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1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ A POPISNÉ ÚDAJE O PTAČÍ 

OBLASTI 

 
Ptačí oblast (PO) Hostýnské vrchy byla vymezena nařízením vlády č. 22/2005 Sb. ze dne 15. 

prosince 2004. Předmětem ochrany této PO jsou populace strakapouda bělohřbetého 

(Dendrocopos leucotos) a lejska malého (Ficedula parva) a jejich biotopy. Cílem ochrany je 

zachování a obnova ekosystémů významných pro výše jmenované druhy ptáků v jejich 

přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto druhů ptáků 

ve stavu příznivém z hlediska jejich ochrany. 

 

1.1 PTAČÍ OBLAST SE NALÉZÁ V KRAJI: 

Zlínský kraj 

 

1.2 DOTČENÁ KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: 

Rajnochovice, Chvalčov, Držková, Loukov u Bystřice pod Hostýnem, Příkazy u Osíčka, 

Hošťálková, Podhradní Lhota, Rusava. 

 

1.3 VÝČET OBCÍ 

Rajnochovice, Chvalčov, Držková, Loukov, Osíčko, Hošťálková, Podhradní Lhota, Rusava. 

 

1.4 VÝMĚRA 
 

 rozloha (ha) 

CELKOVÁ VÝMĚRA 5176,95 

1) výměra lesních pozemků 4879,28 

2) výměra nelesních pozemků 297,67 

2a) zemědělské pozemky 215,47 

2b) vodní plochy, toky a mokřady 3,78 

2c) zastavěná plocha 12,37 

2d) ostatní plochy 66,06 

Zdroj údajů: ČÚZK, 2017; ZABAGED 1:10 000 

 

1.5 SUBJEKTY VÝZNAMNÉ Z HLEDISKA ZACHOVÁNÍ STAVU PO  

Arcibiskupství olomoucké 
Lesy České republiky, s. p., LS Vsetín 

Lesy pod Javorníkem s.r.o. 

drobní vlastníci 

 

1.6 DOTČENÁ ZCHÚ 

PP Bernátka, PP Bludný, PP Loučka pod Bukovinou, PP Na Jančích, PP Nádrž Tesák, PP Orlí 

hnízdo, PP Pavlínka, PP Solisko, PR Čerňava, PR Kelčský Javorník, PR Obřany, PR Smrdutá, 

PR Sochová, PR Tesák. 

 

1.7 JINÉ OCHRANNÉ REŽIMY V PO 

EVL Hostýnské vrchy  

CHOPAV Vsetínské vrchy  

přírodní park Hostýnské vrchy 
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2. ODBORNÉ A VĚCNÉ ZDŮVODNĚNÍ CÍLŮ A ZPŮSOBŮ PÉČE 
 

Souhrn doporučených opatření (SDO) slouží k naplnění cíle ochrany PO, tedy k zachování 

populací strakapouda bělohřbetého (Dendrocopos leucotos) a lejska malého (Ficedula parva) 

v příznivém stavu v dlouhodobém časovém horizontu. Za tímto účelem směřují opatření 

k zajištění kvalitních biotopů využívaných výše uvedenými druhy na dostatečně velkých 

plochách a dále upozorňují na další faktory, které by mohly mít negativní dopad na předmět 

ochrany této PO. 

PO Hostýnské vrchy zaujímá severní část stejnojmenného pohoří patřícího k vnější části 

karpatského oblouku. Naprostou většinu území (téměř 94 %) pokrývají lesy, které se místy 

střídají s loukami, pastvinami, vodními toky a sídly. Lesní porosty jsou ze 70 % jehličnaté s 

převahou smrkových monokultur, které na většině území nahradily původní bukové a 

jedlobukové lesy. Zbytky těchto původních porostů i s jejich bohatým bylinným patrem se 

zachovaly na několika málo místech, která jsou dnes ve většině případů přírodními 

rezervacemi nebo přírodními památkami. Tyto původní zachovalé porosty tvoří 4 % všech 

lesních porostů. Bukové porosty jsou zastoupeny zhruba 30 %. 

 

2.1 ORNITOLOGICKÝ VÝZNAM 

 

Lesní porosty a na ně vázané druhy ptáků, mezi něž patří oba předměty ochrany, představují 

těžiště významu PO.  

Ornitologicky nejcennější jsou zbytky původních bukových a jedlobukových porostů 

pralesovitého charakteru se starými, přestárlými stromy a jejich torzy, které jsou 

nejvýznamnějšími lokalitami strakapouda bělohřbetého v Hostýnských vrších. Staré listnaté 

porosty s oblibou vyhledávají i další významné druhy ptáků, jako jsou lejsek malý, holub 

doupňák (Columba oenas), čáp černý (Ciconia nigra), žluna šedá (Picus canus), datel černý 

(Dryocopus martinus), lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) a krkavec velký (Corvus corax). 

Rozlehlé staré lesní porosty jsou příznivé i pro výskyt některých druhů sov jako je sýc rousný 

(Aegolius funereus), kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) a puštík bělavý (Strix 

uralensis), u kterých v PO sice není prokázáno hnízdění, ale s narůstající četností pozorování 

těchto druhů sov je hnízdění vysoce pravděpodobné. Ve smrkových porostech a navazujících 

porostech se vzácně vyskytuje datlík tříprstý (Picoides tridactylus) a kos horský (Turdus 

torquatus). Na vhodných místech s mozaikou přechodů lesních porostů přežívá i populace 

jeřábka lesního (Tetrastes bonasia). 

Lesnatá krajina s přechody do otevřené krajiny hostí několik druhů dravců jako je káně lesní 

(Buteo buteo) a krahujec obecný (Accipiter nisus), vzácně ostříž lesní (Falco subbuteo), 

včelojed lesní (Pernis apivorus) a jestřáb lesní (Accipiter gentilis) a ze sov puštíka obecného 

(Strix aluco).  

Na skalnatých místech velmi vzácně hnízdí výr velký (Bubo bubo).  

Na některých místech v podhůří Hostýnských vrchů se zachovalo malé procento cenných 

lučních společenstev s rozptýlenou zelení a s řadou druhů vázaných na tyto biotopy. K těm 

nejvýznamnějším patří chřástal polní (Crex crex), ťuhýk obecný (Lanius collurio), pěnice 

vlašská (Sylvia nisoria), bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) a bramborníček hnědý 

(Saxicola rubetra). Na vodní toky a přilehlé břehové porosty jsou vázány ledňáček říční 

(Alcedo atthis), skorec vodní (Cinclus cinclus), cvrčilka zelená (Locustella naevia) a cvrčilka 

říční (Locustella fluviatilis). 

Území Hostýnských vrchů má z ornitologického hlediska velký význam jako hnízdiště výše 

uvedených druhů. Velká část zde hnízdících druhů patří mezi zvláště chráněné druhy nebo je 

uvedena v příloze I směrnice o ptácích. 
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Významné hnízdící druhy (počty párů, odhad pro rok 2017, tučně jsou označeny druhy, 

které jsou předměty ochrany PO).  

 

Druh 
Kategorie 
ohrožení* 

Početnost 
(páry) 

Biotop Poznámka 

čáp černý SO 1–2 lesní porosty s potoky  

včelojed lesní SO 1 lesnatá kulturní krajina  

jeřábek lesní SO neznámá 

rozsáhlé lesní porosty s bohatým 

keřovitým a bylinným patrem 

s mozaikou světlin a zarůstajících 

pasek 

 

datel černý - 15 
staré lesní porosty s bukem, jedlí nebo 

borovicí 
 

žluna šedá - 10–15 listnaté a smíšené lesy  

strakapoud 

bělohřbetý 
SO 25 pralesovité porosty, nejčastěji bučiny  

datlík tříprstý SO 3–5 
staré horské lesy, jehličnaté a částečně i 

smíšené, pralesovitého charakteru 
 

lejsek malý SO 20–30 
listnaté a smíšené lesy s bukem 

pralesovitého charakteru 
 

lejsek bělokrký - 80–100 listnaté a částečně i smíšené lesy  

puštík bělavý KO- 1–2 
smíšené i listnaté lesy pralesovitého 

charakteru 

hnízdění 

dosud 

neprokázáno 

jestřáb lesní O 1 lesnatá kulturní krajina  

kulíšek nejmenší SO 10 staré jehličnaté nebo smíšené lesy. 

hnízdění 

dosud 

neprokázáno 

* Kategorie zvláštní ochrany podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů: KO – kriticky 

ohrožený, SO – silně ohrožený, O – ohrožený 

 

 

 

2.2 PŘEDMĚT OCHRANY 

 

Předmětem ochrany PO jsou dva ptačí druhy přílohy I směrnice o ptácích. Následující 

podkapitoly přinášejí popis biologie a obecných biotopových nároků těchto druhů. V kapitole 

2.3 jsou v analogickém členění popsány specifické nároky druhů v PO a stav PO z hlediska 

jejich ochrany. Kapitola 3.2 pak shrnuje požadavky těchto druhů k zajištění jejich ochrany.  

