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1. Základní údaje o zvláště chráněném území 
 
1.1 Základní identifikační údaje  
 

evidenční číslo:     kód ÚSOP () 
kategorie ochrany:     přírodní památka (PP) 
název území:   Libotín 
druh předpisu, kterým bylo území vyhlášeno:   
orgán, který předpis vydal:      
číslo předpisu:       
datum platnosti předpisu:     
datum účinnosti předpisu:   

 
1.2 Údaje o lokalizaci území 
 
 kraj:       Moravskoslezský 
 okres:       Nový Jičín 
 obec s rozšířenou působností:   Nový Jičín 
 obec s pověřeným obecním úřadem:   Nový Jičín 
 obec:       Rybí 
 katastrální území:     Rybí 
 
 Příloha M1:  
 M1a: Orientační mapa 1:25000 s vyznačením hranic ZCHÚ a OP 
 M1b: Základní mapa 1:10000 s vyznačením ZCHÚ a OP 

M1c: Ortofotomapa 1:10000 s vyznačením ZCHÚ a OP 
 
1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí 
 

Výměry částí parcel byly získány v prostředí GIS v ArcMap 10.0, parcely dle KN. 
 
 Zvláště chráněné území: 

 
Katastrální území: 743828, Rybí 

Číslo 
parcely 
podle 
KN 

Číslo 
parcely 

podle PK 
nebo 

jiných 
evidencí 

Druh pozemku 
podle KN 

Způsob využití 
pozemku podle KN 

Číslo 
listu 

vlastnic
tví 
 

Výměra 
parcely 

celková podle 
KN 
(m2) 

Výměra 
parcely 

v ZCHÚ (m2) 

1581/1  lesní pozemek --- 676 1606641 196996 
Celkem  196996 

 
 Ochranné pásmo: 

Ochranné pásmo není vyhlášené, bude jím tedy dle § 37 zákona č. 114/1992 Sb. pás 
do vzdálenosti 50 m od hranice ZCHÚ. 
 
 Příloha č. M2:  
 Katastrální mapy 1:2880 se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma.  
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1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma  

Druh pozemku 
ZCHÚ 

plocha v ha 
OP 

plocha v ha 
Způsob využití 

pozemku 
ZCHÚ 

plocha v ha 

Lesní pozemky 19,6996 ---  

Vodní plochy --- --- 

Zamokřená plocha --- 

Rybník nebo nádrž --- 

Vodní tok --- 

Trvalé travní porosty --- --- 

 Orná půda --- --- 

Ostatní zemědělské 
pozemky 

--- --- 

Ostatní plochy --- --- 
Neplodná půda --- 

Ostatní způsoby 
využití 

--- 

Zastavěné 
plochy a nádvoří 

--- --- 
 

Plocha celkem 19,6996 --- 

1.5 Překryv území s jinými chráněnými územími 
 

Národní park:  --- 
Chráněná krajinná oblast: --- 
Jiný typ chráněného území: ÚSES – Funkční RBC Libotina, RBK – K144MB, blízká 

osa NRBK Jezernice – Hukvaldy. Přírodní park Podbeskydí. 
 
Natura 2000 
Evropsky významná lokalita: CZ0810021 Libotín (kód ÚSOP 5583). 

 
Příloha č. M1:  
M1a: Orientační mapa 1:25000 s vyznačením hranic ZCHÚ a OP 

 M1b: Základní mapa 1:10000 s vyznačením ZCHÚ a OP 
M1c: Ortofotomapa 1:10000 s vyznačením ZCHÚ a OP 
 

1.6 Kategorie IUCN 
 

IV. – řízená rezervace 
 

1.7 Předmět ochrany ZCHÚ 
 
1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu 
 

Ochrana karpatských druhů květeny, petrifikujících pramenů s tvorbou pěnovců, 
lesních porostů svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, květnatých bučin 
s roztroušenou jedlí bělokorou. 
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1.7.2 Hlavní předmět ochrany ZCHÚ – současný stav 
 
 A. ekosystémy 

Název ekosystému Podíl plochy v 
ZCHÚ (%) 

Popis ekosystému 

L4 Suťové lesy (svaz Tilio-Acerion, 
asociace Lunario-Aceretum) 
* (9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na 
svazích, sutích a v roklích) 

15 % 

Svahové nebo roklinové lesy svazu Tilio-
Acerion tvoří převážně maloplošná lesní 
společenstva na sutích a balvanitých 
zvětralinách. Asociace Lunario-Aceretum je 
azonálním společenstvem rozšířeným v ČR 
roztroušeně od kolinního po montánní 
stupeň. Ve stromovém patru roste javor 
klen (Acer pseudoplatanus), j. mléč (Acer 
platanoides), buk lesní (Fagus sylvatica), 
lípa srdčitá (Tilia cordata), l. velkolistá 
(T. platyphyllos), jedle bělokorá (Abies 
alba), jilm horský (Ulmus laevis), jasan 
ztepilý (Fraxinus excelsior) – porost je 
místy velmi kvalitní, např. na svahu 
nad Libotínkou. 

L5.1 Květnaté bučiny (podsvaz Eu-
Fagenion) 
(9130 Bučiny asociace Asperulo-
Fagetum) 

70 % 

Jedná se o květnaté bučiny, resp. jedliny 
podsvazu Eu-Fagenion, případně 
i vápnomilné bučiny podsvazu 
Cephalanthero-Fagenion. V rovinaté výše 
položené východní části území jsou s větší 
početností zastoupeny jehličnany – lokálně 
je dominantním druhem jedle bělokorá 
(Abies alba), což je velmi cenné. Ze 
vzácnějších druhů keřového patra se 
roztroušeně vyskytuje lýkovec jedovatý 
(Daphne mezereum). V jarním aspektu jsou 
zastoupeny také druhy jako dymnivka dutá 
(Corydalis cava) nebo orsej jarní (Ficaria 
verna subsp. bulbifera); početně je vyvinuta 
populace áronu východního (Arum 
cylindraceum) a velmi početně pižmovky 
mošusové (Adoxa moschatellina). 

R1.3 Lesní pěnovcová prameniště (svaz 
Lycopodo-Cratoneurion commutati) 
 * (7220 Petrifikující prameny s tvorbou 
pěnovců Cratoneurion) 

Do 1 % 

Nejkvalitněji vyvinuté pěnovcové 
prameniště se nachází na SV okraji JZ 
paseky – vyvinuta je travertinová polokupa 
i cca 10 m dlouhý tok s množstvím 
pěnovcových sedimentů. V blízkosti se 
nachází další menší pramen, odtok do 
Libotínky mají společný.   

R 1.4 Lesní prameniště bez tvorby 
pěnovců (svaz Cardaminion amarae) 
--- 

Do 1 % 

Prameniště bez tvorby pěnovců se nacházejí 
na více místech v lese zpravidla v horní 
části roklí (místy se v nich tvoří menší 
kaskády), nebo na jejich svazích. 

S1.1 Štěrbinová vegetace silikátových 
skal a drolin (svaz Asplenion 
septemtrionalis) 
(8210 Chasmofytická vegetace vápnitých 
skalnatých svahů) 

Do 1 % 

Skalní vegetace je vyvinuta maloplošně v 
dolní části toku Libotínky (po vodopád), 
který zde má zařezané koryto se skalními 
výchozy. Je tu několik menších skalek 
(nejvyšší na pravém břehu u vodopádu) 
s druhově chudou skalní vegetací – k 
diagnostickým druhům náleží sleziník 
červený (Asplenium trichomanes) a osladič 
obecný (Polypodium vulgare). 

Poznámka: * Prioritní stanoviště Natura 2000 
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 Zdroj informací:   
AOPK ČR. Nálezová databáze ochrany přírody. [on-line databáze; portal.nature.cz]. 2016-10-30. 
Grulich V. (2012): Red List of vascular plants of the Czech Republic: 3rd edition. – Preslia, Praha, 84: 631-645. 
Kočvara R., Koutecká V. & Koutecký T. (2016): Navržené ZCHÚ Libotín, Botanický inventarizační 
průzkum. MS kraj, 27 stran. 
Holec J. & Beran M. [eds.] (2006): Červený seznam hub (makromycetů) ČR. Příroda, Praha, 24: 1-282. 
Veska J. 2015. Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Libotín. CZ0810021. AOPK 
ČR, SCHKO Poodří. 
 
