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Úvod 
 Předložený územní systém ekologické stability Milešov má za úkol po ekologické stránce vy-
hodnotit řešené území. Při jeho tvorbě byly využity již zpracované materiály, především ÚAP + ZÚR Středo-
českého kraje a ÚpD Milešov (Projektový ateliér AD s.r.o., Ing. arch. Jaroslav Daněk, České Budějovice). 

Charakteristika bioregionu 
 Podle biogeografického členění České republiky (Martin CULEK a kolektiv, Biogeografické čle-
nění ČR, Enigma, Praha 1996) leží Milešov ve Slapském bioregionu. Z hlediska širšího krajinného rámce se 
jedná o území s vysokou ekologickou stabilitou. 

Bioregion se nachází na jihu středních Čech, zabírá střední část geomorfolologického celku 
Benešovská pahorkatina a má plochu 1664 km2. Bioregion se nachází mezi výše položenými územími, je 
tvořen převážně žulovou pahorkatinou rozřezanou skalnatým údolím Vltavy a jejích přítoků. Bioregion má 
mezofilní charakter, jeho potenciální vegetace je řazena převážně do acidofilních doubrav. Dominují 3., 
dubovo-bukový, a 4., bukový, vegetační stupeň. Významné je především údolí Vltavy, neboť zde se nachází i 
2. bukovo-dubový stupeň se zastoupením reliktních borů, suťových lesů a řady teplomilých druhů na 
výsluných svazích včetně reliktů. Netypická přechodná část se nachází především na úpatí Brd a je tvořena 
mírně podmáčenými plošinami. Biota údolí byla těžce poškozena výstavbou přehrad, na ostatním území 
dominuje orná půda, v lesích kulturní bory a smrčiny. 

Bioregion se vyznačuje pestrou geologickou stavbou. Základ tvoří středočeský pluton tvořený 
převážně granodiority až křemennými diority, méně kyselými žulami. Bazické gabrodiority tvoří menší 
masívy (Pecerady, SZ Kamýka). Severozápadní okrajové pásmo tvoří převážně břidlice svrchního 
proterozoika, severní okraj kyselé vulkanity zbraslavské skupiny. Podél Vltavy přes nejdolejší Sázavu až do 
okolí Jílového se táhne jílovské pásmo stlačených vyvřelin proterozoického stáří, v němž se především 
uplatňují bazické až neutrální horniny (metabazity) i kyselejší složky granodioritů. Na intruzivách plutonu se 
zachovaly zbytky jeho pláště, tvořené mírně přeměněnými horninami proterozoika a staršího paleozoika: 
fylity, břidlice, kvarcity, pískovce, vápence (především u Týnčan) i metabazity podobného složení jako v 
jílovském pásmu. Z pokryvů mají význam různé hlíny, v údolí Vltavy spraše, výše sprašové hlíny, jinak různé 
typy svahovin, výrazněji vyvinuté v oblasti tzv. ostrovů a proterozoika. Na západ od Vltavy jsou důležité i 
pokryvy mrazových drtí ze střípků proterozoických břidlic. V údolí Vltavy jsou menší plochy terasových 
štěrkopísků a hrubé sutě. Zcela na severu se nacházejí i štěrkopísky s polohami jílů neogenního stáří. 

Reliéf je tvořen zdviženým zarovnaným povrchem. Má charakter pahorkatiny na žulách s 
typickými oblými kopci s balvany na povrchu, tzv. nízkými exfoliačními klenbami. Nejvýraznějším prvkem 
reliéfu a pravou osou bioregionu je ostře zaříznuté, 100 až 250 m hluboké kaňonovité údolí Vltavy se 
soutěskou Svatojánských proudů, do kterého ústí údolí dolní Sázavy se soutěskami pod Medníkem, i hluboká, 
často skalnatá údolí dalších přítoků (Kocába). Údolí Vltavy má typicky vyvinutý údolní fenomén, v současné 
době však těžce poškozený výstavbou údolních přehrad. Údolní fenomén mimořádně zvyšuje diverzitu oblasti, 
což se projevuje i výskytem řady reliktních druhů. 

Zarovnaný povrch má výškovou členitost členité pahorkatiny (75 - 150 m), místy až ploché 
vrchoviny s členitostí 150 - 200 m. V blízkosti zářezu Vltavy reliéf nabývá ráz členité vrchoviny s výškovou 
členitostí 200 - 300 m. Nejnižším bodem je údolí Vltavy v Praze - Braníku (asi 190 m), nejvyšším Vojna u 
Příbrami (667 m). Typická výška území je 320 - 550 m. 

Dle Quitta je podnebí převážně mírně teplé, dominuje klimatická oblast MT 11 v nižší severní a 
MT 10 ve vyšší jižní části. Níže na Vltavě a Sázavě je podnebí až teplé (teplá oblast T 2). Naopak 
nejchladnější a nejvlhčí částí je Podbrdsko, zařazené do klimatické oblasti MT 7 a MT 5. Podnebí v blízkosti 
kaňonu Vltavy je poměrně suché. Lokálně je podnebí silně ovlivněno v říčních kaňonech jak výraznými 
inverzemi, tak k jihu obrácenými chráněnými svahy a hranami. 

V nižší části bioregionu převládají víceméně nasycené typické kambizemě, ve vyšších polohách na 
okrajích okolních vrchovin převažují kyselé typické kambizemě. Dosti rozšířené v plochých úsecích s 
hlubšími substráty jsou primární pseudogleje, vzácné jsou luvizemě na sprašových hlínách a hnědozemě na 
spraších. V kaňonech jsou typické litozemě, rankery a humózní půdy na sutích. Na úpatí Hřebenů (Dobříšsko 
a směrem k Vltavě) se vyskytují velice mělké kamenité půdy rázu rankerů. Na vápencích u Petrovic jsou 
vyvinuty ostrůvky převážně hnědých rendzin. 

Bioregion leží v mezofytiku. Jeho osou je severozápadní část fytogeografického okresu 41. Střední 
Povltaví, jižní část fytogeografického podokresu 35c. Příbramské Podbrdsko, severní část fytogeografického 
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podokresu 35d. Březnické Podbrdsko a fytogeografický podokres 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina 
(kromě jihozápadního a severovýchodního cípu). Vegetační stupeň podle Skalického je suprakolinní. 

Plošně převažujícím typem potenciální vegetace jsou kyselé doubravy (Genisto germanicae-
Quercion), na Příbramsku a východně od Milína okrajově i bikové bučiny (Luzulo-Fagetum). Úpatí Hřebenů 
na Dobříšsku, a zejména údolí Vltavy je charakterizováno dubohabřinami (Melampyro nemorosi-Carpinetum). 
V údolí Vltavy přistupují na příhodných stanovištích i teplomilné doubravy ze svazu Quercion petraeae, 
zejména Sorbo torminalis-Quercetum a snad i Potentillo albae-Quercetum, acidofilní bory (Hieracio pallidi-
Pinetum) a suťové lesy (zejména Aceri-Carpinetum). Dna údolí větších toků vyplňovaly luhy svazu Alno-
Ulmion, nejspíše Stellario-Alnetum glutinosae, na malých tocích pak zejména Carici remotae-Fraxinetum. Na 
hraně Vltavského kaňonu je vyvinuto primární bezlesí skalních stepí (Alysso-Festucion pallenstis), méně 
Seslerio-Festucio duriusculae). V minulosti byl tok Vltavy lemován společenstvy svazu Phalaridion 
arundinaceae a ve vodě se uplatňovala vegetace svazu Batrachion fluitantis. Z přirozených nelesních 
společenstev jsou místy zachovány významné zbytky vlhkých luk svazu Molinion i Calthion a dosti hojně 
pionýrská společenstva na minerálních písčitých půdách svazu Thero-Airion, dále fragmentrárně společenstva 
svazů Koelerio-Phleion phleoidis a Cirsio-Brachypodion pinnati. Specifická vegetace je na vápnecovém 
ostrůvku u Petrovic (Alysso alyssoidis-Sedion albi). Lemy v kaňonu tvoří vegetace svazu Geranion sanguinei, 
jinde spíše Trifolion medii. Křoviny náležejí převážně do svazu Prunion spinosae. 

Flóra je tvořena pestrou škálou chorotypů. Končí zde směrem východním česká arela některých 
typů západostředoevropských, např. zimostrázku nízkého (Polygaloides chamaebuxus), bělozářky liliovité 
(Anthericum liliago) a lomikámene růžicovitého (Saxifraga decipiens). Další subatlantské druhy jsou 
charakteristické pro písčiny, které reprezentují paličkovec šedavý (Corynephorus canescens), ovsiřík štíhlý 
(Ventenata dubia), ovsíček obecný (Aira caryophyllea) a mrvka myší ocásek (Vulpia myuros), i pro vlhké 
louky, např. všivec mokřadní (Pedicularis sylvatica) a pampeliška Nordstedtova (Taraxacum nordstedtii). 
Západní element je i hvozdík sivý (Dianthus gratianopolitanus). Rovněž sem zasahuje řada teplomilných 
druhů submediteránních nebo kontinentálních, např. ostřice nízká (Carex humilis), kavyl Ivanův (Stipa 
joannis), oman srstnatý (Inula hirta), hvězdnice hlumní (Aster amellus) a smil písečný (Helichrysum 
arenarium). Od východu sem zasahují i ostřice chlupatá (Carex pilosa) a chrastavec doubravní (Knautia 
drymeia). Mezi druhy vlhkých luk jsou vzácně přítomny i hořepník luční (Pneumonanthe vulgaris) a upolín 
evropský (Trollius altissimus). 

Převažuje zkulturnělá krajina pahorkatinného regionu, s ochuzenou hercynskou faunou se 
západními vlivy (ježek západní). Kontrastním prvkem je zalesněné údolí Vltavy (sklovatka krátkonohá, 
skelnička průzračná ap.), na jehož skalnatých výstupech se udržují nepatrné zbytky teplomilného elementu 
(ještěrka zelená, páskovka žíhaná, zrnovka Pupilla triplicata, izolovaná kolonie štíra kýlnatého, faunisticky 
nevyjasněného původu). V tekoucích vodách jsou zbytkové populace raka kamenáče. Přítoky Vltavy náleží 
zpravidla do pstruhového pásma. 

Popis řešeného území 

Velikost řešeného území, administrativní příslušnost 
Plocha území je cca 1551 ha a zahrnuje katastrální území Milešov nad Vltavou, Orlické Zlákovice a 

Přední Chlum. 

Geomorfologické zařazení 
 

Podle regionálního geomorfologického členění České republiky je celé řešené území součástí provincie 
Česká vysočina, soustavy Česko-moravské, podsoustavě Středočeská pahorkatina, celku Benešovská 
pahorkatina, podcelku Březnická pahorkatina a okrsku Mirovická vrchovina (severní část) a Klučenická 
vrchovina (střední a jižní část). 

Klimatické poměry 
Dle mapy klimatických oblastí ČSSR - Quitt, GÚ ČSAV Brno, 1971, leží Milešov v teplé oblasti, 

konkrétně okrsku MT 10. Léto je zde dlouhé, teplé, mírně suché. Přechodná období jsou krátká s mírně teplým 
jarem i podzimem, zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá. Doba trvání sněhové pokrývky je krátká. 
Srážkový roční úhrn se pohybuje mezi 600 - 700 mm. Základní klimatické charakteristiky: 
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počet letních dnů 40 – 50 
počet dnů s průměrnou teplotou nad 10°C 140 – 160 

počet mrazových dnů 110 – 130 
počet ledových dnů 30 – 40 

průměrná teplota v lednu -2 –  -3°C 
průměrná teplota v červenci 17 – 18°C 
průměrná teplota v dubnu 7 – 8°C 
průměrná teplota v říjnu 7 – 8°C 

průměrný počet dní se srážkami nad 1 mm 100 – 120 
srážkový úhrn ve vegetačním období 400 – 450 mm 

srážkový úhrn v zimním období 200 – 250 mm 
počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 – 60 

počet zamračených dnů 120 – 150 
počet jasných dnů 40 – 50 

  
Územní systém ekologické stability 
 

Metodika práce 
 STG jsou v tabulkách označeny kódem, který je složen z označení vegetačního stupně, kódu tro-
fické a hydrické řady. 

Sdružují ekologicky podobné přírodní ekosystémy se všemi od nich vývojově pocházejícími 
společenstvy, které se mohou střídat na ploše těchto trvalých ekologických podmínek. 

Zastoupení nadstavbových jednotek geobiocenologické typizace je uváděno dle Zlatníkova sys-
tému (Zlatník, 1976).  
 První pozice se týká vegetačních stupňů (vyjadřuje závislost na výškovém a expozičním klimatu). 

Vegetační stupně (Zlatník): 
  1. dubový   4. bukový (dubojehličnatý)   7. smrkový   
 2. bukodubový 5. jedlobukový  8. klečový   
 3. dubobukový  6. smrkojedlobukový  9. alpinský   

  Druhá pozice určuje trofickou řadu stanoviště (jsou vyjádřeny rozdíly trvalých ekologických 
podmínek z hlediska minerálních kvalit substrátu).  

Trofické řady: 
  A - řada oligotrofní - kyselá řada (acidofilní, oligotrofní) na minerálně chudých podkladech 
  B - řada mezotrofní - živná řada na půdách s dobře probíhajícím rozkladem organické hmoty 
  C - řada eutrofně nitrofilní - s dokonalým rozkladem organické hmoty a bohatým humusem na N 
  D - řada eutrofně bazická, kalcifilní - alkalifilní řada na univerzálně bohatých podkladech 

Trofické meziřady:   
 A/B - oligo-mezotrofní   B/D - mezotrofně-bazická 
 B/C - mezotrofně-nitrofilní  C/D - nitrofilně-bazická   

  V rámci trofických řad spolu v zásadě nekomunikují jednak STG řady A a D, jednak řady A a C. 
Mezi ostatními trofickými řadami jsou plynulé přechody. Rámcově lze slučovat (agregovat) jen některé STG.  

Agregace je prováděna na úrovni řad trofických s přihlédnutím k hydrickým řadám.  
 Třetí pozice určuje hydrickou řadu (vodní režim půd, které se následně odrážejí na biotě).  
Diferenciace hydrických řad v lesních porostech (Löw a kol.): 
 1. zakrslá řada   - mělký a vysýchavý substrát 
 2 a. skromná řada   - v trofických řadách A a A/B na propustných pleistocenních terasách 
 2 b. skromná řada   - na píscích 
 3 a. normální řada   - vůdčí, klimaxová 
 3 b. vůdčí řada   - ve srážkově podnormálních oblastech  
 4. zamokřená řada   - půda střídavě podmáčená od spodiny 
 4 a. mokrá řada   - voda proudící, okysličená 
 5 b. mokrá řada   - voda stagnující 
 6. rašeliništní řada   - humolit mocnosti min. 50 cm 
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Diferenciace hydrických řad zemědělských půd (Löw a kol.): 
 1. zakrslá řada   - extrémně mělké půdy s vystupující horninou 
 2. skromná řada   - méně extrémní půdy převážně na píscích 
 3. normální řada   - půdy mírně prosychající 
 3 s. svěží řada   - půdy neprosychající s vláhovou bilanci okolo polní kapacity 
 4. zamokřená řada - půdy hlubší, převážně zrnitostně těžší, hůře propustné se zásobou vody dočasně nad max. PK 
 5. mokrá řada   - půdy různě hluboké ovlivněné vysokou hladinou spodní vody 
 5 b. mokrá řada   - se stagnující vodou 
 6. rašelinná řada   - půdy trvale nasycené vodou 
 

 V řešeném území byly pro tabulkovou část STG konstruovány z lesnických či dalších podkladů 
(zejména map BPEJ) podle platné metodiky ÚSES. Popisy zastoupených STG v rámci prvků ÚSES jsou pře-
vzaté z: Petr Maděra, Eliška Zimová: Metodické postupy projektování lokálního ÚSES, Ústav lesnické bota-
niky, dendrologie a typologie DF MZLU v Brně, a Löw a spol., Brno, 2005. 

STG zastoupené v prvcích ÚSES 
 

STG Název Název česky 
2A-AB1 Querceta pinea humilia superiora Zakrslé borodoubravy vyššího stupně 

2A3 Querceta fagina Doubravy s bukem 
2AB-B1-2 Querceta humilia superiora Zakrslé doubravy vyššího stupně 

2-3A-AB2-3 Pini-querceta Borové doubravy 
2-3A-AB4 Betuli-querceta roboris superiora Březové doubravy vyššího stupně 

2B3 Fagi-querceta typica Typické bukové doubravy 
2C3 Carpini-acereta superiora Habrové javořiny vyššího stupně 

3AB-B1-2 Querci-fageta humilia Zakrslé dubové bučiny 
3B3 Querci-fageta typica Typické dubové bučiny 
3B5 Saliceta fragilis inferiora Vrbiny vrby křehké nižšího stupně 

3BC3 Querci-fageta aceris Javorové dubové bučiny 
3BC-C4 Fraxini-querceta roboris-aceris Jasanové doubravy s javory 

3C3 Tili-acereta Lipové javořiny 

Querceta pinea humilia superiora 
Charakteristické rysy ekotopu: 

Skalnaté svahy, skalní ostrožny a balvanité sutě tvořené kyselými horninami krystalinika (pře-
vážně žuly, ruly, granodiority), kyselými pískovci a slepenci. Vyskytují se v nejteplejších částech ČR (v kli-
matické oblasti teplé T 2 a mírně teplé MT 11) do nadmořské výšky 400 m. Větší četnost výskytu na slunných 
svazích hluboce zaříznutých říčních údolí. Není vytvořen souvislý půdní pokryv, pouze ostrůvkovitě na skal-
ních římsách a ve štěrbinách jsou lehké, silně propustné, vysýchavé, kyselé a minerálně chudé silikátové lito-
země a kyselé typické rankry. 

 
Přírodní stav biocenóz: 

Trvalé ekologické podmínky neumožňují vznik zapojeného dřevinného patra. Synusii dřevin tvoří 
borovice lesní (Pinus sylvestris), dub zimní (Quercus petraea agg.), charakteristicky zde rostou pionýrské dře-
viny bříza bělokorá (Betula pendula) a jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), z keřů skalník (Cotoneaster integerrima) 
a jalovec obecný (Juniperus communis). Stromy jsou výrazně zakrslého vzrůstu, často bizarních tvarů. V 
rámci zakrslých borodoubrav se často střídají plochy s jednotlivě až skupinovitě roztroušenými dřevinami s 
plochami bez dřevin, které lze označit jako primární bezlesí. V bylinném a mechovém patře s mezernatou po-
kryvností se vyskytují především acidofilní a oligotrofní xerofyty, charakteristická je účast petrofytů. K domi-
nantám patří kostřava ovčí (Festuca ovina), někdy i kostřava sivá (Festuca pallens), dále jestřábník chlupáček 
(Hieracium pilosella), kyselka obecná (Acetosella vulgaris), kručinka chlupatá (Genista pilosa), vřes obecný 
(Calluna vulgaris), chmérek vytrvalý (Scleranthus perennis). Často se vyskytují rozchodník velký (Sedum ma-
ximum), smolnička obecná (Steris viscaria), pavinec horský (Jasione montana), zvonek okrouhlolistý (Cam-
panula rotundifolia). Ve skalních štěrbinách rostou petrofilní kapraďorosty sleziník severní (Asplenium sep-
tentrionale), osladič obecný (Polypodium vulgare), velmi vzácně i kapradinka skalní (Woodsia ilvensis). Na 
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svislých skalních stěnách je na některých lokalitách nápadná tařice skalní (Aurinia saxatilis). Zpravidla vyso-
kou pokryvnost mají acidofilní mechorosty a lišejníky. K nejhojnějším patří ploník chluponosný (Polytrichum 
piliferum), ploník jalovcový (Polytrichum juniperinum), dvouhrotec chvostnatý (Dicranum scoparium), duto-
hlávky (Cladonia sp.), na skalách a balvanech rostou nápadné mističkovité stélky pupkovců (Lasallia pustu-
lata, Umbilicaria hirsuta). V zakrslých borodoubravách vyššího stupně přistupují ke shora uvedeným druhům 
metlička křivolaká (Deschampsia flexuosa), bika hajní (Luzula luzuloides) a borůvka (Vaccinium myrtillus). 
Skalní ostrožny jsou význačné jako hnízdiště některých druhů ptáků, zejména výra velkého (Bubo bubo). Do-
chází zde k soustřeďování některých hmyzích druhů, využívajících místních vzestupných vzdušných proudů 
především v období sexuální aktivity (tzv. hill-top efekt). 

