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Na ostrov
2015 - 2024

ZO

SOP Vlašim

(Pozemkový spolek pro p írodu a památky Podblanicka)

1. Základní údaje
1.1. Název lokality
Na ostrov
1.2. Lokalizace
Kraj: St edo eský
Okres: Benešov
Obec: Tehov
Katastrální území: Nemíž

Obr.1. Lokalizace lokality Na ostrov . Zdroj: mapy.cz
1.3. Údaje o jednotlivých pozemcích
Celková vým ra lokality: 5,7 ha
V roce 2014 – 2015 prob hla v k.ú. Nemíž digitalizace katastrálního operátu.
Parcelní situace je uvedena v p íloze .1.
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Vzhledem k tomu, že pozemky ve vlastnictví SOP Vlašim sousedí s pozemky ve vlastnictví
ÚVR SOP a pozemky jsou hospodá sky propojeny, je ochraná ský plán zpracován pro celou
lokalitu, tedy v . pozemk SOP Vlašim.

2. Charakteristika lokality
2.1. P írodní pom ry
2.1.1. Geologie a reliéf
P írodní památka leží jihozápadn od obce Nemíž na pravém svahu údolí Pet inského
potoka (též zvané "Údolí ticha"), ústícího západn od území do eky Blanice. Svah má J až JV
expozici, je pom rn strmý, s vystouplými skalisky. Nadmo ská výška území se pohybuje od
340 do 390 m.n.m.
Klimaticky pat í lokalita do oblasti mírn teplé, do okrsku mírn teplého, mírn
vlhkého, s mírnou zimou. Pr m rná ro ní teplota je udávána 7ºC, ro ní úhrn srážek 600 mm.
Vzhledem ke geomorfologii území lze konstatovat posun k vyšší ro ní pr m rné teplot a
nižšímu úhrnu srážek. Tento fakt dokládá i charakter vegetace.
Geologický podklad tvo í biotitické a silimaniticko-biotoitické pararuly, místy
vystupující na povrch jako skaliska. P dy jsou m lké, skeletovité. V jižní ásti území p echází
svah v údolní nivu s nivními p dami vyvinutými v r zné mocnosti na náplavech.
2.1.2. Hydrologické pom ry
Název vodního toku
íslo hydrologického po adí
Úsek dot ený ochranou
Charakter toku
P í né objekty na toku
Správce toku

Pet inský potok
1-09-03-022 ( eka Blanice)
cca 300 m.
byst inný
Nejsou
Lesy R - Lesní meliora ní správa