1.8 Předmět ochrany EVL anebo PO, s kterými je ZCHÚ v překryvu 

 
 A. typy přírodních stanovišť 
 

Název ekosystému 
Podíl plochy 
v ZCHÚ (%) 

Popis ekosystému 

L4 Suťové lesy (svaz Tilio-Acerion, 
asociace Lunario-Aceretum) 
* (9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na 
svazích, sutích a v roklích) 

8 % 

Svahové nebo roklinové lesy svazu Tilio-Acerion 
tvoří převážně maloplošná lesní společenstva na 
sutích a balvanitých zvětralinách. Asociace Lunario-
Aceretum je azonálním společenstvem rozšířeným 
v ČR roztroušeně od kolinního po montánní stupeň. 
Ve stromovém patru roste javor klen (Acer 
pseudoplatanus), j. mléč (Acer platanoides), buk lesní 
(Fagus sylvatica), lípa srdčitá (Tilia cordata), l. 
velkolistá (T. platyphyllos), jedle bělokorá (Abies 
alba), jilm horský (Ulmus laevis), jasan ztepilý 
(Fraxinus excelsior) – porost je místy velmi kvalitní, 
např. na svahu nad Libotínkou. 

R1.3 Lesní pěnovcová prameniště (svaz 
Lycopodo-Cratoneurion commutati) 
 * (7220 Petrifikující prameny s tvorbou 
pěnovců Cratoneurion) 

100 % 

Nejkvalitněji vyvinuté pěnovcové prameniště se 
nachází na SV okraji JZ paseky – vyvinuta je 
travertinová polokupa i cca 10 m dlouhý tok s 
množstvím pěnovcových sedimentů. V blízkosti se 
nachází další menší pramen, odtok do Libotínky mají 
společný.   

Poznámka: *Prioritní stanoviště Natura 2000. 
 
 Zdroj informací:   
Anonymus: vrstva mapování biotopů (© AOPK 2016, http://mapy.nature.cz/). 
URL: http://www.natura2000.cz 
 
1.9 Cíl ochrany 

 
Zachovat pěnovcová prameniště a suťové lesy na svazích, podporovat mozaiku 

květnatých bučin s bohatým zastoupením jedle bělokoré. Důsledně preferovat mimoprodukční 
funkce lesa nad produkčními, nezasahovat do částí porostů s přirozenou skladbou, ponechávat 
doupné stromy, vývraty, souše autochtonních druhů.  

2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět 
ochrany 
 
2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů 
 

Navržená přírodní památka Libotín se nachází JV od Štramberku, v nejkratší 
vzdálenosti cca 2,5 km. Je tvořena lesem s pasekami protékaným vodotečemi se zařezanými 
koryty.  
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Prostor náleží do provincie Západní Karpaty, soustavy Vnější Západní Karpaty, 
podsoustavy Západobeskydské předhůří, celku Podbeskydská pahorkatina, podcelku 
Štramberská vrchovina, okrsku IXD-1D-8 Libotínské vrchy.  

Libotínské vrchy tvoří členitá pahorkatina (s výškovou členitostí 75–150 m) budovaná 
flyšovými pískovci a jílovci slezské jednotky s hojnými vyvřelinami těšinitové asociace; 
jedná se o příkrovové trosky na odolnějších horninách se zbytky terciérních zarovnaných 
povrchů, při úpatích kryopedimenty1) a soliflukční2) pokryvy, četné jsou sesuvy. Význačné 
body: Hlásnice (558) m, Holivák (485 m), Libhošťská hůrka (493 m).  

Nadmořská výška studované lokality se pohybuje mezi 376–475 m n m.  

Na propustnějších svahovinách členitého terénu s kyselou reakcí jsou vyvinuty typické 
kambizemě, případně typické kambizemě slabě oglejené až glejové. Na těšinitech převažují 
úživné typické kambizemě slabě oglejené až glejové, na hřbetech i bez oglejení. 

Území je odvodňováno Libotínkou a jejími přítoky pod její pramennou oblastí – 
několik zařezaných koryt drobnějších vodotečí, Libotínka má kaskádovité koryto (nejvyšší 
stupeň – asi 3 m vysoký vodopád), v území více pramenišť (na dolním okraji JZ paseky 
i 2 pěnovcová); Libotínka se vlévá do Sedlnice a ta do Odry – území tedy náleží do povodí 
Odry.  

Lokalita spadá dle Quitta do mírně teplé oblasti MT 9–10. Podnebí je mírně teplé 
a velmi vlhké. Průměrné hodnoty teplot a srážek nejblíže situovaných stanic 
v Podbeskydském bioregionu: Hodslavice 861 mm, Nový Jičín 7,8 °C, Frýdek 8,2 °C, 911 
mm. Území náleží do provincie středoevropských listnatých lesů, podprovincie karpatské, 
3.5 Podbeskydského bioregionu.  

Nachází se ve fytogeografické oblasti mezofytikum, fytogeografickém obvodu 
Karpatské mezofytikum a fytogeografickém okresu 76. a. Moravská brána vlastní.  

Flóra je poměrně bohatá, ovlivněná četnými oreofyty z Beskyd. Charakteristickým 
znakem je výskyt lokálních mezních prvků; projevuje se vliv Karpat. Vegetační stupně – 
suprakolinní až submontánní (3. dubobukový, 4. bukový, 5. jedlobukový). 

Potenciální přirozenou vegetaci představují společenstva dubohabřin a lipových 
doubrav svazu Carpinion, základní vegetační jednotka 10 – Karpatská ostřicová dubohabřina 
asociace Carici pilosae-Carpinetum; ve vyšších polohách společenstva květnatých bučin 
podsvazu Eu-Fagenion, základní vegetační jednotka 17 – Ostřicová bučina asociace Carici 
pilosae-Fagetum. 
 
Přehled zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů 

název druhu 
aktuální početnost 

nebo vitalita 
populace v ZCHÚ 

kategorie 
podle 

vyhlášky č. 
395/1992 Sb. 

stupeň 
ohrožení 

popis biotopu druhu, další 
poznámky 

ROSTLINY 

jedle bělokorá 
Abies alba 

Cca 200 - C4a 

V ČR těžiště výskytu v nižších 
horských oblastech, roztroušeně 
v okrajových pohořích; náročná na 
půdní i vzdušnou vlhkost; s bukem 
tvoří tzv. hercynskou směs. 
V území je rozšířena roztroušeně, 
nejvíce stromů se nachází v horní 
rovinaté části v SV části území. 
Jedle přirozeně zmlazuje. 

                                                 
1) Kryopediment – mírně ukloněná erozní plocha vzniklá mrazovým zvětráváním.  
2) Soliflukce – půdotok, pohyb půdního a zvětralinového materiálu dolů po svahu. 
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tetlucha kozí pysk vyšší  
Aethusa cynapium subsp. 
elata  
 

cca 5 - C4a 

Středo – a východoevropský druh s 
přesahem do Skandinávie, v ČR 
úvaly některých velkých řek. Druh 
lužních lesů (na rozdíl od ruderální 
A. cynapium subsp. cynapium).  
U cesty na východním okraji 
lokality. 

áron východní  
Arum cylindraceum 

stovka - C4a 

Středo – a východoevropský druh 
rostoucí v ČR pouze na Moravě, v 
Čechách se vyskytuje příbuzný 
áron plamatý (Arum maculatum). 
Roste na humózních půdách 
lužních nebo dalších listnatých 
lesů. V území spolu s dalšími 
druhy jarního aspektu zvl. ve 
východní části (s přesahem za 
hranici lokality).  

ostřice převislá 
Carex pendula 

cca 1000 - C4a 

Submediteránně – subatlantský 
druh zasahující na sever až do 
Dánska. Roste zvl. v suťových 
nebo lužních lesích, a to podél 
potoků, okrajů lesních cest nebo na 
prameništích. V území je vázána na 
zastíněná vlhká až mokrá místa v 
okolí vodotečí nebo pramenišť zvl. 
v západní části lokality (Libotínka 
a její přítoky). Prozatím roste i na 
JZ pasece.  

okrotice bílá 
Cephalanthera 
damasonium 

1 O C3 

Druh rostoucí téměř v celé Evropě, 
v ČR je nejrozšířenějším 
zástupcem rodu, roste zvl. v 
listnatých lesích a lesních lemech 
na vápenitých půdách, na 
nezastíněných stanovištích 
výjimečně.  
V území byla nalezena pouze 1 
rostlina u cesty pod kótou 461 m n. 
m. na hranici SV okraje území.   

okrotice dlouholistá 
Cephalanthera longifolia 

2 O C3 

V Evropě se vyskytuje od Irska 
přes střední Evropu až po 
Středozemí, v ČR vzácně 
v Čechách, poněkud hojněji na 
Moravě (především v Bílých 
Karpatech); v řadě oblastí chybí. 
Roste ve světlých lesích, křovinách 
a lesních lemech v pásmu od nížin 
do podhůří. 
V území nalezeny 2 rostliny nad 
roklí s PB přítokem Libotínky na 
jižním okraji území. 

