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1. Základní identifikační a popisné údaje 
 
evidenční kód ZCHÚ: 1425 
kategorie ochrany: PP 
název území: Dobšena 
Vydal:  Vyhlášení ONV Gottwaldov 
Číslo:   Rada 
Dne:   16. 9. 1982 
Přehlášení: 
vydal:  Vyhlášení OÚ Zlín 
číslo:   Vyhláška 
dne:   1. 10. 1991 
 
1.2 Údaje o lokalizaci území 
kraj:        Zlínský 
okres:      Zlín 
obec s rozšířenou působností:   Valašské Klobouky 
obec:      Valašské Klobouky 
katastrální území:    Valašské Klobouky 
 
Příloha: 
Orientační mapa území PP Dobšena 
 
1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí 
 
Zvláště chráněné území: 
 
Katastrální území: 776319,  Valašské Klobouky  
Číslo 
parcely 
podle 
DKM 

Číslo 
parcely 
podle PK 
nebo jiných 
evidencí 

Druh pozemku podle 
DKM 

Způsob využití pozemku 
podle DKM 

Číslo listu 
vlastnictví 
 

Výměra parcely 
celková (m2) 

Výměra parcely 
v ZCHÚ (m2) 

4139/1  ostatní plocha jiná plocha 1404 14306 14306 
3932/15  lesní pozemek  2083 4430 8 
3932/16  lesní pozemek  1404 368 368 
3932/19  lesní pozemek  847 36 3 

 
Pozn.: Celková výměra činí 1,4685 ha. Byla získána z katastru nemovitostí  (který byl zdigitalizován tudíž platí 
DKM) a odpovídá i rozloze v GIS. Hranice navíc odpovídají geod. zaměření (zatím ale nedošlo k zápisu do KN). 
 
Ochranné pásmo: 
Ochranné pásmo není vyhlášené, je jím tedy dle § 37 zákona č. 114/1992 Sb. pás do 
vzdálenosti 50 m od hranice ZCHÚ. 
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1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma  
Celková výměra ZCHÚ: 1,4861 ha dle vyhlášení, 1,4685 po digitalizaci.  
 

Druh pozemku ZCHÚ   
plocha v ha 

OP - vyhlášené 
plocha v ha 

Způsob využití 
pozemku 

ZCHÚ   
plocha v 0,0000 ha 

lesní pozemky 0,0379 0  

zamokřená plocha 0 

rybník nebo nádrž 0 

vodní plochy 0 0 

vodní tok  0 

trvalé travní porosty 0 0 

orná půda 0 0 

zemědělské 
pozemky ostatní 

0 0 

 

neplodná půda 0 ostatní plochy 1,4306 0 

ostatní způsoby 
využití 

1,4306 

Zastavěné 
plochy a nádvoří 

0 0 

plocha celkem v 
0,0000 ha 

1,4685 0 

 

 
1.5 Překryv území s jinými chráněnými územími 
CHKO:       Bílé Karpaty 
 
1.6 Kategorie IUCN 
IV. – řízená rezervace 
 
1.7 Hlavní předmět ochrany 
Extenzívní pastvina s prameništěm s populací kruštíku bahenního (Epipactis palustris) a 
dalších lučních vstavačovitých. 
 
1.7.1 Předmět ochrany podle zřizovacího předpisu 
Posláním přírodní památky je uchování krajinářských hodnot území, ochrana významných 
rostlinných a živočišných společenstev, jejichž zachování je nezbytným předpokladem pro 
vytvoření kostry ekologické stability krajiny. 
 
1.7.2 Hlavní předmět ochrany – současný stav 
A. přírodní společenstva 
 

název společenstva podíl  plochy 
v ZCHÚ (%)  

popis charakteru výskytu 

květnaté louky asociace 
Brachypodio–Molinietum 

65 teplomilná společenstva s přechody ke svazu Cynosurion po 
celém území  

pěnovcový mokřad svazu 
Caricion davallianae 

1 mokřad v sz. části  seg. 5 
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B. populace druhů 
 

název druhu  aktuální 
početnost nebo 
vitalita 
populace v 
ZCHÚ 

stupeň 
ohrožení 
podle 
červeného 
seznamu 

popis charakteru výskytu 

kruštík bahenní 
 (Epipactis palustris) 

vzácně C2 na mokřadu 

 
1.8 Cíl ochrany 
Zachování bezlesí a udržení biodiversity. 
 

 
2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět a 
cíl ochrany 
 
2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních podmínek 
Extenzívní pastvina s prameništěm, lemovaná lesem na jihozápadním svahu Královce (655 m) 
2 km jihovýchodně od Valašských Klobouk.  
 