2.1.3. Vymezení biotop
V regionáln biogeografickém len ní eské republiky (Culek, 1996) náleží území do
Posázavského bioregionu (1.22). V geobotanické rekonstruk ní map (Mikyška) jsou v území
vyzna eny acidofilní doubravy a v údolí luhy a olšiny. V map potenciální p irozené vegetace
(Neuhauslová, 1998) je v území vymapována biková a/nebo jedlová doubrava (Luzulo
albidae-Quercetum petrae, Abieti-Quercetum).
V tšinu území tvo í lesní kultury s dominantní borovicí lesní (Pinus sylvestris) s
p imíšeným smrkem ztepilým (Picea abies), b ízou bradavi natou (Betula pendula), dubem
letním (Quercus robur) a zimním (Q. petrea). Z výsadeb se do území rozši uje též akát
(Robinia pseudoacacia). V ke ovém pat e roste jalovec obecný (Juniperus communis),
rostoucí samostatn i ve skupinách. Dalšími druhy jsou r že šípková (Rosa canina), bez
hroznatý (Sambucus racemosa). Bylinné parto je v kultu e chudé, nicmén zde nalezneme
druhy acidofilních a teplomilných doubrav: kost avu ov í (Festuca ovina), smolni ku
obecnou (Viscaria vulgaris), silenku nicí (Silene nutans), mate ku trojžilnou (Moehringia
trinervia).
Na prosv tlených místech (plocha .1, 2 a 12) se zachovaly zbytky spole enstva
širokolistých suchých trávník (svaz Bromion erecti), d íve udržovaných pastvou.
Dominantním druhem je vále ka prapo itá (Brachypodium pinnatum), dále se vyskytují chrpa
ekánek (Centaurea scabiosa), chrastavec rolní (Knautia arvensis), sm lek jehlancovitý
(Koeleria pyramidata), devaterník penízkový (Helianthemum nummularium), violka chlupatá
(Viola hirta) a bojínek Boehmer v (Phleum boehmeri). Výskyt tohoto spole enstva je
regionáln velmi významný, zvláštní pozornost je mu v nována též v rámci soustavy
NATURA 2000.
Na prosv tlených místech po vykácení borovice nastupují i druhy lesních pasek jako je
t tina výb žkatá (Calamagrostis epigejos), ostružiník (Rubus fruticosus), maliník (R. idaeus),
konopice ozdobná (Galeopsis speciosa) a jahodník obecný (Fragaria vesca) – plocha .2.
Ve spodní ásti svahu a na p echodu lesa a louky (plochy .5, 6 a 11) se vyskytuje
biotop suchých v esoviš nížin a pahorkatin (svaz Genistion). Význa ný je v es obecný
(Calluna vulgaris), dále zde rostou suchomilné acidofyty jako kost ava ov í (Festuca ovina),
jest ábník chlupá ek (Hieracium pilosella), pavinec horský (Jasione montana) a další druhy
jako t ezalka te kovaná (Hypericum perforatum) a mate ídouška vej itá (Thymus pulgeoides).
I do t chrto ástí zasahuje jalovec (Juniperus communis), doprovázený janovcem metlatým
(Sarothamnus scoparius). I toto spole enstvo je významné z hlediska ochrany p írody i
fytogeograficky.
Na vlh ích místech s hlubší p dou (plocha .1 a 13) se tvo í p echody k trávník m
mezofilních ovsíkových luk (svaz Arrhenatherion). Nalezneme zde druhy jako ovsík
vyvýšený (Arrhenatherum elatius), lipnice lu ní (Poa pratensis), zvonek rozkladitý
(Campanula patula), mrkev obecnou (Daucus carota) a medyn k vlnatý (Holcus lanatus).
V údolí u potoka (hlavn plocha .9 a 10, áste n .11 a 13) se rozkládají vlhké
pchá ové louky (svaz Calthion) áste n obnovené redukcí mladého poto ního luhu. Roste
zde sk ípina lesní (Scirpus sylvaticus), blatouch bahenní (Caltha palustris), pchá zelinný
(Cirsium oleraceum) a pomn nka bahenní (Myosotis palustris). P i okrajích louky jsou
p echody k poto nímu luhu, který nalézáme i v západním pokra ování údolí sm rem k
Blanici, kde roste olše lepkavá (Alnus glutinosa) a st emcha obecná (Prunus padus). Všechny
ásti louky jsou pravideln koseny.
Na svahu se vyskytují i maloplošné biotopy, které zvyšují diverzitu území. Jedná se o
svahová prameništ (plocha .4 a 7), které doprovází vlhkomilné rostliny jako sítina klubkatá
(Juncus conglomeratus) a sítina rozkladitá (J.effusus), dále máta rolní (Mentha arvensis) a
karbinec evropský (Lycopus europaeus).

