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1. Základní identifikační údaje 

 

1.1. Kategorie, název a kód ZCHÚ: přírodní rezervace Dětaňský Chlum, 2474  

         

 

1.2. Platný právní předpis nebo rozhodnutí o vyhlášení o ZCHÚ: 

Vyhlášeno Výnosem Ministerstva školství a kultury ze dne 18. 11. 1967 pod číslem jednacím: 
13.904/67-II/2 

 

1.3. ZCHÚ spadá pod správu: Krajského úřadu Ústeckého kraje 

          

1.4. Katastrální území: Nepomyšl 

 

1.5. Obec: Nepomyšl 

1.6. Parcelní vymezení:  

2957/2 č., mapový výřez - viz příloha 
 

1.7. Základní údaje o lese v ZCHÚ 

Přírodní lesní oblast: 4 Doupovské hory 

Lesní hospodářský celek: Žatec 

Platnost LHP: 1.1. 2008 – 31.12. 2017 

Porostní vymezení 

oddělení 119 oddělení 119 

dílec  A dílec A 

porostní skupina 0 porostní skupina 1a 

plocha 0,40 ha plocha 0,31 ha 

oddělení 119 oddělení 119 

dílec A dílec A 

porostní skupina 1b porostní skupina 2 

plocha 0,20 ha plocha 1,49 

oddělení 119 oddělení 119 
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dílec A dílec A 

porostní skupina 3a porostní skupina  3b 

plocha 0,36 plocha 0,70 ha 

Oddělení 119 oddělení 119 

dílec A dílec A 

porostní skupina 4 porostní skupina 10 

plocha 0,79 ha plocha 0,12 ha 

Oddělení 119 oddělení 119 

dílec  A dílec A 

porostní skupina 5 porostní skupina 14a 

plocha 0,20 plocha 7,05 ha 

oddělení 119 oddělení 119 

dílec A dílec  A 

porostní skupina 14b porostní skupina 15 

plocha 3,60 ha plocha 1,16 

Oddělení 119 oddělení 119 

dílec A dílec A 

porostní skupina 14c porostní skupina 17 

plocha 1,44 ha plocha 0,84 

oddělení 119 oddělení  119 

dílec B dílec C 

porostní skupina 13 porostní skupina  5 

plocha 8,16 plocha 0,66 ha 

oddělení 119 oddělení 119 

dílec C dílec C 

porostní skupina 9 porostní skupina 12 
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plocha 0,68 ha plocha 1,90 ha 

oddělení 119   

dílec  C   

porostní skupina 13   

plocha 4,68 ha   

 

Odborný lesní hospodář: Lesní správa Žatec 

Organizace lesního hospodářství: LČR s.p.  

Nižší organizační jednotka: Lesní správa Žatec 

1.8. Výměra ZCHÚ 

Celková výměra ZCHÚ: 35 600 m2 (dle výpisu parcel z katastru nemovitostí) 

z toho výměra lesních pozemků podle parcelního vymezení: 35 600 m2 

 výměra lesní půdy:  35 600 m2 

 bezlesí: - 

z toho výměra jiných pozemků podle parcelního vymezení:  

 výměra zemědělských pozemků: - 

 výměra vodních ploch: -  

 výměra ostatních ploch: - 

 

2. Odborné a věcné odůvodnění zásahů a opatření 

2.1. Současné předměty ochrany v pořadí podle významu 

Teplomilné doubravy s enklávami stepních trávníků na mělkých kamenitých podkladech 
s bohatou florou a faunou. 

2.2. Stručná charakteristika ZCHÚ a jeho přírodních podmínek 

Geologie: Náhorní plošina se vytvořila na třetihorním neovulkanickém tělese leucitického 
bazanitu oligomiocenního stáří. Bazanit je součástí neovulkanického komplexu Doupovských 
hor. Půda je hlinito-kamenitá, poměrně mělká a vysychavá.  