 

2.2.1 Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) (celoroční výskyt) 

Strakapoud bělohřbetý je stálý druh s poměrně pevnou vazbou k hnízdnímu okrsku, pouze 

mimo období hnízdění se jednotlivci potulují. 

Omezené rozšíření druhu je dáno jeho striktní vazbou na specifický biotop, kterým jsou staré 

bukové porosty nebo alespoň staré lesy s velkým podílem buku a příměsí dalších dřevin 

(jedle, klen, jasan, smrk). Pro výskyt na Vsetínsku udává Pavelka (1983) jako zásadní faktor 

přítomnost jedle v porostech. Další podmínkou je zastoupení suchých a trouchnivějících 

kmenů, na jejichž nepřítomnost citlivě reaguje. Vyskytuje se především na klidných a méně 
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přístupných místech v horských a podhorských oblastech. Velikost hnízdních okrsků se 

výrazně liší dle kvality prostředí, většinou se pohybuje mezi 20–40 ha. V ideálním prostředí 

může činit jen 10–15 ha.  

Hnízdí jednou ročně, od dubna do června, v dutinách poškozených nebo polozetlelých 

stromů. Při inkubaci 3–5 vajec se střídají oba rodiče po dobu asi 2 týdnů, o vylíhlá mláďata 

v dutině pak oba pečují ještě další 4 týdny.  

Hlavní složkou jeho potravy jsou larvy hmyzu žijící v trouchnivějícím dřevě nebo ve 

štěrbinách kůry. Především se jedná o larvy větších brouků včetně tesaříků, a housenky 

motýlů. Doplňující potravou jsou mravenci nebo dospělci hmyzu, v pozdním létě pak i různé 

bobule a semena.  

 

 

2.2.2 Lejsek malý (Ficedula parva) (hnízdiště) 

Lejsek malý je tažný druh, který odlétá v průběhu srpna a září na zimoviště v Indii. Zpět na 

hnízdiště se vrací poměrně pozdě, většinou až v květnu. Samečkové se plně vybarvují až po 

dvou letech života, mohou však hnízdit už v druhém roce života, kdy zbarvením připomínají 

samičky. 

Lejsek malý obývá především staré vysoké bukové lesy s podrostem v horských a 

podhorských oblastech, případně i bohatě strukturované smíšené lesy (jedlové nebo smrkové 

bučiny) nebo staré zámecké parky, vzácně i porosty s převahou dubu. Protože tráví většinu 

času v korunách stromů, často uniká pozornosti. Jeho zpěv je však nezaměnitelný.  

Hnízdí jednou ročně v květnu až červenci a staví si mechem, stébly a srstí vystlané hnízdo ve 

vysoko umístěných stromových dutinách, polodutinách nebo prasklinách. Samička snáší 4–6 

vajíček a sama na nich 2 týdny sedí. Mláďata jsou krmena oběma rodiči 2 týdny na hnízdě a 

ještě další 1–2 týdny po vylétnutí z hnízda.  

Potrava je téměř výlučně živočišná s převahou různého hmyzu a dalších bezobratlých, 

mláďata jsou krmena především housenkami a kuklami motýlů a brouků. Pouze na podzim 

tvoří část potravy menší bobule. 

 

 

 

2.3 STAV PTAČÍ OBLASTI Z HLEDISKA PŘEDMĚTU OCHRANY 

 

Tato kapitola podává přehled o stavu PO z hlediska jednotlivých druhů a naplnění jejich 

biologických nároků. Svým členěním kapitola navazuje na předchozí kapitolu, která podává 

popis obecných nároků jednotlivých druhů.  

 

2.3.1 Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) 

V současné době se v PO vyskytuje 25–30 hnízdících párů, přičemž trend populace je stabilní. 

Strakapoud bělohřbetý je úzce vázán na bukové, případně jedlobukové lesy s vysokým 

podílem mrtvého dřeva.  

Strakapoud bělohřbetý preferuje porosty pralesovitého charakteru. Nejvhodnější podmínky 

pro hnízdění tak poskytují lesní MZCHÚ (především v kategorii přírodní rezervace), kterých 

je však v území nedostatek a která hostí méně než 30 % celkové populace strakapouda 

bělohřbetého v PO.) Většina populace je tak odkázána k hnízdění v hospodářských lesích, kde 

nachází suboptimální podmínky. V hospodářských lesích si vybírá pouze porosty bukové 

nebo s převahou buku s doplňujícími dřevinami klenem, jedlí, jasanem nebo smrkem. 

Procentuální zastoupení smrku je zpravidla maximálně do 20 %. Věk porostů je většinou nad 

100 let, ve výjimečných případech může klesnout až k 80 letům. Důležitou charakteristikou je 
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větší souvislá plocha porostů. Jsou-li původně vhodné porosty fragmentovány velkými 

holinami, stávají se nevhodnými a strakapoudi z porostů mizí (například fragmentované 

porosty na severním a východním svahu Hostýna). Minimální velikost kompaktní plochy 

v hospodářských porostech je 20 ha, důležitá je ovšem návaznost takového porostu na další 

relativně vhodné biotopy. Kromě výše popsaných podmínek je zásadní množství mrtvého a 

odumírajícího dřeva v teritoriích, a to stojícího i na zemi ležícího. Nejvýznamnější hnízdiště 

v hospodářských lesích jsou dále v textu uvedena, a jsou pro ně navržena speciální opatření.   

V současnosti se pro velikost populace ukazuje být limitní kompaktnost vhodných porostů, 

které nejsou fragmentovány a množství mrtvého a odumírajícího dřeva. To slouží především 

jako potravní základna, ale rovněž poskytuje hnízdní příležitost, neboť strakapoud bělohřbetý 

tesá dutiny vždy do narušeného dřeva, ať už se jedná o mrtvé pahýly nebo o větší suché větve.  

Současný stav hnízdních a potravních biotopů je ještě relativně vyhovující, nicméně vzhledem 

ke skutečnosti, že během krátké doby budou těženy poměrně velké souvislé plochy starších 

porostů, je zde předpoklad, že v následujících 20-30-ti letech může dojít k zásadnímu úbytku 

vhodných biotopů, či jejich přílišné fragmentaci.  

 

2.3.2 Lejsek malý (Ficedula parva) 

Početnost lejska malého v PO lze odhadnout na 30 párů, přičemž z dostupných údajů lze 

usuzovat, že tento druh ubývá a trend početnosti se jeví jako mírně klesající. 

Charakteristikou hnízdního prostředí je tento druh podobný strakapoudu bělohřbetému. Také 

vyžaduje dostatek narušených stromů. K hnízdění vyhledává polodutiny, praskliny a prostory 

za odstávající kůrou. Ideální příležitosti mu poskytuje členitý povrch starých a rozpadajících 

se stromů. Obývá především bohatě strukturované zapojené listnaté porosty: bučiny nebo 

porosty s výraznou převahou buku. Jedná se vesměs o porosty starší 100 let, které jsou 

v mýtním věku. V některých případech je schopen využít i mladší zapojené porosty, ale není 

schopen přežívat v porostech fragmentovaných pasekami a v řídkém lese s nižším 

zakmeněním. Minimální výměra vhodného porostu, který je druh schopen ještě osídlit je 2 ha. 

Těžištěm výskytu je, stejně jako u strakapouda, většina přírodních rezervací a dále lokality 

s podrobně plánovaným managementem. V hospodářských lesích obsazuje především porosty 

předržené a pěstebně zanedbané (tj. takové, kde se nedůsledně prováděly výchovné zásahy 

jako zdravotní a tvarový výběr). 

Charakter hnízdních a potravních biotopů je v současnosti vyhovující, avšak dlouhodobá 

existence populace lejska malého může být zajištěna pouze za předpokladu, že nedojde ke 

zmenšení plochy stávajících starých hnízdních porostů a k dalšímu zintenzivnění hospodaření 

(například snižování obmýtí u bučin, odstraňování netvárných a narušených stromů) a budou 

cíleně ponechávány skupiny stromů či části porostů k přirozenému dožití. Vzhledem ke 

skutečnosti, že během krátké doby budou těženy poměrně velké souvislé plochy starších 

porostů, je zde předpoklad, že v následujících 20-30-ti letech může dojít k zásadnímu úbytku 

vhodných biotopů, či jejich přílišné fragmentaci. 

 

 

 

 

2.4 OPTIMÁLNÍ ZPŮSOBY VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ PTAČÍ OBLASTI  

 

2.4.1 Vhodné způsoby využívání PO ve vztahu ke kvalitě biotopů 

Nejvýznamnějším faktorem, který ovlivňuje stav biotopů obou předmětů ochrany, je lesnické 

hospodaření. To by mělo probíhat v souladu s ekologickými nároky těchto druhů.   
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Vzhledem k nárokům předmětných druhů by mělo být zabráněno přílišné fragmentaci 

stanovišť a ztrátě hnízdních a potravních možností. Ve všech porostech s převahou buku by 

měly být vyloučeny nevhodné zásahy, které vedou k fragmentaci lokality a neponechávají 

dostatečné množství stromů ve stadiu rozpadu. Nevhodné jsou holosečné způsoby obnovy, 

náseky a podrostní způsob obnovy spojený s pruhovou clonnou sečí. Obnova porostů by měla 

být prováděna jemnějšími způsoby tzn. clonným hospodařením s výběrnými principy. Jako 

nejideálnější se jeví maloplošný skupinový výběr s ponecháváním 30-50 ideálně až 60 stromů 

na hektar k úplnému dožití či jednotlivý výběr.  

