je možný další rozvoj rekrea ního využití, v . event. inventsti ních aktivit.
Popis vegetace:
Mozaika mok adních ekosystém s údolními vrchovišti a dalšími typy rašeliniš , mok adními nivními
biotopy p írodních úsek toku Vltavy (meandry, t n , slepá ramena, ostr vky, pís ité náplavy aj.),
lesními porosty podmá ených a rašelinných stanoviš (bory, smr iny, b eziny, olšové luhy, sukcesní
stadia vrbových a tavolníkových k ovin) a vlhkými a mokrými loukami a lady.
Ze spole enstev rašeliniš p evažují blatkové bory Pino rotundatae - Sphagnetum v mozaice s
vegetací vrchoviš svazu Sphagnion medii, spole enstvy šlenk Leuci - Scheuchzerion a dalšími
typy vegetace. Okraje rašeliniš tvo í rašelinné bory Vaccinio uliginosi - Pinetum, smr iny Sphagno Piceetum, místy b ezové porosty Vac+A107cinio - Betuletum. V rašelini šti Mrtvý luh jsou vyvinuty
porosty rašelinné kle e. Pestrá jsou spole enstva stojatých vod ze svazu Nymphaenion, dále
Utricularion aj. Na podmá ených plochách okraje nivy jsou asto vyvinuty rašelinné a podmá ené
smr iny spol. Mastigobryo-Piceetum a Eguiseto-Piceetum.
Louky a lada pokrývá vegetace vysokých ost ic Caricion gracilis, Caricion rostratae, Caricion fuscae
a vlhkých luk Calthenion, Filipendulenion, Molinion , Alopecurion, okrajov i mezofilní louky
Polygono-Trisetion. Sukcesní porosty lužních k ovin tvo í r zné druhy vrb a charakteristický tavolník
vrbolistý (Spiraea salicifolia). Tok místy doprováz í porosty olšin s olší šedou, místy jsou vyvinuty
porosty í ních rákosin ze svazu Phalaridion.

Podklady pro vymezení
Kraj - název
Jiho eský
Podklady pro vymezení hranic
ÚZEMN PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE:
ZÚR Jiho eského kraje
drobná úp esn ní
(2006)
ÚAP Prachatice (2008)
drobná úp esn ní
ÚP obcí Volary (2001)
drobná úp esn ní
ÚP Nová Pec (2003)
drobná úp esn ní
ÚP Stožec (2004)
drobná úp esn ní
ÚP Želnava (2006)
drobná úp esn ní
jiný zdroj
Plán ÚSES NP a CHKO
odpovídá
Šumava (2010) - odpovídá
upravené vymezení zadané CHKO je nutné zapracovat do ÚPD
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NRBC . 2015

Je meništ
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM

Zpracovatel - jméno
Autorizovaný zpracovatel - jmén o
Ing. Radek Pavla ka
EKOTOXA s.r.o.
Základní specifikace skladebné ásti ÚSES
Je meništ
Název NRBC
2015
Identifika ní íslo NRBC
11/2009
Datum zpracování
Vým ra v ha
P vodní vým ra dle ÚTP
Vým ra po revizi
272
219
ást A - Analýza aktuálního stavu p írody a krajiny
Potenciální typy vegetace
typ
%
31
Quercetum pubescenti-roboris
75
9
Primulo veris-Carpinetum
25
Biogeografické jednotky
Bioregion
název
4.1a
Lechovický A
Biochory
podíl biochory v biocentru
vým ra biochory v biocentru
název
%
ha
1BE
22,07
48,33
1PB
71,49
156,56
Reprezentativní biotopy
podíl biotopu v biocentru
vým ra biotopu v biocentru
íselný kód
%
ha
nebyla poskytnuta podkladová
K3
data
T3.3A
sou et
Cílová spole enstva

Zdroj: Cílová spole enstva Culek (biogeografické len ní R) a Pet í ek
(Pet í ek v. a kol.: Pé e o chrán ná území I. Nelesní spole enstva,
AOPaK, Praha 1999 Míchal I., Pet í ek V.: Pé e o chrán ná území II.
Lesní spole enstva, AOPaK, Praha 1999)

Vodní a bažinná spole enstva
Hygrofilní až mezofilní travní spole enstva (vlhké až sv ží louky,
pastviny a slaniska)
Xerotermní až semixerotermní trávníky a lemy
K oviny
Mok adní a pob ežní k oviny a lesy
Xerotermní doubravy
Habrové a lipové doubravy
podíl stupn ekologické stability
Ekologická stabilita
stupe ekologické stability
v biocentru v %
1
45
2
5
3
35
4
15
5
0
Druh pozemku dle aktuálního stavu
ha
orná p da
nebyla poskytnuta data
lesní p da
nebyla poskytnuta data
louky, pastviny
nebyla poskytnuta data
vodní plochy, bažina, mo ál
nebyla poskytnuta data
chmelnice, vinice,sady, zahrady, okrasné zahrady, p arky
nebyla poskytnuta data
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ást B - Stávající a potenciální ohrožení NRBC
Definice potenciálních ohrožení a rizik (vý et limit , zám r atd., které by mohly narušit funkci
NRBC):
narušení celistvosti (nap íklad liniovou stavbou), prostorové nebo funk ní ohrožení, ohrožení kvality,
narušení migrace (dopravní stavby apod.), p erušení integrity, rizika - zám ry, které by mohly NRBC
n jak ohrozit, obora v lesním biocentru, výstavba pr myslových komplex v t sné blízkosti NRBC,
výstavba nebo plánované rozši ování výstavby do okrajových ástí NRBC apod.
není z hlediska ZÚR JmK ani ÚP obcí
Používání pesticid na o.p. a ve vinicích ohrožuje typické a vzácné st epní rostliny, hmyz i hnízd ní
pta ích populací.Akáty a t tiny se ší í do travobylinných spole enstev. ást území zaujímá jelení
farma s degradujícícm vlivem na podrost. Na okraji polí a vinic asté skládkování a kompostování.
ást C - Rámcový návrh managamentu
název, místo uložení
datum
dle plán pé e
EVL CZ0620162 Je meništ
vymezení území NATURA 2000 (k.ú. Je meništ , Micmanice,
2004
Slup)
jiné (rozepsat)
PP 1847 Mandlo ová mez
LHP
nebyla poskytnuta data
Návrh zásad managamentu
Pravidelné kosení stepních i vlhkých luk v kombinac i s pastvou. Nutná eliminace nálet a
ruderalizace cílových p edevším stepních biotop . Likvidace akátu a ruderálních k ovin s p evodem
na cílová spole enstva teplomilných a acidofilních doubrav mimo uni kátní stepní spole enstva. Do
travinobylinných porost expanduje akát, ší í se t tina k ovištní. V míst poto ní nivy stabilizace
mok adních spole enstev. Za azení vinic do integrovaného hospoda ení a tedy redukce intenzivního
hospoda ení. Odstran ní a prevence erných skládek. Zamezení zne iš ování toku Schatzgraben
realizací protierozních opat ení na orné p d . Terénní zlom musí nadále sloužit jako izolace mez i
vinicemi a stepními spole enstvy (realizace doprovodné vegetace na rozhraní, stabilizace a rozvoj
trvalých travních spole enstev (stepních trávník ) s mimolesní vegetací, zextenzivn ní hospoda ení
na vinicích, realizace protierozních opat ení apod.).
Zhodnocení NRBC, specifikace
Hranice NRBC byly vedeny po hranicích parcel dle KN. 1 - Ve st ední ásti podél jižní hranice NRBC
(státní hranice s Rakouskem) byla ponechána parcela s ornou p dou, jako nárazníková zóna a sou asn
rozvojová plocha pro teplomilné a acidofilní doubra vy. Ve východní ásti byla mimo vinice vy ata ást
plochy s lesními porosty - akátinami a ernými o ešáky, které nep edstavují cílová ani unikátní
spole enstva, naopak vyžadují obnovu sm rem k p irozené druhové skladb . 2 - Severní hranice
respektuje hranice EVL a byla tak posunuta na horní hrany svah , z NRBC byly tak vyjmuty vinice na
rovin za terénním zlomem. Chybí tu nárazníková zóna, její ž absence vzhledem k terénnímu zlomu
neovlivní kvalitu cílových unikátních biotop . Ve vinicích by tak s ohledem na ochranu unikátníc h stepních
biotop m ly být použity principy integrovaného hospoda ení s omezením pesticid . 3 - V severozápadní
ásti NRBC vy ata drobná plocha vinic, ze stejných d vod jako v p edchozím bod . 4 -V západní ásti
území byla vyjmuta z NRBC ást orné p dy na svahu.

Podklady pro vymezení
kraj - název
Jihomoravský kraj
Podklady pro vymezení hranic
územní plán obce Slup
zdroj/autor
Ing. arch. Ladislav Brožek; Brno
1:10 000
m ítko
S-JTSK
sou . systém
rok po ízení
2005
poznámka
platná dokumentace
územní plán obce Strachotice
zdroj/autor
Saura, Spole nost pro architekturu, urbanismus a rozvoj, Brno
1:2 000
m ítko
S-JTSK
sou . systém
rok po ízení
1997
poznámka
platná dokumentace
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územní plán obce Vrbovec
zdroj/autor
A projekt, s.r.o.; Znojmo
1:5 000
m ítko
S-JTSK
sou . systém
rok po ízení
2008
poznámka
platná zm na

NRBC . 426 – Sovinec
Zpracovatel – jméno:
Autorizovaný zpracovatel – jméno:
Název NRBC:
Identifika ní íslo NRBC:
Datum zpracování:
Vým ra v ha p vodní dle ÚTP:
Vým ra v ha po revizi:

GeoVision s.r.o.
RNDr. Ing. Miroslav Hájek
Sovinec
426
10/2011
2593,5
2740,8

Revize vymezení NRBC 426 Sovinec byla zadána ve správním území ORP Uni ov (okres
Olomouc, Olomoucký kraj) a ORP Rýma ov (okres Bruntál, Moravskoslezský kraj). ešené území
zahrnuje pouze nejbližší okolí NRBC na k.ú. Plinkou t, K ivá a Horní Dlouhá Lou ka (vše obec Horní
Dlouhá Lou ka), Karlov u Paseky a Paseka u Šternberka (vše obe c Paseka), Huzová (obec Huzová),
Ruda u Rýma ova a Tvrdkov (vše obec Tvrdkov), Rešov, Horní M sto, Skály u Rýma ova a St íbrné
Hory (vše obec Horní M sto), Edrovice, Rýma ov, Ond ejov u Rýma ova, Jamartice a Stránské
(vše m sto Rýma ov), Kn žpole, Ji íkov u Rýma ova, T chanov, K ížov u Sovince a Sovinec
(vše obec Ji íkov).
Aktuální stav využívání krajiny dokládají vý ezy šikmých satelitních snímk z aplikace Google
Earth. Krajinu jihozápadní ásti Bruntálské vrchoviny tvo í plochá Rešovská hornatina na devonských
a spodnokarbonských vápencích, b idlicích až drobách and lskohorských a hornobenešovských
vrstev. Je tvo ená lenitým reliéfem s výrazným zlomovým svahem (JZ) a hluboce za ezanými
mladými údolími. V okolí Sovince jsou také krasové jevy. Krajina je st edn zalesn ná, p evažují
smrkové porosty s bukem a vtroušenou jedlí a mod ínem, místy též bu iny, v nichž se dochovaly etné
p írodní nebo p írod blízké biotopy.
P EHLED MAPOVÝCH LIST

ZM 1 : 10 000 NA REVIDOVANÉM ÚZEMÍ:

14-42-19, 14-42-20, 14-42-23, 14-42-24, 14-42-25, 14-44-03, 14-44-04, 14-44-05, 14-44-08, 14-44-09
a 14-44-10.
P EHLED DOSUD ZPRACOVANÝCH ZÁVAZNÝCH DOKUMENTACÍ ÚSES VYUŽITÝCH K REVIZI
NRBC V ŠIRŠÍM ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ
1) BÍNOVÁ L. et al. (1996): Nadregionální a regionální ÚSES
Brno.