kyčelnice devítilistá  
Dentaria enneaphyllos 

Tisíce - C3 

Horský druh střední a jižní Evropy, 
v ČR jen v některých pohořích, vč. 
Jeseníků a Beskyd, v bučinách a 
jedlobučinách zvl. na bazickém 
podkladu (jarní aspekt).   
V území je rozšířená ploše spolu s 
dalšími dvěma kyčelnicemi zvl. ve 
starších zachovalých částech 
porostů, prozatím i na JV pasece.   
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kyčelnice žláznatá  
Dentaria glandulosa 

Tisíce - C3 

Druh jarního aspektu, karpatský 
subendemit, v ČR jen na SV 
Moravě, a to v bučinách a 
jedlobučinách podhůří až hor, ale i 
v lužních lesích nižších poloh.  
V území je rozšířená ploše spolu s 
dalšími dvěma kyčelnicemi zvl. ve 
starších zachovalých částech 
porostů, prozatím i na JV pasece.   

kapraď Borrerova 
Dryopteris borreri 

1 - C3 

Druh náležející do komplexu 
Dryopteris affinis. V Evropě je 
rozšířená mimo severní 
Skandinávii a jižní Itálii, na 
Iberském poloostrově velmi 
vzácná. V ČR poměrně hojná v 
horských a podhorských oblastech 
Slezska a Moravy, jinde spíše 
ojediněle; v Čechách roztroušeně 
až vzácně zvl. ve stinných 
humózních, listnatých nebo 
smíšených lesích často na prudkých 
kamenitých svazích. 
V území byla nalezena 1 rostlina 
u pěšiny poblíž vodopádu 
Libotínky. 

vrbovka malokvětá 
Epilobium parviflorum 

cca 20 - C3 

Areál zahrnuje téměř celou Evropu, 
ostrůvkovitě i v severní Africe, na 
Madeiře, Kanárských ostrovech a v 
Asii. V ČR roztroušeně od nížin do 
podhůří, zřídka až do nižších 
horských poloh. Vlhkomilný druh 
– břehy vod, prameniště, luční 
příkopy, dna letněných rybníků.  
V území sporadicky na pasece i v 
rovinaté části lesa (na staré lesní 
cestě).  

pryšec mandloňovitý 
Euphorbia amygdaloides 

cca 100 - C4a 

V Evropě od SZ části Pyrenejského 
poloostrova přes Francii a střední 
Evropu na JZ Ukrajinu. V ČR má 
těžiště rozšíření v suprakolinním až 
montánním stupni, na Moravě i ve 
středních polohách mezofytika, a to 
hl. v lesních lemech a stinných až 
polostinných lesích na mírně 
vlhkých a mírně kyselých až mírně 
bazických půdách. 
V území roztroušeně (místy 
skupinovitě) po celém území, i na 
JZ pasece.  

lilie zlatohlavá  
Lilium martagon 

Cca 15 O C4a 

Euroasijský druh, v celé Evropě až 
po jižní Skandinávii; po celém 
území ČR  
ve světlých lesích, ve vyšších 
polohách také na otevřených 
loukách zvl. na vápenitém 
podkladu.  
V území zjištěny 2 lokality v JZ 
části – na okraji paseky u Libotínky 
3 rostliny, nad přítokem Libotínky 
10 rostlin.     
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měsíčnice vytrvalá  
Lunaria rediviva 

Několik tisíc O C4a 

V ČR roztroušeně po celém území 
na stinných až polostinných 
vlhkých stanovištích: obsazuje 
sutě, rokle, subalpínské 
vysokostébelné nivy. 
V území je rozšířená ploše zvl. ve 
starších zachovalých částech 
porostů (i na strmých svazích), 
prozatím také na JV pasece.   

hlístník hnízdák 
Neottia nidus-avis 

cca 10 - C4a 

V ČR roztroušeně. Roste ve 
stinných listnatých nebo smíšených 
lesích na živinách bohatých, 
neutrálních až mírně kyselých 
půdách. V území nalezen na 
svazích nad Libotínkou a jejím 
přítokem (poblíž vodopádu a na 
jižním okraji lokality).  

vemeník dvoulistý 
Platanthera bifolia 

cca 5 O C3 

V ČR jeden z nejběžnějších 
zástupců vstavačovitých, roste ve 
světlých lesích, křovinách a na 
loukách na suchých až vlhkých 
stanovištích.  Nalezeny 4 kvetoucí 
rostliny v mladším světlém porostu 
u křižovatky cest jižně od kóty 475 
m vně lokality.   

kapradina laločnatá 
Polystichum aculeatum 

Cca 30 - C4a 

V ČR vzácně v termofytiku (na 
antropogenních stanovištích), 
v mezofytiku a oreofytiku 
roztroušeně až ojediněle, častější 
na východní a SV Moravě; lesní 
druh pahorkatin až hor. V území je 
vázána na strmé svahy koryt 
Libotínky a jejích přítoků v JZ části 
území. 

čistec alpínský 
Stachys alpina 

cca 20 - C3 

V ČR v karpatských pohořích 
východní Moravy roztroušeně, dále 
v Moravském krasu, Ždánickém 
lese, v okolí Hodonína, vzácněji v 
sudetských pohořích; v nižších 
polohách vzácně. Roste ve světlých 
lesích a lemech, na pasekách, 
horských vysokostébelných nivách 
a sutích na vlhkých živinami 
bohatých slabě kyselých až 
zásaditých půdách. V území 
nalezeny dvě lokality – 1 u cesty 
nad JZ pasekou a 1 nad korytem 
přítoku Libotínky v jižní a JZ části 
území.  

klokoč zpeřený 
Staphylea pinnata 

cca 100 - C3 

V ČR je původní pravděpodobně 
pouze v teplých oblastech Moravy, 
jinde zřejmě druhotný.  
V území je vázán na strmý svah 
nad Libotínkou v západní a JZ části 
lokality (výskyt zasahuje i na okraj 
JZ paseky, je pravděpodobné, že 
část keřů byla vyklučena). Keře 
jsou převážně plodné, ale ve 
čtyřpouzdrých tobolkách dozrává 
převážně jen 1 semeno.  
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kýchavice bílá Lobelova 
Veratrum album subsp. 
lobelianum 

Cca 200 O C4a 

Eurasijský druh nesouvisle 
rozšířený v rozsáhlé oblasti, v ČR v 
horách Sudet a v Karpatech. Roste 
na horských loukách a pastvinách, 
v kosodřevině i ve světlých lesích, 
v pásmu od podhůří až do 
alpínského stupně. V NZCHÚ je 
vázána na údolí Libotínky a jejích 
přítoků, roste i na svazích 
s prameništi, dosud i na JZ pasece. 

rozrazil horský  
Veronica montana 

cca 10 - C4a 

Centrum rozšíření má ve střední a 
západní Evropě (zasahuje i do 
jižního Švédska, pobaltských zemí 
a na Sicílii). V ČR roztroušeně v 
chladnějších pahorkatinách a 
nižších horských polohách, do 
nižších poloh bývá občas splaven 
(souvislejší výskyt v okolí soutoku 
Dyje a Moravy). Stínomilný, roste 
zvl. v bučinách a na lesních 
prameništích (potočí jaseniny) na 
humózních nevápnitých půdách.  
V území zjištěn v porostu poblíž 
vodopádu Libotínky.  

vikev křovištní 
Vicia dumetorum 

cca 5 - C4a 

V Evropě se vyskytuje od východní 
Francie přes střední Evropu na 
Ukrajinu, zasahuje do jižní 
Skandinávie. V ČR roztroušeně 
především v severozápadních a 
východních Čechách a na Moravě. 
Roste v křovinách, lesních 
světlinách, lemech, ve světlých 
lesích a podél cest od nížin do 
podhůří. V území na JZ okraji u 
cesty nad JZ pasekou. 

jmelí bílé jedlové 
Viscum album subsp. 
abietis 

cca desítky - C3 

Evropská část areálu se rozkládá od 
Pyrenejí po Německo, Polsko, 
západní Ukrajinu a Balkán, v ČR 
provází rozsáhlejší porosty jedle 
(poloparazit) zejména v 
podhorských oblastech a v nižších 
polohách hor. 
V NZCHÚ zjištěna na několika 
jedlích ve východní části území.  
Početnost na lokalitě: nelze přesně 
zjistit (není vidět do horních částí 
korun všech jedlí).  

slizečka chlupatá 
Oudemansiella 
melanotricha 

jednotlivě KO EN 

Nález z 12. 6. 2002 v severní části 
území, růst zdánlivě ze země pod 
jedlí ve starém porostu jedlobučiny 
(Anonymus 2016). 