V porostech PO by měla cílová druhová skladba odpovídat PDS, nemělo by docházet k 

rozšiřování smrkových kultur. Mělo by být snižováno celkové zastoupení smrku v porostech a 

podporováno přirozené zmlazení dřevin PDS. 

Porosty na extrémních stanovištích, kde se soustřeďují větší koncentrace cílových druhů, by 

měly být převedeny do bezzásahového režimu.  

V cenných porostech MZCHÚ by měl být nastaven bezzásahový režim. Porosty v současnosti 

méně ochranářsky významné by měly pomocí jemných zásahů a vhodných hospodářských 

opatření připravit na budoucí bezzásahový režim. Na vhodných stanovištích by měla být 

vyhlášena nová MZCHÚ (Hadí kopec, Mořiska).  

Mladé listnaté porosty by měly býti vychovávány tak, aby výsledkem výchovy byl různověký 

porost s přítomností narušených a odumřelých stromů. Nepůvodní smrkové porosty s podílem 

listnatých dřevin by měly být přeměněny výchovou na porosty smíšené. Při obnovách 

smrkových porostů by měl být vnášen na každý obnovní prvek podíl listnáčů. Při výchově 

smrkových porostů by měly být šetřeny a uvolňovány vtroušené listnáče. 

Pro dlouhodobé udržení populací lejsků malých a strakapoudů bělohřbetých by měl být 

zachován stávající podíl (tj. 6%) porostů starších 130 let, které mají vhodnou dřevinnou 

skladbu. Tyto porosty přirozeně splňují nejlepší podmínky pro vývoj předmětů ochrany, 

neboť se v nich vyskytuje vyšší podíl doupných stromů, souší, vývratů a zlomů.  

 

2.4.2 Vhodné způsoby využívání PO s přímým vlivem na jedince druhů, jež jsou 

předmětem ochrany PO 

Rušení jedinců a likvidaci hnízd by mělo být předcházeno především vyloučením těžeb 

v hnízdní době.  Vhodným usměrněním turistického ruchu mimo nejcennější biotopy by mělo 

být zamezeno nadměrnému rušení jedinců na hnízdištích.  

 

 

 

2.5 AKTUÁLNÍ STAV VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ PTAČÍ OBLASTI 

 

2.5.1 Aktuální stav využívání PO ve vztahu ke kvalitě biotopů  

V současné době lesnické hospodaření stále praktikuje holosečný, násečný nebo v lepším 

případě podrostní způsob hospodaření, ten je často spojen s pruhovou clonnou sečí. Všechny 

tyto způsoby obnovy, při současném neponechávání alespoň části stromů do stádia rozpadu,  

vytvářejí následné stejnověké porosty bez prostorové diferenciace. Takové hospodaření je 

v rozporu s nároky obou předmětů ochrany. Aktuálně je nejvýraznějším negativním jevem 

fragmentace dosud vhodných rozlehlých porostů holými sečemi. Takové porosty se stávají 

především pro strakapoudy bělohřbeté neobyvatelnými. 

Podíl jehličnatých porostů za posledních cca padesát let významně narůstá, byť se 

v posledních letech tento trend částečně zpomalil. I v současné době však dochází přeměnám 

stávajících bukových porostů nebo porostů smíšených na porosty jehličnaté (například severní 

hřeben Malého Javorníku nebo okolí Ožiňáku). Ani vnášení minimálního podílu MZD není 
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v těchto případech dostatečným opatřením, aby zvýšil atraktivitu těchto uměle založených 

porostů pro předměty ochrany. Lze konstatovat, že tyto porosty jsou z hlediska zájmů 

předmětů ochrany téměř bezcenné. 

Z porostů jsou při probírkách odstraňovány stromy zdravotně a tvarově nevhodné. Tím 

dochází k ochuzení prostředí o doupné stromy, souše, zlomy, vývraty a jinak poškozené 

stromy, které jsou zásadní pro výskyt obou předmětů ochrany, ale i dalších druhů živočichů, 

hub a rostlin. Mezi lety 2009 a 2012 probíhal ve spolupráci s LS Bystřice pod Hostýnem a 

Moravským ornitologickým spolkem – středomoravskou pobočkou ČSO projekt Ochrana 

odumírajících a doupných stromů, při kterém se ponechávalo 5 stromů na hektar lesa 

k přirozenému dožití a rozpadu. Nicméně tento počet není z hlediska zajištění vhodného 

biotopu pro předměty ochrany dostatečný.  

Na mnoha místech se výborně daří přirozenému zmlazení listnáčů, především buku. 

Úspěšnost přirozeného zmlazení naznačuje obrovský potenciál pro přechod na podrostní nebo 

i výběrný způsob hospodaření. Problémem ovšem stále zůstávají vysoké stavy srnčí a daňčí 

zvěře, které na některých místech omezují možnosti přirozeného zmlazení listnáčů a jedle. 

Na území PO doposud existoval poměrně vysoký podíl starších bukových porostů (120+), 

který vytvářel vhodné podmínky pro zájmové druhy. Dle zastoupení podílu buku jednotlivých 

věkových stupních je však zřejmé, že již v 9. a 10. věkovém stupni jeho podíl výrazně klesá. 

V 7. věkovém stupni sice tento podíl opět stoupá, ale od 6. až po čtvrtý opět rapidně klesá, 

neboť v těchto věkových stupních jsou zastoupeny především smrkové monokultury (viz graf 

v příloze 5.4). Z výše uvedeného vyplývá, že již v krátké době (nejpozději do dvaceti let) 

dojde prudkému snížení vhodných potravních a hnízdních podmínek zejména pro strakapouda 

bělohřbetého. Toto snížení bude nejméně na dalších šedesát let s malou výjimkou trvalé. 

Obmýtí bukových porostů bývá běžně 120 let a obnovní doba 40 let. S ohledem na výše 

uvedené případné úvahy o snížení obmýtí u buku kvůli výskytu nepravého jádra u starších 

stromů nejsou na místě. Pokud by se tak stalo, byl by proces redukce starých bučin ještě více 

umocněn. Už při obmýtí 110 let a obnovní době 40 let by se prakticky přestaly vyskytovat 

v hospodářských lesích porosty nad 130 let věku.      

Dlouhodobým cílem péče o lesy v MZCHÚ je jejich směrování k ponechání samovolnému 

vývoji. Tyto porosty patří z hlediska předmětů ochrany k nejkvalitnějším, zvláště pokud se 

jedná o rozlehlejší přírodní rezervace. U přírodních památek však dochází k 

pomístným  těžebním zásahům, které mají za cíl nejstarší porosty postupně obnovovat. 

V rámcových směrnicích plánů péče jsou umožňovány podrostní formy hospodaření včetně 

náseků a v některých případech i holých sečí.  Takto široce pojaté plány péče umožňují 

plošnou obnovu nejcennějších porostů v PP, jako je to patrné např. v PP Pavlínka a PP 

Solisko. V PP Bernátka zase probíhají těžební zásahy především v souvislosti s nešetrným 

vykácením okolních porostů a následným negativním působením větru.     

Nejcennější porosty s výbornými hnízdními i potravními předpoklady pro předměty ochrany 

se nachází i v dále uvedených vytipovaných lokalitách (viz kap. 3. 4.). Pro tato místa byl 

navržen speciální management. Jedná se hlavně o staré předržené porosty, které nejsou zatím 

nijak chráněny a postupně dochází k jejich obnovám.  

 

2.5.2 Aktuální stav využívání PO – činnosti s přímým vlivem na jedince druhů, jež jsou 

předmětem ochrany PO 

Negativním faktorem, který dnes přímo ovlivňuje jedince obou předmětů ochrany, je těžba a 

rušení na hnízdištích způsobené těžbou. Těžba v hnízdní době je dle nařízení vlády č. 22/2005 

Sb. vázána na souhlas OOP a v nejcennějších místech k ní v zásadě nedochází. Ale vzhledem 

k tomu, že nemohou být zmapována úplně všechna hnízda předmětů ochrany v PO je 
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pravděpodobné, že především v místech s nižší denzitou předmětů ochrany může k rušení 

nebo zničení hnízda docházet (po udělení souhlasu OOP).  

Již nyní lze také pozorovat zvýšený tlak na rekreační využití území, včetně negativních 

faktorů s ním spojených, jako je rušení ptáků. Jedná se nejen o současné nevhodné způsoby 

rekreace (jízda na motocyklech a čtyřkolkách), ale i konkrétní plánované záměry (např. nová 

sjezdovka na Tesáku). Proto je zvýšený rekreační tlak hrozba především do budoucna. 