R. Územn technický podklad. – SŽP,

2) HALUZA J. et al. (2011): Zásady územního rozvoje Olomoucké ho kraje (ZÚZ OK), aktualizace . 1.
Výkres B.7 – ÚSES nadmístního významu, 1 : 100 000. – Ing.arch. Haluza, Ostrava.
3) SINE (2010): Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (ZÚR MSK). Výkres A.2 – Plochy
a koridory nadmístního významu, ÚSES a územní rezer vy, 1 : 50 000. –
Atelier T-plan, Praha.
Pro ov ení návazností NRBC na skladebné ásti regionálních i lokálních systém byla využita
všechna závazná vymezení ÚSES v územních plánech ob cí (viz. též Literatura a podklady použité pro
vymezení).
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ORP Uni ov:
1) TARKÁNYI T., MALÁ V. (2001): ÚP obce Dlouhá Lou ka. – Stavoprojekt, Olomouc.
(NRBK v ÚP vymezen jen jako osa a OZ, po í ce Oslav vymezen pouze lokální systém, který
kon í u sev. okraje zástavby a dále nepokra uje, RBK RK907 Šumvald-Valšovský d l nebyl v ÚP
v bec vymezen, ÚSES je celkov v generelovském pojetí, nerespektuje prostorové pa rametry,
prostorovou skladbu ani reprezentativnost vymezení)
ORP Rýma ov:
2) SALVETOVÁ H. (2004): Územní plán Tvrdkov – Urbanistické st edisko Ostrava, Ostrava –Poruba.
3) SALVETOVÁ H. (2004): Územní plán Horní M sto – Urbanistické st edisko Ostrava, Ostrava –
Poruba.
4) SALVETOVÁ H. (2004): Územní plán Rýma ov – Urbanistické st edisko Ostrava, Ostrava – Poruba.
5) TEMPÍROVÁ E. et al. (2009): Územní plán Ji íkov. – Alfaprojekt Olomouc, Olomouc.
(metodicky zcela chybné ÚSESy – zcela chybí repreze ntativní vymezení do systému ES, volné
propojování vlhkých a suchých stanoviš , mezofilní nebo smíšená biocentra v ka onech propojují
jen vlhké biokoridory, místy nerespektovány prostor ové parametry skladebných ástí (max. délky
BK, min. plochy BC), NRBK vymezen jako lokální nebo regionální systém, na k ížení mezofilních
a hygrofilních systém chybí vložená LBC, místy též nedodržena prostorová skladba – vzdálenosti
3,5 – 4 km.
ÚPD s vrstvou ÚSES byly posouzeny na M Ú Uni ov a M Ú Rýma ov (OÚP a OŽP) nebo též
z internetu na stránkách obcí a m st.
Starší Generely ÚSES (nap . TOMAŠTÍKOVÁ H. 1994) nejsou v bec v souladu s metodickými
postupy projektování ÚSES (byly zpracovány ješt p ed Rukov tí a ÚTP). Nesouhlasí zde požadavky
na prostorovou skladbu celkového ÚSES ani na prosto rové parametry n kterých skladebných ástí,
asto chybí též kontinuita biologických vazeb v ekos ystémech propojovaných do systému ES nebo
jsou propojovány nep íbuzné hydrické a mezické biotopy, které spolu obec n nekomunikují –
na k ížení hygrofilních a mezofilních systém pak chybí vložená biocentra. Vymezení vyšší hierar chie
do detailu skladebných ástí je zcela chybné.

NÁVRHOVÁ ÁST
METODIKA A VÝCHOZÍ PODKLADY
Vymezení hranic NRBC . 426 Sovinec je v zájmovém území provedeno v souladu
s „Metodickým pokynem MŽP R k postupu zadávání a zpracování dokumentace systé mu ekologické
stability“ .j. NM III/905/92 z 15.4.1992 a s jeho aktualizací (metodický pokyn .j. 600/760/94 OOP/2490/94 z 20.5.1994) a také v souladu s „Metodi ckým postupem tvorby dokumentace NRBC R“
(Mackov in et al. 1998). Jako teoretické základy byly pro d etailní vymezení skladebných ástí využity
dv základní p íru ky k projektování MÚSES (Löw et al. 1995 a Mad ra, Zimová et al. 2005). Pro
systémy vyšší hierarchie byly použity také všechny textové i tabulkové podklady ze zpracování ÚTP.
Základní vymezení skladebných ástí všech vyšších hierarchií ÚSES vycházelo
ze Zásad územního rozvoje Olomouckého a Moravskosle zského kraje v m ítku 1 : 100 000 / 50 000
(Haluza et al. 2011 resp. Kolektiv T-plan 2010; dál e jen ZÚR), které nejaktuáln ji ešily prostorové
uspo ádání systém vyšší hierarchie, tj. nadregionální a regionální ú rovn ÚSES.
Jako aktuální stav p írody a krajiny byly pro detailní revizi hranic NRB C v zájmovém
území využity revidované výsledky mapování p írodních biotop pro evropské systémy Natura 2000
a Smaragd. Výsledky mapování p írodních biotop poskytly detailní p edstavu o p ítomnosti
dochovaných p írodních biotop
(„ostrov “) s vyšší ekologickou stabilitou v území a byly
interpretovány na stupn ekologické stability zájmových ploch. Interpretace výsledk mapování
biotop zabezpe ovaly reprezentativní vymezení všech hierarchických systém ES v hydrických
i trofických adách. Zárove byla sledována nezbytnost dodržování požadavku na reprezentativnost
propojování skladebných ástí ÚSES. Ke stejným ú el m byly využity také barevné ortofotomapy
ešeného území s vrstevnicemi, p edevším p i ešení návazností ÚSES do sousedních území.
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PRINCIPY VYMEZENÍ SKLADEBNÝCH

ÁSTÍ ÚSES

Detailní vymezení resp. up esn ní hranice NRBC Sovinec vycházelo z hranice rámcov
vymezené pro zpracování ZÚR Moravskoslezského kraje (výkres A.2 – Plochy a koridory nadmístního
významu, ÚSES a územní rezervy).
Hranice NRBC Sovinec ze ZÚR MSK p ibližn sledují EVL Sopvinec a byly tudíž vymezeny
podle mapování p írodních biotop , protože striktn sledují lesní porosty bu in. Tyto biotopové hranice
však na mnoha místech nekorespondují s prostorovým rozd lením lesa. Hranice biocenter vyšší
hierarchie však bývají obvykle vymezovány po hlavní ch hranicích lesnického detailu, aby byly také
lépe identifikovatelné v terénu.
Revize hranic nového NRBC Sovinec vycházela tudíž s triktn z lesnického detailu nebo sledovala
krajinné fenomény hlubokých erozních údolí. P evážn jsou tedy vedeny po hlavních lesních cestách
nebo hranicích lesních odd lení i porost , anebo po okrajích zalesn ných erozních údolí i alespo
jejich ásti. P i srovnání revidovaného vymezení a hranice NRBC ze ZÚR MSK jsou místy patrné
i ur ité rozdíly.
Dalším významným kritériem pro vymezení a up esn ní hranic p edm tného NRBC byly požadované
prostorové parametry pro reprezentativní typy ekosy stém , tzn. minimální plocha 1 000 ha .
Jádrové zóny byly vymezeny podle požadovaného meto dického postupu (M ACKOV IN et al.
1998). Tyto zóny se nacházejí v jižní a centrální ásti NRBC, resp. mezi údolími Smr iny
a T chanovského potoka (okolí kóty Sovinec), mezi údolí mi Huntavy a Oslavy a v údolí Sovineckého
potoka.
Vymezení skladebných ástí navazujících ÚSES bylo v zadaném území provede no na základ
p ítomnosti biotop reprezentativních jednak pro dané typy biochor (C ULEK et al. 2005) a jednak pro
typy konkrétních biokoridor , které byly na území odvozeny od typologie os nadr egionálních systém
navržených v ÚTP (typizace navazujících RBK i LBK p odle NRBC resp. NRBK). Tímto byl zabezpe en
koncep ní a systémový p ístup k tvorb ekologických sítí na všech hierarchických úrovních , protože
p i vymezování skladebných ástí ÚSES bylo v navazujícím území zohled ováno také k ížení
„mokrých“ (hygrofilních až hydrofilních) a „suchých “ (mezofilních až xerofilních) systém na všech
úrovních (kontrastní vedení). V rámci revize vymeze ní hranic NRBC 426 Sovinec a nazna ení
navazujících systém ES došlo k logickému provázání všech hierarchickýc h úrovní ÚSES aktuáln
p ítomných v území do požadované celkové prostorové s kladby.
V navazujících hierarchických systémech byly u bioc enter dodrženy jejich minimální plochy
a u biokoridor jejich minimálních ší ky i maximální délky. Zásadními kritérii p i vymezování všech
skladebných ástí ÚSES bylo zachování kontinuity a reprezentativ nosti v propojování jednotlivých
systém ES.
Prostorové parametry jednotlivých skladebných ástí vycházely nej ast ji z reálných
prostororových parametr dochovaných reprezentativních p írodních biotop a z historicky
vzniklého pozemkového nebo lesnického len ní (posouzení reálného umíst ní v okolní krajin ).
Tyto prostorové parametry skladebných ástí jsme p i vymezování považovali za optimální.
Detailní vymezení hranice NRBC Sovinec a prostorov é uspo ádání skladebných ástí
navazujících systém ES bylo prov eno v terénu, a to v okolí celého NRBC (podle aktuá lní
p ístupnosti terénu).
Funk nost skladebných ástí byla odvozována z p ítomnosti p írodních nebo p írod blízkých
biotop . Za funk ní byly uznány takové segmenty skladebných ástí, jejichž aktuální stav alespo
áste n odpovídá p irozeným podmínkám prost edí (nap . extenzivní sady, zahrady s rozptýlenými
p vodními d evinami, intenzivn využívané i ruderalizované louky, sezónní rekrea ní areály, travnatá
h išt apod.). Pokud to bylo možné vzhledem k požadavk m na minimální funk ní parametry, byly tyto
plochy vždy p i azeny do biokoridoru. V biocentrech, pro n ž platí vyšší nároky na ekologickou
stabilitu, byly obdobné plochy považovány za nefunk ní ásti. Za nefunk ní úseky BK byly
považovány takové plochy, kde je využití krajiny p íliš intenzivní (orná p da, intenzivní louky, pastviny
a sady) nebo existují p ekážky výrazn p erušující vým nu biologické resp. genetické informace (nap .
dálnice, silnice I. t ídy, zastav ná území, rozsáhlejší zpevn né plochy apod.). Jako nefunk ní jsou
ozna eny také skladebné ásti, jejichž stávající stav nespl uje minimální prostorové parametry ÚSES
(zatrubn né i jinak nevhodn regulované vodní toky v intravilánu i extravilánu, p íliš úzké liniové
porosty podél cest apod.).