Vegetace: Největší část přírodní rezervace tvoří teplomilné doubravy s bohatým keřovým a 
bylinným podrostem s přechodem do otevřených stepních trávníků, kde se stromové patro 
vyskytuje pouze v podobě soliterních dřevin. Výrazný je podíl rostlinných druhů suchých 
keřových lemů. Okrajové porosty, především v západní části rezervace jsou ochranářsky 
méně významné – jde o druhově chudší, kulturní lesní porosty s výskytem acidofytů a 
nitrofytů.  
V dalším textu jsou vyjmenovány nalezené biotopy podle katalogu biotopů (CHYTRÝ, 
KUČERA, KOČÍ 2001). Přes zdánlivě plošnou omezenost území, jsou vegetační poměry 
velmi pestré a komplikované.  
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Teplomilné trávníky 
T 3.5 Acidofilní suché trávníky – Acidophilous dry grasslands (6210 Semi-natural dry 
grasslands and scrubland facies on calcareous substrates 
T3.4 Širokolisté suché trávníky – Broad-leaved dry grasslands (6210 Semi-natural dry 
grasslands and scrubland facies on calcareous substrates) 
T 3.3 Úzkolisté suché trávníky – Narrow-leaved dry grasslands (6210 Semi-natural dry 
grasslands and scrubland facies on calcareous substrates) 
 
Jsou rozšířeny v centrální části, kde horninový substrát vystupuje nejblíže k povrchu země a 
kde se stromové patro vlivem extrémních podmínek nemá šanci rozvinout. Travinná 
společenstva se velmi výrazně prolínají se společenstvy keřových lemů, nízkých xerofilních 
křovin a bazifilních teplomilných doubrav. Prakticky je nelze vylišit do mapového podkladu – 
jsou roztroušeny ostrůvkovitě po náhorní plošině a jsou velmi málo reprezentativní. To ovšem 
neznamená, že tyto biotopy nejsou cenné. Lze konstatovat, že torza stepních trávníků je 
možné zařadit do biotopu Acidofilních suchých trávníků (T3.5), s elementy širokolistých i 
úzkolistých suchých trávníků (T3.3 a T3.4). Výskyt acidofilních trávníků lze vysvětlit 
vymýváním půdního horizontu, opadem z jehličnatých dřevin a spadem kyselých srážek 
v minulosti. Soudě podle bohatosti rostlinného patra však není acidifikace prostředí zásadním 
problémem, naopak pro některé druhy (Dianthus sylvaticus) je určitá acidita prostředí 
podmínkou k přežití.       
 
Suché bylinné lemy 
T4.1 Suché bylinné lemy – Dry herbaceous fringes 
Tyto rostlinné formace jsou v zájmovém území hojně rozšířeny. Jsou poněkud ochuzeny o 
některé diagnostické druhy, bohatě je ale zastupují jiní zástupci formace a to ve zvýšené 
pokryvnosti. Ze zástupců je možné jmenovat např. Anthericum ramosum, Geranium 
sanguineum, Peucedanum cervaria ad. 
 
Nízké xerofilní křoviny 
K4 Nízké xerofilní křoviny – Low xeric scrub (40A0* Continental deciduou thickets) 
jsou prioritním stanovištěm v rámci programu Natura 2000. Zastupují stromové patro na 
exponovaných místech, kde se stromová vegetace nerozvíjí. Porosty skalníku (Cotoneaster 
integerrimus) místy vytvářejí neprostupné, rozsáhlé houštiny, pomístně se vyskytuje také růže 
galská (Rosa gallica). Bylinná vegetace koresponduje s předcházejícím formačním typem. 
 
Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy 
L6.4 Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy Central Europaean basiphilous 
thermophilous oak forests (91I0* Euro-Siberian steppe oak woods) jsou také prioritním 
stanovištěm. Jsou nejhojněji rozšířenou formací v zájmovém území. Vegetace tohoto 
formačního typu proniká i do otevřených ploch a zastupuje tak stepní formace, které se příliš 
neuplatňují, resp. se uplatňují, ale pouze velmi omezeně. V této formaci se vyskytují i druhy 
chladnějších poloh (např. Phyteuma spicatum), což je dáno vyšší nadmořskou výškou a mírně 
teplým klimatem. Klimatický fenomén Doupovských hor, vysoká záhřevnost a bohaté 
minerální zásobení horninového podloží se zde však naplno rozvíjí a dává tak extrazonálně 
vyniknout teplomilné vegetaci, která by se na ,lokalitě zřejmě vůbec nevyskytovala. 
Významnými elementy této formace jsou především Betonica officinalis, Serratula tinctoria, 
Anthericum ramosum, Potentilla alba ad. 
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Zvířena: Entomofauna je přímo vázána na typ stanoviště – jedná se o teplomilné druhy. 
V rezervaci se vyskytuje poměrně silná populace zmije obecné. Z dalších obratlovců je 
významný výskyt pěvců, vázaných na dutiny. Z dalších ptáků je významný výskyt dudka 
chocholatého, čápa černého a výra velkého. Přírodní rezervace je součástí ptačí oblasti 
Doupovské hory.  