Geologie a pedologie 
Lokalita se nachází v magurském flyšovém pásmu, představovaném dílčí jednotkou 
bystrickou, která se člení na zlínské souvrství, bystrické vrstvy a belovežské souvrství. 
Bystrické vrstvy mají převahu vápnitých jílovců a slínovců (střední až spodní eocén), 
belovežské souvrství tvoří rudohnědé jílovce (spodní eocén až svrchní paleocén). Kvartérní 
uloženiny jsou deluviálního původu. 
Půdním typem je kambizem pseudoglejová var. kyselá až kambizem dystrická, těžší střední 
zrnitosti. (IVAN  in MACKOVČIN et al. 2002). 
 
Geomorfologie 
Území patří geomorfologicky do Kyčerské vrchoviny s významným vrchem Končitá (817 m). 
PP se nachází v horní části členitého údolního uzávěru krátkého levostranného přítoku 
Klobouckého potoka. Údolí přítoku  má generelní směr SV–JZ, expozice svahu je k J a JZ, 

příkré sklony kolem 20o (IVAN  in MACKOVČIN et al. 2002). 
Nadmořská výška chráněného území je 525–580 m. 
 
Hydrologie 
Chráněné území je odvodňováno  Kloboučkou, která pramení na SV úpatí Požáru (781 m n. 
m.) a protéká Valašskými Klobouky.  Po soutoku s Návojským potokem v Brumově se jako 
Brumovka vlévá v Bylnici do Vláry.  
V PP se nachází jedno prameniště. 

 
Klima 
Studované území je na základě klimatických charakteristik zařazeno do oblasti chladné, pro 
niž je charakteristické krátké, mírně chladné, vlhké léto (průměrná teplota v červenci 15–16 
°C s 10–30 letními dny a 500–600 mm srážkového úhrnu ve vegetačním období),  s mírně 
chladným jarem (průměrná teplota v dubnu 4–6 °C) a mírným podzimem (průměrná teplota v 
říjnu 6–7 °C). Zima je mírně chladná s dlouhotrvající sněhovou pokrývkou (100–120 dnů). 
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Průměrná roční teplota, naměřená v Brumově-Bylnici za období 1951–1980, je 7,9 °C, 
průměrný roční úhrn srážek 760 mm. 
PP DOBŠENA  
Vegetační poměry 
Chráněné území je řazeno do fytogeografické oblasti Mezofytikum, fytogeografického 
obvodu Karpatské mezofytikum, vegetačního stupně suprakolinního, fytochorionu 79 Zlínské 
vrchy. 
V rámci mapování soustavy Natura 2000 byla lokalita zařazena do kategorie T3.4C 
Širokolisté suché trávníky, přestože se spíše jedná o přechody ke svazu Cynosurion. 
Vyskytuje se zde řada vzácných druhů: lilie zlatohlávek (Lilium martagon), podkovka 
chocholatá (Hippocrepis comosa), pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), hlavinka 
horská (Traunsteinera globosa), vstavač mužský (Orchis mascula), v. kukačka (O. morio), 
prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), kakost krvavý (Geranium sanguineum). 
Roztroušeně se zde nacházejí keře jalovce (Juniperus communis). Na nejprudších úklonech 
není bylinný kryt plně zapojen vlivem extrémních klimatických podmínek. Na ploše cca 0,3 
ha se vyskytuje sesuv, který je částečně zarostlý křovinami (Prunus spinosa, Corylus 
avellana, Cornus sanguinea) a polykormony omanu vrbolistého (Inula salicina). 
Na prameništi v horní části rezervace se vyskytuje druhově bohaté ostřicovomechové 
společenstvo svazu Caricion davallianae, v něm roste např. suchopýr širolistý (Eriophorum 
latifolium), kruštík bahenní (Epipactis palustris) a prstnatec májový (Dactylorhiza majalis). 
Mokřad přechází do hlubokého zářezu pokrytého mozaikou bylinné a dřevinné vegetace. 
Prakticky přechází do  vlhké pcháčové louky svazu Calthion palustris, již od cesty se 
vyskytuje rákos (Phragmites australis), který v dolní části vytváří téměř homogenní porost.  
V okrajích  v seg. 3 se nachází květnatá bučina svazu Fagion. 
V blízkosti území  se na p.č. 3931 vyskytuje květnatá louka s bohatým výskytem orchidejí. 
Při inventarizačním průzkumu (TLUSTÁK 2000) zde bylo zjištěno 359 druhů, z čehož 11 patří 
mezi chráněné druhy (TLUSTÁK 2000).  
 