V západní ásti se na obnažených výslunných skalách (plocha .8) vyskytuje
št rbinová vegetace silikátových skal a drolin zastoupená sleziníkem severním (Asplenium
septentrionale), kost avou ov í (Festuca ovina), e išni níkem píse ným (Cardaminopsis
arenosa), zvonkem okrouhlolistým (Campanula rotundifolia), jest ábníkem chlupá kem
(Hieracium pilosella) a chmerkem vytrvalým (Scleranthus perennis).
2.1.4. Flóra
Hlavní p edm t ochrany:
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Význa né a typické taxony rostlin na lokalit :
Základní druhy rostlin byly uvedeny ve vymezení biotop . Na lokalit byl proveden
díl í floristický pr zkum mj. pro sledování vlivu pastvy na vegetaci. V rámci pr zkumu byly
založeny dv monitorovací plochy, ze kterých byl ode ten standardní fytocenologický
snímek. Zápisy z monitorovacích ploch jsou uvedeny v p íloze.
Území je bohaté mykologicky. Mykologický pr zkum (Svr ek, 1982) popsal v území
výskyt celkem 123 druh hub. K nejpozoruhodn jším pat í na výskyt diskomycetu
Chloroscypha sabinae a kornatcovité houby škrobntce dvouvýtrusého (Aleurodiscus
norvegicus, eské jméno dle Fr. Kotlaby), které zde mají jediný známý nález na území eské
republiky. Oba druhy jsou vázány na jalovec.
2.1.4. Fauna
Ucelený faunistický pr zkum území nebyl proveden. Díl í pr zkum zam ený na
motýly (Záruba,1997b) potvrdil výskyt zajímavých druh jako je Dichomeria juniperella
(druh lesostepí, vázaný na jalovec) nebo obdobná Eupithecia sorbinata.
Stejný autor provedl díl í pr zkum jepic (Záruba,1997a). Pr zkum byl proveden v
Pet inském potoce v etn úseku u chrán ného území. Byl zjišt n výskyt nap . druhu Baetis
rhodani a Baetis vernus. Pr zkum jepic potvrdil kvalitní istou vodu v potoce, tento fakt
podporuje i výskyt st evle poto ní (Phoxinus phoxinus). Díl í údaj o broucích p inesl Špry ar
(2002), který uvádí výskyt druhu Trachodes hispidus. Hojná je drobná pta í fauna, která v
jalovcích nalézá p íležitost k hnízd ní. Vyskytuje se zde nap . ubývající konopka obecná
(Acanthis cannabina).
2.2. Ekologické souvislosti
2.2.1. Velikost
Vymezení lokality je dáno rozší ením populace jalovce obecného, která je vázána na
bývalé obecní pastviny. Lokalita je z v tší ásti shodná s vymezením p írodní památky „Na
ostrov “, ale v západní ásti leží ást p írodní památky mimo lokalitu ochraná ského plánu.
Tato ást p írodní památky je siln degradována nárosty akát a bez výskytu jalovc . Naopak
ve východní ásti lokalita ochraná ského plánu zahrnuje i pozemky mimo p rodní památku,
protože jsou zde cenné louky a plochy s výskytem jalovce mimo chrán né území.
Pro p ítomnou populaci jalovce obecného je vymezení dostate ným rozsahem pro
zajišt ní ochrany – je obsažena celá populace i plochy pro potenciální rozší ení. V okolí

lokality – na pozemku p. . 454/1 KN, k.ú. Nemíž se vyskytují další fragmenty bývalých
pastvin, na které by m lo smysl jalovec rozší it. Aktuáln jsou tyto plochy pouze evidovány.
2.2.2. Reprezentativnost (zachovalost) fyziotyp /biotop
Reprezentatnivnost biotopu je pr m rná.
2.2.3. Obnovitelnost fyziotyp /biotop a druhových populací
Populace na lokalit je obnovitelná. V p ípad zni ení populace lze sadovnicky na
lokalitu druh vrátit, nicmén s již odlišným genofondem. Pro zajišt ní další existence
populace se navrhují aktivní zásahy.
2.3. Právní souvislosti
2.3.1 Ochrana p írody a krajiny
Lokalita je z v tší ásti zvlášt chrán ným územím.
ZCHÚ
p írodní památka Na ostrov
vyhlášena
1973
rozloha
4,21 ha
plán pé e
1.1.2006 – 3.12.2015
Hranice p írodní památky jsou vyzna eny v p íloze .1.
2.3.2. Územn plánovací dokumentace a další právní vztahy k lokalit
V platném územním plánu Obce Tehov je lokalita za azena jako lesní pozemek a zvlášt
chrán né území. Tento územní plán je z roku 2011. Lokalita je vymezena jako lokální
biocentrum ÚSES.
2.4. Socio-ekonomické pom ry - využívání území a jeho okolí, ovliv ující lokalitu,
v minulosti a sou asnosti
V 1.polovin 20. století bylo území využíváno jako obecní pastvina s pastvou koz a
ovcí. V období kolem roku 1950 byly pastva ukon ena v souvislosti s hospodá skospole enskými zm nami. Následoval nástup d evin - jednak cílený (zalesn ní borovicí),
jednak náletovými d evinami - b íza. Pastviny jsou dob e zachyceny na dobových mapových
podkladech – obr. 2 a 3. Jalovec jako sv tlomilný druh špatn snášel zastín ní vzr stajícími
d evinami, slábl, prosychal a na ad míst i odumíral.

Obr.2. Lokalita na historické základní map
Zem m ického ú adu.