Natura 2000: 
Území PR Dětaňský Chlum je součástí ptačí oblasti Doupovské hory a Evropsky významné 
lokality Doupovské hory (CZ0424125). Zahrnutí území PR do výše uvedených velkoplošných 
lokalit svědčí o významu a cennosti území. 
 

2.3. Historie využívání území a další zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti 

Lesní porosty nemohly být ani v minulosti úživnější. Jednalo se zřejmě vždy o pařezinu 
s bohatou výmladností a krátkou mýtní dobou. Lesy byly využívány především jako zdroj 
paliva. Světlé a druhově bohaté lesy a navazující travnaté porosty mohly být využity také 
k pastvě ovcí a koz.  

2.4. Současné škodlivé vlivy a možná rizika 

• tracheomykoza a další choroby dubů vlivem extrémních stanovištních podmínek 

• eutrofizace lesních porostů i travinných společenstev 
• acidifikace porostů vlivem hospodaření v lesích v okolí s důrazem na jehličnaté 

dřeviny 

Pro správný rozbor škodlivých vlivů a rizik přírodní rezervace je nutné zpracovat studie, které 
upřesní jednotlivé činnosti a formy managementu v tomto ZCHÚ:  

• Aktualizovat, resp. doplnit biologické průzkumy a studie (botanika nižších rostlin, 
zoologie, entomologie dalších skupin – blanokřídlí, motýli, dendrologie a 
fytopatologie) a podle zjištěných výsledků upravit činnosti k udržení a zlepšení 
populací jednotlivých druhů a ekosystémů; 

• Průběžně monitorovat výsledky prováděných managementových opatření – stanovení 
trvalých fytocenologických ploch 

 

2.5.1 Lesní plochy  

 

Oddělení, 
porost, 

porostní 
skupina 

Výměra 
(ha) 

Aktuální 
věk 

Lesní typ Současná dřevinná skladba, 
zastoupení 

119 A 0 0,40 0 2S6 DB80,LP20 
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119 A 1a 0,31 2 2S6 DB100 

119 A 1b 0,20 7 2X3 DB100 

119 A 2 1,49 15 2X3 MD50, BO40,DB10 

119 A 3a 0,36 28 2S6 MD50, DB50 

119 A 3b 0,70 23 2S6 BR70, DB15, KL10, BO5 

119 A 4 0,79 35 2S6 OS60, KL40 

119 A 5 0,20 48 2S6 JR30, JS20, DB20, OS20, KL10 

119 A 10 0,12 96 1Z3 SM100 

119 A 14a 7,05 139 2X3 DB90, BO5, MD5 

119 A 14b 3,60 135 2X3 DB95, BO5 

119 A 14c 1,44 131 2X3 MD80, DB20 

119 A 15 1,16 145 2S6 BO65, DB30, MD5 

119 A 17 0,84 199 1Z3 DB90, BO10 

119 B 13 8,16 126 2X3 DB100 

119 C 5  0,66 45 2S6 LP45, OS30, DB10, BR10, SM5 

119 C 9 0,68 86 2S6 SM90, BR1OO 

119 C 12 1,98 118 2C3 DB80, MD15, BO5 

119 C 13 4,68 123 2X3 DB60, BO30, MD10 
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2.5.2 Srovnání přirozené a aktuální dřevinné skladby v PR Dětaňský Chlum 

Oddělení, 
porost, 

porostní skupina 

lesní typ současná dřevinná 
skladba přirozená dřevinná skladba 

119 A 0 2S6 svěží buková 
doubrava 

db 8, lp 2 bo 0-+, db 5-7, bk 1-3, hb 
+-2, lp +-2 

119 A 1a 2S6 svěží buková 
doubrava 

db 10 bo 0-+, db 5-7, bk 1-3, hb 
+-2, lp +-2 

119 A 1b 2X3 dřínová doubrava s 
bukem 

db 10 dbz+dbl 2-6, dbp 1-6, (bbk, 
hb, bř, muk, břek, lpm) 3-
4, bk 0-2 

119 A 2 2X3 dřínová doubrava s 
bukem 

md 5,bo 4, db 1 dbz+dbl 2-6, dbp 1-6, (bbk, 
hb, bř, muk, břek, lpm) 3-
4, bk 0-2 