Fauna 
V roce 2008 proběhl na území inventarizační průzkum brouků, který přinesl poznatky o 
výskytu 188 druhů. Většina zjištěných druhů je fytofágnách, z těch vzácných např. nosatčík 
Apion flavimanum, nosatci Mogulones pallidicornis, Otiorhynchus multipunctatus, štítonoš 
Cassida panzeri, dřepčíci Dibolia foersteri, Sphaeroderma rubidium, Longitarsus linnei. Dále 
byl nalezen vzácný a ohrožený druh zachovalých pramenišť – Eubria palustris.   Významný 
je nález krasce Agrilus integerrimus, který je svým vývojem vázán na lýkovec jedovatý.  
Z teplomilných druhů hmyzu byla poprvé v roce 2009 zjištěna kudlanka nábožná (Mantis 
religiosa).Lze předpokládat, že lokalita stejně jako ostatní blízké MZCHÚ hostí významné 
druhy živočichů, zejména bezobratlých vázaných na bezlesí a lemy. Na lokalitě byla nalezena 
kupa mravence lesního (Formica rufa), z motýlů byl zjištěn např. přástevník medvědí (Arctia 
caja). Významná je i malakofauna vázaná na prameniště. Z význačných druhů se vyskytuje 
evropsky významný měkkýš vrkoč útlý (Vertigo angustior). Celkově zde bylo při zevrubném 
průzkumu nalezeno 11 druhů měkkýšů. Z obojživelníků byla zjištěna kuňka žlutobřichá 
(Bombina variegata), z plazů pak ještěrka obecná (Lacerta agilis)..   
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Přehled zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 
Vědecké jméno druhu české jméno druhu Aktuální 

početnost nebo 
vitalita populace 
v ZCHÚ 
 

stupeň 
ohrožení 
podle 
vyhlášky č. 
395/1992 
Sb.  

popis charakteru výskytu  
 
  

KVĚTENA     
Dactylorhiza fuchsii prstnatec Fuchsův roztroušeně O v lemu  
Dactylorhiza majalis prstnatec májový roztroušeně O na mokřadu  
Dactylorhiza sambucina prstnatec bezový roztroušeně S na louce 
Epipactis palustris kruštík bahenní ojediněle S na mokřadu  
Gymnadenia conopsea 
subsp. conopsea 

pětiprstka žežulník roztroušeně O na louce 

Lilium martagon lilie zlatohlávek roztroušeně O v lemech 
Melittis melissophyllum medovník meduňkolistý roztroušeně O v lemech 
Orchis mascula vstavač mužský roztroušeně S na louce 
Orchis morio vstavač kukačka velmi vzácně S na louce  
Traunsteinera globosa hlavinka horská roztroušeně S na louce 

Živočichové:     
Bezobratlí     
Mantis religiosa kudlanka nábožná ojediněle K na louce 
Formica rufa mravenec lesní hojný O v okrajových částech 
Oxythyrea funesta zlatohlávek tmavý hojný O na louce na květech 
Plazi     
Lacerta agilis ještěrka obecná ojediněle O po celém území, mimo 

prameniště 
Obojživelníci     
Bombina variegata kuňka žlutobřichá ojediněle S v kalužích na cestě v horní části 

 
 