Poznámka: KO – kriticky ohrožený druh, SO – silně ohrožený druh, O – ohrožený druh (podle vyhl. Č. 
395/1992 Sb.), Stupeň ohrožení je u rostlin uváděn podle Červeného seznamu ohrožených druhů rostlin České 
republiky (Grulich 2012): C3 – ohrožené druhy, C4a – vzácnější taxony vyžadující pozornost – méně ohrožené. 
Ohrožení hub dle Holec & Beran (2006): EN – ohrožený druh. 
 
 Zdroj informací:   
AOPK ČR. Nálezová databáze ochrany přírody. [on-line databáze; portal.nature.cz]. 2016-10-30. 
Grulich V. (2012): Red List of vascular plants of the Czech Republic: 3rd edition. – Preslia, Praha, 84: 631-645. 
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Kočvara R., Koutecká V. & Koutecký T. (2016): Navržené ZCHÚ Libotín, Botanický inventarizační 
průzkum. MS kraj, 27 stran. 
Holec J. & Beran M. [eds.] (2006): Červený seznam hub (makromycetů) ČR. Příroda, Praha, 24: 1-282. 
 
2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti 
v minulosti, současnosti a blízké budoucnosti 
 
 a) ochrana přírody 
 

Území nebylo dříve chráněno. Lokalita je součástí EVL CZ0810021 Libotín (kód 
ÚSOP 5583), vyhlášeného k ochraně petrifikujících pramenů s tvorbou pěnovců 
(Cratoneurion) a lesů svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích. 

 
 b) lesní hospodářství 
 

K vzdálenější historii využívání lesních porostů v zájmovém území nebyly nalezeny 
konkrétnější podklady. Srovnáme-li území na leteckých snímcích z 50. let 20. století se 
současností, jsou patrné v části území rozvolněnější porosty bez holosečných prvků. Lze tak 
usuzovat, že zde převládalo podrostní hospodaření.  

K zalesnění bylo z větší části využito listnatých dřevin (v kombinaci s přirozenou 
obnovou), jen místy a v menší míře bylo zalesňováno jehličnany - smrk, místy modřín, 
významný je podíl jedle bělokoré v porostech. 

Na rozdíl od okolního území, kde většina starých porostů byla v polovině 20. stol. již 
vytěžena, se zde zachovaly na většině území porosty s přirozenou dřevinnou skladbou. 
Nejzachovalejší starší kmenoviny se nachází v centrální a severní části území na prudších 
svazích, přičemž nejstarší a nejhodnotnější je lesní část 526C17, dále 526C11. Tyto porosty 
již dosahují nebo dosáhnou mýtního věku a v menších částech území již došlo k obnovním 
lesnickým zásahům (sečím), přičemž se ve většině případů jedná o holosečné prvky (výměrou 
menší náseky, ale i plošně rozsáhlejší holoseče do 1 ha). Patrné je to zejména v západní lépe 
dostupné části území. 

V současné době je území zařízeno v LHC 1366 Frenštát pod Radhoštěm, které 
spravují Lesy České republiky, s. p. Převažující část lesních porostů nacházejících se v území 
je zařazena do hospodářského souboru 45 – živná stanoviště středních poloh, v menší míře 41 
– Hospodářství exponovaných stanovišť středních poloh, omezeně pak 29 – Hospodářství 
olšových stanovišť na podmáčených půdách, 19 – Hospodářství lužních stanovišť a 47 – 
Hospodářství oglejených stanovišť středních poloh. 

Typologicky převažuje soubor lesních typů 4B – bohatá bučina, méně 4F – svahová 
bučina, ostatní SLT jsou zastoupeny do cca 5%. 

Limitujícím faktorem přirozené obnovy je především tlak spárkaté zvěře, který 
znemožňuje odrůstání zmlazení a rovněž i vitální buřeň. Zřejmě právě z těchto důvodů je 
preferována umělá obnova (patrné zejména v okolí), která má jednoznačně negativní vliv. 
Dochází při ní k holosečným obnovním prvkům, které patří např. v případě biotopu 
pěnovcových pramenišť k hlavním ohrožujícím faktorům.   

 
c) myslivost  
 
Území je využíváno myslivecky, krmná zařízení zde však nebyla lokalizována. Území 

je součásti honitby CZ8112110006 Ženklava. V porostech je patrný negativní vliv spárkaté 
zvěře, která brzdí odrůstání zmlazení, místy jsou patrné stopy po rytí divokých prasat.  
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d) rekreace a sport 
 
V území probíhá pouze individuální rekreace bez pozorovaných negativních jevů. 

V údolí Libotínky vede místní turistická stezka. 
 

2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy 
 

Lesní hospodářský plán platný na období 1. 1. 2014 – 31. 12. 2023 pro LHC 703000 – 
LHP Frenštát pod Radhoštěm. Lesy ČR, s. p., LS Frýdek-Místek 

Nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky 
významných lokalit, příloha částky 121 (CZ0810021 Libotín), ve znění pozdějších předpisů. 

Příslušný územní plán obce Rybí (v současné době návrh územního plánu). 

ÚSES – Funkční RBC Libotina, RBK – K144MB, blízká osa NRBK Jezernice – 
Hukvaldy. Přírodní park Podbeskydí. 

 
2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch 
 
2.4.1 Základní údaje o lesích 
 
Přírodní lesní oblast 39 – Podbeskydská pahorkatina 
Lesní hospodářský celek / zařizovací 
obvod 

703 000 Frenštát pod Radhoštěm  

Výměra LHC (zařizovacího obvodu) 
v ZCHÚ (ha) 

21,38 ha 

Období platnosti LHP  1. 1. 2014 – 31. 12. 2023 
Organizace lesního hospodářství Lesy ČR, s. p.  
Nižší organizační jednotka LS Frýdek Místek 

 
 Přehled výměr a zastoupení souborů lesních typů  
Přírodní lesní oblast: 29 – Nízký Jeseník 

Soubor 
lesních 
 typů 
(SLT) 

Název SLT 
Přirozená dřevinná skladba SLT 

(dle Plívy 1987*) 

Výměra 
(ha) 

Podíl 
(%) 

3L jasanová olšina 
olše lepkavá 50 %, jasan ztepilý 25 %, javory 15 %, jilmy 5 
%, lípa +, duby +, buk +, ostatní 5 % 

0.36 1.8 

3U javorová jasenina 
jasan ztepilý 35 %, duby 15 %, lípa 15 %, javory 15 %, 
jilmy 10 %, buk 5 %, ostatní 5 % 

1.15 5.9 

4B bohatá bučina  
buk 50 %, duby 20 %, jedle bělokorá 10 %, lípa 5 %, javory 
5 %, habr 5 %, ostatní 5 % 

14.39 73.1 

4D obohacená bučina 
buk 50 %, duby 10 %, jedle bělokorá 10 %, javory 10 %, 
lípy10 %, jilmy 5 %, habr +, jasan ztepilý + 

0.76 3.9 

4F svahová bučina 
buk lesní 65 %, jedle bělokorá 20 %, javory 5 %, lípy 5 %, 
ostatní 5 % 

2.16 10.9 

4V vlhká bučina 
buk 50 %, jedle bělokorá 30 %, dub 10 %, javory 5 %, 
ostatní 5 % 

0.88 4.4 

  
Celkem 

  19,7* 100 

Poznámka: * Upravil Soukup (nepublikováno): lípy = lípa srdčitá + lípa velkolistá; javory = javor klen + j. 
mléč; jilmy = jilm horský + j. vaz  
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Porovnání přirozené a současné skladby lesa 
Zkratka Název dřeviny Současné 

zastoupení (ha) Současné 
zastoupení (%) 

Přirozené 
zastoupení 

(ha) 

Přirozené 
zastoupení (%) 

Jehličnany 

BO borovice lesní + + ------ ------ 

JD jedle bělokorá 1.80 9,1 1,84 9,4 

MD modřín opadavý 0.38 1,9 ------ ------ 

SM smrk ztepilý 2.07 10,5 ------ ------ 

Listnáče                                                                            

BK buk lesní 7.19 36,5 10,11 51,3 

BR bříza bělokorá + + + + 

DB, DBZ  dub letní + dub zimní 0.78 4,0 3,07 15,6 

HB habr obecný 0.52 2,6 0,60 3,0 

JIV vrba jíva + + + + 

JLH, JLV  jilm horský + jilm vaz  0.06 0,3 0,56 2,9 

JS jasan ztepilý 0.66 3,4 0,69 3,5 

JV javor mléč 0.13 0,7 
1,37 7,0 

KL javor klen 2.17 11,0 

KR* keře + + + + 

LP lípa srdčitá 
3.66 18,6 1,35 6,9 

LPV lípa velkolistá 

OL olše lepkavá 
0.29 1,5 0,10 0,5 

OLS olše šedá 

OS topol osika - - + + 

TR třešeň ptačí + + + + 

VR vrba křehká, v. bílá - - - - 

OST ostatní - - + + 

Celkem 19,70 100 % 19,70 100 % 

Poznámka: * Keře: v současném zastoupení tvoří keřové patro především líska obecná, trnka obecná, bez černý 
a hlohy, méně střemcha obecná pravá, břečťan obecný, brslen evropský. V keřovém patře většinou převládá 
zmlazení výše uvedených lesních dřevin. 
 
