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1. Základní identifika ční a popisné údaje 
 
1.1 Název, kategorie, eviden ční kód ZCHÚ a kategorie IUCN  
481, přírodní památka V hlubokém, IV. - řízená rezervace 
 
 
1.2 Platný právní p ředpis o vyhlášení ZCHÚ  
 
vydal:    Ministerstvo kultury ČSR 
číslo:    výnos č.j. 3.030/70-II/2 
dne:    10.3.1970 
 
změna kategorie CHÚ 
vydal:                    Ministerstvo životního prostředí ČR 
číslo:                    Vyhláška č. 395/92 
datum vydání:        19.2.1992   
 
1.3 Územně-správní členění a překryv s jinými ZCHÚ 
 
Kraj:                                         Ústecký 
Obec s rozšířenou působností: Louny 
Obec:                                        Peruc 
Katastrální území:                    Stradonice u Pátku, Peruc 
CHKO:                                     není 
NP:                                           není 
Ptačí oblast:                              není 
EVL:                                         návrh na doplnění do národního seznamu EVL 
 
 
1.4 Vymezení území podle katastru nemovitostí 

Číslo parcely 
podle KN Katastr Druh pozemku 

podle KN 

Způsob využití 
pozemku podle 

KN 

Výměra 
celková podle KN 

(m2) 

Výměra 
v ZCHÚ (m2) Číslo LV 

1519 Stradonice u P. lesní pozemek  349436 115774 618 
151 č. Peruc lesní pozemek  8454 5417 24 
152 Peruc lesní pozemek  2377 1060 666 

153 č. Peruc lesní pozemek  750436 63791 24 
Celkem    1110703 186042  

 
1.5 Výměra území a jeho ochranného pásma  
Druh pozemku ZCHÚ   

plocha v ha 
OP - vyhlášené 
plocha  v ha 

Způsob využití 
pozemku 

ZCHÚ   
plocha v 0,0000 ha 

lesní  pozemky 18,6042 0  

vodní  plochy 
0 0 

zamokřená plocha 0 
rybník nebo nádrž 0 
vodní tok  0 

trvalé  travní porosty 0 0  

orná půda 0 0 

zemědělské  pozemky 
ostatní 

0 0 

ostatní plochy 
0 0 

neplodná půda  

ostatní způsoby využití jiná plocha 
zastavěné plochy  0 0  

plocha celkem v ha 18,6042 0 
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1.6 Hlavní p ředmět ochrany 
 
1.6.1 Předmět ochrany podle z řizovacího p ředpisu 
Podle původního zřizovacího výnosu č.j. 3.030/70-II/2 ze dne 10.3.1970 bylo zřízeno chráněné naleziště 
V hlubokém k ochraně vzácné teplomilné květeny. 
 
 
1.6.2 Hlavní p ředmět ochrany – sou časný stav 
Společenstva teplomilných doubrav, suťových lesů, pohyblivých sutí a pěchavových trávníků s výskytem 
řady chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. 
 
 
1.7 Cíl ochrany 
Dlouhodobým cílem je přesně stanoveným způsobem lesního hospodaření zajistit existenci a rozvoj  
společenstev teplomilných doubrav na opukových stráních Debeřského potoka. 
 

 
 

2.  Rozbor stavu zvlášt ě chrán ěného území s ohledem na p ředmět a cíl ochrany 
 
 
2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho p řírodních podmínek 
 

Lokalita se nachází 1,75 km severně od obce Peruc v lesnatém prudkém západním až severozápadním 
svahu nad pravým břehem Debeřského potoka v nadmořské výšce 214-334 m n.m. Ve svahu hlubokého 
tektonicky podmíněného údolí Debeřského potoka vystupují nejen druhohorní křídové pískovce cenomanu, 
ale zejména opuky bělohorských vrstev spodního turonu. Půdy jsou mělké, vysychavé a skeletovité, svah je 
místy pokryt opukovou sutí. 
 

Současný stav vegetace chráněného území odpovídá převážně nízkým bazifilním doubravám, habrovým 
doubravám a suťovým lesům. Je však částečně ovlivněn lesním hospodářstvím, preferujícím v minulosti v 
bezprostředním okolí výsadby modřínu a smrku. Ve skutečností však je vegetace západních svahů 
Debeřského údolí velice pestrá a představuje spíše mozaiku svébytných vegetačních typů, jejichž vzájemný 
poměr se časem měnil v závislosti na způsobu obhospodařování pozemků. Dochovaný stav nasvědčuje 
tomu, že lesní porost zřejmě místy býval rozčleněn volnými plochami udržovanými například pastvou nebo 
pařezovým hospodařením v převažujících doubravách. Odpovídá tomu jak ostrůvkovitý výskyt 
světlomilných pionýrských dřevin v současných lesních porostech, tak i relativně bohaté zastoupení druhů 
reliktní nelesní vegetace, jejíž výskyt je jinak v současné době omezen pouze na okolí skalních výchozů a 
erozních ploch bezprostředně za hranicemi chráněného území. 
 

Nejzajímavějším typem  vegetace jsou tzv. dealpinské trávníky s pěchavou vápnomilnou (Sesleria 
albicans), které jsou považovány za pozůstatek z období posledního zalednění a představují zřejmě jeden z 
nejstarších typů přírodní vegetace na území České republiky. V Čechách a na Moravě se vyskytují obvykle 
na zemních teráskách skalnatých svahů převážně severní expozice budovaných vápnitými horninami a jsou 
vlastně ochuzenou variantou vegetace rozšířené běžně například ve vysokých polohách vápencových Alp. 
Plošně omezené porosty pěchavy jsou na území přírodní památky a v jejím bezprostředním okolí vázány na 
skalní výchozy a opukové sutě v prořídlých partiích lesního porostu. 
 