 
2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti 
v minulosti 
Území rezervace bylo v minulosti využíváno jako extenzivní pastvina nebo jednosečná louka. 
Od 70. let 20. století  však nebylo obhospodařováno a začalo zarůstat náletem smrku. Ten byl 
koncem 80. let odstraněn, od té doby zde probíhá pravidelné kosení a stav lokality se zlepšil. 
V dolní části území díky spolupráci ZO ČSOP KOSENKA s Městskými lesy s.r.o. byla v roce 
2003 obnovena přístupová cesta, která umožňuje přirozený transport sena do údolí. Typické 
jalovce v území byly v posledních letech velmi poškozeny vysokou zvěří.  
Z hlediska stabilizace původních typů biotopů je významný projekt ZO ČSOP KOSENKA, 
díky kterému došlo k výkupu smrkových monokultur mezi PP Dobšena a PR Javorůvky a 
zřízení soukromé rezervace Stráž. Čtyři hektary této lesní plochy jsou postupně proměňovány 
na přírodě blízký les. Tento projekt má  významnou krajinotvornou funkci,  dojde jím i ke 
stabilizací pramenišť. 
Propojeným územím prochází naučná stezka Královec, od které se odvíjí řada 
environmentálně vzdělávacích a výchovných aktivit ZO ČSOP KOSENKA ve spolupráci 
s CHKO Bílé Karpaty.  
 

 
2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy 
Nejsou. 
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2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch 
2.4.1. Základní údaje o nelesních plochách 
Dílčí plochy: 
1. svažitá, pravidelně kosená louka  
2. svažitá, pravidelně kosená louka  
3. sesuvné území s náletem smrku a křovin  
4. mokřad zarostlý rákosem a náletem topolu, olše, vrby, smrku  
5. pravidelně kosený mokřad  
6.  okraj mezi cestou a lesem  
 
Příloha: 
Tabulka T1: Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných 
zásahů v nich 
Mapa dílčích ploch a objektů mimo lesní plochy PP Dobšena 
 
2.5 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů do území a závěry pro 
další postup 
V posledních letech jsou luční plochy pravidelně koseny. Stav celé lokality se zlepšuje, proto 
je třeba pokračovat v pravidelné mozaikovité údržbě území.  
V roce 2001 byla péče rozšířena i na sousedící  plochy v I. zóně odstupňované ochrany. 
 
2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize 
Ochrana lučního společenstva včetně specifických nároků chráněných druhů rostlin a 
živočichů. 
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3. Plán zásahů a opatření  
 
3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ 

 
3.1.1 Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání 
Péče o nelesní pozemky 
Kosení: Kosení druhově bohatých porostů bude mozaikovité. Pravidelně 1x ročně bude 
pokoseno 80–90 % výměry území (lehkou mechanizací nebo ručně) včetně úklidu a 
odstranění biomasy z pozemků. Kosení bude probíhat dle možností ve dvou termínech, 
přičemž kosení druhé části proběhne minimálně s měsíčním odstupem. Seno bude shrabáno a 
odvezeno.  
Každý rok se bude ponechávat ca 10–20 % druhově bohatých nízkoproduktivních porostů 
nepokosených formou pásu(ů) nebo čtverce. Šířka pásů bude minimálně 5 metrů při sečení po 
vrstevnici po celé délce, v případě čtverce bude nekosená plocha minimálně 5x5m. 
Podmínkou ponechání takového porostu však bude, že se na ploše nebude vyskytovat třtina 
křovištní (Calamagrostis epigejos) ani jiná expanzní nebo invazní rostlina. 
Následující rok bude aplikován stejný postup, avšak neposečená místa se změní tak, aby se 
jednotlivé nesečené plošky střídaly. 
Možnost přepasení extenzivní nebo jednorázovou nátlakovou pastvou či příležitostná brzká 
jarní pastva . 
 