Aktuálně lze pozorovat tento jev u nově vybudované rozhledny na Kelčském Javorníku (rok 

výstavby 2015), kde se z relativně poklidného území stal v krátké době významný turistický 

cíl. 

 

2.6 ČINNOSTI, AKTIVITY A JEVY VYŽADUJÍCÍ REALIZACI OCHRANNÝCH 

OPATŘENÍ 

Následující tabulka podává přehled a základní charakteristiku činností, aktivit a jevů na území 

PO, které mají či by mohly mít v dohledné době negativní vliv na druhy, jež jsou předmětem 

ochrany PO. 

 

 

Faktor ovlivněné druhy 
časová 

specifikace 

prostorová 

specifikace 
významnost 

2.6.1 Nevhodné způsoby obnovy 

lesních porostů 

strakapoud bělohřbetý, 

lejsek malý 
stálý faktor celoplošně kritický 

2.6.2 Nevhodné druhové složení 

lesních porostů 

strakapoud bělohřbetý, 

lejsek malý 
stálý faktor celoplošně kritický 

2.6.3 Nevhodná výchova porostů 

(odstraňování doupných a 

narušených stromů v 

hospodářských porostech) 

strakapoud bělohřbetý, 

lejsek malý 
stálý faktor celoplošně kritický 

2.6.4 Úbytek starých porostů s 

doupnými a odumřelými stromy 

strakapoud bělohřbetý, 

lejsek malý 
stálý faktor celoplošně kritický 

2.6.5 Vysoké stavy srnčí a daňčí 

zvěře 

strakapoud bělohřbetý, 

lejsek malý 
stálý faktor celoplošně 

středně 

významný 

2.6.6 Těžba v hnízdní době (faktor 

rušení) 

strakapoud bělohřbetý březen-červen lokálně 
málo 

významný 

lejsek malý květen-srpen lokálně 
málo 

významný 

2.6.7 Zvýšení návštěvnosti území 

(turistika, vjezd vozidel atp.) a 

realizace stavebních záměrů 

strakapoud bělohřbetý 

lejsek malý 

březen-červen 

 
lokálně 

středně 

významný 

 
 

 

2.6.1 Nevhodné způsoby obnovy lesních porostů 

Způsob obnovy lesních porostů, tedy hospodářský způsob, má zásadní vliv na kvalitu porostů 

využívaných ke hnízdění předmětných druhů. V PO převažuje holosečný, násečný nebo 

v lepším případě podrostní způsob hospodaření, ten je často spojen s pruhovou clonnou sečí. 

Všechny tyto způsoby obnovy, při současném neponechávání alespoň části stromů do stádia 

rozpadu, vytvářejí následné stejnověké porosty bez prostorové diferenciace. Přitom právě 
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bohatě strukturované porosty s přirozeným podílem odumírajícího dřeva jsou optimálním 

biotopem výskytu předmětů ochrany. Porosty jsou nejčastěji obnovovány pruhovými holými 

sečemi, které takto fragmentují rozsáhlejší porosty. Tato fragmentace má silně negativní 

dopad především na strakapoudy bělohřbeté, pro které se původně kvalitní biotopy stávají 

neobyvatelnými a z porostů mizí. 

 
 

2.6.2 Nevhodné druhové složení lesních porostů 

 

Výsadba smrkových monokultur stále zůstává jedním z největších problémů. Smrk je zde 

přirozeným zastoupením pouze přimíšená dřevina a do nižších poloh vůbec nepatří, přesto se 

vyskytuje na cca 70 % PO, a to většinou v podobě nestabilních monokultur (tyto porosty 

předměty ochrany nevyužívají). Běžně se vysazují smrkové monokultury i do rozsáhlých 

listnatých porostů, které jsou tímto z pohledu předmětů ochrany silně degradovány. Zákonná 

povinnost ukládá vysazovat vždy i určitý podíl melioračních a zpevňujících dřevin (MZD), 

což jsou zde především buky, kleny, jasany a jedle, případně jilmy a třešně. Přestože jsou 

MZD pro oba předměty ochrany velmi vhodné, je podíl, který ukládá vyhláška č. 83/1996 

Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů, 

naprosto nedostatečný. Tento závazný podíl, který činí cca 25%, je vztažen k obnově celého 

lesního porostu a není tak závazný pro jednotlivé obnovní prvky. V praxi pak dochází k tomu, 

že se tento podíl naplní za celý obnovovaný porost na jednom obnovním prvku a zbylá plocha 

porostu je již obnovena bez tohoto podílu. Tato skutečnost úzce souvisí i s vysokými stavy a 

škodami zvěří. Vzhledem k tomu, že zvěř přednostně spásá listnáče (včetně jedle), je pro lesní 

provoz ekonomicky výhodné vysadit podíl MZD na jednom obnovním prvku a ten plošně 

před zvěří ochránit.  

  

 

2.6.3 Nevhodná výchova porostů (odstraňování doupných a narušených stromů v 

hospodářských porostech) 

Výchova porostů je uzpůsobena maximálnímu ekonomickému výsledku, který sleduje výrobu 

kvalitních sortimentů. Aby kmeny dosahovaly optimálních rozměrů z hlediska ekonomického 

zisku (rovné a vysoké), jsou porosty udržovány v plném zápoji a je uplatňován především 

negativní výběr. Následkem toho do interiéru porostu nedopadá dostatečné množství světla a 

je vyloučeno rozvinutí prostorové struktury porostu. Při probírkách jsou navíc vybíráni 

nekvalitní jedinci rostoucí v podúrovni, čímž se stává porost ještě více homogenním. 

Důsledně jsou odstraňovány stromy odumřelé, jakýmkoliv způsobem narušené a tvarově 

nevhodné. To má za následek velmi nízkou potravní a hnízdní nabídku. Protože oba předměty 

ochrany vyžadují aspoň minimální podíl stojícího odumírajícího nebo mrtvého dřeva, stávají 

se tak bohužel i potenciálně vhodné bukové porosty těmito zásahy sterilními a pro předměty 

ochrany neobyvatelnými.  

 

 

 

2.6.4 Úbytek starých porostů s doupnými a odumřelými stromy  

V PO dochází k mýcení starých porostů s odumřelými a doupnými stromy. Tyto porosty jsou 

pro předmět ochrany klíčové a měly by být zachovány alespoň ve stávajícím 6ti procentním 

podílu. Vzhledem k nevyrovnané věkové struktuře (viz příloha: Graf zastoupení buku 

v jednotlivých věkových třídách) hrozí úbytek těchto porostů. Negativním faktorem je i 
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odstraňování doupných a poškozených stromů při nahodilých těžbách a neponechávání 

dostatečného množství stromů k dožití.  

 

2.6.5 Vysoké stavy srnčí a daňčí zvěře 

V celé PO jsou vysoké stavy spárkaté zvěře, což se týká především zvěře daňčí a srnčí a 

prasete divokého. Dále se zde vyskytuje zvěř mufloní. Především daňci se sdružují do 

početných stád (nejvyšší koncentrace daňků je na severní straně hlavního hřebene od 

Kelčského Javorníku po Hadí kopec) a okusem působí škody v lese. Na některých místech 

(včetně některých MZCHÚ - např. PR Kelčský Javorník) takto blokují přirozené zmlazení a 

obnovu vhodného biotopu pro předmětné druhy.  

 

2.6.6 Těžba v hnízdní době (faktor rušení, ale i přímé ohrožení hnízd) 

Při těžbě v jarním období může dojít k přerušení hnízdění a opuštění hnízdní lokality 

v důsledku nadměrného rušení ptáků na lokalitě. Navíc těžba dříví v hnízdním období 

představuje negativní zásah do hnízdního prostředí ptáků spojený nejen s poškozením 

biotopu, ale i s  možností přímého zničení hnízda se snůškou či mláďaty.  

 

2.6.7. Zvýšení návštěvnosti území (turistika, vjezd vozidel atp.) a realizace stavebních 

záměrů 

Budování nových lesních cest, respektive zpevňování cest stávajících, je jednoznačně 

negativním faktorem, který přispívá ke zvýšenému pohybu osob a především motorových 

vozidel v oblastech, které jsou doposud zónami klidu. Rušení klidu představují ovšem také 

nelegální jízdy terénních motocyklů a čtyřkolek přímo v lesích mimo jakékoliv komunikace. 

Rušení ptáku, především v hnízdní době na hnízdištích, může vést až k opuštění hnízda a 

lokality. Také realizace nových stavebních záměrů může mít negativní dopad na předměty 

ochrany především záborem vhodných biotopů. 

V budoucnosti lze očekávat rostoucí tlak na rekreační využití území spojené s působení 

negativních faktorů zábor biotopu, rušení a fragmentace biotopů předmětných druhů.  
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3. PLÁN OPATŘENÍ   

 
3.1 DLOUHODOBÝ PLÁN OPATŘENÍ        

Realizace níže uvedených opatření je nezbytná pro zachování jedinců a populací a zachování 

a obnovu ekosystémů významných pro ptačí druhy, které jsou předmětem ochrany PO. Souhrn 

doporučených opatření slouží jako podkladový materiál pro zajišťování péče o PO a výkon 

státní správy příslušných orgánů ochrany přírody na území PO. 