 
Aktuální stav biocenóz: 

Vzhledem k extrémním tvarům reliéfu nebyly segmenty zakrslých borodoubrav nikdy soustavně 
zemědělsky ani lesnicky využívány. Proto jsou vesměs zachovány v přirozeném a někdy i v přírodním stavu. 

 
Význam a ohrožení: 

Produkčně zcela bezvýznamné lokality charakteru ochranných lesů na extrémním stanovišti. V 
zemědělsko-lesní krajině často jediné zbytky geobiocenóz v přírodním a přirozeném stavu. Esteticky velmi 
působivé lokality, často tvořící krajinné dominanty a určující krajinný ráz. Patří k rekreačně nejatraktivnějším 
částem krajiny pahorkatin a vrchovin, často se jedná o horolezecky využívané terény. Totální likvidaci místy 
působí těžba kamene, část lokalit byla výrazně zmenšena zátopou údolních přehrad, mnoho současných lokalit 
se nachází v oblasti plánovaných nádrží. Časté narušení působí zvýšená návštěvnost (sešlapávání, eroze, vznik 
požárů). Při horolezeckých aktivitách dochází i k narušení jinak nepřístupných částí. Do zakrslých boro-
doubrav potenciálně náleží i stěny lomů kyselých silikátových hornin v nejteplejších oblastech. Při jejich re-
kultivaci po ukončení těžby je vhodné využít procesu přirozené sukcese. 

 
Cílový stav biocenóz ve skladebných prvcích ÚSES: 

Zakrslá, silně rozvolněná lesní společenstva a skalní společenstva. Hlavní dřeviny: borovice lesní, 
dub zimní, bříza bělokorá. Doplňkové dřeviny: jeřáb ptačí, skalník obecný, osika, jalovec obecný. Všechny 
zachované segmenty zasluhují zvýšenou ochranu nejméně formou registrovaných významných krajinných 
prvků. Z hlediska ÚSES se jedná o unikátní biocentra, která mohou být ponechána bez zásahu přirozenému 
vývoji. 

Querceta fagina 
Charakteristické rysy ekotopu: 

Zpravidla vypuklé horní části svahů členitých pahorkatin a nižších vrchovin, méně i na vypuklých 
částech plošin v nadmořských výškách 250-400 m, na slunných expozicích výjimečně až do 500 m, v teplé 
klimatické oblasti T 2 a mírně teplých oblastech MT 9, 10 a 11. Geologické podloží tvoří vždy minerálně 
chudé kyselé horniny, zejména křemité pískovce, slepence, křemence a chudší odrůdy granodioritů, žul, rul a 
fylitů. Půdy jsou středně hluboké až mělké, půdní profil je ovlivňován procesy odnosu jemnějších půdních 
částic a opadu. Převažujícím půdním typem jsou oligotrofní kambizemě a kambizemě rankrové, minerálně 
slabé, silně kyselé, zrnitostně lehčí (obvykle písčité až písčito-hlinité), vysýchavé. 

 
Přírodní stav biocenóz: 

Dřevinné patro tvoří dub zimní (Quercus petraea agg.), buk lesní (Fagus sylvatica) se vyskytuje 
jen jako příměs v podúrovni. Často bývají přimíšeny jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) a bříza bílá (Betula pen-
dula), zvláště na kontaktu se zakrslými borodoubravami též borovice lesní (Pinus sylvestris). Keřové patro 
není vyvinuto. Synusie podrostu je druhově velmi chudá, tvořená takřka výhradně oligotrofními acidofyty. 
Nejčastěji se vyskytují kostřava ovčí (Festuca ovina), bika hajní (Luzula luzuloides), metlička křivolaká 
(Deschampsia flexuosa), jestřábníky (Hieracium murorum, H. lachenalii, H. sabaudum, H. pilosella), borůvka 
(Vaccinium myrtillus), vřes obecný (Calluna vulgaris), smolnička obecná (Steris viscaria) a černýš luční (Me-
lampyrum pratense). Takřka vždy se významně uplatňují acidofilní mechorosty - např. ploník ztenčený (Polyt-
richum formosum), dvouhrotec chvostnatý (Dicranum scoparium), pokryvnatec Schreberův (Pleurozium 
schreberi) a často i bělomech sivý (Leucobryum glaucum), z lišejníků především druhy rodu dutohlávka (Cla-
donia sp.) 
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Aktuální stav biocenóz: 
Vzhledem k nevhodným podmínkám pro zemědělství zcela převažují lesní porosty. Nejčastějšími 

porostními typy jsou dubové pařeziny a borové porosty, místy je zcela nevhodně pěstován i smrk. Jen zcela 
výjimečně jsou zachovány dubové porosty s příměsí buku. 

 
Význam a ohrožení: 

Produkce lesních porostů je podprůměrná. Lesy mají především půdoochranný význam. Nejvý-
znamnější ohrožení představuje holosečné hospodaření s přeměnou dubových porostů na borové monokultury. 

 
Cílový stav biocenóz ve skladebných prvcích ÚSES: 

Všechny zachované přirozené segmenty s výskytem buku je třeba zařadit do kostry ekologické 
stability a pokud možno ponechat přirozenému vývoji. Hlavní dřevinou biocenter je dub zimní, přípustná je 
poměrně vysoká příměs borovice lesní a břízy bělokoré. Umělá výsadba buku v těchto podmínkách není 
účelná, jeho zastoupení tedy bude závislé na možnostech přirozené obnovy či šíření zoochorií. 

Querceta humilia superiora 
Charakteristické rysy ekotopu: 

Výskyt je soustředěn na vypuklé kamenité až skalnaté horní části svahů členitých pahorkatin a vr-
chovin do nadmořských výšek 400 m, výjimečně i výše. V rámci nejteplejších klimatických oblastí (T 4, T 2, 
MT 11) se jedná o mezoklimaticky nadprůměrně teplé a výsušné polohy především jižních expozic. Geolo-
gické podloží tvoří živinami chudší silikátové horniny, zvláště žuly, ruly, svory, fylity, algonkické břidlice a 
buližníky, křemence. Půdy jsou vždy silně vysýchavé, mělké, zrnitostně lehké a silně skeletovité. Převažují-
cími půdními typy jsou typický a kambizemní ranker, v extrémních případech i litozemě. 

 
Přírodní stav biocenóz: 

V dřevinném patře je dominantní dub zimní (Quercus petraea agg.), jehož porosty jsou rozvolněné 
a výrazně krnícího vzrůstu. Pouze ojediněle se přidružují další stromy – bříza bělokorá (Betula pendula), jeřáb 
břek (Sorbus torminalis), habr (Carpinus betulus), na přechodech k zakrslým borodoubravám (1-2 A-AB 1) 
borovice lesní (Pinus sylvestris) a jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia). Souvislé keřové patro není vytvořeno, pouze 
jednotlivě se mohou vyskytovat hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), brslen bradavičnatý (Euonymus 
verrucosa), růže šípková (Rosa canina), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), jalovec obecný (Juniperus 
communis) aj. V synusii podrostu jsou v různém vzájemném poměru zastoupeny druhy oligotrofní a mezot-
rofní, často s xerofilní tendencí. Dominantním druhem bývá kostřava ovčí (Festuca ovina), často též lipnice 
hajní (Poa nemoralis). Z bylin se typicky vyskytují tolita lékařská (Vincetoxicum hirundinaria), smolnička 
obecná (Steris viscaria), bělozářka větvitá (Anthericum ramosum), pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias), 
jestřábník chlupáček (Pilosella vulgaris), pavinec horský (Jasione montana), kociánek dvoudomý (Antennaria 
dioica), náprstník velkokvětý (Digitalis grandiflora), kručinka německá (Genista germanica), čilimníkovec 
černající (Lembotropis nigricans), kokořík vonný (Polygonatum odoratum) aj. V některých typech je hojná 
ostřice nízká (Carex humilis), na přechodu k zakrslým borodoubravám se vyskytuje vřes obecný (Calluna vul-
garis). S rozdílnou pokryvností je vyvinuto patro xerofilních mechorostů a lišejníků, nejběžnějšími druhy jsou 
ploník chluponosný (Polytrichum piliferum), dvouhrotec chvostnatý (Dicranum scoparium), ploník jalovcový 
(Polytrichum juniperinum), dutohlávky (Cladonia sp.). V zakrslých doubravách se kromě výše uvedených 
druhů až dominantně vyskytují bika hajní (Luzula nemorosa), třtina rákosovitá (Calamagrostis arundinacea), 
roztroušeně i metlička křivolaká (Deschampsia flexuosa) a borůvka (Vaccinium myrtillus). 

 
Aktuální stav biocenóz: 

Převažují netvárné doubravy výmladkového původu, pařezové hlavy jsou často velmi staré. Po-
měrně často se zachovaly zbytky přirozených společenstev zakrslých rozvolněných doubrav na nepřístupných 
skalnatých svazích. Pomístně vznikly zakrslé akátové porosty, výjimečně se vyskytují výsadby borovice lesní. 
Vzácněji se zachovala postagrární pastvinná lada s výskytem řady vzácných xerotermofytů. 

 
Význam a ohrožení : 

Zemědělsky nevyužitelné plochy, z lesnického hlediska produkčně bezvýznamné porosty, zařa-
zené do lesa ochranného na extrémních stanovištích. Lokality zakrslých doubrav mají velký význam pro 
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ochranu genofondu jako často izolovaná refugia teplomilné bioty v oblastech bezkarbonátových hornin. Vážná 
narušení způsobuje místy mufloní zvěř, zcela znemožňující přirozenou obnovu původních dřevin, která je zde 
obtížná i bez negativních vlivů zvěře. Místy dochází k živelnému náletu akátu z okolních porostů. Zcela nežá-
doucí je přeměna na borové kultury. 

 
Cílový stav biocenóz ve skladebných prvcích ÚSES: 

Lokality přirozených a přírodě blízkých společenstev zakrslých doubrav je třeba zařadit do kostry 
ekologické stability. V biocentrech je vhodné ponechat jak rozvolněné plochy charakteru skalní stepi, tak i 
mezernaté zakrslé doubravy. U porostů výmladkového původu lze připustit jednotlivý výběr výmladků, zamě-
řený na uchování pařezových hlav. 

Pini-querceta inferiora 
Charakteristické rysy ekotopu: 
 Nížiny a ploché pahorkatiny převážně v nadmořské výšce do 300 m, výjimečně až do 400 m, v 
teplé klimatické oblasti T 2 a mírně teplých oblastech MT 10 a MT 11. Výskyt je vázán na arenické regozemě, 
oligotrofní arenické kambizemě a arenické podzoly, vzniklé především na pleistocenních a holocenních štěr-
kopíscích a píscích, případně i na kyselých pískovcích a slepencích. Jedná se o písčité půdy silně kyselé, mine-
rálně slabě zásobené, propustné a vysýchavé. Humifikace je zpomalená, často dochází k hromadění suchého 
surového humusu, převládající humusovou formou je morový moder až mor. 
 
Přírodní stav biocenóz: 

Přirozené lesní biocenózy se nezachovaly. Podle současného stavu znalostí lze usuzovat, že stro-
mové patro bylo druhově velmi chudé. Dosti extrémní ekologické podmínky snáší dub zimní (Quercus 
petraea), borovice lesní (Pinus sylvestris), bříza bělokorá (Betula pendula) a jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia). 
Vývojově mladší stádia se vyznačují dominantním podílem břízy a borovice. V přirozených podmínkách lze 
předpokládat cyklické střídání stádií s převahou borovice a stádií s převahou dubu. Složení synuzie podrostu je 
možno charakterizovat pouze na základě současných borových porostů. Často převládají trávy kostřava ovčí 
(Festuca ovina), metlička křivolaká (Deschampsia flexuosa), psineček rozkladitý (Agrostis capillaris), trojzu-
bec poléhavý (Sieglingia decumbens). Podrost doplňují acidofilní byliny kyselka obecná (Acetosella vulgaris), 
jestřábník chlupáček (Hieracium pilosella), černýš luční (Melampyrum pratense) aj., mechorosty (Dicranum 
scoparium, Pleurozium schreberi, Leucobryum glaucum aj.) a lišejníky, především dutohlávky (Cladonia sp.). 
Za degradační stádia jsou považována společenstva s vyšším zastoupením až dominancí vřesu obecného 
(Calluna vulgaris) a borůvky (Vaccinium myrtillus). V prosvětlených porostech a na lesních okrajích se ne-
pravidelně mohou vyskytovat některé psamofyty, nejčastěji paličkovec šedý (Corynephorus canescens) a ma-
teřídouška úzkolistá (Thymus serpyllum). 

 
Aktuální stav biocenóz: 

Za přírodě blízké lze považovat borové porosty, zaujímající převážnou část lokalit borových 
doubrav. Podíl dubu zimního je obvykle nepatrný, častěji bývá pěstován jako meliorační dřevina severoame-
rický dub červený (Quercus rubra), který se na některých lokalitách dokonce přirozeně zmlazuje. Pouze v ne-
patrné míře jsou segmenty této skupiny využívány i zemědělsky jako orná půda. 

 
Význam a ohrožení: 

Zemědělsky podprůměrně, lesnicky až průměrně produktivní stanoviště. Lesní porosty na lehkých 
písčitých půdách mají velký význam půdoochranný, neboť brání dalšímu pohybu vátých písků. Významné ne-
bezpečí pro borové porosty představují požáry, které v rozsáhlejších komplexech mohou mít až katastrofální 
účinky. 
 
Cílový stav biocenóz ve skladebných prvcích ÚSES: 

Základní dřevinou biocenter a biokoridorů by v cílovém stavu měl být dub zimní. Podíl borovice 
lesní by neměl překročit 50%. Doplňkovými dřevinami biocenter i biokoridorů jsou bříza bělokorá a jeřáb 
ptačí. Tam, kde jsou v blízkosti semenné duby zimní, je vhodné využít přirozeného šíření zoochorií pro po-
stupné zvyšování účasti dubu v současných borových porostech. Tam, kde semenné duby nejsou, je třeba pro-
vádět v borových monokulturách podsadby dubu zimního. 
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Betuli-querceta roboris superiora 
Charakteristické rysy ekotopu: 

Plošiny a ploché poklesliny se zhoršenými odtokovými poměry v nížinách, pánvích a plochých 
pahorkatinách v nadmořské výšce do 300 m, výjimečně i výše. Plošně nepatrný výskyt v nejteplejší klimatické 
oblasti T 4 (BQ inf), častěji v teplé a mírně teplé oblasti (T 2, MT 10 a MT 11 - BQ sup). Březové doubravy 
jsou vázány na půdy s vysoko položenou hladinou stagnující podzemní vody na minerálně chudších substrá-
tech (písky, štěrkopísky, slíny, polygenetické hlíny) s nepropustným podložím. Charakteristickým znakem půd 
je různý stupeň oglejení. Převládají kyselé kambizemě a luvizemě pseudoglejové a pseudogleje. Půdy se vy-
značují zhoršenými fyzikálními vlastnostmi, jsou silně ulehlé, s malou provzdušeností, ve spodní části profilu 
střídavě zamokřované, hladina podzemní vody se pohybuje průměrně kolem 80 – 100 cm. Humifikace je silně 
zpomalená, dochází k hromadění surového humusu. 

 
Přírodní stav biocenóz: 

Hlavními dřevinami stromového patra jsou duby, přičemž dub letní (Quercus robur) převládá nad 
dubem zimním (Q. petraea). Pravidelnou příměs tvoří bříza bělokorá (Betula pendula), vzácněji i bříza pýřitá 
(B. pubescens). Z dalších dřevin je často vtroušena osika (Populus tremula), diskutabilní je přirozenost vý-
skytu borovice lesní (Pinus sylvestris) jako přimíšené dřeviny. Z keřů se nejčastěji vyskytuje krušina olšová 
(Frangula alnus). V synusii podrostu se charakteristicky vyskytují druhy s acidofilní tendencí, snášející do-
časné zamokření i déle trvající vysýchání půd. K dominantním druhům patří bezkolenec rákosovitý (Molinia 
arundinacea), metlice trsnatá (Deschampsia caespitosa), na písčitých půdách hasivka orličí (Pteridium aquili-
num). K častěji se vyskytujícím druhům dále patří borůvka (Vaccinium myrtillus), ostřice třeslicovitá (Carex 
brizoides), sasanka hajní (Anemone nemorosa), bika chlupatá (Luzula pilosa), černýš luční (Melampyrum 
pratense), kapraď osténkatá (Dryopteris carthusiana), mochna nátržník (Potentilla erecta) aj. Pomístně se vy-
skytují acidofilní mechorosty, zejména ploník ztenčený (Polytrichum formosum), dvouhrotec chvostnatý 
(Dicranum scoparium), ostrůvkovitě na nejvlhčích místech se mohou vyskytovat i rašeliníky (Sphagnum sp.). 

 
Aktuální stav biocenóz: 

Kromě lesních porostů s přírodě blízkou dřevinnou skladbou jsou časté i borové monokultury pří-
padně borové porosty se smrkem, který se zvláště ve 3. vegetačním stupni dobře přirozeně zmlazuje, ale nedo-
žívá mýtného věku. Segmenty této skupiny bývají často odvodňovány a dominantním druhem podrostu se 
stává třtina křovištní (Calamagrostis epigeios). Značná část segmentů této skupiny je zemědělsky obhospoda-
řována zejména jako orná půda. Uprostřed polí se segmenty březových doubrav často projevují stagnací vody 
po vydatnějších deštích a následnou sníženou vitalitou zemědělských kultur. 

 
Význam a ohrožení: 

Produktivnost lesních porostů je mírně podprůměrná. Přírodě blízké segmenty jsou významné pro 
zachování genofondu druhů střídavě zamokřených půd. Březové doubravy jsou ohroženy především odvodňo-
váním a přeměnou přírodě blízkých porostů na borové, místy i smrkové monokultury s druhově ochuzenou 
synusií podrostu. 

 
Cílový stav biocenóz ve skladebných prvcích ÚSES: 

Březové doubravy se vyskytují většinou v málo rozlehlých ploškách, takže i lokální biocentra se 
musí obvykle vymezovat společně s jejich kontaktními skupinami. Optimálním cílovým stavem je doubrava 
dubu letního s příměsí břízy, zastoupení borovice by v biocentrech nemělo přesahovat 30 %. 

Fagi-querceta typica 
Charakteristické rysy ekotopu: 

Typické bukové doubravy zaujímají především svahy různé sklonitosti a plošiny v pahorkatinách a 
nižších vrchovinách, nejčastěji v rozmezí nadmořských výšek 200 až 400 m, na slunných expozicích vystupují 
až nad 500 m. Těžiště rozšíření je v teplé klimatické oblasti T 2 a mírně teplé MT 11, zasahují i do oblasti MT 
10, v nejteplejší oblasti T 4, tj. v panonské oblasti jižní Moravy, zaujímají svahy severních expozic. Geolo-
gické podloží tvoří nejrozmanitější mírně kyselé až neutrální horniny nejrůznějšího geologického původu, 
především bohatší ruly, žuly, fylity, amfibolity, diabasy, syenity, granodiority, droby, jílovce a pískovce, 
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velmi často s překryvy svahovin. Půdními typy jsou mezotrofní kambizemě typické a luvizemě. Jedná se o 
půdy středně zásobené, převážně písčitohlinité, mírně až středně skeletovité, v letním období vysýchavé. Pře-
vládající humusovou formou je moder až mulový moder. 

