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1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE
1.1 Název lokality a předmět ochrany
Název: Stráž – nestátní lesní rezervace ČSOP KOSENKA
Předmět ochrany:
1. Přírodě blízké lesní porosty propojující Přírodní rezervaci Javorůvky a Přírodní památku
Dobšena. V současné době se až na výjimky jedná o mladé porosty vzniklé zčásti z přirozené
obnovy, zčásti z výsadeb na místě dřívějších smrkových monokultur.
2. Estetické prvky jako významné stromy vysázené podél turistického chodníků, palouk paní
Sedláčkové,
3. Prameniště, tůňky pro obojživelníky a další prvky na hranicích rezervace a hranicích
jednotlivých biotopů. Těchto prvků si ceníme také pro jejich kulturní a krajinářskou hodnotu.
4. Luční enkláva Pod Borovicí v I. zóně CHKO Bílé Karpaty navazující na PP Dobšena v jižní
části území.
5. Na malé části území ukázky hospodářských lesů, které zde našly uplatnění po zalesnění
pastvin ve 20. století.
1.2 Lokalizace území
Území leží ve Zlínském kraji v katastrálním území obce Valašské Klobouky. Nachází se
přibližně 2 km jihovýchodně od města Valašské Klobouky (Obr. 1 a 2). Celé území se nachází
v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a nachází se mezi Přírodní rezervací Javorůvky a Přírodní památkou Dobšena.

Obr. 1. Lokalizace zájmového území.
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Obr. 2 Zájmové území na podkladu katastrální mapy.

1.3 Údaje o jednotlivých pozemcích
Celková výměra zájmového území je 4,7057 ha. Jeden menší pozemek (3009 m2) je podle
katastru nemovitostí využíván jako trvalý travní porost. Na zbytku území se jedná o lesní
pozemky. To víceméně odpovídá současnému skutečnému využití. Pozemky jsou převážně ve
vlastnictví ZO ČSOP KOSENKA (viz. Tab. 1).
Tab. 1: Údaje o jednotlivých pozemcích (všechny pozemky se nachází v katastrálním území Valašské Klobouky).
Parcelní číslo Výměra (m2)

Vlastnické právo

Druh pozemku

2797

8498

ZO ČSOP KOSENKA (2/3), Jurečková Ludmila MUDr. (1/3)

lesní pozemek

2798

3213

ZO ČSOP KOSENKA

lesní pozemek

2799/1

4479

ZO ČSOP KOSENKA

lesní pozemek

2800

11322

ZO ČSOP KOSENKA

lesní pozemek

4141/1

3009

ZO ČSOP KOSENKA (87/90), Streit Vladimír (3/90)

trvalý travní porost

4202/88

7969

ZO ČSOP KOSENKA (87/90), Streit Vladimír (3/90)