 

3.2 ZAJIŠTĚNÍ POŽADAVKŮ DRUHŮ, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM OCHRANY 

PO 
 

Navrhované lesní hospodaření v PO má předmětům ochrany zajistit zachování současných 

hnízdních biotopů. Dále řeší zajištění hnízdních možností v dalších letech i v místech, která 

v současnosti nenabízí vhodné podmínky. Navržena byla odstupňovaná péče o lesní porosty 

ptačí oblasti. Porosty kategorie A a B představují klíčové plochy pro současnou populaci 

předmětů ochrany. Mají pralesovitý charakter s bohatou věkovou i prostorovou strukturou a 

tlejícím mrtvým dřevem. Porosty kategorie C jsou rozsáhlejší, stále ještě kompaktní, stoleté a 

starší hospodářské bukové porosty s nižším podílem mrtvého dřeva. Účelem opatření dle 

SDO je rozložit obnovu těchto porostů do delšího období a omezit fragmentaci tak, aby i na 

obnovovaných plochách vznikaly (zůstávaly) vhodné hnízdní a potravní podmínky pro 

zájmové druhy. Porosty kategorie D zahrnují zbytek lesních porostů ptačí oblasti. Navrhovaná 

opatření mají zajistit vytvoření vhodných biotopů v budoucnu. 

 

3.2.1 Vhodné způsoby obnovy lesních porostů 

Je nezbytné přijmout individuální přístup v péči o lesní porosty v kategoriích A, B a C. Tyto 

porosty jsou pro dlouhodobé zachování předmětů ochrany klíčové. Management lokalit 

s těmito porosty je stanovený v kapitole 3.4 a v rámcových směrnicích hospodaření v kap. 

5.3. Lokality jsou vymezeny v příloze 5.2. Nejcennější části lesních porostů se soustředěným 

výskytem předmětů ochrany (kategorie A, B) je vhodné ponechat bez zásahů či v nich 

uplatňovat jen výběrné principy hospodaření, kdy jsou k těžbě vybírány jednotlivé stromy 

nebo skupinky stromů a prakticky nevznikají holiny. V navazujících porostech (kategorie C) 

s nižší významností pro předměty ochrany, avšak s vysokým potenciálem pro zajištění 

vhodných podmínek pro výskyt předmětů ochrany, uplatňovat podrostní maloplošné 

hospodaření (velikost obnovního prvku do 0,5 ha) s ponecháváním stromů na dožití.  

Na zbývajícím území celé PO v listnatých a smíšených porostech podporovat jemnější formy 

hospodaření. Nejvhodnější se jeví využívat clonné seče s třemi fázemi a obnovní dobou 40 let 

s ponecháním výstavků a mrtvého dřeva. Menší velikost obnovních prvků nezpůsobí náhlou a 

rychlou fragmentaci porostů a umožní rozvoj větší prostorové mozaiky v následujících 

porostech. Tvar sečí by se měl řídit konkrétními terénními podmínkami porostu. Nevhodné 

jsou pravidelné geometrické tvary.  

Ve smrkových porostních typech je doporučeno nesnižovat podíl listnáčů a jedle a nechat 

jejich podíl v každém obnovním prvku. Využití přirozené obnovy dřevin PDS a ponechání 

výstavků a mrtvého dřeva, zajistí do budoucna atraktivitu těchto stanovišť pro předměty 

ochrany.  

 

3.2.2 Zajištění vhodného druhového složení porostů 

Na prvním místě je důležité preferovat přirozenou obnovu dřevin PDS a upřednostňovat 

menší obnovní prvky.  
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Stávající listnaté porosty či porosty s převahou listnáčů obnovovat jako listnaté porosty. Při 

obnovách podporovat podíl vtroušených listnatých dřevin včetně jedle. Mezery v přirozeném 

zmlazení doplňovat chybějícími dřevinami původní dřevinné sklady. 

Při obnově smrkových porostů uplatňovat vyšší podíl listnatých dřevin a jedle - tyto 

vysazovat ve skupinách (o velikosti cca 0,1 ha) rovnoměrně rozmístěných po ploše, případně 

do střídavých pruhů nebo jako jednotlivé smíšení. Při zalesňování více využívat celou škálu 

dřevin uvedených ve vyhlášce č. 83/1996 Sb. (kromě stanovištně nepůvodních) a zvýšit tak 

celkovou diverzitu porostů. Preferovat podíl listnáčů a jedle při obnovách porostů, tak aby 

minimální podíl MZD při obnově porostů se pohyboval od 40% do 70% v závislosti na 

hospodářském souboru a porostním typu a podíl listnáčů při výchově nesnižovat, viz kap. 5.3.  

 

3.2.3 Výchova porostů (ponechávání doupných a narušených stromů v hospodářských 

porostech) 

Při výchovných zásazích ponechávat alespoň 10 ks doupných stromů, zlomů, souší, vývratů a 

jinak narušených stromů na hektar. Výchovu provádět kladným výběrem, kdy se uvolňují 

koruny cílových jedinců. Hlavně v mladých porostech do 40 let věku podporovat tloušťkovou 

a výškovou diferenciaci porostů a pestrou dřevinnou směs. 

Neodstraňovat podúrovňové stromy a zaměřit se na uvolňování jedle ve všech porostech. 

 

3.2.4 Zachování starých porostů s doupnými a odumřelými stromy 

Celkový podíl listnatých porostů starších 130 let se nesmí snižovat vlivem nevyrovnané 

věkové struktury, proto by rozhodně nemělo klesnout běžné obmýtí u bučin pod 120 let a 

obnovní doba pod 40 let. Naopak bude potřeba obnovní dobu některých porostů prodloužit. 

V těchto porostech by při nahodilých těžbách neměly být odstraňovány doupné a odumřelé 

stromy. Tyto porosty mají podrobně plánovaný management: viz kapitola 3.2.1. 
 

3.2.5. Snížení vysokých stavů srnčí a daňčí zvěře 

Aby nevznikaly nepřiměřené škody na mladých lesních porostech, je třeba snížit celkové 

stavy spárkaté zvěře. Do doby únosného stavu zvěře je nutné chránit přirozené zmlazení.  

 

3.2.6. Omezení těžby v hnízdní době 

Na celém území PO neprovádět úmyslnou těžbu v hnízdní době (tj. od počátku března do 

konce července) v porostech starších 80 let se zastoupením buku vyšším než 50 %. 

V lokalitách s podrobně vymezeným managementem v kategoriích A, B, C uvedeným 

v kapitole 3.4 neprovádět v hnízdní době ani nahodilé těžby. Jedná se o porosty s nízkým 

zastoupením smrku a nehrozí zde kalamitní výskyt lesních škůdců. V kategorii D je možné 

provádění nahodilých těžeb z důvodu prevence výskytu kalamitních škůdců. 

 

3.2.7. Omezení rušení zvýšenou návštěvností území (turistika, vjezd vozidel atp.) a 

usměrnění realizace stavebních záměrů 

V případě realizace záměrů na území ptačí oblasti je třeba důsledně vyhodnotit vlivy na předměty 

ochrany (a to vlivy jak s přímým dopadem na předměty ochrany – např. zábor biotopu, tak s 

nepřímým dopadem na předměty ochrany – např. rušení, fragmentace biotopu). V území by měla 

být zachována současná rozloha jednotlivých typů biotopů a jejich vzájemné propojení, neměla 

by být dále zvyšována míra rušení jedinců předmětných druhů zvyšováním přístupnosti oblasti 

(riziková je zejména výstavba nových velkokapacitních rekreačních center, sjezdovek) apod..  

Je třeba také omezit vyznačování nových turistických a cykloturistických stezek. V zásadě by 

měly nové stezky vést mimo nejcennější území jako jsou hnízdiště obou předmětů ochrany 
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(především porosty kategorií A, B a C), ale i mimo místa, která dnes slouží především jako zóny 

klidu a ač se na nich dnes nenachází vhodné biotopy, jsou rezervoárem potenciálně vhodných 

hnízdišť do budoucna. V případě vzniku nové značené turistické a jiné stezky je nutné 

konzultovat její trasu s orgány ochrany přírody. 

Nemělo by docházet k neodůvodněnému zpevňování stávajících nezpevněných cest 

a  budování cest nových. Udržování současné cestní sítě v odpovídajícím technickém stavu 

nepředstavuje problém. Je třeba také přísně postihovat nelegální vjezdy terénních motocyklů a 

čtyřkolek mimo veřejné komunikace. Zadržení takových osob v terénu je velmi těžké, proto je 

třeba zvýšené spolupráce lesníků, myslivců, ochránců přírody a policie. 

 

 

3.3 OPATŘENÍ SPRÁVNÍHO CHARAKTERU 

 

Navrhovaná opatření z tohoto SDO začlenit do LHP.  

