
Říjen 2006 Ročník XVI částka 10

OBSAH

METODICKÉ POKYNY A NÁVODY
6. Metodický pokyn odboru environmentál-

ních rizik Ministerstva životního prostředí pro 
„Posouzení objektu nebo zařízení s vybranými 
nebezpečnými chemickými látkami nebo che-
mickými přípravky a plnění obecných povin-
ností právnickými nebo podnikajícími fyzic-
kými osobami“ podle zákona č. 59/2006 Sb., 
o prevenci závažných havárií

7. Metodický pokyn odboru environmentálních ri-
zik Ministerstva životního prostředí pro postup 
při zpracování dokumentu „Návrh na zařazení 
objektu nebo zařízení do skupiny A nebo B“ 
podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závaž-
ných havárií

SDĚLENÍ
23. Sdělení odboru mezinárodní ochrany biodiver-

zity o vydání „Pravidel hospodaření pro typy 
lesních přírodních stanovišť v evropsky význam-
ných lokalitách soustavy Natura 2000“

24. Sdělení sekretariátu rozkladové komise o někte-
rých správních rozhodnutích ministra životního 
prostředí 

25. Sdělení odboru ekonomiky životního prostředí 
o vydání „Pravidel Ministerstva životního pro-
středí o realizaci Národního programu označo-
vání ekologicky šetrných výrobků a služeb“

METODICKÉ POKYNY A NÁVODY

6.
METODICKÝ POKYN

odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro 
„Posouzení objektu nebo zařízení s vybranými nebezpečnými chemickými 

látkami nebo chemickými přípravky a plnění obecných povinností právnickými 
nebo podnikajícími fyzickými osobami“ podle zákona č. 59/2006 Sb.,  

o prevenci závažných havárií

Určeno:
Resortním organizacím Ministerstva životního prostředí
Krajským úřadům a orgánům krajů v přenesené působnosti

Čl. 1
Úvod

Ministerstvo životního prostředí doporučuje tímto metodickým pokynem vymezení pojmů a plnění obecných ustano-
vení, vyplývající z ustanovení zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpeč-
nými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení 
některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci 
závažných havárií), dále jen „zákon“. 
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Tento metodický pokyn je určen správním úřadům, ale má pomoci také právnickým a podnikajícím fyzickým osobám, 
jakož i kontrolním orgánům, které budou provádět inspekce podle zákona.

Metodický pokyn je zaměřen zejména na:
• vymezení osob, objektů nebo zařízení, na které se zákon vztahuje,
• vytvoření vstupních podkladů pro zařazení objektů nebo zařízení do skupiny A nebo B,
• principy zařazení objektu nebo zařízení provozovatelem do skupiny A nebo B,

Metodika uvedená v následujících článcích sleduje posloupnost jednotlivých ustanovení zákona.

Čl. 2
Vymezení osob na které se zákon vztahuje 

V předmětu úpravy je uvedeno, že zákon stanoví povinnosti právnickým a podnikajícím fyzickým osobám.

Právnické osoby definuje zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v § 18 odst. 2 jako:
a) sdružení fyzických nebo právnických osob,
b) účelové sdružení majetku,
c) jednotky územní samosprávy,
d) jiné subjekty, o kterých tak stanoví zákon.

Podnikající fyzické osoby nejsou samostatně legislativně definovány, ale je možné je odvodit ze znění zákona č. 513/
1991 Sb., obchodní zákoník, jako osoby:

a) zapsané v obchodním rejstříku,
b) podniká na základě živnostenského oprávnění,
c) podniká na základě oprávnění podle zvláštních předpisů,
d) provozuje zemědělskou činnost podle zvláštních předpisů. 

Pokud právnické nebo podnikající fyzické osoby při svém podnikání vlastní nebo provozují objekty nebo zařízení, ve 
kterých jsou nebo budou umístěny vybrané nebezpečné chemické látky nebo chemické přípravky, které jsou určeny v ta-
bulce I nebo tabulce II přílohy č. 1 zákona, musí splnit povinnosti uvedené v jeho dalších ustanoveních. 

Čl. 3
Objekty a zařízení

V zákoně jsou v úvodním ustanovení uvedeny základní pojmy, o které je celý zákon opřen a které se zvláště vztahují 
k problematice zařazování objektů nebo zařízení do skupiny A nebo B. Ustanovení § 1 zákona - Předmět úpravy - uvádí 
základní pojem „umístění nebezpečné látky“, tento pojem je definován v § 2 písm. j). Další důležité pojmy zákona pro 
zařazování objektů nebo zařízení jsou vlastní pojmy „objekt“ § 2 písm. a) a „zařízení“ § 2 písm. b). Písm. d) stejného 
paragrafu definuje okruh nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, které jsou příslušné zákonu a jejichž 
klasifikační množství jsou uvedena v příloze č. 1 k zákonu (tabulka I a tabulka II).

Pokud se v existující dokumentaci objektu nebo zařízení používaly jiné pojmy než ty, které jsou stanoveny zákonem, je 
nutno vymezit tyto pojmy a jejich obsah vůči pojmům, používaným zákonem, a v nově vytvářené dokumentaci používat 
již pouze pojmy definované zákonem, tj. objekt a zařízení. Přitom je možno chápat výrazy „areál podniku“, „závod“ nebo 
„provozovna“ jako výrazy, které jsou blízké pojmu objekt. U některých provozovatelů může být v objektu jedna nebo 
více provozoven. Objektem je obecně myšlena uzavřená provozní jednotka (areál provozovatele), kde se nachází více za-
řízení a je velmi přesně definována v zákoně. V případě, že se v jednom objektu (areálu), který vlastní jedna osoba, na-
chází několik provozovatelů, zpracuje každý provozovatel za sebe dokumentaci, potřebnou pro určení jak umístění, tak 
množství nebezpečných látek. Zákon stanoví v § 3 každé právnické nebo podnikající fyzické osobě, která užívá objekt 
nebo zařízení ve kterém jsou umístěné nebezpečné látky, určit jejich množství a porovnat toto množství s klasifikačními 
množstvími nebezpečných látek.

Čl. 4
Umístění nebezpečné látky

Umístěné množství nebezpečné látky v objektu nebo zařízení se určuje na základě údajů ve výrobní dokumentaci nebo 
stavebním projektu. U technologických jednotek nebo jejich částí, jako např. zásobník hořlavin, potrubní most apod., se 
jejich umístěné množství určuje na základě projektové (výrobní) dokumentace dodavatele zařízení. Kapacita objektů pro 
skladování se posuzuje na základě údajů v kolaudačních rozhodnutích. V případě nově zřizovaného objektu nebo změn 
dokončené stavby na základě projektové dokumentace použité pro podání návrhu na zahájení územního řízení o jeho 
umístění, popřípadě žádosti o vydání stavebního povolení (§ 21 odst. 1 zákona). 
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V důsledku omezení nebo změny výroby může dojít k tomu, že kapacita některých zásobníků nebo skla-
dišť je pro potřeby produkce nadbytečná a nevyužívá se. V případě, že např. část kapacit pro umístění nebezpeč-
ných látek není naplněna a právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba chce pro zařazení objektu nebo za-
řízení vycházet z aktuální potřeby, je nutno provést taková technicko - organizační opatření, aby bylo možné 
kdykoliv jednoznačně prokázat, že do zásobníku nebo skladu nemůže být umístěno více než množství udávané 
v dokumentaci pro zpracování návrhu na zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo B. Může se jednat  
o některé z následujících opatření pro tyto případy:
• zásobníky na kapalné látky - jejich fyzické odpojení,
• skladovací prostory - jejich nová kolaudace,
•  obecné umístění nebezpečné látky - vydání interního předpisu, s jednoznačně určeným maximálním přípustným 

umístěním množství nebezpečných látek, podepsaného statutárním zástupcem provozovatele.

Čl. 5
Zpracování seznamu nebezpečných látek umístěných v objektu nebo zařízení

Obecné podmínky pro zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo skupiny B jsou uvedeny v § 3 v odstavcích 1 
až 3 zákona. Zařazení objektu nebo zařízení do skupiny se určuje na základě umístěného množství nebezpečných látek. 
Pro určení tohoto množství vychází provozovatel z jejich seznamu jak je uvedeno v § 3 odst. 1 písm. a) zákona.

Určení množství nebezpečných látek vychází ze součtu dílčích množství všech nebezpečných látek, které jsou v ob-
jektu nebo zařízení umístěny v: 
•  přepravních zařízeních, například vagónech a nákladních autech, která zastavila nebo stojí na místech, které jsou součástí 

objektu nebo zařízení a jsou určeny pro potřeby manipulace (vykládání surovin, nakládání hotových výrobků) nebo usklad-
nění spojené s přečerpáváním nebo překládáním látek, poloproduktů nebo výrobků do nádrží nebo skladů,

•  skladech dle jejich projektované nebo kolaudované kapacity,
•  zásobních, tancích a provozních zásobnících (projektovaná maximální kapacita),
•  dopravních potrubích (projektovaná maximální kapacita),
•  technických a technologických jednotkách (zádrž – projektovaná maximální kapacita),
•  množství, která se mohou nahromadit v objektu nebo zařízení v případě ztráty kontroly průběhu průmyslového che-

mického procesu nebo při vzniku havárie.

V tomto smyslu je i množství nacházející se krátkodobě (např. pro potřeby zásobování nebo expedice) v místě, které 
je součástí objektu nebo zařízení, nutno započítat do umístěného množství. Provozovatel je nucen zabezpečit zásobo-
vání objektu nebo zařízení tak, aby množství umístěné v zásobovacích prostředcích (autocisternách nebo vlakových 
cisternách), nutné pro plynulý chod provozu, nepřekročilo množství vzaté v úvahu pro zařazení objektu nebo zařízení  
k příslušné skupině. V případě, že opatření nelze technicky provést nebo by to bylo ekonomicky značně nevýhodné, může 
být opatření provedeno organizační směrnicí podepsanou statutárním zástupcem provozovatele.

Pro určení umístěného množství a sestavení seznamu je nutné provedení kompletního auditu umístěných všech nebez-
pečných látek a přípravků. Pro zpracování seznamu se doporučuje použít tabulky, jejíž příklad je uveden v příloze č. 1 to-
hoto metodického pokynu (tabulka pro výčet umístění všech nebezpečných látek v tancích, zásobnících a skladištích). 

Při zjišťování dílčích množství nebezpečných látek, umístěných v objektu nebo zařízení, může provozovatel podle pří-
lohy č. 1 Část 1 odst. 1 zákona vyloučit příslušné množství nebezpečných látek stejné nebo menší než 2 % množství ne-
bezpečné látky, uvedené v tabulce I nebo tabulce II přílohy č. 1 k zákonu. Tyto dílčí akumulace lze však vyloučit pouze 
v případech, pokud jejich umístění v objektu nebo zařízení je takové, že nemůže působit jako iniciátor závažné havárie 
nikde na jiném místě objektu nebo zařízení. Základem pro vyloučení těchto množství je skutečnost, že:
•  umístění těchto nebezpečných látek není přímo spojeno (potrubním mostem, ve společné budově) s dalšími umístě-

nými nebezpečnými látkami,
•  dosah následků havárie zařízení s tímto dílčím množstvím se nepřekrývá s jiným zařízením, ve kterém jsou umístěny 

nebezpečné látky.

Množství nebezpečných látek pro určení 2 % zde znamená množství látek ve sloupci 1 pokud posuzujeme tato množ-
ství pro podniky skupiny A nebo množství látek uvedené ve sloupci 2, pokud posuzujeme tato množství pro podniky 
skupiny B.

Čl. 6
Nebezpečné látky a jejich klasifikace

Klasifikace vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků pro účely zákona musí být pro-
váděna podle zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, a o změně některých zá-
konů, ve znění pozdějších předpisů, a podle jeho prováděcích předpisů, především pak podle vyhlášky č. 232/2004 
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Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně někte-
rých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků,  
ve znění vyhlášky č. 369/2005 Sb. V příloze č. 1 vyhlášky č. 369/2005 Sb. je uveden Seznam závazně klasifikovaných 
nebezpečných chemických látek a v příloha č. 2 tato vyhláška stanovuje obecné postupy pro hodnocení a označování ne-
bezpečných vlastností chemických látek a chemických přípravků. Posuzování chemických směsí a chemických přípravků 
se provádí stejným způsobem jako posuzování čisté nebezpečné látky. Při zařazování chemických látek se musí primárně 
vycházet z bezpečnostních listů dodavatelů těchto látek. O zařazení rozhoduje klasifikace látky, nikoliv její symbol ne-
bezpečnosti. 

Pro zařazení objektu nebo zařízení, kde jsou umístěny oxid arseničitý, kyselina arseničitá nebo její soli, existuje v ta-
bulce I přílohy č. 1 zákona pouze limitní hodnota (0,1 tuny) ve sloupci 2 pro zařazení do skupiny B. Skupina A pro tyto 
vybrané nebezpečné látky neexistuje. Stejné pravidlo je třeba uplatnit pro sloučeniny niklu ve formě inhalovatelného 
prášku (oxid nikelnatý, oxid nikličitý, sirník nikelnatý, triniklid disulfid, oxid niklitý), dále pro 4,4-methylenbis (2-chlo-
ranilin) nebo soli ve formě prášku a pro methylisokyanát i pro polychlorodibenzofurany a polychlorodibenzodioxiny 
(včetně TCDD), počítané jako TCDD ekvivalent. Tato skutečnost je uvedena v příloze č. 1 část 1 odst. 8 zákona.

Některé jmenovitě vybrané nebezpečné látky uvedené v tabulce I mají vlastnosti, na základě kterých by bylo možno je 
klasifikovat do skupin vybraných vlastností nebezpečných látek, uváděných v tabulce II. V takovém případě je pro jejich 
zařazení do skupiny A nebo B prioritní a rozhodující množství, uvedené v tabulce I. 

Jde-li o určení nebezpečné látky, která má více nebezpečných vlastností uvedených v tabulce II, použije se pro její 
zařazení do skupiny A nebo B nejnižší klasifikační množství z hodnot uvedených pro její různé nebezpečné vlastnosti 
v této tabulce (tabulce II). 

Pokud se jedná o chemické přípravky, mohou nastat dva případy. U přípravků s volně oddělitelnou nebezpečnou lát-
kou se zahrne jen toto oddělitelné množství podle jeho nebezpečných vlastností. U přípravků obsahujících neoddělitel-
nou původní nebezpečnou látku se zahrne celkové množství přípravku podle nebezpečné vlastnosti přípravku a nikoliv 
pouze množství některé z nebezpečných látek v něm obsažených.

Při zařazení objektu nebo zařízení do skupiny jsou rozhodující údaje pro umístěné látky o CAS, čísle ES, indexovém 
čísle (viz definice níže) a klasifikaci nebezpečných látek podle vyhlášky č. 232/2004 Sb. ve znění vyhlášky č. 369/2005 
Sb. Příloha č. 2 k tomuto metodickému pokynu uvádí tyto údaje pro vybrané chemické látky, uvedené v tabulce I přílohy 
č. 1. zákona. Příloha č. 3 k tomuto metodickému pokynu uvádí tyto údaje pro kategorie nebezpečných látek uvedené 
v tabulce II přílohy č. 1 zákona.

Indexové číslo
Indexová čísla jednotlivých látek se uvádějí ve tvaru číselného kódu ABC-RST-VW-Y
ABC – je bud‘ atomové číslo chemického prvku (jemuž předchází jedna nebo dvě nuly za účelem vytvoření posloup-
nosti), který nejvíce charakterizuje danou látku, nebo obvyklé číslo speciální třídy organických látek
RST – je pořadové číslo látky v sériích ABC
VW – označuje formu, v níž je látka vyráběna nebo uváděna na trh
Y – je kontrolní číslo vypočtené metodou ISBN 

ES číslo
Pod ES číslo přiřazujeme EINECS číslo (The European Inventory of Existing Chemical Substances), které je identifikač-
ním číslem obchodovatelných látek v Evropském společenství v letech od 1.1.1971 do 18.9.1981 stanovené direktivou 
ES 67/548/EEC, dále ELINCS číslo (European List of Notified Chemical Substances), které identifikuje látky v Seznamu 
nových látek, který je aktualizován Evropskou unií a posledními jsou NLP čísla (No Longer Polymers) – obsahující látky 
jež nejsou považovány za polymery.
Všechna tato čísla mají shodný formát ZZZ-ZZZ-Y. Pro EINECS je počáteční trojčíslí ZZZ = 200, ELINCS ZZZ = 400, 
a pro NLP ZZZ = 500. Y je kontrolní číslice vypočtená metodou ISBN.

CAS číslo
CAS čísla (Chemical Abstract Numbers, CASRN) jsou vydávána American Chemical Society (ACS) nově identifikovaným 
substancím při zařazování do CAS databáze. Každý den je takto přiřazeno asi 4000 nových čísel. CAS čísla se stala celo-
světovým standardem, neboť jsou nezávislá na jakémkoliv nomenklaturním systému a současně jsou cenným zdrojem slou-
žícím k identifikaci chemických látek (organické a anorganické látky, izotopy, prvky, organo-kovové sloučeniny atd.).
Jednoznačné přiřazování CAS čísel však může být současně nevýhodou. Například, pokud látka obsahuje jedno stere-
ocentrum, pak existují čtyři CAS čísla pro tuto látku (R, S – formy, racemát a stereo nespecifická forma), stejné je to 
v případě hydratované a dehydratované formy látky, kde existují také dvě CAS čísla.
ACS také každoročně vydává seznam s vymazanými nebo nahrazenými čísly.
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Názvosloví
Chemický název je definován dle nomenklatury IUPAC nebo ISO s přihlédnutím na specifika definované v Příloze č. 1, 
Tabulka C, 1b), 232/2004 Sb.

Klasifikace, výstražný symbol, R-,S-věta, klasifikace přípravků
Výstražné symboly a písmenná označení nebezpečných vlastností - jsou uvedeny v § 5 a v příloze č. 4 vyhlášky č. 232/2004 Sb.
Klasifikace - definuje skupiny nebezpečnosti pro chemické látky, směsi látek nebo skupiny látek.
R- věta -označuje specifickou rizikovost v podobě řady čísel.
S-věta - poskytuje standardní pokyny pro bezpečné zacházení v podobě řady čísel.
Klasifikace přípravků - přesná zákonná specifikace koncentračních limitů a s nimi spojené klasifikace přípravků obsa-
hujících nebezpečnou látku je uvedena v Příloze č. 1 vyhlášky č. 232/2004 Sb.

Výzkumné Centrum prevence havárií Evropské unie připravilo na pomoc při zařazování objektů a zařízení podle směr-
nice Seveso II databázi nejčastěji se vyskytujících nebezpečných látek. Tyto látky jsou v databázi uvedeny podle abeced-
ního seznamu a mají uvedenou veškerou dostupnou klasifikaci, včetně R vět. Pokud jsou nebezpečné látky zařazovány do 
více skupin podle jejich nebezpečnosti, je přednostně uvedena klasifikace, která vytváří největší nebezpečí. Databáze je 
přístupná na adrese http://mahbsrv.jrc.it pod položkou: Databases, Seveso II Substances Database, Classification and 
Labeling, N-Class database on Environmental Hazard Classification (version 5.0). Využívání Databáze obsahující asi 
7400 položek je nutno uvažovat jako orientační. 

Další z funkčních databází uvádí Ministerstvo průmyslu a obchodu na adrese www.mpo.cz pod položkou Průmysl 
a stavebnictví, Platná chemická legislativa. Platnou databázi Dance k Seznamu závazně klasifikovaných nebezpečných 
chemických látek ve vyhlášce č. 232/2004 Sb. ve znění vyhlášky č. 369/2005 Sb., je možno otevřít také přímo na adrese 
www.mpo.cz/dance.

 
Platná klasifikace nebezpečných látek v České republice je pouze ta, která je dána zákonem o chemických látkách 

a chemických přípravcích a jeho prováděcími předpisy v platném znění vydané ve Sbírce.

Čl. 7
Obecné principy pro zařazování objektu nebo zařízení do skuliny A nebo B

Pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba zpracovala seznam nebezpečných látek, je její povinností zjistit, zda 
umístěné množství překračuje limity dané v příloze zákona č. 1. Toto zjištění má zásadní význam pro zařazení objektu 
nebo zařízení do některé ze skupin nebo rozhodnutí o tom, že objekt nebo zařízení do skupiny A nebo B zařazen není. 
Obecné principy tohoto zařazování uvádí vývojový diagram v příloze č. 4 tohoto pokynu. Metodiku postupu a zpraco-
vání dokumentu o zařazení nebo nezařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo B uvádí metodický pokyn „Návrh 
na zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo B“.

Pokud by právnická nebo podnikající fyzická osoba neplnila uvedená ustanovení zákona nebo by nebyla podnikající 
osobou a přesto umísťovala značné množství nebezpečných chemických látek a přípravků, mohou se na takovou osobu 
vztahovat ustanovení trestního řádu (zákon č. 140/1961 Sb. ve znění pozdějších předpisů), a to zvláště § 179 obecné 
ohrožení.

Čl. 8
Tento metodický pokyn nabývá účinnosti dnem 31. srpna 2006 a nahrazuje spolu s metodickým pokynem MŽP „Návrh 

na zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo B“ metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva 
životního prostředí ze dne 30. dubna 2004 pro postup při zařazování objektu nebo zařízení a zpracování oznámení podle 
zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií, publikovaný ve Věstníku MŽP v částce 3/2001. 

V Praze dne 31. srpna 2006

 Ing. Karel Bláha, CSc., v.r.
 ředitel odboru environmentálních rizik
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Příloha č. 1: Příklad tabulky pro sestavení seznamu množství nebezpečných látek v objektu nebo zařízení

Soupis vybraných nebezpečných látek klasifikovaných podle jejich druhu (tabulka I) umístěných v tancích, zásobnících, 
skladištích apod.

Poř. č. 
Identifikace umístění 
(tanku, skladu, apod.)

Objem / 
kapacita dle 
projektu 

Druh vybrané 
nebezpečné látky 
(tabulka I Příloha 1 
zákona) 

Fyzikální 
skupenství 
(forma) látky 

Číslo CAS 
Číslo ES 
Index.č.

R-věty 
Množství 
v tunách 

Klasifikační 
množství 
v tunách

A B

Soupis nebezpečných látek klasifikovaných podle jejich vybraných nebezpečných vlastností (tabulka II) umístěných 
v tancích, zásobnících, skladištích apod.

Poř. č. 
Identifikace 
umístění (tanku, 
skladu, apod.)

Objem / 
kapacita dle 
projektu

Skupina nebezpečnosti 
(tabulka II Příloha 1 
zákona)

Druh 
nebezpečné 
látky 

R-věty 
Množství 
v tunách 

Klasifikační 
množství 
v tunách

A B

Příloha č. 2: Údaje o vybraných nebezpečných látkách 

Položka Nebezpečné látky CAS číslo Indexové číslo ES číslo
Klasifikace dle vyhlášky  
č. 232/2004 Sb., ve znění 
vyhlášky č. 369/2005 Sb.

Klasifikační 
množství 
v tunách 

1 2 
1. Dusičnan amonný1) 6484-52-2 229-347-8 O; R8 5 000 10 000
2. Dusičnan amonný2) 6484-52-2 229-347-8 O; R8 1 250 5 000 
3. Dusičnan amonný3) 6484-52-2 229-347-8 O; R8 350 2500 
4. Dusičnan amonný4) 6484-52-2 229-347-8 O; R8 10 50 
5. Dusičnan amonný5) 6484-52-2 229-347-8 O; R8 5 000 10 000
6. Dusičnan amonný6) 6484-52-2 229-347-8 O; R8 1 250 5 000 

7.
Oxid arseničný,  
kyselina arseničná

1303-28-2 033-004-00-6 215-116-9
Karc.kat.1; R45 T; R23/25 N; R50; 
R53 

1  2 

8. Oxid arsenitý 1327-53-3 033-003-00-0 215-481-4
Karc.kat.1; R45 T+; R28 C; R34 
N; R50;R53

0,1 

9.. Brom 7726-95-6 035-001-00-5 231-778-1 T+; R26 C; R35 N; R50 20 100 

10. Chlor 7782-50-5 017-001-00-7 231-959-5 T; R23 Xi; R36/37/38 N; R50 10 25 

11. Oxid nikelnatý 1313-99-1 028-003-00-2 215-215-7 Karc.kat.1; R49 R43 R53 
Oxid niklitý 1314-06-3 028-005-00-3 215-217-8

Oxid nikličitý 12035-36-8 028-004-00-8 234-823-3 1

Sulfid nikelnatý, 16812-54-7 028-006-00-9 240-841-2 Karc.kat.1; R49 R43 N; R50; R53
Disulfid triniklu 12035-72-2 028-007-00-4 234-829-6 Karc.kat.1; R49 R43 N; R51; R53

12. Etylenimin (aziridin) 151-56-4 613-001-00-1 205-793-9
F; R11 Karc.kat. 2; R45 Mut.kat.2; 
R46 T+; R26/27/28 C; R34 N; 
R51; R53

10 20 

13 Fluor 7782-41-4 009-001-00-0 231-954-8 R7 T+; R26 C; R35 10 20 
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Položka Nebezpečné látky CAS číslo Indexové číslo ES číslo
Klasifikace dle vyhlášky  
č. 232/2004 Sb., ve znění 
vyhlášky č. 369/2005 Sb.