lesní pozemek

4152/1

8567

Předběžná smlouva o odkoupení pozemků ZO ČSOP
KOSENKA

lesní pozemek
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2 CHARAKTERISTIKA LOKALITY
2.1 Přírodní poměry
2.1.1 Geologie a reliéf
Lokalita se nachází ve flyšovém pásmu Západních Karpat. Patří do magurské skupiny
příkrovů. Flyšové vrstvy jsou v údolích překryty mladšími kvartérními sedimenty. Podle
geologické mapy (Česká geologická služba, 2003) patří území do bystrické jednotky
magurské skupiny příkrovů. V této jednotce se vyskytují pískovce, jílovce a slínovce. Mladší
kvartérní překryvy v údolích tvoří nezpevněné sedimenty (hlína, písek, štěrk).
Pro celé území je v digitální podobě k dispozici pedologická mapa v měřítku 1 : 50 000
(Oddělení monitoringu půdy, AOPK ČR 2005). Zájmové území je podle této mapy z pedologického hlediska poměrně jednotvárné. Mapována je kambizem modální.
Území se nachází v rozmezí nadmořských výšek od 555 do 615 m n. m. Území se nachází na
hřbetě táhnoucí se od západu na východ k vrcholu Královec. Tím je oddělena severní část
orientovaná k severu a o něco menší jižní část orientovaní k jihu. Na tomto hřbetě je mírný
sklon svahu kolem 5 °, hlavně na severním svahu je sklon větší – přes 20 °.
2.1.2 Hydrologické poměry
Celé území náleží k úmoří Černého moře a do povodí řeky Vlára. V severní části území se
nachází 3 menší prameny s drobnými lesními potoky. Na hřebeni v blízkosti křižovatky
lesních cest na Stráži se nacházejí sezónní vlhké až mokré terénní deprese po bývalých
lesních cestách se stálou akumulací vod zásobujících níže ležící prameniště.
2.1.3 Vymezení a popis biotopů
V zájmovém území bylo vymezeno celkem 5 typů biotopů podle Katalogu biotopů České
republiky (Chytrý a kol. 2001). V následujícím textu je uveden popis jednotlivých typů
biotopů a jejich zařazení do systému geobiocenologické typologie (Buček, Lacina 2007),
který umožňuje charakterizovat potenciální dřevinnou skladbu lesních porostů a její
srovnání se současným stavem. Základní jednotkou tohoto systému vymezovanou v krajinném měřítku je skupina typů geobiocénů (STG).
X10 Paseky s podrostem původního lesa
V současné době zaujímají největší rozlohu území. Nicméně dřevinná vegetace se zejména
tam, kde se nachází přirozená obnova rychle zapojuje a přechází k typu biotopu L5.1 květnaté bučiny.
V geobiocenologickém systému náleží do STG 4B3 (Fageta typica – typické bučiny).
L5.1 Květnaté bučiny
Zapojené mladé porosty buku lesního a často také klenu horského. Nejstarší z nich dosahují
v současné době výšky kolem 10 m. Bylinné patro i přes malé stáří porostů odpovídá
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květnatým bučinám. Vyskytují se zde například svízel vonný (Galium odoratum), netýkavka
nedůtklivá (Impatiens noli-tangere), starček Fuchsův (Senecio ovatus), šťavel kyselý (Senecio
ovatus), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), pitulník horský (Galeobdolon montanum),
plicník tmavý (Pulmonaria obscura) a další.
Porosty tohoto typu biotopu patří do STG 4B3 (Fageta typica – typické bučiny) a 4BC3
(Fageta aceris – bučiny s javorem).
X9A Lesní kultury s nepůvodními dřevinami
Kultury smrku ztepilého ve východní části území
Borovicový porost v jižní části
Stejně jako předchozí patří do STG 4B3 (Fageta typica – typické bučiny).
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky
V zájmovém území se nachází asi 0,3 ha velká luční enkláva s cennou flórou.
Stejně jako předchozí patří do STG 4B3 (Fageta typica – typické bučiny).
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy
Pouze fragmenty kolem pramenišť a kolem potůčků v severní a ve vrcholové části území.

2.1.4 Flóra
Floristický průzkum lokality je zatím neúplný. Přehled nalezených vzácnějších druhů je
uveden v tabulce 2.
Tab. 2. Přehled vzácných druhů rostlin a hub zjištěných v zájmovém území.
Vědecké
České jméno
jméno taxonu taxonu

Významnost

Početnost
(např. počet
kvetoucích jedinců)

Lokalizace

Nároky na
zachování
populace druhu

HD Bern I § RL
Byliny
Epipactis
helleborine
Euphorbia
amygdaloides
Abies alba
Sorbus
torminalis

kruštík
širolistý
pryšec
mandloňovitý -

-

-

C4

-

-

C4

jedle
bělokorá

-

-

-

C4

jeřáb břek

-

-

-

C4

cca 10 kvetoucích
několik rostlin v segmentu
jedinců (v roce 2012) č. 22
zachování
roztroušeně
přirozeného lesa
zejména v severní části, jak
v přirozeném zmlazení, tak zachování
ve výsadbách
přirozeného lesa
zachování
roztroušeně
přirozeného lesa
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2.1.5 Fauna
Průzkum fauny zatím nebyl proveden. V tabulce 3 jsou uvedeny prozatím zjištěné vzácné
druhy vyskytující se na lokalitě.
Tab. 3. Přehled vzácných druhů živočichů zjištěných v zájmovém území.
Vědecké jméno
taxonu