R (1952). Zdroj: mapový server

Obr.3. Lokalita na SMO5 z r. 1952. Zdroj: mapový server Zem m ického ú adu.
2.4.1. Ochrana p írody
V 60. letech se o lokalitu za ínají zajímat p írodov dci z regionu. Ochranu p írody na
lokalitu upozornil Zelený (1966). V roce 1968 lokalitu navštívili pracovníci státní ochrany
p írody, bylo doporu eno vyhlásit zde chrán né nalezišt a byla konstatována nutnost
prosv tlení porostu. V roce 1972 bylo území vyhlášeno jako chrán né nalezišt . V letech
1973 a 1974 byl proveden první t žební zásah, kterým se odstranila ást borovicového
porostu. Stav ásti populace jalovce se tím zlepšil.
V pr b hu 70. let bylo území n kolikrát navštíveno pracovníky státní ochrany p írody
(nap . 1973 J. e ovský) za ú elem získání dalších informací o území. V roce 1977 byla M.
Molíkovou zpracována botanická inventarizace území, v práci bylo zakresleno i rozší ení
biotop v území. Následn v roce 1979 byla provedena další opat ení k prosv tlení porostu.
Opat ení realizoval LZ Kácov.
V 80. letech se území dostává do zájmu i dobrovolných ochránc p írody ( SOP
Benešov). Pozoruhodná jsou zjišt ní mykologického pr zkumu z t chto let (Svr ek,1982). V
roce 1989 zpracoval J. Unar lesnickou inventarizaci území. V tomto období bylo také území
ozna eno pásovým zna ením a tabulemi.
Od po átku 90. let provádí managementová opat ení v území ZO SOP Vlašim.
Zásahy spo ívají v se ení luk, odstra ování padlých strom z území, údržb zna ení a
informa ních tabulí. Z podn tu organizace prob hly i díl í pr zkumy bezobratlých
(Záruba,1997a,b). V rámci záchranného programu bylo v letech 1997 a 1998 dosazeno do
území cca 300 mladých jedinc jalovce. Sadební materiál pocházel z ízk a plod ze starších
místních jedinc . Bohužel výsadba nemohla být v té dob dopln na rozsáhlejším
prosv tlením a v tšina z vysazených jedinc uhynula. Od roku 1997 byl ZO SOP Vlašim
nájemcem pozemk a louky v údolí potoka pod lesem byly i odkoupeny.
Od roku 1991 se na ásti louky v jižním okraji PP koná letní tábor mladých ochránc
p írody. Po dobu 15 dn (p elom ervence a srpna) je tak louka vystavena intenzivnímu
sešlapu. V dlouhodobém horizontu 20 let nejsou na louce pozorovány známky degradace.
Existenci letního tábora je nutno hodnotit pozitivn , protože plní nezanedbatelnou funkci v
EVVO a ú astníci letního tábora podílí i na managementových opat eních (práce s ovcemi,
odstra ování k ovin).

V roce 2006 zpracoval SOP Vlašim pro Krajský ú ad St edo eského kraje plán pé e,
do kterého byl zahrnut i návrh obnovy pastvy na lokalit . Na základ plánu pé e byla
zpracována žádost o výjimku z lesního zákona pro pastvu na lesních pozemcích, která byla
v roce 2008 rozhodnutím Krajského ú adu St edo eského kraje povolena. Již v roce 2008 byla
realizována pilotní pastva s velmi dobrými výsledky.
V letech 2010-2012 bylo na lokalit vybudováno trvalé ohrazení z prost edk
Opera ního programu Životní prost edí na základ územního rozhodnutí vydaného M stským
ú adem Vlašim. Zázemí pastvy zabezpe uje d ev ná salaš, která je sou ástí rozhodnutí.
Ohrazení rozd luje lokalitu do n kolika opl tk ve kterých je možno regulovat stupe
vypasení plochy. Lokalita je pravideln p epásána stádem ovcí.
V roce 2012 byla lokalita vykoupena z prost edk sbírky „Místo pro p írodu“ do
majetku ÚVR SOP. Krom majetkové stabilizace byl výkup pozemk d ležitým krokem
v posílení statutu pozemkového spolku na lokalit , nebo Krajský ú ad v rámci zajiš ování
managementových prací na zvlášt chrán ných území ve své správ preferoval najaté smluvní
dodavatele.
2.4.2. Zem d lství
V minulosti byla lokalita využívána jako pastvina, následn byla zalesn na. Louky
v jihovýchodní ásti jsou vedeny jako travní porost. Na lokalitu mírn negativn p sobí
splachy z orné p dy na sever od lokality.
2.4.3. Lesnictví
Na lokalit jsou lesní i nelesní pozemky.
P írodní lesní oblast
Lesní hospodá ský celek
za izovací obvod
Vým ra LHC na lokalit (ha)
Období platnosti LHO