Převažujícím vegetačním typem jsou nicméně bazifilní suchomilné doubravy s charakteristickým 
hromadným výskytem druhů jako kamejka modronachová (Lithospermum purpurocaeruelum) nebo 
třemdava bílá (Dictamnus albus), v nichž je zároveň možné setkat se s celou řadou vzácných druhů 
teplomilných trávníků a lesních okrajů, např. s vítodem nahořklým (Polygala amarella), lněnkou 
bavorskou (Thesium bavarum), trýzelem vonným (Erysimum odoratum), kamejkou lékařskou 
(Lithospermum officinale) nebo střevíčníkem pantoflíčkem (Cypripedium calceolus). Na hlubších půdách 
rostou i náročnější druhy mezofilních lesů, jakým je například okrotice bílá (Cephalanthera damasonium). 
Populace některých druhů jsou však již málo početné nebo v posledních letech vykazují zřetelný úbytek. 
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Na výchozy  opukových (spodní turon) skalních srubů a na jejich osypy je vázán výskyt v České 
republice zcela unikátních pěchavových trávníků. Dominantním druhem je Sesleria albicans, jako 
kodominanta často vystupuje Anthericum ramosum a Carex humilis. Význačnými druhy jsou Polygala 
amarella, Polygala chamaebuxus, Asperula tinctoria, Scabiosa columbaria, Aster amellus, Teucrium 
chamaedris, Thesium bavarum. Přítomny jsou i petrofyty jako např. Thalictrum minus, Galium glaucum. 
Spolu s pěchavovými trávníky je na skalních výchozech přítomna i vegetace nízkých xerofilních křovin 
s dominantním Cotoneaster integerrimus. Obvykle na tuto vegetaci navazuje suťový les, který lze 
v některých případech řadit do as. Seslerio-Tilietum (i když je zde více zastoupen Quercus petrea a tato 
vegetace přechází na méně extrémních místech v Corno-Quercetum). Tato společenstva se vyskytují na 
několika místech Z-SZ orientovaných svahů Debeřského údolí mezi Chrastínem a Perucí. Velmi 
reprezentativní je lokalita nedaleko Krásné vyhlídky a skalní srub 100m Z od hranice přírodní památky 
„V Hlubokém“. 
 
Jako potenciální přirozenou vegetaci území Neuhäuselová, Moravec et al.(1997) mapují: 
1.  Melampyro nemorosi-Carpinetum 
2. Potentillo albae-Quercetum  
3.  Querco-Ulmetum 
 

Mikyška a kol. (1969) v území navíc mapují acidofilní doubravy sv. Quercion robori-petreae, kam se 
řadila vymapovaná vegetace as.  Luzulo albidae-Quercetum petreae, což zhruba odpovídá mapovaným 
lesním jednotkám. Vzhledem k hrubšímu měřítku těchto map se nelze divit, že zde není zaznamenán 
výskyt suťových lesů as. Seslerio-Tilietum, Aceri-Carpinetum a teplomilných doubrav as. Corno-
Quercetum. Tato společenstva jsou sice relativně maloplošná, ale z fytocenologického a fytogeografického 
hlediska velmi důležitá.    
 

I když chráněné území bylo původně vyhlášeno především k ochraně bohaté populace střevíčníku 
pantoflíčku (který zde v současné době roste pouze v malém počtu jedinců převážně mimo hranice 
chráněného území), nejvýznamnější ohroženou rostlinou je zřejmě starček oranžový (Tephroseris 
aurantiaca), jehož zdejší výskyt je posledním v České republice. V minulosti byl na území přírodní 
památky proveden úspěšný pokus o vysazení většího počtu rostlin vypěstovaných v meristémových 
kulturách z materiálu sebraného přímo na lokalitě, přesto je nutné zdejší populaci podpořit dalšími 
opatřeními.Druh se v současné době vyskytuje z větší části mimo hranice přírodní památky. 

 
 
 
Přehled zvlášt ě chrán ěných druh ů rostlin a živo čichů 
 
A. Přírodní spole čenstva 

název společenstva podíl  plochy 
v ZCHÚ (%)  

popis charakteru výskytu 

perialpidské bazifilní teplomilné 
doubravy (L6.1) 

60% 
doubravy s dominantním Quercus petrea a přimíseným 
Q.pubescens na svazích 

středoevropské dubohabřiny (L3.1) 15% 
na křídových sedimentech je to druhově bohatá as. 
Melampyro nemorosi-Carpinetum 

pěchavové trávníky (T3.2) 10% 
na výchozech  opukových skalních srubů či na jejich osypy 
s dominantním druhem Sesleria albicans 

nízké xerofilní křoviny (K4A) 5% 
na hranách několika opukových srubů v Debeřském údolí s 
dominantou Cotoneaster integerrimus 

pohyblivé sutě karbonátových hornin 
(S2.A) 

10% 
vegetace je omezena na osyp pod opukovým skalním 
srubem 

 
 
B. Rostliny 

název druhu  
aktuální 
početnost 

stupeň 
ohrožení 

popis charakteru výskytu 

stařinec oranžový (Tephroseris aurantiaca) 17 ex. §1, C1 teplomilná doubrava 
střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus) 4 trsy §2, C2 teplomilná doubrava mimo CHÚ 
třemdava bílá (Dictamnus albus) hojně §3, C3 teplomilná doubrava 
okrotice bílá (Cephalanthera damasonium) 20-30 ex. §3, C3 teplomilná doubrava 
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plamének přímý (Clematis recta) roztroušeně §3, C3 teplomilná doubrava 
dřín obecný (Cornus mas) řídce §3, C4a teplomilná doubrava 
zimostrázek alpinský (Polygala chamaebuxus) roztroušeně §3, C3 teplomilná doubrava 
astra chlumní (Aster amellus) řídce §3, C3 teplomilná doubrava 
oměj vlčí (Aconitum lycoctonum) řídce §3, C4a teplomilná doubrava 
oměj pestrý (Aconitum variegatum) řídce §3, C3 suťový les 
lilie zlatohlavá (Lilium martagon) roztroušeně §3, C4a teplomilná doubrava 
chrpa chlumní (Centauria triumfettii) několik §3, C3 teplomilná doubrava 
vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) 40-50 ex. §3, C3 teplomilná doubrava 
ostřice tlapkatá oddenkatá                        
(Carex pediformis subsp. rhizoides) 

několik trsů §3, C3 teplomilná doubrava 

vítod nahořklý (Polygala amarella) řídce C2 teplomilná doubrava 
hlaváč fialový (Scabiosa columbaria) řídce C2 teplomilná doubrava 
lněnka bavorská (Thesium bavarum) roztroušeně C2 teplomilná doubrava 
žluťucha menší (Thalictrum minus) roztroušeně C3 teplomilná doubrava 
mařinka barvířská (Asperula tinctoria) řídce C3 teplomilná doubrava 
medovník meduňkolistý                         
(Melitis mellissophyllum) 