Obojživelníci
Bombina
variegata
Rana
temporaria
Triturus
vulgaris

České jméno
taxonu

kuňka
žlutobřichá

Významnost

Početnost

Charakter
výskytu

H
D

INT

§

RL

-

Bern II

§2

VU

stálý výskyt

NT

stálý výskyt

NT

stálý výskyt

skokan hnědý -

Bern III

čolek obecný

Bern III

§2

Lokalizace Nároky na
zachování populace
druhu

2.2 Ekologické souvislosti
2.2.1 Velikost
Území navazuje na jak na PR Javorůvky, tak na PP Dobšena. Splňuje tak svůj účel
komplexnosti, celistvosti, ochrany pramenišť důležitých pro luční rezervace, krajinný ráz, a
obě státní maloplošná chráněná území spojuje výměrou přibližně 5 ha.
2.2.2 Reprezentativnost (zachovalost) biotopů
paseky s podrostem původního lesa a květnaté bučiny se zastoupením jedle bělokoré –
průměrná, ostatní biotopy – vynikající
2.2.3 Obnovitelnost biotopů a druhových populací
Na části území je rozhodující obnova typu biotopu květnatých bučin. Tu lze dosáhnout
standardní péčí o novou generaci stromů po dobu přibližně 5 let, kterou bude zejména
zabráněno škodám zvěří. Tak bude dosaženo také obnovy druhové rozmanitosti (jedle
bělokorá, třešeň ptačí, javor, jasan, dub, jilm, olše, bříza, jeřáb, borovice), která byla na značné
části území potlačena pěstováním smrkových monokultur. Poté bude další vývoj možný bez
zásahů člověka do porostů.
2.3 Právní souvislosti
2.3.1 Ochrana přírody a krajiny
Území se nachází ve 3. zóně Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Jižní okraj zasahuje do 1.
zóny. Jak již bylo zmíněno, na severu navazuje na PR Javorůvky a na jihu na PP Dobšena.
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2.3.2 Územně plánovací dokumentace a další právní vztahy k lokalitě
Pro lesní porosty zájmového území jsou vypracovány lesní hospodářské osnovy. Pro CHKO
Bílé Karpaty a pro sousední maloplošná ZCHÚ jsou k dispozici plány péče.
2.4 Socio-ekonomické poměry – využívání území a jeho okolí, ovlivňující lokalitu,
v minulosti a současnosti
2.4.1 Ochrana přírody a krajiny
Sousední maloplošná ZCHÚ PR Javorůvky a PP Dobšena byla vyhlášena v roce 1982. Celé
propojení lučních rezervací, prostřednictvím chráněné lokality Stráž, je vynikajícím
dokladem možností spolupráce mezi státní a nevládní, občanskou ochranou přírody a krajiny
s pozitivními důsledky pro celé propojené území i pozitivními dopady na místní komunitu.
2.4.2 Využití vody
V severní části území se nachází 2 prameny. Okolí jednoho z nich je citlivě upraveno, nachází
se zde lavička a informační tabule. Návštěvník se zde může občerstvit pramenitou vodou.
Na Stráži na křižovatce v hřebenové části podél naučné stezky se nachází tři malé tůňky
s výskytem obojživelníků (potvrzena kuňka žlutobřichá, skokan hnědý, čolek obecný), které
je možno rozšířit a dále tak zlepšit zadržování vody v celém ekosystému.
2.4.3 Zemědělství
V současné době je zemědělsky využívána pouze malá luční enkláva navazující na louky PP
Dobšena. V minulosti byla ale celá lokalita odlesněná a využívaná k zemědělským účelům. Ve
20. letech 19. století byly podle map stabilního katastru (datované 1828, ČÚZK, 2012) parcely
v tomto území obdělávány jako pastviny, louky a pole. Lesní porosty byly v těsném sousedství
pouze při severovýchodní a zčásti jižní hranici a přímo v zájmovém území se nenacházely. V
70. letech 19. století podle indikační skici stabilního katastru datované k roku 1878 (MZA v
Brně – http://www.mza.cz/indikacniskici) se les objevuje v severní části současné parcely
2797 asi na 1500 m2. Jedná se o lokalitu s nejvyšším sklonem svahu v rámci zájmového území
a navazuje na les v sousedství. V 50. letech 20. století je zalesněná celá severní část území, ale
celá jižní část zůstává ještě nezalesněná (MO ČR, 2009 – http://kontaminace.cenia.cz). Na
konci 20. je území zalesněno celé s výjimkou zmíněné luční enklávy v jižní části.
Obhospodařování luční enklávy
Luční enkláva je obhospodařována tradičním sečení kosou spojenou s úklidem sena a řízenou
pastvu ovcí. Tuto činnost zde i v sousedních chráněných lučních územích Javorůvky a
Dobšena již od roku 1981 postupně rozvíjí a zajišťuje ve spolupráci se Správou CHKO Bílé