 
Přírodní stav biocenóz: 

Hlavní dřevinou přirozených biocenóz je dub zimní (Quercus petraea agg.), významnou stálou 
příměstvoří habr (Carpinus betulus) a buk (Fagus sylvatica), který zde roste na hranici své ekologické ampli-
tudy. Buk se zde nikdy nestává hlavní dřevinou, obvykle tvoří jednotlivou příměs, někdy se vyznačuje spád-
ným kuželovitým kmenem. Nepravidelně mohou být přimíšeny lípa srdčitá (Tilia cordata) a jeřáb břek (Sorbus 
torminalis). Keřové patro není souvisle vytvořeno, pouze ojediněle se vyskytují svída krvavá (Swida sangui-
nea), hloh jednoblizný (Crataegus monogyna), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), zimolez pýřitý (Lonicera 
xylosteum), líska obecná (Corylus avellana), brslen bradavičnatý (Euonymus verrucosa). V korunách dubů 
bývá častý ochmet evropský (Loranthus europaeus). Ráz synusii podrostu udávají druhy trávovitého charak-
teru. Nejčastěji bývá dominantní lipnice hajní (Poa nemoralis). Z dalších trávovitých druhů se často vyskytují 
lipnice úzkolistá (Poa angustifolia), srha mnohomanželná (Dactylis polygama), strdivka nicí (Melica nutans), 
strdivka jednokvětá (M. uniflora), kostřava různolistá (Festuca heterophylla), ostřice horská (Carex montana). 
Druhově pestře jsou zastoupeny mezofilní hájové byliny - zvonek broskvolistý (Campanula persicifolia), ma-
rulka klinopád (Clinopodium vulgare), silenka nicí (Silene nutans), hrachor černý (Lathyrus niger), ptačinec 
velkokvětý (Stellaria holostea), konvalinka vonná (Convallaria majalis), jahodník truskavec (Fragaria 
moschata), kozinec sladkolistý (Astragalus glycyphyllos) jestřábník zední (Hieracium murorurm) aj., ze vzác-
nějších druhů vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), okrotice dlouholistá (Cephalanthera longifolia), medov-
ník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), kopretina chocholičnatá Pyrethrum corymbosum) aj. Od typic-
kých doubrav se tato skupina liší výskytem některých mezofytů, které nesestupují do 1. dubového stupně - 
např. mařinka vonná (Galium odoratum), ostřice prstnatá (Carex digitata), ostřice chlupatá (C. pilosa), bika 
hajní (Luzula luzuloides), hrachor jarní (Lathyrus vernus), svízel lesní (Galium sylvaticum), violka lesní (Vi-
ola sylvatica), kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera). 

 
Aktuální stav biocenóz: 

Lesní porosty s přirozenou dřevinnou skladbou s účastí buku se v současné době vyskytují jen 
velmi vzácně, neboť buk ustoupil díky dlouhodobému výmladkovému hospodaření v lesích a též dlouhodobé 
pastvě dobytka v minulosti. V přírodě blízkých segmentech tedy převažují dubohabrové porosty výmladko-
vého původu, někdy i habřiny. Velmi často jsou původní listnáče nahrazeny borovými porosty. Někdy do-
konce bývá zcela nevhodně vysazován i smrk, který v klimaticky sušších periodách předčasně odumírá. Dosti 
často se vyskytují akátové porosty. Takřka všechny segmenty typických bukových doubrav na plochém reliéfu 
a mírných svazích byly již od neolitu silně ovlivňovány zemědělstvím a v současné době jsou zde rozlehlé 
bloky polí. Travinná společenstva se vyskytují jen výjimečně, jedná se především o postagrární lada a polo-
kulturní louky zpravidla svazu Arrhentherion. Druhově bohatá bývají křovinná společenstva lesních lemů a 
agrárních teras v polích, patřící do svazu Prunion spinosae. Především v okolí venkovských sídel jsou časté 
ovocné sady. 

 
Význam a ohrožení: 

Přírodní podmínky umožňují nadprůměrnou zemědělskou produkci. Přírodě blízké lesní porosty 
jsou průměrně a hůře produktivní, vyšší produkcí se vyznačují hospodářské borové porosty. Přírodě blízká 
společenstva jsou druhově bohatá díky výskytu široké škály hájových druhů. Pro ochranu genofondu mají 
velký význam zejména ekotonová společenstva lesních okrajů, kde jsou často soustředěny četné subxeroter-
mofilní druhy. Biodiverzitu ohrožuje především holosečné hospodaření v lesích s následnou umělou výsadbou 
borových kultur. Staré nesmíšené porosty dubu jsou často oslabovány masovým výskytem ochmetu evrop-
ského. V synusii podrostu se místy stal dominantou expanzívní neofyt netýkavka malokvětá, takže vzniká ne-
bezpečí ústupu původních hájových druhů. 

 
Cílový stav biocenóz ve skladebných prvcích ÚSES: 

Cílovými společenstvy biocenter jsou dubové porosty s příměsí habru a buku. V nově zakládaných 
biocentrech je třeba používat sazenice ze semen místních populací, aby byla zachována specifická lokální ge-
netická variabilita dubu zimního a nově vyčleňovaných příbuzných druhů. V lokálních biocentrech je možno 
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zachovat i výmladkový způsob hospodaření, neboť v prosvětlených pařezinách je zpravidla vyšší druhová di-
verzita xerotermofilních druhů rostlin i živočichů. Hlavními dřevinami nově zakládaných biokoridorů by měly 
být dub zimní a habr s příměsí lípy srdčité, javoru babyky, jeřábu břeku s keři přirozené dřevinné skladby na 
okrajích (svída krvavá, hlohy, líska obecná aj.). 

Carpini-acereta superiora 
Charakteristické rysy ekotopu: 

Strmé svahy v členitých pahorkatinách a vrchovinách, většinou stinné a pokryté kamenitou až bal-
vanitou sutí v nadmořských výškách 250 až 500 m, především v mírně teplých klimatických oblastech MT 9, 
10 a 11, méně i v teplé oblasti T 2. V rámci 2. vegetačního stupně se jedná obvykle o polohy s příznivou vlh-
kostí půdní i vzdušnou. Geologické podloží tvoří především minerálně bohatší silikátové horniny. Převažují-
cími půdními typy jsou rankry a rankry kambizemní, vždy dobře a hluboko prohumózněné, s mulovým humu-
sem. Jsou to půdy minerálně dobře zásobené s dobrou biologickou aktivitou. 

 
Přírodní stav biocenóz: 

Synusie dřevin může být druhově velmi pestrá. V různém vzájemném poměru zde rostou babyka 
(Acer campestre), javor mléč (A. platanoides), habr (Carpinus betulus), lípy (Tilia cordata, T. platyphyllos), 
duby (Quercus petraea agg., Q. robur), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), jilm habrolistý (Ulmus minor), jed-
notlivě i jeřáby břek a muk (Sorbus torminalis, S. aria). V relativně nejchladnějších segmentech se začínají 
objevovat javor klen (Acer pseudoplatanus) a buk (Fagus sylvatica). Tam, kde dochází k posunu sutí, mají 
dřeviny charakteristicky hákovitě zakřivené spodní části kmenů. Z keřů se nejčastěji vyskytují bez černý 
(Sambucus nigra), svída krvavá (Swida sanguinea), brslen evropský (Euonymus europaea), srstka angrešt 
(Grossularia uvacrispa), zimolez pýřitý (Lonicera xylosteum) aj. V synusii podrostu dominují nitrofilní a he-
minitrofilní druhy - hluchavka skvrnitá (Lamium maculatum), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), krabilice 
mámivá (Chaerophyllum temulum), zvonek kopřivolistý (Campanula trachelium), kuklík městský (Geum ur-
banum), bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), česnáček lékařský (Alliaria petiolata), vlaštovičník větší 
(Chelidonium majus), kakost smrdutý (Geranium robertianum), rozrazil břečťanovitý (Veronica hederifolia) 
aj. Nápadný jarní aspekt tvoří dymnivky (Corydalis intermedia, C. cava), místy i česnek medvědí (Allium ur-
sinum). Z druhů nesestupujících do 1. dubového stupně se zde vyskytují např. mařinka vonná (Galium odora-
tum), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), kopytník evropský (Asarum europaeum) a z kapraďorostů nej-
častěji kapraď samec (Dryopteris filixmas). 

 
Aktuální stav biocenóz: 

Vzhledem k zemědělsky nevyužitelnému reliéfu zde zůstaly většinou zachovány lesní porosty. 
Poměrně časté jsou zbytky porostů s přírodě blízkou dřevinnou skladbou, velmi často výmladkového původu. 
Některé segmenty ovládly akátové porosty. 

 
Význam a ohrožení: 

Lesní porosty mají velký význam půdoochranný, velmi často se jedná o lesy ochranné na extrém-
ním stanovišti. V převážně zemědělsky využívané krajině nižších pahorkatin a vrchovin patří segmenty této 
skupiny k druhově nejbohatším refugiím původní bioty 2. bukodubového vegetačního stupně. Druhová diver-
zita je ohrožena často spontánním šířením akátu a dominancí netýkavky malokvěté v podrostu. Řada lokalit 
zanikla výstavbou údolních vodních nádrží. 

 
Cílový stav biocenóz ve skladebných prvcích ÚSES: 

Všechny přírodě blízké segmenty habrových javořin patří do kostry ekologické stability. Cílovým 
stavem v biocentrech jsou smíšené suťové lesy s variabilním zastoupením listnatých dřevin přirozené skladby. 

Querci-fageta humilia 
Charakteristické rysy ekotopu: 

Strmé kamenité až balvanité svahy většinou slunných expozic a hřebeny v členitých pahorkatinách 
a vrchovinách, v nadm. výškách 300-500 m, výjimečně i výše. Půdotvorné podloží tvoří nejrozmanitější sili-
kátové horniny, zejména žuly, ruly a pískovce. Převládajícími půdními typy jsou rankry a kambizemě 
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rankrové, mělké až středně hluboké, silně skeletovité a vysýchavé. Rozšíření je vázáno na mírně teplé klima-
tické oblasti, zejména MT 9 a MT 11. Mezoklimaticky se obvykle jedná o teplejší a sušší polohy. 

 
Přírodní stav biocenóz: 

Zakrslé porosty s rozvolněným zápojem, které v různém vzájemném poměru tvoří dub zimní 
(Quercus petraea agg.) a buk lesní (Fagus sylvatica). Pravidelnou příměs tvoří bříza bělokorá (Betula pendula) 
a jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), místy i habr (Carpinus betulus). Jednotlivě bývají přimíšeny jedle bělokorá 
(Abies alba) a na přechodu k duboborům i borovice lesní (Pinus sylvestris). Keře se vyskytují jen ojediněle, 
nejčastěji líska obecná (Corylus avellana). V synusii podrostu se charakteristicky společně vyskytují druhy 
oligotrofní a mezotrofní, typický je výskyt alespoň některých subxerotermofytů. K dominantním druhům patří 
třtina rákosovitá (Calamagrostis arundinacea), bika hajní (Luzula luzuloides) a lipnice hajní (Poa nemoralis). Z 
dalších trávovitých druhů se vyskytují kostřava ovčí (Festuca ovina), metlička křivolaká (Deschampsia flexu-
osa) aj. Z druhově bohatého spektra bylin zde rostou smolnička obecná (Steris viscaria), zvonek broskvolistý 
(Campanula persicifolia), náprstník velkokvětý (Digitalis grandiflora), rozchodník veliký (Sedum maximum), 
jestřábníky (Hieracium sabaudum, H. murorum, H. racemosum aj.). V některých kyselejších typech bývá až 
spoludominantní borůvka (Vaccinium myrtillus), obvykle se v nich uplatňuje též osladič obecný (Polypodium 
vulgare) a řada mechorostů a lišejníků, především ploníky (Polytrichum juniperinum, P. piliferum, P. for-
mosum) a dutohlávky (Cladonia sp.). 

 
Aktuální stav biocenóz: 

Převažují lesní porosty poměrně často s přírodě blízkou dřevinnou skladbou. V pařezinách pře-
vládá dub zimní a habr, místy došlo k přeměně na borové porosty. Část lokalit byla v minulosti využívána jako 
pastviny. V současné době se jedná o druhově dosti bohatá postagrární lada s travinnobylinnými společenstvy, 
příslušejícími do svazu Violion caninae. Dosti často zde roste jalovec obecný (Juniperus communis). 

 
Význam a ohrožení: 

Z produkčního hlediska se jedná o zemědělsky i lesnicky podprůměrné lokality. Naopak z hlediska 
ochrany genofondu jde o významné lokality, druhově většinou nadprůměrně bohaté s charakteristickým, často 
již izolovaným výskytem vzácnějších subxerotermofytů. Důležitý je i význam půdoochranný a estetický. Řada 
lokalit je narušována živelnou rekreací, sešlapáváním a pálením ohňů. Travinnobylinná lada často zarůstají 
živelným náletem dřevin a dochází k ústupu vzácnějších heliofilních druhů. 

 
Cílový stav biocenóz ve skladebných prvcích ÚSES: 

Segmenty s přírodě blízkou dřevinnou skladbou i druhově bohatá travinnobylinná lada patří do 
kostry ekologické stability. Cílovými společenstvy lokálních lesních biocenter mohou být kromě dubobuko-
vých porostů i porosty s převahou habru, případně dubu zimního. Důležité je, aby část lokálních biocenter za-
hrnovala i druhově bohatá travinnobylinná společenstva postagrárních lad. 

Querci-fageta typica 
Charakteristické rysy ekotopu: 

Plošiny a mírné až střední svahy pahorkatin a vrchovin, s těžištěm výskytu v nadm. výškách 300-
500 m, na slunných expozicích mohou vystupovat až k 600 m. Vyskytují se na mírně kyselých až neutrálních 
horninách často s překryvy svahovin a polygenetických hlín, místy i sprašových hlín. V rámci mírně teplých 
klimatických oblastí MT 9, MT 10 a MT 11 se jedná o polohy bez významných mezoklimatických odchylek. 
Převládajícím půdním typem jsou kambizemě, často se vyskytují luvizemě, vzácněji i hnědozemě. Jedná se o 
půdy písčitohlinité až hlinité, minerálně středně zásobené, mírně kyselé. Převažující humusovou formou je ty-
pický moder. Jsou to půdy středně hluboké až hluboké, mírně až středně skeletovité, s vyrovnaným vlhkost-
ním režimem, pouze v letním období někdy ve svrchní části mírně prosýchavé. 

 
Přírodní stav biocenóz: 

V synusii dřevin převažuje dobře vzrůstný buk (Fagus sylvatica). Vždy se vyskytuje nejméně jako 
ojedinělá příměs v hlavní úrovni dub zimní (Quercus petraea). Zastoupení dalších dřevin je nízké. V pod-
úrovni je někdy hojnější habr (Carpinus betulus), do hlavní úrovně mohou jednotlivě zasahovat lípy (Tilia 
cordata, T. platyphyllos) a javory (Acer platanoides, A. pseudoplatanus). Na kontaktu s biocenózami 4. vege-
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tačního stupně se místy uplatňovala i jedle (Abies alba). Keřové patro nebývá vyvinuto, ve stádiu zralosti se 
častěji uplatňuje pouze zimolez pýřitý (Lonicera xylosteum) a lýkovec jedovatý (Daphne mezereum). Synusie 
podrostu je tvořena takřka výhradně mezotrofními druhy. Dominantní bývá strdivka jednokvětá (Melica 
uniflora). Pravidelně se vyskytují lipnice hajní (Poa nemoralis), strdivka nicí (Melica nutans), válečka lesní 
(Brachypodium sylvaticum), bika hajní (Luzula luzuloides) a ostřice prstnatá (Carex digitata). Typickou dru-
hovou kombinaci dotvářejí byliny, k dominantám patří mařinka vonná (Galium odoratum), často též kyčelnice 
cibulkonosná (Dentaria bulbifera) a ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea). Pravidelně se vyskytují violka 
lesní (Viola reichenbachiana), lecha jarní (Lathyrus vernus), samorostlík klasnatý (Actaea spicata), rozrazil 
rezekvítek (Veronica chamaedrys), konvalinka vonná (Convallaria majalis), kokořík mnohokvětý (Polygona-
tum multiflorum), mateřka trojžilná (Moehringia trinervia), sasanka hajní (Anemone nemorosa), mléčka zední 
(Mycelis muralis). Obvykle se vyskytuje i některý z heminitrofilních druhů, např. bažanka vytrvalá (Mercuri-
alis perennis), kopytník evropský (Asarum europaeum), pitulník žlutý (Galeobdolon luteum). 

 
Aktuální stav geobiocenóz: 

Díky příznivým podmínkám pro zemědělské využití je převážná část typických dubových bučin na 
plošinách a mírných svazích přeměněna na pole. Na členitějším reliéfu jsou časté ovocné sady s převažujícími 
jabloněmi a švestkami, daří se zde ještě ořešáku vlašskému. Poměrně vzácně se zachovaly mezofilní trvalé 
travní porosty, zejména polokulturní ovsíkové louky. I ve společenstvech travinnobylinných lad převažuje ov-
sík vyvýšený (Arrhenatherum elatius), charakteristicky se zde vyskytují některé teplomilnější druhy s těžištěm 
výskytu v nižších vegetačních stupních - např. mařinka psí (Asperula cynanchica), šalvěj přeslenitá (Salvia 
verticillata), divizna rakouská (Verbascum austriacum), devaterník penízkovitý (Helianthemum nummula-
rium), mochna jarní (Potentilla neumanniana) aj. V liniových dřevinných společenstvech na agrárních terasách 
a na lesních okrajích se ze stromů typicky uplatňují habr (Carpinus betulus) a babyka (Acer campestre), na 
rozdíl od lesních společenstev je druhově bohaté keřové patro, v němž obvykle dominuje trnka (Prunus spi-
nosa), často se vyskytují růže šípková (Rosa canina), hloh obecný (Crataegus laevigata), řešetlák počistivý 
(Rhamnus catharticus), líska obecná (Corylus avellana). Jen na necelé pětině plochy typických dubových bu-
čin zůstaly zachovány lesní porosty. V hercynské části ČR je dřevinná skladba typických dubových bučin vět-
šinou zcela změněna ve prospěch jehličnanů. V borových porostech je charakteristická přirozeně vzniklá 
spodní etáž dubu a habru, buk se v těchto porostech vyskytuje jen zcela výjimečně. Poměrně často zde byly 
založeny smrkové monokultury. O jejich nevhodnosti na lokalitách typických dubových bučin svědčí jejich 
destrukce kůrovcem v první polovině 90. let. V podrostu kulturních smrčin se masově šíří neofyt netýkavka 
malokvětá (Impatiens parviflora). Dřevinná skladba je změněna i v porostech výmladkového původu, kde do-
šlo k vymizení buku a ke vzniku porostů charakteru dubohabrových hájů. 

 
Význam a ohrožení: 

Zemědělské kultury i lesní porosty jsou zde dobře produktivní. Právě v této skupině mají těžiště 
výskytu typické druhy organismů středoevropských listnatých lesů. Přírodě blízké segmenty mají proto velký 
význam pro ochranu jejich genofondu. Nejvýznamnější ohrožení genofondu představuje přeměna listnatých 
lesů na jehličnaté monokultury. V jejich druhé a třetí generaci mizí typické druhy rostlin i z podrostu. Přiro-
zené zmlazení listnatých dřevin bývá často likvidováno zvěří, takže dochází k narušení přirozeného vývoje 
lesních biocenóz nejen v hospodářských lesích, ale i v chráněných územích. 

 
Cílový stav biocenóz ve skladebných prvcích ÚSES: 

V biocentrech ve stádiu zralosti jsou vhodné různé porostní směsi buku a dubu zimního s jednotli-
vou příměsí dalších dřevin přirozené skladby. S výjimkou jedle bělokoré nelze připustit příměs jehličnanů a to 
ani v případech, kdy dochází k jejich přirozené obnově. V nově zakládaných biokoridorech a interakčních prv-
cích lze připustit podstatně vyšší podíl dubu zimního (zvláště na zemědělské půdě), habru, javorů a lip. V 
okrajových keřových lemech se uplatní především líska, trnka, hlohy a růže šípková. 

Saliceta fragilis inferiora et superiora 
Charakteristické rysy ekotopu: 

Mladé případně povodněmi obnažené štěrkopískové náplavy na březích potoků a řek, pomístně 
tvořící říční ostrovy. Skupina se vyskytuje v pahorkatinách a vrchovinách, převážně v rozmezí nadmořských 
výšek 250 až 500 m v mírně teplých klimatických oblastech, výjimečně až v chladné oblasti CH 7. Jedná se o 
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vývojově nejmladší části říční nivy, vznikající v peřejovitých úsecích toků periodickým usazováním, obnažo-
váním a přemisťováním štěrkopísků. Jejich povrch je pravidelně přeplavován. Půdním typem jsou vývojově 
mladé fluvizemě, v počátečních stádiích typu rambla, po obohacení humusem typu paternia. 