Klasifikační 
množství 
v tunách 

1 2 

14. Formaldehyd (c>90%) 50-00-0 605-001-00-5 200-001-8
Karc.kat.3; R40 T; R23/24/25 C; 
R34 R43 

5 50 

15. Vodík 1333-74-0 001-001-00-9 215-605-7 F+; R12 5 50 
16. Chlorovodík (kapalný) 7647-01-0 017-002-00-2 231-595-7 T; R23 C; R35 5 50 

17.
Alkyly olova, 
alkylplumbany

082-002-00-1
Repr.kat.1; R61 Repr.kat.3; R62 
T+; R26/27/28 R33; N; R50; R53 

5 50 

18.
Zkapalněné extrémně 
hořlavé plyny (včetně 
LPG a zem. plynu)

F+: R12 50 200 

19. Acetylen 74-86-2 601-015-00-0 200-816-9 R5; R6; F+; R12 5 50 

20. Ethylenoxid 75-21-8 603-023-00-X 200-849-9
F+; R12 Karc.kat.2; R45 Mut 
kat.2; R46 T; R23 Xi: R36/37/38 5 50 

21. Propylenoxid 75-56-9 603-055-00-4 200-879-2
F+; R12 Karc.kat.2; R45 Mut.
kat2; R46 
Xn; R20/21/22 Xi; R36/37/38 

5 50 

22. Methanol 67-56-1 603-001-00-X 200-659-6 F; R11 T; R23/24/25;R39/23/24/25, 500 5 000 

23.
4,4´-Methylenbis
(2- chloranilin)

101-14-4 612-078-00-9 202-918-9
Karc.kat.2; R45 Xn; R22 N; R50; 
R53

0,01 

24. Methyl-isokyanát 624-83-9 615-001-00-7 210-866-3

F+; R12 Repr. kat.3; R63 T+; 
R26 T; R24/25 
Xi; R37/38; R41 R42/43

- 0,15 

25. Kyslík 7782-44-7 008-001-00-8 231-956-9 O; R8 200 2 000 

26.
Toluen diisokyanát  
(2,6-TDI, 2,4-TDI, TDI

91-08-
7 584-84-
9 26471-
62-5

615-006-00-4
202-039-0
209-544-5
247-722-4

Karc. kat. 3; R40; T+; R26 Xi; 
R36/37/38 R42/43; R52-R53 

10 100 

27.
Karbonyl dichlorid 
(fosgen) 

75-44-5 006-002-00-8 200-870-3 T+; R26 C; R34 0,3 0,75 

28. Arsenovodík (arsin) 7784-42-1 033-006-00-7 232-066-3
F+; R12 T+; R26 Xn; R48/20 N; 
R50; R53

0,2 1 

29.
Plynný fosforovodík 
(fosfin)

7803-51-2 015-181-00-1 232-260-8
F+; R12 T+; R26 C; R34 N; R50 
R17

0,2 1 

30. Chlorid sirnatý 10545-99-0 016-013-00-X 234-129-0 R14; C; 34 Xi; R37 N; R50 1 1 

31. Oxid sírový 7446-11-9 231-197-3
O; R8 T; R23; R24; R25, R41 
C;R34 R14 R45

15 75 

32.

Ropné produkty:
automobilové a jiné 
benzíny, 
petroleje,
plynové oleje

Klasifikace dle  
bezpečnostních listů

2 500 25 000

33.

Polychlorované 
dibenzodioxiny 
a dibenzofurany jako 
TCDD ekvivalent 

0,001
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Položka Nebezpečné látky CAS číslo Indexové číslo ES číslo
Klasifikace dle vyhlášky  
č. 232/2004 Sb., ve znění 
vyhlášky č. 369/2005 Sb.

Klasifikační 
množství 
v tunách 

1 2 

34.

Karcinogeny: 

4-Aminobifenyl nebo 
jeho soli 

92-67-1 612-072-00-6 202-177-1 Karc.kat.1; R45 Xn; R22 

0.5 2

Benzotrichlorid 98-07-7 602-038-00-9 202-634-5
Karc.kat.2; R45 T; R23 Xn; R22 
Xi; R37/38; R41

Benzidin nebo jeho soli 92-87-5 612-042-00-2 202-199-1
Karc.kat.1; R45 Xn; R22 N; R50; 
R53

Bis(chloromethyl)ether 542-88-1 603-046-00-5 208-832-8
R10; Karc.kat.1; R45 T+; R26 T; 
R24 Xn; R22 

Chloromethylmethylether 107-30-2 603-075-00-3 203-480-1
F; R11 Karc.kat 1; R45 Xn; R20/
21/22

1,2 dibromethan 106-93-4 602-010-00-6 203-444-5
Karc.kat.2; R45 T; R23/24/25 Xi; 
R36/37/38 N; R51; R53

Diethyl-sulfát 64-67-5 016-027-00-6 200-589-6
Karc.kat.2; R45 Mut.kat.2; R46; 
Xn; R20/21/22 C; R34

Dimethyl-sulfát 77-78-1 016-023-00-4 201-058-1
Karc.kat.2; R45 Mut.kat.3; R68 
T*; R26 T; R25 R43 C; R34

Dimethylkarbamoylch
lorid 

79-44-7 006-041-00-0 201-208-6
Karc.kat.2; R45 T; R23 Xn; R22 
Xi; R36/37/38 

1,2 – dibrom 3 
chlorpropan

96-12-8 602-021-00-6 202-479-3
Karc.kat.2; R45 Mut.kat.2; R46 
Repr.kat 1; R60 T; R25 Xn; R48/
20/22 R52 R53

1,2 dimethylhydrazín 540-73-8 007-013-00-0 -
Karc.kat.2; R45 T; R23/24/25 N; 
R51;R53

Dimethylnitrosoamin 62-75-9 612-077-00-3 200-549-8
Karc.kat.2; R45 T+; R26 T; R25; 
R48/25 N; R51; R53

Hexamethylfosfor-triamid 680-31-9 015-106-00-2 211-653-8 Karc.kat.2; R45 Mut.kat.2; R46

Hydrazín 302-01-2 007-008-00-3 206-114-9
R10; Karc.kat.2; R45 T; R23/24/25 
C; R34 R43 N; R50; R53

2-Naftylamin nebo jeho 
soli

91-59-8 612-022-00-3 202-080-4
Karc.kat.1; R45 Xn; R22; N; R51; 
R53

Propan-1,3-sulton 1120-71-4 016-032-00-3 214-317-9 Karc.kat.2; R45 Xn; R21/22
4-Nitrodifenyl 92-93-3 609-039-00-3 202-204-7 Karc.kat.2; R45 N; R51; R53 

Poznámky 1) až 6) u dusičnanu ammonného viz poznámky k tabulce I z přílohy č. 1 zákona 
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Příloha č. 3: Údaje pro ostatní nebezpečné látky klasifikované do skupin podle  
vybraných nebezpečných vlastností 

Nebezpečné látky, které jsou klasifikovány jako R- věty 
Klasifikační množství 

v tunách 
1 2 

1. Vysoce toxické R26, R27, R28, R39/26/27/28 5 20 

2. Toxické 
R23,R24,R25 R39/23/24/25 R48/23/
24/25 

50 200 

3. Oxidující R7, R8, R9 50 200 
4. Výbušné, kdy látka nebo přípravek odpovídá definici podle 
poznámky 2, tj. patří do podtřídy 1.4 Dohody ADR

R2 50 200 

5. Výbušné, kdy látka nebo přípravek odpovídá definici podle 
poznámky 2, tj. patří do podtřídy 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 nebo 1.6 
Dohody ADR

R2, R3 10 50 

6. Hořlavé kdy látka nebo přípravek odpovídá definici podle 
poznámky 3a

R10 5000 50000 

7a. Vysoce hořlavé, kdy látka nebo přípravek odpovídá definici 
podle poznámky 3b, bod (1)

R17, R10 a R11 50 200 

7b. Vysoce hořlavé kapaliny, kdy látka nebo přípravek odpovídá 
definici podle poznámky 3b, bod (2) 

R11  5000 50000 

8. Extrémně hořlavé, kdy látka nebo přípravek odpovídá definici 
podle poznámky 3c

R12 10 50 

9. Nebezpečné pro životní prostředí v kombinaci s větami 
vyjadřující nebezpečnost:
(i) R50: vysoce toxické pro vodní organizmy (zahrnující R 
50/53

R50, R50/53 100 200 

(ii) R51/53: toxické pro vodní organizmy,: může vyvolat 
dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí

R51/53 200 500 

10. Další nebezpečné vlastnosti, které nejsou uvedeny výše 
v kombinaci s větami vyjadřujícími nebezpečnost:
(i) R14: reaguje prudce s vodou (včetně R14/15)

R14, R14/15 100 500 

(ii) R29: při styku s vodou se uvolňuje toxický plyn R29 50 200 

Poznámky 1) až 3) viz poznámky k tabulce II z přílohy č. 1 zákona 
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Příloha č. 4 Posouzení objektu nebo zařízení ve kterém je umístěna nebezpečná chemická látka nebo chemický 
přípravek z hlediska působnosti zákona o prevenci závažných havárií

P�íloha �. 4 Posouzení objektu nebo za�ízení ve kterém je umíst�na nebezpe�ná chemická 
látka nebo chemický p�ípravek z hlediska p�sobnosti zákona o prevenci závažných havárií 

Je množství 
CHL/CHP stejné nebo

v�tší než množství uvedené ve
sloupci 1 tab. I nebo II a sou�asn� je 

menší než množství uvedené ve sloupci 
2 tab. I nebo II p�íl. �. 1 
 k zák. �. 59/2006 Sb.

nebo N � 1? 

Je množství 
CHL/CHP stejné nebo 

v�tší než množství uvedené ve
sloupci 1 tab.I nebo II p�ílohy �. 1 

k zák. �. 59/2006 Sb. 
nebo N � 1? 

Má CHL / CHP
nebezpe�né vlastnosti 

podle zákona
�. 356/2003 Sb.? 

NE

ANO

Obecné zásady nakládání 
s CHL / CHP ve smyslu zákona 

�. 356/2003 Sb.
(chemický zákon) 

CHL
je vybraná 

nebezpe�ná látka podle 
tab. I zák. �. 59/2006 Sb.? 

CHL / CHP má vybrané vlastnosti 
podle tab. II

zák. �.59/2006
Sb.?

NE

Sestavení seznamu a návrh za�azení
objektu / za�ízení do p�íslušné skupiny 

podle § 3 zákona �. 59/2006 Sb. a 
p�ílohy �. 1 a 2 k tomuto zákonu

ANO

Objekt / za�ízení není za�azen
do skupiny A nebo B

NE

Protokolární záznam 
Podle § 4 odst. 1 nebo odst. 2 

zákona �. 59/2006 Sb. 

ANO

ANO

NE

Návrh za�azení objektu / 
za�ízení do skupiny A

Návrh za�azení objektu / 
za�ízení do skupiny B
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7.
METODICKÝ POKYN

odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro postup při 
zpracování dokumentu „Návrh na zařazení objektu nebo zařízení do skupiny 

A nebo B“ podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií

Určeno:
Resortním organizacím Ministerstva životního prostředí
Krajským úřadům a orgánům krajů v přenesené působnosti

Čl. 1
Úvod

Ministerstvo životního prostředí doporučuje tímto metodickým pokynem způsob zařazení objektu nebo zařízení do sku-
piny A nebo B a zpracování dokumentu o tomto zařazení, vyplývající z ustanovení zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závaž-
ných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona  
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve 
znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), dále jen „zákon“. 

Tento metodický pokyn je určen správním úřadům, ale má pomoci také právnickým a podnikajícím fyzickým osobám, 
jakož i kontrolním orgánům, které budou provádět inspekce podle zákona.

Metodický pokyn je zaměřen na:
• způsob zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo B,
• zpracování dokumentu o zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo B,
• zpracování protokolu o nezařazení objektu nebo zařízení.

Metodika zařazování objektů nebo zařízení do skupiny A nebo B a zpracování dokumentu o zařazení nebo nezařazení 
uvedená v následujících článcích sleduje posloupnost jednotlivých ustanovení zákona.

Čl. 2
Seznam

V § 3, odst. 1 písm. a) zákona je uvedena povinnost pro právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu, která 
užívá objekt nebo zařízení ve kterém jsou umístěny nebezpečné látky uvedené v příloze č. 1 tabulka I nebo tabulka II 
zákona, zpracovat jejich seznam. Určení množství, umístění, druhu a klasifikace nebezpečných látek je obsahem meto-
dického pokynu MŽP „Posouzení objektu nebo zařízení s vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemic-
kými přípravky a plnění obecných povinností právnickými nebo podnikajícími fyzickými osobami“, včetně detailního 
popisu pojmů. 

Čl. 3
Zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo B

Pro zjištění, zda je nutno zařadit objekt nebo zařízení do skupiny A nebo B, je třeba provést několik kroků. 

V prvním kroku procesu zařazování objektů nebo zařízení do skupin se použijí kritéria uvedená v § 3 odst. 2 písm. 
a) a odst. 3 písm. a) zákona. Pokud umístěné množství nebezpečné látky překračuje některé z klasifikačních množství 
tabulky I nebo II přílohy č. 1 zákona, je objekt nebo zařazení zařazen do skupiny A nebo B. 

Zjištění, že právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba nemá ve svém objektu nebo zařízení množství nebezpeč-
ných látek odpovídající klasifikačnímu množství pro zařazení do skupiny A nebo B, a to ani podle seznamu jmenovitě 
vybraných nebezpečných látek (tabulka I přílohy č. 1 zákona), ani podle seznamu ostatních nebezpečných látek, klasi-
fikovaných do skupin podle jejich nebezpečných vlastností (tabulka II přílohy č. 1 zákona), ještě neznamená, že objekt 
nebo zařízení do některé ze skupin nepřísluší. Pokud není překročeno klasifikační množství nebezpečných látek přímo, 
ale v objektu nebo zařízení je umístěno více menších množství nebezpečných látek (větší než 2% – viz článek 5 metodic-
kého pokynu MŽP „Posouzení objektu nebo zařízení s vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými 
přípravky a plnění obecných povinností právnickými nebo podnikajícími fyzickými osobami“), je nutno sečíst jejich po-
měrná množství (§ 3 odst. 2 písm. b) a odst. 3 písm. b) zákona).

U některých skupin nebezpečných látek, které mají obdobné nebezpečné vlastnosti, se pro účely zařazení do skupiny 
A nebo B sčítají jejich poměrná množství. Pro účely zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo B se používá 
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sčítání všech poměrných množství podle vzorce, uvedeného v části 2 v příloze č. 1 zákona. Příklad sčítání poměrných 
množství je uveden v příloze č. 1 tohoto metodického pokynu. 

Ve druhém kroku procesu zařazování objektů nebo zařízení do skupin se vzorec pro sčítání poměrných množství 
uplatní nejprve pro nebezpečné látky uvedené ve sloupci 1 tabulky I nebo II v příloze č. 1 zákona (klasifikační množství 
pro skupinu A). Pokud je hodnota výsledného ukazatele vyjadřující součet poměrů menší než 1, další ustanovení zákona 
se na objekt nebo zařízení nevztahují, mimo povinnosti uvedené v § 4 odst. 1. Pokud je při použití klasifikačních množ-
ství z prvého sloupce výsledná hodnota rovna nebo větší než 1, je objekt nebo zařízení zařazeno do skupiny A. 

Ve třetím kroku procesu zařazování objektů nebo zařízení do skupin je nutno opakovat výpočet pro sčítání poměrných 
množství pro nebezpečné látky uvedené ve sloupci 2 tabulky I nebo II v příloze č. 1 zákona (klasifikační množství pro 
skupinu B). Pokud je hodnota výsledného ukazatele vyjadřující součet poměrů menší než 1, zůstává objekt nebo zařízení 
zařazeno ve skupině A. Pokud je při použití klasifikačních množství z prvého sloupce výsledná hodnota rovna nebo větší 
než 1, je objekt nebo zařízení zařazeno do skupiny B. 

Pro správnou klasifikaci látek umístěných v objektu nebo zařízení je v některých případech nutno prověřit tři-
krát, zdali součet jejich poměrných množství není roven nebo větší než 1. Kombinace nebezpečných vlastností ne-
bezpečných látek umístěných v objektu nebo zařízení, jejichž poměry se společně sčítají, jsou uvedeny v příloze  
č. 1 část 2 v bodě 1 písm. a) až c) zákona. Zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo B se provede v případě, že 
alespoň jeden ze součtů je roven nebo větší než 1. Výsledky jednotlivých součtů provedených podle písmen a) až c) se 
již dále spolu nesčítají. 

Pokud objekt nebo zařízení splňuje klasifikační předpoklady pro zařazení do skupiny A nebo B, stává se podnikající fy-
zická osoba nebo právnická osoba provozovatelem (§ 2 písm. c) zákona), který je povinen zpracovat a odeslat krajskému 
úřadu dokument návrhu na zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo B.

Čl. 4
Zpracování návrhu na zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo B

V § 5 zákona se provozovateli ukládá povinnost zaslat dokument navrhující zařazení objektu nebo zařízení do skupiny 
A nebo B příslušnému správnímu úřadu. Příslušný správní úřad ve smyslu zákona znamená krajský úřad, v jehož územ-
ním obvodu se objekt nebo zařízení fyzicky nachází. 

Dokument (jehož formulář je uveden v příloze č. 2 zákona) obsahuje vedle identifikačních údajů také seznam, kde 
provozovatel zapíše druh, množství, klasifikaci a fyzikální formu všech nebezpečných látek umístěných v objektu nebo 
zařízení (viz seznam). 

Do dokumentu provozovatel dále uvede stručný popis (v rozsahu cca 5 až 22 řádků) objektu nebo zařízení:
• stávající nebo plánované činnosti objektu nebo zařízení,
• okolí objektu nebo zařízení se všemi prvky, které mohou závažnou havárii způsobit nebo zhoršit její následky.

K dokumentu se připojí plán nebo mapa v měřítku 1 : 10 000, 1 : 25 000, ve které jsou zobrazeny všechny popisované prvky 
z okolí objektu nebo zařízení, které mohou závažnou havárii způsobit nebo zhoršit její následky. 

Do příslušné části dokumentu se zapíší látky spolu s jejich klasifikačním množstvím (sloupec 1 nebo 2 tabulky I nebo 
II přílohy č. 1 zákona) použitým pro sčítání jejich poměrných množství, to všechno s doprovodným popisem provede-
ného výpočtu. 

Právnické osoby odešlou dokument v písemné formě, podepsaný statutárním orgánem způsobem stanoveným v ob-
chodním rejstříku krajskému úřadu (podepsaný originál) a také v elektronické formě. Na elektronické verzi se uvede 
jméno osoby, která podepsala originální dokument. Podnikající fyzické osoby se podepíší svým jménem.

Čl. 5
Zpracování dokumentu o nezařazení objektu nebo zařízení do skupiny

Na nebezpečné látky, uvedené ve sloupci 1 tabulky I nebo II v příloze zákona č. 1 (klasifikační množství pro skupinu 
A), které se vyskytují v množství stejném nebo menším než 2% klasifikačního množství, a jejich umístění v objektu nebo 
zařízení nemůže působit jako iniciátor závažné havárie nikde na jiném místě objektu nebo zařízení, se pohlíží jako na ne-
bezpečné látky, která nejsou relevantní pro srovnávání s klasifikačními limity. Právnická osoba nebo podnikající fyzická 
osoba zpracuje seznam identifikovaných nebezpečných látek a skutečnost o nezařazení objektu nebo zařízení protoko-
lárně zaznamená (§ 4 zákona, odst. 3 zákona). Seznam nebezpečných látek a protokol o nezařazení je podle § 33 a § 34 
zákona uchován pro kontrolní účely. Vzor protokolu o nezařazení do skupiny je uveden v příloze č. 2 tohoto metodic-
kého pokynu.
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Pokud se v objektu nebo zařízení vyskytují nebezpečné látky v množství překračujícím 2% klasifikačního množství 
uvedeného ve sloupci 1 tabulky I nebo II v příloze č. 1, ale zároveň nedosahujícím množství uvedené ve sloupci 2 ta-
bulky I nebo tabulky II (klasifikační množství pro skupinu B), jsou tato identifikovaná množství uvedena do seznamu 
nebezpečných látek. Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba tuto skutečnost protokolárně zaznamená (§ 4, odst. 
3 zákona). Seznam nebezpečných látek a protokol o nezařazení zašle krajskému úřadu (§ 4, odst. 1 zákona) a stejnopis 
je uchován pro účely kontroly podle § 33 a § 34 zákona. Vzor protokolu o nezařazení do skupiny je uveden v příloze č. 
3 toho metodického pokynu.

Čl. 6
Aktualizace návrhu na zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo B

Aktualizace návrhu na zařazení se provádí po každé změně v objektu nebo zařízení podle § 16 zákona, která vede ke 
změně zařazení objektu nebo zařízení ke skupině A nebo B. Dokument s návrhem na nové zařazení po změně podmí-
nek v objektu nebo zařízení je provozovatel povinen doručit krajskému úřadu do 1 měsíce od doby kdy ke změně došlo. 
Tento dokument je provozovatel povinen doručit krajskému úřadu do 1 měsíce též od ukončení činnosti v objektu nebo 
zařízení nebo ode dne, kdy se na něj přestanou vztahovat povinnosti podle tohoto zákona.

Čl. 7
Správní řízení ve věci návrhu na zařazení a jeho aktualizace

Návrhy na zařazení nebo jejich aktualizace schvaluje krajský úřad ve správním řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu, ve správním řízení. Správní řízení je podle § 9 správního řádu postup správního orgánu, jehož účelem je 
vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby, nebo 
jímž se v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá. Stejná formulace je zopakována 
v části šesté § 67 a náležitosti rozhodnutí jsou pak uvedeny v §§ 68 – 70 správního řádu.

Příklady, které mohou ve správním řízení v případě návrhu na zařazení nebo jeho aktualizace nastat:
a) první návrh na zařazení do skupiny A nebo B je schválen rozhodnutím podle §§ 67 – 70 správního řádu,
b)  aktualizace s návrhem přeřazení objektu nebo zařízení do jiné skupiny je schválena novým rozhodnutí se součas-

ným zrušením původního rozhodnutí podle § 101 písm. d), c) správního řádu,
c)  aktualizace s návrhem vyřazení objektu nebo zařízení ze skupiny A nebo B je schválena novým rozhodnutím se 

současným zrušením původního rozhodnutí o zařazení do skupiny A nebo B podle §§ 101 a 102 správního řádu 
(tato situace může nastat v důsledku ukončení nebo změny činnosti s následným odstraněním nebezpečných látek 
umístěných v objektu nebo zařízení v množství překračujícím klasifikační množství uvedená v Příloze č. 1 zákona 
v tabulce I nebo II),

d) protokol o nezařazení do skupiny A nebo B krajský úřad neschvaluje, pouze archivuje.

Na postup se vztahuje § 101 písm. d), e) správního řádu (nové rozhodnutí), neboť nastala skutečnost, která dříve ne-
existovala. Nové rozhodnutí je podle § 101 písm. e) vydáno proto, že tak vyžaduje zvláštní zákon, tj. zákon o prevenci 
závažných havárií. Pokud se postupuje podle citovaného § 101, potom se původní rozhodnutí podle § 102 odst. 9 správ-
ního řádu ruší.

Čl. 8
Tento metodický pokyn nabývá účinnosti dnem 31. srpna 2006 a nahrazuje spolu s metodickým pokynem MŽP „Posouzení 

objektu nebo zařízení s vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a plnění obecných povin-
ností právnickými nebo podnikajícími fyzickými osobami“ metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva ži-
votního prostředí pro postup při zařazování objektu nebo zařízení a zpracování oznámení podle zákona č. 353/1999 Sb., o pre-
venci závažných havárií ze dne 30. dubna 2004, publikovaný ve Věstníku MŽP v částce 3/2001. 

V Praze dne 31. srpna 2006

 Ing. Karel Bláha, CSc., v.r.
 ředitel odboru environmentálních rizik
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Příloha č. 1: Příklady použití sčítacího vzorce 
Příklad 1 
V následující tabulce jsou uvedeny údaje o nebezpečných látkách včetně umístěného množství v posuzovaném objektu,  
použité pro výpočet v návrhu na zařazení do skupiny. 

Látka Množství Klasifikace látky Klasifikační množství 

t A B 

aceton 150 vysoce hořlavá kapalina 5 000 50 000 

dimethyl sulfát 0.3 vysoce toxická 5 20 

dusitan sodný 5 oxidující 50 200 

kyslík  20 vybraná látka 200 2 000 

ropné produkty 385 vybraná látka 2 500 25 000

naftalen-1-amin 12 nebezpečná pro ŽP R51/53 200 500 

peroxid vodíku 15 oxidující 50 200 

thiofenol 5 toxická 50 200 

zkapalněné vysoce hořlavé plyny 28 vybraná látka 50 200 

Z tabulky je patrné, že umístěné množství žádné z nebezpečných látek nepřekračuje klasifikační množství pro zařazení 
do skupiny A nebo B. Z tohoto důvodu je použito sčítacího vzorce následovně. 

1. Pro látky, které mají nebezpečné vlastnosti klasifikované jako výbušné s klasifikací R 2, oxidující, extrémně hořlavé 
kapaliny, vysoce hořlavé, vysoce hořlavé kapaliny, hořlavé kapaliny a výbušné s klasifikací R 3, s klasifikačním množ-
stvím pro zařazení do skupiny A podle Tabulky II zákona.

aceton dusitan sodný kyslík
ropné 

produkty peroxid vodíku
N  = -------- + ------------------ + ------- + ---------- + ------------------- +

5000 50 200 2 500 50

zkapalněné vysoce hořlavé plyny
+ ------------------------------------------------

50

150 5 20 385 15
N  = -------- + ------------------ + ------- + ---------- + ------------------- +

5000 50 200 2 500 50

28
+ ------------------------------------------------ = 1,244 což je >1

50

2. Pro látky, které mají nebezpečné vlastnosti vysoce toxické, toxické a nebezpečné životnímu prostředí, s klasifikač-
ním množstvím pro zařazení do skupiny A podle Tabulky II zákona.

 
dimethyl sulfát naftalen-1-amin thiofenol

N  = ------------------ + ------------------ + -----------
5 500 50

0,3 12 5
N  = -------- + -------- + ------- =     0,184 což je <1

5 500 50

3. Pro první případ, ve kterém vychází ukazatel N >>1, se provede součet rovněž s klasifikačním množstvím pro zařa-
zení do skupiny B (pouze pro látky v množství větším než 2 % klasifikačního množství pro zařazení do skupiny B). 

dusitan sodný peroxid vodíku zkapalněné vysoce hořlavé plyny
N  = ------------------ + -------------------- + -----------------------------------------------

200 200 200

5 15 28
N  = -------- + ------ + ------ =   0,24 což je <1

200 200 200

Výsledkem použití sčítacího vzorce v příkladu 1 je zařazení objektu do skupiny A. 

Příklad 2 
V následující tabulce jsou uvedeny údaje o nebezpečných látek včetně umístěného množství v posuzovaném objektu po-
užité pro výpočet v návrhu na zařazení do skupiny.
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Látka Množství Klasifikace látky Klasifikační množství 

t A B 

chlór 15 vybraná látka 10 25 

chlorid rtuťnatý 6.7 vysoce toxická 5 20 

dimethyl sulfát 0.45 vysoce toxická 5 20 

fenol 30 toxická 50 200 

naftalen-1-amin 9 nebezpečná pro ŽP R51/R53 200 500 

thiofenol 5 toxická 50 200 

Z tabulky je patrné, že v případě chlóru a chloridu rtuťnatého je překročeno klasifikační množství pro zařazení do sku-
piny A, u žádné z látek není překročeno klasifikační množství pro zařazení do skupiny B. Z tohoto důvodu je použito 
sčítacího vzorce pro určení, zda objekt nemá být zařazen do skupiny B. Do výpočtu není zahrnut naftalen-1-amin, jehož 
množství je nižší než 2 % klasifikačního množství pro zařazení do skupiny B.

chlor chlorid rtuťnatý dimethyl sulfát fenol thiofenol
N  = -------- + ------------------ + ------------------- + ---------- + ----------

25 20 20 200 200

15 6.7 0.45 30 5
N  = -------- + ------- + ------- + --------- + --------- =   1,13 což je > 1

25 20 20 200 200

Výsledkem použití sčítacího vzorce v příkladu 2 je zařazení objektu do skupiny B. 