Karpaty ZO ČSOP KOSENKA Valašské Klobouky
2.4.4 Lesnictví
Dříve zemědělsky využívané plochy, pastviny a louky, byly zalesněny zejména smrkovými
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kulturami. Na menší části území byly vysázeny borovice. Na severní straně byly části
smrkového porostu postupně káceny již od roku 1980 po lokálních větrných a kůrovcových
kalamitách ještě před dosažením mýtného věku. Opět byly nahrazovány smrkem, ale již také
s výsadbou listnáčů (buku). Také na jižní straně a na vrcholu hřbetu se v první dekádě 21.
století začaly smrčiny samovolně rozpadat ještě před dosažením mýtného věku zejména v
důsledku působení kůrovce a větrů. V tomto období o porosty projevil zájem ZO ČSOP
KOSENKA a začal s jejich výkupem na památku velkorysého materiálního daru paní Boženy
Sedláčkové. Některé koupil jako holiny (zalesněné i nezalesněné), některé i s lesními porosty.
Záměrem výkupů byl od počátku převod na porosty s přírodě blízkou dřevinnou skladbou
doplněné o řadu estetických prvků. Byly dotěženy rozpadající se smrkové monokultury.
Dřevo bylo z porostů šetrným způsobem za pomocí práce koní a pouze v zamrzlém zimním
období odvezeno, tak aby nedošlo k poškození lučních chráněných území ležících pod lesem.
V jižní části je ponechána přirozené obnově lipina, padlá po větrné bouři jako ukázka
schopnosti vlastní regenerace. Na holinách byly ponechány výstavky borovic, modřínů a
dubů, které přečkaly rozpad porostů. Byla provedena individuální ochrana jedinců třešní,
jedlí, dubů, buků, jasanů, bříz i jeřábů, Dále byly provedeny výsadby dřevin přirozené
dřevinné skladby. Jak vysazené stromy, tak stromy z přirozené obnovy jsou individuálně
chráněny před škodami zvěří, před okusem a vytloukáním. Mimo tyto stromy je v porostech
umožněn přirozený vývoj buřeně jako ochranného krytu a předstupně lesa a specifického
zdroje biodiverzity flory i fauny.
2.4.5 Environmentální vzdělávání, výchova, rekreace a sport
Územím po červené turistické značce z Valašských Klobouk prochází naučná stezka Královec .
V blízkosti území je často navštěvovaná rozhledna, odkud je dobře vidět celá rezervace.
V území v jihovýchodní části se nachází historická chatka Vršana s cenou trampskou
minulostí ve vztahu k ochraně přírody a krajiny využívaná ZO ČSOP KOSENKA jako základna
pro péči o rezervace.
Lesní rezervace Stráž má s návazností na luční Javorůvky a Došenu, s návazností na hlavní
turistickou trasu a rozhlednu na Královci vynikající podmínky k aktivitám v terénu, včetně
komplexního krajinného pojetí v EVVO.
Vznik rezervace Stráž umožňuje řešit příkladně i odstupňované rekreační a sportovní využití
celého propojeného území včetně zamezení průjezdů motorových vozidel a čtyřkolek.
2.4.6 Myslivost a rybářství
Území je součástí honitby mysliveckého sdružení Valašské Klobouky. Pro svoji pestrost
lesního vývoje ekosystému a stálou obnovu souvisejících lučních rezervací, je celé území
výhodnou a vítanou základnou pro výskyt spárkaté zvěře a divokých prasat, která zde však
působí také nemalé škody na mladých stromcích, které se tak neobejdou bez stálé ochrany.
2.4.7 Těžba nerostných surovin
Na lokalitě ani v jejím okolí v současné době neprobíhá těžba nerostných surovin. Ani v minulosti nedocházelo k těžbě, která by lokalitu ovlivnila.
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2.4.8 Výchovné a vzdělávací využití
Informační tabule ke vzniku rezervace Stráž je umístěna na naučné stezce v místě kde se kříží
chodník paní Sedláčkové procházející napříč územím od Javorůvek přes Stráž na Dobšenu.
Dále je součástí rezervace palouk paní Sedláčkové s možností posezení a realizace EVVO
programů.
2.4.9 Možné konflikty zájmů
V záměru ZO ČSOP KOSENKA je ponechat lesní porosty s přirozenou dřevinnou skladbou po
jejich zajištění mladých spontánnímu vývoji. Tuto záležitost bude třeba dořešit s orgány
státní správy lesů převodem lesů do kategorie lesů zvláštního určení. Konfliktem zájmů může
být také rekreační využití soukromých chat v blízkosti území a nelegální pohyb motorových
vozidel, krosů a čtyřkolek po lesních cestách procházejících územím.