 Popis dílčích ploch: 

Vymezení dílčích ploch v lesních porostech je totožné s porostními skupinami a bylo 
převzato z jednotek prostorového rozdělení lesa dle LHP pro LHC 703 000 / Frenštát pod 
Radhoštěm s platností 1. 1. 2014 – 31. 12. 2023. V rámci lesního porostu je vymezena plocha 
PR1 (526C17), kde je navržena bezzásahovost, resp. ponechání lesa samovolnému vývoji a 
PR2 (ostatní porostní skupiny). 

Dále je samostatně vymezena plocha pěnovcového prameniště. Jedná se o velmi cenný 
a citlivý biotop, v jehož blízkosti již byla provedena těžba porostů. Ta patří k hlavním 
ohrožujícím faktorům. Na místech s výskytem biotopu R1.3 by v ideálním případě nemělo 
docházet k jakýmkoli těžebním zásahům vůbec. Ve vymezeném okolí 20 m je doporučeno 
vyloučit jakékoli zásahy. 
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 Přílohy:  
 lesnická mapa typologická 1:5 000 podle OPRL – příloha č. M4 
 mapa dílčích ploch a objektů – příloha č. M3  
 tabulka „Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich“ – příloha č. T1  
 mapa stupňů přirozenosti lesních porostů (se zákresem porostů ponechaných 
 samovolnému vývoji) – příloha č. M5  
 
2.5 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních ochranářských zásahů do území 
a závěry pro další postup 
 

Jelikož se jedná o nově vyhlašované chráněné území, které není v místě výskytu 
lesních porostů ani v překryvu s žádným chráněným územím, nelze zde posoudit předchozí 
ochranářské zásahy.  

Z hlediska zachovalosti lesních porostů je třeba zmínit zcela výjimečný porost – jedná 
se o porostní skupinu 526 C 17 s výměrou 1,21 ha, která má pralesovitý charakter (včetně 
přirozené dřevinné skladby a významného objemu tlejícího dřeva) a je v tabulkách T1 jako 
jediná navržena k ponechání samovolnému vývoji. Zachovalé staré smíšené porosty se 
vyskytují také v rámci porostní skupiny 526 C 11. Parametrů výše uvedené porostní skupiny 
526 C 17 však nedosahují.  

Ochranářská péče by se měla v budoucnu soustředit především na ochranu 
pěnovcových lesních pramenišť, jako jednoho z předmětů ochrany. Tyto mikrolokality by 
měly pokud možno zůstat zcela bez hospodářských zásahů. Zcela nepřípustná je holosečná 
těžba, přejíždění lesnické techniky, resp. vedení přibližovacích linek přes tato prameniště, 
nebo provádění melioračních úprav. 

Z hlediska ochrany přírody je nutné jednoznačně preferovat přirozenou obnovu lesa, 
která je v místních podmínkách velmi vitální. Obnova by měla maximálně využít stávající 
přirozené zmlazení a existující stromy přirozené dřevinné skladby v podúrovňových patrech. 
Měla by probíhat jednotlivou nebo maloplošnou skupinkovou obnovní sečí nebo vícefázovou 
plošnou clonnou sečí (s upřednostněním kácení geograficky a stanovištně nevhodných dřevin 
– především smrku a modřínu). Důležitá jsou také opatření pro zachování podílu jedle 
bělokoré, resp. oplocování procloněných ploch s ponechanými jedlemi pro podporu jedlových 
náletů a nárostů.  

Dále je třeba zaměřit lesnické zásahy na úpravu dřevinné skladby směrem k přirozené 
synusii dřevin při rekonstrukcích mladších smrkových porostů, které postupně chřadnou 
vlivem nevhodných klimatických podmínek a následných napadení houbovými chorobami a 
hmyzími škůdci. Žádoucí je zvýšit do budoucna podíl odumřelého dřeva, k čemuž by mělo 
dojít především netěžením a ponecháváním jednotlivých vybraných souší, pahýlů a vývratů 
na místě v porostech k přirozenému rozkladu, a to hlavně v porostech s přirozenou dřevinnou 
skladbou (podmíněno souhlasem a zájmem vlastníka). Obecně je s ohledem na biodiverzitu 
cennější ponechávání co nejsilnějších dimenzí kmenů. Budou-li prováděny umělé výsadby, je 
třeba je chránit především proti okusu spárkatou zvěří (repelenty, oplocení). Výchovné zásahy 
v mladších a středně starých porostech by měly být vedeny tak, aby upravovaly zastoupení 
dřevin směrem k cílové dřevinné skladbě a podporovaly druhovou pestrost dřevinného patra 
(včetně patra keřového).  

V případě souhlasu vlastníka by měly být v obnovovaných porostech ponechány 
k přirozenému rozkladu vybrané souše, pahýly nebo vývraty především silnějších dimenzí, 
které značně zvyšují celkovou biodiverzitu území. Vhodným opatřením v rámci lesnického 
hospodaření je také ponechávání výstavků (hlavně dubů, jedlí, jilmů a buků) až do jejich 
fyzického dožití.  
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Podrobnější postup navržených lesnických zásahů je uveden v rámcových směrnicích 
péče o les v kapitole 3.1.1 a v tabulkové příloze T1. 

 
2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize 
 

Kolize nejsou předpokládány. 
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3. Plán zásahů a opatření  
 
3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ 
 
3.1.1 Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání 
 
 a) péče o lesy  
 
Rámcová směrnice péče o les podle souborů lesních typů:  
Číslo směrnice Kategorie lesa Soubory lesních typů 

1 Lesy hospodářské: 10  3L, 3U, 4A, 4B, 4D, 4F, 4V 

Předpokládaná cílová druhová skladba (CDS) dřevin 
Poznámka: Volba CDS respektuje vazby dřevin na typy stanoviště, jejich aktuální výskyt a schopnost se v místních 
podmínkách přirozeně obnovovat. 
SLT  Druhy dřevin a jejich orientační podíly v cílové druhové skladbě (%) 

4B, 4D, 4F, 4V 
 
 
3L, 3U 

BK 40-60 %, JD 5-40 %, DB (DBZ) 5-30 %, KL (JV) 5-20 %, HB 0-20 %, LP (LPV) 
0-20 %, JS 0-15 %, JLH 0-15 %, ostatní 0-10 % 
 
JS 10-40 %, OL 10-30 %, DB (DBZ) 10-25 %, LP 5-20 %, KL (JV+BB) 5-20 %,  JLH 
0-15 %, ostatní 0-10 % 

Porostní typ 
A - listnatý (s převažujícími dřevinami CDS) B - smrkový nebo s převažujícím modřínem   

Základní rozhodnutí 
Hospodářský způsob (forma) 

účelově výběrný nebo podrostní násečný, holosečný 
Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba 

fyzický věk nepřetržitá 100 30 

Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty 
Druhově bohaté porosty s vertikálně i horizontálně 
členitou strukturou. Dlouhodobým cílem je kontinuální 
a nepřetržitá obnova porostů bez holosečných těžebních 
prvků. V porostech by i přes obnovní zásahy měl 
zůstávat vyšší podíl odumřelé dendromasy (stojící souše 
a pahýly + ležící kmeny). 

Dlouhodobým cílem je postupná přeměna dřevinné 
skladby směrem ke skladbě přirozené.  

Způsob obnovy a obnovní postup, včetně doporučených technologií 
Obnova porostů by měla probíhat pouze přirozeně 
s využitím jednotlivé obnovní těžby (účelový výběr) 
nebo vícefázových clonných sečí odpovídajících 
podrostnímu způsobu hospodaření. V případě těžby 
stromů šetřit dorůstající podúrovňové dřeviny (využít 
směrové kácení). Jakákoli těžba, či zásahy by měly 
probíhat v době vegetačního klidu – ideálně při sněhové 
pokrývce. Se souhlasem vlastníka nebo správce lesa by 
v porostech měla být ponechávána k přirozenému 
rozpadu část dendromasy (doupné stromy, souše a 
pahýly jako prostředí vhodné pro vývoj xylofágního 
hmyzu a saproxylických hub). V rámci přirozené 
obnovy účelovým výběrem nebo vícefázovou clonnou 
sečí je třeba kácet přednostně vtroušené geograficky 
nepůvodní nebo stanovištně nevhodné dřeviny (smrk, 
borovici, modřín). Se souhlasem vlastníka (správce 
lesních porostů) by bylo vhodné v porostech ponechávat 
k fyzickému dožití vybrané výstavky jilmů, jedlí, dubů, 
buků (případně dalších dřevin).  