Příloha č. 2: Návrh protokolárního záznamu  
o „nezařazení“ podle § 4, odst. 1 zákona

PROTOKOLÁRNÍ ZÁZNAM – VZOR 1

Protokol pro účely zaslání krajskému úřadu a pro účely kontroly (§ 4, odst. 1)

Identifikace objektu nebo zařízení 

Název objektu /zařízení: 

Ulice: 

Místo a PSČ: 

tel/fax/e-mail: 

IČ: 

Společnost.............................. na základě povinnosti podle § 3 zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených 
vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení 
některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných 
havárií), zpracovala v jí vlastněném (užívaném) objektu (zařízení), v němž jsou umístěny nebezpečné látky, podle požadavku § 3 
odst. 1 písm. a) jejich seznam (příloha č. 1 protokolu) a zjistila, že jejich umístěné množství je větší než 2% množství stanovené ve 
sloupci 1 tabulky I nebo tabulky II uvedených v příloze č. 1 zákona o prevenci závažných havárií, ale nevztahují se na ni povinnosti 
navrhnout zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo B. Popis výpočtu podle § 3 odst. 2 písm. b) je uveden v příloze č. 2 
tohoto protokolu. Tento protokolární záznam se vydává podle § 4 odst. 1 pro účely zaslání krajskému úřadu a pro účely kontroly 
podle §§ 33 a 34 zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. 

Podpis statutárního orgánu způsobem stanoveným v obchodním rejstříku 

Jméno:

Příjmení:

Funkce:

Podpis:

Příloha č. 1 protokolárního záznamu: seznam podle § 3 odst. 1, písm. a)
Příloha č. 2 protokolárního záznamu: popis výpočtu podle § 3 odst. 2, písm. b)
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Příloha č. 3: Návrh protokolárního záznamu o „nezařazení“ podle  
§ 4, odst. 2 zákona

PROTOKOLÁRNÍ ZÁZNAM – VZOR 2
Protokol pro účely kontroly (§ 4, odst. 2)

Identifikace objektu nebo zařízení 

Název objektu /zařízení: 

Ulice: 

Místo a PSČ: 

tel/fax/e-mail: 

IČ: 

Společnost.............................. na základě povinnosti podle § 3 zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených 
vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení 
některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných 
havárií) zpracovala v jí vlastněném (užívaném) objektu (zařízení), v němž jsou umístěny nebezpečné látky, podle požadavku § 3 
odst. 1 písm. a) jejich seznam (příloha č. 1 protokolu) a zjistila, že jejich umístěné množství je rovno nebo menší než 2% množství 
stanovené ve sloupci 1 tabulky I nebo tabulky II uvedených v příloze č. 1 zákona o prevenci závažných havárií nebo se tyto látky 
vůbec nevyskytují. Tento protokolární záznam se vydává podle § 4 odst. 2 pro účely kontroly podle §§ 33 a 34 zákona č. 59/2006 
Sb., o prevenci závažných havárií.

Podpis statutárního orgánu způsobem stanoveným v obchodním rejstříku 

Jméno:

Příjmení:

Funkce:

Podpis:

Příloha č. 1 protokolárního záznamu: seznam podle § 3 odst. 1, písm. a)
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23.
SDĚLENÍ 

odboru mezinárodní ochrany biodiverzity o vydání „Pravidel hospodaření  
pro typy lesních přírodních stanovišť v evropsky významných  

lokalitách soustavy Natura 2000“

Zákonem č. 218/2004 Sb., kterým se novelizuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, byl do českého práv-
ního řádu zaveden institut evropsky významných lokalit jako jednoho ze dvou typů území, zahrnutých do připravované 
soustavy chráněných území evropského významu Natura 2000. Seznam těchto evropsky významných lokalit spolu s kon-
krétními evropskými druhy druhy a typy evropských stanovišť, pro jejichž ochranu jsou jednotlivé lokality určeny, byl 
zveřejněn v nařízení vlády č. 132/2005 Sb., účinnném od 15. 4. 2005.
 V evropsky významných lokalitách je obecně možné hospodařit v souladu s platnými předpisy, zároveň však tak, 
aby nedocházelo ke zhoršování stavu jednotlivých předmětů ochrany. Protože většina evropsky významných lokalit za-
hrnuje i lesní typy přírodních stanovišť, vznikla ihned po zakotvení uvedených povinností, vyplývajících z legislativy 
Evropských společenství, otázka, jakým způsobem požadavky na hospodaření a ochranu skloubit a jakou formou je pre-
zentovat těm, kteří hospodaření provádějí – v případě lesů jejich vlastníkům a lesním hospodářům. Již počátkem roku 
2005 byla proto po vzájemné dohodě při Ministerstvu životního prostředí ustanovena pracovní skupina, jejímž úkolem 
bylo řešit problematiku zavádění soustavy Natura 2000 do systému lesního hospodářského plánování a lesnické praxe. Ta 
zpracovala, konsenzuálně odsouhlasila a ministerstvu 18. 9. 2006 předala materiál, který je přílohou tohoto sdělení. Její 
zástupci se zároveň dohodli, že budou tato pravidla respektovat v rámci hospodářské činnosti svých členů (SVOL) i or-
ganizačních jednotek (LČR, s.p., VLS ČR, s.p.). V resortu životního prostředí by tato pravidla měly využívat všechny do-
tčené orgány ochrany přírody a odborné organizace při vytváření plánů péče, posuzování návrhů lesních hospodářských 
plánů a lesních hospodářských osnov i dalších dokumentů, týkajících se lesního hospodaření v evropsky významných 
lokalitách. V případě, že se tyto orgány ve své odborné či rozhodovací činnosti rozhodnou od pravidel odchýlit, měly by 
veškeré odchylky odborně odůvodnit a měly by vždy vzít v úvahu i finanční důsledky z hlediska náhrad za ztížení les-
nického hospodaření podle § 58 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, které mohou vzniknout v důsledku těchto od-
chýlení. Podobný přístup se doporučuje krajským úřadům. 
V materiálu je výslovně uvedeno, že je určen jen pro ty evropsky významné lokality nebo jejich části, které jsou zřízeny 
výlučně k ochraně typů evropských stanovišť a k dosud nejsou zvláště chráněny v některé z kategorií zvláště chráněných 
území. Nelze je aplikovat na lokality, kde předmětem ochrany jsou evropsky významné druhy, ani na stávající zvláště 
chráněná území, jejichž předměty a cíle ochrany jsou formulovány v souladu s jinými ustanoveními zákona o ochraně 
přírody a krajiny, než jsou uvedeny v jeho části čtvrté, ani na lokality, kde dochází k překryvu různých předmětů a cílů 
ochrany. Tuto skutečnost je nutné mít vždy na paměti, neboť požadavky na ochranná opatření pro evropsky významná 
stanoviště mohou být v případě překryvů kombinována s řadou dalších opatření, která nelze předem ošetřit pravidly po-
dobného charakteru, jaká jsou obsahem připojeného materiálu. 

RNDr. Petr Roth, CSc., v.r.
ředitel odboru

Příloha: Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000

SDĚLENÍ
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ÚVOD

Počátkem roku 2005 byla při Ministerstvu životního prostředí (MŽP) ustanovena pracovní skupina, jejímž úkolem 
bylo řešit problematiku zavádění soustavy Natura 2000 do systému lesního hospodářského plánování a lesnické praxe. 
Delegáti hlavních zainteresovaných organizací – Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL), Lesů 
České republiky, s.p. (LČR), Vojenských lesů a statků ČR, s.p. (VLS ČR) a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR 
(AOPK ČR) si vytkli za cíl formulovat opatření, která ve vztahu k ochraně typů přírodních stanovišť (přírodní stano-
viště v zájmu Evropských společenství) budou zaručovat nezhoršení současného stavu předmětů ochrany evropsky 
významných lokalit (EVL) a budou akceptovatelná pro všechny jednající strany. Tímto se hospodařící subjekty nezří-
kají zákonem garantovaných náhrad případné újmy ani dotací, které pro udržení (dosažení) žádoucího stavu EVL jsou 
oprávněni využívat. Opatření, která jsou náplní následujících kapitol, vycházejí z těchto předpokladů:

–  ochrana EVL je vztahována k předmětům ochrany, které jsou taxativně uvedeny v nařízení vlády č. 132/2005 Sb., 
případně v navazujících právních předpisech,

–  hranice EVL jako celku v maximální možné míře kopíruje na pozemcích určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) hra-
nice trvalého rozdělení lesa (porost, dílec, oddělení),

-  typy přírodních stanovišť, které jsou předmětem ochrany EVL, jsou (budou) nejlépe před obnovou lesního hospodář-
ského plánu (LHP) příp. lesní hospodářské osnovy (LHO) identifikovány na úrovni porostní skupiny, v odůvodně-
ných případech na úrovni vyšší jednotky prostorového rozdělení lesa (porost, dílec, oddělení), přičemž tyto jednotky 
jako celek budou reprezentovat jeden typ přírodního stanoviště,

-  liniové a bodové segmenty některých lesních (91E0), ale zejména nelesních typů přírodních stanovišť na PUPFL bu-
dou v rámci obnovy LHP (LHO) vyznačeny dohodnutým způsobem v lesnické mapě a zmíněny v hospodářské knize 
LHP v popisu dotčené porostní skupiny,

- plánovací jednotkou pro navrhovaná opatření bude porostní skupina, pokud není dále uvedeno jinak,

-  tam, kde je to účelné, budou segmenty předmětných nelesních typů přírodních stanovišť na porostní půdě vymezo-
vány v rámci obnovy LHP (LHO) jako bezlesí, 

-  při případném upřesnění hranic EVL (viz předcházející), stejně jako při plošném vymezení předmětů ochrany EVL, 
je nezbytná spolupráce orgánů ochrany přírody a dotčených vlastníků lesa, resp. jimi pověřených odborných lesních 
hospodářů (OLH),

-  formulovaná opatření řeší pouze problematiku ochrany typů přírodních stanovišť (ne druhů), které jsou předmětem 
ochrany EVL a nepožívají dosud žádné územní ochrany ve smyslu zvláště chráněného území (ZCHÚ), případně těch 
částí nově vzniklých ZCHÚ, jejichž jediným předmětem ochrany je naplňování Směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně 
přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin,

-  formulovaná opatření jsou doporučeními vzešlými z diskuse zainteresovaných stran a nemohou nahrazovat ustano-
vení platné legislativy. Jejich cílem je vytvořit podklad pro potřebnou spolupráci vlastníků lesa (ev. lesních hospo-
dářů) a orgánů ochrany přírody, zejména v rámci procesu obnovy LHP (LHO),

- ochrana typů přírodních stanovišť je vnímána ve dvou úrovních:

1. nezhoršení současného stavu a z toho vyplývající nezbytná opatření,
2. případné zlepšování současného stavu a z toho vyplývající doporučení, jejichž realizace je dobrovolná. 
Z důvodu srozumitelnosti opatření a jejich všeobecné akceptovatelnosti bylo nutné opřít formulace o pojmosloví vycházející 

z platné legislativy. V praxi to znamená především vyjádřit příslušné typy přírodních stanovišť formou škály souborů lesních 
typů, pomocí nich identifikovat dotčené hospodářské soubory a do základních doporučení rámcového plánování promítnout 
nároky na ochranu typů přírodních stanovišť do porostního detailu. Ideální stav lesa je vztahován k modelu přirozené druhové 
skladby (PDS) pro daný SLT (Hospodářská doporučení podle hospodářských souborů a podsouborů v příloze Lesnické práce 
č. 1/1997). Pro zohlednění regionálních odlišností lze v konkrétních případech po dohodě s orgánem ochrany přírody využít 
modely PDS, zpracované pro jednotlivé přírodní lesní oblasti (PLO) v rámci oblastních plánů rozvoje lesa (OPRL).

Pro lesnicko typologické vymezení typů přírodních stanovišť byl využit přehled SLT podle Katalogu biotopů ČR (Chytrý, 
Kučera, Kočí, 2001). Jisté úskalí v tomto ohledu představuje šíře, jakou jsou některé typy přírodních stanovišť v katalogu 
pojímány. Spektrum dotčených SLT často zahrnuje několik cílových hospodářských souborů s výrazně odlišnými nároky 
na praktické lesní hospodaření. V takových případech byly soubory lesních typů rozděleny na soubory typické a soubory 
okrajové vzhledem k pojednávanému typu přírodního stanoviště (viz např. 9110 – Bučiny typu Luzulo-Fagetum). Protože 
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opatření týkající se dřevinné skladby jsou odvozována od současného zastoupení dřevin a modelů skladby přirozené, ni-
koli od skladby uváděné katalogem, nemělo by v tomto ohledu docházet k závažnějším nedorozuměním. Přesto však ne-
lze vyloučit problematické uplatňování některých opatření týkajících se příslušného typu přírodního stanoviště na SLT, 
který svým charakterem předurčuje jiné vhodné způsoby hospodaření. Pokud v konkrétní situaci takový případ nastane, je 
možno zde po dohodě s orgánem ochrany přírody hospodařit způsobem zohledňujícím odlišnosti těchto stanovišť.

Předkládaný materiál se skládá ze dvou základních částí. První shrnuje priority ochrany typů přírodních stanovišť a obecně 
platné zásady hospodaření na úrovni celých EVL a na úrovni porostních skupin (nikoliv na úrovni jednotlivých obnovních 
prvků uvnitř nich), reprezentujících typy lesních přírodních stanovišť, které jsou v konkrétních EVL předměty ochrany. Druhá 
se detailněji zabývá jednotlivými typy přírodních stanovišť. Prezentuje škálu zastoupených biotopů a dotčených SLT. Uvádí 
modely přirozené druhové skladby daných SLT na základě Hospodářských doporučení podle hospodářských souborů a pod-
souborů (příloha časopisu Lesnická práce č. 1/97). Shrnuje základní charakteristiky typu stanoviště a opatření, která vzhledem 
ke specifičnosti nejsou postihnutelná na obecné úrovni. V obou částech jsou uvedena nezbytná opatření, jejichž aplikace je pro 
zachování současného stavu přírodního stanoviště limitující, a dále doporučení, směřovaná zejména k jeho zlepšení.

1. Souhrn obecných zásad péče o typy lesních přírodních stanovišť 
představujících předměty ochrany v evropsky významných lokalitách 

1.1. Priority ochrany typů lesních přírodních stanovišť představujících předměty ochrany v konkrétních evrop-
sky významných lokalitách:

a)  Zachovat výměru (plochu) jednotlivých typů přírodních stanovišť reprezentujících předměty ochrany v konkrétních 
evropsky významných lokalitách a uchovat přirozenou biologickou rozmanitost těchto typů stanovišť v celé její šíři.

b)  Nesnižovat celkové zastoupení dřevin přirozené druhové skladby a nezvyšovat celkové zastoupení geograficky nepů-
vodních dřevin, není-li dále uvedeno jinak. Cílové zastoupení dřevin přirozené druhové skladby na konkrétních sou-
borech lesních typů přednostně odvozovat od modelů předpokládané přirozené druhové skladby (viz Hospodářská 
doporučení podle hospodářských souborů a podsouborů v příloze Lesnické práce č. 1/97). Pro zohlednění regionál-
ních odlišností lze v konkrétních případech, po dohodě s orgány ochrany přírody, využít modely PDS zpracované pro 
jednotlivé přírodní lesní oblasti (PLO) v rámci oblastních plánů rozvoje lesa (OPRL).

c)  Šetřit a podporovat vitální jedince málo početných populací dřevin přirozené druhové skladby. Zvýšenou pozornost 
věnovat zachování populací ustupujících dříve významných porostotvorných druhů dřevin (např. jedle bělokoré, pů-
vodních druhů jilmů, topolu černého aj.) na stanovištích jejich přirozeného výskytu.

d)  Při dostatečném zastoupení dřevin přirozené druhové skladby a za příznivých porostních a stanovištních podmínek 
obnovovat les přednostně cestou přirozené obnovy, nebude-li z důvodu uchování příznivého stavu určitého typu pří-
rodního stanoviště mezi příslušným orgánem ochrany přírody a vlastníkem lesa dohodnuto jinak.

e)  Udržovat, případně podle možností, daných dřevinnou skladbou typů lesních přírodních stanovišť, podporovat rozrůz-
něnou věkovou a prostorovou strukturu lesa.

f)  Mimo stávající obory usilovat o dosažení stavů zvěře, které při rozsahu následné ochrany porostů podle § 5 odst. 1 
vyhlášky č. 101/1996 Sb. umožní bezproblémové odrůstání přirozeného zmlazení všech zastoupených dřevin přiro-
zené druhové skladby.

1.2. Opatření nezbytná pro udržení příznivého stavu typů lesních přírodních stanovišť představujících předměty 
ochrany v konkrétních evropsky významných lokalitách:

1.2.1. Na úrovni celých území evropsky významných lokalit:
a)  Nesnižovat výměru (plochu) jednotlivých typů přírodních stanovišť reprezentujících předměty ochrany v konkrétních 

evropsky významných lokalitách.
b)  Nesnižovat počet zastoupených druhů dřevin přirozené druhové skladby (případně poddruhů či ekotypů). Udržovat 

místní populace původních druhů (poddruhů, ekotypů) dřevin v početnosti a věkové struktuře, umožňující jejich další 
reprodukci (generační obměnu) bez rizika ztráty genetické rozmanitosti.

c)  Vyloučit rozšiřování (umělou obnovu) invazních dřevin. Jedince těchto druhů přednostně při hospodaření v lesích od-
straňovat.

d)  Vyloučit rozšiřování (umělou obnovu) nepůvodních druhů nebo kříženců dřevin schopných vyvolat negativní změny 
v genofondu populací dřevin přirozené druhové skladby (např. topol kanadský na stanovištích přirozeného výskytu 
topolu černého). Jedince těchto druhů nebo kříženců přednostně při hospodaření v lesích odstraňovat.

e)  Nezavádět nové intenzivní chovy zvěře (např. obory, bažantnice, farmové chovy) na plochách (segmentech) přírodních 
typů stanovišť reprezentujících předměty ochrany v konkrétní evropsky významných lokalitách. Mimo stávající obory 
usilovat o dosažení stavů zvěře, které při rozsahu následné ochrany porostů podle § 5 odst. 1 vyhlášky č. 101/1996 Sb. 
umožní bezproblémové odrůstání přirozeného zmlazení všech zastoupených dřevin přirozené druhové skladby.
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1.2.2. Na úrovni porostních skupin reprezentujících typy lesních přírodních stanovišť, která jsou v konkrétních 
evropsky významných lokalitách předměty ochrany:
a)  Na úrovni porostní skupiny (nikoliv na úrovni jednotlivých obnovních prvků uvnitř nich) nesnižovat celkové za-

stoupení dřevin přirozené druhové skladby a nezvyšovat celkové zastoupení geograficky nepůvodních dřevin, ne-
ní-li dále uvedeno jinak. Cílové zastoupení dřevin přirozené druhové skladby na konkrétních souborech lesních typů 
přednostně odvozovat od modelů předpokládané přirozené druhové skladby (viz Hospodářská doporučení podle 
hospodářských souborů a podsouborů v příloze Lesnické práce č. 1/97). Přitom na konkrétních souborech lesních 
typů s předpokládaným přirozeným výskytem borovice lesní nebo smrku ztepilého nezvyšovat celkové zastoupení 
borovice lesní a smrku ztepilého nad součet hodnot zastoupení těchto druhů dřevin odvozených od modelů před-
pokládané přirozené druhové skladby (viz Hospodářská doporučení podle hospodářských souborů a podsouborů 
v příloze Lesnické práce č. 1/97) a nebo nad součet hodnot jejich současného zastoupení. Pokud v jednotlivých pří-
padech nelze tento požadavek z objektivních důvodů dodržet, je nutno způsob řešení předem projednat s orgánem 
ochrany přírody.

b)  Mimo oblast přirozeného výskytu modřínu opadavého na souborech lesních typů, v nichž je modřín opadavý uveden 
v modelech doporučené dřevinné skladby (viz Hospodářská doporučení podle hospodářských souborů a podsouborů 
v příloze Lesnické práce č. 1/97), lze v odůvodněných případech na základě rozhodnutí orgánu ochrany přírody na-
výšit jeho zastoupení, a to maximálně na hodnotu 5% z celkového zastoupení dřevin.

c)  Šetřit a podporovat vitální jedince málo početných populací dřevin přirozené druhové skladby. Zvýšenou pozornost 
věnovat zachování populací ustupujících, dříve významných porostotvorných druhů dřevin (např. jedle bělokoré, pů-
vodních druhů jilmů, topolu černého aj.) na stanovištích jejich přirozeného výskytu.

d)  Při dostatečném zastoupení dřevin přirozené druhové skladby a za příznivých porostních a stanovištních podmínek 
obnovovat les přednostně cestou přirozené obnovy, nebude-li z důvodu uchování příznivého stavu určitého typu pří-
rodního stanoviště mezi příslušným orgánem ochrany přírody a vlastníkem lesa dohodnuto jinak.

e)  Biocidy používat pouze v nezbytném rozsahu, zejména k likvidaci invazních geograficky nepůvodních druhů rostlin 
a kalamitních hmyzích škůdců (§ 3 vyhlášky 101/1996 Sb.), po dohodě mezi vlastníkem lesa a příslušným orgánem 
ochrany přírody.

f)  Mechanickou přípravu půdy provádět pouze v nezbytném rozsahu, zejména za účelem zajištění přirozené obnovy dře-
vin přirozené druhové skladby.

g)  Těžbu a soustřeďování dříví přednostně provádět za dostatečné únosnosti půdy (za vhodných klimatických podmínek) 
technologiemi minimalizujícími poškození půdy, bylinné a dřevinné vegetace.

h)  Zajišťovat v případě potřeby účinnou ochranu kultur a nadějného přirozeného zmlazení dřevin přirozené druhové 
skladby proti poškozování zvěří minimálně v rozsahu daném § 5 odst.1 vyhlášky č. 101/1996 Sb.

1.3. Opatření doporučená pro zlepšování stavu typů lesních přírodních stanovišť  
v evropsky významných lokalitách

Na úrovni porostních skupin reprezentujících typy lesních přírodních stanovišť, které jsou v konkrétních evrop-
sky významných lokalitách předměty ochrany 
a)  Vnášet chybějící dřeviny přirozené druhové skladby, zejména na typech přírodních stanovišť s přirozeně pestrou dře-

vinnou skladbou.
b)  Zvyšovat celkové zastoupení dřevin přirozené druhové skladby. Cílové zastoupení dřevin přirozené druhové skladby 

na konkrétních souborech lesních typů přednostně odvozovat od modelů předpokládané přirozené druhové skladby 
(viz Hospodářská doporučení podle hospodářských souborů a podsouborů v příloze Lesnické práce č. 1/97). Přitom 
na konkrétních souborech lesních typů s předpokládaným přirozeným výskytem borovice lesní nebo smrku ztepilého 
nezvyšovat celkové zastoupení borovice lesní a smrku ztepilého nad součet hodnot zastoupení těchto druhů dřevin 
odvozených od modelů předpokládané přirozené druhové skladby (viz Hospodářská doporučení podle hospodářských 
souborů a podsouborů v příloze Lesnické práce č. 1/97).

c)  Udržovat a podle možností daných zejména současnou dřevinnou skladbou a stanovištními podmínkami vytvářet ma-
loplošně rozrůzněnou věkovou a prostorovou strukturu lesa (např. zakládáním menších obnovních prvků, ponechá-
váním nedomýcených jedinců či skupin dřevin přirozené druhové skladby atd.). K dosažení věkové (tloušťkové, výš-
kové) diferenciace lesa využívat co nejdelší obnovní doby (v souladu s vyhláškou č. 83/1996 Sb.).

d)  Při obnově porostů maximálně šetřit a využít případné přirozené zmlazení dřevin přirozené druhové skladby.
e)  Při umělé obnově dřevin přirozené druhové skladby přednostně používat reprodukční materiál místního původu, tzn. 

ze stejné přírodní lesní oblasti a ze stejného lesního vegetačního stupně s možným posunem v souladu s platnou 
právní úpravou (např. zákon č. 289/1995 Sb., zákon č. 149/2003 Sb.).

f)  Šetřit při obnově lesa dřeviny přirozené druhové skladby tvořící lesní pláště na hranicích s jinými než lesními pozemky.
g)  Ponechávat jedince nebo skupiny dřevin přirozené druhové skladby fyzickému dožití a do rozpadu dřevní hmoty 

v množství dohodnutém mezi vlastníkem lesa a příslušným orgánem ochrany přírody. Současně je nutno respektovat 
principy ochrany lesa.