3 CÍLE A OPATŘENÍ
3.1

Dlouhodobé cíle ochranářského plánu

•

Dlouhodobým cílem je po přeměně původních převážně smrkových porostů
ponechání přírodě blízkých lesních porostů zcela vlastnímu vývoji. Porosty jsou
tvořeny zejména bukem lesním (Fagus sylvatica), dubem zimním (Quercus petraea),
habrem obecným (Carpinus betulus), javorem klenem (Acer pseudoplatanus), jasanem
ztepilým (Fraxinus excelsior), jedlí bělokorou (Abies alba), na zamokřených místech
olší (Alnus glutinosa), včetně pionýrských dřevin.

•

Po přechodu k vlastnímu vývoji lesa v napojení na okolní hospodářské lesy
soukromých vlastníků a s lučními státem chráněnými územími Javorůvky a Dobšena
stane se rezervace Stráž bezzásahovým přírodním jádrem uvedeného komplexního
krajinného celku, jako ukázka celého rozpětí krajinotvorby Bílých Karpat a základ
posílení ekologické stability celého komplexu území. Za tím účelem budou příslušné
lesní pozemky rezervace Stráž převedeny do kategorie lesů zvláštního určení.

•

Dalším cílem je udržování a zabezpečení průchozího chodníku – naučné stezky
Královec a palouku paní Sedláčkové s estetickými krajinotvornými prvky jako jsou
jednotlivé původní stromy a významné stromy vysazené osobnostmi podél lesních
cest a na hranicích území, ponechání výstavků v porostech, aj.

•

Zabezpečit trvale stezku proti využívání motoristy v úseku rozhledna Královec –
křižovatka lesních cest Stráž.

•

Zachování luční enklávy v jižní části území a provést rozšíření tůněk pro
rozmnožování obojživelníků ve vrcholové části území s cílem podpořit biodiverzitu
území.
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•

Zachování borovicového porostu ve střední části území a zachování menší studijní
ukázky smrkového porostu ve východní části území. U obou porostů směřovat k jejich
obohacení již vtroušenými listnáči.

•

Zachování ukázky vitality obnovující se lipiny z původního větrnou bouří vyvráceného
lipového kotlíku v jižní části.