Nejcennější lokality, tj. porosty s podrobně plánovaným managementem kategorie A, B a C 

(viz kapitola 3.4.) vyhlásit jako MZCHÚ nebo iniciovat jejich zařazení do kategorie lesa 

ochranného  či  lesa zvláštního určení pro ochranu biologické rozmanitosti (Hadí kopec, 

Mořiska atd.).  

 

Navrhovaná opatření z tohoto SDO zohlednit při zpracování plánů péče o ZCHÚ . 

 

K ochraně předmětů ochrany ptačí oblasti a regulaci činností s potenciálně negativním 

dopadem na předměty ochrany ptačí oblasti využívat nástroje ochrany přírody (ochrana 

zvláště chráněných druhů živočichů dle § 50 ZOPK, ochrana předmětů ochrany ptačí oblasti 

prostřednictvím činností vázaných na souhlas OOP vymezených v nařízení vlády č. 22/2005 

Sb. apod.), včetně využití § 66 ZOPK, § 86 ZOPK k omezení či zákazu činností, které mohou 

způsobit nedovolenou změnu obecně či zvláště chráněných částí přírody, či k obnově 

původního stavu na lokalitě. 

  

Důsledně vyžadovat řádné posouzení záměrů a koncepcí, u nichž nelze vyloučit významný 

vliv na příznivý stav předmětů ochrany a celistvost ptačí oblasti dle § 45i ZOPK. 

 

 

3.4 VYMEZENÍ LOKALIT S PODROBNĚ PLÁNOVANÝM MANAGEMENTEM 

 

Na základě současného výskytu obou předmětů ochrany, znalosti jejich biotopových nároků a 

zhodnocení stávajících porostů v PO Hostýnské vrchy byly vymezeny lokality s podrobně 

plánovaným managementem. Management na lokalitách je rozdělen do kategorií A, B, C, D. 

Dodržování naplánovaného managementu spolu s šetrným lesnickým hospodařením 

v ostatních porostech umožní kontinuitu nabídky vhodných biotopů v čase a tedy i dobrý stav 

populací předmětů ochrany.  

 

3.4.1 kategorie A – porosty v MZCHÚ a v lesích ochranných 

Dlouhodobý cíl: Porosty ponechané samovolnému vývoji, schopné přirozené autoregulace. 

Prostorově, věkově a druhově strukturované porosty tvořené dřevinami přirozené dřevinné 

skladby (s převahou buku lesního), s trvale probíhající přirozenou obnovou, přirozenou 

dynamikou a stálou přítomností dutinových stromů a tlejícího dřeva zajišťujících optimální 

biotopové prostředí pro strakapouda bělohřbetého a lejska malého. 
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Popis opatření:  Ponechání porostů bez těžebních zásahů. Možnost provádění zásahů, včetně 

nahodilých těžeb ve smrkových částech. Účelový výběr je možný i v listnatých porostech.  

Zdůvodnění: Pro opatření byly vybrány nejcennější porosty s mimořádným významem 

pro předměty ochrany s vysokým počtem doupných stromů a podílem odumřelého dříví. 

Většina těchto porostů náleží do současných MZCHÚ nebo lesů ochranných. Těžební zásahy 

do těchto porostů by znamenaly zničení klíčových hnízdních biotopů předmětů ochrany. 

Dlouhodobým cílem péče je ponechání porostů samovolnému vývoji. Možný je účelový 

výběr na podporu biodiverzity, vývojových procesů a drobných úprav druhové skladby 

dřevin.  Pouze smrkové části je vhodné postupně přeměnit na porosty se stanovištně vhodnější 

dřevinou skladbou. Ve smrkových částech je možnost provádění nezbytných nahodilých 

těžeb.  

Předpokládaná rozloha opatření: 282,14 ha 

Vymezení lokalit pro opatření: viz mapová příloha v kapitole 5.2. 

 

3.4.2 kategorie B – porosty s výběrnými principy hospodaření 

Dlouhodobý cíl: Prostorově, věkově a druhově strukturované porosty tvořené dřevinami 

přirozené dřevinné skladby (s převahou buku lesního), přirozeně se obnovující, se stálou 

přítomností dutinových stromů a tlejícího dřeva zajišťujících optimální biotopové prostředí 

pro strakapouda bělohřbetého a lejska malého. 

Popis opatření: V porostech je žádoucí uplatňovat clonné hospodaření a výběrné principy, 

tzn. provádění jednotlivého či skupinového výběru po ploše (skupinka o několika jedincích, 

do velikosti plochy 0,04 ha), nevytvářet holiny, pomístně lze provádět  proclonění 

nad zmlazením s výběrem do 50 % dřevní hmoty zásoby, přičemž je nutné ponechávat 

všechny doupné stromy, jedince nahnilé či jinak narušené a provádění listnaté nahodilé těžby 

omezit na nezbytné minimum (např. případy, kdy padlé stromy znemožňují přibližování dříví 

z úmyslných mýtních těžeb). Výběr jednotlivých stromů by měl být proveden s různou 

intenzitou s ohledem na existenci přirozené obnovy a stav porostu. Nesoustřeďovat výběr 

příliš na jedno místo, rozptýlil jej po celé ploše.  

Zdůvodnění: Jedná se o porosty s výbornými podmínkami pro předměty ochrany. Převážně 

bukové nebo jedlobukové porosty s vyšším podílem doupných stromů a nízkým zastoupením 

smrku. Porosty přímo navazují na porosty kategorie A a vytváří tak spolu kompaktní území 

nejvyšší kvality. Cílem je zabránění fragmentace a roztříštění tohoto území a udržení plošné 

kontinuity tvořené vzrostlými stromy.    

Předpokládaná rozloha opatření: 72,33ha 

Vymezení lokalit pro opatření: viz mapová příloha v kapitole 5.2. 

 

 

3.4.3 kategorie C – porosty s jemnějšími způsoby hospodaření 

Dlouhodobý cíl: Prostorově, věkově a druhově strukturované porosty přírodě blízké druhové 

skladby (s převahou buku lesního), přirozeně se obnovující, se stálou přítomností dutinových 

stromů a tlejícího dřeva zajišťujících optimální biotopové prostředí pro strakapouda 

bělohřbetého a lejska malého. Biotopové prostředí rovnoměrně rozptýlené v čase i v prostoru, 

nefragmentované obnovními prvky. 

Popis opatření: Uplatňovat jemnější způsoby hospodaření – podrostní maloplošné 

hospodářství a podpora obnovy výhradně listnatých dřevin a jedle. Velikost obnovních prvků 
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by neměla přesáhnout 0,5 ha. Na obnovovaných plochách ponechávat v malých skupinách 

část stromů na dožití a k přirozenému rozpadu v počtu kolem 40 stromů na hektar. Do 

ponechaných stromů lze započítat i stromy ležící, suché, pahýly a zlomy.  Z důvodu 

prodloužení životnosti stromů ponechaných k rozpadu jsou vhodnější skupinky stromů, než 

jednotlivě ponechané stromy. Skupiny stromů lépe odolávají povětrnostním vlivům (vítr, 

korní spála atd.) i poškození při těžbě. Při výběru ponechávaných stromů preferovat javory, 

jilmy, jedle, jasany, lípy a doplňovat buky. Clonné pruhové seče nezakládat s rovnými 

porostními stěnami, ale zvlněnými okraji – vyhnout se užití geometrických tvarů. 

Alternativně místo ponechávání 40 stromů k rozpadu lze stanovit dobu obmýtí minimálně 130 

let s obnovní dobou 40 let a ponecháním 20 stromů na ha, V porostech s jedlí s možností 

prodloužit obnovní dobu až na 50 let. 

Zdůvodnění: Jedná se převážně o stejnorodé bučiny na větších rozlohách s nižší kvalitou 

biotopu, ale s vysokým potenciálem pro předměty ochrany. Cílem je vytvoření vhodných a 

dlouhodobých podmínek pro předměty ochrany. 

Předpokládaná rozloha opatření: 449,56 ha 

Vymezení lokalit pro opatření: viz mapová příloha v kapitole 5.2. 

 

3.4.4 kategorie D – ostatní porosty s běžným hospodářským využitím 

Dlouhodobý cíl: Prostorově, věkově a druhově strukturované porosty přírodě blízké druhové 

skladby, především přirozeně se obnovující, se stálou přítomností dutinových stromů a 

tlejícího dřeva vytvářejících optimální biotopové podmínky pro strakapouda bělohřbetého a 

lejska malého. Biotopové prostředí rovnoměrně rozptýlené v čase i v prostoru, 

nefragmentované obnovními prvky. 

Popis opatření: Jedná se o porosty různého druhového složení. Maximálně využívat 

přirozenou obnovu, příp. dosadby chybějících dřevin původní druhové skladby.  

V BK porostech preferovat podrostní způsob obnovy s velikostí obnovních prvků 0,5-1 ha a 

ponecháním 20 ideálně až 50-60 stromů/ha k přirozenému dožití. Tyto skupinky nejlépe 

sestavovat ze zdravých stromů, které mají uprostřed doupný strom nebo strom jinak narušený 

(souš, zlom). Jako stromy ponechávané k přirozenému dožití přednostně vybírat jedle. 