 
Přírodní stav biocenóz: 

Obdobně jako vrbiny vrby bílé v nejteplejších nížinách jsou vrbiny vrby křehké nejmladšími stádii 
vývoje nivních společenstev pahorkatin a vrchovin. Ve stromovém patře s mezernatým zápojem dominuje 
vrba křehká (Salix fragilis), ve vrbinách n. st. je ještě hojná i vrba bílá (Salix alba). Z dalších dřevin se mohou 
přidružovat olše lepkavá (Alnus glutinosa), v 5. vegetačním stupni i olše šedá (Alnus incana), vzácněji střem-
cha hroznovitá (Padus avium). Účast dalších stromovitých dřevin - jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) a ja-
vorů (Acer platanoides, A. pseudoplatanus) naznačuje přechod těchto sukcesně zralejších společenstev do 
skupiny typů geobiocénů Fraxini-alneta aceris (3-5 BC 4/5a/). Naopak v mladších vývojových stádiích je ty-
pický vysoký podíl keřových vrb (Salix purpurea, S. triandra, S. viminalis, ve vyšších vegetačních stupních i 
S. elaeagnos). V iniciálních vývojových stádiích společenstev se nejprve objevují druhy s ruderální strategií – 
např. rukev obojživelná (Rorippa amphibia), rdesna (Polygonatum amphibium, P. hydropiper, P. lapathifolium 
aj.). Později se stává dominantní chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea), ke které se přidružují vysoké by-
liny máta dlouholistá (Mentha longifolia), kyprej vrbice (Lythrum salicaria), šťovík vodní (Rumex aquaticus), 
devětsil lékařský (Petasites hybridus) aj. Jedná se o neustálená společenstva, ve kterých se nahodile objevují 
četné druhy, splavené z vyšších poloh. 

 
Aktuální stav biocenóz: 

Na lokalitách se zachovanými přirozenými fluviálními procesy převládají travinnobylinná, keřová 
až stromová společenstva v přirozeném vývoji. Kromě druhů přirozeného genofondu se na těchto lokalitách 
uchycují invazní neofyty, zejména netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera) a křídlatky (Reynoutria sacha-
linensis, R. japonica). 

 
Význam a ohrožení: 

Tato dynamicky se vyvíjející společenstva mají velký význam pro zachování přirozeného vývoje 
genofondu vrb. Jsou nenahraditelným biotopem některých vzácných druhů živočichů - např. vydry říční (Lutra 
lutra), kulíka říčního (Charadrius dubius), pisíka obecného (Actitis hypoleucos). Podmínky pro existenci 
těchto přirozených vrbin zanikají při vodohospodářských úpravách toků přímým narušením, zanikají také na-
rušením přirozených fluviálních procesů např. výstavbou přehrad. 

 
Cílový stav biocenóz ve skladebných prvcích ÚSES: 

Všechny zachované lokality s přirozeným vývojem je třeba zařadit do kostry ekologické stability. 
Téměř vždy jsou součástí biokoridorů nivní a vodní bioty a jádrovými územími biocenter. Nejcennější jsou 
vzácně zachované říční ostrovy, které by vždy měly být zařazeny mezi zvláště chráněná území. Kromě sou-
stavné likvidace invazních neofytů je segmenty s přirozeným vývojem nutno ponechat bez zásahu. 

Querci-fageta aceris 
Charakteristické rysy ekotopu: 

V reliéfu členitých pahorkatin a nižších vrchovin v nadm. výškách 300-500 (600) m je tato sku-
pina vázána na půdy obohacené humusem, vyskytující se především ve vydutých částech svahů, na jejich bá-
zích a na zahliněných sutích. Geologické podloží může být velmi rozmanité, převládají živnější horniny krys-
talinika a karpatského flyše s překryvy svahovin. Půdy jsou středně hluboké až hluboké, minerálně dobře zá-
sobené, štěrkovité až kamenité, dobře provzdušněné, s vyrovnaným vlhkostním režimem. Z půdních typů pře-
vládají eutrofní kambizemě typické a kambizemě rankrové, humusovou formou je moder až mulový moder. 
Klimaticky se jedná o mírně teplé oblasti, zejména MT 9, MT 10 a MT 11. 

 
Přírodní stav biocenóz: 

Dřevinné patro je druhově pestré. K hlavním dřevinám buku (Fagus sylvatica) a dubu zimnímu 
(Quercus petraea) se pravidelně přidružují habr (Carpinus betulus), javory (Acer platanoides, A. pseudoplata-
nus), lípy (Tilia cordata, T. platyphyllos), místy i jilmy ( Ulmus minor, U. glabra), nepravidelně i jedle (Abies 
alba), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) a třešeň ptačí (Cerasus avium). Z keřů se roztroušeně vyskytují srstka 
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angrešt (Grossularia uva-crispa), zimolez pýřitý (Lonicera xylosteum), bez černý (Sambucus nigra) a lýkovec 
jedovatý (Daphne mezereum). Synusie podrostu se obvykle vyznačuje vysokou pokryvností a tvoří ji kombi-
nace mezotrofních a heminitrofilních druhů. K dominantám patří strdivka jednokvětá (Melica uniflora), ostřice 
chlupatá (Carex pilosa), mařinka vonná (Galium odoratum), pitulník žlutý (Galeobdolon luteum), bažanka vy-
trvalá (Mercurialis perennis), pravidelně se vyskytují hrachor jarní (Lathyrus vernus), kakost smrdutý (Gera-
nium robertianum), kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), plicník lékařský (Pulmonaria officinalis), ko-
pytník evropský (Asarum europaeum), netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere), ptačinec velkokvětý 
(Stellaria holostea), šťavel kyselý (Oxalis acetosella), kapraď samec (Dryopteris filix-mas) aj., v časném jar-
ním aspektu jsou nápadné dymnivky (Corydalis cava, C. intermedia), místy i kyčelnice devítilistá (Dentaria 
enneaphyllos). 

 
Aktuální stav biocenóz: 

Poměrně časté jsou zbytky smíšených listnatých porostů s přírodě blízkou až přirozenou dřevinnou 
skladbou. Místy byl výmladkovým hospodařením z lesních porostů vytlačen buk a vznikly dubohabrové paře-
ziny s lípou a javory. Poměrně časté jsou i přírodě vzdálené smrkové porosty a borové porosty, v nichž se za-
chovaly původní listnáče zpravidla pouze v podúrovni. Především segmenty na hlubších půdách, vzniklých na 
méně skeletovitých svahovinách, byly často přeměněny na zemědělskou půdu. Kromě terasovaných polí jsou 
zde časté sady (s převahou jabloní, hrušní, třešní a švestek) a travinná společenstva z okruhu svazu Arrhena-
therion. Na mezích bývají druhově bohatá liniová dřevinná společenstva, tvořená habrem, babykou, hlohy, 
brsleny, řešetlákem počistivým, růží šípkovou a trnkou obecnou. 

 
Význam a ohrožení: 

Z hlediska lesní i zemědělské produkce se jedná o mírně nadprůměrné podmínky. Lesní a travinná 
společenstva mají velký význam půdoochranný. Vzhledem k vyšší druhové diverzitě má skupina i nadprů-
měrný význam pro ochranu genofondu. Biodiverzitu i ekologickou stabilitu společenstev výrazně narušuje 
pěstování smrkových monokultur. V synusii podrostu se místy až dominantní stává invazní netýkavka ma-
lokvětá, která vytlačuje většinu druhů přirozeného bylinného podrostu. 

 
Cílový stav biocenóz ve skladebných prvcích ÚSES: 

Zbytky smíšených listnatých porostů patří do kostry ekologické stability. Na území lesních bio-
center je třeba vhodnými opatřeními podpořit vznik druhově bohatého dřevinného patra s využitím přirozené 
obnovy. Při výchovných zásazích v mladých porostech je třeba zachovat a podpořit zastoupení všech listna-
tých dřevin přirozené skladby. Druhově bohatší dřevinnou skladbu je třeba podpořit i v trasách lesních bioko-
ridorů, především je nutno zajistit zastoupení javorů a lip. V biokoridorech a interakčních prvcích na zeměděl-
ské půdě je vhodné využít i teplomilnějších stromů a keřů např. babyky a řešetláku počistivého. 

Fraxini-querceta roboris-aceris 
Výskyt je vázán na báze svahů, svahové spočinky a dna svahových úpadů s minerálně bohatými, 

zrnitostně těžšími oglejenými půdami s vyšším obsahem dusíku. Oproti lipovým doubravám s bukem lze v 
dřevinném patře předpokládat vyšší podíl javorů (Acer platanoides, A. pseudoplatanus, A. campestre), jasanu 
ztepilého (Fraxinus excelsior) a jilmů (zejména Ulmus minor). V synusii podrostu indikuje vyšší obsah dusíku 
v půdách hojné zastoupení druhů s nitrofilní tendencí - např. kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), bažanka 
vytrvalá (Mercurialis perennis), netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere), pitulník žlutý (Galeobdolon 
luteum), kopytník evropský (Asarum europaeum). K charakteristickým druhům patří kostřava obrovská 
(Festuca gigantea), bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), čarovník pařížský (Circaea lutetiana), ostřice 
lesní (Carex sylvatica). V současné době převažuje orná půda, místy se vyskytují kulturní louky, ostrůvkovité 
zbytky lesních porostů mají velmi pestrou dřevinnou skladbu, převažují však smrkové monokultury. V 
biocentrech by oproti lipovým doubravám s bukem měl být podstatně vyšší podíl javorů a jasanu. Skupina se 
vyskytuje často na kontaktu s lipovými doubravami s bukem, rozšíření je tedy i v obdobných oblastech. 

Tili-acereta 
Charakteristické rysy ekotopu: 

Zahliněné kamenité až balvanité sutě na strmých svazích často se skalnatými hřbety v členitých 
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pahorkatinách a vrchovinách, zejména na svazích hlubokých říčních zářezů, v nadm. výškách 300-600 m. 
Skalní podloží tvoří nejčastěji živnější silikátové horniny. V závislosti na množství skeletu v půdním profilu se 
vyskytuje škála půdních typů od typických a kambizemních rankrů až po eutrofní kambizem rankrovou. Půdy 
jsou středně hluboké až hluboké, silně skeletovité, dobře provzdušněné, silně humózní, obohacené dusíkem; 
převládající humusovou formou je mulový moder. Skupina se vyskytuje v mírně teplé klimatické oblasti, pře-
devším MT 10 a MT 11, častěji na stinných chladnějších svazích. 

 
Přírodní stav biocenóz: 

V dřevinném patře se v různém vzájemném poměru vyskytují javory (Acer platanoides, A. Pseu-
doplatanus, zasahuje sem i A. campestre), lípy (Tilia cordata, T. platyphyllos), jasan ztepilý (Fraxinus excel-
sior), habr (Carpinus betulus), dub zimní (Quercus petraea), buk (Fagus sylvatica), jilmy (Ulmus minor, U. 
Scabra). Z jehličnatých dřevin zde nepravidelně roste jedle bělokorá (Abies alba), vzácněji tis červený (Taxus 
baccata). Z keřů jsou nejčastější srstka angrešt (Grossularia uva-crispa), zimolez pýřitý (Lonicera xylosteum) a 
bez černý (Sambucus nigra). V synusii podrostu převládají druhy nitrofilní a heminitrofilní nad mezotrofními. 
Typický je jarní aspekt, tvořený dymnivkami (Corydalis intermedia, C. cava, C. solida), kyčelnicí devítilistou 
(Dentaria enneaphyllos), pižmovkou mošusovou (Adoxa moschatelina), křivatcem žlutým (Gagea lutea), sa-
sankou pryskyřníkovitou (Anemone ranunculoides), místy se až dominantně uplatňují sněženka předjarní 
(Galanthus nivalis) nebo česnek medvědí (Allium ursinum). K charakteristickým až dominantním druhům pa-
tří bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), česnáček lékařský (Alliaria petiolata), vlaštovičník větší (Chelido-
nium majus), kakost smrdutý (Geranium robertianum), hluchavka skvrnitá (Lamium maculatum), pitulník 
žlutý (Galeobdolon luteum), ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea), kopytník evropský (Asarum europa-
eum), z kapraďorostů je nejhojnější kapraď samec (Dryopteris filix-mas), z trav jsou nejčastější strdivka jed-
nokvětá (Melica uniflora), sveřep Benekenův (Bromus benekenii), ječmenka evropská (Hordelymus europa-
eus) aj. Synusie podrostu je druhově neobyčejně bohatá. 

 
Aktuální stav biocenóz: 

Extrémní přírodní podmínky neumožňují zemědělské využití, proto se zde zachovaly lesy. Velmi 
časté jsou zbytky smíšených suťových lesů s přirozenou dřevinnou skladbou. V místech, kde se dlouhodobě 
hospodařilo výmladkovým způsobem, došlo k výraznému zvýšení podílu lip, místy i habru. Zcela nevhodně 
došlo místy po holosečné těžbě k přeměně na jehličnaté porosty. 

 
Význam a ohrožení: 

Především ušlechtilé listnáče (lípy, javory a jilmy) zde dosahují nadprůměrného vzrůstu, prioritní 
je ovšem význam půdoochranný a význam pro zachování genofondu. Nejvýznamnější ohrožení představuje 
nevhodný způsob hospodaření. Někdy dochází ke vzniku holosečí a k pokusům o přeměnu na jehličnaté po-
rosty. Zvláště smrčiny jsou zde velmi labilní, náchylné k houbovým chorobám a gradacím hmyzích škůdců. 
Proto obvykle odumírají před dosažením mýtné zralosti. 

 
Cílový stav biocenóz ve skladebných prvcích ÚSES: 

Všechny zbytky lesních porostů s přirozenou dřevinnou skladbou náleží do kostry ekologické sta-
bility. Případné hospodářské zásahy by měly být omezeny na jednotlivý výběr dřevin. Cílovým společenstvem 
biocenter je smíšený suťový les s výskytem co nejvíce druhů přirozené skladby, zejména ušlechtilých listnáčů. 
Není však účelné doplňovat chybějící druhy dřevin umělou výsadbou, preferovat je třeba přirozený vývoj po-
rostů. Porostní směsi v biocentrech mohou být velmi rozmanité. 
 

Systém biocenter a biokoridorů 
 Pro biocentra a biokoridory je uvedena v tabulkové příloze charakteristika stanoviště. Prostorové 
parametry, jako jedno z rozhodujících kritérií vymezování LÚSES, jsou výsledkem současné úrovně poznání 
přírodních zákonitostí, a nelze je chápat absolutně. Západním okrajem území prochází nadregionálního 
biokoridor – vodní osa i terestrická osa, jehož ochranná (vnější) zóna zahrnuje značnou část řešeného území 
(cca 2/3). Nadregionální biokoridor je vždy složený a tvoří jej osa (osy) a ochranná zóna. Obě části jsou jeho 
neoddělitelnou součástí a po celé ploše koridoru se podporuje tzv. koridorový efekt. Šíře osy NRBK je stejná 
jako u regionálního koridoru příslušného typu. Šíře ochranné zóny je maximálně 2 km. Pro vymezování 
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nadregionálního ÚSES platí všech 5 základních kritérií, tj. kritérium rozmanitosti potenciálních přírodních 
ekosystémů, jejich prostorových vztahů, dodržení nezbytných prostorových parametrů, zohlednění aktuálního 
stavu krajiny a společenských limitů a záměrů, přičemž žádné z nich není možné opomenout. Nadregionální 
biokoridor zajišťuje minimálně migrační trasy bioty. Součástí nadregionálního biokoridoru se stávají 
skladebné prvky ÚSES lokálního a regionálního, významné krajinné prvky, zvláště chráněná území, kostra 
ekologické stability a všechny přírodní i přírodě blízké ekosystémy, které jsou lokalizovány v ochranné zóně 
biokoridoru. Jejich zahušťováním a důslednou ochranou podporujeme tzv. koridorový efekt. Při trasování 
nadregionálních biokoridorů byly využity významné historické migrační trasy bioty a zároveň byla 
zohledněna nezbytnost propojování nadregionálních biocenter vyplývající z teorie ÚSES. Nadregionální 
ÚSES je součástí národní ekologické sítě České republiky, a je nespornou dálkovou migrační trasou orga-
nismů přecházející přes území České republiky. Do nadregionálního biokoridoru jsou vložena 2 regionální 
biocentra a celkem 5 biocenter lokálních. 
 Severovýchodní částí území prochází regionální biokoridor. Ostatní prvky jsou lokální úrovně. 
 
Maximální délky lokálních biokoridorů a jejich přípustné přerušení 
 Lesní společenstva:  Maximální délka je 2000 m, možnost přerušení je max. 15 m. 
 Mokřadní společenstva:  Maximální délka je 2000 m, přerušení je možné 50 m zpevněnou plochou, 80 m  
    ornou půdou a 100 m ostatními kulturami. 
 Kombinovaná společenstva:  Maximální délka je 2000 m, přerušení je možné do 50 m zastavěnou plochou, 80 m  
   ornou půdou a 100 m ostatními kulturami. 
 Luční společenstva:  Maximální délka je 1500 m, přerušení i 1500 m. 
 

Minimální šířky biokoridorů lokálního významu 
  Lesní společenstva:  Minimální šířka je 15 m. 
  Společenstva mokřadů:  Minimální šířka je 20 m.      
 Luční společenstva:  Minimální šířka je 20 m. 
 

Minimální velikost biocenter lokálního významu 
  Lesní společenstva:  Minimálně 3 ha v případě kruhového tvaru. 
  Mokřady:   Minimální velikost je 1 ha.  
  Luční společenstva:  Minimální velikost je 3 ha.  

                Kombinovaná společenstva:  Minimální velikost je 3 ha. 
 

Minimální šířky biokoridorů regionálního významu (a os nadregionálních biokoridorů) 
  Lesní společenstva:  Minimální šířka je 40 m. 
  Společenstva mokřadů:  Minimální šířka je 40 m.     
 Luční společenstva:  Minimální šířka je 50 m. 
 

Maximální délky regionálních biokoridorů a jejich přípustné přerušení 
  Lesní společenstva: Maximální délka je 700 m, možnost přerušení je max. 150 m, pokud pokračuje v šíři 
    lokálního biokoridoru. 
  Mokřadní společenstva: Maximální délka je 1000 m, přerušení je možné 100 m stavební plochou, 150 m  
    ornou půdou a 200 m ostatními kulturami. 
 Luční společenstva 1. - 4. st.:  Maximální délka je 500 m, přerušení je možné max. 100 m stavební plochou, 150 m 
    ornou půdou a 200 m ostatními kulturami. 
  Luční společenstva 5. - 9. st.:  Maximální délka je 700 m, přerušení je možné max. 100 m stavební plochou, 150 m 
    ornou půdou a 200 m ostatními kulturami. 

Interakční prvky 
 Kromě biocenter a biokoridorů jsou základními skladebnými částmi ÚSES na lokální úrovni i in-
terakční prvky, což jsou ekologicky významné krajinné prvky a ekologicky významná liniová společenstva, 
vytvářející existenční podmínky rostlinám a živočichům a významně ovlivňující fungování ekosystémů kul-
turní krajiny. V místním územním systému ekologické stability zprostředkovávají interakční prvky příznivé 
působení biocenter a biokoridorů na okolní, ekologicky méně stabilní krajinu. Interakční prvky jsou součástí 
ekologické niky různých druhů organismů, které jsou zapojeny do potravních řetězců i okolních, ekologicky 
méně stabilních společenstev. Slouží jim jako potravní základna, místo úkrytu a rozmnožování. Přispívají ke 
vzniku bohatší a rozmanitější sítě potravních vazeb v krajině a tím podmiňují vznik regulačních mechanismů, 
zvyšujících ekologickou stabilitu krajiny. 
 

V řešeném území jsou vymezeny následující interakční prvky: 
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Označení Mapa Název Rozloha Charakter 
A 1 Varta 13,8 ha Mozaika keřových a travních porostů, lesní porost. 
B 1 – 3 U Plázků 13,7 ha Mozaika keřových a travních porostů, lesní porost. 
C 1 + 2 U Jozávků 24,2 ha Mozaika keřových a travních porostů, lesní porost. 
D 2 + 3 U hluboké cesty 26,6 ha Teplomilné trávníky, porosty autochtonních dřevin. 
E 5 + 6 Na Cukavě 1,0 ha Mez s porostem dřevin, trávníky 
F 5 Milešov 1,0 ha Mozaika keřových a travních porostů. 
G 5 + 8 Rovný 3,9 ha Meze s porosty dřevin, trávníky. 
H 4 + 5 + 7 + 8 V Lomech 9,0 ha Autochtonní a ovocné dřeviny, travní porosty. 
Ch 7 + 8 Pod Droužkovou 4,6 ha Autochtonní a ovocné dřeviny, travní porosty. 
I 8 Klenovice 2,3 ha Mozaika keřových a travních porostů, stromořadí. 
J 8 Návoz 1,0 ha Autochtonní dřeviny a travní porosty. 
K 8 Pod Hradištěm 1,3 ha Autochtonní dřeviny a travní porosty. 
L 8 + 9 V rybnících 5,5 ha Luh podél jahodového potoka. 
M 9 Stínadla 9,3 ha Mozaika keřových a travních porostů, aleje. 
N 9 Ve Svařinách 2,6 ha Nelesní dřevinná vegetace. 
O 6 + 9 Šibeniční vrch 1,2 ha Mozaika dřevin a trávníků. 
P 4 + 7 Trhovky 29,4 ha Teplomilné trávníky a porosty dřevin v kempu (EVL). 
Q 4 Struhy 8,6 ha Teplomilné trávníky a porosty dřevin v kempu. 
R 4 + 5 Loužek 3,9 ha Dřeviny na výsušném stanovišti, trávníky. 

