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Základní údaje o zvláště chráněném území

1.1





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






1.2







820
přírodní památka
Na skále

nařízení
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
…
…
…

Údaje o lokalizaci území
kraj:
okres:
obec s rozšířenou působností:
obec s pověřeným obecním úřadem:
obec:
katastrální území:

Příloha M1:

1.3

Vysočina
Žďár nad Sázavou
Nové Město na Moravě
Nové Město na Moravě
Nové Město na Moravě

Pohledec

Orientační mapa s vyznačením území

Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí

Zvláště chráněné území:
Katastrální území: 706426, Pohledec
Číslo parcely
podle KN

Číslo parcely
podle PK nebo
jiných evidencí

Druh poze mku
podle KN

Způsob využití
pozemku podle KN

Číslo listu Výměra parcely
vlastnictví
celková podle KN

Výměra parcely
v ZCHÚ (m2)

2

(m )

550

ostatní plocha

neplodná půda

20

673

673

549/2

ostatní plocha

dobývací prostor

20

8655

8655

Celkem

9328

2

Ochranné pásmo:
Ochranné pásmo není vyhlášené, je jím tedy dle § 37 zákona č. 114/1992 Sb. pás do vzdálenosti
50 m od hranice ZCHÚ.
Katastrální území: 706426, Pohledec
Číslo parcely
podle KN

Číslo parcely
podle PK nebo
jiných evidencí

Druh poze mku
podle KN

Způsob využití
pozemku podle KN

Číslo listu Výměra parcely
vlastnictví
celková podle
KN

Výměra parcely
v ZCHÚ (m2)

(m2)

551/1

TTP

2301

12341

551/2

TTP

1

14373

533/4

lesní pozemek

20

54744

534/7

orná půda

20

573

534/8

orná půda

20

8154

534/10

orná půda

20

60

534/14

orná půda

1962

79726

534/15

orná půda

1962

1206

538/4

ostatní plocha

neplodná půda

20

75

538/7

ostatní plocha

neplodná půda

1962

937

538/8

ostatní plocha

neplodná půda

1962

273

539/1

TTP

20

56790

541

ostatní plocha

1

1563

544

TTP

20

3911

545/1

TTP

20

4790

545/2

TTP

1962

402

546

lesní pozemek

20

2303

547

lesní pozemek

20

4481

548

lesní pozemek

20

2524

549/1

ostatní plocha

1962

183

ostatní
komunikace

dobývací prostor

Celkem
Příloha M2:
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Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma

Výměra území a jeho ochranného pásma

Druh pozemku

ZCHÚ
(plocha v ha)

OP
(plocha v ha)

Způsob využití
pozemku

lesní pozemky
zamokřená plocha
rybník nebo nádrž
vodní tok

vodní plochy

3

ZCHÚ
plocha v ha

trvalé travní porosty
orná půda
ostatní zemědělské pozemky
ostatní plochy

0,9328

zastavěné plochy a nádvoří
plocha celkem

0,9328

1.5




neplodná půda
ostatní způsoby
využití

0,0673
0,8655

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

Žďárské vrchy
CHOPAV Žďárské vrchy

Natura 2000



ptačí oblast:
evropsky významná lokalita:

Příloha M1:

1.6

-

Orientační mapa s vyznačením území

Kategorie IUCN

III. - přírodní památka

1.7
1.7.1

Předmět ochrany ZCHÚ
Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu

Geomorfologicky význačný izolovaný skalní útvar tvořený migmatitickými
ortorulami a společenstva smilkových trávníků s fragmenty brusnicové vegetace
vyvinutých na mělkých půdách v okolí skalního útvaru.
1.7.2

Hlavní předmět ochrany ZCHÚ – současný stav

A. ekosystémy
název ekosystému
Štěrbinová vegetace
silikátových skal a drolin
(S1.2) svaz Asplenion
septentrionalis

plocha (%) popis ekosystému

5

Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin na Vávrově
skále. Z typických druhů skalní vegetace zde roste sleziník
severní (Asplenium septentrionale).