357

íslování skladebných ástí bylo u systém vyšší hierarchie ponecháno podle p vodního ÚTP
NRaR ÚSES R (Bínová et al. 1996). Novému NRBC Sovinec byl nak onec p i azen kód bývalého
RBC 426 Valšovský d l umíst ného v ÚTP na jižním okraji NRBC nedaleko soutoku H untavy s
Oslavou a t sn navazující na hrad a osadu Sovinec. V ZÚR obou kra j je však íslování skladebných
ástí vyšší hierarchie ÚSES individuální v každém je dnotlivém kraji, což je vzhledem k budoucímu IS
ÚSES R zcela nevhodné ešení (je nutné zachovat p vodní kódování z republikové koncepce ÚSES
vyšší hierarchie a p ípadn je i systémov doplnit).
V lokální hierarchii byly skladebné ásti íslovány podle kódu ORP Uni ov (UN) resp. ORP
Rýma ov (RÝ) s p i azením po adí. Tento systém kódování je vhodn jší založit až pro širší území
uvedených správních jednotek.
POPIS REVIDOVANÉ A NOV

VYMEZENÉ SKLADEBNÉ

ÁSTI ÚSES V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ

V následující podkapitole je popsána filosofie tvor by nadregionálního ÚSES na revidovaném
širším území NRBC 426 Sovinec v etn návazností do sousedních, dosud nerevidovaných úze mí,
které jsou ve správ ORP Uni ov v Olomouckém kraji a ORP Rýma ov v Moravskoslezském kraji.
Základní charakteristiky NRBC:
Základní vymezení NRBC . 426 Sovinec vychází ze ZÚR Moravskoslezského kraje (Kolektiv
T-plan 2010) s plochou 2593,5ha. Od vodn ní zm ny hierarchie BC by m ly obsahovat ob ZÚR
Olomouckého i Moravskoslezského kraje. P vodní vymezení dvou regionálních biocenter (RBC)
v ÚTP o rozloze 154,8 ha (426 Valšovský d l*) a 81,7 ha (438 Ond ejník**) se orientovalo na jižní
a severní ásti hluboce za íznutého údolí í ky Oslavy s p ítoky a na následující aktuální vegeta ní
typy:
*) L2- BK, SM – lesní áste n vyhovující, s bukem a smrkem;
**) L2-SM, BK, JV – lesní áste n vyhovující, se smrkem, bukem a javorem.
Revize resp. aktualizace detailního vymezení NRBC . 426 Sovinec vycházela výhradn ze
sou asného stavu p írody a krajiny a z lesnického detailu (prostorové rozložení lesa). Hranice NRBC
ze ZÚR MSK sledovala spíše hranice EVL Sovinec, kte ré byly vymezeny podle p írodních biotop ,
než podle lesnického detailu. Hranice nového NRBC b yly tedy spíše up es ovány na lesnický detail i
p irozené hranice erozních struktur (lesní okraje, p í né lesní cesty) a tudíž se oproti ZÚR resp. oproti
EVL liší v lokálních úpravách hranic (nejedná se vš ak o žádné p íliš významné zm ny).
Do plochy NRBC Sovinec bylo však zahrnuto také údol í í ky Oslavy v místech plánované VN
Dolní Lou ky, a to z toho d vodu, aby byla zachována logická vazba v lokální hi erarchii vlhkých
systém ES. Budoucí vodárenská nádrž Dolní Lou ky by tudíž mohla být sou ástí NRBC Sovinec,
protože vodní prost edí funguje jako biocentrum bez jakéhokoliv omezení prostorových parametr .
V opa ném p ípad , pokud by tato VN nebyla sou ástí NRBC Sovinec, muselo by zde být stejn být
vymezeno lokální biocentrum vodního typu, aby byly zachovány požadované prostorové parametry
v lokálních hydro- a hygrofilních systémech ES (tzn . v max vzdálenosti dvou LBC resp. v max délce
biokoridoru, který je propojuje, do 2 km). Uvnit NRBC musí být totiž zachovány kontinuální vazby
mezi jednotlivými navazujícími úrovn mi ÚSES (zde je nezbytn nutný koncep ní p ístup vymezování
návazností!).
V koncepci ÚSES vyšší hierarchie nedošlo ani k žádn é významné zm n prostorových
vztah , pouze došlo ke zm n hierarchie mezi dv ma regionálními biocentry (zvýšení významnosti
území mezi nimi) a k úplné i jen áste né redukci n kterých regionálních biokoridor .
Z plochy NRBC bylo vyjmuto celkem 9 ploch se sou asnými stavebními objekty i
p ilehlými zahradami (rodinné i rekrea ní domy a také 1 zpevn né parkovišt ), které však
nejsou sou ástí biocentra: 6 v údolí potoka Huntava a 3 v údol í í ky Oslavy.
NRBC 426 Sovinec dosahuje tedy po revizi a biotopové aktualizaci cel kovou plochu
2947,8 ha. Cílová spole enstva jsou lu ní, mezofilní bu inná, ale také lužní ( i též mok adní),
což nebylo v ZÚR MSK uvedeno. NRBC je smíšeného typ u, tj. hygrofilní a mezofilní.
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Hodnocení p írodnosti aktuálních biotop
(stanoviš )
a zachovalosti (Z), jejich plošné zastoupení v NRBC :

podle

reprezentativnosti

(R)

1) zachovalé p írodní biotopy (stupe ES = 4-5) (lesní biotopy – L2.2, L3.1, L4, L5.1, L5.4, R1.4,
S1.2, S1.3, S1.5, M5 a V4 s kombinací reprezentativ nosti a zachovalosti A-A, A-B, B-A, C-A, C-B)
ggggggggggg.......g................................ ............................................. 1666,9 ha (56,6%)
2) mén zachovalé (p írod blízké) biotopy (stupe ES = 3-4) (p evážn lesní biotopy – L2.2, L3.1,
L4, L5.1, L5.4, S1.1, S1.2, s kombinací reprezentat ivnosti a zachovalosti C-B, C-C, D-C, a dále
mozaiky
bezlesí
a
sukcesní
stadia
(T1.1,
T1.5,
T1.6 ,
K2.1,
K3)
ggggggggggggggg.................................... ....................................... 313,5 ha (10,6%)
3)

lov kem siln ovlivn né biotopy – lesní kultury (stupe ES = 2,5-3) (biotopy X9A, X9B a jejich
mozaiky s X11 a X12) .............................. ................................................... ............820,2 ha (27,8%)

4)

lov kem siln ovlivn né biotopy – nelesní (stupe ES < 2,5) (kosené louky - T1.1, T1.5, ruderální
biotopy a X6, X7 a dále samostatn
vymapované nebo p evažující X10 a X11)
................................................... ................................................... ..............................147,2 ha (5,0%)

Kvalitativní charakteristika NRBC byla vyhodnocena
mapování s p emapováním pro soustavu N2000.

podle revidovaného biotopového

Hodnocení funk nosti ploch zahrnutých do NRBC:
1) do ploch áste n až optimáln funk ních byly zahrnuty všechny p írodní, p írod blízké
a sukcesní biotopy v etn r zných typ mozaiky s nep írodními biotopy a také nep írodní biotopy
lesního charakteru g............................... ................................................... ..........2897,6 ha (98,3 %)
2) do ploch málo funk ních (35) byly zahrnuty plochy pravideln se ených luk (T1.1, T1.5 a X5)
................................................... ................................................... ............................48,0 ha (1,63 %)
3)

do ploch nefunk ních byly zahrnuty 2 plochy orné p dy (X3 – drobná polí ka)
g.................................................. ................................................... ............................2,2ha (0,07 %)

Uvnit NRBC se nachází jedno maloplošné zvlášt chrán né území Rešovské vodopády (PP).
NRBC 426 Sovinec je také p ibližn identické s EVL Sovinec (místy ho jen mírn p esahuje).
Návrh jádrových zón NRBC:
Uvnit NRBC Sovinec byly v jižní a centrální ásti navrženy celkem t i jádrové zóny
s nejp irozen jšími reprezentativními porosty bu in o ploše 162,4ha, 188,1ha a 370,2ha (celkem
720,7 ha, tj. 24,5% celkové plochy NRBC).
Potenciální ohrožení a rizika:
1) Rozši ování zástavby v úzkých údolích vodních tok
ÚSES je souvislá zástavba.

(p edevším chat). Nejv tším ohrožením pro

2) Plánovaná vodní nádrž Dlouhá Lou ka (AV502 podle ZÚR MSK) s umíst ním v centrální ásti
NRBC (vyvolá však jen mírnou ztrátu reprezentativní ch nivních a lesních biotop .
3) Vyšší intenzita lesnického hospoda ení.
4) P íliš tvrdé protipovod ové regulace vodních tok .
5) P eložky silni ních komunikací se záborem reprezentativních lesníc h biotop bu in.
Návrh managementu:
1) Lu ní enklávy v centrální ásti NRBC i v okrajových ástech ponechat z d vodu zachování v tší
diverzity biotop , extenzivní se ení max 1x ro n s podporou zvýšeného zastoupení rozptýlené
krajinné zelen (opat ení ke zvýšení stupn ekologické stability).
2) Menší plochy orné p dy (X3) doporu ujeme nahradit plochami s vyšší ES (zatravnit nebo ponechat
sukcesi).
3) Místy p ítomné sukcesní plochy (X12) ponechat p irozenému vývoji až do stadia potenciálních
biocenóz.
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4) Upravit lesnické hospoda ení – p írodní lesní biotopy v nejhodnotn jších porostech p edržovat
(genofondový význam) a uplat ovat v nich p edevším výb rný zp sob lesnického hospoda ení.
5) Jádrové zóny by bylo vhodné ponechat zcela p irozenému vývoji.
6) P i zales ování ploch po plošné t žb d eva upravovat d evinnou skladbu výhradn podle lesnické
typologie (SLT).
7) Nep vodní smrkové monokultury postupn
(p stování lesa na typologickém základ ).

dot žovat a p evád t na p írod blízký les podle SLT

8) Z p irozen zamok ovaných lesních porost vylou it odvod ování.
9) Vodní toky udržovat v p irozeném vývoji – d íve upravené úseky koryt vodních tok revitalizovat.

ZÁV R
NRBC 426 Sovinec odpovídá podrobnosti zpracování Plánu ÚSES, tj. m ítku cca 1 : 4000 až
1 : 1000 s vymezením na aktuální krajinná rozhraní, hranice pozemk KN a p edevším na lesnický
detail.
Takto detailn vymezené skladebné ásti ÚSES mohou být tudíž p evzaty do podrobných
územn plánovacích dokumentací jako ve ejn prosp šná opat ení a nezastavitelné plochy a také
do lesnických hospodá ských plán , p ípadn i do komplexních pozemkových úprav.
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NRBC . 487 – Ra í údolí
Zpracovatel – jméno:
Autorizovaný zpracovatel – jméno:
Název NRBC:
Identifika ní íslo NRBC:
Datum zpracování:
Vým ra v ha p vodní dle ÚTP:
Vým ra v ha po revizi:

GeoVision s.r.o.
RNDr. Ing. Miroslav Hájek
Ra í údolí
487
10/2011
1200,2
1211,2

Revize vymezení NRBC 487 Ra í údolí byla zadána ve správním území ORP Jeseník (okres
Jeseník, Olomoucký kraj), n které nazna ené návaznosti ÚSES zasahují p irozen také na území
Polské republiky. ešené území zahrnuje pouze nejbližší okolí NRBC na k.ú. Travná u Javorníka,
Zálesí u Javorníka, Javorník-m sto, Bílý potok a Javorník-ves (vše M sto Javorník), dále Dolní Fo t,
Uhelná a Nové Vilémovice (vše obec Uhelná).
Aktuální stav využívání krajiny dokládají vý ezy šikmých satelitních snímk z aplikace Google
Earth. Krajinu severozápadní ásti Rychlebských hor tvo í plochá Travenská hornatina na krystaliniku
orlicko-kladské klenby a starom stské série. Vytvá í stup ovitou hrás s výrazným okrajovým svahem
a je p í n roz len ná hlubokými údolími. Nacházejí se zde reliéfy typi cké pro modelaci
kontinentálním ledovcem. V sou asné dob zde p evažují lesy s enklávami podhorských luk v okolí
horských vesnic, v nichž se dochovaly etné p írodní nebo p írod blízké biotopy.
P EHLED MAPOVÝCH LIST

ZM 1 : 10 000 NA REVIDOVANÉM ÚZEMÍ:

04-43-25, 14-21-04, 14-21-05, 14-21-09, 14-21-10, 14-21-15, 14-22-01 a 14-22-06.
P EHLED DOSUD ZPRACOVANÝCH ZÁVAZNÝCH DOKUMENTACÍ ÚSES VYUŽITÝCH K REVIZI
NRBC V ŠIRŠÍM ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ
1) BÍNOVÁ L. et al. (1996): Nadregionální a regionální ÚSES
Brno.