  

Pro navržené prvky S – Y vypracovat projekty prvků ÚSES, které zohlední veškeré biotické a 
abiotické vlivy spolupůsobící v lokalitě. Výsadba autochtonních dřevin podle příslušné STG. Použita by měla 
být sadba odrostků výše nejméně 1 m, s dostatečně velkým kořenovým systémem. Postačující jsou pros-
tokořenné sazenice, mohou být ale i balové. Nejvhodnějším obdobím pro realizaci výsadeb je podzim nebo 
časné jaro. Všechny sazenice musejí být vysazeny do jamek, jejichž objem je dostatečný pro přirozené roz-
místění kořenového systému. Statické zajištění je ideální dřevěnými kůly. Proti suchu, konkurenci plevelů, 
ohryzu, vytloukání zvěří, větru a sluneční radiaci je třeba vysazovance chránit. Proti konkurenčním rostlinám a 
vysychání se používá kryt kořenové mísy tvořený kůrovým mulčem tloušťky dostačující pro zamezení růstu 
plevelů (vrstva 100 - 150 mm) nebo mulčovací plachetka z biotextílie o rozměru 0,65 x 0,65 m. Klade se na 
povrch kořenové mísy a upevňuje vhodným místním materiálem (například kameny). Mulčovací materiál se 
nepřihrnuje až ke kmínku. Proti okusu se kmeny obalují drátěným pletivem nebo jutovým pásem, který rovněž 
poskytuje účinnou ochranu sazenice před nepříznivým vlivem slunečního záření. Dřeviny vyžadují v prvých 
letech po výsadbě odborný dohled, protože často reagují na specifické poměry nového stanoviště negativně – 
dochází ke keřovému růstu, jednostranným deformacím kosterních větví, postupnému krnění, vícekmennému 
růstu či projevům hyperplastie, deformacím terminálu a podobným poruchám růstu, které dokáže odborník 
včas odhalit a z větší míry potlačit správně zvoleným typem řezu. Tak lze předejít většímu propadu výsadeb. 
 
Zvláště chráněná území, památné stromy, významné krajinné prvky 

Zvláště chráněné území se v řešeném území nenacházejí. 
Památné stromy se v území nenacházejí. 
Významné krajinné prvky se dělí na VKP ze zákona (ex lege), tj.: lesy, rašeliniště, vodní toky, ryb-

níky, jezera a údolní nivy (tyto krajinné prvky nejsou samostatně vyznačeny, protože jejich lokalizace je sou-
částí mapového podkladu), a registrované významné krajinné prvky, neboli ekologicky, geomorfologicky 
nebo esteticky hodnotné části krajiny, které utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability. 
Tyto zde nejsou. 
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Přírodní park v řešeném území není. 
 

Ptačí oblasti 
Do území zasahuje na jihozápadě vyhlášená Ptačí oblast Údolí Vltavy a Otavy (CZ0311034). 

Evropsky významné lokality 
V území leží Evropsky významná lokalita Trhovky (CZ0213078). 

 
Doplnění ÚSES nad minimální parametry 

Jestliže to umožňují ostatní zájmy v území, lze uvažovat i o dalším šíření ÚSES nad současný rámec – 
především dalším zařazením navržených interakčních prvků (navržených výsadeb). 

Ošetřování lučních porostů v rámci prvků ÚSES 
Louka je převážně člověkem vytvořený a na něj svojí existencí vázaný biotop. Jako nelesní biotop byla 

v minulosti vzácná, a prakticky se jedná o permanentní sukcesní stadium směřující k původním lesním typům 
usměrňované lidským hospodařením. Luční porosty jsou dnes jedním z nejzajímavějších biotopů, zejména co 
se týče světlomilné entomofauny. Nejbohatší druhové spektrum je na lučních porostech postupně kosených 1x 
ročně, naopak nejméně obsazené jsou louky plošně kosené 2-3x ročně těžkou mechanizací, přisévané a hno-
jené umělými hnojivy. Pokosením lučního porostu dochází k náhlé ztrátě potravní základny, a je-li toto kosení 
celoplošné, ve shodném období a navíc prováděné těžkou mechanizací, dochází k postupnému ochuzování 
druhovému i početnímu. Negativně se na lučních porostech projevuje rovněž jejich odvodnění a následný po-
sun hydrické řady směrem dolů. Proto je potřebné provádět takové zásahy, které jsou schopné zakonzervovat 
sukcesní řadu ve stadiu travinobylinného společenstva  únosný způsob obhospodařování. Vzhledem k tomu, 
že není možné aplikovat management vyhovující všem hmyzím druhům, navrhujeme doporučení na základě 
rostlinných společenstev – velmi detailně je uveden v knize Péče o chráněná území I.+ II., Petříček 1999 (viz 
literaturu). 

Závěr – význam ÚSES 
Cílem ÚSES je ochrana přírodních společenstev před lidskou činností (odlesněním, odvodněním, re-

gulacemi a podobně) i úprava některých funkcí krajiny. Jedná se zejména o úpravu hospodaření na některých 
pozemcích.  
Za nejdůležitější poznatky při zpracování ÚSES považujeme: 
 

a) Celkový charakter krajiny řešeného území je harmonický až přírodní (na jeho převážné ploše), přičemž 
větší množství nelesní dřevinné vegetace roste především okolo říčního kaňonu Vltavy, menších 
vodních toků a na (vesměs výsušných) mezích a dalších lokalitách, často s kamenitými výchozy. 

b) Odlesněná krajina byla dříve zorněna, v současnosti některé plochy opět zarůstají náletovou vegetací, 
většina pozemků jsou trvalé travní porosty. 

c) Vodní režim je změněn, což souvisí s historickým odvodněním krajiny a provedenými úpravami drob-
ných vodních toků a zejména stavbou vodní nádrže Orlík. 

Základní doporučení pro zlepšení ekologické funkce krajiny 
 a) Posílení kostry ekologické stability je možné, přičemž se jeví jako nejvhodnější využití navrže-
ných prvků a správný management prvků stávajících. 
 b) Důsledně dodržovat druhovou skladbu v lesních porostech v rámci ÚSES odpovídající přiroze-
nému složení z autochtonních dřevin, stejně jako příslušný management. 
 c) Vhodnými technologickými zásahy zvyšovat stupeň ekologické stability lučních porostů. 

Regulativy pro plochy zařazené do ÚSES 
 

 Regulativy mají 2 základní funkce: 
 

1) Zajišťují podmínky pro trvalou funkčnost existujících prvků ÚSES. 
2) Zajišťují územní ochranu ploch pro doplnění prvků ÚSES navržených nebo nefunkčních. 
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 Na jejich základě je omezeno právo vlastnické tam, kde jsou pro to splněny podmínky vyplývající 
z Ústavní Listiny, Občanského zákoníku, Stavebního zákon, Zákona o ochraně přírody a krajiny a Zákona o 
ochraně zemědělského půdního fondu (neboli mimo oblast územního plánování). V ostatních případech zů-
stává právo na stávající využití území zachováno. Regulativy jsou podkladem pro správní řízení, a liší se podle 
konkrétního prvku ÚSES.  

Biocentra 
 Druhová skladba bioty se bude blížit přirozené skladbě odpovídající trvalým stanovištním podmín-
kám, u antropicky podmíněných ekosystémů též trvalým antropickým podmínkám. Veškeré vedlejší funkce 
musejí být tomuto cíli podřízeny. Nepovoluje se zde umisťování staveb, pobytová rekreace, intenzívní hospo-
daření a nepřípustné jsou i veškeré další činnosti snižující ekologickou stabilitu tohoto krajinného segmentu. 

Biokoridory 
 Posláním biokoridorů je umožnit migraci všech organismů mezi biocentra, trvalou existenci nelze 
předpokládat. Z těchto důvodů se zde připouští širší možnosti hospodářského využití, nevadí ani souběžné ve-
dení biokoridorů s účelovými komunikacemi, rekreačními trasami a podobně. V nezbytných případech je pod-
míněně přípustné povolování liniových staveb, konkrétně příčné křížení s biokoridorem, vodohospodářská za-
řízení, čistírny odpadních vod a podobně. Nepovoluje se zde opět: umisťování staveb, pobytová rekreace, in-
tenzívní hospodaření a rovněž nepřípustné jsou veškeré další činnosti snižující ekologickou stabilitu tohoto 
krajinného segmentu. 

Navržené (nefunkční) prvky 
 Jejich realizace je vázána na splnění výše zmíněných zákonných podmínek. Do doby jejich splnění 
je zaručeno právo na stávající využití území. Nelze však připustit takové změny v jejich současném využití, 
které budoucí realizaci ÚSES výrazně ztíží nebo dokonce znemožní. Realizace je podmíněna řešením vlast-
nických vztahů v projektu ÚSES, komplexních pozemkových úpravách nebo lesních hospodářských plánech. 
Pokud nedojde k dohodě s vlastníky (jejichž práva na stávající využití jsou chráněna), je jejich omezení možné 
pouze za těchto podmínek: omezení se děje ve veřejném zájmu, omezení se děje na základě zákona, omezení 
je výslovně uvedeno, omezení je provedeno jen v nezbytném rozsahu, neprokáže-li se, že požadovaného účelu 
nelze dosáhnout jinak, za omezení je poskytnuta náhrada podle procesních pravidel stanovených stavebním 
zákonem. V případě ÚSES se poskytuje náhradní pozemek. Proto musejí být regulativy omezeny na zachování 
stávajících podmínek (využití) = vylučují se činnosti a změny využití území snižující ekologickou stabilitu lo-
kality. Regulativy jsou vyjádřeny v grafické části územního plánu prostřednictvím vymezení jednotlivých 
prvků ÚSES, který byl zpracován oprávněnou osobou za dodržení metodických pokynů platných pro jeho 
konstrukci. Změnu této závazné části ÚPD schvaluje orgán, který schválil původní územně plánovací doku-
mentaci. Přírodovědná část (soubor opatření pro zachování funkčnosti prvku ÚSES, návrh managementu a po-
dobně) je uveden jednak v tabulkových přílohách týkajících se konkrétních prvků, jednak v obecné sumarizu-
jící podobě v textové části územního systému ekologické stability. 
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Tabulky prvků ÚSES
 

Číslo 1 
Mapa 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 7 
Název Hlubocká obora – Štěchovice 

Charakter Vodní osa nadregionálního biokoridoru 
Velikost 146,65 ha 
Lesní typ 1Z2 (Zakrslá doubrava s ostřicí nízkou na slunných svazích), 1Z3 (Zakrslá doubrava kostřa-

vová na chudých půdách slunných extrémních svahů), 2C2 (Vysýchavá buková doubrava 
lipnicová na příkrých slunných svazích), 2K1 (Kyselá buková doubrava metlicová na ploši-
nách), 2M1 (Chudá buková doubrava mechová), 2Z1 (Zakrslá buková doubrava borůvková), 

3J1 (Lipová javořina lipnicová na hřebenech a srázných slunných svazích) 
STG 2AB1, 2A-AB3, 2B2, 3C3 (popis v textové části zprávy) 
Popis Vodní tok, skalní bezlesí, lesní porosty exponovaných stanovišť. 

Doporučení V lesním porostu zachovat a chránit, respektive prohloubit přirozený charakter porostů dle 
SLT. Stávající listnáče udržovat do vysokého věku převážně jen zásahy charakteru zdravot-
ního výběru. Vhodnými opatřeními podpořit přirozenou obnovu žádoucích dřevin. V přimě-

řené míře zachovat podíl odumírajících a tlejících padlých stromů. Výchova zaměřená na 
udržení přirozené skladby, přeměnit druhovou skladbu dle SLT. Zachování přirozeného slo-
žení stromového patra, udržování nízkých stavů zvěře, ochrana přirozeného zmlazení. Cílová 
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dřevinná skladba: 1Z - zakrslá doubrava - dub 90%, bříza 10%, příměs habru a borovice, 2C 
- vysýchavá buková doubrava - dub 70%, buk 20%, habr 10%, 2K - kyselá buková doubrava 

- dub 70%, buk 30%, příměs jeřábu, 2M - chudá buková doubrava - dub 70%, buk 20%, 
bříza 10%, příměs borovice, 2Z - zakrslá buková doubrava - dub 70%, buk 20%, bříza 10%, 

příměs borovice, 3J - lipová javořina - buk 40%, lípa 30%, javor 20%, jedle 10%, příměs 
jilmu. Strategie musí být závislá na současném stavu, ideální je usměrňovaný polopřírodní 

vývoj. Principy ochrany lesa (včetně ponechání odumřelé dřevní hmoty) musejí být 
v souladu s Oblastním plánem rozvoje lesů. 

Ladní vegetaci ponechat bez zásahu, pouze s větším časovým odstupem (2-3 roky) kosit par-
tie bez dřevinných náletů. 

 
  



24Plán územního systému ekologické stability Milešov 

Číslo 2 
Mapa 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 7 
Název Hlubocká obora – Štěchovice 

Charakter Terestrická osa nadregionálního biokoridoru 
Velikost 54,62 ha (bez vložených lokálních biocenter) 

Lesní typ, 
BPEJ 

1Z2 (Zakrslá doubrava s ostřicí nízkou na slunných svazích), 2C2 (Vysýchavá buková 
doubrava lipnicová na příkrých slunných svazích), 2K1 (Kyselá buková doubrava metlicová 

na plošinách), 2M1 (Chudá buková doubrava mechová), 2S1 (Svěží buková doubrava 
s kapradinami), 2S7 (Svěží buková doubrava), 2Z3 (Zakrslá buková doubrava s třtinou ráko-
sovitou na balvanitých vrcholech), 3J1 (Lipová javořina lipnicová na hřebenech a srázných 

slunných svazích), 3K1 (Kyselá dubová bučina metlicová na plošinách a plochých vyvýšeni-
nách), 3S1 (Svěží dubová bučina šťavelová na mírných svazích), 3S4 (Svěží dubová bučina 
s kapradinami v terénních zářezech), 3V1 (Vlhká dubová bučina netýkavková v méně sklo-

něných úžlabinách a prameništích), 3V2 (Vlhká dubová bučina papratková) 
 

5.32.44, 5.41.78, 5.41.99 
STG 2AB1, 2A-AB3, 2B2, 3A-AB3, 3AB2, 3B3, 3C3, 3BC3-4 (popis v textové části zprávy) 
Popis Lesní porosty (vesměs) exponovaných stanovišť, louky, nelesní dřevinná a travinobylinná 

vegetace. 
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Doporučení V lesním porostu zachovat a chránit, respektive prohloubit přirozený charakter porostů dle 
SLT. Stávající listnáče udržovat do vysokého věku převážně jen zásahy charakteru zdravot-
ního výběru. Vhodnými opatřeními podpořit přirozenou obnovu žádoucích dřevin. V přimě-

řené míře zachovat podíl odumírajících a tlejících padlých stromů. Výchova zaměřená na 
udržení přirozené skladby, přeměnit druhovou skladbu dle SLT. Zachování přirozeného slo-
žení stromového patra, udržování nízkých stavů zvěře, ochrana přirozeného zmlazení. Cílová 
dřevinná skladba: 1Z - zakrslá doubrava - dub 90%, bříza 10%, příměs habru a borovice, 2C 
- vysýchavá buková doubrava - dub 70%, buk 20%, habr 10%, 2K - kyselá buková doubrava 

- dub 70%, buk 30%, příměs jeřábu, 2M - chudá buková doubrava - dub 70%, buk 20%, 
bříza 10%, příměs borovice, 2S - svěží buková doubrava - dub 60%, buk 30%, habr 10%, 2Z 

- zakrslá buková doubrava - dub 70%, buk 20%, bříza 10%, příměs borovice, 3J - lipová 
javořina - buk 40%, lípa 30%, javor 20%, jedle 10%, příměs jilmu, 3K - kyselá dubová bu-
čina - buk 60%, dub 20%, lípa 10%, jedle 10%, 3S - svěží dubová bučina - buk 50%, jedle 
20%, dub 20%, lípa 10%, příměs habru, 3V - vlhká dubová bučina - buk 30%, dub 30%, 

jedle 30%, javor 10%, příměs jasanu a olše. Strategie musí být závislá na současném stavu, 
ideální je usměrňovaný polopřírodní vývoj. Principy ochrany lesa (včetně ponechání odum-

řelé dřevní hmoty) musejí být v souladu s Oblastním plánem rozvoje lesů. 
Na lučních porostech kosení dle stavu společenstva zpravidla jedenkrát až dvakrát ročně 

s občasným vynecháním některé sezóny na malé části plochy střídavě v různých místech lo-
kality tak, aby byla umožněna existence druhů neschopných regenerace v cyklu pravidelných 
sečí (bližší údaje jsou velmi podrobně uvedeny v knize Péče o chráněná území – I. Nelesní 
společenstva, I. Míchal, V. Petříček a kol., AOPaK Praha 1999). Termín seče upravovat dle 
aktuálního složení společenstev, případně jej střídat v různých letech. Kosení v suchém ob-

dobí s použitím lehké mechanizace, v trvale podmáčených partiích alespoň občasné ruční ko-
sení. Pokos pokud možno sušit přirozeným způsobem na místě (mimo ruderální partie). 

Ladní vegetaci ponechat bez zásahu, pouze s větším časovým odstupem (2-3 roky) kosit par-
tie bez dřevinných náletů. 
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Číslo 3 
Mapa 2 + 4 + 5 
Název Hřebeny 

Charakter Regionální biocentrum, součást nadregionálního biokoridoru 
Velikost 30,95 ha 

Lesní typ, 
BPEJ 

2C2 (Vysýchavá buková doubrava lipnicová na příkrých slunných svazích), 2K1 (Kyselá 
buková doubrava metlicová na plošinách), 2Z1 (Zakrslá buková doubrava borůvková), 3K1 

(Kyselá dubová bučina metlicová na plošinách a plochých vyvýšeninách) 
 

5.32.14, 5.41,68, 5.50.11 
STG 2B1-2, 2-3AB3-4, 3AB4, 3B3 (popis v textové části zprávy) 
Popis Lesní porosty (vesměs) exponovaných stanovišť, louky, nelesní dřevinná a travinobylinná 

vegetace. 
 

Doporučení V lesním porostu zachovat a chránit, respektive prohloubit přirozený charakter porostů dle 
SLT. Stávající listnáče udržovat do vysokého věku převážně jen zásahy charakteru zdravot-
ního výběru. Vhodnými opatřeními podpořit přirozenou obnovu žádoucích dřevin. V přimě-

řené míře zachovat podíl odumírajících a tlejících padlých stromů. Výchova zaměřená na 
udržení přirozené skladby, přeměnit druhovou skladbu dle SLT. Zachování přirozeného slo-
žení stromového patra, udržování nízkých stavů zvěře, ochrana přirozeného zmlazení. Cílová 

dřevinná skladba: 2C - vysýchavá buková doubrava - dub 70%, buk 20%, habr 10%, 2K - 
kyselá buková doubrava - dub 70%, buk 30%, příměs jeřábu, 2Z - zakrslá buková doubrava 

- dub 70%, buk 20%, bříza 10%, příměs borovice, 3K - kyselá dubová bučina - buk 60%, 
dub 20%, lípa 10%, jedle 10%. Strategie musí být závislá na současném stavu, ideální je 
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usměrňovaný polopřírodní vývoj. Principy ochrany lesa (včetně ponechání odumřelé dřevní 
hmoty) musejí být v souladu s Oblastním plánem rozvoje lesů. 

Na lučních porostech kosení dle stavu společenstva zpravidla jedenkrát až dvakrát ročně 
s občasným vynecháním některé sezóny na malé části plochy střídavě v různých místech lo-
kality tak, aby byla umožněna existence druhů neschopných regenerace v cyklu pravidelných 
sečí (bližší údaje jsou velmi podrobně uvedeny v knize Péče o chráněná území – I. Nelesní 
společenstva, I. Míchal, V. Petříček a kol., AOPaK Praha 1999). Termín seče upravovat dle 
aktuálního složení společenstev, případně jej střídat v různých letech. Kosení v suchém ob-

dobí s použitím lehké mechanizace, v trvale podmáčených partiích alespoň občasné ruční ko-
sení. Pokos pokud možno sušit přirozeným způsobem na místě (mimo ruderální partie). 