4

Podhorské smilkové
trávníky (T2.3) svaz
Violion caninae a
fragmenty brusnicové
vegetace skal a drolin
(T8.3) svaz Genisto pilosaeVaccinion

50

Degradovaná společenstva smilkových trávníků s fragmenty
brusnicové vegetace skal a drolin značně poznamenané
absencí managementu. Místy dominují konkurenčně silné až
expanzivní druhy např. třtina křovištní (Calamagrostis
epigejos), vrbka úzkolistá (Epilobium angustifolium).
V zachovalejších částech roste řada typických a
diagnostických druhů, kterými jsou např. zvonek
okrouhlolistý (Campanula rotundifolia), pupava bezlodyžná
(Carlina acaulis), hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides), atd.

B. druhy
B1. druhy rostlin
název druhu

aktuální
početnost stupeň
nebo vitalita populace ohrožení
v ZCHÚ

popis biotopu druhu

kociánek dvoudomý

recentně neověřen

(Antennaria dioica)

dříve 2 mikropopulace

zarůstající smilkové trávníky na
kopci kolem skal

C2

B2. druhy živočichů
název druhu

aktuální početnost stupeň
nebo
vitalita ohrožení
populace v ZCHÚ

popis biotopu druhu

ploskočelka šestipásá

jednotlivě

Krátkostébelné trávníky s narušeným
půdním povrchem

VU

(Halictus sexcinctus)

C. Útvary neživé přírody
útvar

geologická charakteristika

popis útvaru

Vávrova
skála

Páskovaný biotitický
migmatit s muskovitem a
silimanitem, součást
moldanubika

izolovaný skalní blok 15,5 x 18 m a výšce 10,5 m
s výraznou paralelní strukturou vodorovných
puklin asi 1,5 km SV od obce Pohledec

1.8

Cíl ochrany

Zachování geomorfologicky význačného rulového skalního útvaru. Dále zachování a zlepšení
stavu přírodě blízkých oligotrofních společenstev smilkových trávníků s fragmenty vřesovišť
na mělkých ochrických půdách.

5

2

Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět
ochrany

2.1

Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů

Izolovaný skalní útvar (nazývaný Vávrova skalka) na západním svahu Pohledeckoskalské
vrchoviny je výjimečně situován mimo zalesněné hřbety Žďárských vrchů a tvoří pohledově
exponovanou kupu asi 1,5 km SV od obce Pohledec v nadmořské výšce 725 – 735 m. Širší okolí
skály je tvořeno přechodovým komplexem mezi retrográdně metamorfovanými migmatity
strážeckého moldanubika a obdobně postiženými ortorulami svrateckého krystalinika. Vlastní
morfologicky nápadný skalní srub je tvořen až páskovanými biotitickými migmatity
moldanubika, s častým sillimanitem a muskovitem na foliaci. Foliace se ploše uklání
k severovýchodu. Skála je prostoupena dvěma systémy puklin směrů SZ-JV a SV-JZ, podle
kterých probíhalo ve starších čtvrtohorách mrazové větrání. Skalní blok má rozměry 15,5 x 18
m a výšku 10,5 m s výraznou strukturou paralelních téměř vodorovných puklin. Kolem skály
jsou vytvořeny jen mělké ochrické půdy s kyselou půdní reakcí.
Skála je porostlá pokryvnou vegetací lišejníků Lecanora badia, Gyrophora hirsuta, Cetraria glauca,
mechorostů Andreaea rupestris, Cynodontium polycarpum, Polytrichum piliferum a dalších. V okolí
skály jsou vytvořena oligotrofní lada svazu Violion caninae s dřevinnými nálety jeřábu ptačího
(Sorbus aucuparia), břízy bělokoré (Betula pendula), bezu červeného (Sambucus racemosa), vrby
ušaté (Salix aurita) a jejího křížence s v. slezkou (Salix x subaurita). V druhově chudé vegetaci
rostou borůvka černá (Vaccinium myrtillus), metlička křivolaká (Avenella flexuosa), smilka tuhá
(Nardus stricta), vřes obecný (Calluna vulgaris), hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides), ad.
Nezvěstná je populace kociánku dvoudomého (Antennaria dioica). V menších populacích se
vyskytují regionálně významné druhy – marulka klinopád (Clinopodium vulgare) a smolnička
obecná (Lychnis viscaria).
Území obývají ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra),
ťuhýk obecný (Lanius collurio), aj. Za potravou sem zalétá často poštolka obecná (Falco
tinnunculus). Pro mnohé druhy bezobratlých slouží zaoblený vrch, zvýrazněný skalním
útvarem jako místo pro uplatnění párovací strategie – tzv. „hilltopping“. Slétají se zde mnohé
druhy denních motýlů, které tuto strategii využívají – např. některé druhy okáčů. V mělkých
ochrických půdách při bázi skalního útvaru nalézají ideální podmínky některé druhy
blanokřídlého hmyzu. Početné kolonie zde vytvářejí divoké včely např. pískohrabka ostruhatá
(Panurgus calcaratus). Jednotlivě se objevuje i téměř ohrožená ploskočelka šestipásá (Halictus
sexcinctus).