R. Územn technický podklad. – SŽP,

2) HALUZA J. et al. (2011): Zásady územního rozvoje Olomoucké ho kraje (ZÚR OK), aktualizace . 1.
Výkres B.7 – ÚSES nadmístního významu, 1 : 100 000. – Ing.arch. Haluza, Ostrava.
Pro ov ení návazností NRBC na skladebné ásti regionálních i lokálních systém byla využita
všechna závazná vymezení ÚSES v územních plánech ob cí (viz. též Literatura a podklady použité pro
vymezení).
ORP Jeseník:
1) SINE (1996): ÚP sídelního útvaru Javorník. – T-plan, Pr aha.
(starý ÚSES, metodicky zcela chybný, nerespektuje p rostorové parametry, prostorovou skladbu ani
reprezentativnost vymezení; LBK po Javornickém poto ce z obou stran jen k zástavb – chybí vlhké
LBC do 2km, místy na vlhký LBK nav šeno mezofilní LBC na strmém svahu údolí)
2) CHROBOCZKOVÁ M. et al. (2011): ÚP obce Uhelná. – Löw a spol., Br no.
(v hlavním výkresu ÚSES v bec nenalezen, pouze vysv tlivky k n mu)
ÚPD s vrstvou ÚSES byly posouzeny z internetu na st ránkách M stského ú adu Jeseník.
V sou asné dob se zpracovává nový územní plán m sta Javorník.
Starší dokumentace ÚSES nejsou v souladu s metodic kými postupy projektování ÚSES.
Nesouhlasí zde požadavky na prostorovou skladbu cel kového ÚSES ani na prostorové parametry
n kterých skladebných ástí, asto chybí též kontinuita biologických vazeb v ekos ystémech
propojovaných do systému ES nebo jsou propojovány n ep íbuzné hydrické a mezické biotopy, které
spolu obecn nekomunikují – na k ížení hygrofilních a mezofilních systém pak chybí vložená
biocentra.
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NÁVRHOVÁ ÁST
METODIKA A VÝCHOZÍ PODKLADY
Vymezení hranic NRBC . 487 Ra í údolí je v zájmovém území provedeno v souladu
s „Metodickým pokynem MŽP R k postupu zadávání a zpracování dokumentace systé mu ekologické
stability“ .j. NM III/905/92 z 15.4.1992 a s jeho aktualizací (metodický pokyn .j. 600/760/94 –
OOP/2490/94 z 20.5.1994) a také v souladu s „Metodi ckým postupem tvorby dokumentace NRBC R“
(MACKOV IN et al. 1998). Jako teoretické základy byly pro deta ilní vymezení skladebných ástí využity
dv základní p íru ky k projektování MÚSES (L ÖW et al. 1995 a M AD RA, ZIMOVÁ et al. 2005).
Pro systémy vyšší hierarchie byly použity také všec hny textové i tabulkové podklady ze zpracování
ÚTP.
Základní vymezení skladebných ástí všech vyšších hierarchií ÚSES vycházelo ze Zás ad
územního rozvoje Olomouckého kraje v m ítku 1 : 100 000 (Haluza et al. 2011; dále jen ZÚR) , které
nejaktuáln ji ešily prostorové uspo ádání systém vyšší hierarchie, tj. nadregionální a regionální
úrovn ÚSES.
Jako aktuální stav p írody a krajiny byly pro detailní revizi hranic NRB C v zájmovém území
využity revidované výsledky mapování p írodních biotop pro evropské systémy Natura 2000
a Smaragd. Výsledky mapování p írodních biotop poskytly detailní p edstavu o p ítomnosti
dochovaných p írodních biotop
(„ostrov “) s vyšší ekologickou stabilitou v území a byly
interpretovány na stupn ekologické stability zájmových ploch. Interpretace výsledk mapování
biotop zabezpe ovaly reprezentativní vymezení všech hierarchických systém ES v hydrických
i trofických adách. Zárove byla sledována nezbytnost dodržování požadavku na reprezentativnost
propojování skladebných ástí ÚSES. Ke stejným ú el m byly využity také barevné ortofotomapy
ešeného území s vrstevnicemi, p edevším p i ešení návazností ÚSES do sousedních území.
PRINCIPY VYMEZENÍ SKLADEBNÝCH

ÁSTÍ ÚSES

Detailní vymezení resp. up esn ní hranice NRBC Ra í údolí vycházelo z hranice rámcov
vymezené pro zpracování ZÚR Olomouckého kraje (výkr es B.7 – ÚSES nadmístního významu).
Hranice NRBC Ra í údolí vícemén sleduje vymezení stejnojmenného EVL, byly však
up es ovány podle lesnického detailu. P evážn jsou vedeny po hlavních lesních cestách nebo
hranicích lesních odd lení i porost , aby byly snadno identifikovatelné v terénu. Drobn é rozdíly oproti
hranici EVL jsou v údolí Ra ího potoka, a to z d vodu nutnosti zachování kontinuity systému ES, kdy
na n kolika místech potok opouští EVL (Ra í potok má významnou komunika ní vazbu do širokého
okolí). Dalším významným kritériem pro vymezení a u p esn ní hranic p edm tného NRBC byly
požadované prostorové parametry pro reprezentativní typy ekosystém , tzn. minimální plocha 1 000
ha.
Jádrová zóna byla vymezena podle požadovaného meto dického postupu (M ACKOV IN et al.
1998). Tato zóna se nachází p i severovýchodním okraji NRBC v údolí Ra ího potoka a z ásti
zahrnuje též území P írodní rezervace (PR) Ra í údolí.
Vymezení skladebných ástí navazujících ÚSES bylo v zadaném území provede no
na základ p ítomnosti biotop reprezentativních jednak pro dané typy biochor (C ULEK et al. 2005)
a jednak pro typy konkrétních biokoridor , které byly na území odvozeny od typologie os
nadregionálních systém navržených v ÚTP (typizace navazujících RBK i LBK podle NRBC resp.
NRBK). Tímto byl zabezpe en koncep ní a systémový p ístup k tvorb ekologických sítí na všech
hierarchických úrovních, protože p i vymezování skladebných ástí ÚSES bylo v navazujícím území
zohled ováno také k ížení „mokrých“ (hygrofilních až hydrofilních) a „s uchých“ (mezofilních
až xerofilních) systém na všech úrovních (kontrastní vedení). V rámci rev ize vymezení hranic NRBC
487 Ra í údolí a nazna ení navazujících systém ES došlo k logickému provázání všech
hierarchických úrovní ÚSES aktuáln p ítomných v území do požadované celkové prostorové s kladby.
V navazujících hierarchických systémech byly u bioc enter dodrženy jejich minimální plochy
a u biokoridor jejich minimálních ší ky i maximální délky. Zásadními kritérii p i vymezování všech
skladebných ástí ÚSES bylo zachování kontinuity a reprezentativ nosti v propojování jednotlivých
systém ES.
Prostorové parametry jednotlivých skladebných ástí vycházely nej ast ji z reálných
prostororových parametr dochovaných reprezentativních p írodních biotop a z historicky
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vzniklého pozemkového nebo lesnického len ní (posouzení reálného umíst ní v okolní krajin ).
Tyto prostorové parametry skladebných ástí jsme p i vymezování považovali za optimální.
Detailní vymezení hranice NRBC Ra í údolí a prostorové uspo ádání skladebných ástí
navazujících systém ES bylo prov eno v terénu, a to v okolí celého NRBC (podle aktuá lní
p ístupnosti terénu).
Funk nost skladebných ástí byla odvozována z p ítomnosti p írodních nebo p írod blízkých
biotop . Za funk ní byly uznány takové segmenty skladebných ástí, jejichž aktuální stav alespo
áste n odpovídá p irozeným podmínkám prost edí (nap . extenzivní sady, zahrady s rozptýlenými
p vodními d evinami, intenzivn využívané i ruderalizované louky, sezónní rekrea ní areály, travnatá
h išt apod.). Pokud to bylo možné vzhledem k požadavk m na minimální funk ní parametry, byly tyto
plochy vždy p i azeny do biokoridoru. V biocentrech, pro n ž platí vyšší nároky na ekologickou
stabilitu, byly obdobné plochy považovány za nefunk ní ásti. Za nefunk ní úseky BK byly
považovány takové plochy, kde je využití krajiny p íliš intenzivní (orná p da, intenzivní louky, pastviny
a sady) nebo existují p ekážky výrazn p erušující vým nu biologické resp. genetické informace (nap .
dálnice, silnice I.t ., zastav ná území, rozsáhlejší zpevn né plochy apod.). Jako nefunk ní jsou
ozna eny také skladebné ásti, jejichž stávající stav nespl uje minimální prostorové parametry ÚSES
(zatrubn né i jinak nevhodn regulované vodní toky v intravilánu i extravilánu, p íliš úzké liniové
porosty podél cest apod.).
íslování skladebných ástí bylo u systém vyšší hierarchie ponecháno podle p vodního ÚTP
NRaR ÚSES R (BÍNOVÁ et al. 1996). Novému NRBC Ra í údolí byl p i azen kód p edchozího
stejnojmenného RBC. V lokálních systémech byly skla debné ásti íslovány podle kódu ORP Jeseník
(JE) s p i azením po adí. Tento systém kódování je vhodn jší založit až pro širší území správní
jednotky.
POPIS REVIDOVANÉ A NOV

VYMEZENÉ SKLADEBNÉ

ÁSTI ÚSES V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ

V následující podkapitole je popsána filosofie tvor by nadregionálního ÚSES na revidovaném
širším území NRBC 487 Ra í údolí v etn návazností do sousedních, dosud nerevidovaných úze mí,
které jsou ve správ ORP Jeseník.
Základní charakteristiky NRBC:
Základní vymezení NRBC . 487 Ra í údolí vychází ze ZÚR Olomouckého kraje (H ALUZA et
al. 2011) s plochou 1200,2 ha. Od vodn ní zm ny hierarchie BC by m la obsahovat ZÚR
Olomouckého kraje.
P vodní vymezení stejnojmenného regionálního biocentr a (RBC) v ÚTP o rozloze 282 ha
se orientovalo na centrální až dolní ást široce za íznutého údolí Ra ího potoka v etn PR Ra í údolí
a na následující aktuální vegeta ní typy:
L1-SU, DB, BO – lesní zcela vyhovující, L2-SM, BK – lesní áste n vyhovující.
Revize resp. aktualizace detailního vymezení NRBC . 487 Ra í údolí vycházela výhradn
ze sou asného stavu p írody a krajiny a z lesnického detailu (prostorové rozložení lesa). Hranice
NRBC byly pouze up esn ny do detailu – žádné významn jší zm ny hranic se nenavrhují. V koncepci
ÚSES vyšší hierarchie nedošlo ani k žádné významné zm n prostorových vztah , pouze došlo ke
zm n hierarchie biocentra (zvýšení jeho významnosti) a k úplné i jen áste né redukci n kterých
regionálních biokoridor .
Z plochy NRBC bylo vyjmuto celkem 6 ploch se sou asnými stavebními objekty
a p ilehlými zahradami (rodinné i rekrea ní domy), které však nejsou sou ástí biocentra:
4 v údolí Javornického potoka, 1 v údolí Obecního p otoka a 1 v údolí Ra ího potoka.
NRBC 487 Ra í údolí dosahuje tedy po revizi a biotopové aktualizaci cel kovou plochu
1211,2 ha. Cílová spole enstva jsou lu ní, lužní ( i též mok adní) a mezofilní bu inná. NRBC
je smíšeného typu, tj. hygrofilní a mezofilní.
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Hodnocení p írodnosti aktuálních biotop (stanoviš ) podle reprezentativnosti (R)
a zachovalosti (Z), jejich plošné zastoupení v NRBC :
1) zachovalé p írodní biotopy (stupe ES = 4-5) (lesní biotopy – L2.2, L4, L5.1, L5.4, R1.4, S1.1,
S1.2 a V4 s kombinací reprezentativnosti a zachoval osti
A-A, A-B, B-A, C-A, C-B)
ggggg.............................gggggggggggggg... ....g.....................690,3 ha (57,0%)
2) mén zachovalé (p írod blízké) biotopy (stupe ES = 3-4) (degradované lesní biotopy – L2.2,
L3.2, L4, L5.1, L5.4, L8.1, S1.1, S1.2, s kombinací reprezentativnosti a zachovalosti C-C, D-C)
gg................................................. .....ggggggggggggg.........................90,6 ha (7,5%)
3)

lov kem siln ovlivn né biotopy – lesní kultury ( stupe ES = 2,5-3) (biotopy X9A, X12 a jejich
mozaiky s X11) .................................... ................................................... ................397,3 ha (32,8%)