roztroušeně §3, C3 teplomilná doubrava, okraje cest 

trýzel vonný (Erysimum odoratum) řídce C3 teplomilná doubrava 
kamejka modronachová              
(Lithospermum purpurocaeruleum) 

hojně C3 teplomilná doubrava 

bělozářka větvitá (Anthericum ramosum) roztroušeně C4a teplomilná doubrava 
ostřice nízká (Carex humilis) roztroušeně C4a teplomilná doubrava 
kruštík širolistý (Epipactis helleborine) roztroušeně C4a teplomilná doubrava 
lýkovec jedovatý (Daphne mezereum) roztroušeně C4a teplomilná doubrava 
mochna bílá (Potentilla alba) roztroušeně C4a teplomilná doubrava 
prvosenka jarní  (Primula veris) hojně C4a teplomilná doubrava 
skalník obecný (Cotoneaster integerrimus) ojediněle C4a teplomilná doubrava 
kalina tušalaj (Viburnum lantana) roztroušeně C4a teplomilná doubrava 

 
 
 
C. Živo čichové 
 

Území přírodní památky i její bezprostřední okolí se vyznačuje rovněž bohatou faunou obratlovců 
vázaných na lesní prostředí. Z více než stovky zaznamenaných druhu je 24 druhů chráněno zákonem. Z 
nejvýznamnějších je možné jmenovat například výra velkého (Bubo bubo), pisíka obecného (Actitis 
hypoleucos) nebo čápa černého (Ciconia nigra). Byl zde zaznamenán výskyt cikády chlumní (Novák 
2002). Vertebratologický inventarizační průzkum byl zpracován v r. 1984 (Tichý 1985) na ploše o velikosti 
cca 35 ha v širokém okolí současné přírodní památky. Výskyt uvedených nálezů není ve zprávě přesně 
lokalizován a nelze je vztáhnout přímo na území současného MCHÚ. Většina uváděných zvláště 
chráněných druhů živočichů je vázána na vodní tok Debeřského potoka a na vodní nádrž. Řada údajů je 
navíc získána formou ústního sdělení od různých neuvedených zdrojů. Z těchto důvodů zde není podán 
přehled zvlášť chráněných druhů živočichů vztahujících se k PP V hlubokém a v kapitole 3.7 je navrženo 
tento průzkum aktualizovat.  
 
 
2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti 
 
a) ochrana p řírody 
Nejběžnějším negativním zásahem do populací ZCHD rostlin byl vždy jejich sběr, zvlášť se to týkalo 
dekorativních druhů (lilie zlatohlavá, střevíčník pantoflíček). Populace střevíčníku v době vyhlášení CHÚ 
představovala přes 300 rostlin než se ji systematických trháním a přenášením do zahrádek podařilo 
zdecimovat na několik jedinců rostoucích zde v současné době.  
Stavba tranzitního plynovodu přes Debeřské údolí přímo nezasáhla do přírodní památky. 
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b) lesní hospodá řství 
Les byl původně obhospodařován ve tvaru nízkého a prosvětleného lesa (pařezina). Později zde nebylo 
zaznamenáno žádné další lesní hospodaření, les má již charakter středněvysokých až vysokých porostů. 
Svahové porosty byly také narušeny budováním lesních cest ve svazích. Negativním jevem bylo také 
dosazování jehličnanů (smrk, borovice, modřín) do původních dubových porostů a vytváření monokultur 
(svahových pásů). 
 
c) turistika 
Přístup k CHÚ je po modré turistické značce a cyklostezce z obce Peruc přes tzv. Čechovu (Krásnou) 
vyhlídku, Horku, lesní komplex Šebín až do Libochovic. Vlastní stezka vede cca 50 m podél od V okraje 
CHÚ. Vzhledem k tomu, že průchodnost CHÚ není příliš dobrá, není také turisty cíleně příliš 
navštěvována. Pěší turistika má pouze lokální nevýrazný charakter (např. v okolí Krásné vyhlídky). 
 
2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhod nutí a právní p ředpisy 
Lesní hospodářský plán (2007-2016) 
 
2.4 Škodlivé vlivy a ohrožení území v sou časnosti 
 
a) lesní hospodá řství 
Nejzávažnějším negativním vlivem v současnosti se zatím absence hospodaření v lesních porostech bez 
obnovních zásahů způsobující změnu nízkých prosvětlených porostů na vysoké porosty s mohutným 
rozvojem keřového patra.  
 
 
2.5 Současný stav zvlášt ě chrán ěného území a p řehled díl čích ploch 
 
2.5.1 Základní údaje o lesích  
Přírodní lesní oblast PLO 17 - Polabí 
Lesní hospodářský celek 1247 Litoměřice 
Výměra LHC v ZCHÚ (ha) 18,6 ha 
Období platnosti LHP (LHO) Platnost LHP 2007-2016 
Organizace lesního hospodářství  Lesní inspektorát Teplice 
Nižší organizační jednotka  LS Velemín 

 
Přehled vým ěr a zastoupení soubor ů lesních typ ů 
 
Přírodní lesní oblast: 

SLT Název SLT Přirozená dřevinná skladba SLT Výměra (ha) Podíl (%) 
1X2 Dřínová doubrava DBZ, DBP, HB, LP, BRK, BB, MK,  BK KR 8,7 47 
1S6 Doubrava na píscích DBZ, BO, HB 5,8 31 
3J1 Lipová javořina BK, JV, LP, DB, JLM 2,1 11 
2K1 Buková doubrava BK, DBZ, BO 2,0 11 

Celkem  18,6 100 % 

 
 
Porovnání p řirozené a sou časné skladby lesa 
 

Zkratka Název dřeviny Současné 
zastoupení (ha) 

Současné zastoupení 
(%) 

Přirozené zastoupení 
(ha) 

Přirozené zastoupení 
 (%) 

DBZ dub zimní 7,7 40 9,6 50 
DBP dub pýřitý 0 0 0,9 5 
HB habr obecný 3,7 20 1,8 10 
LP lípa malolistá 0,9 5 0,9 5 

BRK jeřáb břek + + 0,9 5 
BB javor babyka 0 0 0,9 5 
BK buk lesní 1,8 10 1,8 10 
MK jeřáb muk + + + + 
KL javor klen + + + + 
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JS jasan ztepilý 1,8 10 1,8 10 
BR bříza bradavičnatá 0,9 5 + + 
MD modřín opadavý 0,9 5 0 0 
SM smrk ztepilý 0,9 5 0 0 
BO borovice lesní + + + + 

BOC borovice černá + + 0 0 
Celkem 18,6 100 % 18,6 100 % 

 
 
2.6  Zhodnocení výsledk ů předchozí pé če a závěry pro další postup 

 
V předchozím plánu péče, který byl platný pro období 1997-2006, nebyly navrženy žádné zásahy a 

opatření s ohledem na lesní hospodaření. Obnovní postup byl podmíněn stanovištními poměry 
s doporučením zachovat trvalý zápoj, popř. provádění prořezávek a probírek s protěžováním dřevin cílové 
druhové skladby s docílením mírného rozvolněného zápoje. 

