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Seznam použitých zkratek 
AOPK R - Agentura ochrany p írody a krajiny R 
BC - Biocentrum 
BK - Biokoridor 
BPEJ - Bonita ní p dn  ekologická jednotka 
cf. - Konfuzní - zmatený, nep esný 
CHKO - Chrán ná krajinná oblast 
cv. - Kultivar 

GS - eská geologická služba 
DÚR - Dokumentace k územnímu rozhodnutí 
EU - Evropská unie 
EVL - Evropsky významná lokalita 
IP - Inventariza ní pr zkum 
k. ú. - Katastrální území 
MZCHÚ - Malé zvlášt  chrán né území 
MŽP - Ministerstvo životního prost edí 
NPP - Národní p írodní památka 
NPR - Národní p írodní rezervace 
NRBC - Nadregionální biocentrum 
NRBK - Nadregionální biokoridor 
par. - Parcela 
PD - Projektová dokumentace 
PO - Pta í oblast 
PP - írodní památka 
PR - írodní rezervace 
RBC - Regionální biocentrum 
RBK - Regionální biokoridor 
subsp. - Subspecie - poddruh 
ÚP - Územní plán 
ÚSES - Územní systém ekologické stability 
var. - Varieta 
VKP - Významný krajinný prvek 
VZCHÚ - Velké zvlášt  chrán né území 
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A. Úvod 
Plán pé e malého zvlášt  chrán ného území (MZCHÚ) - P írodní památka (PP) V 

kuksu (okr. Litom ice) byl zpracován na základ  objednávky Ústeckého kraje. 
Plán pé e byl zpracován v rozsahu stanoveném §1 vyhlášky MŽP . 60/2008 Sb. 

B. Základní údaje o zvlášt  chrán ném území  
B.1. Eviden ní íslo 

Dosud nebylo p id leno. 

B.2. Kategorie ochrany 
írodní památka. 

B.3. Název 
V kuksu 

B.4. Druh právního p edpisu, kterým bylo území vyhlášeno 
Zvlášt  chrán né území dosud nebylo vyhlášeno.  

B.5. Název orgánu, který p edpis vydal 
Zvlášt  chrán né území dosud nebylo vyhlášeno.  

B.6. íslo právního p edpisu 
Zvlášt  chrán né území dosud nebylo vyhlášeno.  

B.7. Datum platnosti a datum ú innosti právního p edpisu 
Zvlášt  chrán né území dosud nebylo vyhlášeno. 

B.8. P ekryv s územn  správními jednotkami  
Kraj:      Ústecký (CZ042) 
Okres:      Litom ice (CZ0423) 
Obec s rozší enou p sobností:  Litom ice (4205) 
Obec:      Úšt k (565814), Hoš ka (564877) 
Katastrální území:    dlice (777501), Malešov u Hoš ky (646288) 

B.9. P ekryv s jinými chrán nými územími 
Národní park:    Ne 
Chrán ná krajinná oblast:   Ne 
Jiný typ chrán ného území:  Ne 

B.10. P ekryv se soustavou Natura 2000 
Pta í oblast:     Ne 
Evropsky významná lokalita:  Ano, p ekryv s EVL V kuksu (CZ0422087). Zákres EVL 
     je v íloze 2. 
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B.11. Vymezení území a jeho ochranného pásma a jejich vým ra 
Katastrální území  777501 V dlice: 

íslo parcely 
podle KN 

Druh pozemku 
podle KN 

Zp sob ochrany 
nemovitosti podle KN 

Vým ra 

celková 
podle KN 

(m2) 

Vým ra 

v ZCHÚ 
(m2) 

íslo LV 

1206/1 lesní pozemek PUPFL 126044 123087 1 

1206/2 TTP ZPF 223 191 131 

1203/2 lesní pozemek PUPFL 370 370 1 

1203/1 TTP ZPF 223 223 1 

1314 TTP ZPF 791 791 1 

1316 TTP ZPF 342 342 1 

1312 orná p da ZPF 75248 2527 131 

1255 TTP ZPF 2654 1287 1 

1254/3 TTP ZPF 385 385 1 

1319 TTP ZPF 468 468 131 

1324 TTP ZPF 198 198 131 

1323 TTP ZPF 1338 1338 131 

1206/3 TTP ZPF 334 334 10002 

1306 TTP ZPF 324 175 131 

1280 lesní pozemek PUPFL 324 324 131 

1281 TTP ZPF 201 201 131 

1274 TTP ZPF 5370 5370 131 

1270/2 orná p da ZPF 33026 1926 není 
zapsáno 

1284 ostatní plocha není evidován 468 468 131 

1270/1 orná p da ZPF 18526 11183 není 
zapsáno 

1770/1 ostatní plocha není evidován 1387 347 10002 

1254/1 TTP ZPF 1741 1125 1 

1260 orná p da ZPF 15432 1741 131 

1244/5 TTP ZPF 1903 1903 1 

1244/4 TTP ZPF 295 271 1 
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íslo parcely 
podle KN 

Druh pozemku 
podle KN 

Zp sob ochrany 
nemovitosti podle KN 

Vým ra 
celková 
podle KN 
(m2) 

Vým ra 
v ZCHÚ 
(m2) 

íslo LV 

1244/3 TTP ZPF 286 26 1 

1245 ostatní plocha není evidován 1641 1023 1 

1221 TTP ZPF 16731 16731 není 
zapsáno 

1231 TTP ZPF 784 672 131 

1232 TTP ZPF 2374 2374 131 

1239 TTP ZPF 635 394 131 

1233 TTP ZPF 273 127 131 

1217/1 TTP ZPF 1482 1482 131 

1217/2 TTP ZPF 435 435 1 

1216/2 TTP ZPF 1442 1442 131 

1217/3 TTP ZPF 655 655 1 

1211 TTP ZPF 1043 1043 131 

1215 TTP ZPF 2158 2158 131 

1209 TTP ZPF 460 460 131 

1213/2 TTP ZPF 259 259 1 

1207 TTP ZPF 705 705 131 

1235 TTP ZPF 432 352 131 

1213/1 TTP ZPF 252 252 1 

1181 orná p da ZPF 254339 902 131 

1252 ostatní plocha není evidován 180 180 1 

1254/4 TTP ZPF 97 97 1 

1254/2 ostatní plocha není evidován 317 317 1 

1253 TTP ZPF 1075 632 1 

1204 TTP ZPF 129 126 131 

1206/6 lesní pozemek PUPFL 18 18 1 

1270/3 ostatní plocha není evidován 529 3 není 
zapsáno 
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íslo parcely 
podle KN 

Druh pozemku 
podle KN 

Zp sob ochrany 
nemovitosti podle KN 

Vým ra 
celková 
podle KN 
(m2) 

Vým ra 
v ZCHÚ 
(m2) 

íslo LV 

1325 lesní pozemek PUPFL 845 42 131 

1766 ostatní plocha není evidován 842 192 10002 

1229 TTP ZPF 489 311 131 

1251 ostatní plocha není evidován 727 472 131 

1221/1 TTP ZPF 16731 16731 131 

1243 TTP ZPF 349 296 131 

Celkem 207 484  

 
Katastrální území 646288 Malešov u Hoš ky: 

íslo 
parcely 
podle 
KN 

Druh pozemku 
podle KN 

Zp sob využití pozemku 
podle KN 

Vým ra 
celková 
podle KN 
(m2) 

Vým ra 
v ZCHÚ 
(m2) 

íslo LV 

953 orná p da ZPF 145448 3404 787 
Celkem 3404  

 
Ochranné pásmo PP V kuksu není speciáln  vymezeno, platí tedy ochranné pásmo 

podle §37, zák 114/92Sb. do vzdálenosti 50m od hranic MZCHÚ. 
Zákres hranice území do katastrální mapy je v íloze 1. 