Přehled zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
A. Živočichové
název druhu

aktuální početnost
nebo vitalita
populace v ZCHÚ

kategorie
podle vyhlášky
č. 395/1992 Sb.

popis biotopu druhu, další
poznámky

ještěrka živorodá (Zootoca
vivipara)

stálá populace

§2

trávníky kolem skály
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název druhu

aktuální početnost
nebo vitalita
populace v ZCHÚ

kategorie
podle vyhlášky
č. 395/1992 Sb.

popis biotopu druhu, další
poznámky

ťuhýk obecný (Lanius
collurio)
bramborníček hnědý
(Saxicola rubetra)

zaletuje za
potravou
zaletuje za
potravou

§3

plocha ZCHÚ a přilehlé
pastviny
plocha ZCHÚ a přilehlé
pastviny

2.2

§3

Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti
v minulosti, současnosti a blízké budoucnosti

a) ochrana přírody
Ochrana území byla zřízena usnesením R-ONV Žďár n. S. č. 153/13 ze dne 10.3.1983
a upravena vyhláškou ONV Žďár n. S. ze dne 16.4.1987.
b) zemědělské hospodaření
Území nebylo jako ostatní plocha (neplodná půda) dlouhodobě obhospodařováno
s následkem sukcese dřevinných náletů a výraznou degradací travino-bylinných
společenstev. Negativní vliv.
c) myslivost
Provozováním myslivosti nebyly předměty ochrany v zásadě ovlivněny. Území spadá do
honitby MS Pohledec.
d) rekreace a sport
Území se nachází mimo turistickou značenou stezku, přesto je pohledově exponovaný skalní
útvar značně navštěvován a využíván horolezecky, přičemž dochází k pohazování odpadků
a k poškozování skály vyrýváním nápisů. Negativní vliv. Na sešlapávaných pěšinách jsou
narušováním drnu udržována vhodná stanoviště pro blanokřídlý hmyz – pozitivní vliv. Při
hranici PP na konci slepé polní cesty je instalován přístřešek s informační tabulí, které nepatří
AOPK ČR.
e) těžba nerostných surovin
V minulosti byly jihovýchodně od skály vytěženy dva další skalní bloky, na jejichž místě se
nyní nachází zarůstající lomová jáma. Částečně negativní vliv.

2.3



Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy
Vládní nařízení č. 40/1978 o zřízení CHOPAV (chráněná oblast přirozené akumulace vody)
Žďárské vrchy.
Územní plán Nové Město na Moravě

2.4
2.4.1

Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch
Základní údaje o útvarech neživé přírody

viz příloha

7

Příloha:


tabulka ”Popis dílčích ploch a objektů” na nelesních pozemcích s výčtem plánovaných
zásahů



ortofotomapa se zákresem dílčích ploch a objektů s plánovanými zásahy na nelesních
pozemcích

2.4.2

Základní údaje o nelesních pozemcích

viz příloha
Příloha:

2.5



tabulka ”Popis dílčích ploch a objektů” na nelesních pozemcích s výčtem plánovaných
zásahů v ochranném pásmu



ortofotomapa se zákresem dílčích ploch a objektů s plánovanými zásahy na nelesních
pozemcích

Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních ochranářských zásahů do
území a závěry pro další postup