22

h) Úmyslnou mýtní těžbu přednostně provádět mimo období od 1. 4. do 31. 7. běžného kalendářního roku.
i)  Zajišťovat v případě potřeby účinnou ochranu kultur a nadějného přirozeného zmlazení dřevin přirozené druhové 

skladby proti poškozování zvěří nad rámec § 5 odst. 1. vyhlášky č. 101/1996 Sb.
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91D0  RAŠELINNÝ  LES 
Biotopy dle Katalogu 
biotop� �R

R3.2  Vrchovišt� s 
kle�í  (Pinus mugo) L9.2A Rašelinné smr�iny L10.1 Rašelinné b�eziny

L10.2 Rašelinné 
brusnicové bory

L10.3 Suchopýrové bory 
kontinentálních rašeliniš� L10.4 Blatkové bory

SLT (LT) 9R1 vrchovištní kle� 0G9 podmá�ená borová smr�ina
0O9 sv�ží b�ezodubový
bor

0G podmá�ený 
smrkový bor 0T chudý b�ezový bor 0Rt blatkový bor

3R kyselá reliktní smr�ina 0T chudý  b�ezový bor 0R rašelinný bor 0R rašelinný bor 9R2 blatkové vrchovišt�

4R sv�ží reliktní smr�ina 0R7 borová b�ezina
5R rašelinná borová  smr�ina

6T podmá�ená chudá smrková  jedlina

6G podmá�ená smrková jedlina
6R sv�ží rašelinná smr�ina 
7O sv�ží jedlová smr�ina
7P kyselá jedlová smr�ina
7Q chudá jedlová smr�ina

7T podmá�ená chudá jedlová smr�ina

7G podmá�ená jedlová smr�ina
7R kyselá rašelinná smr�ina
8O sv�ží oglejená (jedlová) smr�ina
8P kyselá oglejená (jedlová) smr�ina
8Q podmá�ená chudá smr�ina
8T podmá�ená zakrslá smr�ina
8G podmá�ená smr�ina
8R vrchovištní smr�ina

Modely p�irozené druhové skladby dot�ených soubor� lesních typ� na základ�
Hospodá�ských doporu�ení podle hospodá�ských soubor� a podsoubor� (p�íloha

Lesnické práce �. 1/97) 
SLT/d�evina SM JD BO BL kle� DB BK JV B� J� OLL OLŠ
0O 0-10  +-10 70-80  ---  ---  +-20  ---  ---  +-13  ---  ---  ---
0T  +-35  --- 60-80  ---  --- 0-3  ---  ---  10-25  ---  ---  ---
0G  +-35  --- 60-80  ---  --- 0-3  ---  ---  10-25  ---  ---  ---
0R  +-5  --- 80-90 0-5  ---  ---  ---  ---  5-10  ---  ---  ---
0Rt  ---  ---  0-15 80-95  +-5  ---  ---  ---  +-15  ---  ---  ---
3R 88-98  +-3  +-7  ---  ---  ---  ---  ---  +-3  ---   +-2  ---
4R 88-98  +-3  +-7  ---  ---  ---  ---  ---  +-3  ---   +-2  ---
5R 88-98  +-3  +-7  ---  ---  ---  ---  ---  +-3  ---   +-2  ---
6T  75-93  5-15 0-5  ---  ---  ---  ---  ---  0-5  +-2  ---  ---
6G  75-93  5-15 0-5  ---  ---  ---  ---  ---  0-5  +-2  ---  ---
6R 90-96  + 0-5  ---  ---  ---  ---  ---  1-6  1-3  ---  ---
7O 65-80  10-30 0-5  ---  ---  ---  5-15 0-+  +-2  +-2  ---  ---
7P 65-80  10-30 0-5  ---  ---  ---  5-15 0-+  +-2  +-2  ---  ---
7Q 65-80  10-30 0-5  ---  ---  ---  5-15 0-+  +-2  +-2  ---  ---
7T 75-93  5-15 0-5  ---  ---  ---  ---  ---  1-5  +-2  ---  ---
7G  75-93  5-15 0-5  ---  ---  ---  ---  ---  0-5  +-2  ---  ---
7R 90-96  + 0-5  ---  ---  ---  ---  ---  1-6  1-3  ---  ---
8O 95-98  +-3 0-+  ---  ---  ---  ---  ---  +-2  +-2  ---  ---
8P 95-98  +-3 0-+  ---  ---  ---  ---  ---  +-2  +-2  ---  ---
8Q 85-96   +-5 0-3  ---  ---  ---  ---  ---  1-5  +-2  ---  ---
8T 85-96   +-5 0-3  ---  ---  ---  ---  ---  1-5  +-2  ---  ---
8G 85-96   +-5 0-3  ---  ---  ---  ---  ---  1-5  +-2  ---  ---
8R 80-100  ---  ---  --- 0-3  ---  ---  ---  +-10  ---  ---  +
9R1 0-10  --- 0-+  --- 90-100  ---  ---  ---  +-5  ---  ---  +
9R2  0-10  ---  0-+  90-100 --- --- --- --- +-5  ---  --- +

Charakteristika typu p�írodního stanovišt�:
 Podle typu stanovišt� nabývají ve zpravidla rozvoln�ném stromovém pat�e
dominantního zastoupení nej�ast�ji smrk ztepilý (Picea abies), b�íza pý�itá (Betula
pubescens), borovice lesní (Pinus sylvestris), b. kle� (P. mugo) nebo b. blatka (P. rotundata).
Jako doprovodné d�eviny se objevují b�íza b�lokorá (Betula pendula), olše lepkavá (Alnus
glutinosa), jedle b�lokorá (Abies alba), topol osika (Populus tremula) a je�áb pta�í (Sorbus
aucuparia). Z bylin nacházejí uplatn�ní nej�ast�ji druhy snášející siln� kyselá a podmá�ená
stanovišt� jako nap�íklad zástupci rodu Vaccinium – brusnice (V. myrtillus - bor�vka, V.
uliginosum – vlochyn�, V. vitis-idaea – brusinka), suchopýr pochvatý (Eriophorum
vaginatum), rojovník bahenní (Ledum palustre), klikva bahenní (Oxycoccus palustris) a pod. 
Významnou složku daných spole�enstev tvo�í plošn� i druhov� hojn� zastoupené mechorosty. 

V rašelinných lesích nabývá na d�ležitosti z pohledu ochrany p�írody otázka borovice 
kle�e (Pinus mugo). Kle� je v našich podmínkách na základ� dostupné literatury (Kv�tena
�SR I., Hejný et Slavík /ed./, 1988) p�vodní pouze v Krkonoších, Jizerských horách a na 

Modely přirozené druhové skladby dotčených souborů lesních typů na základě Hospodářských doporučení 
podle hospodářských souborů a podsouborů (příloha Lesnické práce č. 1/97)
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smrkový bor 0T chudý b�ezový bor 0Rt blatkový bor
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Lesnické práce �. 1/97) 
SLT/d�evina SM JD BO BL kle� DB BK JV B� J� OLL OLŠ
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0T  +-35  --- 60-80  ---  --- 0-3  ---  ---  10-25  ---  ---  ---
0G  +-35  --- 60-80  ---  --- 0-3  ---  ---  10-25  ---  ---  ---
0R  +-5  --- 80-90 0-5  ---  ---  ---  ---  5-10  ---  ---  ---
0Rt  ---  ---  0-15 80-95  +-5  ---  ---  ---  +-15  ---  ---  ---
3R 88-98  +-3  +-7  ---  ---  ---  ---  ---  +-3  ---   +-2  ---
4R 88-98  +-3  +-7  ---  ---  ---  ---  ---  +-3  ---   +-2  ---
5R 88-98  +-3  +-7  ---  ---  ---  ---  ---  +-3  ---   +-2  ---
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8R 80-100  ---  ---  --- 0-3  ---  ---  ---  +-10  ---  ---  +
9R1 0-10  --- 0-+  --- 90-100  ---  ---  ---  +-5  ---  ---  +
9R2  0-10  ---  0-+  90-100 --- --- --- --- +-5  ---  --- +

Charakteristika typu p�írodního stanovišt�:
 Podle typu stanovišt� nabývají ve zpravidla rozvoln�ném stromovém pat�e
dominantního zastoupení nej�ast�ji smrk ztepilý (Picea abies), b�íza pý�itá (Betula
pubescens), borovice lesní (Pinus sylvestris), b. kle� (P. mugo) nebo b. blatka (P. rotundata).
Jako doprovodné d�eviny se objevují b�íza b�lokorá (Betula pendula), olše lepkavá (Alnus
glutinosa), jedle b�lokorá (Abies alba), topol osika (Populus tremula) a je�áb pta�í (Sorbus
aucuparia). Z bylin nacházejí uplatn�ní nej�ast�ji druhy snášející siln� kyselá a podmá�ená
stanovišt� jako nap�íklad zástupci rodu Vaccinium – brusnice (V. myrtillus - bor�vka, V.
uliginosum – vlochyn�, V. vitis-idaea – brusinka), suchopýr pochvatý (Eriophorum
vaginatum), rojovník bahenní (Ledum palustre), klikva bahenní (Oxycoccus palustris) a pod. 
Významnou složku daných spole�enstev tvo�í plošn� i druhov� hojn� zastoupené mechorosty. 

V rašelinných lesích nabývá na d�ležitosti z pohledu ochrany p�írody otázka borovice 
kle�e (Pinus mugo). Kle� je v našich podmínkách na základ� dostupné literatury (Kv�tena
�SR I., Hejný et Slavík /ed./, 1988) p�vodní pouze v Krkonoších, Jizerských horách a na 

Charakteristika typu přírodního stanoviště:
Podle typu stanoviště nabývají ve zpravidla rozvolněném stromovém patře dominantního zastoupení nejčastěji smrk 

ztepilý (Picea abies), bříza pýřitá (Betula pubescens), borovice lesní (Pinus sylvestris), b. kleč (P. mugo) nebo b. blatka 
(P. rotundata). Jako doprovodné dřeviny se objevují bříza bělokorá (Betula pendula), olše lepkavá (Alnus glutinosa), 
jedle bělokorá (Abies alba), topol osika (Populus tremula) a jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia). Z bylin nacházejí uplat-
nění nejčastěji druhy snášející silně kyselá a podmáčená stanoviště jako například zástupci rodu Vaccinium – brusnice 
(V. myrtillus - borůvka, V. uliginosum – vlochyně, V. vitis-idaea – brusinka), suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum), 
rojovník bahenní (Ledum palustre), klikva bahenní (Oxycoccus palustris) a pod. Významnou složku daných společenstev 
tvoří plošně i druhově hojně zastoupené mechorosty.

V rašelinných lesích nabývá na důležitosti z pohledu ochrany přírody otázka borovice kleče (Pinus mugo). Kleč je 
v našich podmínkách na základě dostupné literatury (Květena ČSR I., Hejný et Slavík /ed./, 1988) původní pouze v Kr-
konoších, Jizerských horách a na Šumavě (přírodní lesní oblast 21, 22, 13). V ostatních lokalitách je vnímána jako uměle 
vnesený prvek.
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Historie využívání:
Bezpochyby nejdestruktivnějším způsobem využívání těchto stanovišť je těžba rašeliny. Výrazným zásahem je však 

i změna vodního režimu ať už v důsledku těžby nebo z důvodu zlepšení podmínek pro růst lesních dřevin. Pokles hla-
diny podzemní vody a následné šíření dřevin (samovolné i umělé) má za následek výraznou změnu přirozené struktury 
společenstev a světlostních poměrů, čímž je nadále urychlován ústup typických bylinných druhů.

Struktura porostů:
Spíše rozvolněné porosty, které v důsledku vysoké hladiny podzemní vody přecházejí místy až do samovolně vznik-

lých bezlesých ploch, jež jsou nedílnou a přirozenou součástí rašelinných lesů. Prostor keřové etáže vyplňují ponej-
více mladí jedinci stromových dřevin, z typických keřů se vyjma kleče a jejich případných kříženců vyskytuje jen 
omezený okruh druhů. Lesní porosty samovolně vznikající nebo uměle založené na sušších okrajových partiích raše-
linišť nebo odvodněných částech zpravidla směřují k plnému zápoji stromového patra a následné redukci nižších ve-
getačních etáží.

Ohrožující faktory:
- těžba rašeliny
- nevhodné meliorační úpravy vedoucí ke snížení, eventuálně zvýšení hladiny vody
-  umělá obnova přirozených porostů geneticky nevhodným sadebním materiálem a následná ohrožení genofondu 

zbytků přirozených populací
- zalesňování přirozeně vzniklých bezlesí
- přeměny blatkových porostů na porosty borovice lesní
- opožděné zpracování nahodilé těžby s následnou kůrovcovou kalamitou

Specifické priority, opatření a doporučení  
ve vztahu k ochraně typu přírodního stanoviště 

(nad rámec ustanovení shrnutých v kapitole 1.)

Priority ochrany typu přírodního stanoviště:
- péče o genofond původních populací dřevin
- zachovat, případně upravit vodní režim tak, aby nedošlo ke zhoršení stavu z hlediska ochrany

Opatření nezbytná pro udržení dochovaného stavu:
-  v porostech se stávajícím zastoupením jedle bělokoré nižším než udává model přirozené druhové skladby udržet její 

současný podíl. V porostech, ve kterých je zastoupení jedle bělokoré vyšší, zabezpečit alespoň její podíl odpovídající 
modelu přirozené druhové skladby

-  v porostech se zastoupením břízy pýřité udržet její stávající podíl, v případě jejího vyššího zastoupení udržet alespoň 
podíl udávaný modelem přirozené druhové skladby

-  v lokalitách s výskytem populací borovice blatky a v jejich nejbližším okolí neprovádět výsadby borovice lesní (cí-
lem je zamezit jejich spontánnímu křížení)

- nezalesňovat přirozeně vzniklá bezlesí
- ve smrčinách přednostně zpracovávat nahodilou těžbu
- v lokalitách s výskytem blatky přednostně odstraňovat z porostů borovici lesní

Doporučení pro zlepšení současného stavu
-  v porostech s větším zastoupením jedle bělokoré vytvářet podmínky pro možnost jejího přirozeného zmlazování ze-

jména využíváním postupů podrostního způsobu hospodaření s dostatečně dlouhou obnovní dobou, případně i přesa-
hující rámec daný vyhláškou č. 83/1996 Sb.

- na vhodných lokalitách posílit zastoupení jedle bělokoré, břízy pýřité a populací borovice blatky
- při provádění opatření vůči kalamitním hmyzím škůdcům využívat chemickou asanaci jen v nezbytně nutné míře
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91E0  SMÍŠENÉ  JASANOVO-OLŠOVÉ  LUŽNÍ  LESY  TEMPERÁTNÍ
A  BOREÁLNÍ  EVROPY 

Biotopy dle Katalogu 
biotop� �R L2.1 Horské olšiny s olší šedou L2.2 Údolní jasonovo-olšové luhy L2.4 M�kké luhy nížinných �ek
SLT (LT) 6L  luh olše šedé 1T9  smrková olšina 1U2  vrbový (vrbotopolový) luh

1G1  vrbová olšina lužní
2L    poto�ní luh
3L   jasanová olšina
3U1 javorová jasenina bršlicová
5L   montánní (jasanová) olšina

Modely p�irozené druhové skladby dot�ených soubor� lesních typ� na základ�
Hospodá�ských doporu�ení podle hospodá�ských soubor� a podsoubor� (p�íloha

Lesnické práce �. 1/97) 
SLT/d�evina SM JD BO DB BK B� OS JV JS LP JL TP VR OLL OLŠ
1U  ---  ---  ---  10-45  ---  ---  ---  ---  10-35  +-2  5-15 20-60  +-20  ---  ---
1T 0-15  + 0-5 0-10  ---  5-25  +-4  ---  ---  ---  ---  ---  --- 60-80  ---
1G  ---  ---  ---  ---  +  +-5  ---  +-5  ---  ---  +-15  +-35 60-95  ---
2L  ---  ---  --- 45-60  ---  ---  +  3-8 20-35  3-8  5-15 0-3  ---  +-5  ---
3L  +-30  ---  ---  ---  ---  +  +  +-2 15-30  ---  ---  --- 0-+ 40-70 0-+
3U  +-5  5-20  ---  10-40  +-10  ---  ---  10-25 15-40  +-10  5-15  ---  ---  +  ---
5L  +-30  ---  ---  ---  ---  +  +  +-2 15-30  ---  ---  --- 0-+ 40-70 0-+
6L  10-25 0-+ ---  --- 0-+ --- --- 0-10 0-20 --- ---  ---  --- 0-5 65-85

Poznámky k model�m:
DB – dub letní 
JS – jasan ztepilý, na jižní Morav� i jasan úzkolistý 
JL – p�evážn� jilm habrolistý, jilm vaz (jilm horský – p�evážn� od 3. lvs) 
TP – topol �erný, na jižní Morav� i topol bílý 

Charakteristika typu p�írodního stanovišt�:
Zpravidla víceetážové porosty tvo�ící vegeta�ní doprovod vodních tok�. Spole�enstva

velmi �asto nabývají liniového charakteru. V d�evinné skladb� se uplat�uje relativn� široká 
škála druh� v závislosti na konkrétních p�írodních podmínkách. V nižších vegeta�ních
stupních p�evažuje vrba bílá (Salix alba), v. k�ehká (S. fragilis), topol bílý (Populus alba), t. 
�erný (P. nigra), olše lepkavá (Alnus glutinosa), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), p�ípadn� j. 
úzkolistý (F. angustifolia), javor mlé� (Acer platanoides), j. klen (A. pseudoplatanus) a 
babyka (A. campestre). Na chudých trvale zamok�ených stanovištích, zejména na glejích, 
vstupuje do spektra p�irozen� zastoupených d�evin v 1. lesním vegeta�ním stupni smrk ztepilý 
(Picea abies). Ten se dále p�irozen� uplat�uje v jasanových olšinách 3L, montánních 
jasanových olšinách 5L, a v luzích olše šedé (Alnus incana) 6L. Poslední jmenovaná 
spole�enstva doprovázejí zejména b�ehy byst�in v horských polohách, p�ípadn� v chladných 
podhorských údolích. 

Historie využívání
 Obecn� lze konstatovat, že se jedná o spole�enstva �lov�kem dlouhodob�
ovliv�ovaná. P�esto, díky specifi�nosti stanoviš�, která obsazují, a zna�né schopnosti 
pa�ezové výmladnosti �ásti p�irozen� zastoupených d�evin, nevedl dopad lidského vlivu 
k jejich destrukci. Lidské osídlení soust�ed�né v minulosti zejména do okolí vodních tok�
m�lo sice za následek omezení plochy jejich p�irozeného výskytu, na druhou stranu však 
nelze pominout, že vhodné hospoda�ení stimulující protierozní a p�irozen� meliora�ní
schopnosti t�chto porost� m�lo nemalý podíl na vytvá�ení sou�asné podoby krajiny.

Modely přirozené druhové skladby dotčených souborů lesních typů na základě Hospodářských doporučení 
podle hospodářských souborů a podsouborů (příloha Lesnické práce č. 1/97)
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91E0  SMÍŠENÉ  JASANOVO-OLŠOVÉ  LUŽNÍ  LESY  TEMPERÁTNÍ
A  BOREÁLNÍ  EVROPY 

Biotopy dle Katalogu 
biotop� �R L2.1 Horské olšiny s olší šedou L2.2 Údolní jasonovo-olšové luhy L2.4 M�kké luhy nížinných �ek
SLT (LT) 6L  luh olše šedé 1T9  smrková olšina 1U2  vrbový (vrbotopolový) luh

1G1  vrbová olšina lužní
2L    poto�ní luh
3L   jasanová olšina
3U1 javorová jasenina bršlicová
5L   montánní (jasanová) olšina

Modely p�irozené druhové skladby dot�ených soubor� lesních typ� na základ�
Hospodá�ských doporu�ení podle hospodá�ských soubor� a podsoubor� (p�íloha

Lesnické práce �. 1/97) 
SLT/d�evina SM JD BO DB BK B� OS JV JS LP JL TP VR OLL OLŠ
1U  ---  ---  ---  10-45  ---  ---  ---  ---  10-35  +-2  5-15 20-60  +-20  ---  ---
1T 0-15  + 0-5 0-10  ---  5-25  +-4  ---  ---  ---  ---  ---  --- 60-80  ---
1G  ---  ---  ---  ---  +  +-5  ---  +-5  ---  ---  +-15  +-35 60-95  ---
2L  ---  ---  --- 45-60  ---  ---  +  3-8 20-35  3-8  5-15 0-3  ---  +-5  ---
3L  +-30  ---  ---  ---  ---  +  +  +-2 15-30  ---  ---  --- 0-+ 40-70 0-+
3U  +-5  5-20  ---  10-40  +-10  ---  ---  10-25 15-40  +-10  5-15  ---  ---  +  ---
5L  +-30  ---  ---  ---  ---  +  +  +-2 15-30  ---  ---  --- 0-+ 40-70 0-+
6L  10-25 0-+ ---  --- 0-+ --- --- 0-10 0-20 --- ---  ---  --- 0-5 65-85

Poznámky k model�m:
DB – dub letní 
JS – jasan ztepilý, na jižní Morav� i jasan úzkolistý 
JL – p�evážn� jilm habrolistý, jilm vaz (jilm horský – p�evážn� od 3. lvs) 
TP – topol �erný, na jižní Morav� i topol bílý 

Charakteristika typu p�írodního stanovišt�:
Zpravidla víceetážové porosty tvo�ící vegeta�ní doprovod vodních tok�. Spole�enstva

velmi �asto nabývají liniového charakteru. V d�evinné skladb� se uplat�uje relativn� široká 
škála druh� v závislosti na konkrétních p�írodních podmínkách. V nižších vegeta�ních
stupních p�evažuje vrba bílá (Salix alba), v. k�ehká (S. fragilis), topol bílý (Populus alba), t. 
�erný (P. nigra), olše lepkavá (Alnus glutinosa), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), p�ípadn� j. 
úzkolistý (F. angustifolia), javor mlé� (Acer platanoides), j. klen (A. pseudoplatanus) a 
babyka (A. campestre). Na chudých trvale zamok�ených stanovištích, zejména na glejích, 
vstupuje do spektra p�irozen� zastoupených d�evin v 1. lesním vegeta�ním stupni smrk ztepilý 
(Picea abies). Ten se dále p�irozen� uplat�uje v jasanových olšinách 3L, montánních 
jasanových olšinách 5L, a v luzích olše šedé (Alnus incana) 6L. Poslední jmenovaná 
spole�enstva doprovázejí zejména b�ehy byst�in v horských polohách, p�ípadn� v chladných 
podhorských údolích. 

Historie využívání
 Obecn� lze konstatovat, že se jedná o spole�enstva �lov�kem dlouhodob�
ovliv�ovaná. P�esto, díky specifi�nosti stanoviš�, která obsazují, a zna�né schopnosti 
pa�ezové výmladnosti �ásti p�irozen� zastoupených d�evin, nevedl dopad lidského vlivu 
k jejich destrukci. Lidské osídlení soust�ed�né v minulosti zejména do okolí vodních tok�
m�lo sice za následek omezení plochy jejich p�irozeného výskytu, na druhou stranu však 
nelze pominout, že vhodné hospoda�ení stimulující protierozní a p�irozen� meliora�ní
schopnosti t�chto porost� m�lo nemalý podíl na vytvá�ení sou�asné podoby krajiny.

Poznámky k modelům:
DB – dub letní
JS – jasan ztepilý, na jižní Moravě i jasan úzkolistý
JL – převážně jilm habrolistý, jilm vaz (jilm horský – převážně od 3. lvs)
TP – topol černý, na jižní Moravě i topol bílý

Charakteristika typu přírodního stanoviště: 
Zpravidla víceetážové porosty tvořící vegetační doprovod vodních toků. Společenstva velmi často nabývají liniového charak-

teru. V dřevinné skladbě se uplatňuje relativně široká škála druhů v závislosti na konkrétních přírodních podmínkách. V nižších 
vegetačních stupních převažuje vrba bílá (Salix alba), v. křehká (S. fragilis), topol bílý (Populus alba), t. černý (P. nigra), olše lep-
kavá (Alnus glutinosa), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), případně j. úzkolistý (F. angustifolia), javor mléč (Acer platanoides), 
j. klen (A. pseudoplatanus) a babyka (A. campestre). Na chudých trvale zamokřených stanovištích, zejména na glejích, vstupuje 
do spektra přirozeně zastoupených dřevin v 1. lesním vegetačním stupni smrk ztepilý (Picea abies). Ten se dále přirozeně uplat-
ňuje v jasanových olšinách 3L, montánních jasanových olšinách 5L, a v luzích olše šedé (Alnus incana) 6L. Poslední jmenovaná 
společenstva doprovázejí zejména břehy bystřin v horských polohách, případně v chladných podhorských údolích.

Historie využívání
Obecně lze konstatovat, že se jedná o společenstva člověkem dlouhodobě ovlivňovaná. Přesto, díky specifičnosti sta-

novišť, která obsazují, a značné schopnosti pařezové výmladnosti části přirozeně zastoupených dřevin, nevedl dopad lid-
ského vlivu k jejich destrukci. Lidské osídlení soustředěné v minulosti zejména do okolí vodních toků mělo sice za násle-
dek omezení plochy jejich přirozeného výskytu, na druhou stranu však nelze pominout, že vhodné hospodaření stimulující 
protierozní a přirozeně meliorační schopnosti těchto porostů mělo nemalý podíl na vytváření současné podoby krajiny.

Struktura porostů:
Současné porosty mají charakter jak vysokého lesa, tak i pařezin a lesa sdruženého s hojnou účastí keřových dřevin. 

Pařezové výmladnosti, zejména olše lepkavé, se využívá ke snížení nebezpečí vzniku břehových nátrží vývratem vzrost-
lých stromů. Z pohledu ochrany typu stanoviště není ani tak důležitý hospodářský tvar porostů, jako přítomnost a dostup-
nost vody, a to i formou periodických či občasných záplav.

Ohrožující faktory: 
- nevhodné zásahy do vodního režimu krajiny
- přeměna druhové skladby porostů na porosty geograficky nepůvodních dřevin
- šíření invazních dřevin - javor jasanolistý (Acer negundo), trnovník akát (Robinia pseudacacia)
- vysoké stavy spárkaté zvěře



25

Specifické priority, opatření a doporučení ve vztahu  
k ochraně typu přírodního stanoviště

(nad rámec ustanovení shrnutých v kapitole 1.)