10 St edo eská pahorkatina
/ 106801 Vlašim
5,01
1.1.2011– 31.12.2020

Les zvláštního ur ení
Na základ žádosti SOP Vlašim byly lesy na lokalit za azeny rozhodnutím Krajského
ú adu St edo eského kraje .j. 48819/2008/KUSK OŽP/SM/2 do kategorie lesa zvláštního
ur ení o celkové vým e 4,81 ha do kategorie 32a – lesy v p írodních památkách. Pro
hospoda ení v lese zvláštního ur ení je ur ující plán pé e o PP Na ostrov .
P ehled vým r a zastoupení soubor lesních typ na lesních pozemcích
P írodní lesní oblast: 10 St edo eská pahorkatina
Soubor
Název SLT
P irozená d evinná skladba
lesních typ
SLT
(SLT)
1Z
Zakrslá doubrava
BO7-9, DBZ+2, BK0-2, HB0+,
LP+, BR0-1
2C
Vysýchavá buková
BO0-1, DBZ5-8, BK0-2, HB+3,
doubrava
LP+2, BR+2
3D
Obohacená dubová JD+2 DBZ+3 BK 5-7 HB 0-1 JV
bu ina
0-1 LP+2 (JS JL)+ (T OS) 0+
3J
Lipová javo ina
JD+2, duby+2, BK1-5, HB+2,
JV1-4, JS+1, JL+1, LP1-4, TS
0+

Vým ra
(ha)

Podíl
(%)

1,9390

42

0,2621

6

0,3028

7

1,0218

21

3K
bezlesí
Celkem

Kyselá dubová bu ina

JD+2, BO0+, DBZ+3, BK 5-7,
LP+1, HB0+

0,1851

4

0,9112
4,6220

20
100 %

V tabulce jsou uvedeny údaje týkající se pouze lesních pozemk . Je zajímavé, že nap . cesta
p. .745 má vytvo enu typologii, zatímco nekatastrovaná cesta p es pozemky p. .457/1 a 458
ne. Rozdíl vým r mezi katastrem nemovitostí a lesnickými podklady je dán nep esnými a
rozdílnými mapovými podklady.

Obr. 4: Vymezení lesních typ na lokalit a v okolí. Názvy soubor lesních typ uvedeny
v tabulce výše. Zdroj: Mapový server ÚHÚL
Porovnání p irozené a sou asné skladby lesa
P irozená skladba v tabulce byla stanovena podle Mack (1999 (1), in. Vrška, Hort
(2003)). Zkratky d evin jsou uvedeny podle p ílohy . 4 k vyhlášce . 84/1996 Sb., o lesním
hospodá ském plánování.
Jak je vino z tabulky, je potenciální p irozená skladba d evin na lokalit pom rn
bohatá a odpovídá vesm s r zným typ m doubrav. Sou asná skladba d evin s výraznou
p evahou borovice odpovídá historickému jednorázovému zalesn ní dopln nému o nálety.
Problematika jalovce
Bohatý výskyt jalovce je poz statkem historického využití lokality. Zalesn ním a
následným p er stáním hustým porostem borovic byla populace jalovce oslabena.
Prosv tlením porostu borovice (1974, 1979, 90-tá léta) opakovan potvrdilo kladný vliv na
vitalitu jalovc v podrostu. Posílení populace výsadbou mladých jedinc nebylo p íliš
úsp šné.
Dle poznatk o rozmnožování jalovce obecného (Žížala, Pešout, 1997) je d ležité, aby
osemení plod (resp. dužnatých šištic) bylo narušeno v trávicím traktu zví at. P itom dochází