Ve SM porostech uplatňovat násečný způsob obnovy s clonným uvolněním vtroušených 

listnáčů a postupným propojením zmlazených částí náseky. Podpora přirozené obnovy 

listnatých dřevin. Ponechání alespoň 10 stromů/ha k dožití, a to pouze listnáče a JD. 

Do ponechaných stromů lze započítat i stromy ležící, suché, pahýly a zlomy.   

Zdůvodnění Tyto porosty obklopují porosty kategorií A, B a C. Jedná se o porosty, které 

budou pro předměty ochrany představovat novou perspektivu. 

Předpokládaná rozloha opatření: 4 075,26 ha 

Vymezení lokalit pro opatření: viz mapová příloha v kapitole 5.2. 
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Přehled lokalit kategorií A, B a C 

 

Lokalita 
kategorie 

porostu 

rozloha kategorií v ha rozloha lokalit v ha 

  

  Bernádka 
A 2,9983 

7,1858 
B 4,0765 

Bludný A 5,6248 5,6248 

Čerňava 

A 23, 1621 

167,82 B 46,1369 

C 98,5169 

Hadí kopec A 12,3497 12,3497 

Kelčský Javorník A 123,62 123,62 

Mořiska 
A 20,487 

42,6027 
B 22,1157 

Na Bystřičkách C 80,975 80,975 

Nad Říkou C 38,5277 38,5277 

Obřany A 23,9828 23,9828 

Orlí hnízdo A 3,0123 3,0123 

Pavlínka A 15,8913 15,8913 

Pod Olšačkou C 122,0318 122,032 

Smrdutá 
A 6,5308 

68,4639 
C 61,9331 

Sochová 
A 16, 3671 

32, 4253 
C 16,0582 

Solisko A 9,8805 9,8805 

Tesák A 9, 1979 9,1979 

Zadní Čerňava 
A 9,0347 

40,5527 
C 31,518 

Celkem 

A 282,14 

4879,28 
B 72,33 

C 449,56 

D 4075,25 
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3.5 ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ S JINÝMI PŘEDMĚTY OCHRANY, POPŘ. 

VÝZNAMNÝMI DRUHY V ÚZEMÍ 

 

Konflikty s jinými významnými druhy živočichů ani rostlin se nepředpokládají. 

 

 

  



19 

 

4. ZÁVĚREČNÉ ÚDAJE 

 
4.1 POUŽITÉ PODKLADY A ZDROJE INFORMACÍ 

Hora, J., Marhoul, P., Urban, T., 2002: Natura 2000 v České republice, návrh ptačích 

oblastí. Česká společnost ornitologická. 212 pp. 

Hudec, K. a kol., 1983: Fauna ČSSR. Svazek 3. Ptáci – Aves. Díl 3. Academia, Praha, 1234 

pp.  

Hudec, K. a kol., 2005: Fauna ČR a SR. Svazek 29. Ptáci – Aves. Díl 2. Academia, Praha, 

1203 pp.  

Křenek, D., 2007: Vymezení jádrových území a navržení přírodě blízkého hospodaření 

v lesích s ohledem na zachování populací ptačích druhů jako předmětu ochrany v ptačích 

oblastech Horní Vsacko a Beskydy – Studie, dep in CHKO Beskydy. 

LHProjekt, a.s., 2012: LHP pro LHC  Bystřice pod Hostýnem - Chvalčov 2012-2021 

Nařízení vlády 22/2005 Sb., kterým se vyhlašuje Ptačí oblast Hostýnské vrchy 

Pavelka J., 1983: Příspěvek k rozšíření strakapúda bělohřbetého, Dendrocopos leucotos 

/Bechst./ a datlíka tříprstého, Picoides tridactylus /L./ na Vsetínsku. Sylvia 22, 61-73, Brno 

Šťastný, K., Bejček, V., Hudec, K., 2006: Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 

2001–2003. Aventinum, Praha. 464 pp. 

ÚHÚL Brandýs nad Labem, pobočka Frýdek-Místek, 2000: Oblastní plán rozvoje lesů 

Přírodní lesní oblast č. 41 Hostýnskovsetínské vrchy a Javorníky 2000-2019 

Vymazal M. (2013): Návrh souhrnu doporučených opatření pro PO Hostýnské vrchy. AOPK 

ČR, Praha. Nepublikováno 

 

internetové zdroje: 

geoportal.cenia.cz 

geoportal2.uhul.cz 

 

 

4.2 SDO ZPRACOVALI 

AOPK ČR, RP SCHKO Bílé karpaty 

(na zpracování se podíleli Mgr. Martin Vymazal, David Prachař, Ing. Bohumil Jagoš a Mgr. 

Iveta Járová) 

 

 

4.3 SEZNAM ZKRATEK 

AOPK ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 

RP SCHKO – regionální pracoviště správa chráněné krajinné oblasti 

ČSO – Česká společnost ornitologická 

LHC – lesní hospodářský celek 

LHP – lesní hospodářský plán 

LVS – lesní vegetační stupeň 

MZD – meliorační a zpevňující dřeviny 
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MZCHÚ – maloplošné zvláště chráněné území 

OOP – orgán ochrany přírody 

PP – přírodní památka 

PR – přírodní rezervace 

SDO – souhrn doporučených opatření 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. PŘÍLOHY 

 
5.1 ORIENTAČNÍ MAPA PTAČÍ OBLASTI 



 

5.2 GRAFICKÉ VYMEZENÍ LOKALIT S PODROBNĚ PLÁNOVANÝM  

MANAGEMENTEM 

 



 

5.3 RÁMCOVÉ SMĚRNICE PÉČE O LES DLE KATEGORIÍ POROSTŮ 

S PODROBNĚ PLÁNOVANÝM MANAGEMENTEM  

 
Označení Číslo směrnice / Rozloha Soubory lesních typů 

kategorie A 1 / 282,14 ha 4B, 4D, 4S 5S, 5B, 5D 

Porosty v MZCHÚ a lesy ochranné 

Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty:  Porosty ponechané samovolnému vývoji, schopné přirozené autoregulace. 

Prostorově, věkově a druhově strukturované porosty tvořené dřevinami přirozené dřevinné skladby (s převahou 

buku lesního), s trvale probíhající přirozenou obnovou, přirozenou dynamikou a stálou přítomností dutinových 

stromů a tlejícího dřeva zajišťujících optimální biotopové prostředí pro strakapouda bělohřbetého a lejska malého. 

Cílová druhová skladba dřevin 

dle přirozené dřevinné skladby v jednotlivých  SLT (V MZCHÚ dle plánu péče, ostatní dle OPRL 2000)  

Porostní typy 

Bukové   

Kategorie lesa   

les zvláštního určení, les ochranný   

Obmýtí Obnovní doba     

fyzický věk nepřetržitá     

Meliorační a zpevňující dřeviny   

Výčet dřevin: BK, JD, LP, JV, KL, JS, JL, DB, HB, TR 

% MZD 90%     

Hospodářský způsob 

–  (účelový výběr) 

Způsob obnovy a obnovní postup 

Ponechání porostů bez těžebních zásahů. V listnatých porostech je možný účelový výběr na podporu biodiverzity, 

vývojových procesů a drobných úprav druhové skladby dřevin. Ve smrkových částech jsou těžební zásahy možné. 

Smrkové skupiny postupně přeměnit na listnáče. Maximální využití přirozené obnovy, případně usměrňovat 

dřevinou skladbu podsadbou a ochranou ve prospěch listnáčů a JD.  

Péče o nálety, nárosty a kultury 

Ochrana výsadeb či přiroz. zmlazení proti zvěři. 

Výchova porostů  

Podpora listnáčů a JD. 

Opatření ochrany lesů 

Nahodilou těžbu provádět jen ve smrkových částech (nahodilou těžbu provádět mimo období březen a červenec). 

Smrkové dřevo je možno odvést. 

Doporučené technologie 

-  

 

 

 

 

 

 

 



 

Označení Číslo směrnice / Rozloha Soubory lesních typů 

kategorie B 2 / 72,33 ha  4B, 4A, 5F, 5B, 5D, 5A, 5U 

Porosty s výběrnými principy hospodaření 

Dlouhodobý cíl péče:  Prostorově, věkově a druhově strukturované porosty tvořené dřevinami přirozené dřevinné 

skladby (s převahou buku lesního), přirozeně se obnovující, se stálou přítomností dutinových stromů a tlejícího 

dřeva zajišťujících optimální biotopové prostředí pro strakapouda bělohřbetého a lejska malého.  