4)

lov kem siln ovlivn né biotopy – nelesní (stupe ES < 2,5) (ruderalizované biotopy M5, kosené
T1.1, dále X1, X3, X6, X7 a samostatn mapované X11) ................................... ......33,0 ha (2,7%)

Kvalitativní charakteristika NRBC byla vyhodnocena
mapování s p emapováním pro soustavu N2000.

podle revidovaného biotopového

Hodnocení funk nosti ploch zahrnutých do NRBC:
1) do ploch áste n až optimáln funk ních byly zahrnuty všechny p írodní, p írod blízké
a sukcesní biotopy v etn r zných typ mozaiky s nep írodními biotopy a také nep írodní biotopy
lesního charakteru g............................... ................................................... ........1189,2 ha (98,18 %)
2) do ploch málo funk ních (3) byly zahrnuty plochy pravideln se ených podhorských luk
(T1.1)............................................. ................................................... ........................21,4 ha (1,77 %)
3) do ploch nefunk ních byla zahrnuta jediná plocha orné p dy (X3 – ovesné polí ko)
g.................................................. ................................................... ............................0,6ha (0,05 %)
Uvnit NRBC se nachází maloplošné zvlášt chrán né území Ra í údolí (PR). Celé NRBC
487 Ra í údolí je však sou ástí tém identické EVL Rychlebské hory-Ra í údolí.
Návrh jádrových zón NRBC:
Uvnit NRBC Ra í údolí byla p i severovýchodním okraji navržena jedna jádrová zón a s
nejp irozen jšími reprezentativními porosty bu in o ploše 231,1 ha (tj. 19 % celkové plochy NRBC).
Potenciální ohrožení a rizika:
1) Rozši ování zástavby v údolí potok (M stské údolí a Ra í údolí).
2) Vyšší intenzita lesnického hospoda ení.
3) P íliš tvrdé protipovod ové regulace vodních tok .
4) Na vstupní ásti do Ra ího údolí je vysoká rekrea ní návšt vnost (parkování motorových vozidel,
ob erstvení a další služby, Pustý zámek, Rychleby).
Návrh managementu:
1) Lu ní enklávy v centrální ásti NRBC p i západním okraji u Zálesí ponechat z d vodu zachování
v tší diverzity biotop , extenzivní se ení max 1x ro n s podporou zvýšeného zastoupení
rozptýlené krajinné zelen (opat ení ke zvýšení stupn ekologické stability).
2) Ojedin lou plochu orné p dy (X3) doporu ujeme nahradit plochou s vyšší ES (ponechat sukcesi ).
3) Ojedin lé sukcesní plochy (X12) ponechat p irozenému vývoji až do stadia potenciálních
biocenóz.
4) Upravit lesnické hospoda ení – p írodní lesní biotopy v nejhodnotn jších porostech p edržovat
(genofondový význam) a uplat ovat v nich p edevším výb rný zp sob lesnického hospoda ení.
5) Jádrovou zónu by bylo vhodné ponechat zcela p irozenému vývoji.
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6) P i zales ování ploch po plošné t žb
lesnické typologie (SLT).

d eva upravovat d evinnou skladbu výhradn

podle

7) Nep vodní smrkové monokultury postupn dot žovat a p evád t na p írod blízký les podle SLT
(p stování lesa na typologickém základ ).
8) Z p irozen zamok ovaných lesních porost vylou it odvod ování.
Vodní toky udržovat v p irozeném vývoji – d íve upravené úseky koryt vodních tok
revitalizovat.

ZÁV R
NRBC 487 Ra í údolí odpovídá podrobnosti zpracování Plánu ÚSES, tj. m ítku cca 1 : 4000
až 1 : 1000 s vymezením na aktuální krajinná rozhra ní, hranice pozemk KN a p edevším na lesnický
detail.
Takto detailn vymezené skladebné ásti ÚSES mohou být tudíž p evzaty do podrobných
územn plánovacích dokumentací jako ve ejn prosp šná opat ení a nezastavitelné plochy a také
do lesnických hospodá ských plán , p ípadn n kde i do komplexních pozemkových úprav.
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NRBC . 619 – Smr ina
Zpracovatel – jméno:
Autorizovaný zpracovatel – jméno:
Název NRBC:
Identifika ní íslo NRBC:
Datum zpracování:
Vým ra v ha p vodní dle ÚTP:
Vým ra v ha po revizi:

GeoVision s.r.o.
RNDr. Ing. Miroslav Hájek
Smr ina
619
10/2011
342,4
1907,3

D íve v ÚTP navržené RBC 619 Smr ina (aktuáln p evažující vegeta ní typ „L-SM, BK“;
cílový typ H-MB-V) bylo na základ požadavku MŽP p evymezeno jako nové unikátní biocentrum
nadregionálního významu (NRBC; název a kód se prozatím nem ní, viz od vodn ní).
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OD VODN NÍ K VYMEZENÍ UNIKÁTNÍHO NRBC SMR INA
Komplex Smr iny se nachází v jihovýchodní ásti NP Šumava. Území bylo historicky sou ástí
schwarzenberského panství a pat ilo do revír Plešný a Bližší Lhota. V historických záznamech ne ní
zmínka o tom, že by se v horních partiích hrani ního h betu mezi vrcholy Smr ina a Hrani ník
zales ovalo a p evážn smrkové staré kmenoviny jsou popisovány jako les v ýb rného typu, místy
se siln rozvoln ným zápojem. Z historických pramen je doloženo, že se zde zachovaly zbytky
pralesovité vegetace nebo se jedná o p irozené porosty ve stavu blízkém 1. generaci po pra lese.
Toto významné biocentrum se st edoevropským významem zahrnuje na eské stran velmi
zachovalé lesní biotopy kv tnatých bu in (L5.1) i acidofilních bu in (L5.4) v etn edaficky
podmín ných azonálních rašelinných smr in (L9.2A) a podmá ených smr in (L9.2B). Sm rem do
horských poloh p echázejí bu iny do klimaxových smr in – horských t tinových smr in (L9.1)
a horských papratkových smr in (L9.3). V t chto polohách se na severovýchodních svazích význam né
elevace kóty Smr ina / Hochficht (1338m) dochoval tzv. „Smr inský prales“. Hodnota celého území
nespo ívá jen v neoby ejn vysoké druhové rozmanitosti, ale spíše v zachovalo sti a stabilit cenných
p irozených ekosystém , a to v rozsahu, který již nelze pozorovat v oblas tech ve vnitrozemí, zejména
díky dlouhodobé kolonizaci a kultivaci tam jší krajiny. I p esto se v území vyskytuje ada ohrožených
a významných druh vyšších rostlin. Unikátem je v prvé ad ohrožený alpský migrant kýchavice bílá
(Veratrum album). Druhov nejbohatší (co do po tu druh ) jsou porosty kv tnatých bu in, vlh í partie
porost v návaznosti na prameništ a úzké poto ní nivy. Ochraná sky významné druhy lze ovšem
zaznamenat v podstat ve všech typech biotop p ítomných v území.
Lesní porosty jsou v regionu výjime né pro svou p irozenou posloupnost vegeta ních formací.
Procentické zastoupení jednotlivých druh stromového patra se blíží p irozenému stavu, kdy smrk je
zastoupen mén než 60%, buk p ibližn 30% a jedle místy až 10%. V ková struktura porost je
diferencovaná a nezanedbatelná ást plochy p ipadá na porosty ve v ku 170 – 200 let. V kov
diferencovaná dolní etáž s výraznou p evahou buku dor stá horní etáž a tvo í kostru v budoucnu
stabilních lesních ekosystému s nadnárodní p írodov dnou hodnotou, která je ve st ední Evrop
nenahraditelná. Lesní porosty mají vesm s také vysokou až nejvyšší ekologickou stabilitu (s tupn 4-5)
a jsou zahrnuty do etných I. zón NP Šumava. Biocentrum na eské stran spl uje požadavek na
minimální rozlohu, tj. 1000 ha. Významné a zachoval é porosty se nacházejí též na rakouské stran ,
kde jsou sou ástí FFH-Gebiet „Böhmerwald und Mühltäler“ (analog eské EVL)

NRBC . 1147 – Doupovský h bet
Zpracovatel – jméno:
Autorizovaný zpracovatel – jméno:
Název NRBC:
Identifika ní íslo NRBC:
Datum zpracování:
Vým ra v ha p vodní dle ÚTP:
Vým ra v ha po revizi:

GeoVision s.r.o.
RNDr. Ing. Miroslav Hájek
Doupovský h bet
1147
10/2011
1278
1407,2

Revize vymezení NRBC 1147 Doupovský h bet byla zadána ve správním území Újezdního
ú adu VÚ Hradišt , n které vymezené návaznosti ÚSES však zasahují také n a správní území ORP
Ostrov (okres Karlovy Vary, Karlovarský kraj) a ORP Kada (okres Chomutov, Ústecký kraj. ešené
území zahrnuje pouze nejbližší okolí NRBC na k.ú. J akubov, Vojkovice nad Oh í, Damice, Stráž nad
Oh í, Osvinov, Peklo, Korunní, Bo , Smilov nad Oh í, Okounov, Krupice, Ž ár u Hradišt a Doupov
u Hradišt .
Aktuální stav využívání krajiny dokládají vý ezy šikmých satelitních snímk z aplikace Google
Earth. Krajina ploché sope né hornatiny Doupovských hor v širším okolí NRBC Do upovský h bet je
unikátní sope nou krajinou (stratovulkán) s aktuálním specifickým funk ním využitím pro obranu státu
(vojenský újezd). V sou asné dob zde p evažují sukcesní plochy na bývalých loukách a pastv inách
v mozaice s drobnými lesíky i rozsáhlejšími lesními celky, kde se dochovaly etné p írodní nebo
p írod blízké biotopy.
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P EHLED MAPOVÝCH LIST

ZM 1 : 10 000 NA REVIDOVANÉM ÚZEMÍ:

11-22-02, 11-22-06, 11-22-07, 11-22-11 a 11-22-12.
P EHLED DOSUD ZPRACOVANÝCH ZÁVAZNÝCH DOKUMENTACÍ ÚSES VYUŽITÝCH K REVIZI
NRBC V ŠIRŠÍM ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ
1) BÍNOVÁ L. et al. (1996): Nadregionální a regionální ÚSES
Brno.