k zna nému zlepšení klí ivosti. Nelze zanedbat ani fakt, že semena vychází z trávicího traktu
obalená trusem a tak jsou chrán ny proti vysychání, mají též po áte ní zásobu živin.
Pastva prozatím nep inesla výrazný nár st semená k nebo mladých jedinc jalovce.
Proto by bylo vhodné posílit populaci výsadbou ízk , p ípadn síjí. Výsadba by se
uskute nila do prosv tlených ploch.
Výjimka na provád ní pastvy
Rozhodnutí Krajského ú adu St edo eského kraje .j.67527/2008/KUSK OŽP/SM/2
není v platnosti asov omezeno, výkon pastvy je vázán na zahrnutí tohoto zp sobu
managementu do plánu pé e o PP Na ostrov . Pro následující období je nutné za adit pastvu i
do nového plánu pé e o PP.
Provád ní t žby
Vzhledem k tomu, že sou asná LHO je objemov již napln na, bude nutné další
t žební zásahy provád t na základ jednotlivého oznámení správnímu ú adu státní správy les
– M stskému ú adu Vlašim. Objem t žby bude ur ován dle tohoto ochraná ského plánu a
plánu pé e o p írodní památku Na ostrov .
2.4.4. Rekreace a sport
Lokalita je tradi ním místem po ádání letního tábora. Návšt vnost lokality je ob asná,
spjatá s tradi ní cestou na blízké poutní místo – Hrádek. U této cesty, která prochází nap í
lokalitou mimo pastevní ohrady, jsou umíst ny informa ní tabule. Vlastní lokalita je ohrazena
pastevními ohradníky a p ístupná pouze brankami.
2.4.5. Myslivost a rybá ství
Lokalita je sou ástí honitby CZ2125110029 - Psá e. Nájemcem honitby je Myslivecké
sdružení Pavlovice, Psá e 58, Kontaktní osoba: Václav Š astný, telefon: 605 223 833. Na
lokalit nejsou myslivecká za ízení.
2.4.6. Výchovné a vzd lávací využití
Na lokalit byly v roce 2008 umíst ny 3 informa ní tabule s údaji o p írodních
hodnotách, významu lokality a innosti pozemkového spolku.
Lokalita je vhodná jako exkurzní objekt. ZO SOP Vlašim má lokalitu za azenu
v programech vzd lávání pro pedagogy a dalších vzd lávacích aktivitách (nap . Ekologická
olympiáda, innost oddílu MOP).
2.4.9. Další využití
Ve východní ásti lokality je u závory u cesty umíst n v elín. Vlastníkem je Milan Havel,
len SOP Vlašim.
2.5. Možné konflikty zájm
Hospodá ský zájem produkce d eva na lesních pozemcích se v území vylu uje
s ochranou jalovce a na n j navázaných druh . Lesní hospoda ení v území proto bude vždy
vyžadovat specifickou pé i o les vyžadující výjimky z lesního zákona.
3. CÍLE A OPAT ENÍ

3.1. Dlouhodobé cíle ochraná ského plánu
1. Zachování p edm tu ochrany – populace jalovce obecného na lokalit .
2. Zm na d evinné skladby lesa na p irozenou.
3. Podpora biodiverzity na lokalit .
4. Ve ejnost z regionu informovaná o významu lokality.

3.2. Modifikující faktory a jejich zhodnocení
• Hospoda ení v p írodní památce podléhá schválení ú adem ochrany p írody, kterým je
Krajský ú ad St edo eského kraje. M že nastat nesoulad mezi zájmy deklarovanými tímto
plánem pé e a požadavky ú adu, nap . v objemu t žby d eva.
• Hospoda ení na lesních pozemcích podléhá lesnímu.zákonu. Pastva v lese jako specifický
zp sob pé e o les musí být legislativn ošet ena.
3.3. Operativní cíle ochraná ského plánu
Udržení populace jalovce v po tu 200 vitálních jedinc .
Zajišt ní právního zabezpe ení hospoda ení na lokalit (snížené zakmen ní, pastva na
lesních pozemcích).
Zajišt ní pastvy (mimo ploch 9, 15, 16, 17) po dobu platnosti plánu.
Zvýšení množství padlého d eva na plochách .4, 5, 8, 15 na 50m3.
Dosažení 25% p irozené druhové skladby d evin do roku 2023.
Prezentace lokality r zným cílovým skupinám ve ejnosti.
3.4. Navrhovaná opat ení s ur eným termínem, náklady a zodpov dností za realizaci
1. Udržení populace jalovce v po tu 200 vitálních jedinc .
1.1. Lesnické zásahy:
1.1.1. Výb rná t žba 60m3 z ploch 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15.
plocha
3
4
5
6
7
8
12
14
15

t žba (m3)
termín
5+5+5
2018, 2020, 2023
3
2017
3
2017
5+5
2019, 2022
3+3 (3 dole u 2016, 2018
cesty, 3 v ploše)
2
2020
3+3+3
2015, 2016, 2017
3+2
2020, 2021
3+3+1
2021, 2022, 2023