B.12. Managementová kategorie IUCN 
Kategorie IV - Území pro management stanoviš /druh : chrán ná území, z izovaná 

evážn  pro ú ely ochrany, provád né cestou managementových zásah . 

B.13. P edm t ochrany 
Prioritním p edm tem ochrany navrženého zvlášt  chrán ného území je populace 

a biotop (biotopy) st eví níku pantoflí ku  (Cypripedium calceolus). Významným 
edm tem ochrany jsou i populace dalších druh  rostlin eledi Orchidaceae v etn  

biotop  t chto druh .  
Z eledi Orchidaceae je v lokalit  prokazován recentní výskyt deseti druh . Mimo 

st eví níku pantoflí ku to jsou také: to  hmyzonosný (Ophrys insectifera), kruštík r žkatý 
(Epipactis muelleri), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), kruštík tmavo ervený 
(Epipactis atrorubens), hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis), vemeník dvoulistý (Platanthera 
bifolia), vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha), bradá ek vej itý (Listera ovata), kruštík 
širolistý (Epipactis helleborine subsp. helleborine). 
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B.14. Cíl ochrany 
Základním cílem ochrany zvlášt  chrán ného území by m lo být na ásti území 

s výskytem sv tlomilných druh  vstava ovitých rostlin omezení i pozastavení vývojových 
proces  v ekosystémech, které vedle p írody významn  formuje svou inností i lov k, tak, 
aby bylo zachováno vývojové stádium ekosystému pot ebné pro udržení dobrého stavu 

edm tu ochrany chrán ného území. Na ásti území s výskytem druh  sv tlých les  v etn  
st eví níku pantoflí ku postupná p em na složení stromového patra ve prosp ch druh  
stanovištn  p vodních, p i sou asném udržování optimálních podmínek pro existenci a 
prosperitu populací vstava ovitých rostlin. 

C. Charakteristika zvlášt  chrán ného území a jeho 
ochranného pásma zam ená na jeho p írodní pom ry 

C.I. Ekotop 

C.I.1. Geologie 
Podloží oblasti zájmového území je tvo eno  p edevším druhohorními k ídovými 

horninami. Jedná se o zpevn né sedimenty jizerského souvrství (st ední a svrchní turon) se 
zastoupením vápnitých i jílovitých jemnozrnných pískovc  a  k emenných arkózovitých 
pískovc  dílem jílovitých nebo vápnitých. Roztroušen  je  k ídová pánev rozrušena pr niky 
terciérních vulkanit  ( ESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA, 2003). 

C.I.2. Geomorfologie a reliéf 
Podle geomorfologického len ní R (DEMEK, MACKOV IN et al., 2006) náleží 

zájmová oblast k provincii eská vyso ina, k soustav eská tabule, která je zde 
reprezentována podsoustavou Severo eská tabule, celkem Ralská hornatina, podcelkem 
Dokeská pahorkatina a okrskem Úšt cká pahorkatina.  

Úšt cká pahorkatina je sedimentární lenitou stup ovinou se strukturn  denuda ními 
plošinami a široce rozev enými „neckovitými“ údolími ( asto s nesoum rným  p ným 
profilem) stromovité vodní sít  povodí Obrtky, Úšt ckého a Lu ního potoka. Mírn  uklon ný 
povrch místy s proluviálními sedimenty p i úpatí eského st edoho í  p ehlubuje strukturn  
tektonická Úšt cká kotlina. Na JZ okrsku vystupují výrazné neovulkanické suky. Nejvyšším 
bodem okrsku je vrch Ho idla (371,5 m n. m.). 

Zájmové území p edstavuje ost e za ízlou erozní roklinu protaženou a zahlubující se od 
JV k SZ. Roklina v obci V dlice ústí do údolí Úšt ckého potoka. 

C.I.3. Pedologické pom ry 
Dominantním p dním typem zájmového území a jeho blízkého okolí jsou hn dozem . 

V SV ásti lokality se hn dozem  vyvinuly na hlinitých spraších, v SZ a JZ ásti lokality je 
dotvorným substrátem extrémní podzol. Pouze v JV ásti zájmového území umožnil 
dotvorný proces vznik illimerizovaných p d (luvizem ) na hlinitých spraších. Na dn  

rokliny se vytvo ily z deluvio-fluviálních uloženin gleje. V blízkém okolí se vyskytují ješt  
nevyvinuté siln  kyselé hn dé  p dy vzniklé na vápnitých pískovcích ( ESKÝ 
GEOLOGICKÝ ÚSTAV, 1995). 
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C.I.4. Klimatické pom ry 
Hodnocené území pat í dle Quitta (TOLAZS et al., 2007) do teplé oblasti W2. Vybrané 

klimatické ukazatele zájmového území jsou uvedeny v tabulce 1. 
 

Tab. 1. Vybrané klimatické charakteristiky (TOLAZS et al., 2007): 
Charakteristika Hodnota 
Pr rná ro ní teplota 8 - 9oC 
Pr rná teplota v letním p lroce – vegeta ní období (duben – zá í) 14 - 15 oC 
Pr rný ro ní úhrn srážek 450 - 550 mm 
Pr rný úhrn srážek v letním p lroce – vegeta ní období (duben – zá í) 300 - 315 mm 
Pr rná doba trvání pr rné denní teploty 10oC a více 160 - 170 dn  
Pr rný sezónní po et dní se sn žením 50 - 60 dn  
Pr rný po et dní se sn hovou pokrývkou 40 - 50 dn  

C.II. Biota 
Podle biogeografického len ní R (CULEK, 1996) je ešené území sou ástí Úšt ckého 

bioregionu.   
Bioregion leží na severním okraji st edních ech, zabírá západní okraj Ralské 

pahorkatiny a má plochu 172 km2. Bioregion je malý, ale velmi vyhran ný. Je významný 
svou teplomilnou biotou 1. dubového až 3. dubovo - bukového vegeta ního stupn , specifické 
jsou teplomilné doubravy s borovicí na vápnitých pískovcích s velkým zastoupením 
postglaciálních relikt . Celkov  se vyzna uje diverzifikovanou biotou s adou exklávních 
prvk , významná je p ítomnost v tšího množství submediteránních druh . 
Nejreprezentativn jší jsou drobné výchozy neovulkanických hornin s ostr vky dubohab in, 
tvo ící  p echod k eskému st edoho í.  P evážnou ást bioregionu dnes zabírají intenzivní 
zem lské kultury v etn  chmele. Charakteristickým jevem je bylinná vegetace na 
slínovcových svazích, tzv. bílé strán  (CULEK, 1996).  

ešené území leží v termofytiku ve fytogeografickém podokrese 4c - Úšt cká kotlina. 
Vegeta ní stupe  je kolinní (SKALICKÝ, 1988).  

Mapa potenciální p irozené vegetace (NEUHÄUSLOVÁ, 2001) uvádí v lokalit  
ernýšové dubohab iny (as. Melampyro nemorosi-Carpinetum).  