Ladní vegetaci ponechat bez zásahu, pouze s větším časovým odstupem (2-3 roky) kosit par-
tie bez dřevinných náletů. 
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Číslo 4 
Mapa 3 
Název Struhy 

Charakter Regionální biocentrum, součást nadregionálního biokoridoru 
Velikost 36,47 ha 

Lesní typ, 
BPEJ 

1J4 (Habrová javořina hluchavková), 1Z2 (Zakrslá doubrava s ostřicí nízkou na slunných 
svazích), 1Z3 (Zakrslá doubrava kostřavová na chudých půdách slunných extrémních svahů), 
2C2 (Vysýchavá buková doubrava lipnicová na příkrých slunných svazích), 2C3 (Vysýchavá 
buková doubrava teplomilná s válečkou prapořitou na svazích a hřbetech), 2K1 (Kyselá bu-
ková doubrava metlicová na plošinách), 2K2 (Kyselá buková doubrava s ostřicí kulkonos-

nou), 2S1 (Svěží buková doubrava s kapradinami), 3J1 (Lipová javořina lipnicová na hřebe-
nech a srázných slunných svazích), 3S1 (Svěží dubová bučina šťavelová na mírných sva-

zích), 3U1 (Javorová jasenina bršlicová na hlinitém aluviu na údolních dnech), 3V1 (Vlhká 
dubová bučina netýkavková v méně skloněných úžlabinách a prameništích) 

 
5.41.78 

STG 2AB1, 2A-AB3, 2B2, 2C3, 3A-AB3, 3B3, 3C3, 3C4, 3BC3-4 (popis v textové části zprávy) 
Popis Téměř výhradně lesní porost, louka. 

 

Doporučení V lesním porostu zachovat a chránit, respektive prohloubit přirozený charakter porostů dle 
SLT. Stávající listnáče udržovat do vysokého věku převážně jen zásahy charakteru zdravot-
ního výběru. Vhodnými opatřeními podpořit přirozenou obnovu žádoucích dřevin. V přimě-

řené míře zachovat podíl odumírajících a tlejících padlých stromů. Výchova zaměřená na 
udržení přirozené skladby, přeměnit druhovou skladbu dle SLT. Zachování přirozeného slo-
žení stromového patra, udržování nízkých stavů zvěře, ochrana přirozeného zmlazení. Cílová 
dřevinná skladba: 1J - habrová javořina - dub zimní 30%, lípa 20%, javor mléč 20%, habr 
20%, jeřáb břek 10%, příměs babyky a třešně, keře, 1Z - zakrslá doubrava - dub 90%, bříza 
10%, příměs habru a borovice, 2C - vysýchavá buková doubrava - dub 70%, buk 20%, habr 
10%, 2K - kyselá buková doubrava - dub 70%, buk 30%, příměs jeřábu, 2S - svěží buková 
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doubrava - dub 60%, buk 30%, habr 10%, 3J - lipová javořina - buk 40%, lípa 30%, javor 
20%, jedle 10%, příměs jilmu, 3S - svěží dubová bučina - buk 50%, jedle 20%, dub 20%, 
lípa 10%, příměs habru, 3U - javorová jasenina - jasan 40%, buk 30%, jedle 20%, javor 

10%, příměs dubu a smrku, 3V - vlhká dubová bučina - buk 30%, dub 30%, jedle 30%, javor 
10%, příměs jasanu a olše. Strategie musí být závislá na současném stavu, ideální je usměr-

ňovaný polopřírodní vývoj. Principy ochrany lesa (včetně ponechání odumřelé dřevní hmoty) 
musejí být v souladu s Oblastním plánem rozvoje lesů. 

Na lučních porostech kosení dle stavu společenstva zpravidla jedenkrát až dvakrát ročně 
s občasným vynecháním některé sezóny na malé části plochy střídavě v různých místech lo-
kality tak, aby byla umožněna existence druhů neschopných regenerace v cyklu pravidelných 
sečí (bližší údaje jsou velmi podrobně uvedeny v knize Péče o chráněná území – I. Nelesní 
společenstva, I. Míchal, V. Petříček a kol., AOPaK Praha 1999). Termín seče upravovat dle 
aktuálního složení společenstev, případně jej střídat v různých letech. Kosení v suchém ob-

dobí s použitím lehké mechanizace, v trvale podmáčených partiích alespoň občasné ruční ko-
sení. Pokos pokud možno sušit přirozeným způsobem na místě (mimo ruderální partie). 

Ladní vegetaci ponechat bez zásahu, pouze s větším časovým odstupem (2-3 roky) kosit par-
tie bez dřevinných náletů. 
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Číslo 5 
Mapa 3 + 6 
Název Radešínská – Struhy 

Charakter Regionální biokoridor, součást nadregionálního biokoridoru 
Velikost 4,78 ha 

Lesní typ, 
BPEJ 

2C2 (Vysýchavá buková doubrava lipnicová na příkrých slunných svazích), 2S1 (Svěží bu-
ková doubrava s kapradinami), 2S7 (Svěží buková doubrava), 3V1 (Vlhká dubová bučina 

netýkavková v méně skloněných úžlabinách a prameništích) 
 

5.32.14, 5.50.11, 5.78.69 
STG 2AB2, 2B2-3, 3AB2, 3AB4, 3B3, 3BC3-4 (popis v textové části zprávy) 
Popis Lesní porosty, louky, opuštěné zemědělské pozemky 

 

Doporučení V lesním porostu zachovat a chránit, respektive prohloubit přirozený charakter porostů dle 
SLT. Stávající listnáče udržovat do vysokého věku převážně jen zásahy charakteru zdravot-
ního výběru. Vhodnými opatřeními podpořit přirozenou obnovu žádoucích dřevin. V přimě-

řené míře zachovat podíl odumírajících a tlejících padlých stromů. Výchova zaměřená na 
udržení přirozené skladby, přeměnit druhovou skladbu dle SLT. Zachování přirozeného slo-
žení stromového patra, udržování nízkých stavů zvěře, ochrana přirozeného zmlazení. Cílová 

dřevinná skladba: 2C - vysýchavá buková doubrava - dub 70%, buk 20%, habr 10%, 2S - 
svěží buková doubrava - dub 60%, buk 30%, habr 10%, 3V - vlhká dubová bučina - buk 
30%, dub 30%, jedle 30%, javor 10%, příměs jasanu a olše. Strategie musí být závislá na 

současném stavu, ideální je usměrňovaný polopřírodní vývoj. Principy ochrany lesa (včetně 
ponechání odumřelé dřevní hmoty) musejí být v souladu s Oblastním plánem rozvoje lesů. 

Vypracovat projekt prvku ÚSES (jeho střední části), který zohlední veškeré biotické a abio-
tické vlivy spolupůsobící v lokalitě. Dosadba autochtonních dřevin podle příslušné STG. 
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Použita by měla být sadba odrostků výše nejméně 1 m, s dostatečně velkým kořenovým 
systémem. Postačující jsou prostokořenné sazenice, mohou být ale i balové. Nejvhodnějším 

obdobím pro realizaci výsadeb je podzim nebo časné jaro. Všechny sazenice musejí být 
vysazeny do jamek, jejichž objem je dostatečný pro přirozené rozmístění kořenového 
systému. Statické zajištění je ideální dřevěnými kůly. Proti suchu, konkurenci plevelů, 

ohryzu, vytloukání zvěří, větru a sluneční radiaci je třeba vysazovance chránit. Proti kon-
kurenčním rostlinám a vysychání se používá kryt kořenové mísy tvořený kůrovým mulčem 

tloušťky dostačující pro zamezení růstu plevelů (vrstva 100 - 150 mm) nebo mulčovací 
plachetka z biotextílie o rozměru 0,65 x 0,65 m. Klade se na povrch kořenové mísy a upev-
ňuje vhodným místním materiálem (například kameny). Mulčovací materiál se nepřihrnuje 
až ke kmínku. Proti okusu se kmeny obalují drátěným pletivem nebo jutovým pásem, který 

rovněž poskytuje účinnou ochranu sazenice před nepříznivým vlivem slunečního záření. 
Dřeviny vyžadují v prvých letech po výsadbě odborný dohled, protože často reagují na 

specifické poměry nového stanoviště negativně – dochází ke keřovému růstu, jednostranným 
deformacím kosterních větví, postupnému krnění, vícekmennému růstu či projevům hyper-

plastie, deformacím terminálu a podobným poruchám růstu, které dokáže odborník včas 
odhalit a z větší míry potlačit správně zvoleným typem řezu. Tímto způsobem lze předejít 

většímu propadu výsadeb. 
Na lučních porostech kosení dle stavu společenstva zpravidla jedenkrát až dvakrát ročně 

s občasným vynecháním některé sezóny na malé části plochy střídavě v různých místech lo-
kality tak, aby byla umožněna existence druhů neschopných regenerace v cyklu pravidelných 
sečí (bližší údaje jsou velmi podrobně uvedeny v knize Péče o chráněná území – I. Nelesní 
společenstva, I. Míchal, V. Petříček a kol., AOPaK Praha 1999). Termín seče upravovat dle 
aktuálního složení společenstev, případně jej střídat v různých letech. Kosení v suchém ob-

dobí s použitím lehké mechanizace, v trvale podmáčených partiích alespoň občasné ruční ko-
sení. Pokos pokud možno sušit přirozeným způsobem na místě (mimo ruderální partie). 

Ladní vegetaci ponechat bez zásahu, pouze s větším časovým odstupem (2-3 roky) kosit par-
tie bez dřevinných náletů. 
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Číslo 6 
Mapa 7 
Název Na bukové 

Charakter Lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru, součást nadregionálního biokori-
doru 

Velikost 2,96 ha 
Lesní typ 2C2 (Vysýchavá buková doubrava lipnicová na příkrých slunných svazích), 2S7 (Svěží bu-

ková doubrava) 
STG 2AB2, 2B2-3 (popis v textové části zprávy) 
Popis Lesní porost s bohatým travinobylinným podrostem 

 

Doporučení V lesním porostu zachovat a chránit, respektive prohloubit přirozený charakter porostů dle 
SLT. Stávající listnáče udržovat do vysokého věku převážně jen zásahy charakteru zdravot-
ního výběru. Vhodnými opatřeními podpořit přirozenou obnovu žádoucích dřevin. V přimě-

řené míře zachovat podíl odumírajících a tlejících padlých stromů. Výchova zaměřená na 
udržení přirozené skladby, přeměnit druhovou skladbu dle SLT. Zachování přirozeného slo-
žení stromového patra, udržování nízkých stavů zvěře, ochrana přirozeného zmlazení. Cílová 

dřevinná skladba: 2C - vysýchavá buková doubrava - dub 70%, buk 20%, habr 10%, 2S - 
svěží buková doubrava - dub 60%, buk 30%, habr 10%. Strategie musí být závislá na součas-
ném stavu, ideální je usměrňovaný polopřírodní vývoj. Principy ochrany lesa (včetně pone-

chání odumřelé dřevní hmoty) musejí být v souladu s Oblastním plánem rozvoje lesů. 
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Číslo 7 
Mapa 4 
Název Struhy 

Charakter Lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru, součást nadregionálního biokori-
doru 

Velikost 2,22 ha 
Lesní typ 2K2 (Kyselá buková doubrava s ostřicí kulkonosnou), 2M1 (Chudá buková doubrava me-

chová) 
STG 2A-AB3 (popis v textové části zprávy) 
Popis Lesní porost 

 

Doporučení V lesním porostu zachovat a chránit, respektive prohloubit přirozený charakter porostů dle 
SLT. Stávající listnáče udržovat do vysokého věku převážně jen zásahy charakteru zdravot-
ního výběru. Vhodnými opatřeními podpořit přirozenou obnovu žádoucích dřevin. V přimě-

řené míře zachovat podíl odumírajících a tlejících padlých stromů. Výchova zaměřená na 
udržení přirozené skladby, přeměnit druhovou skladbu dle SLT. Zachování přirozeného slo-
žení stromového patra, udržování nízkých stavů zvěře, ochrana přirozeného zmlazení. Cílová 

dřevinná skladba: 2K - kyselá buková doubrava - dub 70%, buk 30%, příměs jeřábu. 
Strategie musí být závislá na současném stavu, ideální je usměrňovaný polopřírodní vývoj. 

Principy ochrany lesa (včetně ponechání odumřelé dřevní hmoty) musejí být v souladu s Ob-
lastním plánem rozvoje lesů. 
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Číslo 8 
Mapa 4 
Název Loužek 

Charakter Lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru, součást nadregionálního biokori-
doru 

Velikost 2,03 ha 
Lesní typ 2K1 (Kyselá buková doubrava metlicová na plošinách), 2M1 (Chudá buková doubrava me-

chová), 3K1 (Kyselá dubová bučina metlicová na plošinách a plochých vyvýšeninách) 
STG 2A-AB3, 3AB3 (popis v textové části zprávy) 
Popis Lesní porost 

 

Doporučení V lesním porostu zachovat a chránit, respektive prohloubit přirozený charakter porostů dle 
SLT. Stávající listnáče udržovat do vysokého věku převážně jen zásahy charakteru zdravot-
ního výběru. Vhodnými opatřeními podpořit přirozenou obnovu žádoucích dřevin. V přimě-

řené míře zachovat podíl odumírajících a tlejících padlých stromů. Výchova zaměřená na 
udržení přirozené skladby, přeměnit druhovou skladbu dle SLT. Zachování přirozeného slo-
žení stromového patra, udržování nízkých stavů zvěře, ochrana přirozeného zmlazení. Cílová 

dřevinná skladba: 2K - kyselá buková doubrava - dub 70%, buk 30%, příměs jeřábu, 2M - 
chudá buková doubrava - dub 70%, buk 20%, bříza 10%, příměs borovice, 3K - kyselá du-

bová bučina - buk 60%, dub 20%, lípa 10%, jedle 10%. Strategie musí být závislá na součas-
ném stavu, ideální je usměrňovaný polopřírodní vývoj. Principy ochrany lesa (včetně pone-

chání odumřelé dřevní hmoty) musejí být v souladu s Oblastním plánem rozvoje lesů. 
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Číslo 9 
Mapa 2 
Název Nad přehradou 

Charakter Lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru, součást nadregionálního biokori-
doru 

Velikost 2,42 ha 
Lesní typ, 

BPEJ 
2K1 (Kyselá buková doubrava metlicová na plošinách), 2K2 (Kyselá buková doubrava 

s ostřicí kulkonosnou) 
 

5.38.56. 5.41.78, 5.41.99 
STG 2A-AB3, 3AB2, 3B3 (popis v textové části zprávy) 
Popis Lesní porost, travinobylinná lada 

 

Doporučení V lesním porostu zachovat a chránit, respektive prohloubit přirozený charakter porostů dle 
SLT. Stávající listnáče udržovat do vysokého věku převážně jen zásahy charakteru zdravot-
ního výběru. Vhodnými opatřeními podpořit přirozenou obnovu žádoucích dřevin. V přimě-

řené míře zachovat podíl odumírajících a tlejících padlých stromů. Výchova zaměřená na 
udržení přirozené skladby, přeměnit druhovou skladbu dle SLT. Zachování přirozeného slo-
žení stromového patra, udržování nízkých stavů zvěře, ochrana přirozeného zmlazení. Cílová 

dřevinná skladba: 2K - kyselá buková doubrava - dub 70%, buk 30%, příměs jeřábu. 
Strategie musí být závislá na současném stavu, ideální je usměrňovaný polopřírodní vývoj. 

Principy ochrany lesa (včetně ponechání odumřelé dřevní hmoty) musejí být v souladu s Ob-
lastním plánem rozvoje lesů. 

Na lučních porostech kosení dle stavu společenstva zpravidla jedenkrát až dvakrát ročně 
s občasným vynecháním některé sezóny na malé části plochy střídavě v různých místech lo-
kality tak, aby byla umožněna existence druhů neschopných regenerace v cyklu pravidelných 
sečí (bližší údaje jsou velmi podrobně uvedeny v knize Péče o chráněná území – I. Nelesní 
společenstva, I. Míchal, V. Petříček a kol., AOPaK Praha 1999). Termín seče upravovat dle 
aktuálního složení společenstev, případně jej střídat v různých letech. Kosení v suchém ob-

dobí s použitím lehké mechanizace, v trvale podmáčených partiích alespoň občasné ruční ko-
sení. Pokos pokud možno sušit přirozeným způsobem na místě (mimo ruderální partie). 

Ladní vegetaci ponechat bez zásahu, pouze s větším časovým odstupem (2-3 roky) kosit par-
tie bez dřevinných náletů. 
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Číslo 10 
Mapa 1 + 2 
Název V Kozlíkách 

Charakter Lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru, součást nadregionálního biokori-
doru 

Velikost 3,04 ha 
Lesní typ, 

BPEJ 
2C2 (Vysýchavá buková doubrava lipnicová na příkrých slunných svazích), 2Z1 (Zakrslá 

buková doubrava borůvková) 
 

5.41.78 
STG 2A1, 2A-AB3, 3B3 (popis v textové části zprávy) 
Popis Lesní porost, travinobylinná lada 

 

Doporučení V lesním porostu zachovat a chránit, respektive prohloubit přirozený charakter porostů dle 
SLT. Stávající listnáče udržovat do vysokého věku převážně jen zásahy charakteru zdravot-
ního výběru. Vhodnými opatřeními podpořit přirozenou obnovu žádoucích dřevin. V přimě-

řené míře zachovat podíl odumírajících a tlejících padlých stromů. Výchova zaměřená na 
udržení přirozené skladby, přeměnit druhovou skladbu dle SLT. Zachování přirozeného slo-
žení stromového patra, udržování nízkých stavů zvěře, ochrana přirozeného zmlazení. Cílová 

dřevinná skladba: 2C - vysýchavá buková doubrava - dub 70%, buk 20%, habr 10%, 2Z - 
zakrslá buková doubrava - dub 70%, buk 20%, bříza 10%, příměs borovice. Strategie musí 

být závislá na současném stavu, ideální je usměrňovaný polopřírodní vývoj. Principy ochrany 
lesa (včetně ponechání odumřelé dřevní hmoty) musejí být v souladu s Oblastním plánem 

rozvoje lesů. 
Na lučních porostech kosení dle stavu společenstva zpravidla jedenkrát až dvakrát ročně 

s občasným vynecháním některé sezóny na malé části plochy střídavě v různých místech lo-
kality tak, aby byla umožněna existence druhů neschopných regenerace v cyklu pravidelných 
sečí (bližší údaje jsou velmi podrobně uvedeny v knize Péče o chráněná území – I. Nelesní 
společenstva, I. Míchal, V. Petříček a kol., AOPaK Praha 1999). Termín seče upravovat dle 
aktuálního složení společenstev, případně jej střídat v různých letech. Kosení v suchém ob-

dobí s použitím lehké mechanizace, v trvale podmáčených partiích alespoň občasné ruční ko-
sení. Pokos pokud možno sušit přirozeným způsobem na místě (mimo ruderální partie). 

Ladní vegetaci ponechat bez zásahu, pouze s větším časovým odstupem (2-3 roky) kosit par-
tie bez dřevinných náletů. 
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Číslo 11 
Mapa 4 + 5 
Název Písečná 

Charakter Lokální biokoridor, součást nadregionálního biokoridoru 
Velikost 8,15 ha 

Lesní typ, 
BPEJ 

2K1 (Kyselá buková doubrava metlicová na plošinách), 2K2 (Kyselá buková doubrava 
s ostřicí kulkonosnou), 2M1 (Chudá buková doubrava mechová) 

 
5.32.11, 5.32.14 

STG 2A-AB3, 3AB2 (popis v textové části zprávy) 
Popis Lesní porost, travinobylinná lada 

 

Doporučení V lesním porostu zachovat a chránit, respektive prohloubit přirozený charakter porostů dle 
SLT. Stávající listnáče udržovat do vysokého věku převážně jen zásahy charakteru zdravot-
ního výběru. Vhodnými opatřeními podpořit přirozenou obnovu žádoucích dřevin. V přimě-

řené míře zachovat podíl odumírajících a tlejících padlých stromů. Výchova zaměřená na 
udržení přirozené skladby, přeměnit druhovou skladbu dle SLT. Zachování přirozeného slo-
žení stromového patra, udržování nízkých stavů zvěře, ochrana přirozeného zmlazení. Cílová 

dřevinná skladba: 2K - kyselá buková doubrava - dub 70%, buk 30%, příměs jeřábu, 2M - 
chudá buková doubrava - dub 70%, buk 20%, bříza 10%, příměs borovice. Strategie musí 

být závislá na současném stavu, ideální je usměrňovaný polopřírodní vývoj. Principy ochrany 
lesa (včetně ponechání odumřelé dřevní hmoty) musejí být v souladu s Oblastním plánem 

rozvoje lesů. 
Na lučních porostech kosení dle stavu společenstva zpravidla jedenkrát až dvakrát ročně 

s občasným vynecháním některé sezóny na malé části plochy střídavě v různých místech lo-
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kality tak, aby byla umožněna existence druhů neschopných regenerace v cyklu pravidelných 
sečí (bližší údaje jsou velmi podrobně uvedeny v knize Péče o chráněná území – I. Nelesní 
společenstva, I. Míchal, V. Petříček a kol., AOPaK Praha 1999). Termín seče upravovat dle 
aktuálního složení společenstev, případně jej střídat v různých letech. Kosení v suchém ob-

dobí s použitím lehké mechanizace, v trvale podmáčených partiích alespoň občasné ruční ko-
sení. Pokos pokud možno sušit přirozeným způsobem na místě (mimo ruderální partie). 