•

Na východních hranicích rezervace se nachází stará chata Vršana, která bude
chráněna před nežádoucím rozšiřováním jako trampská památka a základna pro
strážní službu a EVVO v komplexu území.

3.2 Modifikující faktory a jejich zhodnocení
Modifikující faktory jsou uvedeny v přehledné tabulce (Tab. 4).
Tab. 4: Modifikující faktory a jejich zhodnocení.
Popis

Za jakých okolností se projeví

Možnosti jejich omezení

Okus a vytloukání způsobované
spárkatou zvěří (zejména srnčí)
způsobující škody na zmlazení
a na výsadbách lesních dřevin.

Bude se projevovat, pokud nedojde k poklesy
stavů zvěře. Negativně se projeví zejména na
pasekách do zajištění vysázených kultur,
aktuálně maximálně do 5 let. V tomto období se
bude jednat o rozhodující faktor. Nicméně bude
působit i dále a likvidací přirozeného zmlazení
může zjednodušovat strukturu lesa.

Bez ochrany mladých porostů není
možné jejich funkční odrostení. Proto
je potřeba mladé porosty zčásti
plošnými oplocenkami, zčásti
individuální ochranou. Případnou další
ochranu bude nutné upřesnit podle
aktuální situace.

Sukcese dřevin na luční
enklávě.

V daných podmínkách jde o přirozený proces,
který se bude projevovat stále.

Každoroční kosení.

Nestabilita zbývajících
smrkových monokultur.

Po přísušcích, u mladého porostu ve východní
části po dosažení určitého věku.

V mladém porostu může riziko
předčasného rozpadu omezit důsledné
provádění výchovných zásahů.

3.3 Operativní cíle ochranářského plánu
A. Dosáhnout zajištění smíšených kultur na holinách,
B. V mladých smrkových kulturách provést výchovný zásah, s cílem zamezit přeštíhlení a
zajistit tak vyšší stabilitu porostu,
C. Zajistit udržení luční enklávy v jižní části území s jedinečnou diverzitou lučního ekosystému
D. Zajistit tůňky na rozmnožování obojživelníků podél naučné stezky,
E. Pečovat o krajinotvorné a estetické prvky v území,
F. Trvale odborně spolupracovat se Správou CHKO Bílé Karpaty a vlastníky okolních pozemků,
G. Trvale rozvíjet v území terénní programy EVVO zaměřené na všestranné programy ochrany
přírody a krajiny i hospodaření v lučních částech území.
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3.4 Navrhovaná opatření s určeným termínem, náklady a zodpovědností za realizaci
Území bylo rozděleno na 23 segmentů (viz. Obr. 3) podle aktuálního stavu a podle
plánovaných opatření. Návrh opatření a popis segmentů jsou v tabulce 5.
Obr. 4: Rozdělené území na segmenty podle aktuálního stavu a plánovaných opatření.

Tab. 5: Popis segmentů a návrhy opatření.
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Číslo
Současný stav
segmentu

Návrh opatření

1

Mladá paseka, výsadba buku, jedle a dalších
dřevin, dominantní Calamagrostis epigejos

Do zajištění porostu chránit před škodami zvěří a před buření:
- individuální ochrana pletivem – 2 krát ročně kontrolovat
- individuální odstranění buřeně v okolí stromků (2 krát
ročně)

2

Palouk paní Sedláčkové

Udržovat bezlesí každoročním kosení. Pečovat o významné
stromy vysázené při okraji palouku

3

Mladá paseka, vysazeny borovice, jedle, buk a
další

Do zajištění porostu chránit před škodami zvěří a před buření:
- individuální ochrana pletivem – 2 krát ročně kontrolovat
- individuální odstranění buřeně v okolí stromků (2 krát
ročně)

4

Mladé smrkové výsadby

Vyhledávat listnaté dřeviny a ty uvolňovat

5

Mladé smrkové výsadby

Provést výchovný zásah – odstranit až polovinu stromů,
přitom upřednostňovat listnaté dřeviny a ty uvolňovat