119 A 3a 2S6 svěží buková 
doubrava 

md 5, db 5 bo 0-+, db 5-7, bk 1-3, hb 
+-2, lp +-2 

119 A 3b 2S6 svěží buková 
doubrava 

br 7,db+1, kl 1, 
bo +0 

bo 0-+, db 5-7, bk 1-3, hb 
+-2, lp +-2 

119 A 4  2S6 svěží buková 
doubrava 

os 6, kl 4 bo 0-+, db 5-7, bk 1-3, hb 
+-2, lp +-2 

119 A 5 2S6 svěží buková 
doubrava 

jr 3, js 2,db 2, os 
2, kl 1 

bo 0-+, db 5-7, bk 1-3, hb 
+-2, lp +-2 

119 A 10 1Z3 zakrslá doubrava sm 10 bo +-2, dbz 4-9, bk 0-3, lp 
+-1, bř +-2, (jř, břek, muk) 
+ 

119 A 14a 2X3 dřínová doubrava s 
bukem 

db 9, bo 5, md 5 dbz+dbl 2-6, dbp 1-6, (bbk, 
hb, bř, muk, břek, lpm) 3-
4, bk 0-2 

119 A 14b 2X3 dřínová doubrava s 
bukem 

db+ 9, bo 5 dbz+dbl 2-6, dbp 1-6, (bbk, 
hb, bř, muk, břek, lpm) 3-
4, bk 0-2 
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119 A 14c 2X3 dřínová doubrava s 
bukem 

md 8, db 2 dbz+dbl 2-6, dbp 1-6, (bbk, 
hb, bř, muk, břek, lpm) 3-
4, bk 0-2 

119 A 15 2S6 svěží buková 
doubrava 

bo +6, db 3, md 
+0 

bo 0-+, db 5-7, bk 1-3, hb 
+-2, lp +-2 

119 A 17 1Z3 zakrslá doubrava db 9, bo 1 bo +-2, dbz 4-9, bk 0-3, lp 
+-1, bř +-2, (jř, břek, muk) 
+ 

119 B 13 2X3 dřínová doubrava s 
bukem 

db 10 dbz+dbl 2-6, dbp 1-6, (bbk, 
hb, bř, muk, břek, lpm) 3-
4, bk 0-2 

119 C 5 2S6 svěží buková 
doubrava 

lp +4, os 3, db 1, 
br 1, sm +0 

bo 0-+, db 5-7, bk 1-3, hb 
+-2, lp +-2 

119 C 9 2S6 svěží buková 
doubrava 

sm 9, br 1 bo 0-+, db 5-7, bk 1-3, hb 
+-2, lp +-2 

119 C 12 2C3 vysýchavá buková 
doubrava 

db 8, md +1, bo 
+0 

bo-+, db 5-8, hb +-3, bk 0-
2, lp +-2, (břek bbk, muk) 
0+- 

119 C 13 2X3 dřínová doubrava s 
bukem 

db 6, bo 3, md 1 dbz+dbl 2-6, dbp 1-6, (bbk, 
hb, bř, muk, břek, lpm) 3-
4, bk 0-2 

 

2.5.3 Nelesní plochy  

V přírodní rezervaci Dětaňský Chlum se nevyskytují nelesní plochy. 

 

2.6. Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů, závěry pro další postup 

V minulých letech bylo prováděno odstranění expanzivních dřevin a kosení travního porostu 
z ploch se stepními trávníky. Tyto zásahy mají jednoznačně pozitivní efekt. Pro podložení 
tohoto efektu je třeba stanovit stálé fytocenologické plochy a provádět monitoring dynamiky 
stanovišť. 
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2.7. Dlouhodobý cíl péče o ZCHÚ 

Lesní porosty 

Zlepšování druhové skladby a zastoupení jednotlivých dřevin ve prospěch teplomilných 
dobrav. Ponechání starých rozpadajících se kmenů a pařezů, zejména cílových dřevin.  
Redukce expandujícího keřového patra (Rosa ssp. – kromě Rosa galica!, Crataegus ssp., 
Prunus spinosa, Sambucus nigra) ve všech částech PR, kromě Cotoneaster integerrimus. 
Potlačování expanzivně se chovající Calamagrostis epigeios. 