V minulém období v době platnosti LHP zde nebyly plánovány ani provedeny žádné výchovné 
zásahy, které by udržely porosty v řídkém rozvolněném zápoji. Ukazuje se, že ponechání lokality 
v bezzásahovém režimu s postupným zapojením stromového patra není pro teplomilná společenstva rostlin 
představující hlavní předmět ochrany právě ideální. 

Vhodné by bylo, kdyby tato pařezina byla i v budoucnosti jako pařezina obhospodařována. Také je 
důležité pozvolna upravit nevhodnou druhovou skladbu porostu v dolní části území, kde je vyšší zastoupení 
Larix decidua, Pinus niger a Picea abies. Přírodní památku by bylo vhodné rozšířit o blízké skalní sruby a 
také velmi dobře zachované mochnové doubravy na úpatí svahu.  
 
 
2.7 Stanovení prioritních zájm ů ochrany území v p řípadě jejich možné kolize  

Při zajišťování péče o hlavní předmět ochrany se nepředpokládají kolize. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

3. Plán zásah ů a opat ření  
 
3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásah ů a opat ření v ZCHÚ 
 
3.1.1 Rámcové zásady pé če o území nebo zásady jeho jiného využívání 
 
a) péče o lesy 
Číslo směrnice Kategorie lesa Soubory lesních typů 

21a Les ochranný 1S6, 3J1, 2K1 

32e Les zvláštního určení 1X2 

Cílová druhová skladba dřevin (%) při obnově lesa 
SLT  základní dřeviny melior. a zpevňující dřev. ostatní dřeviny 
A)1X2 
B) 1S6 
C) 3J1 
D)2K1 

DBZ , DBP , BB, MK, BRK 
BO, DBZ, HB 
BK, JV, LP, DBZ 
BO, DBZ, BK 

JS1 
LP 
JD, JL, BR 
LP, MD, BR 

Teplomilné keře (K) – DŘ, ŘEŠ, KAT, BRBE 
  

A) Porostní typ  B) Porostní typ C) Porostní typ D) Porostní typ 
Les nízký - dubová pařezina  Les vysoký Les vysoký Les vysoký 

Základní rozhodnutí 
Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní 

doba 
Obmýtí Obnovní 

doba 
Obmýtí Obnovní 

doba 
30 nepřetržitá 120 30 120 30 120 30 

Hospodářský způsob Hospodářský způsob Hospodářský způsob Hospodářský způsob 
výběrový výběroný jednotlivý až skupinový 

výběr 
násečný 

Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty 
prosvětlení porostu, prioritní 
odstraňovní nepůvodních 
dřevin; pařezové hospodaření 

úprava druhové skladby 
s docílením DB8, HB1, BR, 
LP, BO- 
 

úprava druhové skladby úprava druhové skladby 

Způsob obnovy a obnovní postup 
Při obnově preferovat využití 
přirozeného zmlazení bez nutnosti 
umělé dosadby 

Při obnově preferovat využití 
přirozeného zmlazení bez 
nutnosti umělé dosadby 

Při obnově preferovat využití 
přirozeného zmlazení (JV, 
LP)  bez nutnosti umělé 
dosadby 

Při obnově preferovat využití 
přirozeného zmlazení bez 
nutnosti umělé dosadby 

Péče o nálety, nárosty a kultury 
Ponechání přirozenému vývoji, 
v případě potřeby mechanická 
ochrana proti okusu, podpra 
zmlazení 

Ponechání přirozenému vývoji, 
v případě potřeby mechanická 
ochrana proti okusu 

Ponechání přirozenému 
vývoji, v případě potřeby 
mechanická ochrana proti 
okusu 

Ponechání přirozenému 
vývoji, v případě potřeby 
mechanická ochrana proti 
okusu 

Výchova porostů 
Prořezávky a probírky, zásahy 
docílit rozvolnění zápoje 

Prořezávky a probírky, 
zásahy docílit rozvolnění 
zápoje 

Prořezávky a probírky, 
zásahy docílit rozvolnění 
zápoje 

Prořezávky a probírky, 
zásahy docílit rozvolnění 
zápoje 

Opatření ochrany lesa  
Vyloučení plošné obnovy, vyloučit 
použití chemických prostředků 

Vyloučení plošné obnovy, 
vyloučit použití chemických 
prostředků 

Vyloučení plošné obnovy, 
vyloučit použití chemických 
prostředků 

Vyloučení plošné obnovy, 
vyloučit použití chemických 
prostředků 

Provádění nahodilých těžeb 
    

Doporučené technologie 
Omezit  používání těžké techniky, vyloučit její zajíždění do porostů  
Poznámka 
Vybrané staré a odumírající jedince (BK, DB) ponechat jako doupné stromy.  

 
3.1.2 Podrobný vý čet navrhovaných zásah ů a činností v území 
Tabulka A - Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich (Příloha 5) 
 



 9 

3.2  Management v teplomilných bazifilních doubravá ch 
/problematika pařezového hospodaření/ 
 
Úvod 
 

Už od pravěku byly lesní ekosystémy intenzivně využívány lidmi jako zdroj paliva a další biomasy. 
Zvlášť významné byly tradičně provozované hospodářské aktivity v hustě osídlených oblastech nížin a 
pahorkatin; uvědomělý lidský vliv však často sahal vysoko do hor (např. milíře, lesní pastva). Mezi 
poměrně intenzivním využíváním lesů v minulosti a biologickou rozmanitostí lesů obecně existuje 
souvislost. Systémy využívání lesa byly v různé míře promyšlené a regulované, což platí zvláště pro hustěji 
obydlené oblasti kolem velkých řek (střední Čechy, jižní a střední Morava). Jedním z podstatných důsledků 
bylo dlouhodobé ovlivnění druhové a prostorové skladby lesních porostů. Kromě horských oblastí, které 
začal člověk více ovlivňovat patrně až od středověké (případně raně novověké) kolonizace, se asi nikde 
nedá hovořit o čistě přírodních lesích už po několik tisíc let. Les, tak jak ho známe, je společným 
"produktem" přírodních prvků a procesů a hospodářských intervencí člověka. 
 