6

Kolem 50 let starý porost borovice, místy
Podle možností individuální ochrana přirozeného zmlazení
proředěný, zmlazují se jedle, borovice, habr,
před škodami zvěří.
buk, řada druhů bylinného patra (Milium
effusum, Brachypodium pinatum, Senecio
ovatus, Oxalis acetosella, Prenanthes purpurea)

7

Paseka z roku 2011, zalesněno jedlí a bukem,
řada druhů bylinného patra – směs
pasekových a lesních druhů (Festuca gigantea,
Melica uniflora, Senecio ovatus, Oxalis
acetosella, Impatiens noli-tangere, Luzula
pilosa, Chelidonium majus, Calamagrostis
epigejos).

Do zajištění porostu chránit před škodami zvěří a před buření:
- individuální ochrana pletivem – 2 krát ročně kontrolovat
- individuální odstranění buřeně v okolí stromků (2 krát
ročně)
Zaznamenám výskyt invazní Impatiens glandulifera, která byla
odstraněna – kontrolovat a při dalších výskytech ji
mechanicky likvidovat.

8

Dospělý smrkový porost

Porost sledovat a v případě napadení kůrovcem nebo při
poškození větrem dřevo šetrně vytěžit a odvézt a následně
zalesnit bukem, dubem a jedlí.

9

Zajímavý lipový porost tvořený povalenými
stromy, které dobře regenerují

Ponechat spontánnímu vývoji

10

Louka

Jednou ročně ručně kosit

12

Číslo
Současný stav
segmentu

Návrh opatření

11

Remízek tvořený pestrou směsí dřevin – dub
Následujících 10 let ponechat spontánnímu vývoji
zimní, javor babyka, třešeň ptačí, líska obecná,
bez černý, trnka obecná a s několika
vyčnívajícími smrky. V podrostu je Salvia
glutinosa, Galium odoratum, Senecio ovatus,
Oxalis acetosella, Melica uniflora, Fragaria
vesca, Circaea lutetiana.

12

Paseka s výsadbami smrku, s bukem,
podmáčenými místy s olší. Tůňky s výskytem
obojživelníků.

Udržovat a rozšiřovat tůňky pro obojživelníky, individuální
ochrana listnatých dřevin před škodami zvěří.

13

Oplocenka s výsadbou cenných jilmů

Oplocenku pravidelně kontrolovat (1 krát za měsíc), výsadby 2
krát ročně uvolňovat od buřeně.

14

Mladá paseka

Do zajištění porostu chránit před škodami zvěří a před buření:
- individuální ochrana pletivem – 2 krát ročně kontrolovat
- individuální odstranění buřeně v okolí stromků (2 krát
ročně)

15

Mladá paseka s výsadbou jedle

Podle potřeby doplnit dalšími jedlemi. Do zajištění porostu
chránit před škodami zvěří a před buření:
- individuální ochrana pletivem – 2 krát ročně kontrolovat
- individuální odstranění buřeně v okolí stromků (2 krát
ročně)

16

Zajištěné porosty zejména buku lesního a
Ponechat spontánnímu vývoji
javoru klenu, místy vysazené smrky, v
podrostu již jsou druhy lesů této oblasti –
Athyrium filix-femina, Dryopteris filix-mas,
Impatiens noli-tangere, Petasites albus, Galium
odoratum, Salvia glutinosa, Galeopsis speciosa a
další.

17

Mladá paseka

Do zajištění porostu chránit před škodami zvěří a před buření:
- individuální ochrana pletivem – 2 krát ročně kontrolovat
- individuální odstranění buřeně v okolí stromků (2 krát
ročně)

18

Mladá paseka s výsadbou jedle

Do zajištění porostu chránit před škodami zvěří a před buření:
- individuální ochrana pletivem – 2 krát ročně kontrolovat
- individuální odstranění buřeně v okolí stromků (2 krát
ročně)

19

Mladá paseka, místy podmáčené s devětsilem,
jarmankou větší, konopáčem sadec, atd.