3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území 
Nelesní pozemky 
Dílčí plochy: 
1. pravidelné ruční kosení a odstranění biomasy z území, možnost přepasení otav 1x za 2–4 

roky či brzká jarní pastva 
2. pravidelné ruční kosení  koncem června a případně i v srpnu, a odstranění biomasy 

z území, možnost přepasení otav 1x za 2–4 roky či brzká jarní pastva 
3. odstranění náletových smrků, zbytek ponechán přirozené sukcesi.  
4. odstranění náletových smrků, omezování náletu vrb. V případě potřeby výsadba listnatých 

dřevin na hranici PP tak, aby zůstala pohledově odcloněna Seidlova chata. 
5. pravidelné kosení mokřadu v červenci či srpnu a odstranění biomasy z území 
6. udržování bezlesí mezi cestou a lesem ručním kosením  
 
Příloha 
Tabulka T1: Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných 
zásahů v nich 
 
3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu 
zásahů a přehledu činností 
Obnovit travnatý lem lesa na horním okraji segmentu 1 (nad přístupovou cestou) a pravidelně 
udržovat tento okraj ořezem a úklidem větví, případně stromů padlých z lesa. 
Je třeba sledovat rekreační využití chat v ochranném pásmu, aby nedošlo k expanzní rekreační 
činnosti, negativně ovlivňující PR. Je žádoucí spolupráce Správy CHKO Bílé Karpaty se 
ZO ČSOP KOSENKA při rekonstrukci vykoupeného lesa v ochranném pásmu nad rezervací. 
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3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu 
Území je geodeticky zaměřeno. Označeno je 2 tabulemi. Pruhové značení chybí, je třeba ho 
vyznačit. 
 
3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území 
Nejsou. 
 
3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností 
Informovat vlastníky chat o ochranném režimu a v případě jejich zájmu je zapojit do péče o 
toto území  prostřednictvím ZO CSOP KOSENKA. 
 
3.6 Návrhy na vzdělávací využití území 
U turistické cesty je umístěn informační panel. Chráněné území prostřednictvím ZO CSOP 
KOSENKA využívat jako komplexní modelovou ukázku ochrany přírody a krajiny, 
vzdělávání, výchovy  i hospodaření v CHKO Bílé Karpaty. 
 
3.7 Návrhy na průzkum či výzkum území a monitoring 
Botanický inventarizační průzkum byl proveden v roce 2000. Je třeba ho aktualizovat vždy po 
10 letech. Sledovat stav jalovců a v případě potřeby zajistit ochranu mladých semenáčků. 
Zahájit zoologický průzkum a ten u jednotlivých skupin opakovat po 8–10 letech, u citlivých 
skupin dle možností častěji. 
  
3.8 Vztah k jiným plánům péče  
Aktualizuje plán péče na období 2007–2016. 
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4. Závěrečné údaje 
 
4.1 Předpokládané náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých 
zásahů (druhů prací)  
 
Druh zásahu (práce) a odhad množství (např. 
plochy)  
  

Náklady za 
rok (K č) 

Náklady za období 
platnosti plánu 
péče (Kč) 

Jednorázové a časově omezené zásahy 

Likvidace smrků v seg. 3 a 4  3.000,- 
Pruhové značení v nelesní části v délce 103 m 
(500 Kč/100m) 

 500,- 

Pruhové značení na hranici s lesem v délce 450 m 
(50 Kč/100m) 

 225,- 

C e l k e m (Kč)  3.775,- 

Opakované zásahy 
Kosení ruční a odvoz sena v seg.1 ,5, 6 (0,8 ha – 
15.000/ha) 

12.000,- 120.000,- 

Kosení ruční a odvoz sena 2x ročně v  seg. 2 (0,2 ha 
– 15.000,- ha) 

6.000,- 60.000,- 

Přepasení otav v seg. 1 a 2 (0,932 ha – 10.000,- ha) 
(3x) 

9.320,- 27.960,- 

Inventarizační průzkumy 20.000,- 200.000,- 
Údržba pruhového značení, panelu a cedulí (3x ) 1.000,- 3.000,- 
C e l k e m (Kč) 48.320 410.960,- 
C e l k e m (Kč)  414.735,- 
 
 
4.2 Použité podklady a zdroje informací 

ELSNEROVÁ M. (1995): Vzácné a ohrožené druhy květeny okresu Zlín.- Ed. Muzeum 
jihovýchodní Moravy, Zlín. 

ELSNEROVÁ M. et al. (1996): Chráněná území okresu Zlín.- Acta Museal., suppl., Zlín. 

HÁJEK M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. [The wetland vegetation in the White 
Carpathians]. – Sborn. Přír. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 1–158. 