K nejdůležitějším a nejsystematičtěji prováděným typům tradičního hospodaření patří lesní pastva, 
hrabání steliva pro dobytek, osekávání stromových výmladků jako kvalitní píce pro dobytek, polaření a 
travaření. Les byl, podobně jako dnes, zdrojem dřeva. Nejvíc bylo potřeba palivové dřevo, které se 
získávalo plánovitým pařezovým hospodařením ("těžily" se pařezové výmladky). Všechny tyto způsoby 
obhospodařování lesa vedly k redukci druhů zapojených, stinných a vlhkých "klimaxových" lesů a k 
podpoře druhů adaptovaných na světlé a řídké lesy s režimem častého narušování, které se v současných 
podmínkách stáhly především na lesní okraje. Těmito tradičními metodami byly lesní porosty nížin 
obhospodařovány téměř do poloviny 20. století. 
 

V současné době, po upuštění od některých v současnosti překonaných způsobů obhospodařování lesů, 
se však lesy nížin a pahorkatin mění v zapojené, sukcesně pokročilé stinné lesy. Tyto procesy nám sice 
poskytují cennou informaci o přirozeném vývoji a fungování daných typů lesa, světlomilná, druhově 
bohatá společenstva ale mizí. Mezi lesní společenstva, jejichž struktura a druhové složení závisí v našich 
podmínkách na hospodářských zásazích člověka patří i některé prioritní biotopy podle směrnice 92/43/EHS 
o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin ("Směrnice o 
stanovištích"), jedná se zejména o tyto: 
 
� karpatské a panonské dubohabřiny (L3.3 a L3.4) 
� xerotermní panonské doubravy (L6.1) 
� "stepní" eurosibiřské doubravy (L6.2-L6.5) 
 
 
Charakteristika typu p řírodního stanovišt ě 
 

Rovinaté terény, ploché hřbety nebo mírné svahy v polohách 1.–2. lesního vegetačního stupně jsou 
lokality nejčastěji obsazované společenstvy řazenými k danému typu přírodního stanoviště. Široké rozpětí 
stanovištních podmínek prozrazuje škála zastoupených edafických kategorií, které v systému lesnické 
typologie náležejí do ekologických řad: extrémní, kyselé, živné, obohacené a oglejené. Dominantními 
dřevinami stromového patra jsou dub zimní (Quercus petraea) a dub letní (Q. robur), ke kterým se jako 
příměs připojují nejčastěji javor babyka (Acer campestre) a habr obecný (Carpinus betulus). V 
nejteplejších polohách, zejména na bazických substrátech, nachází uplatnění dub pýřitý (Q. pubescens). 

Na tradičně intenzivně obhospodařované světlé lesy v nižších polohách je dále vázána řada druhů, které 
jsou kriticky či silně ohrožené dle národní legislativy nebo to jsou druhy chráněné mezinárodními 
dohodami. Příklady takových druhů lze nalézt v různých taxonomických skupinách jako jsou houby, 
rostliny, brouci, motýli, drobní savci, ptáci. Některé z těchto druhů se přitom vyskytují v lesních 
společenstvech, které na intenzivním managementu samy závislé nejsou (bučiny, lužní lesy), ale udržení 
populací vzácných druhů podobné zásahy vyžaduje. 
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Historie využívání 
 

Světlé, zpravidla jednoetážové, rozvolněné porosty s druhově bohatým bylinným patrem jsou z 
převážné většiny výsledkem hospodářské činnosti člověka. Využívání lesů k pastvě dobytka a výmladkové 
hospodářství vedly ke zjednodušení prostorové a druhové skladby porostů, čímž byly vytvořeny vhodné 
podmínky pro uplatnění teplomilnějších a světlomilnějších druhů v bylinném podrostu. Dnešní podoba 
lesních porostů často pouze se sporadickým výskytem keřových dřevin je do značné míry podmíněna 
vysokými stavy spárkaté zvěře. 
 
 
Struktura porost ů 
 

Zpravidla jednoduchá struktura lesních porostů čítající druhově, výškově a věkově stejnorodou 
stromovou etáž a často velmi rozmanitou etáž bylinnou je podmíněna několika faktory. Předně je to 
světlomilnost dubu coby hlavní dřeviny a od ní odvislé způsoby hospodaření, preferující různě velké 
holosečné obnovní prvky. Dále způsob využívání lesních porostů v minulosti vedoucí k upřednostňování 
dubu jako dřeviny, která poskytuje tvrdé dřevo, je schopna pařezové výmladnosti a v neposlední řadě 
produkuje plody, které tvořily vítané zpestření potravy v lese paseného dobytka. Neopominutelné jsou v 
této souvislosti již zmiňované neúměrně vysoké stavy zvěře. 
 
 
Ohrožující faktory:  
 
� přeměna porostů blížících se modelu přirozené druhové skladby na porosty geograficky nepůvodních 

dřevin, případně na porosty s převahou borovice lesní 
� vysoké stavy spárkaté zvěře 
 
 
Specifické priority, opat ření a doporu čení 
  
� věnovat zvýšenou pozornost dubu pýřitému, podíl dubu odpovídající alespoň jeho výši před započetím 

obnovy porostní skupiny  
� zabezpečit přirozenou obnovou nebo sazenicemi vypěstovanými z žaludů místních populací šipáku 
� u vybraných porostů zachovat, případně obnovit hospodářský tvar lesa nízkého či středního 
 

Zároveň je třeba osvětou působit na vlastníky lesů, kterými jsou v dotyčných případech často drobní 
soukromníci. Ti by mnohdy rádi využívali své lesy jako zdroj palivového dřeva, avšak při současných 
zákonem stanovených dobách obmýtí mívají tendenci zákon nedodržovat. Řešením by bylo v přesně 
vymezených případech povolit i libovolně krátkou dobu obmýtí, za použití předepsaných metod těžby a 
ostatního využívání lesa (například přepásání domácími zvířaty). V neposlední řadě je třeba osvětou 
působit i na širokou veřejnost, včetně úprav v osnovách ekologické výchovy na základních a středních 
školách. Současný obecně rozšířený "pasivně konzervátorský" pohled na ochranu lesa, který klade důraz na 
ochranu přirozených procesů a s tím spojenou minimalizaci vlivu člověka v chráněných lesních porostech, 
je třeba rozšířit o paralelní pohled "aktivně managementový", který bude vysvětlovat, proč jsou za určitých 
podmínek určité typy hospodaření v lesích z hlediska ochrany přírody stejně legitimní a smysluplné jako 
ponechání lesa přirozenému vývoji. 
 