Bioregion má b žnou faunu kulturní krajiny hercynského p vodu. Na torzech stepních 
lad p ežívají zbytky st edo eské teplomilné fauny. Vodní toky mají pouze charakter potok , 
náležejí do pstruhového až lipanového pásma. Významnými živo išnými druhy jsou z plaz  - 
zmije obecná (Vipera berus), z hmyzu - kobylka Pholidoptera aptera bohemica a trava ka 
Nickerlova (Luperina nickerli) (CULEK, 1996).  

V lesní vegetaci lokality se z p irozených spole enstev uplat ují jednak relativn  
zachovalé a reprezentativní dubohab iny as. Melampyro nemorosi-Carpinetum, tak i mén  
reprezentativní formy, klasifikované pouze na úrove  svazu  - Carpinion. Prostorov  
významn jší než relativn  p irozená lesní spole enstva jsou však monokultury borovice 
(Pinus sylvestris místy  i  P. nigra), smrku (Picea abies), místy i mod ínu (Larix decidua). 
Zna né plochy jsou porostlé p echodovými spole enstvy vyvíjejícího se i nastupujícího lesa 
s již vytvo eným a zapojeným stromovým patrem, v jehož druhovém složení dominují b íza 

lokorá (Betula pendula) p ípadn  i expandující borovice lesní (Pinus sylvestris), mén  jsou 
zastoupeny osiky (Populus tremula) a duby (Quercus sp.).  Pokryvné je ke ové patro t chto 
porost . V bylinném podrostu stále ješt  p evládají druhy p vodních pastvin - vegetace sv. 
Bromion erecti.  
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V lokalit  je uvád n výskyt 310 taxon  cévnatých rostlin (pr zkum z roku 2008 - 
JAROŠ, 2008; plus další starší údaje). Z tohoto po tu je 49 druh  uvedeno v erném a 
erveném seznamu cévnatých rostlin (PROCHÁZKA, 2001). V kategorii kriticky ohrožených 

druh  je  uveden  to  hmyzonosný (Ophrys insectifera); v kategorii siln  ohrožených druh  
jsou uvedeny kociánek dvoudomý (Antennaria dioica), devaterník šedý (Helianthemum 
canum), koniklec lu ní eský (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), hlavá ek letní (Adonis 
aestivalis), ho ec k ížatý (Gentiana cruciata), st eví ník pantoflí ek (Cypripedium calceolus), 
kruštík r žkatý (Epipactis muelleri), koulenka prodloužená (Globularia bisnagarica), 
mod enec tenkokv tý (Muscari tenuiflorum); v kategorii ohrožených druh eb ek panonský 
(Achillea pannonica), jalovec obecný pravý (Juniperus communis subsp. communis), ost ice 

esovištní (Carex ericetorum), len tenkolistý (Linum tenuifolium), ma inka barví ská 
(Asperula tinctoria), sesel fenyklový (Seseli hippomarathrum), ho ek  brvitý  (Gentianella 
ciliata), plamének p ímý (Clematis recta), sasanka lesní (Anemone sylvestris), okrotice bílá 
(Cephalanthera damasonium), kruštík tmavo ervený (Epipactis atrorubens), oman srstnatý 
(Inula hirta), ernýš rolní (Melampyrum arvense), hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis), 
vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha), 
ernohlávek velkokv tý (Prunella grandiflora), orlí ek  obecný  (Aquilegia vulgaris), hlavá  

šedavý (Scabiosa canescens); a v kategorii vzácných, avšak málo ohrožených druh  
lozá ka  v tvitá (Anthericum ramosum), smdlík jelení (Peucedanum cervaria), mochna 

píse ná  (Potentilla arenaria), prvosenka jarní pravá (Primula veris subsp. veris), 
mate ídouška panonská (Thymus pannonicus), mate ídouška asná  (Thymus praecox), jetel 
alpínská (Trifolium alpestre), jilm habrolistý (Ulmus minor), rozrazil ožankový (Veronica 
teucrium), pipla osmahlá (Nonea pulla), bradá ek vej itý  (Listera ovata), oman vrbolistý 
pravý (Inula salicina subsp. salicina), kakost krvavý (Geranium sanguineum), lýkovec 
jedovatý (Daphne mezereum), kruštík širolistý (Epipactis helleborine subsp. helleborine), 
pchá  bezlodyžný (Cirsium acaule), ost ice nízká (Carex humilis), d iš ál obecný (Berberis 
vulgaris), violka divotvárná (Viola mirabilis), jmelí bílé borovicové (Viscum album subsp. 
austriacum).  

15 druh  je zvlášt  chrán no podle vyhl. MŽP . 395/1992 Sb. Jako kriticky ohrožený 
je chrán n to  hmyzonosný. V kategorii siln  ohrožených druh  jsou chrán ny: st eví ník 
pantoflí ek, kruštík r žkatý mod enec tenkokv tý hlístník hnízdák koniklec lu ní eský; 
v kategorii ohrožených druh  jsou chrán ny: sasanka lesní, vemeník dvoulistý, vemeník 
zelenavý, len tenkolistý, koulenka prodloužená, ho ec k ížatý, kruštík tmavo ervený, 
plamének p ímý, okrotice bílá.   

D. Popis ekosystém  a jejich složek tvo ících p edm t 
ochrany a jejich hodnocení z hlediska cíl  ochrany 
chrán ného území 

D.I. Jednotlivé druhy rostlin z eledi Orchidaceae 
Prioritní je ochrana populace siln  ohroženého st eví níku pantoflí ku (Cypripedium 

calceolus), ochrana ostatních druh  rostlin eledi Orchidaceae, které en bloc také p edstavují 
edm t ochrany je také d ležitá, avšak ve srovnání s ochranou st eví níku, spíše podružná. 

Jednotlivé taxony vstava ovitých jsou rozt íd ny podle stupn  ohrožení 
(PROCHÁZKA, 2001). 
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D.I.1. Druhy kriticky ohrožené (C1) 
To  hmyzonosný (Ophrys insectifera): 
Velmi vzácný druh z eledi Orchidaceae, rostoucí na výslunných k ovinatých stráních, 

pastvinách a v ídkých borových lesech. Roste na p dách vápnitých, sušších.  
V roce 2008 zjistili NEPRAŠ, BULTAS et PILECKÝ (23.5.2008) cca 25 rostlin p i SZ 

okraji lokality, jednak v boru naho e  p i hran  svahu k SZ, dále pak také na sv tlin  na JZ 
svahu. 

D.I.2. Druhy siln  ohrožené (C2): 
St eví ník pantoflí ek (Cypripedium calceolus): 
Vytrvalá zdobná bylina rostoucí vzácn  ve sv tlých listnatých lesích a jejich lemech, na 

ovinatých stráních i v otev ených travnatých biotopech sv. Bromion erecti (mírn  vlhké 
varianty). Preferuje p dy humózn jší, st edn  vlhké až vysýchavé, bazické s dostate nou 
zásobou vápníku.   

Rostlina byla v zájmové lokalit  nalézána pouze na okrajích sv tlého  b ezového až 
ezo  -  borového lesa  na  jižn  exponovaných stráních, celkem bylo v roce 2008 nalezeno 32 

rostlin na 14 místech (JAROŠ, 2008). NEPRAŠ, BULTAS et PILECKÝ (23.5.2008) uvád jí 
desítky trs , VLA IHA (2002) také desítky ex. DUNDR et VLA IHA (2002) pokládali 
populaci druhu v lokalit  za stabilní. 