Priority ochrany typu přírodního stanoviště:
-  v odůvodněných případech obnovit vodní režim nezbytný pro zachování příznivého stavu tohoto typu přírodního stanoviště

Opatření nezbytná pro udržení dochovaného stavu:
-  v porostech se zastoupením jasanu nebo topolu černého nižším než udává model přirozené druhové skladby udržet 

jejich stávající podíl, v porostech, ve kterých je zastoupení vyšší, zachovat alespoň podíl odpovídající uvedenému 
modelu PDS, a to i přes to, že jasan ani topol černý nejsou na těchto stanovištích označeny vyhláškou č. 83/1996 Sb. 
za dřeviny základní, meliorační či zpevňující

Doporučení pro zlepšení dochovaného stavu:
-  lesy původních druhů dřevin na stanovištích lesních typů 1G1 a 1U2 po dohodě mezi vlastníkem lesa a orgánem 

ochrany přírody navrhnout k zařazení do kategorie lesů zvláštního určení (§8 odst.2 písm.f zákona č. 289/1995 Sb. 
o lesích). Týká se především unikátních stanovišť, vázaných na vodohospodářsky neupravené úseky vodních toků

-  porostní skupiny s druhově bohatou skladbou dřevin přednostně obnovovat opět na porostní skupiny smíšené se za-
stoupením většího počtu druhů dřevin přirozené druhové skladby

- podle charakteru a rozlohy biotopů upřednostňovat velikost holých sečí do 1 ha
- ve vybraných porostech zachovat, případně obnovit tradiční obhospodařování lesa formou pařezin či lesa středního
-  stanoviště L2.4 – unikátní zachovalé porosty dřevin přirozené druhové skladby na SLT 1U2 ponechávat po dohodě 

mezi vlastníkem lesa a příslušným orgánem ochrany přírody bez úmyslných těžebních zásahů
-  při obnově lesa netěžit břehové porosty vodních toků s výjimkou výběru (druhového, tvarového, zdravotního) jednotlivých dřevin 

a nezbytné údržby břehových porostů (riziko překážky a omezení průtoku nebo vzniku břehových nátrží vývratem stromu)

91F0 SMÍŠENÉ LUŽNÍ LESY S DUBEM LETNÍM, JILMEM 
VAZEM A JILMEM HABROLISTÝM, JASANEM ZTEPILÝM NEBO 

JASANEM ÚZKOLISTÝM PODÉL VELKÝCH ŘEK ATLANTSKÉ 
A STŘEDOEVROPSKÉ PROVINCIE
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91F0  SMÍŠENÉ  LUŽNÍ  LESY  S DUBEM  LETNÍM,  JILMEM
VAZEM  A  JILMEM  HABROLISTÝM,  JASANEM  ZTEPILÝM

NEBO  JASANEM  ÚZKOLISTÝM  PODÉL  VELKÝCH �EK
ATLANTSKÉ  A  ST�EDOEVROPSKÉ  PROVINCIE 

Biotopy dle Katalogu
biotop� �R L2.3 Tvrdé luhy nížinných �ek
SLT (LT) 1L  jilmový luh

1U1 topolový luh

Modely p�irozené druhové skladby dot�ených soubor� lesních typ� na základ�
Hospodá�ských doporu�ení podle hospodá�ských soubor� a podsoubor� (p�íloha

Lesnické práce �. 1/97) 
SLT/d�evina DB HB OS JV JS LP JL TP VR BB OLL
1L 35-65 0-10  +  1-6  10-25  2-15  10-30  +-10  +-5 0-5  +-5
1U  10-45 ---  + --- 10-35 +-2 5-15 20-60  +-20  --- 2-20

Poznámky k model�m:
DB – dub letní 
JS – jasan ztepilý, na jižní Morav� i jasan úzkolistý 
JL – p�evážn� jilm habrolistý, jilm vaz 
TP – topol �erný, na jižní Morav� i topol bílý 

Charakteristika typu p�írodního stanovišt�:
Pov�tšinou dvou až t�íetážové p�evážn� dubové nebo jasanové porosty, vyskytující se 

v �í�ních úvalech a nížinných pánvích. Krom� dominantního dubu letního (Quercus robur) a 
jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) je další významnou d�evinou stromového patra 
v poslední dob� ustupující jilm habrolistý (Ulmus minor), na jižní a st�ední Morav�
doprovázený jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia). Vtroušen� se vyskytují jilm vaz 
(Ulmus laevis), javor babyka (Acer campestre), st�emcha obecná (Prunus padus) a lípa srd�itá
(Tilia cordata). V sušších polohách dopl�uje pestrou d�evinnou skladbu habr obecný 
(Carpinus betulus), na vlh�ích lokalitách se lze setkat s olší lepkavou (Alnus glutinosa) a 
topolem �erným (Populus nigra), na jižní a st�ední Morav� též s topolem bílým (Populus
alba). Porosty bývají pravideln� anebo alespo� ob�as zaplavované. Hladina podzemní vody je 
v pr�b�hu roku siln� rozkolísaná. 

Historie využívání
V p�ípad� tvrdých luh� se jedná o stanovišt� �lov�kem dlouhodob� p�ímo (d�evinná

skladba a tvar lesa) i nep�ímo (zejména úpravy vodního režimu) ovliv�ovaná. Zmenšování 
celkové rozlohy lužních les� v minulosti bylo  d�sledkem rozši�ujícího se zem�d�lského
využívání krajiny. Hlavním negativním faktorem však byly zejména nevhodné regula�ní
úpravy vodních tok� v minulém století, díky nimž došlo na mnohých místech ke zcela 
zásadnímu narušení vodního režimu d�íve periodicky zaplavovaného území. D�ív�jší
využívání les� za ú�elem získání palivového d�íví m�lo v mnoha p�ípadech výrazný dopad na 
strukturu porost�. D�sledkem uvedeného zp�sobu hospoda�ení byl p�evážn� st�ední les a 
pa�eziny kombinované p�ípadn� v horní etáži s rozvoln�ným porostem starých dubových 
výstavk�. Po 2. sv�tové válce se zapo�alo s p�ímým i nep�ímým p�evodem pa�ezin na les 
vysoký. Mnoho porost� má v sou�asné dob� charakter p�edrženého st�edního lesa. 

Modely přirozené druhové skladby dotčených souborů lesních typů na základě Hospodářských doporučení 
podle hospodářských souborů a podsouborů (příloha Lesnické práce č. 1/97)
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91F0  SMÍŠENÉ  LUŽNÍ  LESY  S DUBEM  LETNÍM,  JILMEM
VAZEM  A  JILMEM  HABROLISTÝM,  JASANEM  ZTEPILÝM

NEBO  JASANEM  ÚZKOLISTÝM  PODÉL  VELKÝCH �EK
ATLANTSKÉ  A  ST�EDOEVROPSKÉ  PROVINCIE 

Biotopy dle Katalogu
biotop� �R L2.3 Tvrdé luhy nížinných �ek
SLT (LT) 1L  jilmový luh

1U1 topolový luh

Modely p�irozené druhové skladby dot�ených soubor� lesních typ� na základ�
Hospodá�ských doporu�ení podle hospodá�ských soubor� a podsoubor� (p�íloha

Lesnické práce �. 1/97) 
SLT/d�evina DB HB OS JV JS LP JL TP VR BB OLL
1L 35-65 0-10  +  1-6  10-25  2-15  10-30  +-10  +-5 0-5  +-5
1U  10-45 ---  + --- 10-35 +-2 5-15 20-60  +-20  --- 2-20

Poznámky k model�m:
DB – dub letní 
JS – jasan ztepilý, na jižní Morav� i jasan úzkolistý 
JL – p�evážn� jilm habrolistý, jilm vaz 
TP – topol �erný, na jižní Morav� i topol bílý 

Charakteristika typu p�írodního stanovišt�:
Pov�tšinou dvou až t�íetážové p�evážn� dubové nebo jasanové porosty, vyskytující se 

v �í�ních úvalech a nížinných pánvích. Krom� dominantního dubu letního (Quercus robur) a 
jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) je další významnou d�evinou stromového patra 
v poslední dob� ustupující jilm habrolistý (Ulmus minor), na jižní a st�ední Morav�
doprovázený jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia). Vtroušen� se vyskytují jilm vaz 
(Ulmus laevis), javor babyka (Acer campestre), st�emcha obecná (Prunus padus) a lípa srd�itá
(Tilia cordata). V sušších polohách dopl�uje pestrou d�evinnou skladbu habr obecný 
(Carpinus betulus), na vlh�ích lokalitách se lze setkat s olší lepkavou (Alnus glutinosa) a 
topolem �erným (Populus nigra), na jižní a st�ední Morav� též s topolem bílým (Populus
alba). Porosty bývají pravideln� anebo alespo� ob�as zaplavované. Hladina podzemní vody je 
v pr�b�hu roku siln� rozkolísaná. 

Historie využívání
V p�ípad� tvrdých luh� se jedná o stanovišt� �lov�kem dlouhodob� p�ímo (d�evinná

skladba a tvar lesa) i nep�ímo (zejména úpravy vodního režimu) ovliv�ovaná. Zmenšování 
celkové rozlohy lužních les� v minulosti bylo  d�sledkem rozši�ujícího se zem�d�lského
využívání krajiny. Hlavním negativním faktorem však byly zejména nevhodné regula�ní
úpravy vodních tok� v minulém století, díky nimž došlo na mnohých místech ke zcela 
zásadnímu narušení vodního režimu d�íve periodicky zaplavovaného území. D�ív�jší
využívání les� za ú�elem získání palivového d�íví m�lo v mnoha p�ípadech výrazný dopad na 
strukturu porost�. D�sledkem uvedeného zp�sobu hospoda�ení byl p�evážn� st�ední les a 
pa�eziny kombinované p�ípadn� v horní etáži s rozvoln�ným porostem starých dubových 
výstavk�. Po 2. sv�tové válce se zapo�alo s p�ímým i nep�ímým p�evodem pa�ezin na les 
vysoký. Mnoho porost� má v sou�asné dob� charakter p�edrženého st�edního lesa. 

Poznámky k modelům:
DB – dub letní
JS – jasan ztepilý, na jižní Moravě i jasan úzkolistý
JL – převážně jilm habrolistý, jilm vaz
TP – topol černý, na jižní Moravě i topol bílý

Charakteristika typu přírodního stanoviště: 
Povětšinou dvou až tříetážové převážně dubové nebo jasanové porosty, vyskytující se v říčních úvalech a nížinných 

pánvích. Kromě dominantního dubu letního (Quercus robur) a jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) je další významnou 
dřevinou stromového patra v poslední době ustupující jilm habrolistý (Ulmus minor), na jižní a střední Moravě dopro-
vázený jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia). Vtroušeně se vyskytují jilm vaz (Ulmus laevis), javor babyka (Acer 
campestre), střemcha obecná (Prunus padus) a lípa srdčitá (Tilia cordata). V sušších polohách doplňuje pestrou dřevin-
nou skladbu habr obecný (Carpinus betulus), na vlhčích lokalitách se lze setkat s olší lepkavou (Alnus glutinosa) a to-
polem černým (Populus nigra), na jižní a střední Moravě též s topolem bílým (Populus alba). Porosty bývají pravidelně 
anebo alespoň občas zaplavované. Hladina podzemní vody je v průběhu roku silně rozkolísaná.
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Historie využívání
V případě tvrdých luhů se jedná o stanoviště člověkem dlouhodobě přímo (dřevinná skladba a tvar lesa) i nepřímo (ze-

jména úpravy vodního režimu) ovlivňovaná. Zmenšování celkové rozlohy lužních lesů v minulosti bylo  důsledkem rozši-
řujícího se zemědělského využívání krajiny. Hlavním negativním faktorem však byly zejména nevhodné regulační úpravy 
vodních toků v minulém století, díky nimž došlo na mnohých místech ke zcela zásadnímu narušení vodního režimu dříve 
periodicky zaplavovaného území. Dřívější využívání lesů za účelem získání palivového dříví mělo v mnoha případech vý-
razný dopad na strukturu porostů. Důsledkem uvedeného způsobu hospodaření byl převážně střední les a pařeziny kombino-
vané případně v horní etáži s rozvolněným porostem starých dubových výstavků. Po 2. světové válce se započalo s přímým 
i nepřímým převodem pařezin na les vysoký. Mnoho porostů má v současné době charakter předrženého středního lesa.

Struktura porostů:
Současné porosty mají tvar lesa vysokého, nízkého nebo středního, poměrně bohaté je keřové patro. Hospodářský tvar 

lesa nemá na ochranu dochovaného stavu typu stanoviště významný vliv, rozhodujícím faktorem je záplavový fenomén 
a s ním spojená dostupnost vody v daném území.

Ohrožující faktory: 
- necitlivé regulace vodních toků, odvodňování pozemků
- přeměna druhové skladby porostů na porosty geograficky nepůvodních dřevin
- výsadby dřevin křížících se s původními druhy (hybridní topoly)
- šíření invazních dřevin - javor jasanolistý (Acer negundo), v sušších místech akát (Robinia pseudacacia)
- vysoké stavy spárkaté zvěře

Specifické priority, opatření a doporučení ve vztahu  
k ochraně typu přírodního stanoviště

(nad rámec ustanovení shrnutých v kapitole 1.)

Priority ochrany typu přírodního stanoviště:
-  v odůvodněných případech obnovit vodní režim nezbytný pro zachování příznivého stavu tohoto typu přírodního stanoviště

Opatření nezbytná pro udržení dochovaného stavu:
-  v porostech se zastoupením jasanu nebo topolu černého (TPC zejména na SLT 1U) nižším, než udává model přiro-

zené druhové skladby, udržet jejich stávající podíl, v porostech, ve kterých je zastoupení vyšší, zachovat alespoň podíl 
odpovídající uvedenému modelu PDS, a to i přes to, že jasan ani topol černý nejsou na těchto stanovištích označeny 
vyhláškou č. 83/1996 Sb. za dřeviny základní, meliorační či zpevňující

- šetřit porostní podúroveň a keře

Doporučení pro zlepšení dochovaného stavu:
- podle charakteru a rozlohy biotopů upřednostňovat velikost holých sečí do 1 ha
- ve vybraných porostech zachovat, případně obnovit tradiční obhospodařování lesa formou pařezin či lesa středního
-  porostní skupiny s druhově bohatou skladbou dřevin přednostně obnovovat opět na porostní skupiny smíšené se za-

stoupením většího počtu druhů dřevin přirozené druhové skladby
-  při obnově lesa netěžit břehové porosty vodních toků s výjimkou výběru (druhového, tvarového, zdravotního) jednotlivých dřevin 

a nezbytné údržby břehových porostů (riziko překážky a omezení průtoku nebo vzniku břehových nátrží vývratem stromu)

91G0 PANONSKÉ DUBOHABŘINY

Biotopy dle Katalogu 
biotopů ČR L3.3 Karpatské dubohabřiny L3.4 Panonské dubohabřiny

SLT (LT) 2I5 uléhavá buková doubrava se třtinou rákosovitou 
na plošinách a mírných svazích

1A9 javorohabrová doubrava vápencová se 
strdivkou jednokvětou

2S svěží buková doubrava 1C suchá habrová doubrava

2H hlinitá buková doubrava 1S habrová doubrava na píscích

2B bohatá buková doubrava 1B bohatá habrová doubrava lipnicová
2O5 (jedlo)buková doubrava ostřicová na sníženinách 
plošin a hřbetech 1D obohacená habrová doubrava

1V2 vlhká habrová doubrava bršlicová

1O3 lipová doubrava se třtinou rákosovitou

2X dřínová doubrava s bukem
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Modely přirozené druhové skladby dotčených souborů lesních typů na základě Hospodářských doporučení 
podle hospodářských souborů a podsouborů (příloha Lesnické práce č. 1/97)
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91G0  PANONSKÉ  DUBOHAB�INY

Biotopy dle 
Katalogu biotop�
�R

L3.3 Karpatské dubohab�iny L3.4 Panonské dubohab�iny

SLT (LT) 2I5 uléhavá buková doubrava se t�tinou rákosovitou na 
plošinách a mírných svazích 

1A9 javorohabrová doubrava vápencová 
se strdivkou jednokv�tou

 2S sv�ží buková doubrava 1C suchá habrová doubrava 
 2H hlinitá buková doubrava 1S habrová doubrava na píscích 
 2B bohatá buková doubrava 1B bohatá habrová doubrava lipnicová 
 2O5 (jedlo)buková doubrava ost�icová na sníženinách

plošin a h�betech
1D obohacená habrová doubrava 

  1V2 vlhká habrová doubrava bršlicová 
  1O3 lipová doubrava se t�tinou

rákosovitou 
  2X d�ínová doubrava s bukem 

Modely p�irozené druhové skladby dot�ených soubor� lesních typ� na základ�
Hospodá�ských doporu�ení podle hospodá�ských soubor� a podsoubor� (p�íloha

Lesnické práce �. 1/97) 
SLT/d�evina JD BO DB BK HB B� OS JV JS LP JL B�K MK BB TS OLL
1S  +-5 0-5 50-70 0-25 0-20  ---  --- 0-5 0-3  5-15 0-3 0-+  --- 0-+  ---  ---
1C 0-10  --- 55-75 0-15 0-30  ---  --- 0-+ 0-2  5-15  --- 0-+  --- 0-+  ---  ---
1B  +-5 0-5 50-70 0-25 0-20  ---  --- 0-5 0-3  5-15 0-3 0-+  --- 0-+  ---  ---
1D  +-5 0-5 50-70 0-25 0-20  ---  --- 0-5 0-3  5-15 0-3 0-+  --- 0-+  ---  ---
1A  +-2  +-5 40-60  +-25 0-20  ---  ---  2-25 0-3  5-20  +-8 0-2  --- 0-3 0-1  ---
1V 0-10  --- 45-65 0-15  +-15  ---  +-5  +-10  +-20  5-15  +-10  ---  --- 0-2  ---  +-5
1O 0-15  --- 60-75 0-10  2-15  ---  +-3  +-5  +-3  8-20  +  ---  ---  ---  ---  +-3
2X  ---  --- 50-60  3-25  5-15  ---  --- 0-5 0-+  5-15 0-+  +-5  +  +  +  ---
2I  --- 0-15 50-70 0-25 0-10  +-10  ---  ---  ---  5-15  ---  ---  ---  ---  ---  ---
2S  +-5 0-5 50-70 0-25 0-20  ---  --- 0-5 0-3  5-15 0-3 0-+  --- 0-+  ---  ---
2B  +-5 0-5 50-70 0-25 0-20  ---  --- 0-5 0-3  5-15 0-3 0-+  --- 0-+  ---  ---
2H  +-5 0-5 50-70 0-25 0-20  ---  --- 0-5 0-3  5-15 0-3 0-+  --- 0-+  ---  ---
2O 0-15  --- 60-75 0-10  2-15 --- +-3 +-5 +-3 8-20 + ---  ---  ---  --- +-3

Poznámky k model�m:
- p�evážn� dub zimní na SLT 1C, 1B, 1D, 1A, 2X, 2I, 2S, 2B, 2H 
- p�evážn� dub letní na SLT 1V, 2O 
- p�evážn� prom�nlivé zastoupení dubu letního a dubu zimního na SLT 1S, 1O 

Charakteristika typu p�írodního stanovišt�:
 Panonské dubohab�iny mají hlavní areál svého rozší�ení v oblasti jižní Moravy, dále 
v obvodových pahorkatinách karpatských poho�í a na jižním okraji Drahanské vrchoviny. 
Vyskytují se pov�tšinou na živných stanovištích 1. a 2. lesního vegeta�ního stupn�, setkat se 
však s nimi m�žeme i na p�dách kyselých, p�ípadn� i na stanovištích ovlivn�ných vodou �i
obohacených humusem. P�evažujícími d�evinami stromového patra jsou dub zimní (Quercus
petraea), dub letní (Q. robur) a habr obecný (Carpinus betulus), v podúrovni je pom�rn� �astá
p�ím�s javoru babyky (Acer campestre) �i je�ábu b�eku (Sorbus torminalis). Vitální babyka se 
p�itom v n�kterých lokalitách na jižní Morav� chová siln� expanzivn�, což zna�n� komplikuje 
proces obnovy zejména dubových porost�. Další významnou d�evinou stromového patra je 
lípa srd�itá (Tilia cordata), v závislosti na stanovištních podmínkách se vyskytují vtroušen� i 
javor mlé� (Acer platanoides), jedle b�lokorá (Abies alba) a buk lesní (Fagus sylvatica).

Historie využívání:
 V p�evážné v�tšin� p�ípad� se jedná o porosty �lov�kem dlouhodob� ovliv�ované.
Stálá pot�eba palivového d�íví vedla v minulosti k výmladkovému zp�sobu hospoda�ení a 
k postupnému p�evodu p�vodních porost� na les nízký. N�kolika genera�ní p�stování lesa 

Poznámky k modelům:
- převážně dub zimní na SLT 1C, 1B, 1D, 1A, 2X, 2I, 2S, 2B, 2H
- převážně dub letní na SLT 1V, 2O
- převážně proměnlivé zastoupení dubu letního a dubu zimního na SLT 1S, 1O

Charakteristika typu přírodního stanoviště: 
Panonské dubohabřiny mají hlavní areál svého rozšíření v oblasti jižní Moravy, dále v obvodových pahorkatinách karpatských 

pohoří a na jižním okraji Drahanské vrchoviny. Vyskytují se povětšinou na živných stanovištích 1. a 2. lesního vegetačního 
stupně, setkat se však s nimi můžeme i na půdách kyselých, případně i na stanovištích ovlivněných vodou či obohacených humu-
sem. Převažujícími dřevinami stromového patra jsou dub zimní (Quercus petraea), dub letní (Q. robur) a habr obecný (Carpinus 
betulus), v podúrovni je poměrně častá příměs javoru babyky (Acer campestre) či jeřábu břeku (Sorbus torminalis). Vitální ba-
byka se přitom v některých lokalitách na jižní Moravě chová silně expanzivně, což značně komplikuje proces obnovy zejména 
dubových porostů. Další významnou dřevinou stromového patra je lípa srdčitá (Tilia cordata), v závislosti na stanovištních pod-
mínkách se vyskytují vtroušeně i javor mléč (Acer platanoides), jedle bělokorá (Abies alba) a buk lesní (Fagus sylvatica).

Historie využívání:
V převážné většině případů se jedná o porosty člověkem dlouhodobě ovlivňované. Stálá potřeba palivového dříví vedla 

v minulosti k výmladkovému způsobu hospodaření a k postupnému převodu původních porostů na les nízký. Několika- 
generační pěstování lesa formou pařezin ovlivnilo kromě tvaru a struktury lesa pravděpodobně i druhovou skladbu po-
rostů, ve které upřednostnilo dub a habr před ostatními dřevinami přirozené druhové skladby. Po 2. světové válce se za-
počalo s přímým i nepřímým převodem pařezin na les vysoký.

Struktura porostů:
Důsledkem uvedeného způsobu hospodaření jsou povětšinou nepravé kmenoviny s poměrně jednoduchou vertikální 

strukturou, výjimkou na těchto stanovištích však není ani les střední nebo vysoký. V některých rozvolněnějších dubo-
habřinách na jižní Moravě se v podúrovni stále více prosazuje expandující babyka. Její nárosty jsou v maximální možné 
míře likvidovány při obnově lesa, starší jedinci se z porostů vyřezávají v rámci výchovných zásahů. Sporadický výskyt 
keřů a určitá ochuzenost bylinného patra jsou důsledkem dlouhodobého přezvěření honiteb.

Ohrožující faktory: 
-  přeměna porostů s přírodě blízkou dřevinnou skladbou na porosty geograficky nepůvodních dřevin, případně na po-

rosty s převahou borovice lesní
- šíření invazních dřevin - trnovník akát (Robinia pseudacacia), pajasan žláznatý (Ailanthus altissima)
- expanzivní chování javoru babyky (Acer campestre) na L3.4
- vysoké stavy spárkaté zvěře

Specifické priority, opatření a doporučení ve vztahu  
k ochraně typu přírodního stanoviště

(nad rámec ustanovení shrnutých v kapitole 1.)

Priority ochrany typu přírodního stanoviště:
- dle možností zamezit další expanzi babyky na L3.4
- část porostů zachovat ve formě pařezin nebo lesa středního

Opatření nezbytná pro udržení dochovaného stavu:
- v rámci obnovy, péče o kultury a nárosty a při výchově porostů odstraňovat případně expandující babyku
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-  v porostech se stávajícím zastoupením jedle bělokoré nižším, než udává model přirozené druhové skladby, udržet její 
současný podíl. V porostech, ve kterých je zastoupení jedle bělokoré vyšší, zabezpečit alespoň její podíl odpovídající 
modelu přirozené druhové skladby

Doporučení pro zlepšení současného stavu
- u vybraných porostů zachovat, případně obnovit hospodářský tvar lesa nízkého či středního

91H0 PANONSKÉ ŠIPÁKOVÉ DOUBRAVY

18

91H0  PANONSKÉ  ŠIPÁKOVÉ   DOUBRAVY 

Biotopy dle Katalogu
biotop� �R

L6.1 Perialpidské bazifilní teplomilné 
doubravy

SLT (LT) 1C   suchá habrová doubrava
1H6 habrod�ínová doubrava kamejková
1X   d�ínová doubrava

Modely p�irozené druhové skladby dot�ených soubor� lesních typ� na základ�
Hospodá�ských doporu�ení podle hospodá�ských soubor� a podsoubor� (p�íloha

Lesnické práce �. 1/97) 
SLT/d�evina JD BO DB DBP BK HB B� JV JS JL LP B�K MK BB
1C  --- 0-10 55-75  --- 0-15 0-30  --- 0-+ 0-2  ---  5-15 0-+  --- 0-+
1H  +-5 0-5 50-70  --- 0-25 0-20  --- 0-5 0-3 0-3  5-15 0-+  --- 0-+
1X  ---  --- 20-60  10-60  --- 5-25 0-5 0-+ 0-+ 0-+ +-10  +-5  +-5 +-10

Poznámky k model�m:
DB – p�evážn� dub zimní 

Charakteristika typu p�írodního stanovišt�
 Zaslouženou pozornost vzbuzují daná spole�enstva zejména druhov� velmi bohatou 
bylinnou složkou a výskytem �ady vzácných a ohrožených taxon�. Dlouhotrvající zájem 
uchovat tato stanovišt� dokresluje fakt, že p�evážná v�tšina porost� v lokalitách soustavy 
Natura 2000 mapovaných v této jednotce (94 %) je sou�ástí již existujících zvlášt�
chrán�ných území. Takto vysoké procento odráží vedle zna�né biologické hodnoty 
spole�enstev také jejich relativn� maloplošný výskyt v �R a v neposlední �ad� i extrémní 
p�írodní podmínky �asto za hranicí možností b�žného lesního hospoda�ení.
 Dominantn� zastoupenými stromovými d�evinami jsou dub pý�itý (Quercus
pubescens) a dub zimní (Q. petraea). Zpravidla jednotlivou p�ím�s tvo�í habr obecný 
(Carpinus betulus), javor babyka (Acer campestre), je�áb b�ek (Sorbus torminalis), j. muk (S.
aria), p�ípadn� další teplomilné druhy schopné snášet i déletrvající období nedostatku vody 
v p�d�.

Historie využívání:
 Dlouhodobý vliv �lov�ka se vyhnul snad jen nejextrémn�jším polohám obnažených 
skalních st�n, do kterých daný typ stanovišt� nez�ídka p�echází. Pastva dobytka, t�žba
palivového a stavebního d�íví i zám�rná likvidace stromového krytu za ú�elem odlesn�ní
modelovaly dnešní podobu t�chto spole�enstev. Podobn� jako u dalších typ� doubrav, i zde 
došlo v d�sledku uvedených vliv� ke zjednodušení porostní struktury a otev�ení v�tšího
prostoru pro výskyt náro�n�jších druh� v bylinném podrostu.

Struktura porost�:
 Sv�tlé lesy nez�ídka tvaru lesa nízkého nebo st�edního. Bohatost ke�ového patra 
v�etn� zmlazení stromových d�evin je nep�ímo úm�rné stav�m spárkaté zv��e.