 
Pěstování pa řezin a lesnická legislativa 
 

Jediný možný způsob ochrany druhů a společenstev vázaných na tradičně obhospodařované lesy je 
obnovení specifických typů managementu. Prvním zásahem je  radikální snížení zakmenění a umožnění tak 
vývoje přirozeného zmlazení - spodní etáže. U porostů dubu zimního je nejvhodnější s tímto převodem 
začít okolo 40 - 50 let věku, abychom využili přírůstu, který u jedinců generativního původu kulminuje ve 
40 letech, u pařezin v tomto věku přírůst pomalu ustává.To je ovšem často v rozporu se současnou 
lesnickou legislativou (např. hrabání steliva a pastvu dobytka zákon o lesích zakazuje). V odůvodněných 
případech - při ochraně druhů chráněných mezinárodními dohodami, druhů silně nebo kriticky ohrožených 
dle národní legislativy ČR či ve vybraných maloplošných chráněných územích - je tedy potřebné, aby 
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lesnická legislativa umožňovala zavedení tradičních typů hospodaření za účelem zachování diverzity 
organismů a společenstev. Lesním zákonem je zakázáno provádět mýtní úmyslnou těžbu v porostech 
mladších 80 let a snižovat výchovnou těžbou zakmenění pod 7. Státní správa lesů (SSL) může v 
odůvodněných případech povolit výjimku. Odůvodněné případy nejsou taxativně určeny. Ani uvedení 
hospodářských souborů ve vyhlášce č. 83/1996 Sb. neukládá SSL povinnost tam, kde porost může být 
zařazen do HS listnatá pařezina tvrdá s obmýtím 40 let a toto obmýtí povolit výjimkou. 
 
 
3.3  Zásady hospodá řského nebo jiného využívání ochranného pásma v četně návrhu 

zásahů a přehledu činností 
Ochranné pásmo je dle zákona 114/92 Sb., odst. 6, § 37 50 m od hranice ZCHÚ. V tomto území nejsou 
plánovány žádné speciální zásahy. 
 

3.4  Zaměření a vyzna čení území v terénu 
Území je nově geodeticky zaměřeno s umístěnými hraničníky v lomových bodech. V případě rozšíření 
hranice CHÚ je třeba zaměřit a označit tu část hranice CHÚ, která doznala navrhované změny (Příloha 2). 
 
3.5  Návrhy pot řebných administrativn ě správních opat ření v území 
Nejsou 
 
3.6  Návrhy na regulaci rekrea čního a sportovního využívání území ve řejností 
Nejsou 
 
3.7  Návrhy na vzd ělávací využití území  
Instalace druhého informačního panelu v horní části lokality, poblíž turistické stezky. 
 
 
 
3.8  Návrhy na pr ůzkum či výzkum území a monitoring 
Vzhledem k tomu, že v tomto území nebyl cíleně proveden botanický průzkum, a průzkum ptáků a 
obratlovců byl proveden v širším okolí i za hranicí CHÚ už v r.1984, je navrženo zpracování těchto 
průzkumů během tohoto období platnosti plánu péče. 
 
 
4. Závěrečné údaje 
 
4.1 Předpokládané náklady hrazené orgánem ochrany p řírody podle jednotlivých zásah ů  
 

Druh zásahu a odhad množství (plochy) Náklady za rok (K č) Náklady za období platnosti PP (K č) 

Jednorázové a časov ě omezené zásahy    
Výroba a instalace informačního panelu  10.000,- 
Geodetické zaměření – část nové hranice  20.000,- 
Obnova pruhového hraničního značení  5.000,- 
Obnova cedulí se státním znakem (nátěr)  3.000,- 
Průzkum ornitologický  10.000,- 
Průzkum drobných zemních savců  10.000,- 
Průzkum botanický  10.000,- 
Celkem (K č)  68.000,-  
 
 
4.2 Použité podklady a zdroje informací  
 
Klouček Z. (1995): Příroda okresu Louny.- Okresní úřad Louny. 
Konvička M., Čížek L., Beneš J. (2006): Ohrožený hmyz nížinných lesů: ochrana a management.- 

Sagittaria, Olomouc. 
Houda J. (1966): Vzácná a chráněná květena Lounska.- ONV Louny. 
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Mackovčin M./ed./(1999): Chráněná území ČR. Vol.I. Ústecko.- AOPK ČR. 
Novák J. (2002). Závěrečná zpráva z mapování biotopů Natura2000.- Ms. (Depon in AOPK ČR, stř. UL) 
Voženílek P. (1994): Změny v rozšíření obojživelníků a palzů na území bývalého Severočeského kraje po 

deseti letech.- Fauna Boh.Septentrionalis, Ústí n.L., Supplementum 1, 19:112. 
Tichý H. (1985): Obratlovci lesního celku V hlubokém u Peruce (okr. Louny).- Fauna Boh.Septentrionalis, 

Ústí n.L., 10:9-20. 
Vaca O. (1982): Inventarizační průzkum na lesním půdním fondu v CHN V hlubokém.- Ms. (Depon in 

AOPK ČR, stř. UL) 
Kolektiv (2006): Pravidla  hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v EVL soustavy Natura2000.- 

Planeta, 14, 9:1-40.  
Rezervační kniha ZCHÚ (Depon in AOPK ČR - stř. Ústí n.L., KÚ Ústeckého kraje) 
Vlastní terénní šetření v r.2007 
 