Úroveň předchozí péče se ukazuje jako nedostačující a ohrožuje podstatnou část diverzity
vyskytující se v ploše ZCHÚ. V porovnání s předchozím obdobím je nutné zavést pravidelná
opatření. Ta mohou být prováděna s různou intenzitou. Možné jsou i víceleté intervaly bez
zásahů, ovšem následné zásahy musejí svoji intenzitou a technologií reflektovat aktuální stav.
Pravidelný management by měl zahrnovat citlivé seče a extenzivní pastvu, v ideálním případě
jejich kombinaci. Pastvu je vhodné provádět smíšeným stádem. Specifika lokality umožňují
využití různých druhů alternativních managementových opatření, které budou mít za cíl
udržet stávající společenstva smilkových trávníků ve vyhovujícím stavu. Jako alternativní
opatření ke klasické extenzivní pastvě a sečení může být využito vypalování - jako obnovní
a částečně i jako udržovací opatření (provozovat v souladu s platnou legislativou). Dále je
možné využití přiměřené míry pohybu návštěvníků v ZCHÚ a podpořit rozptýlený sešlap,
který může zbrzdit nežádoucí sukcesní změny a udržet mozaiku otevřených raně sukcesních
ploch. Stejného efektu lze dosáhnout jinými drobně disturbančními zásahy. Vrchol by bylo
vhodné pro podporu párovací strategie – tzv. hilltoppingu – zachovat v bezlesé podobě.
Omezování je žádoucí u negativně působících aktivit, jako jsou ničení skalního útvaru
a ukládání odpadu. Efektu lze dosáhnout strážní službou.

2.6

Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize

Kolize zájmů ochrany území se nepředpokládají.
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3

Plán zásahů a opatření

3.1
3.1.1

Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ
Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání

a) péče o nelesní pozemky
viz 3.1.2 s tabulkou a mapkou v příloze
Rámcová směrnice péče o nelesní plochy

Typ managementu

Kosení a vyklízení posečené hmoty

Vhodný interval

obvykle 1x za rok (viz upřesňující podmínky)

Minimální interval

1x za 3 roky

Prac. nástroj / hosp. zvíře

kosa, křovinořez, ručně vedená sekačka

Kalendář pro management (VI) VII, VIII, IX (viz upřesňující podmínky)

Typ managementu

Pastva

Vhodný interval

1x za rok (viz upřesňující podmínky)

Minimální interval

1x za 3 roky

Prac. nástroj / hosp. zvíře

ovce, koza, kůň

Kalendář pro management ideálně do 30.6.
Upřesňující podmínky

max. zatížení 15 ks ovcí na ha

Upřesňující podmínky pro kosení a pastvu:
Při kosení by měl na lokalitě zůstat dostatek kvetoucích bylin. Je proto vhodné ponechávat
vždy část plochy neposečenou. Vzhledem k charakteru společenstva by systém vynechávek
(tzv. mozaiková seč) neměl společenstvo ohrozit na kvalitě. Obdobného efektu lze dosáhnout
rozfázováním seče do několika kroků. Vzhledem k malé rozloze ZCHÚ bude podíl
vynechávek v jednotlivých fázích seče vysoký – tzn. minimálně zhruba 30 %. Jednotlivé
plochy s rozdílným termínem seče je vhodné střídat tak, aby se termín zásahu lišil
v jednotlivých letech. Biomasu je nutno z lokality odstranit. Pokud by bylo možné biomasu
legálně pálit, je možné provést takové opatření na vyhrazených místech v ploše ZCHÚ. Bližší
podmínky pálení je nutné konzultovat se SCHKO.
V případě pastvy se jako nejvhodnější jeví kombinace typů pastevních zvířat. Negativně by se
mohla projevit dlouhodobě opakovaná pastva ovcí, které vyvíjejí jednostranný tlak na
dvouděložné byliny. Pastva musí být extenzivní. Zatížení je nutno korelovat s plánovanou
dobou pobytu zvířat na lokalitě a aktuálním stavem lokality. V úvahu připadají ovce, kozy,
koně, skot a jejich vzájemné kombinace. Nutné je při provádění pastvy kontrola a sečení
případných nedopasků (v případě výskytu nežádoucích druhů rostlin).
9

Jako vhodné by připadaly v úvahu i kombinace managementů, zejména kombinace
sečení/pastvy se zimním vypalováním části plochy v intervalu dvou až tří opakování pro dobu
platnosti plánu péče.