 
Kruštík r žkatý (Epipactis muelleri): 
Vzácný druh výslunných strání, lesních sv tlin  a  sv tlých les .  Roste  na  p dách 

bohatých vápníkem, hlinitých, zásaditých i neutrálních. 
V roce 2001 byly v lokalit  prvn  nalezeny 2 ex. této rostliny (DUNDR et VLA IHA, 

2002), ímž auto i dokládají jeho ší ení v oblasti.  

D.I.3. Druhy ohrožené (C3) 
Okrotice bílá (Cephalanthera damasonium): 
Rostlina sv tlých listnatých les , lesních lem  a  k ovinatých strání. Roste na vlhkých 

vápenatých, zásaditých až neutrálních, humózních i pís itohlinitých p dách. 
V roce 2008 nalézali NEPRAŠ, BULTAS et PILECKÝ (23.5.2008) asi 25 ex. DUNDR 

et VLA IHA (2002) pokládali populaci druhu v lokalit  za stabilní. 
 
Kruštík tmavo ervený (Epipactis atrorubens): 
V echách roste roztroušen  ve sv tlých listnatých i jehli natých lesích, na zarostlých 

skalách a kamenitých stráních. P dy vyhovují humózní, vápenité, vysýchavé. 
V roce 2008 uvád jí NEPRAŠ, BULTAS et PILECKÝ (23.5.2008) hojný výskyt mnoha 

desítek až stovky ex. v SZ ásti lokality. VLA IHA (2002) tamtéž zmi uje 50 až 100 rostlin. 
DUNDR et VLA IHA (2002) pokládali populaci druhu v lokalit  za stabilní. 
 

Hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis): 
Nezelená (parazitická) rostlina z eledi Orchidaceae roztroušen  rostoucí v stinných 

listnatých, z ídka i jehli natých lesích, v k ovinách i v bylinných lesních lemech. Roste na 
dách humózních, úživných, neutrálních i zásaditých, spíše vlh ích avšak propustn jších. 
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DUNDR et VLA IHA (2002) upozor ují na ubývání druhu b hem posledních 20 let. 
Z let 2000 až 2001 auto i odhadují po etnost druhu v lokalit  do 10 jedinc . Auto i neuvád jí 

esn jší lokalizaci nález .  
 
Vemeník (Platanthera sp.): 
Z lokality jsou uvád ny oba druhy P. bifolia a P. chlorantha. VLA IHA (2002) 

z lokality popisuje stovky kus  P. chlorantha po celé lokalit , op t pouze P. chlorantha 
zmi ují DUNDR et VLA IHA (2002), kte í pokládali populaci druhu v lokalit  za stabilní. 
Naopak KOLBEK et PET EK (1994) zmi ují pouze P. bifolia.  Stovky exemplá  rostlin 
rodu Platanthera zmi ují také NEPRAŠ, BULTAS et PILECKÝ (23.5.2008),  v ervnu 2008 
bylo zam eno celkem 25 rostlin rodu Platanthera, p emž byli zjiš ováni jedinci jak druhu 
P. bifolia, tak i P. chlorantha (JAROŠ, 2008). 

Vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) je vzhledná trvalá vstava ovitá rostlina 
roztroušen  pomístn  hojn ji rostoucí na travnatých i  k ovinatých stráních, ve sv tlých 
listnatých lesích a na jejich lemech i na v esovištích.  P dy preferuje sušší, k p dní reakci 
vyhran ná není. V celém stát  se vyskytuje roztroušen , ve vyšších polohách chybí. 

Vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha) roztroušen  místy hojn ji roste v listnatých 
i jehli natých lesích, v lesních lemech, k ovinách, vzácn  i na vlhkých loukách. Roste na 

dách zásaditých a úživn jších, vlhkých i vysýchavých. 

D.I.3. Druhy vzácné, ale málo ohrožené (C4a) 
Kruštík širolistý pravý (Epipactis helleborine subsp. helleborine): 
Jeden z našich nejhojn jších druh  vstava ovitých rostlin. Je to rostlina les ,  k ovin, 

ke natých strání, okraj  cest i jiných antropicky ovlivn ných stanoviš .  Roste  na  p dách 
vlhkých, humózních, úživných, neutrálních až slab  kyselých. 

V ervnu 2008 bylo nalezeno 7 rostlin, NEPRAŠ, BULTAS et PILECKÝ (23.5.2008) 
uvád jí roztroušený výskyt. 

 
Bradá ek vej itý (Listera ovata): 
Také jeden z našich nejhojn jších druh  vstava ovitých rostlin. Je to druh sv tlých les , 

ovin i luk bez vyhran jších ekologických nárok . 
V roce 2008 byly nalézány desítky rostlin - NEPRAŠ, BULTAS et PILECKÝ 

(23.5.2008). 

D.II. Stanovišt  vstava ovitých rostlin 
Bylo zjišt no, že stanovišt m vstava ovitých rostlin jsou v sou asnosti výhradn  

porosty nep irozené - dosud nízké a sv tlejší výsadby borovice, i  p echodové - sv tlé 
eziny, vždy však s bylinným podrostem vegetace sv. Bromion erecti, maloplošn  také 

ke naté strán . Konkrétn  se jedná o bor (miln  ozna ovaný jako reliktní) a ke naté strán  na 
ostrohu v SZ ásti lokality, kde je dokládán výskyt sv tlomilných druh , tak i o sv tlé porosty 

ízy a borovic na jižn  exponovaných stráních do údolí v severní ásti území, kde je 
evidován výskyt druh  preferujících polostín v etn  prioritního druhu ochrany MZCHÚ - 
st eví níku pantoflí ku (Cypripedium calceolus).  
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E. Vý et a popis známých initel  ohrožujících p edm t 
ochrany 
E.1. Zales ování  

i srovnání sou asného stavu vegetace s historickými podklady, p edevším 
s mapovými díly I. až III. vojenského mapování je z ejmé, že ješt  v období let 1836 až 1851, 
kdy vznikala mapa II. vojenského mapování (tzv. Františkovo) byla lokalita bezlesá. Lze také 

edpokládat na základ  geologického podloží, pedologických pom  a zp sobu 
obhospoda ování, že naprosto p evládajícím typem vegetace byla práv  vegetace 
širokolistých trávník  sv. Bromion erecti.  Lesní porost  se p ímo v roklin  a na jejich svazích 
(tedy p ibližn  v místech, kde je v sou asnosti vzrostlý smrkový les) objevuje až na map  III. 
vojenského mapování (tzv. Františsko - Josefské), které vznikalo v letech 1877 - 1880. I 
v období vytvá ení díla III. vojenského mapování byl ostroh v SZ ásti lokality (díl í lokalita 
.  3) bezlesý,  tudíž nelze v tomto míst  hovo it o reliktnosti zdejšího borového lesíka, i když 