 KUČA P. et al. 1992: CHKO Biele/Bílé Karpaty. - Ekológia, Bratislava: 
 * DOSTÁL I., PETRŮJOVÁ T.: Klimatické pomery. 
 * KRAMÁRIK J.: Geomorfologické pomery. 
 * JONGEPIEROVÁ I., GRULICH V.: Prehľad typov vegetácie. 
 * KUNDRATA M., KOLAJOVÁ S.: Pôdy. 
 * STRÁNÍK Z., JANEČKOVÁ H.: Geologická stavba a hydrogeologické pomery. 

MACKOVČIN P., JATIOVÁ M. et kol. 2000: Chráněná území ČR, svazek II. Zlínsko. - AOPK 
ČR, Praha. 

STANĚK S., JONGEPIEROVÁ I., JONGEPIER J.W. 1996: Historická květena Bílých Karpat. - 
Supplementum Sborníku Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti. 

TLUSTÁK V., JONGEPIEROVÁ I. 1990: Orchideje Bílých Karpat. - KVM Olomouc.  
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Rezervační kniha PP Dobšena, dep. Správa CHKO Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou 
TLUSTÁK V. (2000): Botanický inventarizační průzkum PP Dobšena, Ms, dep. Správa CHKO 

Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou 
 
4.3 Seznam mapových listů 

a) katastrální mapa (1:2 880) 
číslo mapového listu: XVI-20af, XVII-20df 
 

b) Státní mapa 1:5000 – Valašské Klobouky  
číslo mapového listu: 8-8, 8-9 

 
c) Základní mapa České republiky 1:10000 
číslo mapového listu: 25-43-06 

 
4.4 Seznam používaných zkratek 

PP – přírodní památka 
ZCHÚ – zvláště chráněné území 
OÚ – okresní řad 

       ONV – okresní národní výbor 
       OP  – ochranné pásmo 
       PK – pozemkový katastr 
       KN – katastr nemovitostí 
       DKM – digitální katastrální mapa 
       CHKO – chráněná krajinná oblast 
       ZO ČSOP – základní organizace Českého svazu ochránců přírody 
 
4.5 Plán péče zpracoval  
RNDr. Ivana Jongepierová, RNDr. Ondřej Konvička  Správa CHKO Bílé Karpaty 
Mgr. Miroslav Janík, ZO ČSOP Kosenka 
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Součástí plánu péče jsou dále tyto přílohy 
Tabulky: Příloha T1 - Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet 

plánovaných zásahů v nich 

Mapy:  Příloha M1 - Orientační mapa s vyznačením území 

Příloha M2 - Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma 

Příloha M3.- Mapa dílčích ploch a objektů 

4. Zápisy z projednání plánu péče s vlastníky, nájemci, s orgány veřejné správy, obcemi, kraji 
a s dalšími dotčenými subjekty a zápisy o provedené oponentuře. 

5. Protokol o způsobu vypořádání připomínek, kterým se zároveň plán péče schvaluje. 

 
 

 
  



 
Příloha T1:  Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich 
 

označení 
plochy 
nebo 

objektu 

název výměra 
(ha) 

stručný popis charakteru plochy nebo 
objektu a dlouhodobý cíl péče 

plánovaný zásah  naléhavost termín 
provedení 

interval 
provádění 

1  0,63 svažitá, pravidelně kosená louka ruční kosení,  
možnost  přepasení otav 

1 VII, IX 1x ročně 
1x za 3 roky 

2  0,21 svažitá, pravidelně kosená louka ruční kosení,  
možnost  přepasení otav 

1 VI, VIII, IX  1x ročně 
1x za 3 roky 

3  0,31 sesuvné území s náletem smrku odstranění smrku, zbytek dřevin ponechat 
přirozené sukcesi 

2 X-III jednorázově 

4  0,16 mokřad zarostlý rákosem a náletem 
smrku 

likvidace smrku a pravidelné ruční kosení,  2 X-III, VIII jednorázově, 
1x ročně 

5  0,05 pravidelně kosený mokřad ruční kosení 1 VIII 1x ročně 
6  0,07 okraj cesty a lesa ruční kosení 2 VII 1x ročně 
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