Ladní vegetaci ponechat bez zásahu, pouze s větším časovým odstupem (2-3 roky) kosit par-
tie bez dřevinných náletů. 
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Číslo 12 
Mapa 2 + 3 
Název Hřebeny 

Charakter Lokální biokoridor, součást nadregionálního biokoridoru 
Velikost 4,64 ha 

Lesní typ, 
BPEJ 

2K1 (Kyselá buková doubrava metlicová na plošinách) 
 

5.29.11, 5.40.99, 5.41.68, 5.41.89 
STG 2A-AB3, 3AB-B3 (popis v textové části zprávy) 
Popis Lesní porost, travinobylinná lada 

 

Doporučení V lesním porostu zachovat a chránit, respektive prohloubit přirozený charakter porostů dle 
SLT. Stávající listnáče udržovat do vysokého věku převážně jen zásahy charakteru zdravot-
ního výběru. Vhodnými opatřeními podpořit přirozenou obnovu žádoucích dřevin. V přimě-

řené míře zachovat podíl odumírajících a tlejících padlých stromů. Výchova zaměřená na 
udržení přirozené skladby, přeměnit druhovou skladbu dle SLT. Zachování přirozeného slo-
žení stromového patra, udržování nízkých stavů zvěře, ochrana přirozeného zmlazení. Cílová 

dřevinná skladba: 2K - kyselá buková doubrava - dub 70%, buk 30%, příměs jeřábu. 
Strategie musí být závislá na současném stavu, ideální je usměrňovaný polopřírodní vývoj. 

Principy ochrany lesa (včetně ponechání odumřelé dřevní hmoty) musejí být v souladu s Ob-
lastním plánem rozvoje lesů. 

Na lučních porostech kosení dle stavu společenstva zpravidla jedenkrát až dvakrát ročně 
s občasným vynecháním některé sezóny na malé části plochy střídavě v různých místech lo-
kality tak, aby byla umožněna existence druhů neschopných regenerace v cyklu pravidelných 
sečí (bližší údaje jsou velmi podrobně uvedeny v knize Péče o chráněná území – I. Nelesní 
společenstva, I. Míchal, V. Petříček a kol., AOPaK Praha 1999). Termín seče upravovat dle 
aktuálního složení společenstev, případně jej střídat v různých letech. Kosení v suchém ob-

dobí s použitím lehké mechanizace, v trvale podmáčených partiích alespoň občasné ruční ko-
sení. Pokos pokud možno sušit přirozeným způsobem na místě (mimo ruderální partie). 

Ladní vegetaci ponechat bez zásahu, pouze s větším časovým odstupem (2-3 roky) kosit par-
tie bez dřevinných náletů. 
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Číslo 13 
Mapa 3 + 5 + 8 
Název Hrachovka 

Charakter Lokální biokoridor, součást nadregionálního biokoridoru 
Velikost 22,52 ha 

Lesní typ, 
BPEJ 

2K1 (Kyselá buková doubrava metlicová na plošinách), 2K2 (Kyselá buková doubrava 
s ostřicí kulkonosnou), 2S1 (Svěží buková doubrava s kapradinami), 3K1 (Kyselá dubová 
bučina metlicová na plošinách a plochých vyvýšeninách), 3L1 (Jasanová olšina potoční na 

glejích a náplavách potoků), 3S1 (Svěží dubová bučina šťavelová na mírných svazích), 3V1 
(Vlhká dubová bučina netýkavková v méně skloněných úžlabinách a prameništích), 3V2 

(Vlhká dubová bučina papratková) 
 

5.32.14, 5.32.54, 5.40.99, 5.68.11 
STG 2A-AB3, 2B3, 3AB2-3, 3B3, 3BC3-4, 3B5 (popis v textové části zprávy) 
Popis Heterogenní biokoridor nivou Hrachovky – lesní porosty, travinobylinná lada, břehový dře-

vinný porost, louky. 
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Doporučení V lesním porostu zachovat a chránit, respektive prohloubit přirozený charakter porostů dle 
SLT. Stávající listnáče udržovat do vysokého věku převážně jen zásahy charakteru zdravot-
ního výběru. Vhodnými opatřeními podpořit přirozenou obnovu žádoucích dřevin. V přimě-

řené míře zachovat podíl odumírajících a tlejících padlých stromů. Výchova zaměřená na 
udržení přirozené skladby, přeměnit druhovou skladbu dle SLT. Zachování přirozeného slo-
žení stromového patra, udržování nízkých stavů zvěře, ochrana přirozeného zmlazení. Cílová 

dřevinná skladba: 2K - kyselá buková doubrava - dub 70%, buk 30%, příměs jeřábu, 2S - 
svěží buková doubrava - dub 60%, buk 30%, habr 10%, 3K - kyselá dubová bučina - buk 
60%, dub 20%, lípa 10%, jedle 10%, 3L - jasanová olšina - olše 70%, jasan 30%, příměs 

smrku a osiky, 3S - svěží dubová bučina - buk 50%, jedle 20%, dub 20%, lípa 10%, příměs 
habru, 3V - vlhká dubová bučina - buk 30%, dub 30%, jedle 30%, javor 10%, příměs jasanu 
a olše. Strategie musí být závislá na současném stavu, ideální je usměrňovaný polopřírodní 

vývoj. Principy ochrany lesa (včetně ponechání odumřelé dřevní hmoty) musejí být 
v souladu s Oblastním plánem rozvoje lesů. 

Na lučních porostech kosení dle stavu společenstva zpravidla jedenkrát až dvakrát ročně 
s občasným vynecháním některé sezóny na malé části plochy střídavě v různých místech lo-
kality tak, aby byla umožněna existence druhů neschopných regenerace v cyklu pravidelných 
sečí (bližší údaje jsou velmi podrobně uvedeny v knize Péče o chráněná území – I. Nelesní 
společenstva, I. Míchal, V. Petříček a kol., AOPaK Praha 1999). Termín seče upravovat dle 
aktuálního složení společenstev, případně jej střídat v různých letech. Kosení v suchém ob-

dobí s použitím lehké mechanizace, v trvale podmáčených partiích alespoň občasné ruční ko-
sení. Pokos pokud možno sušit přirozeným způsobem na místě (mimo ruderální partie). 

Ladní vegetaci ponechat bez zásahu, pouze s větším časovým odstupem (2-3 roky) kosit par-
tie bez dřevinných náletů. 
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Číslo 14 
Mapa 5 
Název Kalich 

Charakter Lokální biocentrum, součást nadregionálního biokoridoru 
Velikost 3,23 ha 

Lesní typ, 
BPEJ 

2K1 (Kyselá buková doubrava metlicová na plošinách) 
 

5.37.16, 5.39.39 
STG 2AB3, 3AB-B2 (popis v textové části zprávy) 
Popis Lesní porost, ladní vegetace travinobylinné i dřevinné varianty. 

 

Doporučení V lesním porostu zachovat a chránit, respektive prohloubit přirozený charakter porostů dle 
SLT. Stávající listnáče udržovat do vysokého věku převážně jen zásahy charakteru zdravot-
ního výběru. Vhodnými opatřeními podpořit přirozenou obnovu žádoucích dřevin. V přimě-

řené míře zachovat podíl odumírajících a tlejících padlých stromů. Výchova zaměřená na 
udržení přirozené skladby, přeměnit druhovou skladbu dle SLT. Zachování přirozeného slo-
žení stromového patra, udržování nízkých stavů zvěře, ochrana přirozeného zmlazení. Cílová 

dřevinná skladba: 2K - kyselá buková doubrava - dub 70%, buk 30%, příměs jeřábu. 
Strategie musí být závislá na současném stavu, ideální je usměrňovaný polopřírodní vývoj. 

Principy ochrany lesa (včetně ponechání odumřelé dřevní hmoty) musejí být v souladu s Ob-
lastním plánem rozvoje lesů. 

Na lučních porostech kosení dle stavu společenstva zpravidla jedenkrát až dvakrát ročně 
s občasným vynecháním některé sezóny na malé části plochy střídavě v různých místech lo-
kality tak, aby byla umožněna existence druhů neschopných regenerace v cyklu pravidelných 
sečí (bližší údaje jsou velmi podrobně uvedeny v knize Péče o chráněná území – I. Nelesní 
společenstva, I. Míchal, V. Petříček a kol., AOPaK Praha 1999). Termín seče upravovat dle 
aktuálního složení společenstev, případně jej střídat v různých letech. Kosení v suchém ob-

dobí s použitím lehké mechanizace, v trvale podmáčených partiích alespoň občasné ruční ko-
sení. Pokos pokud možno sušit přirozeným způsobem na místě (mimo ruderální partie). 

Ladní vegetaci ponechat bez zásahu, pouze s větším časovým odstupem (2-3 roky) kosit par-
tie bez dřevinných náletů. 

 

  



43Plán územního systému ekologické stability Milešov 

Číslo 15 
Mapa 5 + 8 
Název Nad Hrachovkou 

Charakter Lokální biocentrum 
Velikost 2,61 ha 

BPEJ 5.37.16, 5.39.39 
STG 3AB-B2 (popis v textové části zprávy) 
Popis Nelesní dřevinná vegetace, travinobylinný porost. 

 

Doporučení Na lučních porostech kosení dle stavu společenstva zpravidla jedenkrát až dvakrát ročně 
s občasným vynecháním některé sezóny na malé části plochy střídavě v různých místech lo-
kality tak, aby byla umožněna existence druhů neschopných regenerace v cyklu pravidelných 
sečí (bližší údaje jsou velmi podrobně uvedeny v knize Péče o chráněná území – I. Nelesní 
společenstva, I. Míchal, V. Petříček a kol., AOPaK Praha 1999). Termín seče upravovat dle 
aktuálního složení společenstev, případně jej střídat v různých letech. Kosení v suchém ob-

dobí s použitím lehké mechanizace, v trvale podmáčených partiích alespoň občasné ruční ko-
sení. Pokos pokud možno sušit přirozeným způsobem na místě (mimo ruderální partie). 

Ladní vegetaci ponechat bez zásahu, pouze s větším časovým odstupem (2-3 roky) kosit par-
tie bez dřevinných náletů. 
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Číslo 16 
Mapa 9 
Název Na lepenici 

Charakter Lokální biokoridor 
Velikost 3,61 ha 

Lesní typ, 
BPEJ 

2C2 (Vysýchavá buková doubrava lipnicová na příkrých slunných svazích), 3C2 (Vysýchavá 
dubová bučina lipnicová ochuzená na hřbetech a příkrých svazích) 

 
5.32.11, 5.37.16, 5.39.39, 5.50.11 

STG 2B2, 3AB-B2, 3B3, 3AB4 (popis v textové části zprávy) 
Popis Louky, ladní vegetace a porosty nelesních dřevin, lesní porost. 

 

Doporučení V lesním porostu zachovat a chránit, respektive prohloubit přirozený charakter porostů dle 
SLT. Stávající listnáče udržovat do vysokého věku převážně jen zásahy charakteru zdravot-
ního výběru. Vhodnými opatřeními podpořit přirozenou obnovu žádoucích dřevin. V přimě-

řené míře zachovat podíl odumírajících a tlejících padlých stromů. Výchova zaměřená na 
udržení přirozené skladby, přeměnit druhovou skladbu dle SLT. Zachování přirozeného slo-
žení stromového patra, udržování nízkých stavů zvěře, ochrana přirozeného zmlazení. Cílová 

dřevinná skladba: 2C - vysýchavá buková doubrava - dub 70%, buk 20%, habr 10%, 3C – 
vysýchavá dubová bučina – buk 60%, dub 30%, lípa 10%. Strategie musí být závislá na sou-
časném stavu, ideální je usměrňovaný polopřírodní vývoj. Principy ochrany lesa (včetně po-

nechání odumřelé dřevní hmoty) musejí být v souladu s Oblastním plánem rozvoje lesů. 
Vypracovat projekt prvku ÚSES (jeho severní části), který zohlední veškeré biotické a abio-

tické vlivy spolupůsobící v lokalitě. Dosadba autochtonních dřevin podle příslušné STG. 
Použita by měla být sadba odrostků výše nejméně 1 m, s dostatečně velkým kořenovým 

systémem. Postačující jsou prostokořenné sazenice, mohou být ale i balové. Nejvhodnějším 
obdobím pro realizaci výsadeb je podzim nebo časné jaro. Všechny sazenice musejí být 
vysazeny do jamek, jejichž objem je dostatečný pro přirozené rozmístění kořenového 
systému. Statické zajištění je ideální dřevěnými kůly. Proti suchu, konkurenci plevelů, 

ohryzu, vytloukání zvěří, větru a sluneční radiaci je třeba vysazovance chránit. Proti kon-
kurenčním rostlinám a vysychání se používá kryt kořenové mísy tvořený kůrovým mulčem 

tloušťky dostačující pro zamezení růstu plevelů (vrstva 100 - 150 mm) nebo mulčovací 
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plachetka z biotextílie o rozměru 0,65 x 0,65 m. Klade se na povrch kořenové mísy a upev-
ňuje vhodným místním materiálem (například kameny). Mulčovací materiál se nepřihrnuje 
až ke kmínku. Proti okusu se kmeny obalují drátěným pletivem nebo jutovým pásem, který 

rovněž poskytuje účinnou ochranu sazenice před nepříznivým vlivem slunečního záření. 
Dřeviny vyžadují v prvých letech po výsadbě odborný dohled, protože často reagují na 

specifické poměry nového stanoviště negativně – dochází ke keřovému růstu, jednostranným 
deformacím kosterních větví, postupnému krnění, vícekmennému růstu či projevům hyper-

plastie, deformacím terminálu a podobným poruchám růstu, které dokáže odborník včas 
odhalit a z větší míry potlačit správně zvoleným typem řezu. Tímto způsobem lze předejít 

většímu propadu výsadeb. 
Na lučních porostech kosení dle stavu společenstva zpravidla jedenkrát až dvakrát ročně 

s občasným vynecháním některé sezóny na malé části plochy střídavě v různých místech lo-
kality tak, aby byla umožněna existence druhů neschopných regenerace v cyklu pravidelných 
sečí (bližší údaje jsou velmi podrobně uvedeny v knize Péče o chráněná území – I. Nelesní 
společenstva, I. Míchal, V. Petříček a kol., AOPaK Praha 1999). Termín seče upravovat dle 
aktuálního složení společenstev, případně jej střídat v různých letech. Kosení v suchém ob-

dobí s použitím lehké mechanizace, v trvale podmáčených partiích alespoň občasné ruční ko-
sení. Pokos pokud možno sušit přirozeným způsobem na místě (mimo ruderální partie). 

Ladní vegetaci ponechat bez zásahu, pouze s větším časovým odstupem (2-3 roky) kosit par-
tie bez dřevinných náletů. 
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Číslo 17 
Mapa 9 
Název Nad Kosobudy 

Charakter Lokální biocentrum 
Velikost 2,25 ha 

BPEJ 5.37.16 
STG 3AB2 (popis v textové části zprávy) 
Popis Dřevinná a travinobylinná lada. 

 

Doporučení Na lučních porostech kosení dle stavu společenstva zpravidla jedenkrát až dvakrát ročně 
s občasným vynecháním některé sezóny na malé části plochy střídavě v různých místech lo-
kality tak, aby byla umožněna existence druhů neschopných regenerace v cyklu pravidelných 
sečí (bližší údaje jsou velmi podrobně uvedeny v knize Péče o chráněná území – I. Nelesní 
společenstva, I. Míchal, V. Petříček a kol., AOPaK Praha 1999). Termín seče upravovat dle 
aktuálního složení společenstev, případně jej střídat v různých letech. Kosení v suchém ob-

dobí s použitím lehké mechanizace, v trvale podmáčených partiích alespoň občasné ruční ko-
sení. Pokos pokud možno sušit přirozeným způsobem na místě (mimo ruderální partie). 

Ladní vegetaci ponechat bez zásahu, pouze s větším časovým odstupem (2-3 roky) kosit par-
tie bez dřevinných náletů. 
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Číslo 18 
Mapa 9 
Název Pod Stínadly 

Charakter Lokální biokoridor 
Velikost 1,44 ha 

Lesní typ, 
BPEJ 

2C2 (Vysýchavá buková doubrava lipnicová na příkrých slunných svazích), 2K1 (Kyselá 
buková doubrava metlicová na plošinách) 

 
5.37.16, 5.37.56, 5.39.39 

STG 2A-AB3, 3AB-B2 (popis v textové části zprávy) 
Popis Louky, ladní vegetace a porosty nelesních dřevin, lesní porost. 

 

Doporučení V lesním porostu zachovat a chránit, respektive prohloubit přirozený charakter porostů dle 
SLT. Stávající listnáče udržovat do vysokého věku převážně jen zásahy charakteru zdravot-
ního výběru. Vhodnými opatřeními podpořit přirozenou obnovu žádoucích dřevin. V přimě-

řené míře zachovat podíl odumírajících a tlejících padlých stromů. Výchova zaměřená na 
udržení přirozené skladby, přeměnit druhovou skladbu dle SLT. Zachování přirozeného slo-
žení stromového patra, udržování nízkých stavů zvěře, ochrana přirozeného zmlazení. Cílová 

dřevinná skladba: 2C - vysýchavá buková doubrava - dub 70%, buk 20%, habr 10%, 2K - 
kyselá buková doubrava - dub 70%, buk 30%, příměs jeřábu. Strategie musí být závislá na 
současném stavu, ideální je usměrňovaný polopřírodní vývoj. Principy ochrany lesa (včetně 
ponechání odumřelé dřevní hmoty) musejí být v souladu s Oblastním plánem rozvoje lesů. 
Na lučních porostech kosení dle stavu společenstva zpravidla jedenkrát až dvakrát ročně 

s občasným vynecháním některé sezóny na malé části plochy střídavě v různých místech lo-
kality tak, aby byla umožněna existence druhů neschopných regenerace v cyklu pravidelných 
sečí (bližší údaje jsou velmi podrobně uvedeny v knize Péče o chráněná území – I. Nelesní 
společenstva, I. Míchal, V. Petříček a kol., AOPaK Praha 1999). Termín seče upravovat dle 
aktuálního složení společenstev, případně jej střídat v různých letech. Kosení v suchém ob-

dobí s použitím lehké mechanizace, v trvale podmáčených partiích alespoň občasné ruční ko-
sení. Pokos pokud možno sušit přirozeným způsobem na místě (mimo ruderální partie). 

Ladní vegetaci ponechat bez zásahu, pouze s větším časovým odstupem (2-3 roky) kosit par-
tie bez dřevinných náletů. 
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Číslo 19 
Mapa 9 
Název U Stínadel 

Charakter Lokální biocentrum 
Velikost 1,43 ha 

BPEJ 5.37.56, 5.39.39 
STG 3AB-B2 (popis v textové části zprávy) 
Popis Dřevinná a travinobylinná lada. 

 

Doporučení Na lučních porostech kosení dle stavu společenstva zpravidla jedenkrát až dvakrát ročně 
s občasným vynecháním některé sezóny na malé části plochy střídavě v různých místech lo-
kality tak, aby byla umožněna existence druhů neschopných regenerace v cyklu pravidelných 
sečí (bližší údaje jsou velmi podrobně uvedeny v knize Péče o chráněná území – I. Nelesní 
společenstva, I. Míchal, V. Petříček a kol., AOPaK Praha 1999). Termín seče upravovat dle 
aktuálního složení společenstev, případně jej střídat v různých letech. Kosení v suchém ob-

dobí s použitím lehké mechanizace, v trvale podmáčených partiích alespoň občasné ruční ko-
sení. Pokos pokud možno sušit přirozeným způsobem na místě (mimo ruderální partie). 