Ohrožující faktory: 
- p�em�na porost� blížících se modelu p�irozené druhové skladby na porosty 

geograficky nep�vodních d�evin, p�ípadn� na porosty s p�evahou borovice lesní 
- ší�ení invazních d�evin - trnovník akát (Robinia pseudacacia), p�ípadn� pajasan 

žláznatý (Ailanthus altissima)
- vysoké stavy spárkaté zv��e

Modely přirozené druhové skladby dotčených souborů lesních typů na základě Hospodářských doporučení 
podle hospodářských souborů a podsouborů (příloha Lesnické práce č. 1/97)
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91H0  PANONSKÉ  ŠIPÁKOVÉ   DOUBRAVY 

Biotopy dle Katalogu
biotop� �R

L6.1 Perialpidské bazifilní teplomilné 
doubravy

SLT (LT) 1C   suchá habrová doubrava
1H6 habrod�ínová doubrava kamejková
1X   d�ínová doubrava

Modely p�irozené druhové skladby dot�ených soubor� lesních typ� na základ�
Hospodá�ských doporu�ení podle hospodá�ských soubor� a podsoubor� (p�íloha

Lesnické práce �. 1/97) 
SLT/d�evina JD BO DB DBP BK HB B� JV JS JL LP B�K MK BB
1C  --- 0-10 55-75  --- 0-15 0-30  --- 0-+ 0-2  ---  5-15 0-+  --- 0-+
1H  +-5 0-5 50-70  --- 0-25 0-20  --- 0-5 0-3 0-3  5-15 0-+  --- 0-+
1X  ---  --- 20-60  10-60  --- 5-25 0-5 0-+ 0-+ 0-+ +-10  +-5  +-5 +-10

Poznámky k model�m:
DB – p�evážn� dub zimní 

Charakteristika typu p�írodního stanovišt�
 Zaslouženou pozornost vzbuzují daná spole�enstva zejména druhov� velmi bohatou 
bylinnou složkou a výskytem �ady vzácných a ohrožených taxon�. Dlouhotrvající zájem 
uchovat tato stanovišt� dokresluje fakt, že p�evážná v�tšina porost� v lokalitách soustavy 
Natura 2000 mapovaných v této jednotce (94 %) je sou�ástí již existujících zvlášt�
chrán�ných území. Takto vysoké procento odráží vedle zna�né biologické hodnoty 
spole�enstev také jejich relativn� maloplošný výskyt v �R a v neposlední �ad� i extrémní 
p�írodní podmínky �asto za hranicí možností b�žného lesního hospoda�ení.
 Dominantn� zastoupenými stromovými d�evinami jsou dub pý�itý (Quercus
pubescens) a dub zimní (Q. petraea). Zpravidla jednotlivou p�ím�s tvo�í habr obecný 
(Carpinus betulus), javor babyka (Acer campestre), je�áb b�ek (Sorbus torminalis), j. muk (S.
aria), p�ípadn� další teplomilné druhy schopné snášet i déletrvající období nedostatku vody 
v p�d�.

Historie využívání:
 Dlouhodobý vliv �lov�ka se vyhnul snad jen nejextrémn�jším polohám obnažených 
skalních st�n, do kterých daný typ stanovišt� nez�ídka p�echází. Pastva dobytka, t�žba
palivového a stavebního d�íví i zám�rná likvidace stromového krytu za ú�elem odlesn�ní
modelovaly dnešní podobu t�chto spole�enstev. Podobn� jako u dalších typ� doubrav, i zde 
došlo v d�sledku uvedených vliv� ke zjednodušení porostní struktury a otev�ení v�tšího
prostoru pro výskyt náro�n�jších druh� v bylinném podrostu.

Struktura porost�:
 Sv�tlé lesy nez�ídka tvaru lesa nízkého nebo st�edního. Bohatost ke�ového patra 
v�etn� zmlazení stromových d�evin je nep�ímo úm�rné stav�m spárkaté zv��e.

Ohrožující faktory: 
- p�em�na porost� blížících se modelu p�irozené druhové skladby na porosty 

geograficky nep�vodních d�evin, p�ípadn� na porosty s p�evahou borovice lesní 
- ší�ení invazních d�evin - trnovník akát (Robinia pseudacacia), p�ípadn� pajasan 

žláznatý (Ailanthus altissima)
- vysoké stavy spárkaté zv��e

Poznámky k modelům:
DB – převážně dub zimní

Charakteristika typu přírodního stanoviště
Zaslouženou pozornost vzbuzují daná společenstva zejména druhově velmi bohatou bylinnou složkou a výskytem řady 

vzácných a ohrožených taxonů. Dlouhotrvající zájem uchovat tato stanoviště dokresluje fakt, že převážná většina porostů 
v lokalitách soustavy Natura 2000 mapovaných v této jednotce (94 %) je součástí již existujících zvláště chráněných 
území. Takto vysoké procento odráží vedle značné biologické hodnoty společenstev také jejich relativně maloplošný vý-
skyt v ČR a v neposlední řadě i extrémní přírodní podmínky často za hranicí možností běžného lesního hospodaření.

Dominantně zastoupenými stromovými dřevinami jsou dub pýřitý (Quercus pubescens) a dub zimní (Q. petraea). 
Zpravidla jednotlivou příměs tvoří habr obecný (Carpinus betulus), javor babyka (Acer campestre), jeřáb břek (Sorbus tor-
minalis), j. muk (S. aria), případně další teplomilné druhy, schopné snášet i déletrvající období nedostatku vody v půdě. 

Historie využívání:
Dlouhodobý vliv člověka se vyhnul snad jen nejextrémnějším polohám obnažených skalních stěn, do kterých daný typ stano-

viště nezřídka přechází. Pastva dobytka, těžba palivového a stavebního dříví i záměrná likvidace stromového krytu za účelem od-
lesnění modelovaly dnešní podobu těchto společenstev. Podobně jako u dalších typů doubrav, i zde došlo v důsledku uvedených 
vlivů ke zjednodušení porostní struktury a otevření většího prostoru pro výskyt náročnějších druhů v bylinném podrostu.

Struktura porostů:
Světlé lesy nezřídka tvaru lesa nízkého nebo středního. Bohatost keřového patra včetně zmlazení stromových dřevin je 

nepřímo úměrná stavům spárkaté zvěře.

Ohrožující faktory: 
-  přeměna porostů blížících se modelu přirozené druhové skladby na porosty geograficky nepůvodních dřevin, případně 

na porosty s převahou borovice lesní
- šíření invazních dřevin - trnovník akát (Robinia pseudacacia), případně pajasan žláznatý (Ailanthus altissima)
-  vysoké stavy spárkaté zvěře

Specifické priority, opatření a doporučení ve vztahu  
k ochraně typu přírodního stanoviště

(nad rámec ustanovení shrnutých v kapitole 1.)

Priority ochrany typu přírodního stanoviště:
- zachovat podíl dubu pýřitého v druhové skladbě porostů
- nalézt a podporovat vhodné způsoby obnovy porostů s maximálním podílem obnovy přirozené
- část porostů zachovat ve formě pařezin nebo lesa středního
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Opatření nezbytná pro udržení dochovaného stavu:
-  podíl dubu pýřitého odpovídající alespoň jeho výši před započetím obnovy porostní skupiny zabezpečit přirozenou 

obnovou nebo sazenicemi vypěstovanými ze žaludů místních populací šipáku
-  rozsah a intenzita obnovních zásahů musí respektovat charakter porostů a rozlohu typu přírodního stanoviště v lokalitě 
- při výchově porostů šetřit porostní podúroveň a keře

Doporučení pro zlepšení dochovaného stavu:
-  vybrané lesní porosty dřevin přirozené druhové skladby po dohodě mezi vlastníkem lesa a orgánem ochrany přírody 

navrhnout k zařazení do kategorie lesa zvláštního určení (§ 8 odst.2 pís.f zákona č. 289/1995 Sb., o lesích)
- u vybraných porostů zachovat, případně obnovit hospodářský tvar lesa nízkého či středního

91I0 EUROSIBIŘSKÉ STEPNÍ DOUBRAVY
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91I0  EUROSIBI�SKÉ  STEPNÍ  DOUBRAVY 

Biotopy dle Katalogu  
biotop� �R

L6.2 Panonské teplomilné 
doubravy na spraši

L6.3 Panonské teplomilné doubravy na 
písku 

L6.4 St�edoevropské bazifilní teplomilné 
doubravy

L6.5 Acidofilní teplomilné doubravy , 
porosty s kru�inkou chlupatou 

SLT (LT) 1X  d�ínová doubrava 1S (habrová) doubrava na píscích 1X d�ínová doubrava 1Z zakrslá doubrava
1C suchá habrová doubrava 1D1 obohacená habrová doubrava na 

m�lkých p�ekryvech vátých písk�
1Z zakrslá (habrová) doubrava 1C1 suchá doubrava biková

1H sprašová habrová doubrava 1C suchá habrová doubrava 1K kyselá doubrava
1H sprašová habrová doubrava
1B bohatá habrová doubrava
1D obohacená habrová doubrava
1W bohatá habrová doubrava vápencová
1O lipová doubrava
2Z zakrslá buková doubrava
2A9 javorobuková doubrava
2C vysýchavá buková doubrava
2S sv�ží buková doubrava
2H hlinitá buková doubrava
2B bohatá buková doubrava
2W vápencová buková doubrava

Modely p�irozené druhové skladby dot�ených soubor� lesních typ� na základ�
Hospodá�ských doporu�ení podle hospodá�ských soubor� a podsoubor� (p�íloha

Lesnické práce �. 1/97) 
SLT/d�evina JD BO DB DBP BK HB B� OS JV JS LP JL B�K MK BB TS OLL
1X  ---  --- 20-60  10-60  ---  5-25 0-5  --- 0-+ 0-+  +-10 0-+  +-5  +-5  +-10  ---  ---
1Z  ---  +-15 70-90  ---  ---  +-10  +-15  ---  ---  ---  +-10  ---  +  +  ---  ---  ---
1K  --- 0-15 50-70  --- 0-25 0-10  +-10  ---  ---  ---  5-15  ---  ---  ---  ---  ---  ---
1S  +-5 0-5 50-70  --- 0-25 0-20  ---  --- 0-5 0-3  5-15 0-3 0-+  --- 0-+  ---  ---
1C 0-10 55-75  --- 0-15 0-30  ---  --- 0-+ 0-2  5-15  --- 0-+  --- 0-+  ---  ---
1B  +-5 0-5 50-70  --- 0-25 0-20  ---  --- 0-5 0-3  5-15 0-3 0-+  --- 0-+  ---  ---
1W  ---  --- 60-70  --- 0-30  +-15  ---  ---  +-5  +-3  3-15  + 0-+  --- 0-3  ---  ---
1H  +-5 0-5 50-70  --- 0-25 0-20  ---  --- 0-5 0-3  5-15 0-3 0-+  --- 0-+  ---  ---
1D  +-5 0-5 50-70  --- 0-25 0-20  ---  --- 0-5 0-3  5-15 0-3 0-+  --- 0-+  ---  ---
1O 0-15  --- 60-75  --- 0-10  2-15  ---  +-3  +-5 -3  8-20  +  ---  ---  ---  --- -3
2Z  ---  +-25 45-70  ---  5-35 0-5  +-10  ---  ---  ---  +-10  ---  ---  ---  ---  ---  ---
2S  +-5 0-5 50-70  --- 0-25 0-20  ---  --- 0-5 0-3  5-15 0-3 0-+  --- 0-+  ---  ---
2C  --- 0-10 55-75  --- 0-15 0-30  ---  --- 0-+ 0-2  5-15  --- 0-+  --- 0-+  ---  ---
2B  +-5 0-5 50-70  --- 0-25 0-20  ---  --- 0-5 0-3  5-15 0-3 0-+  --- 0-+  ---  ---
2W  ---  --- 60-70  --- 0-30  +-15  ---  ---  +-5  +-3  3-15  + 0-+  --- 0-3  ---  ---
2H  +-5 0-5 50-70  --- 0-25 0-20  ---  --- 0-5 0-3  5-15 0-3 0-+  --- 0-+  ---  ---
2A  +-2  +-5 40-60  ---  +-25 0-20 --- --- 2-25 0-3 5-20 +-8 0-2  --- 0-3 0-1 ---

Poznámky k model�m:
- p�evážn� dub zimní na SLT 1X, 1Z, 1K, 1C, 1B, 1W, 1H, 1D, 2Z, 2S, 2C, 2B, 2W, 2H, 2A 
- p�evážn� prom�nlivé zastoupení dubu letního a dubu zimního na SLT 1S, 1O 

Charakteristika typu p�írodního stanovišt�:
 Rovinaté terény, ploché h�bety nebo mírné svahy v polohách 1. - 2. lesního 
vegeta�ního stupn� jsou lokality nej�ast�ji obsazované spole�enstvy �azenými k danému typu 
p�írodního stanovišt�. Široké rozp�tí stanovištních podmínek prozrazuje škála zastoupených 
edafických kategorií, které v systému lesnické typologie náležejí do ekologických �ad:
extrémní, kyselé, živné, obohacené a oglejené. 
 Dominantními d�evinami stromového patra jsou dub zimní (Quercus petraea) a dub 
letní (Q. robur), ke kterým se jako p�ím�s p�ipojují nej�ast�ji javor babyka (Acer campestre) a 
habr obecný (Carpinus betulus). V nejteplejších polohách, zejména na bazických substrátech, 
nachází uplatn�ní dub pý�itý (Q. pubescens).

Historie využívání:
 Sv�tlé, zpravidla jednoetážové, rozvoln�né porosty s druhov� bohatým bylinným 
patrem jsou z p�evážné v�tšiny výsledkem hospodá�ské �innosti �lov�ka. Využívání les�
k pastv� dobytka a výmladkové hospodá�ství vedly ke zjednodušení prostorové a druhové 

Modely přirozené druhové skladby dotčených souborů lesních typů na základě Hospodářských doporučení 
podle hospodářských souborů a podsouborů (příloha Lesnické práce č. 1/97)
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91I0  EUROSIBI�SKÉ  STEPNÍ  DOUBRAVY 

Biotopy dle Katalogu  
biotop� �R

L6.2 Panonské teplomilné 
doubravy na spraši

L6.3 Panonské teplomilné doubravy na 
písku 

L6.4 St�edoevropské bazifilní teplomilné 
doubravy

L6.5 Acidofilní teplomilné doubravy , 
porosty s kru�inkou chlupatou 

SLT (LT) 1X  d�ínová doubrava 1S (habrová) doubrava na píscích 1X d�ínová doubrava 1Z zakrslá doubrava
1C suchá habrová doubrava 1D1 obohacená habrová doubrava na 

m�lkých p�ekryvech vátých písk�
1Z zakrslá (habrová) doubrava 1C1 suchá doubrava biková

1H sprašová habrová doubrava 1C suchá habrová doubrava 1K kyselá doubrava
1H sprašová habrová doubrava
1B bohatá habrová doubrava
1D obohacená habrová doubrava
1W bohatá habrová doubrava vápencová
1O lipová doubrava
2Z zakrslá buková doubrava
2A9 javorobuková doubrava
2C vysýchavá buková doubrava
2S sv�ží buková doubrava
2H hlinitá buková doubrava
2B bohatá buková doubrava
2W vápencová buková doubrava

Modely p�irozené druhové skladby dot�ených soubor� lesních typ� na základ�
Hospodá�ských doporu�ení podle hospodá�ských soubor� a podsoubor� (p�íloha

Lesnické práce �. 1/97) 
SLT/d�evina JD BO DB DBP BK HB B� OS JV JS LP JL B�K MK BB TS OLL
1X  ---  --- 20-60  10-60  ---  5-25 0-5  --- 0-+ 0-+  +-10 0-+  +-5  +-5  +-10  ---  ---
1Z  ---  +-15 70-90  ---  ---  +-10  +-15  ---  ---  ---  +-10  ---  +  +  ---  ---  ---
1K  --- 0-15 50-70  --- 0-25 0-10  +-10  ---  ---  ---  5-15  ---  ---  ---  ---  ---  ---
1S  +-5 0-5 50-70  --- 0-25 0-20  ---  --- 0-5 0-3  5-15 0-3 0-+  --- 0-+  ---  ---
1C 0-10 55-75  --- 0-15 0-30  ---  --- 0-+ 0-2  5-15  --- 0-+  --- 0-+  ---  ---
1B  +-5 0-5 50-70  --- 0-25 0-20  ---  --- 0-5 0-3  5-15 0-3 0-+  --- 0-+  ---  ---
1W  ---  --- 60-70  --- 0-30  +-15  ---  ---  +-5  +-3  3-15  + 0-+  --- 0-3  ---  ---
1H  +-5 0-5 50-70  --- 0-25 0-20  ---  --- 0-5 0-3  5-15 0-3 0-+  --- 0-+  ---  ---
1D  +-5 0-5 50-70  --- 0-25 0-20  ---  --- 0-5 0-3  5-15 0-3 0-+  --- 0-+  ---  ---
1O 0-15  --- 60-75  --- 0-10  2-15  ---  +-3  +-5 -3  8-20  +  ---  ---  ---  --- -3
2Z  ---  +-25 45-70  ---  5-35 0-5  +-10  ---  ---  ---  +-10  ---  ---  ---  ---  ---  ---
2S  +-5 0-5 50-70  --- 0-25 0-20  ---  --- 0-5 0-3  5-15 0-3 0-+  --- 0-+  ---  ---
2C  --- 0-10 55-75  --- 0-15 0-30  ---  --- 0-+ 0-2  5-15  --- 0-+  --- 0-+  ---  ---
2B  +-5 0-5 50-70  --- 0-25 0-20  ---  --- 0-5 0-3  5-15 0-3 0-+  --- 0-+  ---  ---
2W  ---  --- 60-70  --- 0-30  +-15  ---  ---  +-5  +-3  3-15  + 0-+  --- 0-3  ---  ---
2H  +-5 0-5 50-70  --- 0-25 0-20  ---  --- 0-5 0-3  5-15 0-3 0-+  --- 0-+  ---  ---
2A  +-2  +-5 40-60  ---  +-25 0-20 --- --- 2-25 0-3 5-20 +-8 0-2  --- 0-3 0-1 ---

Poznámky k model�m:
- p�evážn� dub zimní na SLT 1X, 1Z, 1K, 1C, 1B, 1W, 1H, 1D, 2Z, 2S, 2C, 2B, 2W, 2H, 2A 
- p�evážn� prom�nlivé zastoupení dubu letního a dubu zimního na SLT 1S, 1O 

Charakteristika typu p�írodního stanovišt�:
 Rovinaté terény, ploché h�bety nebo mírné svahy v polohách 1. - 2. lesního 
vegeta�ního stupn� jsou lokality nej�ast�ji obsazované spole�enstvy �azenými k danému typu 
p�írodního stanovišt�. Široké rozp�tí stanovištních podmínek prozrazuje škála zastoupených 
edafických kategorií, které v systému lesnické typologie náležejí do ekologických �ad:
extrémní, kyselé, živné, obohacené a oglejené. 
 Dominantními d�evinami stromového patra jsou dub zimní (Quercus petraea) a dub 
letní (Q. robur), ke kterým se jako p�ím�s p�ipojují nej�ast�ji javor babyka (Acer campestre) a 
habr obecný (Carpinus betulus). V nejteplejších polohách, zejména na bazických substrátech, 
nachází uplatn�ní dub pý�itý (Q. pubescens).

Historie využívání:
 Sv�tlé, zpravidla jednoetážové, rozvoln�né porosty s druhov� bohatým bylinným 
patrem jsou z p�evážné v�tšiny výsledkem hospodá�ské �innosti �lov�ka. Využívání les�
k pastv� dobytka a výmladkové hospodá�ství vedly ke zjednodušení prostorové a druhové 

Poznámky k modelům: 
- převážně dub zimní na SLT 1X, 1Z, 1K, 1C, 1B, 1W, 1H, 1D, 2Z, 2S, 2C, 2B, 2W, 2H, 2A
- převážně proměnlivé zastoupení dubu letního a dubu zimního na SLT 1S, 1O

Charakteristika typu přírodního stanoviště: 
Rovinaté terény, ploché hřbety nebo mírné svahy v polohách 1. - 2. lesního vegetačního stupně jsou lokality nejčastěji 

obsazované společenstvy řazenými k danému typu přírodního stanoviště. Široké rozpětí stanovištních podmínek prozra-
zuje škála zastoupených edafických kategorií, které v systému lesnické typologie náležejí do ekologických řad: extrémní, 
kyselé, živné, obohacené a oglejené.

Dominantními dřevinami stromového patra jsou dub zimní (Quercus petraea) a dub letní (Q. robur), ke kterým se jako 
příměs připojují nejčastěji javor babyka (Acer campestre) a habr obecný (Carpinus betulus). V nejteplejších polohách, 
zejména na bazických substrátech, nachází uplatnění dub pýřitý (Q. pubescens).
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Historie využívání:
Světlé, zpravidla jednoetážové, rozvolněné porosty s druhově bohatým bylinným patrem jsou z převážné většiny vý-

sledkem hospodářské činnosti člověka. Využívání lesů k pastvě dobytka a výmladkové hospodářství vedly ke zjednodu-
šení prostorové a druhové skladby porostů, čímž byly vytvořeny vhodné podmínky pro uplatnění teplomilnějších a svět-
lomilnějších druhů v bylinném podrostu. Dnešní podoba lesních porostů často s pouze sporadickým výskytem keřových 
dřevin je do značné míry podmíněna vysokými stavy spárkaté zvěře.

Struktura porostů:
Zpravidla jednoduchá struktura lesních porostů čítající druhově, výškově a věkově stejnorodou stromovou etáž a často 

velmi rozmanitou etáž bylinnou je podmíněna několika faktory. Předně je to světlomilnost dubu coby hlavní dřeviny a od 
ní odvislé způsoby hospodaření, preferující různě velké holosečné obnovní prvky. Dále způsob využívání lesních porostů 
v minulosti vedoucí k upřednostňování dubu jako dřeviny, která poskytuje tvrdé dřevo, je schopna pařezové výmladnosti 
a v neposlední řadě produkuje plody, které tvořily vítané zpestření potravy v lese paseného dobytka. Neopominutelné 
jsou v této souvislosti již zmiňované neúměrně vysoké stavy zvěře.

Ohrožující faktory: 
-  přeměna porostů blížících se modelu přirozené druhové skladby na porosty geograficky nepůvodních dřevin, případně 

na porosty s převahou borovice lesní
- šíření invazních dřevin - trnovník akát (Robinia pseudacacia) a pajasan žláznatý (Ailanthus altissima)
- vysoké stavy spárkaté zvěře

Specifické priority, opatření a doporučení ve vztahu  
k ochraně typu přírodního stanoviště

(nad rámec ustanovení shrnutých v kapitole 1.)

Priority ochrany typu přírodního stanoviště:
- věnovat zvýšenou pozornost dubu pýřitému
- část porostů zachovat ve formě pařezin nebo lesa středního

Opatření nezbytná pro udržení dochovaného stavu:
-  podíl dubu pýřitého odpovídající alespoň jeho výši před započetím obnovy porostní skupiny zabezpečit přirozenou 

obnovou nebo sazenicemi vypěstovanými z žaludů místních populací šipáku

Doporučení pro zlepšení současného stavu
- u vybraných porostů zachovat, případně obnovit hospodářský tvar lesa nízkého či středního

91T0 STŘEDOEVROPSKÉ LIŠEJNÍKOVÉ BORY
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91T0  ST�EDOEVROPSKÉ  LIŠEJNÍKOVÉ  BORY 

Biotopy dle Katalogu biotop� �R L8.1  Boreokontinentální bory
SLT (LT) 0Z    zakrslý reliktní bor

0Y   skeletový a roklinový bor
0C   hadcový bor
0M   chudý bor   
0P   kyselý jedlodubový bor
0Q   chudý jedlodubový bor

Modely p�irozené druhové skladby dot�ených soubor� lesních typ� na základ�
Hospodá�ských doporu�ení podle hospodá�ských soubor� a podsoubor� (p�íloha

Lesnické práce �. 1/97) 
SLT/d�evina SM JD BO DB BK B�
0Z 0-5 0-5 85-95 0-5 0-5  +-10 
0Y 20-80 0-3 20-80 0-+ 0-20  +-10
0C 0-20 0-2 70-95 0-15 0-5  +-5
0M 0-4  --- 80-90  +-25 0-25  2-10
0P 0-10  +-10 70-80  +-20  ---  +-13
0Q 0-10  +-10 70-80 +-20 ---  +-13

Poznámky k model�m:
DB – dub zimní

Charakteristika typu p�írodního stanovišt�:
 P�irozené acidofilní bory s bohatým výskytem lišejník�. Dominantním druhem 
stromového patra je borovice lesní (Pinus sylvestris), ke které se zpravidla jako vtroušené 
d�eviny p�idávají b�íza b�lokorá (Betula pendula) a dub zimní (Quercus petraea). Druhov�
chudé bylinné patro s nízkou pokryvností odpovídá mineráln� chudým a suchým stanovištím. 
Z typických zástupc� této etáže lze jmenovat metli�ku k�ivolakou (Avenella flexuosa),
kost�avu ov�í (Festuca ovina), v�es obecný (Calluna vulgaris), brusnici bor�vku (Vaccinium
myrtillus), b. brusinku (V. vitis-idaea)...

Historie využívání:
 Vzhledem k nep�ístupným polohám (SLT 0Z, 0Y, 0C) obsazovaným spole�enstvy této 
jednotky a hospodá�sky nep�íznivým podmínkám daných stanoviš� (mineráln� chudé, m�lké,
siln� vysychavé p�dy) nebyly v minulosti a nejsou zpravidla ani nyní tyto lesy výrazným 
zp�sobem p�ímo hospodá�sky ovliv�ovány. Naproti tomu lesní porosty na ostatních 
uvád�ných SLT (0M, 0P, 0Q) jsou b�žn� lesnicky obhospoda�ované.

Struktura porost�:
 Sv�tlé porosty na extrémních stanovištích nez�ídka zakrslého vzr�stu s nevýrazným 
ke�ovým patrem tvo�eným nap�íklad krušinou olšovou (Frangula alnus), p�ípadn� je�ábem 
pta�ím (Sorbus aucuparia). P�irozen� chudá porostní struktura je podmín�na charakterem 
stanovišt�. Na produk�ních stanovištích odpovídá struktura porost� b�žným borovým 
porost�m 1. a 2. lvs. 

Ohrožující faktory: 
- p�em�na porost� blížících se modelu p�irozené druhové skladby na porosty 

geograficky nep�vodních d�evin

Modely přirozené druhové skladby dotčených souborů lesních typů na základě Hospodářských doporučení 
podle hospodářských souborů a podsouborů (příloha Lesnické práce č. 1/97)

22

91T0  ST�EDOEVROPSKÉ  LIŠEJNÍKOVÉ  BORY 

Biotopy dle Katalogu biotop� �R L8.1  Boreokontinentální bory
SLT (LT) 0Z    zakrslý reliktní bor

0Y   skeletový a roklinový bor
0C   hadcový bor
0M   chudý bor   
0P   kyselý jedlodubový bor
0Q   chudý jedlodubový bor

Modely p�irozené druhové skladby dot�ených soubor� lesních typ� na základ�
Hospodá�ských doporu�ení podle hospodá�ských soubor� a podsoubor� (p�íloha

Lesnické práce �. 1/97) 
SLT/d�evina SM JD BO DB BK B�
0Z 0-5 0-5 85-95 0-5 0-5  +-10 
0Y 20-80 0-3 20-80 0-+ 0-20  +-10
0C 0-20 0-2 70-95 0-15 0-5  +-5
0M 0-4  --- 80-90  +-25 0-25  2-10
0P 0-10  +-10 70-80  +-20  ---  +-13
0Q 0-10  +-10 70-80 +-20 ---  +-13

Poznámky k model�m:
DB – dub zimní

Charakteristika typu p�írodního stanovišt�:
 P�irozené acidofilní bory s bohatým výskytem lišejník�. Dominantním druhem 
stromového patra je borovice lesní (Pinus sylvestris), ke které se zpravidla jako vtroušené 
d�eviny p�idávají b�íza b�lokorá (Betula pendula) a dub zimní (Quercus petraea). Druhov�
chudé bylinné patro s nízkou pokryvností odpovídá mineráln� chudým a suchým stanovištím. 
Z typických zástupc� této etáže lze jmenovat metli�ku k�ivolakou (Avenella flexuosa),
kost�avu ov�í (Festuca ovina), v�es obecný (Calluna vulgaris), brusnici bor�vku (Vaccinium
myrtillus), b. brusinku (V. vitis-idaea)...