Prioritou je maximální redukce dřevin geograficky 
nepůvodních nebo stanovištně nevhodných. Z tohoto 
důvodu lze při obnově smrkových porostů využít 
násečný nebo holosečný způsob hospodaření, resp. 
umělou obnovu. Preferujeme menší holosečné nebo 
násečné prvky s velikostí do 0,4 ha. 
 

Způsob zalesnění, stanovení druhů a procento melioračních a zpevňujících dřevin (MZD) při obnově 
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porostu 

Nepředpokládá se žádná umělá obnova, v případě 
nutnosti umělé obnovy zalesňovat dřevinami CDS a 
genetickým materiálem pocházejícím z PLO 39. 

V případě nutnosti umělé obnovy by měl být použit 
výhradně genetický materiál pocházející z PLO 39 a 
měly by být přednostně použity dřeviny CDS. Zcela 
nevhodné je vysazovat nové smrkové kultury, které 
následně ve fázi tyčkovin začínají chřadnout. 

Dřeviny uplatňované při zalesnění za použití umělé obnovy (%) 
4B, 4D, 4F, 4V 
 
3L, 3U 

BK 10-50 %, DB (DBZ) 0-50 %, JD 0-20 %, HB 0-20 %, JS 0-20 %, JLH 0-15 % 
 
JS 0-50 %, OL 0-50 %, DB (DBZ) 0-50 %, LP 0-20 %, JLH 0-15 % 

Péče o nálety, nárosty a kultury a výchova porostů, včetně doporučených technologií 
V rámci výchovy eliminovat okus a ohryz spárkatou zvěří, který ohrožuje odrůstání náletů, nárostů a kultur 
mechanickými nebo chemickými způsoby ochrany (oplocenky, repelenty). V místech s vitální buření preferovat 
ožínání buřeně před použitím herbicidních prostředků. 
Provádět potřebná opatření pro zachování podílu jedle bělokoré, např. oplocování procloněných ploch 
s ponechanými jedlovými výstavky pro podporu jedlových náletů a nárostů.  
Při výchově porostů preferovat dřeviny přirozené dřevinné skladby a maximálně redukovat dřeviny geograficky 
nepůvodní, či stanovištně nevhodné (smrk, modřín, borovice). V mladých chřadnoucích smrkových porostech 
zvážit jejich rekonstrukci.  

Opatření ochrany lesa včetně doporučených technologií 
V daných porostech se nepředpokládá využití jakýchkoli technologií, či zásahů z důvodů ochrany lesa mimo 
ochranu odrůstajících nárostů a kultur vůči negativnímu působení zvěře, či buřeně.  

Provádění nahodilých těžeb včetně doporučených technologií 
V daných porostech se nepředpokládá provádění 
nahodilých těžeb. Naopak část tlejícího dřeva (souše, 
pahýly a vývraty) by měly být se souhlasem vlastníka v 
porostech ponechávány k přirozenému rozkladu jako 
faktor zvyšující diverzitu a početnost druhů xylofágního 
hmyzu a saproxylických hub.  

V porostech s převládajícím smrkem lze provádět 
nahodilé těžby dle potřeb vlastníka nebo správce 
porostů.  

Poznámka 
- Zkratky dřevin dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování. 

 
Číslo směrnice Kategorie lesa Soubory lesních typů 

2 
Exponovaná stanoviště středních 
poloh 

4F2 – svahová bučina šťavelová 
4B4 – bohatá bučina javorová 

Předpokládaná cílová druhová skladba (CDS) dřevin 
Poznámka: Volba CDS respektuje vazby dřevin na typy stanoviště, jejich aktuální výskyt a schopnost se v místních 
podmínkách přirozeně obnovovat. 
SLT  Druhy dřevin a jejich orientační podíly v cílové druhové skladbě (%) 
4F2, 4B4 BK 70–80 %, JD 20 %, LP 0–10 %, JV 0–10 %, DBZ +, HB +, JLM + 

Porostní typ 
Bukový s jedlí 

Základní rozhodnutí 
Hospodářský způsob (forma) 

Obmýtí Obnovní doba 

Dle Přílohy č. 3 k Vyhlášce č. 83/1996 Sb., o zpracování 
oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezování 
hospodářských souborů, uplatňovat obmýtí ∞. 

∞ - nepřetržitá 

Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty 
Cílem péče je ponechání porostů samovolnému vývoji. Cílem je stabilizace porostů, podpora jeho dalších funkcí, 
zejména půdoochranné, vodo-hospodářské a klimatické. Prioritou je zachování porostů s co nejmenším narušením, 
podpora biodiverzity. Porosty na exponovaných stanovištích jsou více rozvolněné ale ekologicky stabilní. Primární 
zájem je ochrana proti erozi a před odlesněním.  
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Způsob obnovy a obnovní postup, včetně doporučených technologií 
Neuvažuje se. 

Způsob zalesnění, stanovení druhů a procento melioračních a zpevňujících dřevin (MZD) při obnově 
porostu 

 Neuvažuje se. 
Dřeviny uplatňované při zalesnění za použití umělé obnovy (%) 

4F2, 4B4 

BK 70–80 %, JD 
20 %, LP 0–10 %, 
JV 0–10 %, DBZ 
+, HB +, JLM +  

Neuvažuje se 

Péče o nálety, nárosty a kultury a výchova porostů, včetně doporučených technologií 
Z hlediska priorit ochrany přírody je nutná péče o plochu takovým způsobem, aby nedocházelo k rozvracení 
porostů. Nutná je ochrana dřevin proti zvěři, stabilizace porostů a podpora ekologicko-stabilizační funkce. Jako 
nejvhodnější se jeví oplocení celé porostní skupiny. 

Výchova porostů 
Neuvažuje se. 

Opatření ochrany lesa včetně doporučených technologií 
Neuvažuje se. 

Provádění nahodilých těžeb včetně doporučených technologií 
V daných porostech se nepředpokládá provádění nahodilých těžeb. Naopak veškerý materiál ponechat k 
přirozenému rozkladu jako faktor zvyšující diverzitu a početnost druhů xylofágního hmyzu a saproxylických hub. 

Poznámka 
V území (+ jeho ochranném pásmu) nepoužívat BIOCIDY!  Zkratky dřevin dle Přílohy č. 4 k vyhlášce č. 84/1996 
Sb., o lesním hospodářském plánování. Na kompenzaci újmy vzniklé v důsledku omezení lesnického hospodaření 
lze požádat podle vyhlášky č. 335/2006 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za 
újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, o finanční náhradu. Porosty neodlesňovat, nevápnit a 
neodvodňovat! 

 
 Komplexní zásady pro ochranu území:  

Nezavádět a neudržovat alochtonní dřeviny. 

Používat sadební materiál podle zákona a zásad – statní lesnické politiky v oblasti 
s nakládáním reprodukčního materiálu dřevin. Sadební materiál místní provenience. 

V žádném případě neaplikovat hnojení, letecké postřiky, herbicidy apod. 

Nezpevňovat plochy a nerozšiřovat zpevněné plochy včetně nezavádění aplikace 
čedičového štěrku, škváry, stavební sutě apod. 

Nenarušovat půdní povrch v celém území, neprovádět skarifikaci půdy. 

Nezavádět a neudržovat na území PP přikrmovací myslivecká zařízení. 
 
 Přílohy:  
 lesnická mapa typologická 1:5 000 podle OPRL – příloha č. M4 
 mapa stupňů přirozenosti lesních porostů (se zákresem porostů ponechaných 
 samovolnému vývoji) – příloha č. M5 
 
 b) péče o rostliny  
 

Zvláštní péče o rostliny nad rámec cílené skladby porostů není nutná. Podstatná je 
nepřímá ochrana z dlouhodobého hlediska, tj. potlačování negativních vlivů zejména plošné 
těžby dřeva v rámci lokality.  
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V následujícím plánu péče i LHP důsledně preferovat mimoprodukční funkce lesa nad 
produkčními – těžebně (zvl. holosečně) nezasahovat do částí porostů s přirozenou skladbou, 
ponechávat doupné stromy, vývraty, souše autochtonních druhů apod. 

Při pohybu lesní techniky, případně umisťování těžby dbát zvýšené ochrany prostoru 
pramenišť, zvl. pěnovcových. 