Ladní vegetaci ponechat bez zásahu, pouze s větším časovým odstupem (2-3 roky) kosit par-
tie bez dřevinných náletů. 
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Číslo 20 
Mapa 9 
Název U Paseky 

Charakter Lokální biokoridor 
Velikost 0,17 ha 

BPEJ 5.32.54, 5.39.39 
STG 3AB-B2 (popis v textové části zprávy) 
Popis Luční porost s dřevinami. 

 

Doporučení Vypracovat projekt prvku ÚSES, který zohlední veškeré biotické a abiotické vlivy spolupů-
sobící v lokalitě. Dosadba autochtonních dřevin podle příslušné STG. Použita by měla být 
sadba odrostků výše nejméně 1 m, s dostatečně velkým kořenovým systémem. Postačující 

jsou prostokořenné sazenice, mohou být ale i balové. Nejvhodnějším obdobím pro realizaci 
výsadeb je podzim nebo časné jaro. Všechny sazenice musejí být vysazeny do jamek, jejichž 
objem je dostatečný pro přirozené rozmístění kořenového systému. Statické zajištění je ide-
ální dřevěnými kůly. Proti suchu, konkurenci plevelů, ohryzu, vytloukání zvěří, větru a slu-

neční radiaci je třeba vysazovance chránit. Proti konkurenčním rostlinám a vysychání se pou-
žívá kryt kořenové mísy tvořený kůrovým mulčem tloušťky dostačující pro zamezení růstu 

plevelů (vrstva 100 - 150 mm) nebo mulčovací plachetka z biotextílie o rozměru 0,65 x 0,65 
m. Klade se na povrch kořenové mísy a upevňuje vhodným místním materiálem (například 

kameny). Mulčovací materiál se nepřihrnuje až ke kmínku. Proti okusu se kmeny obalují drá-
těným pletivem nebo jutovým pásem, který rovněž poskytuje účinnou ochranu sazenice před 

nepříznivým vlivem slunečního záření. Dřeviny vyžadují v prvých letech po výsadbě od-
borný dohled, protože často reagují na specifické poměry nového stanoviště negativně – do-
chází ke keřovému růstu, jednostranným deformacím kosterních větví, postupnému krnění, 

vícekmennému růstu či projevům hyperplastie, deformacím terminálu a podobným poruchám 
růstu, které dokáže odborník včas odhalit a z větší míry potlačit správně zvoleným typem 

řezu. Tímto způsobem lze předejít většímu propadu výsadeb. 
Na lučních porostech kosení dle stavu společenstva zpravidla jedenkrát až dvakrát ročně 

s občasným vynecháním některé sezóny na malé části plochy střídavě v různých místech lo-
kality tak, aby byla umožněna existence druhů neschopných regenerace v cyklu pravidelných 
sečí (bližší údaje jsou velmi podrobně uvedeny v knize Péče o chráněná území – I. Nelesní 
společenstva, I. Míchal, V. Petříček a kol., AOPaK Praha 1999). Termín seče upravovat dle 
aktuálního složení společenstev, případně jej střídat v různých letech. Kosení v suchém ob-

dobí s použitím lehké mechanizace, v trvale podmáčených partiích alespoň občasné ruční ko-
sení. Pokos pokud možno sušit přirozeným způsobem na místě (mimo ruderální partie). 

Ladní vegetaci ponechat bez zásahu, pouze s větším časovým odstupem (2-3 roky) kosit par-
tie bez dřevinných náletů. 
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Číslo 21 
Mapa 9 
Název Paseka 

Charakter Lokální biocentrum 
Velikost 1,37 ha 

BPEJ 5.32.54, 5.39.39 
STG 3AB-B2 (popis v textové části zprávy) 
Popis Dřevinná a travinobylinná lada. 

 

Doporučení Na lučních porostech kosení dle stavu společenstva zpravidla jedenkrát až dvakrát ročně 
s občasným vynecháním některé sezóny na malé části plochy střídavě v různých místech lo-
kality tak, aby byla umožněna existence druhů neschopných regenerace v cyklu pravidelných 
sečí (bližší údaje jsou velmi podrobně uvedeny v knize Péče o chráněná území – I. Nelesní 
společenstva, I. Míchal, V. Petříček a kol., AOPaK Praha 1999). Termín seče upravovat dle 
aktuálního složení společenstev, případně jej střídat v různých letech. Kosení v suchém ob-

dobí s použitím lehké mechanizace, v trvale podmáčených partiích alespoň občasné ruční ko-
sení. Pokos pokud možno sušit přirozeným způsobem na místě (mimo ruderální partie). 

Ladní vegetaci ponechat bez zásahu, pouze s větším časovým odstupem (2-3 roky) kosit par-
tie bez dřevinných náletů. 
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Číslo 22 
Mapa 6 + 9 
Název Milešov 

Charakter Lokální biokoridor 
Velikost 8,45 ha 

Lesní typ, 
BPEJ 

2C2 (Vysýchavá buková doubrava lipnicová na příkrých slunných svazích), 2K1 (Kyselá 
buková doubrava metlicová na plošinách), 2K2 (Kyselá buková doubrava s ostřicí kulkonos-

nou), 2S7 (Svěží buková doubrava) 
 

5.32.11, 5.32.54, 5.32.76, 5.37.16, 5.37.56, 5.39.39, 5.40.68, 5.68.11 
STG 2A-AB3, 3AB-B2, 3B5 (popis v textové části zprávy) 
Popis Louky, ladní vegetace a porosty nelesních dřevin, lesní porost. Zemědělsky využívané plo-

chy. 
 

Doporučení V lesním porostu zachovat a chránit, respektive prohloubit přirozený charakter porostů dle 
SLT. Stávající listnáče udržovat do vysokého věku převážně jen zásahy charakteru zdravot-
ního výběru. Vhodnými opatřeními podpořit přirozenou obnovu žádoucích dřevin. V přimě-

řené míře zachovat podíl odumírajících a tlejících padlých stromů. Výchova zaměřená na 
udržení přirozené skladby, přeměnit druhovou skladbu dle SLT. Zachování přirozeného slo-
žení stromového patra, udržování nízkých stavů zvěře, ochrana přirozeného zmlazení. Cílová 

dřevinná skladba: 2C - vysýchavá buková doubrava - dub 70%, buk 20%, habr 10%, 2K - 
kyselá buková doubrava - dub 70%, buk 30%, příměs jeřábu, 2S - svěží buková doubrava - 

dub 60%, buk 30%, habr 10%. Strategie musí být závislá na současném stavu, ideální je 
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usměrňovaný polopřírodní vývoj. Principy ochrany lesa (včetně ponechání odumřelé dřevní 
hmoty) musejí být v souladu s Oblastním plánem rozvoje lesů. 

Vypracovat projekt prvku ÚSES (jeho částí na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích), 
který zohlední veškeré biotické a abiotické vlivy spolupůsobící v lokalitě. Dosadba autoch-

tonních dřevin podle příslušné STG. Použita by měla být sadba odrostků výše nejméně 1 m, s 
dostatečně velkým kořenovým systémem. Postačující jsou prostokořenné sazenice, mohou 
být ale i balové. Nejvhodnějším obdobím pro realizaci výsadeb je podzim nebo časné jaro. 
Všechny sazenice musejí být vysazeny do jamek, jejichž objem je dostatečný pro přirozené 
rozmístění kořenového systému. Statické zajištění je ideální dřevěnými kůly. Proti suchu, 

konkurenci plevelů, ohryzu, vytloukání zvěří, větru a sluneční radiaci je třeba vysazovance 
chránit. Proti konkurenčním rostlinám a vysychání se používá kryt kořenové mísy tvořený 
kůrovým mulčem tloušťky dostačující pro zamezení růstu plevelů (vrstva 100 - 150 mm) 
nebo mulčovací plachetka z biotextílie o rozměru 0,65 x 0,65 m. Klade se na povrch ko-

řenové mísy a upevňuje vhodným místním materiálem (například kameny). Mulčovací mate-
riál se nepřihrnuje až ke kmínku. Proti okusu se kmeny obalují drátěným pletivem nebo ju-
tovým pásem, který rovněž poskytuje účinnou ochranu sazenice před nepříznivým vlivem 
slunečního záření. Dřeviny vyžadují v prvých letech po výsadbě odborný dohled, protože 

často reagují na specifické poměry nového stanoviště negativně – dochází ke keřovému růs-
tu, jednostranným deformacím kosterních větví, postupnému krnění, vícekmennému růstu či 

projevům hyperplastie, deformacím terminálu a podobným poruchám růstu, které dokáže 
odborník včas odhalit a z větší míry potlačit správně zvoleným typem řezu. Tímto způsobem 

lze předejít většímu propadu výsadeb. 
Na lučních porostech kosení dle stavu společenstva zpravidla jedenkrát až dvakrát ročně 

s občasným vynecháním některé sezóny na malé části plochy střídavě v různých místech lo-
kality tak, aby byla umožněna existence druhů neschopných regenerace v cyklu pravidelných 
sečí (bližší údaje jsou velmi podrobně uvedeny v knize Péče o chráněná území – I. Nelesní 
společenstva, I. Míchal, V. Petříček a kol., AOPaK Praha 1999). Termín seče upravovat dle 
aktuálního složení společenstev, případně jej střídat v různých letech. Kosení v suchém ob-

dobí s použitím lehké mechanizace, v trvale podmáčených partiích alespoň občasné ruční ko-
sení. Pokos pokud možno sušit přirozeným způsobem na místě (mimo ruderální partie). 

Ladní vegetaci ponechat bez zásahu, pouze s větším časovým odstupem (2-3 roky) kosit par-
tie bez dřevinných náletů. 
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Číslo 23 
Mapa 5 + 6 
Název Pod Kalichem 

Charakter Lokální biokoridor, součást nadregionálního biokoridoru 
Velikost 3,05 ha 

Lesní typ, 
BPEJ 

2K2 (Kyselá buková doubrava s ostřicí kulkonosnou) 
 

5.32.51, 5.40.78 
STG 2A-AB3, 3AB-B2 (popis v textové části zprávy) 
Popis Louky, ladní vegetace a porosty nelesních dřevin, lesní porost. 

 

Doporučení V lesním porostu zachovat a chránit, respektive prohloubit přirozený charakter porostů dle 
SLT. Stávající listnáče udržovat do vysokého věku převážně jen zásahy charakteru zdravot-
ního výběru. Vhodnými opatřeními podpořit přirozenou obnovu žádoucích dřevin. V přimě-

řené míře zachovat podíl odumírajících a tlejících padlých stromů. Výchova zaměřená na 
udržení přirozené skladby, přeměnit druhovou skladbu dle SLT. Zachování přirozeného slo-
žení stromového patra, udržování nízkých stavů zvěře, ochrana přirozeného zmlazení. Cílová 

dřevinná skladba: 2K - kyselá buková doubrava - dub 70%, buk 30%, příměs jeřábu. 
Strategie musí být závislá na současném stavu, ideální je usměrňovaný polopřírodní vývoj. 

Principy ochrany lesa (včetně ponechání odumřelé dřevní hmoty) musejí být v souladu s Ob-
lastním plánem rozvoje lesů. 

Vypracovat projekt prvku ÚSES (jeho západní části), který zohlední veškeré biotické a abio-
tické vlivy spolupůsobící v lokalitě. Dosadba autochtonních dřevin podle příslušné STG. 
Použita by měla být sadba odrostků výše nejméně 1 m, s dostatečně velkým kořenovým 

systémem. Postačující jsou prostokořenné sazenice, mohou být ale i balové. Nejvhodnějším 
obdobím pro realizaci výsadeb je podzim nebo časné jaro. Všechny sazenice musejí být 
vysazeny do jamek, jejichž objem je dostatečný pro přirozené rozmístění kořenového 
systému. Statické zajištění je ideální dřevěnými kůly. Proti suchu, konkurenci plevelů, 

ohryzu, vytloukání zvěří, větru a sluneční radiaci je třeba vysazovance chránit. Proti kon-
kurenčním rostlinám a vysychání se používá kryt kořenové mísy tvořený kůrovým mulčem 

tloušťky dostačující pro zamezení růstu plevelů (vrstva 100 - 150 mm) nebo mulčovací 
plachetka z biotextílie o rozměru 0,65 x 0,65 m. Klade se na povrch kořenové mísy a upev-
ňuje vhodným místním materiálem (například kameny). Mulčovací materiál se nepřihrnuje 
až ke kmínku. Proti okusu se kmeny obalují drátěným pletivem nebo jutovým pásem, který 

rovněž poskytuje účinnou ochranu sazenice před nepříznivým vlivem slunečního záření. 
Dřeviny vyžadují v prvých letech po výsadbě odborný dohled, protože často reagují na 

specifické poměry nového stanoviště negativně – dochází ke keřovému růstu, jednostranným 
deformacím kosterních větví, postupnému krnění, vícekmennému růstu či projevům hyper-

plastie, deformacím terminálu a podobným poruchám růstu, které dokáže odborník včas 
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odhalit a z větší míry potlačit správně zvoleným typem řezu. Tímto způsobem lze předejít 
většímu propadu výsadeb. 

Na lučních porostech kosení dle stavu společenstva zpravidla jedenkrát až dvakrát ročně 
s občasným vynecháním některé sezóny na malé části plochy střídavě v různých místech lo-
kality tak, aby byla umožněna existence druhů neschopných regenerace v cyklu pravidelných 
sečí (bližší údaje jsou velmi podrobně uvedeny v knize Péče o chráněná území – I. Nelesní 
společenstva, I. Míchal, V. Petříček a kol., AOPaK Praha 1999). Termín seče upravovat dle 
aktuálního složení společenstev, případně jej střídat v různých letech. Kosení v suchém ob-

dobí s použitím lehké mechanizace, v trvale podmáčených partiích alespoň občasné ruční ko-
sení. Pokos pokud možno sušit přirozeným způsobem na místě (mimo ruderální partie). 

Ladní vegetaci ponechat bez zásahu, pouze s větším časovým odstupem (2-3 roky) kosit par-
tie bez dřevinných náletů. 
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Číslo 24 
Mapa 6 
Název Na Jahodovém potoce 

Charakter Lokální biocentrum 
Velikost 3,33 ha 

Lesní typ, 
BPEJ 

2C2 (Vysýchavá buková doubrava lipnicová na příkrých slunných svazích), 2S1 (Svěží bu-
ková doubrava s kapradinami) 

 
5.32.11, 5.39.39, 5.40.78, 5.68.11 

STG 2AB3, 2B2-3, 3AB-B2, 3B5 (popis v textové části zprávy) 
Popis Louky, ladní vegetace a porosty nelesních dřevin, lesní porost. 

 

Doporučení V lesním porostu zachovat a chránit, respektive prohloubit přirozený charakter porostů dle 
SLT. Stávající listnáče udržovat do vysokého věku převážně jen zásahy charakteru zdravot-
ního výběru. Vhodnými opatřeními podpořit přirozenou obnovu žádoucích dřevin. V přimě-

řené míře zachovat podíl odumírajících a tlejících padlých stromů. Výchova zaměřená na 
udržení přirozené skladby, přeměnit druhovou skladbu dle SLT. Zachování přirozeného slo-
žení stromového patra, udržování nízkých stavů zvěře, ochrana přirozeného zmlazení. Cílová 

dřevinná skladba: 2C - vysýchavá buková doubrava - dub 70%, buk 20%, habr 10%, 2S - 
svěží buková doubrava - dub 60%, buk 30%, habr 10%. Strategie musí být závislá na součas-
ném stavu, ideální je usměrňovaný polopřírodní vývoj. Principy ochrany lesa (včetně pone-

chání odumřelé dřevní hmoty) musejí být v souladu s Oblastním plánem rozvoje lesů. 
Na lučních porostech kosení dle stavu společenstva zpravidla jedenkrát až dvakrát ročně 

s občasným vynecháním některé sezóny na malé části plochy střídavě v různých místech lo-
kality tak, aby byla umožněna existence druhů neschopných regenerace v cyklu pravidelných 
sečí (bližší údaje jsou velmi podrobně uvedeny v knize Péče o chráněná území – I. Nelesní 
společenstva, I. Míchal, V. Petříček a kol., AOPaK Praha 1999). Termín seče upravovat dle 
aktuálního složení společenstev, případně jej střídat v různých letech. Kosení v suchém ob-

dobí s použitím lehké mechanizace, v trvale podmáčených partiích alespoň občasné ruční ko-
sení. Pokos pokud možno sušit přirozeným způsobem na místě (mimo ruderální partie). 

Ladní vegetaci ponechat bez zásahu, pouze s větším časovým odstupem (2-3 roky) kosit par-
tie bez dřevinných náletů. 
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Číslo 25 
Mapa 3 + 6 
Název Jahodový potok V loužích 

Charakter Lokální biokoridor 
Velikost 1,75 ha 

Lesní typ, 
BPEJ 

2C2 (Vysýchavá buková doubrava lipnicová na příkrých slunných svazích), 2S7 (Svěží bu-
ková doubrava), 3V1 (Vlhká dubová bučina netýkavková v méně skloněných úžlabinách a 

prameništích) 
 

5.40.78, 5.50.11, 5.68.11 
STG 2AB3, 2B2-3, 3B2, 3BC3-4, 3AB4, 3B5 (popis v textové části zprávy) 
Popis Louky, ladní vegetace a porosty nelesních dřevin, lesní porost. 

 

Doporučení V lesním porostu zachovat a chránit, respektive prohloubit přirozený charakter porostů dle 
SLT. Stávající listnáče udržovat do vysokého věku převážně jen zásahy charakteru zdravot-
ního výběru. Vhodnými opatřeními podpořit přirozenou obnovu žádoucích dřevin. V přimě-

řené míře zachovat podíl odumírajících a tlejících padlých stromů. Výchova zaměřená na 
udržení přirozené skladby, přeměnit druhovou skladbu dle SLT. Zachování přirozeného slo-
žení stromového patra, udržování nízkých stavů zvěře, ochrana přirozeného zmlazení. Cílová 

dřevinná skladba: 2C - vysýchavá buková doubrava - dub 70%, buk 20%, habr 10%, 2S - 
svěží buková doubrava - dub 60%, buk 30%, habr 10%, 3V - vlhká dubová bučina - buk 
30%, dub 30%, jedle 30%, javor 10%, příměs jasanu a olše. Strategie musí být závislá na 

současném stavu, ideální je usměrňovaný polopřírodní vývoj. Principy ochrany lesa (včetně 
ponechání odumřelé dřevní hmoty) musejí být v souladu s Oblastním plánem rozvoje lesů. 
Na lučních porostech kosení dle stavu společenstva zpravidla jedenkrát až dvakrát ročně 

s občasným vynecháním některé sezóny na malé části plochy střídavě v různých místech lo-
kality tak, aby byla umožněna existence druhů neschopných regenerace v cyklu pravidelných 
sečí (bližší údaje jsou velmi podrobně uvedeny v knize Péče o chráněná území – I. Nelesní 
společenstva, I. Míchal, V. Petříček a kol., AOPaK Praha 1999). Termín seče upravovat dle 
aktuálního složení společenstev, případně jej střídat v různých letech. Kosení v suchém ob-

dobí s použitím lehké mechanizace, v trvale podmáčených partiích alespoň občasné ruční ko-
sení. Pokos pokud možno sušit přirozeným způsobem na místě (mimo ruderální partie). 

Ladní vegetaci ponechat bez zásahu, pouze s větším časovým odstupem (2-3 roky) kosit par-
tie bez dřevinných náletů. 
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Číslo X 
Mapa 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 
Název Hlubocká obora – Štěchovice 

Charakter Nadregionální biokoridor – vnější (ochranná) zóna 
Velikost 1051,0 ha 

Popis Louky, ladní vegetace, porosty nelesních dřevin, lesní porosty, vodní plochy a toky, zasta-
věné území, orná půda, komunikace. 

Doporučení Při všech zásazích do krajinných segmentů s vyšší ekologickou stabilitou (polopřirozených 
lučních porostů a pastvin, vodních toků s břehovým porostem, porostů nelesních dřevin a les-
ních porostů) je potřebné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody – jedná se o zásah 

do nadregionálního ÚSES. 
 