Typ managementu

vyřezávání náletových dřevin

Vhodný interval

1x za 10 let

Minimální interval

10 let

Prac. nástroj / hosp. zvíře

křovinořez, pila

Kalendář pro management září - únor
Upřesňující podmínky

Likvidace v období
hromadách

vegetačního

klidu,

pálení na

Upřesňující podmínky pro vyřezávání dřevin:
Vyřezávání dřevin bude mít za úkol brzdění sukcese dřevin v ploše ZCHÚ. Výřezy dřevin je
nutné vždy situovat do období vegetačního klidu. Vzniklou hmotu je nutno z plochy
odstranit. Ideálním způsobem likvidace je pálení na hromadách v ploše ZCHÚ. Část dřevní
hmoty je možno po dohodě s majiteli ponechat na lesních parcelách v ochranném pásmu jako
útočiště či zimoviště pro živočichy. Vždy nutno konzultovat se SCHKO. Dále je možné
provádět zásahy do dřevin, které by obecně mohly být hodnoceny jako nedovolené (ve smyslu
§ 7 ZOPK a § 2 vyhlášky č. 189/2013 Sb.), např. sesazování korun, vytváření torz, záměrné
vytváření defektů, apod., pokud budou mít zásahy za cíl tvorbu vhodných biotopů a podporu
biodiverzity.
b) péče o rostliny
Zachování pokryvné vegetace skalního útvaru kontrolou dodržování vyznačených
horolezeckých cest a sanace prostředí odstraňováním příp. odpadků. Dále obnovou ručního
kosení nebo regulované extenzivní pastvy smilkových trávníků (možnost kombinace
s občasným vypalováním) zachovat společenstva ve vyhovujícím stavu.
c) péče o živočichy
Je nutné zajistit dostatečné množství maloplošných raně sukcesních stádií suchých trávníků.
Spolu s dostatečným množstvím nektarodárných a pylodárných rostlin zůstane území
významným topickým centrem biodiverzity, zejména pro četnou entomofaunu – blanokřídlý
hmyz, denní motýli. Vzhledem k výskytu druhů hmyzu, které jsou vázány na obnažené
substráty, je důležité zajistit dostatek takovýchto ploch. Obnažení substrátu může být
dosaženo cíleným narušováním drnu (ručním nářadím, pojezdy kol, apod.) nebo pohybem
návštěvníků po ploše ZCHÚ s vyšší mírou sešlapu na pěšinách. Naprosto nežádoucí je
ponechání plochy dlouhodobě bez zásahu. Z důvodu vysoké návštěvnosti exponovaného
skalního útvaru zde ani v jeho nejbližším okolí neprobíhá významnější hnízdění ptactva.
d) péče o útvary neživé přírody
Na ploše skály nejsou nutné zásahy.
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3.1.2

Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území

Příloha T1: Popis dílčích ploch a objektů a výčet plánovaných zásahů v nich
Mapa M3: Mapa dílčích ploch

3.2

Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně
návrhu zásahů a přehledu činností

Na lesních parcelách v ochranném pásmu lze hospodařit běžnými lesnickými postupy, při
obnově dodržovat minimální podíl MZD. Podpořit dostatečné množství odumřelé dřevní
hmoty a postupně zvyšovat zastoupení autochtonních listnáčů a jedle.

3.3

Zaměření a vyznačení území v terénu

Přírodní památka byla vymezena po parcelní hranici, tato je však v terénu v některých úsecích
nezřetelná nebo nevyznačená. Je žádoucí provést dílčí úpravu pruhového značení a nadále je
obnovovat 1x za decenium. Stávající označení území poté bude dostatečné.

3.4

Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území

Žádná administrativně-správní opatření nejsou navržena.

3.5

Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností

Kontrola dodržování ochranných podmínek a pořádku na lokalitě podle možností alespoň
občasnou strážní službou. Pro podporu některých druhů je možné využití přiměřené míry
pohybu návštěvníků v ZCHÚ a rozptýlený sešlap, který pomůže udržet mozaiku otevřených
raně sukcesních ploch. Taková místa není nutné v terénu značit a vymezovat, neboť existence
vhodných biotopů je zajištěna pohybem návštěvníků po nejkratších a nejvíce frekventovaných
pěšinách.