Diferencovat smrkové monokultury, provést jejich převedení na smíšený les bližší 
přirozenému složení. 

 
 c) péče o živočichy  
 

Zvláštní péče o živočichy nad rámec cílené skladby porostů není nutná. Podstatná je 
nepřímá ochrana z dlouhodobého hlediska, tj. potlačování negativních vlivů zejména plošné 
lesní těžby.  

Vhodné je upozornit, že při lesním i jiném managementu a zásahů do území je nutné 
zohlednit hnízdní období ptáků (paušálně definováno jako 1. 4. až 31. 7. kalendářního roku). 
Zejména z důvodu předpokládaného výskytu a hnízdění vzácnějších šplhavců je za 
nejcitlivější období je nutno považovat brzké jarní měsíce, kdy se řada druhů projevuje, 
obhajuje teritorium a začíná hnízdit (u těchto druhů zcela běžně již v březnu). Proto je 
doporučeno, aby rušivé práce včetně těžby dřeva byly směřovány do období druhé poloviny 
roku, respektive období srpna až února. 

Dalším důležitým aspektem, nejen z pohledu obratlovců, je ponechávání alespoň části 
poškozených a odumírajících dřevin na dožití. Ty totiž slouží jako mnohdy jediný zdroj 
úkrytů a hnízdních možností, a jako významný zdroj potravy pro řadu druhů. 

 
3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území 
 
 a) lesy 

 
Viz rámcové směrnice péče o les v bodě 3.1.1. a). Podrobný výčet dle jednotlivých 

dílčích ploch je uveden v příloze v tabulce T1. 

V případě vymezeného pěnovcového prameniště je třeba zcela vyloučit pojezdy 
těžkou lesnickou technikou, a provádění jakékoli úpravy vodního režimu (svádění vod a 
podobně). Zcela nevhodné je také ukládání dřevního materiálu, zejména větví, kůry po 
asanaci, apod. nebo náhlé prosvětlení (např. odstraněním matečného porostu dřevin 
holosečnými prvky obnovy lesa), což má za následek rychlou degradaci vegetace. V okolí 
min. 20 m od prameniště je doporučeno vyloučit jakékoliv zásahy.  

 
Příloha:  

 tabulka „Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich“ – příloha č. T1 
 mapa dílčích ploch a objektů – příloha č. M3  
 
3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu 
zásahů a přehledu činností 
 

Ochranné pásmo není vyhlášené, je jím dle § 37 zákona č. 114/1992 Sb. pás v šíři 50 
m od hranice ZCHÚ. 

Je vhodné postupně převádět lesní porosty na porosty přírodě blízké podle doporučené 
přirozené druhové sklady na základě zpracovaných Oblastních lesnicko-typologických 



 

 20 
 

elaborátů dostupných a uložených na příslušných pobočkách ÚHÚL (a dále dle Plívy 1991). 
Tyto činnosti případně konzultovat s lesnickými typology (vedoucí lesnické typologie v rámci 
celého ÚHÚL). Nezavádět další alochtonní dřeviny – např. modřín opadavý, smrk ztepilý. 

Používat sadební materiál podle zákona a zásad statní lesnické politiky v oblasti 
s nakládáním reprodukčního materiálu dřevin. Sadební materiál místní provenience, nejlépe 
prostokořenný. 

Nezpevňovat další plochy a nerozšiřovat další plochy zpevněné včetně nezavádění 
aplikace čedičového štěrku, škváry, stavební sutě apod. Nenarušovat půdní povrch v celém 
území. 

 
3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu 
 

Provést geodetické zaměření a zhotovení záznamu podrobného měření změn pro PP 
i OP. Provést značení barevnými pruhy vyznačujících hranice MZCHÚ. Na přístupové cesty 
umístit cedule se státním znakem.  

 
3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území 

 
Ve smyslu § 44 zákona 114/92 Sb. navrhujeme stanovit následující činnosti, které lze 

vykonávat pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody: 

1) provádět změny druhu pozemků nebo způsobu jejich využití a provádět pozemkové 
úpravy; 2) povolovat a umísťovat stavby; 3) provádět terénní úpravy; 4) umísťovat v území 
zařízení sloužící k přikrmování zvěře, přikrmovat zvěř; 6) uskutečňovat záměrné rozšiřování 
geograficky nepůvodních druhů rostlin a živočichů; 7) zřizovat skládky, a to i přechodné, 
jakýchkoliv materiálů; 8) používat biocidy vyjma likvidace invazních druhů rostlin v souladu 
s platným plánem péče; 9) provádět zásahy do koryt vodních toků.  

 Opatření uvedená v rámcových směrnicích péče, které zasahují nad rámec 
plánovaných aktivit, je možné kompenzovat náhradou újmy vzniklé v důsledku omezení 
lesnického hospodaření podle vyhlášky č. 335/2006 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob 
poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření. 

Na výsadbu dřevin přirozené druhové skladby a jejich zabezpečení proti zvěři, je 
možné žádat o dotaci z Operačního programu životního prostředí pro období 2014–2020. Na 
využití koně při pěstebních pracích je možné žádat o dotaci z Programu rozvoje venkova na 
období 2014-2020. 

V případě jakýchkoliv záměrů, které by se mohly dotknout území PP a předmětu 
ochrany je potřeba vyhodnotit vliv na toto území a zpracovat naturové posouzení dle §45i 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochrany přírody a krajiny (ve znění pozdějších předpisů). Dále je 
dle potřeby a povahy záměru doporučeno zpracovat biologické hodnocení dle § 67 zákona č. 
114/1992 Sb. 
 
3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností 

 
Území není vhodné pro rekreační a sportovní využívání. 
 

3.6 Návrhy na vzdělávací využití území 
 

Území je vhodné pro exkurze odborné veřejnosti. 
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3.7 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území 
 

Inventarizační průzkumy je potřeba provést nejpozději dva roky před ukončením 
platnosti plánu péče. S ohledem na předmět ochrany rezervace monitoring (botanickou 
inventarizaci) se zaměřením na zmapování, zaznamenání velikosti populací ohrožených, a 
zvláště chráněných druhů rostlin provádět 1x za 10 let.  

Území představuje lokalitu významnou z pohledu výskytu hub, a pravděpodobně 
významnou z pohledu výskytu saproxylických brouků, nočních motýlů a některých 
obratlovců. 

Je tak doporučeno provést zejména mykologický průzkum, průzkum zaměřený na 
brouky, měkkýše, noční druhy motýlů a ptáky.   
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4. Závěrečné údaje 
 
4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle 
jednotlivých zásahů (druhů prací)  
 
Druh zásahu (práce) a odhad množství (např. 
plochy)  
  

Orientační 
náklady za rok 
(Kč) 

Orientační 
náklady za období 
platnosti plánu 
péče (Kč) 

Jednorázové a časově omezené zásahy 
vyhotovení geometrického plánu včetně 
vytyčovacích prací cca 2 400 m 

---------- 240 000,- 

Inventarizační průzkum botanický 1x  ---------- 15 000,- 
Inventarizační průzkum mykologický 1x  ---------- 15 000,- 
Inventarizační průzkum malakologický 1x  ---------- 10 000,- 
Inventarizační průzkum ornitologický 1x  ---------- 10 000,- 
Inventarizační průzkum lepidoptera 1x  ---------- 15 000,- 
označení ZCHÚ – pruhové značení, cedule se 
státním znakem 

---------- 25 000,- 

Jednorázové a časově omezené zásahy celkem (Kč) ---------- 330 000,- 

Opakované zásahy 

--- --- --- 

Opakované zásahy celkem (Kč) --- --- 

N á k l a d y  c e l k e m  (Kč) ---------- 330 000,- 
Poznámka: Odhad konkrétních finančních nákladů je závislý na vysoutěžení zakázek na SÚJ. Všechny aktivity 
lze dofinancovávat v rámci operačního programu životního prostředí na období 2014-2020. Ceny jsou převzaty 
z nákladů obvyklých opatření MŽP pro rok 2016 bez DPH. 
 
4.2 Použité podklady a zdroje informací 
 
AOPK ČR. Nálezová databáze ochrany přírody. [on-line databáze; portal.nature.cz].  [cit. 2016-10-31] 
AOPK ČR. Vrstva mapování biotopů. [on-line databáze; portal.nature.cz].  [cit. 2016-10-31] 
Culek M. (1996): Biogeografické členění České republiky. Enigma, Praha, 347 pp. 
Danihelka J., Chrtek J. jr. et Kaplan Z. (2012): Checklist od vascular plants od the Czech Republic. – Preslia, 

Praha, 84: 647-811.   
Demek J. [ed.] (1987): Zeměpisný lexikon ČSR, hory a nížiny. Academia, Praha. 
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Marhoul P. & Turoňová D. [eds.] (2008): Zásady managementu stanovišť druhů v Evropsky významných 
lokalitách soustavy Natura 2000, AOPK ČR, Praha, 163 pp. 