Do zajištění porostu chránit před škodami zvěří a před buření:
- individuální ochrana pletivem – 2 krát ročně kontrolovat
- individuální odstranění buřeně v okolí stromků (2 krát
ročně)

20

Úzký pás vzrostlých jasanů ztepilých kolem
rostoucích kolem potůčku.

Ponechat spontánnímu vývoji, sledovat napadení jasanů
způsobené houbou Chalara fraxinea Kow.

21

Nová paseka po vytěženém smrkovém porostu
(v roce 2012); bez výstavků, jen s jedním cca
4 m vysokým bukem, dále ponecháno několik
keřů lísky obecné. V roce 2012 vysazeny
sazenice buku lesního a habru obecného. Na
řadě míst se hojně vyskytuje zmlazení jedle,
které je chráněno individuální ochranou před
škodami zvěří. Dále se vyskytuje zmlazení
smrku, dubu a jeřábu ptačího.

Do zajištění porostu chránit před škodami zvěří a před buření:
- individuální ochrana pletivem – 2 krát ročně kontrolovat
- individuální odstranění buřeně v okolí stromků (2 krát
ročně)
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Číslo
Současný stav
segmentu

Návrh opatření

22

Vzrostlá prosvětlená smrčina s jedním bukem
a několika jedlemi; keře líska obecná, bez
černý, zimolez pýřitý, svída krvavá.
V severovýchodní části nálet břízy bělokoré a
modřínu opadavého, ojediněle zmlazení jedle,
habru, dubu, javoru klenu a jeřábu ptačího.
V bylinného podrostu většinou dominantní
trávy Melica uniflora, Brachipodium sylvaticum,
na světlejších místech proniká Calamagrostis
epigejos. Z bylinných druhů se vyskytují Salvia
glutinosa, Rubus idaeus, Rubus fruticosus agg.,
Senecio ovatus, Galium odoratum, Oxalis
acetosella, Circaea lutetiana, Prenanthes
purpurea a další; jen místy se vyskytují
kapradiny Athyrium filix-femina a Dryopteris
filix-mas.

Porost bude vytěžen stávajícím vlastníkem (jakmile jeho
vytěžení umožní státní správa lesů – po zajištění sousedních
obnovovaných porostů), poté bude odkoupen. V předběžné
smlouvě odkoupení je dohodnuto ponechání jednoho jedince
buku lesního a skupiny 5 jedlí. Již nyní je vhodné individuálně
chránit zejména zmlazení jedle.

23

Starší paseka

Do zajištění porostu chránit před škodami zvěří a před buření:
- individuální ochrana pletivem – 2 krát ročně kontrolovat
- individuální odstranění buřeně v okolí stromků (2 krát
ročně)
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4.1.2 Fotografické snímky
Pohled na rezervaci z východu z rozhledny na Královci. Vlevo dole lze vidět mladé smrčiny (segmenty 5 a 4), nad nimi
skupinu jedlí kolem chatky Vršana. Dále segmenty 3 a 14 porostlé třtinou křovištní (Calamagrostis epigejos), přibližně
uprostřed výstavky borovic, modřínů a dubů, vlevo od nich palouk paní Sedláčkové, vedle něj borovicový porost (segment 6)
a úplně vlevo dospělý smrkový porost – segment 8 a louka – segment 10. Pravá část rezervace je stíněna smrkových
porostem ze sousední parcely. Fotografie byla pořízena 23. 8 2011.
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Z jihovýchodní části rezervace pohled na segment č. 21 s pasečnou vegetací a individuálně chráněnou výsadbou a zmlazením
nové generace lesa. Vlevo nahoře je zachycena skupina výstavků pod chatou Vršana, vpravo vzrostlá smrčina jedním bukem
a několika jedlemi v segmentu č. 22. Fotografie byla pořízena 30. 8 2012.

Pohled na rezervaci z jihu od Návojských luk. Z rezervace jsou patrné zejména segmenty č. 6, 21 a 22. Fotografie byla
pořízena 30. 8 2012.
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