3.6

Návrhy na vzdělávací využití území

Zachovat stávající označení území kombinované s informační tabulí pro veřejnost, která byla
zřízena v rámci projektu „Posílení návštěvnické infrastruktury ZCHÚ“.

3.7

Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území

V době platnosti plánu péče provést floristický a vegetační inventarizační průzkum. Dále
entomologický inventarizační průzkum – blanokřídlí, brouci, apod.
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4
4.4

Závěrečné údaje
Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle
jednotlivých zásahů (druhů prací)

Druh zásahu (práce) a odhad množství (např. plochy)

Orientační náklady Orientační náklady
za rok (Kč)
za období platnosti
plánu péče (Kč)

Jednorázové a časově omezené zásahy
obnova označení území 1 ks tabulí přírodní památka

----------

1 000,-

obnova pruhového značení (450 m)

----------

1 000,-

Zpracování inventarizačních průzkumů bot., zoologie
(1 ha)

----------

12 000,-

redukce dřevinného náletu s vyklizením hmoty – 0,5 ha

----------

20 000,-

C e l k e m (Kč)

----------

34 000,-

ruční kosení s vyklizením hmoty (alt. pastva) – 0,5 ha

9000,-

90000,-

C e l k e m (Kč)

9000,-

90000,-

Opakované zásahy

Celkem za jednorázová a opakovaná opatření

4.5






124000,-

Použité podklady a zdroje informací
Buček A. et Lacina J. (1982): Významné segmenty krajiny CHKO Žďárské vrchy. – Ed.
Geogr. Úst. ČSAV Brno.
Čech L., Šumpich J., Zabloudil V. et al.: Jihlavsko. – In: Mackovčin P. et Sedláček M. (eds):
Chráněná území ČR, svazek XII. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.
Hanžl P. a kol. (2008): Základní geologická mapa ČR a vysvětlivky k mapě 1 : 25 000, list
24-113 Nové Město na Moravě. – Česká geologická služba. Praha. Vysvětlivky 62 str.
Chytrý M. et al. (2001): Katalog biotopů České republiky, AOPK ČR, Praha.
Rezervační kniha PP Na skále – depon. in: Správa CHKO Žďárské vrchy.
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4.6

Seznam používaných zkratek

OP – ochranné pásmo
CHKO – chráněná krajinná oblast
CHOPAV – chráněná oblast přirozené akumulace vod
IUCN – International Union for Conservation of the Nature
MZD – meliorační a zpevňující dřeviny
ONV – okresní národní výbor
KN – katastr nemovitostí
PP – plán péče
TTP – trvalý travní porost
ZCHÚ – zvláště chráněná území
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Příloha T1:
Popis dílčích ploch a objektů a výčet plánovaných zásahů v nich
označení
plochy

1

název

Vávrova skála

výměr
a (m2)

stručný popis charakteru plochy doporučený zásah
nebo objektu a dlouhodobý cíl péče

naléhavost

termín
provedení

interval
provádění

poznámka

Maximální
interval pro
kosení 1x za 3
roky

skalní útvar tvořený migmatitickými
ortorulami
ponechání
přirozenému
468 vývoji;
bez zásahu
zachování skalního útvaru

2

3

kamenitá lada se smilkovými trávniky
redukce dřevinných náletů
s nálety dřevin,

1

IX - III

Nepravidelně,
dle potřeby

zachování
oligotrofních
smilkovými trávníky

1

V- X

1x ročně

3

IX - III

podle potřeby

IX – III

Nepravidelně,
dle potřeby

VI-IX

1x ročně

Smilkové
trávníky
s fragmenty
vřesovišť

4899

plocha
kamenolomu

stěny kamenolomu a přilehlé svahy redukce náletu na
s vyklizením hmoty
3937 s nálety dřevin (X12)

lad

se kosení s vyklizením hmoty nebo pastva, sanace
odpadků
stěnách

u

mokřadu

usměrňování sukcese

4

mokřad
na
dně
kamenolomu

fragment mokřadní vegetace vysokých
redukce dřevinných náletů
ostřic,
265

zachování mokřadního společenstva

kosení s vyklizením hmoty

* 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.

I

2

1

Maximální
interval pro
kosení 1x za 3
roky