Plesník, J., Hanzal V., Brejšková L., (2003): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. 
Příroda, 22: 1-184. 

Plíva, K. (1991): Přírodní podmínky v lesním plánování. Díl 1. – In: Funkčně integrované lesní hospodářství. 
ÚHÚL Brandýs nad Labem. 263 p. 

Quit, E., (1971): Klimatické oblasti Československa, Geografický ústav ČSVA, Brno. 
Vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 

114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) v platném znění. 
Zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
 
URL: http://kontaminace.cenia.cz/ (10/2016) 
URL: http://mapy.nature.cz/ (10/2016) 
URL: http://geoportal.uhul.cz/OprlMap/ (10/2016) 
Vlastní terénní šetření 
 
4.3 Seznam používaných zkratek 

 
AOPK ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 
CDS – cílová druhová skladba 
ES – Evropský seznam 
EVL – evropský významná lokalita 
GIS – geografické informační systémy 
CHOPAV – Chráněná oblast přirozené akumulace vod 
JPRL – jednotka prostorového rozdělení lesa 
KČT – Klub českých turistů 
KN – katastr nemovitostí 
LHC – lesní hospodářský celek 
LHO – lesní hospodářská osnova 
LHP – lesní hospodářská plán 
LVS – lesní vegetační stupeň 
MZCHÚ – maloplošné zvláště chráněné území 
NRBK – nadregionální biokoridor 
OOP – orgán ochrany přírody 
OP – ochranné pásmo  
OPRL – Oblastní plán rozvoje lesů 
PDS – přirozená druhová skladba 
PHO – pásmo hygienické ochrany 
PLO – přírodní lesní oblast 
PO – ptačí oblast 
PP – přírodní památka 
PR – přírodní rezervace 
RBC – regionální biocentrum 
SDO – Souhrn doporučených opatření 
SLT – soubor lesních typů 
SÚJ – smluvní územní jednotky 
ÚHÚL – Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 
ÚP – územní plán 
ÚSES – Územní systém ekologické stability 
ÚSOP – ústřední seznam ochrany přírody 
ZCHD – zvláště chráněný druh/y 
ZCHÚ – zvláště chráněné území 
ZOPK – zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů 
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Příloha T1 - Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich (tabulka k bodu 2.4.1 a k bodu 3.1.2) – zvláště chráněné území 
oddělení 

dílec 
porost 

etáž 
(porostní 
skupina) 

SLT výměra 
dílčí 

plochy 
(ha) 

č. rámcové  
směrnice 

/ 
porostní typ 

dřeviny podíl 
dřevin 
(%) 

průměrná  
výška 

porostu 
(m) 

stupeň  
přiroze- 

nosti 

doporučený zásah  naléha- 
vost 

poznámka 

526 C 1a 4B4 0,68 1/A 

BK 65 

5 D Bez navrženého zásahu. - 
Část porostní skupiny leží mimo ZCHÚ. 
Aktuálně byla provedena prořezávka. 

JD 25 
KL 5 
LP 5 

526 C 9 4B4 6,73 1/A 

BK 45 

29 C 

V případě obnovní těžby postupovat podrostním 
hospodářským způsobem – vícefázovou obnovní 
sečí. Přednostně kácet MD a LP. Se souhlasem 
vlastníka vybrat výstavky JD a BK, které budou 
v porostu ponechány k fyzickému dožití za 
účelem zvýšení prostorové členitosti porostu a 
druhové diverzity. 

2 
Část porostní skupiny leží mimo ZCHÚ, 
navrženo rozšíření. 

LP 40 
JD 8 
KL 4 
SM 1 
JS 1 
MD 1 

526 C 11 4B4 2,24 1/A 

LP 44 

34 C 

V případě obnovní těžby postupovat podrostním 
hospodářským způsobem – vícefázovou obnovní 
sečí. Přednostně kácet LP. Se souhlasem 
vlastníka vybrat výstavky JD a BK, které budou 
v porostu ponechány k fyzickému dožití za 
účelem zvýšení prostorové členitosti porostu a 
druhové diverzity. 

2 Část porostní skupiny leží mimo ZCHÚ. 

BK 22 
JD 16 
KL 10 
JS 5 

SM 3 

526 C 17 4F2 1,21 2 

BK 40 

34 B Ponechat samovolnému vývoji. 1 
Starý, přirozený, smíšený, bukový 
porost se zastoupením jedle 
s významným podílem tlejícího dřeva. 

LP  30 
KL 20 
JD 10 

526 D 0 4B1 0,10 1/A 
BK 40 

0,5 D Bez navrženého zásahu. - Uměle zalesněná holina pod cestou. LP 30 
DB 30 

526 D 2b 4B1 0,69 1/B 
SM 90 

8 E 
V případných prořezávkách redukovat SM, 
podporovat vtroušené listnaté dřeviny. 

1 
Část porostní skupiny leží mimo ZCHÚ. 
Vtroušeně zastoupena LP, JS a KL. OST 10 

526 D 3a 4B1 1,02 1/B 
SM 90 

10 E 
V případných prořezávkách redukovat SM, 
podporovat vtroušené listnaté dřeviny. 

1 
Část porostní skupiny leží mimo ZCHÚ. 
Vtroušeně zastoupena LP, JS a KL. OST 10 

526 D 13 4B1 0,42 1/B 

SM 75 

36 E 

Redukovat SM. V případě plánovaných 
těžebních zásahů postupovat postupným 
účelovým výběrem u listnatých dřevin. Ponechat 
vybrané výstavky KL, JD, BK.  

2 

Část porostní skupiny leží mimo ZCHÚ. 
Blízkost pěnovcového pramene. Do 
okolí prameniště a toku v okolí min. 20 
m vyloučit jakékoli zásahy a deponie. 
Část porostu je vykácena. 

KL 10 
JD 5 
LP 5 
BK 5 

526 E 0 4B4  0,20 1/A 
BK 40 

0,5 D Bez navrženého zásahu. - 
Převážně uměle zalesněná holina, v části 
oplocena. Nově byla holina rozšířena o 
cca 0,36 ha porostu 526 E 11. 

LP 30 
DB 30 
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oddělení 
dílec 

porost 

etáž 
(porostní 
skupina) 

SLT výměra 
dílčí 

plochy 
(ha) 

č. rámcové  
směrnice 

/ 
porostní typ 

dřeviny podíl 
dřevin 
(%) 

průměrná  
výška 

porostu 
(m) 

stupeň  
přiroze- 

nosti 

doporučený zásah  naléha- 
vost 

poznámka 

526 E 2b 4B1 0,77 1/B 

SM 70 

7 E 
V případných prořezávkách redukovat SM, 
podporovat vtroušené listnaté dřeviny. 

1 

Porostní skupina má dvě části. Ve 
spodní třetině západní části převládá JS 
a začíná zde úzký pruh biotopu R1.3 
„Lesní pěnovcová prameniště“. Vyloučit 
zásahy do blízkosti prameniště. 
Část porostní skupiny. 

JS 24 

LP 1 

KL 5 

526 E 11 4B1 1,64 1/A 

LP 44 

32 D 

Po provedeném prosvětlení nyní čekat na 
přirozenou obnovu. Souvislejší nálety a nárosty 
s JD by bylo vhodné chránit oplocením proti 
okusu zvěří. 

2 

V rámci nahodilé těžby SM byl porost 
jednotlivě prosvětlen, místy i 
skupinkovitě. Západní část kolem 
porostní skupiny 526 E 0 odtěžena 
holosečně (viz 526 E 0). 
Přítomnost pěnovcového pramene. Do 
okolí prameniště a toku v okolí min. 20 
m vyloučit jakékoli zásahy a deponie. 

KL 30 
SM 10 
JV 9 
BK 5 
MD 1 

DB 1 

526 G 5 3L2 0,11 1/A 
LP 70 

22 D Bez navrženého zásahu. - JS jednotlivě chřadne. 
JS 30 

526 G 9b 4B4 3,89 1/A 

LP 45 

28 C 

V případě obnovní těžby postupovat podrostním 
hospodářským způsobem – vícefázovou obnovní 
sečí. Přednostně kácet MD a LP. Nekácet JL. Se 
souhlasem vlastníka vybrat výstavky JD, JL a 
BK, které budou v porostu ponechány 
k fyzickému dožití za účelem zvýšení prostorové 
členitosti porostu a druhové diverzity. 

1 
Druhově pestrý porost s významným 
zastoupením JD a 4 ks vzrostlých 
vitálních jilmů. 

JD 21 
BK 15 
JS 5 
KL 5 
SM 5 
MD 2 
DB 1 
HB 1 
KL + 
JLM + 

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