je tak asto chápán. Jedná se o zcela nepochybn  zalesn nou bílou strá , kde doposud 
v podrostu p ežívají, resp. p echodn  prosperují druhy sv. Bromion erecti v etn  druh  rostlin 
z eledi Orchidaceae. Interpretací bor  na  k ídových podkladech se podrobn  zabývají 
NOVÁK et SÁDLO (2005). Auto i rozd lují recentní porosty borovice na k ídových 
podkladech do t í skupin podle vzniku, a to: 1. vznik zalesn ním bílých strání, 2. degradací 
doubrav, 3. reliktní p etrvávání na trvalých enklávách v zapojených lesích. Vznik první 
skupiny vysv tlují zalesn ním p vodn jších bílých strání. K této skupin  auto i píší: „i p es 
relativn  malý vliv borového nadrostu na zm ny bylinného patra je tato vegetace sukcesn  
nestabilní. Sukcese ovšem bývá zpomalena tím, že se porosty vyskytují p evážn  mimo 
kontakt s v tšími lesními celky, což omezuje p ísun diaspor druh  uzav eného lesa a 
zpomaluje vým nu dominant. Na ad  lokalit je bez dalšího lidského zásahu patrná zm na 
skladby podrostu již v pr hu první generace borovic a druhov  pest ejší garnitura porostu je 
pak omezena na místa, kde je v porostu více sv tla a ekologický ú in strom  je oslaben - na 
kraji lesa, extrémn  svažité ásti, pr seky a úvozy cest v lese. Složení bylinného patra na 

chto místech je dosud tém  totožné s vegetací bývalých pastvin. Naopak uvnit  v tšiny 
porost  jsou patrné stopy sukcese k mezofilním spole enstv m  -  p ibývá humus, zvyšuje se 
zápoj, expandují druhy ke ového patra, mezofilní a nitrofilní byliny. Pro n které porosty 
tohoto typu je p ízna ný výskyt paleochorních druh  reliktn  p etrvávajících z bezlesí starého 
holocénu. Hojnost t chto druh asto budí p edstavu, že jde o dlouhodob  existující porosty 
skute  reliktního rázu, ve skute nosti však jde jen o efekt krátkodobého vývoje porostu. 

tšina z t chto druh  byla na svých lokalitách reliktn  p ítomna už p ed výsadbou borovic a 
pod jejich zápojem je relativn  vitáln jší,  než  ryze  sv tlomilné druhy pastevních trávník . 
Další druhy (zejm. Orchidaceae, Gentianaceae) se uchycují snáze v lesním polostínu než 
v hustém drnu trávník , díky drobným semen m se snadno ší í a v borových porostech rychle 
nacházejí vhodné prost edí.“ Novák a Sádlo ozna ují tento typ bor  tém  bez výjimky za 
do asnou, ryze sekundární vegetaci, která má p vod ve výsadb  borovic na n kdejších 
bezlesích pastevn  využívaných bílých strání. Auto i do tohoto typu bor  explicitn adí 
lokalitu boru V kuksu i další velmi známou lokalitu Na ern í u Jul ína. 

Novodobé pokusy o zalesn ní zbylých otev ených strání v severní ásti lokality vedly 
k naprosté devastaci bioty širokolistých xerotermních trávník . Všechny dosud otev ené 
plochy byly k zalesn ní p ipravovány hlubokou orbou, v jejímž d sledku došlo k proniknutí a 
expanzi t tiny k ovištní (Calamagrostis epigejos), která v sou asnosti tvo í dominantu i  
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kodominantu t chto porost . Na stráních jsou výrazné brázdy, které prakticky znemož ují 
provád ní managementu kosením, a alternativní p epásání stádem vhodného složení je málo 
reálné.  

E.2. Druhová skladba lesních porost  
Souvisí s p edchozím initelem. Velká ást recentních lesních porost  vyjma relativn  

zachovalých a reprezentativních hercynských dubohab in as. Melampyro nemorosi-
Carpinetum v JV ásti lokality i fragmentu kv tnaté bu iny na dn  údolí  nemá  p irozené 
druhové složení stromového patra. Jedná se z nejv tší  ásti o vzrostlý smrkový les nebo les 
borový s borovicí lesní i borovicí ernou (místy však s podrostem p vodních pastvin i 
dubohab in). V porostech jehli nan  se maloplošn  uplat uje i mod ín opadavý.  

Na velké rozloze vznikl v d sledku neobhospoda ování pastvin i porost náletový 
v sou asnosti s již zapojeným stromovým patrem. V t chto porostech dominuje b íza 

lokorá, borovice lesní, mén  se uplat uje topol osika a dub. Bohat  vyvinuté je ke ové 
patro  t chto porost  s významnou pokryvností lísky obecné, pta ího zobu obecného, místy i 
krušiny olšové.  

Paradoxní je, že práv  porosty s nep irozenou druhovou skladbou stromového patra - 
sv tlé nízké bory a b eziny, avšak s dosud zachovaným bylinným podrostem vegetace sv. 
Bromion erecti jsou stanovišt m nejv tší koncentrace a rozmanitosti vstava ovitých rostlin. 
V relativn  p irozené vegetaci dubohab in v JV ásti území tyto druhy nalézány nejsou. 

Jak již bylo zmín no v p edchozí kapitole, perspektiva sv tlomilných vstava ovitých 
rostlin v porostech sekundárních bor  je pouze do asná. Perspektivn jší a stabiln jší jsou 
populace vstava ovitých vyžadujících polostín v porostech b ezin. 

E.3. Sukcese 
Vývoj vegetace se za íná nep ízniv  projevovat zejména na populacích sv tlomilných 

druh  vstava ovitých v boru v SZ ásti lokality.  
I p es zdánliv  malý vliv borového nadrostu na zm ny bylinného patra je tato vegetace 

sukcesn  nestabilní. Na ad  lokalit je bez dalšího lidského zásahu patrná zm na skladby 
podrostu již v pr hu první generace borovic a druhov  pest ejší garnitura porostu je pak 
omezena na místa, kde je v porostu více sv tla a ekologický ú in strom  je oslaben - na kraji 
lesa, extrémn  svažité ásti, pr seky a úvozy cest v lese. Složení bylinného patra na t chto 
místech je dosud tém  totožné s vegetací bývalých pastvin. Naopak uvnit  v tšiny porost  
jsou patrné stopy sukcese k mezofilním spole enstv m  -  p ibývá humus, zvyšuje se zápoj, 
expandují druhy ke ového patra, mezofilní a nitrofilní byliny (NOVÁK et SÁDLO, 2005).  

Jiné druhy vstava ovitých, kterým vyhovuje spíš polostín (nap . i st eví ník 
pantoflí ek) v sou asnosti pravd podobn  sekcesními zm nami v porostech sv tlých  b ezin 
mén  bor  ovliv ovány významn  nejsou. Nicmén  do budoucna bude nutné zajistit 
prosv tlování porost , které by bylo vhodné doplnit o odstra ování stanovištn  nep vodních 

evin. 