Cílová druhová skladba dřevin 

 dle přirozené dřevinné skladby v jednotlivých  SLT (dle OPRL 2000) 

Porostní typy 

Bukové   

Kategorie lesa 

les zvláštního určení 

Obmýtí Obnovní doba 

130 nepřetržitá 

Meliorační a zpevňující dřeviny   

Výčet dřevin:   BK, JD, LP, JV, KL, JS, JL, DB, HB, TR 

% MZD 90     

Hospodářský způsob 

 – (účelový výběr), P 

Způsob obnovy a obnovní postup 

Jednotlivý či skupinový výběr po ploše, nevytvářet holiny,  proclonění nad zmlazením provádět max. do 50 % 

dřevní hmoty zásoby, přičemž je nutné ponechávat všechny doupné stromy, jedince nahnilé či jinak narušené. 

Výběr jednotlivých stromů by měl být proveden s různou intenzitou s ohledem na existenci přirozené obnovy a 

stav porostu. Nesoustřeďovat výběr na jedno místo, rozptýlit jej po celé ploše. Upřednostňovat přirozenou obnovu, 

umělou obnovu využívat zejména pro doplnění zmlazení a pro umělé doplnění chybějících dřevin PDS. 

Péče o nálety, nárosty a kultury 

 Ochrana výsadeb a přiroz. zmlazení proti zvěři. Ochrana proti buřeni. 

Výchova porostů  

Podpora JD pozitivním výběrem. Při výchově ponechávat stromy doupné, nahnilé či jinak poškozené.  

Opatření ochrany lesů 

Nahodilé těžby provádět jen v případě vtroušeného smrku. 

Doporučené technologie 

Použití běžných technologií, minimalizovat poškození zmlazení a povrchu půdy. Těžbu v porostech starších 80 let 

s podílem BK nad 50 % provádět mimo období od 1.3. do 31.7., včetně nahodilé těžby smrku. 

 

 

 

 

 



 

Označení Číslo směrnice / Rozloha Soubory lesních typů 

kategorie C 3 / 449,56 ha 4B, 4D, 4S, 4F, 5B, 5D 

Porosty s jemnějšími způsoby hospodaření 

Dlouhodobý cíl péče:  Prostorově, věkově a druhově strukturované porosty přírodě blízké druhové skladby 

(s převahou buku lesního), přirozeně se obnovující, se stálou přítomností dutinových stromů a tlejícího dřeva 

zajišťujících optimální biotopové prostředí pro strakapouda bělohřbetého a lejska malého. Biotopové prostředí 

rovnoměrně rozptýlené v čase i v prostoru, nefragmentované obnovními prvky.  

Cílová druhová skladba dřevin 

Dle přirozené skladby v jednotlivých SLT (dle OPRL 2000) 

                                                                          Porostní typy 

Bukové  pomístně s přiměsí smrku  

Kategorie lesa   

les hospodářský   

Obmýtí Obnovní doba     

120 30     

Meliorační a zpevňující dřeviny   

Výčet dřevin:   BK, JD, LP, JV, KL, JS, JL, DB, HB, TR 

% MZD 80     

Hospodářský způsob 

P  

Způsob obnovy a obnovní postup 

Jemnější způsoby hospodaření, podrostní maloplošné hospodářství s velikostí obnovních prvků do 0,5 ha. Na 

obnovovaných plochách ponechávat v malých skupinách část stromů na dožití a k přirozenému rozpadu v 

minimálním počtu 40 stromů na hektar. Do ponechaných stromů započítat i stromy ležící, suché, pahýly a zlomy.  

Alt. Namísto ponechávání 40 stromů/ha lze alternativně využít clonné seče s prodlouženým obmýtím na 130 let a 

obnovní dobou 40 let s ponecháním 20 stromů na ha. V porostech s jedlí s možností prodloužit obnovní dobu až na 

50 let. Maximální snaha o přirozenou obnovu. Umělá obnova jamkovou sadbou jen pro doplnění, preferovat 

listnáče a JD. Obnovní prvky umisťovat roztroušeně po ploše, zabránit přílišné fragmentaci biotopu. 

Péče o nálety, nárosty a kultury 

Ochrana výsadeb a přiroz. zmlazení proti zvěři. 

Výchova porostů  

Výchova ve prospěch přimíšených dřevin přirozené skladby, uvolňování JD. Podpora věkové diferenciace, 

ponechávat vtrouš. dřeviny v podúrovni. Výchovu provádět pozitivním výběrem, ponechávání doupných, tvarově a 

zdravotně nevhodných stromů. V porostech nad 60 let ponechávat aspoň 20 m
3
 mrtvého dřeva/ha, a to jak 

stojícího, tak ležícího. Smrkové mlaziny až tyčkoviny ve vhodných podmínkách výchovou postupně přeměnit na 

smíšené porosty. 

Opatření ochrany lesů 

 Běžné zásahy proti kůrovci ve smrkových částech. 

Doporučené technologie 

 Použití běžných technologií, minimalizovat poškození zmlazení a povrchu půdy. Těžby v porostech starších 80 let 

s podílem BK nad 50% provádět mimo období od 1.3. do 31.7., včetně těžby nahodilé 

Poznámka 

Z důvodu prodloužení životnosti stromů ponechaných k rozpadu jsou vhodnější skupinky stromů, než jednotlivě 

ponechané stromy. Skupiny stromů lépe odolávají povětrnostním vlivům (vítr, korní spála,..) i poškození při těžbě.  



 

Označení Číslo směrnice / Rozloha Soubory lesních typů 

kategorie D 4 / 4075,25 ha  5B, 5S, 5D, 5U, 5F, 5A, 4B, 4S, 4D, 4V, 4F, 4A 

Ostatní porosty s běžným hospodářským využitím 

Dlouhodobý cíl péče:  Prostorově, věkově a druhově strukturované porosty přírodě blízké druhové skladby, 

především přirozeně se obnovující, se stálou přítomností dutinových stromů a tlejícího dřeva vytvářejících 

optimální biotopové podmínky pro strakapouda bělohřbetého a lejska malého. Biotopové prostředí rovnoměrně 

rozptýlené v čase i v prostoru, nefragmentované obnovními prvky.  

Cílová druhová skladba dřevin 

SM porostní typ: SM6,BK2,JD1,KL1,BO, MD,JLH ; BK porostní typ: BK6,SM2,KL1,JD1,JLH,JS, TR, MD 

Porostní typy 

Smrkové bukové  

Kategorie lesa Kategorie lesa  

les hospodářský les hospodářský  

Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba   

100 30 120 30   

Meliorační a zpevňující dřeviny   

Výčet dřevin:   BK, JD, LP, JV, KL, JS, JL, DB, HB, TR 

% MZD 40 % MZD 70    

Hospodářský způsob 

P, N 

Způsob obnovy a obnovní postup 

Ve SM násečný způsob do velikosti seče 1 ha s clonným 

uvolněním vtroušených listnáčů a postupným 

propojením zmlazených částí náseky. Ponechání alespoň 

10 stromů/ha k dožití, upřednostnit listnáče a JD. SM 

neponechávat k přirozenému dožití. 

Při obnovách smíšených porostů nesnižovat podíl 

listnáčů a jedle dle matečného porostu. Podíl listnáčů 

včetně jedle zachovat v každém obnovním prvku. 

Maximální využití přirozené obnovy dřevin přirozené 

dřevinné skladby, příp. jejich dosadby (tam, kde chybí). 

Využívat přirozené zmlazení listnáčů a jedle. V BK 

porostech preferovat podrostní způsob do velikosti 

obnovního prvku 0,5 - 1 ha. Ponechávat alespoň 

20 stromů/ha k přirozenému dožití (ideálně 50 – 60 

stromů/ha). Do ponechaných stromů započítat i stromy 

ležící, suché, pahýly a zlomy. Stávající listnaté porosty 

obnovovat jako listnaté. Podíl listnáčů a jedle zachovat 

v každém obnovním prvku. Maximální využití přirozené 

obnovy, příp. dosadby chybějících dřevin dle přirozené 

dřevinné skladby. 

Péče o nálety, nárosty a kultury 

Běžná ochrana výsadeb a přirozeného zmlazení proti zvěři. 

Výchova porostů  

Podpořit vysoký biologický potenciál porostů ponecháváním narušených stromů a jejich odumřelých části, tak aby 

bylo dosaženo nejlépe aspoň 20 m
3
/ha mrtvého dřeva. Ponechávání mrtvého dřeva a narušených stromů má pro 

předměty ochrany velký význam v porostech již od 60 let věku.  

Opatření ochrany lesů 

 Běžné zásahy proti kůrovci. 

Doporučené technologie 

Těžbu v porostech starších 80 let s podílem BK nad 50 % provádět mimo období od 1.3. do 31.7., vyjma 

nahodilých těžeb z důvodu prevence výskytu kalamitních škůdců. 

Poznámka 



 

Tyto porosty mají obecně vysoký potenciál do budoucna. Zásadní je vysoký podíl MZD a výchova porostů 

směřující k neodstraňování narušených stromů a jejich odumřelých částí.  

 
Výměry porostů určeny z digitální vektorové typologické mapy pro OPRL (ÚHÚL 2010). 

 
 

 

 

 

5.4 GRAF ZASTOUPENÍ VĚKOVÝCH STUPŇŮ BUKU V POROSTECH PO  

 

 
*Graf zpracován k prosinci 2017 
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