 

Stepní společenstva (v rámci LPF) 

Potlačování Calamagrostis epigeios a expanzivně se chovajících keřů, občasné kosení 
travních porostů, vše včetně odstranění vyřezané, resp. pokosené hmoty z území PR. 

2.8. Stanovení prioritních zájmů ochrany přírody v případě kolize 

Prioritním cílem je uchování všech složek xerotermních biotopů – lesních i nelesních. Ke 
kolizi by nemělo dojít, vlastníkem pozemků je s.p. LČR a v LHP nebylo shledáno žádné 
nebezpečí kolize (např. zalesňování, těžba cílových dřevin). 

2.9. Návrhy na doplnění označení a vymezení hranic ZCHÚ, návrhy na řešení 
majetkových (např.vykoupení pozemků) a nájemních vztahů, návrhy na rozšíření 
(zmenšení) území: 

Je nutné revidovat a obnovit stav pruhového hraničního značení a označení tabulemi se 
státním znakem. 

Vzhledem ke kvalitě porostů, ve smyslu vysoké druhové diverzity, reprezentativnosti a 
zachovalosti porostů je nanejvýše vhodné rozšíření přírodní rezervace o území severně od 
stávající rezervace (viz. příloha). Přičlenění provést přehlášením ZCHÚ. 

Zaměřit ZCHÚ! 

3. Plán zásahů a opatření 

3.1. Výčet, popis a lokalizace plánovaných zásahů a opatření 
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3.1.1. Zásahy a opatření v lesních porostech  

Oddělení, 
porost, 

porostní 
skupina 

Výměra 
(ha) 

Navrhovaný zásah (pro 
období platnosti PR) 

Dlouhodobý záměr 

119 A 0 0,40 V současnosti po kalamitní 
těžbě,v rámci LHP plánováno 
zalesnění DB80 a LP20, 
rozvolněním výsadeb 
dosáhnout co nejmenšího 
možného zakmenění 

Přirozená skladba s nižším 
zakmeněním 

119 A 1a 0,31 Ponechat bez zásahu 
přirozenému vývoji.  

Přirozená skladba s nízkým 
zakmeněním 

119 A 1b 0,20 Ponechat bez zásahu 
přirozenému vývoji. 

Přirozená skladba s nízkým 
zakmeněním 

119 A 2 1,49 redukce MD a BO 

jinak ponechat bez zásahu 
přirozenému vývoji. 

Přirozená skladba s nízkým 
zakmeněním 

119 A 3a 0,36 redukce MD 

dále ponechat bez zásahu 
přirozenému vývoji. 

Přirozená skladba s nízkým 
zakmeněním 

119 A 3b 0,70 Posílení přirozené druhové 
skladby 

jinak ponechat bez zásahu 
přirozenému vývoji. 

Přirozená skladba s nízkým 
zakmeněním 

119 A 4 0,79 Redukce OS a KL 

jinak ponechat bez zásahu 
přirozenému vývoji. 

Přirozená skladba s nízkým 
zakmeněním 

119 A 5 0,20 Možné posílení DB 
v neprospěch ostatních dřevin 

Přirozená skladba s nízkým 
zakmeněním 

119 A 10 0,12 Rekonstrukce porostu Přirozená skladba s nízkým 
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zakmeněním 

119 A 14a 7,05 Redukce MD 

Odstraňování expanzivního 
keřového porostu, kosení 
travních porostů 

Přirozená skladba s nízkým 
zakmeněním 

119 A 14b 3,60 ponechat bez zásahu  Přirozená skladba s nízkým 
zakmeněním 

119 A 14c 1,44 Razantní redukce MD Přirozená skladba s nízkým 
zakmeněním 

 119 A 15 1,16 Redukce jehličnatých dřevin Přirozená skladba s nízkým 
zakmeněním 

119 A 17 0,84 Redukce BO, jinak ponechat 
přirozenému vývoji 

Přirozená skladba s nízkým 
zakmeněním 

119 B 13 8,16 Nezalesňovat, ponechání 
současného zakmenění a 
charakteru porostů, možná 
redukce BO a MD 

Odstraňování expanzivního 
keřového porostu, kosení 
travních porostů – pozor na 
Rosa gallica 

Přirozená skladba s nízkým 
zakmeněním 

119 C 5 0,66 Podpora DB a LP, ostatní 
možné redukovat 

Přirozená skladba s nízkým 
zakmeněním 

119 C 9 0,68 Rekonstrukce porostu – výřez 
SM 

Přirozená skladba s nízkým 
zakmeněním 

119 C 12 1,98 Redukce MD Přirozená skladba s nízkým 
zakmeněním 

119 C 13 8,00 Redukce BO a MD 

Odstraňování expanzivního 
keřového porostu, kosení 
travních porostů 

Přirozená skladba s nízkým 
zakmeněním 
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Zásahy nad rámec schváleného lesního hospodářského plánu je možné řešit v rámci dotačního 
systému MŽP.  