E.4. Pastevní tlak spárkaté zv e 
V lokalit  je problematické možné negativní ovliv ování populací vstava ovitých 

rostlin nadm rným spásáním p edevším mufloní zv í, která je v lokalit  nep im en  
po etná. V p ípad  st ví níku pantoflí ku uvádí B lohoubek (in MARHOUL et al., 2006), že 
vyšší stavy býložravé zv e brání generativní reprodukci rostlin okusem kv tonosných lodyh, 
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ve vzácn jších p ípadech mohou být rostliny poškozovány i rytím zv e. V rámci návšt v 
lokality v roce 2008 nebyly zjiš ovány stopy po okusu na vstava ovitých rostlinách. Není 
také jisté, do jaké míry a zda v bec je st eví ník pro muflony jako zdroj potravy atraktivní. 
V otev ené encyklopedii WIKIPEDIE se píše: „Muflon nepat í mezi vybíravé druhy a spásá i 
kyselé a tvrdé trávy. V celkovém objemu p ijímané potravy tvo í trávy asi 70%, listí strom  a 
ke  asi 15% a poloke e okolo 10%. Pokud nenajde dostatek a vhodné složení potravy, 
ohryzává ko enové náb hy lesních d evin,  p ípadn  kmeny“. Obecn  je  p ijímán názor, že 
mufloni v lokalit  rostliny poškozují, i když neexistuje studie, která by to jednozna  
potvrzovala. Uvažovat je samoz ejm  nutné i pozitivní vliv pastvy v porostu, kdy zv  svými 
kopýtky a pastvou rozrušuje drn, a tím je vytvá en prostor pro generativní ší ení rostlin, 
dochází také k okusování zmlazujících d evin a listoví, ímž je eliminována tvorba stínícího 
ke ového patra, což p ispívá k udržování vhodných sv telných podmínek na stanovišti atd. 
Lesní pastva je ostatn  jednou z vhodných metod managementu, je však t eba regulovat její 
intenzitu. Muflon se pak vzhledem ke své nevybíravosti m že zdát jako ideální zví e pro lesní 
pastvu. Pro posouzení vlivu mufloní a jiné spárkaté zv e na populaci st eví níku je možné po 
dohod  s vlastníkem provést jednoduchý pokus, kdy bude vytvo ena oplocená plocha, která 
bude pravideln  monitorována a srovnávána s plochou bez oplocení. 

F. Zhodnocení dosavadní pé e o p edm t ochrany 
V lokalit  dosud žádná pé e o p edm t ochrany neprobíhala. 

G. Zásady pé e o ekosystémy a jejich složky tvo ící 
edm t ochrany chrán ného území, v etn ešení st et  

plynoucích z odlišných nárok  jednotlivých složek 
ekosystém  na pot ebnou pé i z hlediska priorit 
chrán ného území a cíl  ochrany chrán ného území. 

G.I. Zásady pé e o ekosystémy 

Sv tlé borové porosty s vegetací sv. Bromion erecti s výskytem 
sv tlomilných vstava ovitých rostlin v podrostu - porosty miln  
ozna ované jako „reliktní“ 

1, Doporu it lze prosv tlování porost  zmenšováním zápoje borovice lesní. Druhové 
složení stromového patra je lépe pozm nit ve prosp ch d evin p irozeného druhového složení 
potenciálního p irozeného lesa, tedy ve prosp ch p edevším dub , a to tím zp sobem, že po 
odstran ní vybraných borovic budou ponechány vybrané listná e z podrostu. Dosadby 
vhodných d evin provád t pak pouze v místech s jejich absencí v podrostu. 

2, Úplné odstra ování borovice erné z porost . 
3, Redukce k ovin v podrostu. 
4, Zajišt ní ob asné lesní pastvy, pokud to nebude možné lze provád t i se ení 

s odstra ováním sena ideáln  v pr hu ervence. Stromový zápoj by v tomto p ípad  m l 
se ení umož ovat. P ípadné se ení a redukci ke ového patra provád t v intervalu 1 krát za 1 
až 3 roky (z po átku v kratších intervalech). 
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Sv tlé b eziny a bory s vegetací sv. Bromion erecti s výskytem 
vstava ovitých druh  preferujících polostín v podrostu 

1, Doporu it lze prosv tlování hustších porost  zmenšováním zápoje strom . Druhové 
složení stromového patra je vhodné postupn  m nit ve prosp ch cílových d evin (dub, habr, 
lípa a jiné listná e), a to tím zp sobem, že po odstran ní vybraných b íz i borovic budou 
ponechány vybrané „ušlechtilé“ listná e z podrostu. Dosadby není nutné provád t. 

2, Úplné odstra ování geograficky a stanovištn  nep vodních druh . 
3, Redukce k ovin v podrostu. 
4, Ideální by byla ob asná lesní pastva - bylo možno využít p ítomnosti muflon  

v lokalit  a ohrádkovým systémem zajistit p im enou intenzitu pastvy ve vhodném období - 
po odkv tu vstava  a dozrání diaspor. Systém ohrádek je však obtížn ešitelný, nebo  lze 

ekávat asté krádeže komponent ohrádek a tudíž jejich nefunk nost. V tomto p ípad  lze 
doporu it naopak udržovat spíše nižší stavy spárkaté zv e, aby nedocházelo k nadm rnému 
okusu rostlin zejména v období kv tu. 

Ostatní lesní porosty dosud bez p ítomnosti nebo jen s ojedin lou 
ítomností vstava ovitých rostlin 

1, V lesních biotopech je t eba se vyhnout holose nému hospoda ení.  
2, Ve stinných lesích je vhodné sm ovat  t žební zásahy k postupnému prosv tlování 

porost . Vhodný by byl i p evod porost  dubohab in na lesy výmladkové, p edevším na les 
st ední. 

3, Jehli naté monokultury je vhodné postupn  p em nit na porosty stanovištn  
vodních druh  d evin (habr, dub, lípa a další listná e).  

 
Všechny zásahy v lesních porostech musejí být provád ny mimo vegeta ní období. 

Stanovišt  dosud nezarostlých i málo k ovinami zarostlých 
širokolistých xerotermních trávník  

1, V k ovinatých stráních s výskytem vstava ovitých rostlin v SZ ásti lokality bude 
nutné provád t ob asnou redukci k ovin.  

2, Management na stanovištích dosud nezarostlých i  málo  k ovinami zarostlých 
širokolistých xerotermních trávník  v horních partiích jižn  exponovaných svah  p i severní 
hranici lokality je technicky i organiza  velmi obtížný. Kosení je zde komplikované 
z d vodu brázd po hluboké orb  (pravd podobn  p íprava k zalesn ní) a alternativní 
extenzivní ob asné p epásávání stádem vhodného složení je z ejm  nereálné. Management by 

i zna né technické i organiza ní  a  tedy  i  finan ní náro nosti byl také málo efektivní 
z d vodu nízké zachovalosti tohoto biotopu. Naopak, lze spíše doporu it provád t v biotopu 
opat ení v podob  dosadeb vhodných listná  (nap . b íz a dub ), i jejich ponechání z nálet , 

i sou asn  provád né eliminaci k ovin tak, aby se iniciovala tvorba nižšího stromového 
patra, které by svým stín ním jednak mohlo vést k ústupu v sou asnosti dominantní t tiny 

ovištní a jiných konkuren  zdatných sv tlomilných trav, tak by zde mohly do budoucna 
vzniknout podmínky pro nástup polostín preferujících vstava ovitých rostlin (v etn  
st eví níku) z p ilehlých míst. 
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 G.II. Zásady pé e o složky p edm tu ochrany 
Zásady pé e o složky p edm tu ochrany (jednotlivé druhy rostlin z eledi Orchidaceae) 

nejsou navrhovány. Management st eví níku pantoflí ku (Cypripedium calceolus) a ostatních 
druh  rostlin eledi Orchidaceae spo ívá hlavn  v managementu stanoviš . 

G.III. ešení st et  plynoucích z odlišných nárok  jednotlivých 
složek ekosystém  na pot ebnou pé i z hlediska priorit chrán ného 
území a cíl  ochrany chrán ného území 

St ety nejsou z ejmé. 