R. Územn technický podklad. – SŽP,

2) KOUBEK P., POLÁ KOVÁ V. et al. (2010): Zásady územního rozvoje Karlovars kého kraje (ZÚR KK).
Výkres 3 – Územní systém ekologické stability, 1 : 100 000. – Urbanistická kancelá UK-24
a Urbanistický atelier UP-24, Praha.
Pro ov ení návazností NRBC na skladebné ásti regionálních i lokálních systém byla využita
všechna závazná vymezení ÚSES v územních plánech so usedních obcí (viz též Literatura a podklady
použité pro vymezení).
Újezdní ú ad VÚ Hradišt :
V sou asné dob probíhají pr zkumy a rozbory pro nový územní plán VÚ (zpracovate l VLS
Olomouc).
ORP Ostrov:
1) ŠTROS I. (2007): ÚP obce Vojkovice, zm na . 2. – Studio Gaudi, Ostrov.
(vymezen pouze NRBK K41(V) po ece Oh i bez jakýchkoliv návazností do okolí)
2) ŠTROS I. (2011): ÚP obce Krásný Les. – Studio Gaudi, Ostr ov.
3) K ivanec J. (2004): Aktualizace ÚSES Stráž nad Oh í. - In: Kasková A. (2005): ÚP SÚ Stráž nad
Oh í – koncept. - Ing.arch. Kasková, Karlovy Vary.
(koncep n i metodicky chybný ÚSES, v ÚP vymezen jen NRBK po Oh i - v bec se ne eší
prostorové vazby)
ORP Kada :
1) Ka írek F. et Ka írek F. (2010): Okounov. Územní plán (k.ú. Okounov, Kotvina a Oslovice).
Výkres – Koncepce uspo ádání krajiny. - Projektový atelier KA*KA, P edm ice nad Jizerou.
(v ÚP není Plán ÚSES – rozpor s Vyhl. . 395/1992 Sb., NRBK K41(MB) i RK 1009 vymezeny
pouze schematicky, ale s vloženými LBC, na k ížení HGF a MZF biotop chybí ve všech
hierarchiích ÚSES vložená biocentra, chybí lokální systém, který by doplnil prostorovou skladbu
ÚSES, p edevším v návaznosti na sousední území Stráž nad Oh í a VÚ Hradišt )
ÚPD s vrstvou ÚSES poskytl k prostudování M stský ú ad Ostrov, odbory územního
plánování a životního prost edí. ÚP Okounov byl posouzen z internetu.
Starší Generel lokálního ÚSES ani jeho aktualizace pro územní plány v Karlovarském kraji
(K ivanec 2004) ani územní plány s vrstvou ÚSES v Úste ckém kraji (Ka írek et al. 2010) nejsou v
souladu s metodickými postupy projektování ÚSES, p edevším se to týká vyšších hierarchií ÚSES.
Nesouhlasí zde požadavky na prostorovou skladbu cel kového ÚSES ani na prostorové parametry
n kterých skladebných ástí, asto chybí též kontinuita biologických vazeb v ekos ystémech
propojovaných do systému ES nebo jsou propojovány n ep íbuzné hydrické a mezické biotopy, které
spolu obecn nekomunikují – na k ížení hygrofilních a mezofilních systém pak chybí vložená
biocentra.

NÁVRHOVÁ ÁST
METODIKA A VÝCHOZÍ PODKLADY
Vymezení hranic NRBC . 1147 Doupovský h bet je v zájmovém území provedeno v souladu
s „Metodickým pokynem MŽP R k postupu zadávání a zpracování dokumentace systé mu ekologické
stability“ .j. NM III/905/92 z 15.4.1992 a s jeho aktualizací (metodický pokyn .j. 600/760/94 –
OOP/2490/94 z 20.5.1994) a také v souladu s „Metodi ckým postupem tvorby dokumentace NRBC R“
(MACKOV IN et al. 1998). Jako teoretické základy byly pro deta ilní vymezení skladebných ástí využity
dv základní p íru ky k projektování MÚSES (L ÖW et al. 1995 a M AD RA, ZIMOVÁ et al. 2005).
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Pro systémy vyšší hierarchie byly použity také všec hny textové i tabulkové podklady ze zpracování
ÚTP.
Základní vymezení skladebných ástí všech vyšších hierarchií ÚSES vycházelo ze Zás ad
územního rozvoje Karlovarského kraje v m ítku 1 : 100 000 (K OUBEK, POLÁ KOVÁ et al. 2010; dále jen
ZÚR), které nejaktuáln ji ešily prostorové uspo ádání systém vyšší hierarchie, tj. nadregionální
a regionální úrovn ÚSES.
Jako aktuální stav p írody a krajiny byly pro detailní revizi hranic NRB C v zájmovém území
využity revidované výsledky mapování p írodních biotop pro evropské systémy Natura 2000
a Smaragd. Výsledky mapování p írodních biotop poskytly detailní p edstavu o p ítomnosti
dochovaných p írodních biotop
(„ostrov “) s vyšší ekologickou stabilitou v území a byly
interpretovány na stupn ekologické stability zájmových ploch. Interpretace výsledk mapování
biotop zabezpe ovaly reprezentativní vymezení všech hierarchických systém ES v hydrických
i trofických adách. Zárove byla sledována nezbytnost dodržování požadavku na reprezentativnost
propojování skladebných ástí ÚSES. Ke stejným ú el m byly využity také barevné ortofotomapy
ešeného území s vrstevnicemi, p edevším p i ešení návazností ÚSES do sousedních území.

PRINCIPY VYMEZENÍ SKLADEBNÝCH

ÁSTÍ ÚSES

Detailní vymezení resp. up esn ní hranice NRBC Doupovský h bet vycházelo z hranice
rámcov vymezené pro zpracování ZÚR Karlovarského kraje (v ýkres 3 – ÚSES vyšší hierarchie). Tato
hranice vícemén sledovala též p vodní vymezení RBC Doupovský h bet z ÚTP NRaR ÚSES R
(BÍNOVÁ et al. 1996) – k ur itému zmenšení došlo jen v jeho východní ásti.
Celá severozápadní až severní hranice NRBC je na k .ú. Jakubov, Stráž nad Oh í, Korunní
a Okounov vymezena po administrativní hranici VÚ Hr adišt , která velmi asto koresponduje s hranicí
lesa. Na území VÚ, kde je jižní a východní hranice NRBC vedena vesm s lesními porosty, byla
up es ována podle lesnického detailu. P evážn je vedena po hlavních lesních cestách nebo
hranicích lesních odd lení i porost , aby byla snadno identifikovatelná v terénu. Další m významným
kritériem pro vymezení a up esn ní hranic p edm tného NRBC byly požadované prostorové
parametry pro reprezentativní typy ekosystém , tzn. minimální plocha 1 000 ha.
Jádrové zóny byly vymezeny podle požadovaného meto dického postupu (M ACKOV IN et al.
1998). Tyto zóny se nacházejí v okrajích VÚ Hradišt , možná i proto, že se v t chto místech
minimáln lesnicky zasahuje (okrajová území VÚ a strmé svahy ).
Vymezení skladebných ástí navazujících ÚSES bylo v zadaném území provede no na
základ p ítomnosti biotop reprezentativních jednak pro dané typy biochor (C ULEK et al. 2005)
a jednak pro typy konkrétních biokoridor , které byly na území odvozeny od typologie os
nadregionálních systém navržených v ÚTP (typizace navazujících RBK i LBK podle NRBC resp.
NRBK). Tímto byl zabezpe en koncep ní a systémový p ístup k tvorb ekologických sítí na všech
hierarchických úrovních, protože p i vymezování skladebných ástí ÚSES bylo v navazujícím území
zohled ováno také k ížení „mokrých“ (hygrofilních až hydrofilních) a „s uchých“ (mezofilních
až xerofilních) systém na všech úrovních (kontrastní vedení). V rámci rev ize vymezení hranic NRBC
1147 Doupovský h bet a nazna ení navazujících systém ES došlo k logickému provázání všech
hierarchických úrovní ÚSES aktuáln p ítomných v území do požadované celkové prostorové s kladby.
V navazujících hierarchických systémech byly u bioc enter dodrženy jejich minimální plochy
a u biokoridor jejich minimálních ší ky i maximální délky. Zásadními kritérii p i vymezování všech
skladebných ástí ÚSES bylo zachování kontinuity a reprezentativ nosti v propojování jednotlivých
systém ES.
Prostorové parametry jednotlivých skladebných ástí vycházely nej ast ji z reálných
prostororových parametr dochovaných reprezentativních p írodních biotop a z historicky
vzniklého pozemkového nebo lesnického len ní (posouzení reálného umíst ní v okolní krajin ).
Tyto prostorové parametry skladebných ástí jsme p i vymezování považovali za optimální.
Detailní vymezení hranice NRBC Doupovský h bet a prostorové uspo ádání skladebných ástí
navazujících systém ES bylo prov eno v terénu, a to v pr lomovém údolí eky Oh e i na území VÚ
Hradišt (podle aktuální možnosti p ístupu).
Funk nost skladebných ástí byla odvozována z p ítomnosti p írodních nebo p írod blízkých
biotop . Za funk ní byly uznány takové segmenty skladebných ástí, jejichž aktuální stav alespo
áste n odpovídá p irozeným podmínkám prost edí (nap . extenzivní sady, zahrady s rozptýlenými
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p vodními d evinami, intenzivn využívané i ruderalizované louky, sezónní rekrea ní areály, travnatá
h išt apod.). Pokud to bylo možné vzhledem k požadavk m na minimální funk ní parametry, byly tyto
plochy vždy p i azeny do biokoridoru. V biocentrech, pro n ž platí vyšší nároky na ekologickou
stabilitu, byly obdobné plochy považovány za nefunk ní ásti. Za nefunk ní úseky BK byly
považovány takové plochy, kde je využití krajiny p íliš intenzivní (orná p da, intenzivní louky, pastviny
a sady) nebo existují p ekážky výrazn p erušující vým nu biologické resp. genetické informace (nap .
dálnice, silnice I.t ., zastav ná území, rozsáhlejší zpevn né plochy apod.). Jako nefunk ní jsou
ozna eny také skladebné ásti, jejichž stávající stav nespl uje minimální prostorové parametry ÚSES
(zatrubn né i jinak nevhodn regulované vodní toky v intravilánu i extravilánu, p íliš úzké liniové
porosty podél cest apod.).
íslování skladebných ástí bylo u systém vyšší hierarchie ponecháno podle p vodního ÚTP
NRaR ÚSES R (BÍNOVÁ et al. 1996). Novému NRBC Doupovský h bet byl p i azen kód p edchozího
stejnojmenného RBC. V lokálních systémech byly skla debné ásti íslovány podle kódu ORP Ostrov
(OS) nebo ÚÚ VÚ Hradišt (VÚHR) s p i azením po adí. Tento systém kódování je vhodn jší založit
až pro širší území každé správní jednotky.
POPIS REVIDOVANÉ A NOV

VYMEZENÉ SKLADEBNÉ

ÁSTI ÚSES V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ

V následující podkapitole je popsána filosofie tvor by nadregionálního ÚSES na revidovaném
širším území NRBC 1147 Doupovský h bet v etn návazností do sousedních, dosud nerevidovaných
území, které jsou ve správ ÚÚ VÚ Hradišt , ORP Ostrov i ORP Kada .
Základní charakteristiky NRBC:
Základní vymezení NRBC . 147 Doupovský h bet vychází ze ZÚR Karlovarského kraje
(KOUBEK, POLÁ KOVÁ et al. 2010) s plochou 1278ha. Od vodn ní zm ny hierarchie BC by m la
obsahovat ZÚR Karlovarského kraje. P vodní vymezení stejnojmenného regionálního biocentr a
(RBC) v ÚTP o rozloze 1430,1ha se orientovalo na ok raje lesních porost , hlavní lesní cesty
a na následující aktuální vegeta ní typy:
L-BK – lesní s p evahou buku, X – xerotermní (stepní lada, lesostepi).
Revize resp. aktualizace detailního vymezení NRBC . 1147 Doupovský h bet vycházela
výhradn ze sou asného stavu p írody a krajiny a z lesnického detailu (prostorové rozložení lesa).
Hranice NRBC byly pouze up esn ny do detailu – žádné významn jší zm ny hranic se nenavrhují.
V koncepci ÚSES vyšší hierarchie nedošlo ani k žádn é zm n prostorových vztah , pouze došlo
ke zm n hierarchie biocentra (zvýšení jeho významnosti).
Z plochy NRBC byla v údolí Korunního potoka vyjmuta 1 plocha se sou asnými
stavebními objekty a p ilehlými zahradami (rodinné domy VLS), která není s ou ástí biocentra.
Existují zde však další bývalé objekty staveb, kter é jsou dnes zcela zarostlé d evinami.
NRBC 1147 Doupovský h bet dosahuje tedy po revizi a biotopové aktualizaci cel kovou
plochu 1406,1 ha. Cílová spole enstva jsou lu ní, lužní ( i též mok adní) a mezofilní bu inná.
NRBC je smíšeného typu, tj. hygrofilní a mezofilní.
Hodnocení p írodnosti aktuálních biotop (stanoviš ) podle reprezentativnosti (R)
a zachovalosti (Z), jejich plošné zastoupení v NRBC :
1) zachovalé p írodní biotopy (stupe ES = 4-5) (lesní biotopy – L2.2, L3.1, L4, L5.1, L5.4, R1.4,
S1.2, S1.3 a S1.5 s kombinací reprezentativnosti a zachovalosti A-A, A-B, B-A, C-A)
ggggggggggggggggggg.......g........................ ..........................590,2 ha (41,9%)
2) mén zachovalé (p írod blízké) biotopy (stupe ES = 3-4) (p evážn lesní biotopy – L2.2, L3.1,
L4, L5.1, L5.4, R1.4, S1.2, S1.3 s kombinací reprez entativnosti a zachovalosti C-B, C-C, D-C,
a dále mozaiky bezlesí a sukcesní stadia (T1.5, T1. 6, T1.9, T3.3, T3.4, T4.2, K3, X12)
ggggggggggggggg.................................... ....................................... 451,4 ha (32,1%)
3)

lov kem siln ovlivn né biotopy – lesní kultury (stupe ES = 2,5-3) (biotopy X9A, X9B, p ípadn
jejich mozaika s X11 a X12) ....................... ................................................... .........232,6 ha (16,5%)