3.1.2. Zásahy a opatření na pozemcích mimo lesní porosty a na rybnících, včetně 
ochranného pásma, případně pozemků navržených na rozšíření PR   
 
- 
 
3.1.3. Ostatní zásahy a opatření 
 
Nepovolovat výstavbu mysliveckých zařízení. 
 
3.2. Odborná dokumentace jednotlivých zásahů 
Celé území sledovat co do dynamiky populace Dianthus sylvaticus a dalších významných 
rostlin a na základě monitoringu vyhodnocovat výsledky, směrovat a upřesňovat další 
opatření (dílčí plán péče). 
Zadat další průzkumy (viz. část 2.4.) 
 
3.3. Návrhy na zpřístupnění nebo vzdělávací využití ZCHÚ 
Územím vede turistická stezka. Při vstupu na území PR je nově instalována vkusná 
infotabule. Pro posílení podvědomí širší veřejnosti lze vydat skládačky s informativním 
textem o přírodních rezervacích, které by byly dostupné v infocentrech regionu. 
 
4. Realizace a kontrola 
 
4.1. Péči o ZCHÚ po odborné stránce garantuje, finanční prostředky z dotačních titulů 
MŽP ČR nárokuje, uzavírá smlouvy v rozsahu přidělených prostředků, dohlíží na 
provedení a hotové práce protokolárně přejímá: 
 
Krajský úřad Ústeckého kraje, AOPK ČR  
 
 
4.2. Práce odborně dokumentuje a jejich výsledky vyhodnocuje: 
 
Krajský úřad Ústeckého kraje  
  
4.3. Předpokládané náklady hrazené příslušným orgánem ochrany přírody a 
harmonogram jednotlivých činností: 
 
Pravidelné zásahy: 
Vzhledem k celistvosti území lze pro účely realizace „nelesních“ zásahů (i když na lesním 
půdním fondu) vymezit jedinou plochu. Lokalizace této plochy je patrná z výřezu ZM 1: 
10 000. Pracovní plocha má rozlohu okolo 10 ha. Na této ploše by se mělo provádět 
odstraňování expanzivních křovin a periodické kosení travních porostů. Za účelem plánování 
kosení lze pracovní plochu rozdělit zhruba na 5 ha dílčí plochy a tyto plochy postupně kosit 
alespoň 1x za dva roky. Kosení travních porostů zahrnuje také likvidaci Calamagrostis 
epigeios, která se musí kosit každoročně. Za účelem plánování odstraňování expanzivních 
křovin lze plochu rozdělit také na dvě dílčí plochy po 5 ha. Po výřezu dřevin je nutné kmínky 
zatřít (nikoliv postřik!) arboricidem. 
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Všechny práce zahrnují provedení popsané práce + následnou likvidaci vyřezané, resp. 
pokosené hmoty (odvoz k dalšímu zpracování nebo spálení na vymezeném místě nebo odvoz 
na skládku). Všechny práce jsou uváděny bez DPH.  
 
 
 
Rok Druh plánované práce Plocha (ha) Cena za 

jednotku (Kč) 
Celkem (Kč) 