H. Vymezení ploch s odlišnými zp soby pé e o 
ekosystémy a jejich složky vycházejí z cíl  ochrany 
chrán ného území 

Plocha . 1 - borový lesík na ostrohu v SZ ásti lokality: 
1, Prosv tlování porost  zmenšováním zápoje borovice lesní. Druhové složení 

stromového patra je lépe pozm nit ve prosp ch  d evin p irozeného druhového složení 
potenciálního p irozeného lesa, tedy ve prosp ch p edevším dub , a to tím zp sobem, že po 
odstran ní vybraných borovic budou ponechány vybrané listná e z podrostu. Dosadby 
vhodných d evin provád t pak pouze v místech s jejich absencí v podrostu. 

2, Úplné odstra ování borovice erné z porost . 
3, Redukce k ovin v podrostu 
4, Zajišt ní ob asné lesní pastvy, pokud to nebude možné, lze provád t i se ení 

s odstra ováním sena ideáln  v pr hu druhé poloviny ervence až srpna. Stromový zápoj 
by v tomto p ípad  m l se ení umož ovat. P ípadné se ení a redukci ke ového patra provád t 
v intervalu 1 krát za 1 až 3 roky (z po átku v kratších intervalech). 

 
Plocha . 2 - náletové porosty b ízy p ípadn  borovice, vysazený borový lesík: 
1, Prosv tlování hustších porost  zmenšováním zápoje strom . Druhové složení 

stromového patra je vhodné postupn  m nit ve prosp ch cílových d evin (dub, habr, lípa a 
jiné listná e), a to tím zp sobem, že po odstran ní vybraných b íz i borovic budou 
ponechány vybrané „ušlechtilé“ listná e z podrostu. Dosadby není nutné provád t. 

2, Úplné odstra ování geograficky a stanovištn  nep vodních druh . 
3, Redukce k ovin v podrostu. 
4, Ob asná lesní pastva - je možno využít p ítomnosti muflon  v lokalit  a ohrádkovým 

systémem zajistit p im enou intenzitu pastvy ve vhodném období - po odkv tu vstava  a 
dozrání diaspor. Systém ohrádek je však obtížn ešitelný, nebo  lze o ekávat asté krádeže 
komponent ohrádek a tudíž jejich nefunk nost. V tomto p ípad  lze doporu it naopak 
udržovat spíše nižší stavy spárkaté zv e, aby nedocházelo k nadm rnému okusu rostlin 
zejména v období kv tu. 

 
Plocha . 3 - ke natá strá : 
Jedná se o ekologicky pom rn  extrémní stanovišt , kde nelze p edpokládat rozvoj 

lesního porostu. V rámci managementu lze zatím doporu it pouze redukci k ovin, tak aby 
porosty byly rozvoln jší.  
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Plocha  . 4 - monokultury jehli nan  hlavn  smrku ztepilého, mén  borovice lesní a 

erné - v minulosti také stanovišt  st eví níku pantoflí ku (BULTAS - ústní sd lení), málo 
reprezentativní dubohab iny: 

Jehli naté monokultury je vhodné postupn  p em nit na porosty stanovištn  p vodních 
druh  d evin (habr, dub, lípa a další listná e).  

 
Plocha . 5 - Relativn  zachovalé spole enstvo dubohab iny: 
Ve stinných lesích je vhodné sm ovat t žební zásahy k mírnému prosv tlování porost  

(razantní prosv tlování by vedlo k ší ení pasekových druh ). Vhodný by byl i p evod porost  
dubohab in na lesy výmladkové, p edevším na les st ední. 

 
Plocha . 6 - Dosud nezarostlé jižn  exponované strán  v severní ásti lokality: 
Lze doporu it provád t v biotopu opat ení v podob  dosadeb vhodných listná  (nap . 

íz a dub ), i jejich ponechání z nálet , p i sou asn  provád né eliminaci k ovin tak, aby se 
iniciovala tvorba nižšího stromového patra, které by svým stín ním jednak mohlo vést 
k ústupu v sou asnosti dominantní t tiny k ovištní a jiných konkuren  zdatných 
sv tlomilných trav, tak by zde mohly do budoucna vzniknout podmínky pro nástup polostín 
preferujících vstava ovitých rostlin (v etn  st eví níku) z p ilehlých míst. 

I. Zásady hospodá ského, rekrea ního, sportovního i 
jiného využívání chrán ného území, pokud je nebo by 
mohlo být chrán né území k t mto innostem využíváno a 
pokud by p itom hrozilo poškození p edm tu ochrany 

Snížení stav  spárkaté (hlavn  mufloní) zv e. 

J. P ehled pot eb zam ení, ozna ení a technického 
vybavení chrán ného území v terénu 

1, Provedení zam ení zvlášt  chrán ného území v terénu. 
2, Zajistit v katastru nemovitostí rozd lení pozemk  p. . 1206/1, 1312, 1306, 1270/2, 

1270/1, 1254/1, 1260, 1181, 1255 (vše k. ú. V dlice) a 953 (k. ú. Malešov u Hoš ky). 
3, Provedení ozna ení zvlášt  chrán ného území v terénu. 
4, Instalace informa ní tabule. 

K. P ehled pot eb sledování stavu ekosystém  a jejich 
složek s ohledem na cíle ochrany chrán ného území 

1, Pokra ování v extenzivním monitoringu st eví níku pantoflí ku podle závazné 
metodiky (RYBKA, 2005), lze doporu it i dopl kový monitoring vegeta ní na stálých 
plochách podle stejného metodického materiálu. 

2, V intervalech nap . 1 krát za 3 roky provád t orienta ní  s ítání jednotlivých druh  
vstava ovitých rostlin. 

3, Možnost ponechání n kterých ploch s výskytem vstava ovitých rostlin bez 
managementu jako srovnávací plochy k posouzení ú innosti managementových opat ení - 
zpracování plánu pokusu. 
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L. Vý et, popis a lokalizace zásah , v etn  návrh  
preventivních opat ení a p edb žného orienta ního 
vy íslení náklad  

L.I. Vý et, popis a lokalizace zásah  a preventivních opat ení uvnit  
chrán ného území 

L.I.1. Vý et, popis a lokalizace zásah  uvnit  chrán ného území 
Typ managementu Prosv tlování borových porost  zmenšováním zápoje strom  

a redukcí ke ového patra, zárove  postupná zm na  - úprava 
druhového složení stromového patra 

Popis - Prosv tlování porost  zmenšováním zápoje borovice lesní. 
K postupné zm  borových monokultur postupovat tak, že 
po odstran ní vybraných borovic p i prosv tlování budou 
ponechány vybrané listná e z podrostu.  
- Dosadby vhodných d evin provád t pak pouze v místech 
s jejich absencí v podrostu. 
- Úplné odstra ování borovice erné z porost . 
 

Vhodný interval Okamžit  - opakovat dle pot eby 
Minimální interval  
Prac. nástroj/hosp. zví e Motorová pila, k ovino ez, mechanizace k p ibližování d eva 
Kalendá  pro management Mimo vegeta ní období 
Up es ující podmínky Zm na hospoda ení v lese podle nového LHP 
Lokalizace Plocha . 1 
 
Typ managementu Prosv tlování hustších p evážn  b ezových, ale i borových 

porost  zmenšováním zápoje strom  a redukcí ke ového 
patra, zárove  postupná zm na - úprava druhového složení 
stromového patra 

Popis - Prosv tlování hustších porost  zmenšováním zápoje strom . 
Druhové složení stromového patra je vhodné postupn  m nit 
ve prosp ch cílových d evin (dub, habr, lípa a jiné listná e), a 
to tím zp sobem, že po odstran ní vybraných vzrostlých b íz, 
borovic i topol  budou ponechány vybrané ušlechtilé listná e 
z podrostu. Dosadby není nutné provád t. 
- Úplné odstra ování geograficky a stanovištn  nep vodních 
druh . 
- Redukce k ovin v podrostu. 