1.1.2. Vý ez ke

bezprost edn zasti ujících jalovec a trávníky.

1.2. Pravidelný monitoring lokality:
-

s ítání jalovc 1x za 5 let

-

po izování fotografické dokumentace lokality pravideln kolem 1. 3.

1.3. Aktivní podpora populace:
-

odb r ízk a semen z jalovc na lokalit

-

p edp stování a zp tná výsadba na lokalit na plochách 2 a 12

2. Zajišt ní právního zabezpe ení ochrany p írody na lokalit .
2.1. Za azení pastvy do plánu pé e o PP Na ostrov 2016 - 2025
2.2. Prodloužení za azení do les zvl. ur ení v r. 2020

2.3. Zajišt ní hospoda ení v lese – zajišt ní vlastního OLH, zpracování vlastní LHO
3. Zajišt ní pastvy (mimo ploch 9, 15, 16, 17) po dobu platnosti plánu.
3.1. Zajišt ní vícezdrojového financování pastvy – hospodá ská innost (prodej ovcí),
management ZCHÚ, prost edky dota ní (OPŽP) i mimo
4. Zvýšení množství padlého d eva na plochách .4, 5, 8, 15 na 40m3
4.1. Ponechávání padlého d eva listná
(50m3).

na plochách do pot ebné kubatury, možno i více

5. Dosažení 25% p irozené druhové skladby d evin do roku 2023.
5.1. Zahrnutí požadavk ochraná ského plánu do práce OLH (zpracované LHO).
5.2. Ochrana p irozeného zmlazení listná

(indiv. ochrana).

5.3. Dosadba vybraných d evin (dub letní, buk lesní).
6. Prezentace lokality r zným cílovým skupinám ve ejnosti.
6.1. Realizace vycházky na lokalitu (opakovan , možno spojit s dalším tématem – 1x za 2
roky).
6.2. Zahrnutí lokality do výukových program .
6.3. Pokra ování innosti letního tábora na lokalit .
6.4. Prezentace lokality v rámci p ehled

innosti SOP Vlašim.

6.5. Prezentace lokality v místních, regionálních i celostátních médiích.
4. ZÁV RE NÉ ÚDAJE

4.1. Použité podklady a zdroje informací
4.1.1. Bibliografie a další údaje
• Plán pé e o PP Na ostrov 2006-2015.
• Oblastní plán rozvoje les – PLO 10 – St edo eská pahorkatina. 2001 – 2010.
• LHO pro LHC 106801. Platnost 1.1.2001 – 31.12.2010
• Chytrý M., Ku era T., Ko í M. (eds.) (2001): Katalog biotop eské republiky. Agentura
ochrany p írody a krajiny R, Praha.
• Culek M. (eds.) (1995): Biogeografické len ní eské republiky. Enigma, Praha.
• Culek M. a kol. (2005): Biogeografické len ní eské republiky II.díl. AOPK R, Praha.
• Neuhauslová Z. a kol. (1998): Mapa potenciální p irozené vegetace eské republiky.
Academia, Praha.
4.1.2. Fotografické snímky a dokumentace
Fotografická a další dokumentace k lokalit je uložena v lokalitní knize „Na ostrov “
v Podblanickém ekocentru SOP Vlašim, Pláteníkova 264, Vlašim v tišt né a digitální form .
Plán pé e zpracoval:
SOP Vlašim
Pláteníkova 264
258 01 Vlašim
Tel. 317 845 169
e-mail: vlasim@csop.cz
garant zpracování: Ing.Mgr.Martin Klaudys
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bezlesí
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Zakmen ní

suchý trávník na m lké p d , v jižní ásti p echázející ve vlh í trávníky u
potoka, sešlapáváno, tábor
strá pod cestou s nerovným terénem, staré t ešn a jablo , v dolní ásti
zbytek porostu s BO, DB, SM, zmlazení DB