2008 Kosení travních porostů 5  14.000,-/ha 70.000,- 
 Odstranění keř. porostu 5 20.000,-/ha 100.000,- 
 Aplikace arboricidu 5 10.000,-/ha 50.000,- 
 Celkem   220.000,- 
2009 Kosení travních porostů 5 14.000,-/ha 70.000,- 
 Odstranění keř. porostu 5 20.000,-/ha 100.000,- 
 Aplikace arboricidu 5 10.000,-/ha 50.000,- 
 Celkem   220.000,- 
2010 Kosení travních porostů 5 14.000,-/ha 70.000,- 
 Odstranění výmladků 10 10.000,-/ha 100.000,- 
 Aplikace arboricidu 10 10.000,-/ha 100.000,- 
 Celkem   270.000,- 
2011 Kosení travních porostů 5 14.000,-/ha 70.000,- 
 Celkem   70.000,- 
2012 Kosení travních porostů 5 14.000,-/ha 70.000,- 
 Celkem   70.000,- 
2013 Kosení travních porostů 5 14.000,-/ha 70.000,- 
 Celkem   70.000,- 
2014 Kosení travních porostů 5 14.000,-/ha 70.000,- 
 Celkem   70.000,- 
2015 Kosení travních porostů 5 14.000,-/ha 70.000,- 
 Odstranění výmladků 10 7.000,-/ha 70.000,- 
 Aplikace arboricidu 10 0,50/ha 5.000,- 
 Celkem   145.000,- 
2016 Kosení travních porostů 5 14.000,-/ha 70.000,- 
 Celkem   70.000,- 
2017 Kosení travních porostů 5 14.000,-/ha 70.000,- 
 Odstranění výmladků 10 7.000,-/ha 70.000,- 
 Aplikace arboricidu 10 0,50/ha 5.000,- 
 Celkem   145.000,- 
Celkem náklady za dobu platnosti plánu péče 1.350.000,-  
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Jednorázové zásahy: 
 
Přehled prací 
 
Rok Druh plánované práce Náklady na 

jednotku 
(Kč) 

Náklady 
celkem za 
rok (K č) 

2008 obnova hraničního pruhového značení (3 km) 1200,-/1 km 3.600,- 
 výroba a instalace stojanů a cedulí se státním 

znakem, výměna starých a poškozených 
2000,-/1 ks 14.000,-  

 provedení průzkumů (viz. kap. 2.4.) 20.000,-/ks 80.000,- 

 geometrické zaměření ZCHÚ  80.000,- 

2012 obnova hraničního pruhového značení 1200,-/1 km 3.600,- 
 nátěr a výměna poškozených stojanů a cedulí se 

státním znakem 
2000,-/1 ks 14.000,-  

2014 provedení inventarizačního průzkumu vyšších rostlin 
20.000,-/ks 20.000,- 

2016 obnova hraničního pruhového značení 1200,-/1 km 3.600,- 
 nátěr a výměna poškozených stojanů a cedulí se 

státním znakem 
2000,-/1 ks 14.000,-  

Celkem za dobu platnosti plánu péče 232 800,- 
 
Uvedené ceny jsou orientační a je předpoklad úpravy podle aktuálních nabídek a vývoje cen 
materiálu a pohonných hmot. 
 
5. Závěrečné údaje 
 
5.1. Použité podklady a informace 
Hejný S. et Slavík B. /ed./ (1988): Květena ČSR I. - Academia Praha 
Hejný S. et Slavík B. /ed./ (1990): Květena ČR II. - Academia Praha 
Hejný S. et Slavík B. /ed./ (1992): Květena ČR III. - Academia Praha 
Kuncová J. et al. (1999): In: Mackovčin P & Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek 
I., Ústecko.- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 
Kubát K. /ed./ (2002): Klíč ke květeně České republiky. Academia Praha 
Moravec  J.  et  al.  (1995):  Rostlinná společenstva České republiky a jejich ohrožení, - 
     Litoměřice, 2. vydání, Severočes. přír., Příloha 1995.  
Slavík B. /ed./ (1995): Květena ČR IV. - Academia. Praha. 
 
 
5.2. Vztah k jiným plánům péče: 
 
5.3. Plán péče zpracoval: 
Bc. Radek Fišer, Pavel Krásenský 
 
5.4. Odborné posouzení ústředního pracoviště AOPK ČR: 
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5.5. Schválení orgánem ochrany přírody 
 
 
V ……………   dne ……….                                Podpis a razítko …………………….. 
  
6. Přílohy 
Příloha č. 1: mapa 1: 10 000   
Příloha č. 2: vymezení pracovní plochy 
Příloha č. 3: ortofotomapa území 
Příloha č. 4: výřez katastrální mapy 
Příloha č. 5: umístění tabulí se státním znakem 
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Příloha 1: výřez z mapy 1:10 000 
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Příloha 2: vymezení pracovní plochy 
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Příloha 3: ortofoto 
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Příloha 4: výřez z katastrální mapy 
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Příloha č. 5: umístění tabulí se státním znakem 

 