Vhodný interval V hustších porostech možno okamžit  - dále podle pot eby 
Minimální interval  
Prac. nástroj/hosp. zví e Motorová pila, k ovino ez mechanizace k p ibližování d eva 
Kalendá  pro management Mimo vegeta ní období 
Up es ující podmínky - 
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Lokalizace Plocha . 2 
 
Typ managementu Redukce k ovin 
Popis Prosv tlování k ovinatých strání 
Vhodný interval Okamžit  - následn  podle pot eby 
Minimální interval - 
Prac. nástroj/hosp. zví e ovino ez 
Kalendá  pro management Mimo vegeta ní období 
Up es ující podmínky - 
Lokalizace Plocha . 3 a 6 

 
Typ managementu Iniciace vytvá ení nižšího stromového patra 
Popis Provád t v biotopu opat ení v podob  dosadeb vhodných 

listná  (nap .  b íz a dub ), i jejich ponechání z nálet ,  p i 
sou asn  provád né eliminaci k ovin tak, aby se iniciovala 
tvorba nižšího stromového patra, které by svým stín ním 
jednak mohlo vést k ústupu v sou asnosti dominantní t tiny 

ovištní a jiných konkuren  zdatných  sv tlomilných trav, 
tak by zde mohly do budoucna vzniknout podmínky pro 
nástup polostín preferujících vstava ovitých rostlin (v etn  
st eví níku) z p ilehlých míst. 

Vhodný interval 1 x za 5 let 
Minimální interval 1 x za 10 let 
Prac. nástroj/hosp. zví e ovino ez 
Kalendá  pro management Mimo vegeta ní období 
Up es ující podmínky - 
Lokalizace Plocha . 2 
 
Typ managementu Zm na druhového složení stromového patra v p evážn  

smrkových monokulturách 
Popis Jehli naté monokultury je vhodné postupn  po ástech 

em nit na porosty stanovištn  p vodních druh  d evin 
(habr, dub, lípa, buk a další listná e), a to selektivní t žbou 
jehli nan , nikoliv však plošnou.  
 
 

Vhodný interval Odstranit n kolik vzrostlých jehli natých stromu je možné 
každoro  

Minimální interval  
Prac. nástroj/hosp. zví e Motorová pila, mechanizace k p ibližování d eva 
Kalendá  pro management Mimo vegeta ní období 
Up es ující podmínky Cílové druhy listná  budou ponechány z podrost , místy 

bude možná pot eba dosadby, zm na hospoda ení v lese podle 
nového LHP. 
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Lokalizace Plocha . 4 
 
Typ managementu Mírné prosv tlování relativn  p irozených porost  dubohab in 
Popis Ve stinných lesích je vhodné sm ovat žební zásahy k 

mírnému prosv tlování porost  (razantn jší prosv tlování by 
vedlo k ší ení pasekových druh ). Vhodný by byl p evod 
porost  dubohab in na lesy výmladkové, p edevším na les 
st ední. 
 
 

Vhodný interval Prosv tlování dle pot eby  
Minimální interval  
Prac. nástroj/hosp. zví e Motorová pila, mechanizace k p ibližování d eva 
Kalendá  pro management Mimo vegeta ní období 
Up es ující podmínky Zm na hospoda ení v lese podle nového LHP. 
Lokalizace Plocha . 5 
 
Typ managementu Lesní pastva, alternativn  se ení 
Popis Zajišt ní ob asné lesní pastvy, pokud to nebude možné lze 

provád t i se ení s odstra ováním sena. Stromový zápoj by 
v tomto p ípad  m l se ení umož ovat. P ípadné se ení a 
redukci ke ového patra provád t v intervalu 1 krát za 1 až 3 
roky (z po átku v kratších intervalech). 

Vhodný interval 1 x ro   
Minimální interval 1 x za 2 roky 
Prac. nástroj/hosp. zví e ovino ez, hráb , traka  
Kalendá  pro management ervenec až srpen 
Up es ující podmínky  
Lokalizace Plocha . 1 

L.I.2. Vý et, popis a lokalizace preventivních opat ení uvnit  chrán ného 
území 
Opat ení Zákaz sbírat, trhat, vykopávat, poškozovat, ni it nebo jinak 

rušit ve vývoji se vztahuje i na ty rostliny eledi Orchidaceae, 
které nejsou zvlášt  chrán ny. 

Popis  
Kalendá  pro opat ení Celoro . 
Up es ující podmínky - 
Lokalizace Celé MZCHÚ 

 
Opat ení Omezení stav  spárkaté zv e. 
Popis Týká se hlavn  muflon . 
Kalendá  pro opat ení Celoro . 
Up es ující podmínky - 
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Lokalizace Celé MZCHÚ 

L.II. Vý et, popis a lokalizace zásah  a preventivních opat ení 
v ochranném pásmu chrán ného území 
Opat ení Omezení stav  spárkaté zv e. 
Popis Týká se hlavn  muflon . 
Kalendá  pro opat ení Celoro . 
Up es ující podmínky - 
Lokalizace Celé ochranné pásmo. 

L.III. P edb žné orienta ní vy íslení o ekávaných finan ních 
náklad  
Druh zásahu (práce) a odhad množství (nap . plochy)  

  

Orienta ní náklady 
za rok (K )1 

Orienta ní náklady za 
období platnosti plánu 
pé e (K ) 

Jednorázové a asov  omezené zásahy 

Zam ení chrán ného území  30 000 K  

Geometrický plán rozd lení pozemk   50 000 K  

Instalace cedulí se státním znakem  5 000 K  

Pruhové zna ení chrán ného území  2 000 K  

Instalace informa ní tabule  15 000 K  

Zpracování botanického inventariza ního pr zkumu jako 
podkladu pro plán pé e na další období 

 15 000 K  

Zpracování plánu pé e na další období  10 000 K  

C e l k e m (K )  127 000 K  

Opakované zásahy 

Prosv tlování lesních porost , redukce ke ového patra 
v lesních porostech 

60 000 K  600 000 K  

Redukce k ovin 30 000 K  300 000 K  

ípadné náklady na dosadby listná  20 000 K  200 000 K  

Se ení s odstra ováním sena 30 000 K  300 000 K  

Monitoring vstava ovitých druh  rostlin, ostatní monitoring 
v lokalit  

3 000 K  30 000 K  

Snižování stav  spárkaté zv e 0 K  0 K  

C e l k e m (K ) 143 000 K  1 430 000 K  

1 - P epo teno na 1 rok 
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Velká ást zásah  bude pravd podobn  realizována v rámci b žného lesnického 
hospoda ení v lokalit , tím dojde ke zna né úspo e náklad  v kapitolách: Prosv tlování 
lesních porost , redukce ke ového patra v lesních porostech; P ípadné náklady na dosadby 
listná . 

M. Ur ení období platnosti plánu pé e 
Rok 2010 až 2019. 
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íloha 1: Zákres PP V kuksu do katastrální mapy. 
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íloha 2: Zákres EVL V kuksu. 

 
íloha 3: Zákres díl ích ploch. 

 