zarostlá louka - OLL, vrba k ehká, u paty svahu SM, vysoká vegetace –
tužebník, kop iva
mok adní louka u potoka s OLL, staré koryto potoka, slalaš

v dolní ásti mohutné SM, v horní ásti BO, stinná poloha bez jalovc , na
hranici skalní h bet s DB a janovcem

hustší porost BO s podr stajícím DB, T , ojedin le SM, vtroušená LP, B ,
prosv tlená pouze ást nad táborem, rozptýlené jalovce, erozní svah, ídký
podrost bez ke , u studánky naopak vlh í ást s OLL a lískou
skalní výchozy a prudší svah mezi stezkou a cestou, hustší BO s vtroušenou
B , jalovce ojedin le
rozvoln ná BO, DB, B , T v podúrovni, v tší po et jalovc ve stráni,
nálety B
vlhká roklina s množstvím padlého d eva, SM, BO, podrost bezu, v horní
ásti vyúst ní trubky zpod horní cesty – pr chod vody, obtížn p ístupné

siln rozvoln ná plocha s jádrem populace jalovc , solitery BO, B , nálet
DB, na severní stran ada MD (ochrana p ed v trem), ve východní ásti
rozr stající se ke e, monitorovací plocha .1, plošky trávník
hustý porost BO, v podúrovni DB, JS, T , na p echodu k ploše 2
prosv tlen jší, zlomy borovic, ojedin le SM, jalovce

rozvoln ný porost DBL, BO, s n kolika MD, mladší dor stající DB, bez
ke , jalovce ojedin lé
Cílový stav

Stru ný popis charakteru plochy

Popis ploch a vý et plánovaných zásah v nich

k ovino ezy

jednotlivých

pastva, dále pro edit porost, prioritn SM,
podporovat DB, cílové zakmen ní 2-3, pro ed ní
b ehové linie OL z d vodu snížení zastín ní
plochy

bez t žebních zásah , pastva, obnova p vodního
koryta potoka, vytvo ení t ní
pastva, umíst ní zázemí letní tábora

pastva, silná redukce SM, BO, zam ená na
postupné uvoln ní DB, ponechat padlé kmeny,
postupné navázání na plochu .2 - cílové
zakmen ní 2-3
pastva, ve spodní ásti jednotlivý výb r BO
zam ený na uvoln ní jalovc , ponechat n kolik
padlých kmen
pastva, pouze jednotlivý výb r BO, podpora
doprovodných d evin, ponechat padlé kmeny
pastva, redukce BO zam ená na uvoln ní jalovc ,
so asn uvol ování DB, cílové zakmen ní 2-3
možno ponechat hustší, pouze redukce SM, na
spodním okraji u cesty silná redukce BO zam ená
na odstran ní zástinu plochy .4 , ponechat n kolik
padlých kmen
SM ponechat na dožití (stín pro ovce), v horní
ásti jednotlivý zdravotní výb r BO, pastva, na
skalním h betu vý ez k ovin
bez t žebních zásah , výhledov obnova se e

pastva, redukce nálet strom a ke

pastva,
individuální
ochrana
perspektivních mladých DB

Doporu ený zásah, event. Perspektivní zám r

0,34

0,41

0,75

0,25

0,06
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cesta

5

9

5

louka

p íjezdová cesta

hustý porost BO, s podrostlým DB, vtroušena B , SM, MD, v podrostu
líska
plocha u chat, v dolní ásti okrsek AK, BO

vyklu ená plocha po akátech, rozvoln ný porost BO, B , LP, DB,
zmlazující akáty, skupina jalovc

vlh í louka na svahu, salaš

udržování sjízdnosti

pastva, likvidace akát a nálet strom a ke
podpora jednotlivých vybraných solitérních DB,
cílové zakmen ní 2-3
jednotlivý výb r hlavn v SM a MD, postupn
uvol ovat DB, ponechávat padlé kmeny
likvidace AK

pastva

Příloha 7 – letecké snímky lokality

Letecký snímek lokality z roku 2012, pro orientaci soutisk s SMO5. Zdroj: Mapový server
ÚHÚL

Historický letecký snímek z roku 1953. Zdroj: kontaminace.cenia.cz