4)

lov kem siln ovlivn né biotopy – nelesní (stupe ES < 2,5) (biotopy T1.1, X1, X7 a dále
samostatn vymapované nebo p evažující X10 a X11) ............................. .............133,0 ha (9,5%)

Kvalitativní charakteristika NRBC byla vyhodnocena podle biotopového mapování pro soustavu
N2000 s drobnými úpravami p i jejich revizi.
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Hodnocení funk nosti ploch zahrnutých do NRBC:
1) do ploch áste n až optimáln funk ních byly zahrnuty všechny p írodní, p írod blízké
a sukcesní biotopy v etn r zných typ mozaiky s nep írodními biotopy a také nep írodní biotopy
lesního charakteru g............................... ................................................... ..........1389,4 ha (98,8 %)
2) do ploch málo funk ních (19) byly zahrnuty plochy mén
intenzivních, obvykle též
ruderalizovaných luk (T1.1) a ruderální vegetace mi mo sídla (X7)............................ 16,7 ha (1,2 %)
3) do ploch nefunk ních nebyly zahrnuty žádné plochy g.................... ..............................0,0ha (0 %)
Uvnit NRBC se nenachází žádné maloplošné zvlášt chrán né území. Celé NRBC 1147
Doupovský h bet je však sou ástí rozsáhlé EVL Hradišt , na které sm rem k severozápadu t sn
navazuje EVL Doupovské hory.
Návrh jádrových zón NRBC:
Uvnit NRBC Doupovský h bet byly p i západním a severním okraji navrženy dv jádrové zóny
s nejp irozen jšími reprezentativními porosty bu in o ploše 90,3 ha a 155,2 ha (celkem tedy zaujímají
plochu 245,5ha, tj. 17,5% celkové plochy NRBC).
Potenciální ohrožení a rizika:
1) Obnova bývalých stavebních objekt
Kyselka).

v údolí Korunního potoka (lokality Záme ek a Korunní

2) Vyšší intenzita lesnického hospoda ení.
Návrh managementu:
1) Lu ní enklávy po okraji NRBC i uvnit lesních porost
biodiverzity biotop , se ení max 1x ro n .

ponechat z d vodu zachování v tší

2) Plochy s p evahou ruderální vegetace ponechat sukcesi.
3) Sukcesní plochy ponechat p irozenému vývoji až do stadia potenciálních biocenó z.
4) Upravit lesnické hospoda ení – p írodní lesní biotopy v nejhodnotn jších porostech p edržovat
(genofondový význam) a uplat ovat v nich p edevším výb rný zp sob lesnického hospoda ení.
5) Jádrové zóny by bylo vhodné ponechat zcela p irozenému vývoji.
6) P i zales ování ploch po plošné t žb
lesnické typologie (SLT).

d eva upravovat d evinnou skladbu výhradn

podle

7) Nep vodní smrkové monokultury postupn dot žovat a p evád t na p írod blízký les podle SLT
(p stování lesa na typologickém základ ).
8) Ze zamok ovaných lesních porost vylou it odvod ování – d íve odvodn né plochy revitalizovat.
9) Vodní toky udržovat v p irozeném vývoji – d íve upravené úseky koryt vodních tok revitalizovat.

ZÁV R
NRBC 1147 Doupovský h bet odpovídá podrobnosti zpracování Plánu ÚSES, tj. m ítku cca
1 : 4000 až 1 : 1000 s vymezením na aktuální krajin ná rozhraní, hranice pozemk KN a na lesnický
detail.
Takto detailn vymezené skladebné ásti ÚSES mohou být tudíž p evzaty do podrobných
územn plánovacích dokumentací jako ve ejn prosp šná opat ení a nezastavitelné plochy a také
do lesnických hospodá ských plán , p ípadn i do komplexních pozemkových úprav.
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Výsledky mapování biotop pro soustavy Natura 2000 a Smaragd (podklad AOPK

R).

Vlastní podklady a terénní šet ení.

P íloha 1: Mapové podklady použité p i vymezení NRBC
Podklady pro vymezení hranic
Barevná ortofotomapa
forma
WMS - Mapové služby Portálu ve ejné správy
http://geoportal.cenia.cz/wmsconnector/com.esri.wms .Esrimap/cenia_b_ortorgb0
zdroj/autor
5m_sde
rozlišení
0,5m/pixel
sou . systém
S-JTSK
rok po ízení
2005-2007
ZABAGED
forma
SHP, Barevný "bezešvý" obraz státního území
zdroj/autor
ÚZK
m ítko
1:10 000
sou . systém
S-JTSK
katastrální mapy
forma
WMS - Mapové služby ÚZK
zdroj/autor
http://wms.cuzk.cz/wms.asp.
m ítko
1:1000-1:2880
sou . systém
S-JTSK
rok po ízení
aktualizace dle pravidel ÚZK
mapa biotop
R
forma
ESRI SHP
zdroj/autor
AOPK R
m ítko
1:10 000
sou . systém
S-JTSK
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Mapování biotop
forma
Publikace
autor
M.Chytrý, T.Ku era, M.Ko í
titul
Katalog bitop
eské republiky
vydal
AOPK R, Praha 2001
Generel ÚTP NR a R ÚSES
forma
ESRI SHP
zdroj/autor
AOPK R
sou . systém
S-JTSK
rok po ízení
1996
Biogeografické len ní
forma
ESRI SHP
zdroj/autor
AOPK R
sou . systém
S-JTSK
Cílová spole enstva
forma
Publikace
autor
M. Culek a kolektiv
titul
Biogeografické len ní R, II. díl
vydal
AOPK, Lelekovice 2003
Vymezení území NATURA2000
forma
ESRI SHP
m ítko
1:10 000
sou . systém
S-JTSK
poznámka
v etn textové ásti
mapy ZCHÚ v etn zonace
forma
ESRI SHP
zdroj/autor
AOPK R
sou . systém
S-JTSK
WMS - Mapové služby Portálu ve ejné správy
forma
wms
zdroj/autor
http://geoportal.cenia.cz/wmsconnector/ com.esri.wms.Esrimap/cenia_ppv
zdroj/autor
Geobotanická mapa SR
m ítko
1:200000
sou . systém
S-JTSK
2009, 1969
poznámka
Potenciální p irozená vegetace
Potenciální vegetace
forma
Publikace
Neuhauselová Z a kol. (1998): Mapa potenciální p irozené vegetace eské
republiky, Academia, Praha