4.3 Seznam mapových list ů 

 
a) Katastrální mapa (1:2880) 
číslo mapového listu: ZS-II-12-02 
 
b) Státní mapa 1:5000 – odvozená 
číslo mapového listu: Libochovice 7-3, 7-4, 8-3, 8-4 
 
c) Základní mapa České republiky 1:10000 
číslo mapového listu: 12-12-05 
 
4.4 Seznam používaných zkratek 

 
Zkratky dřevin odpovídají příloze č. 4 k vyhl. Mze č. 84/96Sb. 
AOPK ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 
LHP – Lesní hospodářský plán 
LHC – Lesní hospodářský celek 
PR – Přírodní rezervace 
ZCHÚ – Zvláště chráněné území 
ZCHD –Zvláště chráněný druh 
SLT – Soubory lesních typů 
KN – Katastr nemovitostí 
 
4.5 Plán péče zpracoval  
 
Mgr. Jiří Bělohoubek 
Klíšská 480/99, 40001 Ústí nad Labem., j.belohoubek@volny.cz, +420 604 956 991 
Datum zpracování: V-VIII. 2007 
 
Součástí plánu péče jsou dále tyto přílohy a tabulky 
 
Příloha č. 1:  Orientační mapa území se zákresem ZCHÚ 
Příloha č. 2:  Návrh na rozšíření ChÚ  
Příloha č. 3:  Katastrální mapa  
Příloha č. 4:  Informativní výpis vlastníků z KN 
Příloha č. 5:  Lesnická mapa typologická 
Příloha č. 6:  Stupně přirozenosti lesních porostů 
Příloha č. 7:  Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich – Tabulka A 
Příloha č. 8:  Popis dílčích pracovních ploch na lesních pozemcích  – Tabulka B 
Příloha č. 9:  Mapa dílčích ploch s plánovanými zásahy  
Příloha č. 10:  Mapa biotopů 
Příloha č. 11:  Mapa s výskytem vybraných ZCHD rostlin 
Příloha č. 12:  Vznik, hospodaření a ochrana v nízkých lesích v ČR (textový dokument, CD) 
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Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich                                                                                                                                                              Příloha 7 
 
338G 

označení 
porostu 

výměra dílčí 
plochy (ha) 

SLT zastoupení 
SLT (%) 

číslo směrnice/ 
porostní typ 

dřeviny podíl 
dřevin 

(%) 

věk  plánovaný zásah podle LHP naléhavost poznámka / návrh změny 

338 G 9 3,61 1X2 100 dubová pařezina DBZ 65 83 Bez zásahu  1 1. Změna kategorie lesa na LZU 
2. Výchovnou těžbou odstranění MD 
3. Prosvětlení porostů obnovenímt pařezového 

způsobu hospodaření 
4. Přeměna na nízký les 

HB 20 
BR 5 
MD 5 
LP 3 
BK 2 

338 G 3 0,24 1X2 100 mladý březový 
porost s JS, SM 

BR 70 22 Bez zásahu 1 1. Změna kategorie lesa na LZU 
2. Z porostu odstranění SM, snížení zastoupení 
BR a JS, podpořit přirozené zmlazení DB, HB 
3. Maloplošná holoseč 

JS 20 
SM 10 

 
338E 

338 E8 1,44 2K1 80 vysoký smíšený 
les 

DB 45 73 Navržena výchovná těžba na celé 
ploše týkající se DB (3m3), SM 
(3m3), BR (1m3).   

1 U dubu podpořit pařezovou výmladnost, smrk 
vytěžit ve větším objemu (50-70m3), přidat těžbu 
BO (5m3). 

1J1 10 SM 30 
1X2 10 HB 10 

  BO 5 
JS 5 
BR 5 

BOC + 
MD + 
BK + 

338 E9b 6,13 2K1 60 středně vysoký 
pařezový les 

DB 90 89 Navržena výchovná těžba na celé 
ploše týkající se DB (22m3).   

2 1. Změna kategorie lesa na LZU 
2. Reklasifikace na 1X2 
3. Přidat odstranění SM a BOC 

1X2 40 BK 5 
HB 5 
LP + 
BR + 
SM + 

BOC + 

338 E9d 0,89 1X2 100  SM 65 89 Navržena obnovní těžba na části 
plochy 0,39 ha týkající se SM 
(66m3), MD (31m3) a LP (4m3). 
Zalesnění  DB (60), LP (30), BK 
(10).  

2 Rozšíření zásahu na celou plochu oddělení 
MD 30 
LP 5 
BK + 
DB + 
HB + 
BR + 
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338 E11 2,31 1X2 60 smíšený les 
výšky 17-24 m 

SM 50 110 Podle LHP 2007-2016 bude provedena 
obnovní těžba na ploše 0,71 ha a následné 
zalesnění DB 80, LP 10, BK 10 

1 Přistoupit k postupnému odstraňování 
SM, MD 1J1 20 MD 25 

2K1 20 DBZ 15 
  BK 3 

JS 3 
LP 2 
KL 2 
HB + 
BR + 

338 E12 1,06 1S6 50 dubová pařezina DBZ 60 117 Podle LHP 2007-2016 není v této porostní 
skupině plánován žádný zásah 

2 1. Změna kategorie lesa na LZU 
2. Za účelem prosvětlení porostů je 
vhodné k přistoupit k výběrovému 
způsobu hospodaření; odstranění BOC 
3. Pařezové hospodaření (DB), převod 
na nízký les 

1J1 20 BK 30 
3J1 20 HB 10 
2K1 10 BR + 

LP + 
BOC + 

 

338F 
338 F12 2,21 3J1 80 smíšený les na 

suti 
SM 30 112 Podle LHP 2007-2016 není v této porostní skupině 

plánován žádný zásah. 
 

2 1. Změna kategorie lesa na LZU 
2. Výchovnou těžnou odstanit nepůvodní 
dřeviny SM, MD, BO, BOC a podpořit HB, 
LP, DBZ 

JS6 20 DBZ 25 
  LP 15 

MD 10 
KL 10 
JS 10 
BK + 
HB + 
BO + 

BOC + 
338 F8c 1,57 1S6 100 smíšený les SM 35  Podle LHP 2007-2016 není v této porostní skupině 

plánován žádný zásah. 
 