Historie využívání:
 Vzhledem k nep�ístupným polohám (SLT 0Z, 0Y, 0C) obsazovaným spole�enstvy této 
jednotky a hospodá�sky nep�íznivým podmínkám daných stanoviš� (mineráln� chudé, m�lké,
siln� vysychavé p�dy) nebyly v minulosti a nejsou zpravidla ani nyní tyto lesy výrazným 
zp�sobem p�ímo hospodá�sky ovliv�ovány. Naproti tomu lesní porosty na ostatních 
uvád�ných SLT (0M, 0P, 0Q) jsou b�žn� lesnicky obhospoda�ované.

Struktura porost�:
 Sv�tlé porosty na extrémních stanovištích nez�ídka zakrslého vzr�stu s nevýrazným 
ke�ovým patrem tvo�eným nap�íklad krušinou olšovou (Frangula alnus), p�ípadn� je�ábem 
pta�ím (Sorbus aucuparia). P�irozen� chudá porostní struktura je podmín�na charakterem 
stanovišt�. Na produk�ních stanovištích odpovídá struktura porost� b�žným borovým 
porost�m 1. a 2. lvs. 

Ohrožující faktory: 
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Poznámky k modelům:
DB – dub zimní 

Charakteristika typu přírodního stanoviště: 
Přirozené acidofilní bory s bohatým výskytem lišejníků. Dominantním druhem stromového patra je borovice 

lesní (Pinus sylvestris), ke které se zpravidla jako vtroušené dřeviny přidávají bříza bělokorá (Betula pendula) 
a dub zimní (Quercus petraea). Druhově chudé bylinné patro s nízkou pokryvností odpovídá minerálně chudým 
a suchým stanovištím. Z typických zástupců této etáže lze jmenovat metličku křivolakou (Avenella flexuosa), ko-
střavu ovčí (Festuca ovina), vřes obecný (Calluna vulgaris), brusnici borůvku (Vaccinium myrtillus), b. brusinku 
(V. vitis-idaea).

Historie využívání:
Vzhledem k nepřístupným polohám (SLT 0Z, 0Y, 0C) obsazovaným společenstvy této jednotky, a hospodářsky nepří-

znivým podmínkám daných stanovišť (minerálně chudé, mělké, silně vysychavé půdy) nebyly v minulosti a nejsou zpra-
vidla ani nyní tyto lesy výrazným způsobem přímo hospodářsky ovlivňovány. Naproti tomu lesní porosty na ostatních 
uváděných SLT (0M, 0P, 0Q) jsou běžně lesnicky obhospodařované.

Struktura porostů:
Světlé porosty na extrémních stanovištích nezřídka zakrslého vzrůstu s nevýrazným keřovým patrem tvořeným například 

krušinou olšovou (Frangula alnus), případně jeřábem ptačím (Sorbus aucuparia). Přirozeně chudá porostní struktura je podmí-
něna charakterem stanoviště. Na produkčních stanovištích odpovídá struktura porostů běžným borovým porostům 1. a 2. lvs.

Ohrožující faktory: 
- přeměna porostů blížících se modelu přirozené druhové skladby na porosty geograficky nepůvodních dřevin
-  šíření invazních dřevin - borovice černá (Pinus nigra), b. vejmutovka (P. strobus), trnovník akát (Robinia pseudaca-

cia), příp. pajasan žláznatý (Ailanthus altissima)
- vysoké stavy spárkaté zvěře

Specifické priority, opatření a doporučení ve vztahu  
k ochraně typu přírodního stanoviště

(nad rámec ustanovení shrnutých v kapitole 1.)

Priority ochrany typu přírodního stanoviště:
- péče o genofond dřevin přirozené druhové skladby
-  podle možností konkrétních lokalit vytvářet podmínky pro přirozenou obnovu dřevin přirozené druhové skladby, přitom 

však nepřipustit přeměnu borového porostního typu na smrkový (s výjimkou SLT 0Y, případně přechodových SLT)

Opatření nezbytná pro udržení dochovaného stavu:
-  rozsah a způsob provedení případné přípravy půdy musí být přiměřený biologické hodnotě keřového a bylinného 

patra
-  v porostech se stávajícím zastoupením jedle bělokoré nižším, než udává model přirozené druhové skladby, udržet její 

současný podíl. V porostech, ve kterých je zastoupení jedle bělokoré vyšší, zabezpečit alespoň její podíl, odpovída-
jící modelu přirozené druhové skladby.

Doporučení pro zlepšení současného stavu
-  vhodné porosty ponechat samovolnému vývoji pouze s případným omezováním výskytu geograficky nepůvodních dřevin
- při provádění opatření vůči kalamitním hmyzím škůdcům využívat chemickou asanaci jen v nezbytně nutné míře
- na produkčních stanovištích volit dle okolností jemnější (byť i holosečné) obnovní prvky
-  zastoupení břízy bělokoré udržet alespoň v hodnotách udávaných modelem přirozené druhové skladby pro daný SLT

91U0 SARMATSKÉ LESOSTEPNÍ BORY
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91U0 SARMATSKÉ  LESOSTEPNÍ  BORY 

Biotopy dle Katalogu biotop� �R L8.2  Lesostepní bory
SLT (LT) 0X    dealpínský bor

2Z4   zakrslá buková doubrava s vale�kou prapo�itou
2C4   vysýchavá buková doubrava s vale�kou prapo�itou

Modely p�irozené druhové skladby dot�ených soubor� lesních typ� na základ�
Hospodá�ských doporu�ení podle hospodá�ských soubor� a podsoubor� (p�íloha

Lesnické práce �. 1/97) 
SLT/d�evina BO DB DBP BK HB B� JV JS LP B�K MK BB
0X 75-90  5-15 0-+ 0-15 0-5 0-5  ---  ---  +-5 0-+ 0-+ 0-+
2Z  +-25 45-70  ---  5-35 0-5  +-10  ---  ---  +-10  ---  ---  ---
2C 0-10 55-75  --- 0-15 0-30 --- 0-+ 0-2 5-15  0-+  --- 0-+

Charakteristika typu p�írodního stanovišt�:
 Rozvoln�né porosty borovice lesní s duby a b�ízou pý�itou jako p�imíšenými 
d�evinami. V ke�ovém patru se zpravidla uplat�uje svída krvavá (Cornus sanguinea), skalník 
celokrajný (Cotoneaster integerrimus), krušina olšová (Frangula alnus), jalovec obecný 
(Juniperus communis), je�áb muk (Sorbus aria) a další. Dominantními druhy bohaté bylinné 
etáže jsou ost�ice chabá (Carex flacca), o. nízká (C. humilis), vále�ka prapo�itá
(Brachypodium pinnatum) a �ernohlávek velkokv�tý (Prunella grandiflora). Význa�ná je 
p�ítomnost zástupc� vstava�ovitých.

Historie využívání:
 Z dlouhodobých lidských vliv� je t�eba uvést zejména pastvu. Minimalizací výskytu 
ke�ových d�evin v jejím d�sledku byly vytvo�eny optimální podmínky pro rozvoj bylinné 
vegetace. Pominout nelze ani t�žbu d�eva, �i pravd�podobné posilování podílu borovice lesní 
na stanovištích zakrslých a vysychavých doubrav. 

Struktura porost�:
 Porosty borovice lesní zpravidla nevykazují známky strukturn� bohatého lesa. 
Stromové patro bývá výškov� vyrovnané. Druhov� rozr�zn�né ke�ové patro p�ímo ovliv�uje
svým zápojem podobu bylinného krytu. 

Ohrožující faktory:
- p�em�na porost� blížících se modelu p�irozené druhové skladby na porosty 

geograficky nep�vodních d�evin
- ší�ení invazních d�evin - borovice �erná (Pinus nigra), b. vejmutovka (P. strobus),

trnovník akát (Robinia pseudacacia), p�íp. pajasan žláznatý (Ailanthus altissima)
- vysoké stavy spárkaté zv��e

Specifické priority, opat�ení a doporu�ení ve vztahu k ochran�
typu p�írodního stanovišt�

(nad rámec ustanovení shrnutých v kapitole 1.) 

Priority ochrany typu p�írodního stanovišt�:
- zachovat a podporovat p�irozenou druhovou diverzitu daných spole�enstev
- zabránit ší�ení invazních d�evin: borovice �erné (Pinus nigra), b. vejmutovky (P.

strobus), trnovníku akátu (Robinia pseudacacia), p�íp. pajasanu žláznatého 
(Ailanthus altissima)
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Modely přirozené druhové skladby dotčených souborů lesních typů na základě Hospodářských doporučení 
podle hospodářských souborů a podsouborů (příloha Lesnické práce č. 1/97)
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(Juniperus communis), je�áb muk (Sorbus aria) a další. Dominantními druhy bohaté bylinné 
etáže jsou ost�ice chabá (Carex flacca), o. nízká (C. humilis), vále�ka prapo�itá
(Brachypodium pinnatum) a �ernohlávek velkokv�tý (Prunella grandiflora). Význa�ná je 
p�ítomnost zástupc� vstava�ovitých.

Historie využívání:
 Z dlouhodobých lidských vliv� je t�eba uvést zejména pastvu. Minimalizací výskytu 
ke�ových d�evin v jejím d�sledku byly vytvo�eny optimální podmínky pro rozvoj bylinné 
vegetace. Pominout nelze ani t�žbu d�eva, �i pravd�podobné posilování podílu borovice lesní 
na stanovištích zakrslých a vysychavých doubrav. 

Struktura porost�:
 Porosty borovice lesní zpravidla nevykazují známky strukturn� bohatého lesa. 
Stromové patro bývá výškov� vyrovnané. Druhov� rozr�zn�né ke�ové patro p�ímo ovliv�uje
svým zápojem podobu bylinného krytu. 

Ohrožující faktory:
- p�em�na porost� blížících se modelu p�irozené druhové skladby na porosty 

geograficky nep�vodních d�evin
- ší�ení invazních d�evin - borovice �erná (Pinus nigra), b. vejmutovka (P. strobus),

trnovník akát (Robinia pseudacacia), p�íp. pajasan žláznatý (Ailanthus altissima)
- vysoké stavy spárkaté zv��e

Specifické priority, opat�ení a doporu�ení ve vztahu k ochran�
typu p�írodního stanovišt�

(nad rámec ustanovení shrnutých v kapitole 1.) 

Priority ochrany typu p�írodního stanovišt�:
- zachovat a podporovat p�irozenou druhovou diverzitu daných spole�enstev
- zabránit ší�ení invazních d�evin: borovice �erné (Pinus nigra), b. vejmutovky (P.

strobus), trnovníku akátu (Robinia pseudacacia), p�íp. pajasanu žláznatého 
(Ailanthus altissima)

Charakteristika typu přírodního stanoviště:
Rozvolněné porosty borovice lesní s duby a břízou pýřitou jako přimíšenými dřevinami. V keřovém patru se zpravidla 

uplatňuje svída krvavá (Cornus sanguinea), skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus), krušina olšová (Frangula al-
nus), jalovec obecný (Juniperus communis), jeřáb muk (Sorbus aria) a další. Dominantními druhy bohaté bylinné etáže 
jsou ostřice chabá (Carex flacca), o. nízká (C. humilis), válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum) a černohlávek vel-
kokvětý (Prunella grandiflora). Význačná je přítomnost zástupců vstavačovitých.

Historie využívání:
Z dlouhodobých lidských vlivů je třeba uvést zejména pastvu. Minimalizací výskytu keřových dřevin v jejím důsledku 

byly vytvořeny optimální podmínky pro rozvoj bylinné vegetace. Pominout nelze ani těžbu dřeva, či pravděpodobné po-
silování podílu borovice lesní na stanovištích zakrslých a vysychavých doubrav.

Struktura porostů:
Porosty borovice lesní zpravidla nevykazují známky strukturně bohatého lesa. Stromové patro bývá výškově vyrov-

nané. Druhově rozrůzněné keřové patro přímo ovlivňuje svým zápojem podobu bylinného krytu.

Ohrožující faktory:
- přeměna porostů blížících se modelu přirozené druhové skladby na porosty geograficky nepůvodních dřevin
-  šíření invazních dřevin - borovice černá (Pinus nigra), b. vejmutovka (P. strobus), trnovník akát (Robinia pseudaca-

cia), příp. pajasan žláznatý (Ailanthus altissima)
- vysoké stavy spárkaté zvěře

Specifické priority, opatření a doporučení ve vztahu  
k ochraně typu přírodního stanoviště

(nad rámec ustanovení shrnutých v kapitole 1.)

Priority ochrany typu přírodního stanoviště:
- zachovat a podporovat přirozenou druhovou diverzitu daných společenstev
-  zabránit šíření invazních dřevin: borovice černé (Pinus nigra), b. vejmutovky (P. strobus), trnovníku akátu (Robinia 

pseudacacia), příp. pajasanu žláznatého (Ailanthus altissima)

Opatření nezbytná pro udržení dochovaného stavu:
-  rozsah a způsob provedení případné přípravy půdy musí být přiměřený biologické hodnotě keřového a bylinného patra

Doporučení pro zlepšení současného stavu
- při provádění opatření vůči kalamitním hmyzím škůdcům využívat chemickou asanaci jen v nezbytně nutné míře
- na produkčních stanovištích volit dle okolností jemnější (byť i holosečné) obnovní prvky
-  zastoupení břízy bělokoré udržet alespoň v hodnotách udávaných modelem přirozené druhové skladby pro daný SLT
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9110 BUČINY TYPU LUZULO-FAGETUM
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9110  BU�INY  TYPU  LUZULO-FAGETUM 

Biotopy dle Katalogu 
biotop� �R L5.4  Acidofilní bu�iny
SLT (LT) 0N  smrkový bor a borová smr�ina

3Z  zakrslá dubová bu�ina
3Y  skeletová dubová bu�ina
3N  kamenitá kyselá dubová bu�ina
3M  chudá dubová bu�ina
3I    uléhavá kyselá dubová bu�ina
3K  kyselá dubová bu�ina
3S8 sv�ží dubová bu�ina ochuzená
3O  jedlodubová bu�ina
4Z  zakrslá bu�ina
4Y  skeletová bu�ina
4N  kamenitá kyselá bu�ina
4M  chudá bu�ina
4I    uléhavá kyselá bu�ina
4K  kyselá bu�ina
4S5 sv�ží bu�ina ochuzená
4O  sv�ží dubová jedlina
4P  kyselá dubová jedlina

 4Q  chudá dubová jedlina
4G  podmá�ená dubová jedlina
5Z  zakrslá jedlová bu�ina
5Y  skeletová jedlová bu�ina
5N  kamenitá kyselá jedlová bu�ina
5M  chudá jedlová bu�ina
5I   uléhavá kyselá jedlová bu�ina
5K  kyselá jedlová bu�ina
5S6 sv�ží jedlová bu�ina ochuzená
5O  sv�ží (buková) jedlina
5P  kyselá jedlina
5Q  chudá jedlina
5T  podmá�ená chudá jedlina
5G  podmá�ená jedlina
6Z  zakrslá smrková bu�ina
6Y  skeletová smrková bu�ina
6N  kamenitá kyselá smrková bu�ina
6M  chudá smrková bu�ina
6I    uléhavá kyselá smrková bu�ina
6K  kyselá smrková bu�ina
6S4 sv�ží smrková bu�ina ochuzená
6O  sv�ží smrková jedlina
6P  kyselá smrková jedlina
6Q  chudá smrková jedlina
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Modely přirozené druhové skladby dotčených souborů lesních typů na základě Hospodářských doporučení 
podle hospodářských souborů a podsouborů (příloha Lesnické práce č. 1/97)
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Modely p�irozené druhové skladby dot�ených soubor� lesních typ� na základ�
Hospodá�ských doporu�ení podle hospodá�ských soubor� a podsoubor� (p�íloha

Lesnické práce �. 1/97) 

SLT/d�evina SM JD BO DB BK HB B� OS JV J� JS LP JL OLL
0N 20-80 0-3 20-80 0-+ 0-20  ---  +-10  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---
3Z  ---  ---  +-45 15-35 35-50  ---  +-10  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---
3Y  ---  +-3  +-45  5-25 40-65  ---  +-5  ---  +  ---  ---  ---  ---  ---
3N 0-+  10-20 0-+  10-30 60-70  ---  +-5  --- 0-3  ---  ---  +-10  ---  ---
3M  ---  +-10  +-15 25-40 30-60  ---  +-10  ---  ---  ---  ---  +-10  ---  ---
3I 0-8  7-20  +-12 0-10 50-70  ---  +-10  ---  ---  ---  ---  +-5  ---  ---
3K  ---  7-20  ---  5-30 50-70 0-3  +-5  ---  ---  ---  ---  +-12  ---  ---
3Sc  ---  7-20  ---  5-30 50-70 0-3  +-5  ---  ---  ---  ---  +-12  ---  ---
3O 0-+ 30-40  --- 15-35 20-40 0-5  ---  +  +-5  ---  +-2  2-15  +-1  ---
4Z 0-+  +-5  +-45  +-15 50-65  ---  +-10  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---
4Y 0-+  +-5  +-45  +-10 55-70  ---  +-5  ---  +  ---  ---  ---  ---  ---
4N 0-+  10-20 0-+  10-30 60-70  ---  +-5  --- 0-3  ---  ---  +-10  ---  ---
4M  ---  +-10  +-15 25-40 30-60  ---  +-10  ---  ---  ---  ---  +-10  ---  ---
4I 0-8  7-20  +-12 0-10 50-70  ---  +-10  ---  ---  ---  ---  +-5  ---  ---
4K  ---  7-20  ---  5-30 50-70 0-3  +-5  ---  ---  ---  ---  +-12  ---  ---
4Sc  ---  7-20  ---  5-30 50-70 0-3  +-5  ---  ---  ---  ---  +-12  ---  ---
4O 0-2 30-40 0-5 30-45  10-25  ---  +  +-3  ---  ---  ---  +-10  ---  ---
4P 0-10 30-40 0-25 30-40  10-20  ---  +-3  +-3  ---  ---  ---  +-5  ---  ---
4Q 0-5 20-35  +-25 35-50  +-15  ---  5-15  +-5  ---  ---  ---  ---  ---  ---
4G  +-10 35-65  +-8 35-65 0-5 0-+  +  +-1  ---  ---  ---  +-5  ---  +-6
5Z  5-25  +-5  ---  --- 50-65  ---  +-10  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---
5Y  5-35  +-10  +-15  --- 45-65  ---  +-5  ---  +-2  +  ---  ---  ---  ---
5N  2-15 15-35  +-15  --- 45-70  ---  1-8  ---  +-2  ---  --- 0-2  ---  ---
5M 0-8  7-20  +-12 0-10 50-75  ---  +-10  ---  ---  ---  ---  +-5  ---  ---
5I  3-15 20-40  +-10  --- 45-65  ---  +-1  ---  ---  ---  ---  +  ---  ---
5K  3-15 20-40  +-10  --- 45-65  ---  +-1  ---  ---  ---  ---  +  ---  ---
5S  3-15 30-40  ---  --- 40-65  ---  ---  ---  +-8  ---  +  +-3  +-1  ---
5O  10-45 40-65  ---  ---  10-30  ---  ---  +-3  ---  ---  ---  ---  ---  +
5P  10-55 40-65 0-15  ---  5-20  ---  +  0-2  ---  ---  ---  ---  ---  ---
5Q 0-5 20-35  +-25 35-50  +-15  ---  5-15  +-5  ---  ---  ---  ---  ---  ---
5T  +-20  15-40  15-40  10-60  ---  ---  5-20  +  ---  ---  ---  ---  --- 0-+
5G 20-55 30-60  +-15 0-+ 0-5  ---  +  +-1 0-+  +  ---  ---  ---  +-6
6Z 30-60  +-5  5-25  --- 25-50  ---  +-10  ---  ---  +-5  ---  ---  ---  ---
6Y 40-70  +-10  +-5  --- 15-45  ---  +-5  ---  +-5  +-5  ---  ---  ---  ---
6N 20-35  10-30  +-15  --- 40-60  --- 0-8  --- 0-2  +  ---  ---  ---  ---
6M 20-40  10-30  +-5  --- 45-65  ---  +-5  ---  ---  +  ---  ---  ---  ---
6I 20-40  10-30  +-5  --- 45-65  ---  +-5  ---  ---  +  ---  ---  ---  ---
6K 20-40  10-30  +-5  --- 45-65  ---  +-5  ---  ---  +  ---  ---  ---  ---
6S 20-35 20-35  ---  --- 40-65  ---  ---  ---  +-8  +  +  +  +-1  ---
6O  10-45 40-65  ---  ---  10-30  ---  ---  +-3  ---  ---  ---  ---  ---  +
6P  10-55 40-65 0-15  ---  5-20  ---  +  0-2  ---  ---  ---  ---  ---  ---
6Q  10-55 40-65 0-15  ---  5-20 --- + 0-2 --- --- ---  ---  --- ---

Poznámky k model�m:
- p�evážn� dub zimní na SLT 0N, 3Z, 3Y, 3N, 3M, 3I, 3K, 3S, 4Z, 4Y, 4N, 4M, 4I, 4K, 4S, 

5M
- p�evážn� dub letní na SLT 3O, 4O, 4P, 4Q, 4G, 5Q, 5T, 5G 

Poznámky k modelům:
- převážně dub zimní na SLT 0N, 3Z, 3Y, 3N, 3M, 3I, 3K, 3S, 4Z, 4Y, 4N, 4M, 4I, 4K, 4S, 5M
- převážně dub letní na SLT 3O, 4O, 4P, 4Q, 4G, 5Q, 5T, 5G

Vzhledem k šíři vymezení typu přírodního stanoviště byly dotčené soubory lesních typů rozčleněny na typická stanoviště ky-
selých bučin a na stanoviště, která svým charakterem umožňují jen okrajový výskyt zájmových společenstev, a to následovně:

Typická stanoviště kyselých bučin
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Vzhledem k ší�i vymezení typu p�írodního stanovišt� byly dot�ené soubory lesních 
typ� roz�len�ny na typická stanovišt� kyselých bu�in a na stanovišt�, která svým charakterem 
umož�ují jen okrajový výskyt zájmových spole�enstev, a to následovn�:

Typická stanovišt� kyselých bu�in

Biotopy dle Katalogu 
biotop� �R L5.4  Acidofilní bu�iny
SLT (LT) 3Z  zakrslá dubová bu�ina

3Y  skeletová dubová bu�ina
3N  kamenitá kyselá dubová bu�ina
3M  chudá dubová bu�ina
3I    uléhavá kyselá dubová bu�ina
3K  kyselá dubová bu�ina
4Z  zakrslá bu�ina
4Y  skeletová bu�ina
4N  kamenitá kyselá bu�ina
4M  chudá bu�ina
4I    uléhavá kyselá bu�ina
4K  kyselá bu�ina
5Z  zakrslá jedlová bu�ina
5Y  skeletová jedlová bu�ina
5N  kamenitá kyselá jedlová bu�ina
5M  chudá jedlová bu�ina
5I   uléhavá kyselá jedlová bu�ina

 5K  kyselá jedlová bu�ina
6Z  zakrslá smrková bu�ina
6Y  skeletová smrková bu�ina
6N  kamenitá kyselá smrková bu�ina
6M  chudá smrková bu�ina
6I    uléhavá kyselá smrková bu�ina
6K  kyselá smrková bu�ina
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Okrajová stanoviště kyselých bučin
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Okrajová stanovišt� kyselých bu�in

Biotopy dle Katalogu 
biotop� �R L5.4  Acidofilní bu�iny
SLT (LT) 0N  smrkový bor a borová smr�ina

3S8 sv�ží dubová bu�ina ochuzená
3O  jedlodubová bu�ina
4S5 sv�ží bu�ina ochuzená
4O  sv�ží dubová jedlina
4P  kyselá dubová jedlina

 4Q  chudá dubová jedlina
4G  podmá�ená dubová jedlina
5S6 sv�ží jedlová bu�ina ochuzená
5O  sv�ží (buková) jedlina
5P  kyselá jedlina
5Q  chudá jedlina
5T  podmá�ená chudá jedlina
5G  podmá�ená jedlina
6S4 sv�ží smrková bu�ina ochuzená
6O  sv�ží smrková jedlina
6P  kyselá smrková jedlina
6Q  chudá smrková jedlina

Charakteristika typu p�írodního stanovišt�:
 Geologickým podkladem stanoviš� obsazovaných spole�enstvy acidofilních bu�in
v pojetí sm�rnice EHS o stanovištích jsou zpravidla horniny s kyselou až neutrální reakcí, na 
kterých se vyvinuly mineráln� chudé p�dy. P�irozenou dominantou stromového patra 
typických stanoviš� je ve v�tšin� p�ípad� buk lesní (Fagus sylvatica). Z dalších d�evin
p�irozené druhové skladby nutno uvést jedli b�lokorou (Abies alba), javor klen (Acer
pseudoplatanus), dub zimní (Quercus petraea), lípu srd�itou (Tilia cordata) a v neposlední 
�ad� smrk ztepilý (Picea abies). Zastoupení jednotlivých d�evin kolísá úm�rn� k rozp�tí
podmínek, které daný typ p�írodního stanovišt� pokrývá. Ší�e, se kterou je vymezen, postihuje 
p�t lesních vegeta�ních stup�� a �ty�i ekologické �ady typologického systému ÚHÚL. 
Následující tabulka uvádí p�ehled zastoupených cílových hospodá�ských soubor� podle jejich 
rámcového vymezení v p�íloze �. 4 vyhl. 83/1996 Sb. a k nim náležející SLT charakterizující 
podle Katalogu biotop� (Chytrý, Ku�era, Ko�í ed.) p�edm�tné kyselé bu�iny.

