Příloha T2
Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich
označení
plochy nebo
objektu

název

výmě
ra
(ha)

DP1

Křečovický
potok

DP2

Okraj
intravilánu

DP3

Podmáčená
loučka

DP4

Porost
náletových
0,61
dřevin ve svahu

DP5

Údolní luh

stručný popis charakteru plochy nebo
objektu a dlouhodobý cíl péče

0,71

Meandrující tok s písčitým až
kamenitým dnem a břehové porosty

0,96

Školní zahrada, betonová silně
eutrofizovaná nádrž, zahrada v nivě,
bramborové políčko

0,07

1,05

Podmáčená louka na ploše
s vyřezanými náletovými dřevinami,
vegetace sestává z druhů bylinného
patra lužního lesa
Náletové dřeviny ve svahu nad
potokem, porost se skládá na části
plochy převážně z lísek a stromových
vrb, ostatní dřeviny byly vyřezány.
Chudý bylinný podrost.
Údolní luh v nivě potoka mimo lesní
pozemky. Porosty vzniklé náletem,
převaha jasanu, olší, místy bohatý
keřový podrost, místy světliny.
Neodvodňovat.

doporučený zásah

naléh
avost

termín provedení

interval provádění

Zachovat přírodní charakter toku
Identifikovat zdroje organického
znečištění a eliminovat je
Kontrola zastínění koryta ve vrcholném
létě, pokosení bylinného porostu
(kopřivy) s odstraněním biomasy z PP
Vyjmout ze ZCHÚ, zařadit do OP.
V případě ponechání v ZCHÚ zamezit
rozšiřování intenzivně využívaných
ploch
Kosení s odklizením biomasy. Četnost a
termín případně přizpůsobit vyvinuté
vegetaci. Zde uvedený návrh slouží jako
prevence proti zarůstání náletem.
Bez zásahu

1
2

-

-

2

červen - srpen

podle potřeby

2

-

-

2

konec června až
září

1x za 3-5 let

-

-

-

Kontrola výskytu invazních druhů
(netýkavka žláznatá), v případě potřeby
její likvidace (mechanicky – větší
plochy kosením, ostatní vytrháváním)

1

červen-červenec Podle potřeby, několik
(těsně před
let po sobě
začátkem
kvetení), kosení
příp. znovu srpen
- září

označení
plochy nebo
objektu

DP7

název

výmě
ra
(ha)

Vlhká
0,72
pcháčová louka

DP9

Okolí domu

0,23

DP11

Silnice

0,4

DP12

Skalnaté svahy
nad silnicí

0,6

stručný popis charakteru plochy nebo
objektu a dlouhodobý cíl péče

Ve střední části plochy obnoveno
kosení travních porostů, S část
zarůstající náletem, J část zarostlá
dřevinami vyššího věku. V S cípu
zastíněný rybníček. Travní porosty
s expanzí ostřice třeslicovité (Carex
brizoides) a chrastice rákosovité
(Phalaris arundinacea).

Intenzivně udržovaný trávník, užívaný
jako součást prostoru kolem domu v J
části a lužní les obdobného charakteru
jako v okolí v S části.
Asfaltová komunikace a zeleň v jejím
těsném okolí.
Nízký svah ohraničující potoční nivu.
Výchozy hornin, zarostlé a zastíněné
starším náletem

doporučený zásah

naléh
avost

termín provedení

interval provádění

Kosení (0,36 ha, lze rozšířit až na cca
0,53 ha). Křovinořez, lehká
mechanizace, 1x za 5-7 let možno těžká
mechanizace. Odklizení biomasy
z pozemku. Četnost a termín případně
přizpůsobit podle vývoje vegetace.
Vyřezání náletu – rozšíření plochy pro
kosení S směrem. Dřevní hmotu možno
ponechat u paty svahu dále od vody v
hromadě k zetlení (až 0,17 ha).
Následně kosit spolu se zbytkem plochy
(nebo fázově posunout).
Prosvětlení okolí rybníčku v J cípu
plochy – vyřezání dřevin. Hmotu možno
ponechat na ploše v hromadě k zetlení.
(cca do 0,02 ha)
Odbahnění rybníčku v J cípu plochy

1

1-2x ročně
Červen až září. Poprvé
(zpočátku častěji) na začátku metání
chrastice.

2

polovina října až
únor

Jednorázově nebo na
více etap. Kdykoliv

3

polovina října až
únor

Jednorázově, kdykoliv

3

srpen -září

Bez zásahu. Vhodná méně častá seč,
nevysazovat geograficky a stanovištně
neodpovídající rostliny.

-

-

Jednorázově, kdykoliv,
za předpokladu, že
plocha nebude nadále
využívána
hospodářskými zvířaty
-

Bez zásahu. Nepoužívat chemický
posyp.
Vyřezat dřeviny ve vybraných místech
kolem skalních výchozů – zlepšit
oslunění skal. Dřevní hmotu odstranit.
Nevyřezávat dřeviny až k hranici orné
půdy nad hranou svahu – zabránění
splachům, erozi. (libovolně cca od 0,01
do 0,2 ha)

-

-

-

2

polovina října až
únor

Jednorázově nebo na
více etap. Kdykoliv.

naléhavost - stupně naléhavosti jednotlivých zásahů se uvádí podle následujícího členění:
1. stupeň - zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany),
2. stupeň - zásah vhodný,
3. stupeň - zásah odložitelný.