2 Výchovnou těžbou odstraněnit SM, BO, 
MD  DBZ 35 

BO 20 
MD 10 

338 F07b 1,81 2K1 60 smíšený les SM 30 69 Podle LHP 2007-2016 není v této porostní skupině 
plánován žádný zásah. 

 

2 Výchovnou těžbou odstranit SM, BO,  a 
snížit zastpoupení JS 1K4 20 DBZ 30 

1S6 20 BR 25 
  JS 10 

BO 5 
338 F13 teplomilná 

pařezina 
DBZ 70 130 Podle LHP 2007-2016 není v této porostní skupině 

plánován žádný zásah. 
2 Prosvětlení porostu výběrným způsobem; 

potlačení rozvoje keřového patra BK 30 

* stupně naléhavosti jednotlivých zásahů, podle následujícího členění: 

1. stupeň - zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany), 
2. stupeň - zásah vhodný, 
3. stupeň - zásah odložitelný, 
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Povinná lesnická příloha mapa „Stupně přirozenosti lesních porostů” znázorňuje rozdělení porostů do stupňů přirozenosti podle následující tabulky: 
 
 
 

Stupně přirozenosti 
lesních porostů 

 
Druhová 

skladba dřevin 
 

 
 

Přípustné způsoby  
ovlivnění  

lesních porostů 

 
 

Barva 
v 

mapě 
přítomnost 

stanovištně a 
geograficky 
nepůvodních 

dřevin 
(%) 

přítomnost 
všech 

hlavních 
stanovištně a 
geograficky 
původních 
dřevin*) 

1. Les původní 0 - 5 + 1. mýtní těžba jednotlivých stromů (toulavá t.) před více než 100 lety, 
2. odvoz odumřelého dříví před více než 50 lety, 
3. pastva domácích zvířat nebo chov spárkaté zvěře v minulosti, přičemž tyto vlivy na druhovou 
skladbu, strukturu a texturu dřevinné složky jsou v současnosti zanedbatelné 
 

tmavě zelená 

2. Les přírodní 0 - 5 + 1. obnovní (těžba, umělá obnova) a výchovné zásahy sledující hospodářské cíle v minulosti na méně než 
1/4 plochy (v současnosti ne), mýtní těžba s následnou sekundární sukcesí lesa v minulosti, 
2. zásahy sledující cíle ochrany přírody v minulosti (v současnosti ne), 
3. odvoz odumřelého dříví v posl. 50-ti letech (v současnosti ne) 
 

světle zelená 

3. Les přirozený 0-10 + 1. obnovní (těžba, umělá obnova) a výchovné zásahy sledující hospodářské cíle v minulosti na více než 
1/4 plochy (v současnosti ne), 
2. v současnosti pouze zásahy sledující cíle ochrany přírody (zásahy managementové), 
3. nahodilá těžba živých stromů (BO, SM) nalétnutých kůrovci a odvoz tohoto dříví v současnosti 
 

hnědá 

4. Les přírodě blízký 0-50 - - 
 

žlutá 

5. Les přírodě vzdálený 51-90 - - 
 

modrá 

6. Les přírodě cizí 91-100 - - 
 

červená 

7. Holina - - - 
 

bílá 

 
*) přítomnost všech hlavních geograficky a stanovištně původních druhů dřevin, tj. druhů s předpokládaným původním zastoupením více než 20%, v zastoupení nejméně 1% 
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Popis  dílčích pracovních ploch na lesních pozemcích                                                                                                                                               Příloha 8 
 

Plocha 
Odpovídající 
lesní oddělení 

Výměra 
celková  (ha) 

Výměra 
zásahu  (ha) 

Popis plánovaného zásahu Naléhavost Poznámka 

A 338 G 9 3,61 1,6 1. Změna kategorie lesa na LZU 
2. Výchovnou těžbou odstranění MD, BOC 
3. Prosvětlení porostů obnovením pařezového způsobu hospodaření 
4. Přeměna na nízký les 

1 

Pokusná plocha č. A 
- těžba DB namátková, roztroušená, bez 
maloplošných holosečí či clonnou sečí 

B 338 E 12 1,06 1,3 1. Změna kategorie lesa na LZU 
2. Výběrovým způsobem odstranění BOC 
3. Pařezové hospodaření (DB), převod na nízký les 

1 
Pokusná plocha č. B 
- těžba DB namátková, roztroušená, bez 
maloplošných holosečí či clonnou sečí 

C 338 F8c, F12 3,78 1,5 
1. Změna kategorie lesa na LZU 
2. Výchovnou těžnou odstanit nepůvodní dřeviny SM, MD, BO, 

BOC a podpořit HB, LP, DBZ 
3. Pařezové hospodaření (DB), převod na nízký les  

1 

Pokusná plocha č. C 
- těžba DB namátková, roztroušená, bez 
maloplošných holosečí ani clonnou sečí 
- těžba DB pouze na hraně v horní části 
svahu 

D 338 G 9 3,61 1,8 1. Výchovnou těžbou odstranění MD, BO 2  

E 338 E 9b 6,13 3,8 1. Výchovnou těžbou odstranění MD, BO 1  

F 338 E 8, 9b 7,57 2,5  2  

G 
338 E 9d 

0,89 
0,89 

1. Obnovní těžba na celé ploše týkající se SM (66m3), MD (31m3) a 
LP (4m3).  

2. Podpořit  přirozené zmlazení DB, HB, LP  
2  

H 338 E 9b 6,13 0,2 
1. Maloplošnou holosečí odstranění SM, MD 
2. Podpořit  přirozené zmlazení DB, HB, LP 

2  

I 338 G 3 0,24 0,24 1. Maloplošnou holosečí odstranění SM, MD 
2. Podpořit  přirozené zmlazení DB, HB, LP 

2  

J 338 G 9, E 10a, 
E 11 6,72 0,9 

1. Maloplošnou holosečí odstranění SM, MD 
2. Podpořit  přirozené zmlazení DB, HB, LP 

2 
V případě absence vhodného genetického 
materiálu zalesnit  DB (60), LP (30), BK (10). 

K 338 E12, 105 2,06 1,2 1. Výchovnou těžbou odstranění MD, BO, SM 2 Výběrný způsob rozfázovat do několika let 

L 338 F 7b, F 12, 
F13 4,2 2,4 

1. Výchovnou těžbou odstranění MD, BO, SM 
2. Snížit zastoupení JS 

2 Výběrný způsob rozfázovat do několika let 

M 402 0,35 0,35 bez zásahu 3 průsek pod vedením el. napětí 
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