P íloha 2: Zásady managementu
Zásady managamentu sledují hlavní principy pé e o celé NRBC, tedy i o jejich ásti, které nejsou
CHÚ. Všeobecné zásady obsahují rámcové doporu enípro jednotlivé typy prost edí, které se v
NRBC nacházejí. P i dalším zpracování managamentu dojde ke zp esn ní a jak charakteristik
cílových spole enstev, tak také p edevším ke zp sobu pé e o NRBC. Managament NRBC není
doposud standardizován a lze p edpokládat, že se bude vyvíjet v podobnosti a p esnosti Plánu pé e
o CHÚ. Jeho specifikou však je pé e o prost edí, které v sou asnosti neobsahují p írodní vbiotopy a
asto jsou p írod velmi vzdálená. V celku je však nutné p irpavit a realizovat takový souhrn zásah ,
regulace a usm r ování p írodních i um lých proces , aby byl v pr b hu cca 25 let dosaženo
vhodných podmínek pro p írodní procesy, které p i vhodném ízení umožní všechny zásadní funkce
NRBC.
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Všeobecné zásady managamentu
Pro všechny parcely stanovit asový a v cný plán p em ny a dosažení cílového (p irozeného
p írodního ) stavu - zejména druh opat ení, stupe priority, p edpoklad ekonomických náklad na
p em nu, p edpokládanou délku etap a zp sob m itelnosti dosažených výsledk - v závislosti na
širších souvislostech - (nap . stupe ohrožení p írodních biotop , vliv na funk nost prvku ÚSES,
technologická a ekonomické náro nost, vlastnické vztahy apod.) - Jedná se tedy o pr ojektovou
dokumentaci ve smyslu Metodiky vymezování ÚSES - s tupe PLÁN ÚSES
Pozemky na lesní p d
Provést hodnocení p irozenosti lesních porost - dle metodiky ÚHUL 1999
Konfrontovat skute ný stav hospoda ení s OPRL a posoudit, zda cíle OPRL jsou blízké zá jm m
ÚSES
P ipravit, a s vlastníkem pozemk projednat, principy typologického hospoda ení a zpracovat
podklady pro za azení pozemk do les zvláštního ur ení (podle §8 odst.(2) písm.(f) lesního zákona
Zp sob a rychlost obnovy musí probíhat tak, aby se pos tupn vytvá ela kompletní v ková sktruktura,
doba obmýtí by m la být prodloužena o 10-20 let oproti modelu hospod á ského souboru, v p ípad
nep vodních porost je ale vhodné ji naopak snížit
Obnovní cíle upravit s ohledem na dosažení p irozené druhové skladby - podíl meliora ních a
zpev ujících d evin stanovených vyhláškou 83/1996 Sb. Zvýšit minim áln 2x s p ihlédnutím k
p irozenému zastoupení základních d evin
V maximální mí e využívat p irozeného zmlazení stanovištn a geneticky vhodných d evin z
p irozených druhových skladeb
Pozemky na zem d lské p d a nelesní produk ní plochy
Na plochách, které nejsou lesními porosty, stanovit stupe p irozenosti p írodních podmínek a
potenciální p irozenou vegetaci až do úrovn potenciálních p írodních biotop (Katalog biotop
2001), fytocenologické taxonomické jednotky (Morave c 1999) a Skupiny typ geobiocén (Bu ek,
Lacina 99 et. Zlatník 71)
Pé e o nelesní neproduk ní plochy by m la spo ívat v monitorování stavu a zasahovat by se m lo
jen v p ípad invazivního výskytu nep vodních p írodních druh . Zales ování a výsadby je vhodné
provád t jen v místech, kde lze o ekávat výrazný efekt zvýšení ekostabiliza ní funkce lokality,
druhová skladba se v tšinou musí p izp sobit výrazn ekotonovým podmínkám, výsadby je nutné
oplocovat.
Stavby liniové (dopravní, vododhospodá ské, energovody)
Nepovolovat liniové stavby, které mají negativní vl iv na prostupnost území (zejména v místech
p irozených migra ních cest) - jedná se i o rozši ování stávajících komunikací, což v tšinou
znamená také zvýšenou rychlost a frekvenci dopravy
P i rekonstrukci t chto staveb úzce spolupracovat p i fázi navrhování - uplatnit ú inné formy zvýšení
prostupnosti t chto staveb zejména pro skupiny živo ich se silným migra ním chováním (prostupy,
p ekážky pro usm rn ní pohybu apod.)
Regulovat dopravu v míst a ase migra ních tah a v dob reprodukce živo ich , je li ohrožována
dopravou.
Vodohospodá ské stavby a technické úpravy koryta vodních tok povolovat jen za podmínek
p ijatelné podélné i p í né prostupnosti pro organismy a p irozenou tvorbu koryt.
P echodné bydlení individuální - je možné povolovat a provozovat jen podle p esn specifikovaných
parametr
- dostate ná trvalá prostupnost území pro p írodní organismy, stanovení
nep ekonatelelných limit hustoty zástavby, charakteru vegeta ních úprav, podílu zpevn ných ploch
a hospoda ení s vodou, dostupnosti a obslužnosti - pozemky ne prodávat, ale jen pronajímat. Je
vhodné stanovit srozumitelné limity a parametry, kt eré budou zapracovány do územních plán .
Stávající rekrea ní areály (okraj NRBC) je nutné posoudit z hlediska zájm ÚSES a p ipravit plán
jejich p ípadné p em ny a uvedení do souladu - hustota zástavby, prostup nost území, zm na
druhového složení, likvidace expanzivních nep vodních druh apod.
Nové rekrea ní areály uvnit NRBC nepovolovat, na okraji jen po zajišt ní podmínek p ijatelných pro
pln ní funkce BC.
Principy managamentu na plochách s nejvyšším stupn m p irozenosti
Pozemky na lesní p d a nelesní neproduk ní plochy
Na plochách, z hlediska p irozenosti nejlepších, zpracovat p ednostn návrh zásad hospoda ení,
který bude v souladu se zájmy ochrany p írody (pokud už plochy nejsou sou ástí CHÚ a nemají
vlastní "Plán pé e") - projednat s vlastníkem pozemk a uplatnit p i projednávání LHP a LHO
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Pozemky na lesní p d a nelesní neproduk ní plochy
Uplat ovat usm r ovaný polop írodní vývoj - D raz na podchycení dochovaných zbytk lokálních
ekotyp d evin. Omezit selektivn vliv býložravc nap . výb rovým oplocením, pro zajišt ní
p irozené obnovy. Omezit výstavbu ú elových komunikací, meliora ních prací a jiných technických
úprav lokality. Ponechání mrtvého d eva a fragment p estárlého lesa ve zvýšené mí e, nepovolovat
stavbu oplocených areál a obor.
B ehy a dno p írodních vodních tok
Zásadní úkol managamentu umožnit p irozený rozliv v dob periodických záplav a tvorbu
p irozeného koryta vodních tok . B ehové porosty jsou ponechány bez zásah
lov ka, d evní
hmota v koryt eky se odstra uje jen v p ípad , že nemá ko enový systém. Managament í ní
krajiny na plochách s vysokým stupn m p irozeností je specifickou inností, který p edpokládá
vysoce kvalifikovaný a periodicky astý monitoring.
Nejd ležit jším opat ením je sledování kvality istoty vody.
Nepovolovat technické úpravy p irodního dna a p írodních b eh ani jejich údržbu a um lou obnovu
B ehy a dno vodních ploch (rybníky, t n , mok ady)
Plochy um lých vodních nádrží a jejich b ehy a hráze je nutné provozovat pln v režimu pé e
obdobném jako chrán ných území. Je nutné provád t pravidelnou kontrolu kvality vod. Je nutné
sledovat zda vývoj probíhá p edpokládaným a žádoucím sm rem - týká se také sledování popoulací
živo ich . Pokud je rybník využíván pro chov ryb, není možné rybí sádky p ikrmovat, rybníky hnojit a
m nit um le chemismus vod. Je nutné monitorovat vodní režim a trofii vod. Rybníky je možné
udržovat vyhrnováním bahna na okraj. Vyhrnování mus í probíhat selektivn vždy s ponecháním
ástí jako semenné banky. Deponovaný materiál nesmí být ponecháván na obvodu rybníka - zdroj
pro plevelno uvegetaci a likvidace litorálu.
Je zapot ebí blokovat sukcesi invazivní vegetace (p edevším rákosin) - optimální je udržovat stálou
hladinu vody 1-1,5m, p ípadn provád t letní kosení, eventuáln zanesenou ást dna vyhrnout a
odstranit.
Nepovolovat intenzivní hospodá ský chov ryb
Principy managamentu na plohách s pr m rných stupn m p irozenosti
Pozemky na lesní p d a nelesní neproduk ní plochy
Uplat ovat p írod blízké obhospoda ování lesa, p edevším maloplošné formy se e a obnovy,
dlouhou dobu obmýtí, ponechání mrtvého d eva, uplat ovat šetrnné technologie t žby a
zales ování. Vycházet z cíl a doporu ení OPRL, v p ípad p írodních biotop na nelesní p d
monitorovat stav a regulovat p írodní procesy jen v p i expanzi nep vodních p írodních druh ,
nepovolovat stavbu oplocených areál a obor.
B ehy a dno vodních tok
Je d ležité zachovávat p irozené b ehové porosty, jejich obnovu provád t selektivn , výb rov . Je
nutné zabezpe it prostor pro p irozenou vegetaci na b ezích - zasakovací filtr pro splachy z orné
p dy. Tento pás by m l být porostlý p edevším p irozenou d evinnou vegetací. Dno vodních tok je
vhodné ponechat bez zásah , nebo alespo využívat pro jeho úpravu materiál z nejbližšího ok olí.
Technické úpravy b eh povolovat jen p írod blízkým zp sobem, mimo intravilán nepovolovat
úpravy, které by stabilizovaly b ehy koryta vodního toku.
Nejd ležit jším opat ením je sledování kvality istoty vody.
B ehy a dno vodních ploch (rybníky, t n , mok ady)
Plochy um lých vodních nádrží a jejich b ehy a hráze je nutné provozovat dle zpracovaného pl ánu.
Pravidelná údržba (letn ní, vyhrnování, nasazování býložravých ryb) je možn á jen dle pravidel
stanovených orgánem ochrany p írody. P írodní vodní plochy a plochy bez regulace výšky vod ní
hladiny je možné udržovat jen kosením vodní vegetac e a regulací složení rybí sádky. Je nutný
pravidelný monitoring populací pták , zejména v dob hnízd ní a jarních a podzimních tah . Je
nutné sledovat vliv ptactva a ostatních živo ich na rostlinná spole enstva, zejména ty, která jsou
maloplošná a p edm tem ochrany.
Je nutné sledovat kvalitu vody a její chemismus, ze jména, pokud je plocha rekrea n využívána
Hospodá ský chov ryb je nutné pravideln sledovat,aby nedošlo k poškozování cenných rostlin ných
spole enstev.
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Principy managamentu na plochách s nízkým stupn m p irozenosti
Pozemky na lesní p d
Je nutné uplatnit diferencovaný p evod ploch s nejnižším stupn m p irozenosti na stupe vyšší.
Plochy do plánu p evodu za azovat dle ekosystémových souvislostí a v souladu s ekonomickými
standardy pro ízení a správu ÚSES, které je však nutné nejprve vy tvo it.
U les hospodá ských zkrátit dobu obmýtí a obnovu realizovat využi tím maloplo ných zp sob
obnovy a se e, diferencovan tak, aby se vytvá ela p irozená v ková a prostorová struktura porost .
Pozemky na zem d lské p d a nelesní produk ní plochy
P echodným (ale ve specificky opodstatn ných p ípadech i trvalým) zp sobem p em ny zem d lské
p dy je zakládání lu ních porost s k ovinami a ídkými skupinami strom - nap . na okraji
intravilánu, liniová zele protierozního charakteru, zasakovací pásy, jako so u ást polder a pod.
B ehy a dno vodních tok
Koryta um lých vodních tok a odvod ovacích kanál je možné revitalizovat formou odsazených
hrází, aby se mohly projevit p írodní procesy. Je nutné umožnit periodické zaplavo vání bermy a
ponechávat tvorbu koryta bez zásah . Okraje bermy a odvrácené svahy hrází je vhodné os ázet
d evinami domácích a stanovštn p íslušných taxon . revitalizaci je t eba provád t spole n s
dalšími technickými opat eními, které podpo í p irodní vývoj všech organism - migra ní cesty,
prostor pro reprodukci a úkryt na b ezích i ve vod .
Technické úpravy b eh a dna vodních tok mimo intravilán neprovád t, stávající upravit jen na
nízký stupe ochrany p ed povodn mi.
Technické úpravy b eh a dna vodních tok (p edevším protipovod ové úpravy) v intravilánu
provád t p írod blízkým zp sobem - vytvá et reprezentativní nabídku p írod blízkých stanoviš a
umístit do koryta toku v dostate né hustot a frekvenci. Vhodn propojovat tyto úpravy s funkcemi
spole enskými - vedení p ších a cyklsitických tras - propagace vhodného slad ní d ležitých
spole enských pot eb - ochrana p írodního prost edí a ochrana intravilán p ed ú inky povodní
Technické úpravy vodních tok - stavby vodohospodá ského charakteru (zdymadla, jezy, vodní
elektrárny, vodní kanály a náhony a pod.) povolovat jen za p edpokladu zvýšení stávajících
ekologických parametr - zvýšení prostupnosti a kvality životních podmíne k pro cílové organismy.
Nejd ležit jším opat ením je sledování kvality istoty vody.
B ehy a dno vodních ploch (rybníky, t n , mok ady)
Chov ryb ve stávajících rybnících provozovat jen v kombinaci se zachováním a podporou litorál ,
režim letn ní rybník sladit se zájmy chrán nných živo ich a rostlin, jen do doby, kdy plocha získá
vyšší stupe p irozenosti.
Zakládání rybník je možné jen jako trvalé prvky ÚSES bez hospodá ské funkce (tvorba litorál ,
navazující mok adní plochy, propojení s dalšími prvky úses, dostat e né prostorové parametry
navazujcích p írodních plocha pod.).
Zakládání mok ad trvalých i p echodných - na vhodných místech (p ednostn na mén
produktivních p dách, ale umíst né tak, aby mohly plnit funkce ÚSES a další spole enské a
krajinotvorné funkce).
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íloha 5: Úprava vymezení NRBC . 41 a . 53 v r. 2016
NRBC . 41 – Koko ínský d l
V rámci zpracování Plánu ÚSES CHKO Koko ínsko – Mách v kraj (Geo Vision, spol. s r.o.,
2016, autorizovaný projektant RNDr. Ing. Miroslav Hájek) došlo k úprav vymezení NRBC
Koko ínský d l. Celková plocha NRBC je po revizi 1 432, 9 ha. Z plochy NRBC byly vyjmuty
plochy aktuáln zastav né, p ípadn plochy zastavitelné dle platných územních plán
dot ených obcí, které nemají pro NRBC žádný funk ní význam. Biocentrum bylo rozší eno o
lesní ekosystémy v p írodní rezervaci Koko ínský d l. Rozší ení v severní ásti navíc eší
funk ní propojení navazujících segment ÚSES, tedy regionálního biokoridoru RK 633 (ZÚR
St edo eského kraje) a regionálního biocentra RC 1287 (ZÚR Libereckého kraje).
NRBC . 53 - T emšín
V rámci zpracování Plánu ÚSES CHKO Brdy (U – 24, s.r.o., 2016, autorizovaná projektantka
Ing. Alena Šim íková) došlo k úprav vymezení NRBC T emšín. Celková plocha NRBC je po
revizi 1 875,7 ha. Vymezení NRBC T emšín bylo v jihovýchodní ásti rozší eno o plochy
írodních biotop s využitím podklad Plze ského kraje. Upravené vymezení respektuje
ZÚR St edo eského a Plze ského kraje.

íloha 6: Úprava vymezení NRBC . 70
NRBC . 70 - Božídarské rašeliništ
V rámci Aktualizace . 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje (2018) došlo
k úprav vymezení NRBC Božídarské rašeliništ . Celková plocha je po revizi
2748,5 ha. Z plochy NRBC byly vyjmuty aktuáln zastav né plochy, p ípadn
zastavitelné plochy v souladu s platným regula ním plánem obce Boží Dar, které
nemají pro NRBC žádný funk ní význam.