Cílový hospodá�ský soubor SLT (p�íloha �.4 k vyhl. 83/1996 Sb.
01 0N, 3Z, 3Y, 4Z, 4Y, 5Z, 5Y, 6Z, 6Y
23 3M, 4M
27 4Q
39 5T
41 3N, 4N
43 3I, 3K, 3S8, 4I, 4K, 4S5
47 3O, 4O, 4P
51 5N, 5M, 5S6, 6N, 6M, 6S4
53 5I, 5K, 6I, 6K
57 5O, 5P, 5Q, 6O, 6P, 6Q
59 4G, 5G

Charakteristika typu přírodního stanoviště:
Geologickým podkladem stanovišť obsazovaných společenstvy acidofilních bučin v pojetí směrnice o stanovištích 

jsou zpravidla horniny s kyselou až neutrální reakcí, na kterých se vyvinuly minerálně chudé půdy. Přirozenou dominan-
tou stromového patra typických stanovišť je ve většině případů buk lesní (Fagus sylvatica). Z dalších dřevin přirozené 
druhové skladby nutno uvést jedli bělokorou (Abies alba), javor klen (Acer pseudoplatanus), dub zimní (Quercus pet-
raea), lípu srdčitou (Tilia cordata) a v neposlední řadě smrk ztepilý (Picea abies). Zastoupení jednotlivých dřevin ko-
lísá úměrně k rozpětí podmínek, které daný typ přírodního stanoviště pokrývá. Šíře, se kterou je vymezen, postihuje pět 
lesních vegetačních stupňů a čtyři ekologické řady typologického systému ÚHÚL. Následující tabulka uvádí přehled za-
stoupených cílových hospodářských souborů podle jejich rámcového vymezení v příloze č. 4 vyhl. 83/1996 Sb. a k nim 
náležející SLT, charakterizující podle Katalogu biotopů (Chytrý, Kučera, Kočí ed.) předmětné kyselé bučiny.
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Okrajová stanovišt� kyselých bu�in

Biotopy dle Katalogu 
biotop� �R L5.4  Acidofilní bu�iny
SLT (LT) 0N  smrkový bor a borová smr�ina

3S8 sv�ží dubová bu�ina ochuzená
3O  jedlodubová bu�ina
4S5 sv�ží bu�ina ochuzená
4O  sv�ží dubová jedlina
4P  kyselá dubová jedlina

 4Q  chudá dubová jedlina
4G  podmá�ená dubová jedlina
5S6 sv�ží jedlová bu�ina ochuzená
5O  sv�ží (buková) jedlina
5P  kyselá jedlina
5Q  chudá jedlina
5T  podmá�ená chudá jedlina
5G  podmá�ená jedlina
6S4 sv�ží smrková bu�ina ochuzená
6O  sv�ží smrková jedlina
6P  kyselá smrková jedlina
6Q  chudá smrková jedlina

Charakteristika typu p�írodního stanovišt�:
 Geologickým podkladem stanoviš� obsazovaných spole�enstvy acidofilních bu�in
v pojetí sm�rnice EHS o stanovištích jsou zpravidla horniny s kyselou až neutrální reakcí, na 
kterých se vyvinuly mineráln� chudé p�dy. P�irozenou dominantou stromového patra 
typických stanoviš� je ve v�tšin� p�ípad� buk lesní (Fagus sylvatica). Z dalších d�evin
p�irozené druhové skladby nutno uvést jedli b�lokorou (Abies alba), javor klen (Acer
pseudoplatanus), dub zimní (Quercus petraea), lípu srd�itou (Tilia cordata) a v neposlední 
�ad� smrk ztepilý (Picea abies). Zastoupení jednotlivých d�evin kolísá úm�rn� k rozp�tí
podmínek, které daný typ p�írodního stanovišt� pokrývá. Ší�e, se kterou je vymezen, postihuje 
p�t lesních vegeta�ních stup�� a �ty�i ekologické �ady typologického systému ÚHÚL. 
Následující tabulka uvádí p�ehled zastoupených cílových hospodá�ských soubor� podle jejich 
rámcového vymezení v p�íloze �. 4 vyhl. 83/1996 Sb. a k nim náležející SLT charakterizující 
podle Katalogu biotop� (Chytrý, Ku�era, Ko�í ed.) p�edm�tné kyselé bu�iny.

Cílový hospodá�ský soubor SLT (p�íloha �.4 k vyhl. 83/1996 Sb.
01 0N, 3Z, 3Y, 4Z, 4Y, 5Z, 5Y, 6Z, 6Y
23 3M, 4M
27 4Q
39 5T
41 3N, 4N
43 3I, 3K, 3S8, 4I, 4K, 4S5
47 3O, 4O, 4P
51 5N, 5M, 5S6, 6N, 6M, 6S4
53 5I, 5K, 6I, 6K
57 5O, 5P, 5Q, 6O, 6P, 6Q
59 4G, 5G

Historie využívání:
Charakter převážné většiny porostů předurčuje jejich vhodnost k hospodářskému využívání, které přetrvává od počátku 

osídlování naší krajiny dodnes. Cílená obnova vytěžených porostů bezpochyby zabránila plošnému odlesnění řady těchto 
stanovišť. Naopak dlouhodobě uplatňovaný holosečný hospodářský způsob může mít za následek často velmi zjednodu-
šenou druhovou skladbu dřevin a věkovou i výškovou strukturu porostů.

Struktura porostů:
Struktura porostů je do značné míry určována dřevinnou skladbou a zavedeným způsobem hospodaření. Jedle, pří-

padně smrk tvoří zpravidla přirozenou nadúroveň. Buk a ostatní listnáče pak vyplňují prostor hlavní úrovně a podúrovní. 
K přirozeným vlastnostem lesních porostů s převahou buku patří v určité fázi vývoje vytvoření víceméně jediné souvislé 
etáže. K diferenciaci pak samovolně dochází s postupujícím stádiem rozpadu porostu. Současná struktura těchto porostů 
může být vzhledem k převažujícímu způsobu obhospodařování velmi často zjednodušena.
Ohrožující faktory:
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-  případná přeměna porostů blížících se modelu přirozené druhové skladby na porosty s převahou smrku ztepilého, bo-
rovice lesní, eventuálně geograficky nepůvodních dřevin

-  nevratné změny půdních poměrů (podzolizace) pod porosty s dlouhodobě změněnou dřevinnou skladbou ve prospěch 
smrku ztepilého

-  opožděné zpracování nahodilé těžby smrku, které by mohlo vyvolat přemnožení kalamitních hmyzích škůdců (§ 3 
vyhlášky č. 101/1996 Sb.)

- vysoké stavy spárkaté zvěře

Specifické priority, opatření a doporučení ve vztahu  
k ochraně typu přírodního stanoviště

(nad rámec ustanovení shrnutých v kapitole 1.)

Priority ochrany typu přírodního stanoviště:
-  na konkrétních souborech lesních typů s předpokládaným přirozeným výskytem borovice lesní nebo smrku ztepilého 

nezvyšovat celkové zastoupení borovice lesní a smrku ztepilého nad součet hodnot zastoupení těchto druhů dřevin 
odvozených od modelů předpokládané přirozené druhové skladby (viz Hospodářská doporučení podle hospodářských 
souborů a podsouborů v příloze Lesnické práce č. 1/97), a nebo nad součet hodnot jejich současného zastoupení

-  v porostech zachovat podíl jedle bělokoré, a to buď v současné výši nebo alespoň v zastoupení udávaném modelem 
přirozené druhové skladby pro daný SLT

Opatření nezbytná pro udržení dochovaného stavu:
-  v porostech se stávajícím zastoupením jedle bělokoré nižším, než udává model přirozené druhové skladby, udržet její 

současný podíl. V porostech, ve kterých je zastoupení jedle bělokoré vyšší, zabezpečit alespoň její podíl odpovídající 
modelu přirozené druhové skladby.

-  na extrémních stanovištích (0N, 3Z, 3Y, 4Z, 4Y, 5Z, 5Y, 6Z, 6Y) při obnově nenarušit schopnost porostů plnit jejich 
protierozní funkci

- včas zpracovávat nahodilou těžbu smrku

Doporučení pro zlepšení současného stavu
-  v porostech s větším zastoupením jedle bělokoré vytvářet podmínky pro možnost jejího přirozeného zmlazování, ze-

jména využíváním postupů podrostního způsobu hospodaření s dostatečně dlouhou obnovní dobou, případně i přesa-
hující rámec daný vyhláškou č. 83/1996 Sb.

-  do porostů cíleně vnášet chybějící dřeviny přirozené druhové skladby včetně dřevin vtroušených a vzácných, zvláštní 
pozornost v tomto ohledu věnovat jedli bělokoré

- při provádění opatření vůči kalamitním hmyzím škůdcům využívat chemickou asanaci jen v nezbytně nutné míře
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9130 BUČINY TYPU ASPERULO-FAGETUM

32

9130  BU�INY  TYPU  ASPERULO-FAGETUM 

Biotopy dle Katalogu 
biotop� �R L5.1  Kv�tnaté bu�iny
SLT (LT) 3X   d�ínová dubová bu�ina

3Z8  zakrslá dubová bu�ina lipnicová
3F  svahová dubová bu�ina
3A   lipodubová bu�ina
3C   vysýchavá dubová bu�ina
3S  sv�ží dubová bu�ina
3H  hlinitá dubová bu�ina
3B  bohatá dubová bu�ina
3D  obohacená dubová bu�ina
3V  vlhká dubová bu�ina
3O  jedlodubová bu�ina
4Z8 zakrslá bu�ina lipnicová
4F  svahová bu�ina
4A  lipová bu�ina
4C  vysýchavá bu�ina
4S  sv�ží bu�ina
4H  hlinitá bu�ina
4B  bohatá bu�ina
4D  obohacená bu�ina
4V  vlhká bu�ina
4O sv�ží dubová jedlina
5Z8 zakrslá jedlová bu�ina živná
5F  svahová jedlová bu�ina
5A  klenová bu�ina
5C  vysýchavá jedlová bu�ina
5S  sv�ží jedlová bu�ina
5H  hlinitá jedlová bu�ina
5B  bohatá jedlová bu�ina
5D  obohacená jedlová bu�ina
5V  vlhká jedlová bu�ina
5O  sv�ží (buková) jedlina
6Z8  zakrslá smrková bu�ina živná
6F  svahová smrková bu�ina
6S  sv�ží smrková bu�ina
6H  hlinitá smrková bu�ina
6B  bohatá smrková bu�ina
6D  obohacená smrková bu�ina
6V  vlhká smrková bu�ina
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Modely přirozené druhové skladby dotčených souborů lesních typů na základě Hospodářských doporučení 
podle hospodářských souborů a podsouborů (příloha Lesnické práce č. 1/97)

33

Modely p�irozené druhové skladby dot�ených soubor� lesních typ� na základ�
Hospodá�ských doporu�ení podle hospodá�ských soubor� a podsoubor� (p�íloha

Lesnické práce �. 1/97) 

SLT/d�evina SM JD BO DB BK HB B� OS JV J� JS LP JL B�K MK BB TS OLL
3X  ---  +  +-10  10-35 30-60  +-10  ---  ---  +-5  --- 0-+  5-15  +  +-5  +  +  +  ---
3Z  ---  ---  +-45  15-35 35-50  ---  +-10  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---
3F 0-+  10-20  ---  3-25 50-70 0-10  ---  ---  +-20  ---  +-1  5-15 0-3  ---  ---  ---  ---  ---
3A 0-+  10-20  ---  3-25 50-70 0-10  ---  ---  +-20  ---  +-1  5-15 0-3  ---  ---  ---  ---  ---
3C 0-+  +-20 0-10  +-30 50-80 0-+  ---  --- 0-3  --- 0-1  3-12 0-+  ---  ---  ---  ---
3S  ---  7-20  ---  5-30 50-70 0-10  ---  --- 0-5  --- 0-2  5-15 0-1  ---  ---  ---  ---  ---
3H  ---  7-20  ---  5-30 50-70 0-10  ---  --- 0-5  --- 0-2  5-15 0-1  ---  ---  ---  ---  ---
3B  ---  7-20  ---  5-30 50-70 0-10  ---  --- 0-5  --- 0-2  5-15 0-1  ---  ---  ---  ---  ---
3D  ---  7-20  ---  5-30 50-70 0-10  ---  --- 0-5  --- 0-2  5-15 0-1  ---  ---  ---  ---  ---
3V 0-+ 30-40  --- 15-35 20-40 0-5  ---  +  +-5  ---  +-2  2-15  +-1  ---  ---  ---  ---  ---
3O 0-+ 30-40  --- 15-35 20-40 0-5  ---  +  +-5  ---  +-2  2-15  +-1  ---  ---  ---  ---  ---
4Z 0-+  +-5  +-45  +-15 50-65  ---  +-10  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---
4F 0-+  10-20  ---  3-25 50-70 0-10  ---  ---  +-20  ---  +-1  5-15 0-3  ---  ---  ---  ---  ---
4A 0-+  10-20  ---  3-25 50-70 0-10  ---  ---  +-20  ---  +-1  5-15 0-3  ---  ---  ---  ---  ---
4C 0-+  +-20 0-10  +-30 50-80 0-+  ---  --- 0-3  --- 0-1  3-12  --- 0-+  ---  ---  ---  ---
4S  ---  7-20  ---  5-30 50-70 0-10  ---  --- 0-5  --- 0-2  5-15 0-1  ---  ---  ---  ---  ---
4H  ---  7-20  ---  5-30 50-70 0-10  ---  --- 0-5  --- 0-2  5-15 0-1  ---  ---  ---  ---  ---
4B  ---  7-20  ---  5-30 50-70 0-10  ---  --- 0-5  --- 0-2  5-15 0-1  ---  ---  ---  ---  ---
4D  ---  7-20  ---  5-30 50-70 0-10  ---  --- 0-5  --- 0-2  5-15 0-1  ---  ---  ---  ---  ---
4V 0-+ 30-40  --- 15-35 20-40 0-5  ---  +  +-5  ---  +-2  2-15  +-1  ---  ---  ---  ---  ---
4O 0-2 30-45 0-5 30-45  10-25  ---  +  +-3  ---  ---  ---  +-10  ---  ---  ---  ---  ---  ---
5Z  5-25  +-5  5-30  -- 50-65  ---  +-10  ---  ---  +  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---
5F  2-15 25-40  ---  --- 40-60  ---  ---  ---  +-20  ---  +-2  +-8  +-5  ---  ---  ---  ---  ---
5A  2-15 25-40  ---  --- 40-60  ---  ---  ---  +-20  ---  +-2  +-8  +-5  ---  ---  ---  ---  ---
5C 0-+  +-20 0-10  +-30 50-80 0-+  ---  --- 0-3  --- 0-1  3-12  --- 0-+  ---  ---  ---  ---
5S  3-15 30-40  ---  --- 40-65  ---  ---  ---  +-8  ---  +  +-3  +-1  ---  ---  ---  ---  ---
5H  3-15 30-40  ---  --- 40-65  ---  ---  ---  +-8  ---  +  +-3  +-1  ---  ---  ---  ---  ---
5B  3-15 30-40  ---  --- 40-65  ---  ---  ---  +-8  ---  +  +-3  +-1  ---  ---  ---  ---  ---
5D  3-15 30-40  ---  --- 40-65  ---  ---  ---  +-8  ---  +  +-3  +-1  ---  ---  ---  ---  ---
5V  5-35 25-40  ---  --- 30-65  ---  ---  ---  +-6  ---  +-3  +-2  +-3  ---  ---  ---  ---  +
5O  10-45 40-65  ---  ---  10-30  ---  ---  +-3  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  +
6Z 30-60  +-5  5-25  --- 25-50  ---  +-10  ---  ---  +-5  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---
6F 15-30 20-35  ---  --- 40-60  ---  ---  ---  +-20  +  +-1  ---  +-5  ---  ---  ---  ---  ---
6S 20-35 20-35  ---  --- 40-65  ---  ---  ---  +-8  +  +  +  +-1  ---  ---  ---  ---  ---
6H 20-35 20-35  ---  --- 40-65  ---  ---  ---  +-8  +  +  +  +-1  ---  ---  ---  ---  ---
6B 20-35 20-35  ---  --- 40-65  ---  ---  ---  +-8  +  +  +  +-1  ---  ---  ---  ---  ---
6D 20-35 20-35  ---  --- 40-65  ---  ---  ---  +-8  +  +  +  +-1  ---  ---  ---  ---  ---
6V  5-35 25-40  ---  --- 30-65 --- --- --- +-6 --- +-3 +-2 +-3  ---  ---  ---  --- +

Poznámky k model�m:
- p�evážn� dub zimní na SLT 3X, 3Z, 3F, 3A, 3C, 3S, 3B, 3D, 4Z, 4F, 4A, 4C, 4S, 4H, 4B, 

4D, 5C 
- p�evážn� dub letní na SLT 3O, 4O 
- p�evážn� prom�nlivé zastoupení dubu letního a dubu zimního na SLT 3V, 4V 

Poznámky k modelům:
- převážně dub zimní na SLT 3X, 3Z, 3F, 3A, 3C, 3S, 3B, 3D, 4Z, 4F, 4A, 4C, 4S, 4H, 4B, 4D, 5C
- převážně dub letní na SLT 3O, 4O
- převážně proměnlivé zastoupení dubu letního a dubu zimního na SLT 3V, 4V

Vzhledem k šíři vymezení typu přírodního stanoviště byly dotčené soubory lesních typů rozčleněny na typická stanoviště květ-
natých bučin a na stanoviště, která svým charakterem umožňují jen okrajový výskyt zájmových společenstev, a to následovně:

Typická stanoviště květnatých bučin:
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Vzhledem k ší�i vymezení typu p�írodního stanovišt� byly dot�ené soubory lesních 
typ� roz�len�ny na typická stanovišt� kv�tnatých bu�in a na stanovišt�, která svým 
charakterem umož�ují jen okrajový výskyt zájmových spole�enstev, a to následovn�:

Typická stanovišt� kv�tnatých bu�in:

Biotopy dle Katalogu 
biotop� �R L5.1  Kv�tnaté bu�iny
SLT (LT) 3X   d�ínová dubová bu�ina

3F  svahová dubová bu�ina
3A   lipodubová bu�ina
3C   vysýchavá dubová bu�ina
3S  sv�ží dubová bu�ina
3H  hlinitá dubová bu�ina
3B  bohatá dubová bu�ina
3D  obohacená dubová bu�ina
4F  svahová bu�ina
4A  lipová bu�ina
4C  vysýchavá bu�ina
4S  sv�ží bu�ina
4H  hlinitá bu�ina
4B  bohatá bu�ina
4D  obohacená bu�ina
5F  svahová jedlová bu�ina
5A  klenová bu�ina
5C  vysýchavá jedlová bu�ina
5S  sv�ží jedlová bu�ina
5H  hlinitá jedlová bu�ina
5B  bohatá jedlová bu�ina
5D  obohacená jedlová bu�ina
6F  svahová smrková bu�ina
6S  sv�ží smrková bu�ina
6H  hlinitá smrková bu�ina
6B  bohatá smrková bu�ina
6D  obohacená smrková bu�ina

Okrajová stanovišt� kv�tnatých bu�in

Biotopy dle Katalogu 
biotop� �R L5.1  Kv�tnaté bu�iny
SLT (LT) 3Z8  zakrslá dubová bu�ina lipnicová

3V  vlhká dubová bu�ina
3O  jedlodubová bu�ina
4Z8 zakrslá bu�ina lipnicová
4V  vlhká bu�ina
4O sv�ží dubová jedlina
5Z8 zakrslá jedlová bu�ina živná
5V  vlhká jedlová bu�ina
5O  sv�ží (buková) jedlina
6Z8  zakrslá smrková bu�ina živná
6V  vlhká smrková bu�ina
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Okrajová stanoviště květnatých bučin
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Vzhledem k ší�i vymezení typu p�írodního stanovišt� byly dot�ené soubory lesních 
typ� roz�len�ny na typická stanovišt� kv�tnatých bu�in a na stanovišt�, která svým 
charakterem umož�ují jen okrajový výskyt zájmových spole�enstev, a to následovn�:

Typická stanovišt� kv�tnatých bu�in:

Biotopy dle Katalogu 
biotop� �R L5.1  Kv�tnaté bu�iny
SLT (LT) 3X   d�ínová dubová bu�ina

3F  svahová dubová bu�ina
3A   lipodubová bu�ina
3C   vysýchavá dubová bu�ina
3S  sv�ží dubová bu�ina
3H  hlinitá dubová bu�ina
3B  bohatá dubová bu�ina
3D  obohacená dubová bu�ina
4F  svahová bu�ina
4A  lipová bu�ina
4C  vysýchavá bu�ina
4S  sv�ží bu�ina
4H  hlinitá bu�ina
4B  bohatá bu�ina
4D  obohacená bu�ina
5F  svahová jedlová bu�ina
5A  klenová bu�ina
5C  vysýchavá jedlová bu�ina
5S  sv�ží jedlová bu�ina
5H  hlinitá jedlová bu�ina
5B  bohatá jedlová bu�ina
5D  obohacená jedlová bu�ina
6F  svahová smrková bu�ina
6S  sv�ží smrková bu�ina
6H  hlinitá smrková bu�ina
6B  bohatá smrková bu�ina
6D  obohacená smrková bu�ina

Okrajová stanovišt� kv�tnatých bu�in

Biotopy dle Katalogu 
biotop� �R L5.1  Kv�tnaté bu�iny
SLT (LT) 3Z8  zakrslá dubová bu�ina lipnicová

3V  vlhká dubová bu�ina
3O  jedlodubová bu�ina
4Z8 zakrslá bu�ina lipnicová
4V  vlhká bu�ina
4O sv�ží dubová jedlina
5Z8 zakrslá jedlová bu�ina živná
5V  vlhká jedlová bu�ina
5O  sv�ží (buková) jedlina
6Z8  zakrslá smrková bu�ina živná
6V  vlhká smrková bu�ina

Charakteristika typu přírodního stanoviště: 
Lesní společenstva 3.–6. lesního vegetačního stupně vázaná zpravidla na eutrofní půdy s rychlou mineralizací humusu, 

vyvinuté na různých typech hornin. Na horninách minerálně chudých a na vápencích se vyskytují pouze na plošinách 
nebo mírných svazích, kde je vyvinuta hlubší půda. Spektrum zastoupených ekologických řad typologického systému 
ÚHÚL prochází, vyjma řady kyselé, podmáčené a rašelinné, napříč užívanou typologickou tabulkou.

Základní dřevinou přirozené druhové skladby je buk lesní (Fagus sylvatica). Dalšími listnatými dřevinami, kterými je buk 
podle místních podmínek nejčastěji doplňován, jsou javor mléč (Acer platanoides), j. klen (A. pseudoplatanus), habr obecný 
(Carpinus betulus), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), dub zimní (Quercus petraea), lípa srdčitá (Tilia cordata), l. velkolistá 
(T. platyphyllos) a jilm drsný (Ulmus glabra). Nedílnou součástí přirozené druhové skladby většiny zájmových SLT je jedle 
bělokorá (Abies alba), jejíž zastoupení se pohybuje v intervalu 10–40 %. Rovněž přirozený podíl smrku ztepilého (Picea 
abies) stoupá v závislosti na nadmořské výšce a klimatických a půdních podmínkách z 0 % až na cca 40 %. 

Šíře, s jakou je daný typ přírodního stanoviště pomocí souborů lesních typů vymezen, představuje jen stěží postihnu-
telnou škálu možných způsobů hospodaření. Přehled zastoupených cílových hospodářských souborů podle jejich rám-
cového vymezení v příloze č. 4 vyhl. 83/1996 Sb. a k nim náležející SLT, charakterizující podle Katalogu biotopů ČR 
(Chytrý, Kučera, Kočí ed.) předmětné květnaté bučiny, uvádí následující tabulka:
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Charakteristika typu p�írodního stanovišt�:
 Lesní spole�enstva 3. - 6. lesního vegeta�ního stupn� vázaná zpravidla na eutrofní 
p�dy s rychlou mineralizací humusu, vyvinuté na r�zných typech hornin. Na horninách 
mineráln� chudých a na vápencích se vyskytují pouze na plošinách nebo mírných svazích, kde 
je vyvinuta hlubší p�da. Spektrum zastoupených ekologických �ad typologického systému 
ÚHÚL prochází, vyjma �ady kyselé, podmá�ené a rašelinné, nap�í� užívanou typologickou 
tabulkou.
 Základní d�evinou p�irozené druhové skladby je buk lesní (Fagus sylvatica). Dalšími 
listnatými d�evinami, kterými je buk podle místních podmínek nej�ast�ji dopl�ován, jsou 
javor mlé� (Acer platanoides), j. klen (A. pseudoplatanus), habr obecný (Carpinus betulus),
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), dub zimní (Quercus petraea), lípa srd�itá (Tilia cordata), l. 
velkolistá (T. platyphyllos) a jilm drsný (Ulmus glabra). Nedílnou sou�ástí p�irozené druhové 
skladby v�tšiny zájmových SLT je jedle b�lokorá (Abies alba), jejíž zastoupení se pohybuje 
v intervalu 10 – 40 %. Rovn�ž p�irozený podíl smrku ztepilého (Picea abies) stoupá 
v závislosti na nadmo�ské výšce a klimatických a p�dních podmínkách z 0 % až na cca 40 %.  
 Ší�e, s jakou je daný typ p�írodního stanovišt� pomocí soubor� lesních typ� vymezen, 
p�edstavuje jen st�ží postihnutelnou škálu možných zp�sob� hospoda�ení. P�ehled
zastoupených cílových hospodá�ských soubor� podle jejich rámcového vymezení v p�íloze �.
4 vyhl. 83/1996 Sb. a k nim náležející SLT charakterizující podle Katalogu biotop� �R
(Chytrý, Ku�era, Ko�í ed.) p�edm�tné kv�tnaté bu�iny uvádí následující tabulka: 

Cílový hospodá�ský soubor SLT (p�íloha �.4 k vyhl. 83/1996 Sb.
01 3X, 3Z, 4Z, 5Z, 6Z
31 3C, 4C, 5C
41 3F, 3A, 3S, 4F, 4A
45 3H, 3B, 3D, 4S, 4H, 4B, 4D
47 3V, 3O, 4V, 4O
51 5F, 5A, 6F
55 5S, 5H, 5B, 5D, 6S, 6H, 6B, 6D
57 5V, 5O, 6V

Historie využívání:
 Tlak na p�vodní lesní porosty za ú�elem získání zem�d�lsky využitelné p�dy a 
prostoru pro výstavbu sídliš� se nemohl vyhnout ani t�mto polohám. Pot�eba d�eva jako 
stavebního materiálu i jako energetické suroviny v minulosti prudce rostla. Postupem �asu
docházelo ve stále v�tším m��ítku k up�ednost�ování rychleji rostoucího a v daných 
p�írodních podmínkách prosperujícího smrku p�ed bukem a ostatními listná�i. Jednostrann�
zam��ené lesní hospodá�ství orientované p�edevším na produkci sortiment� ekonomicky 
nejvýhodn�jší d�eviny vedlo ke vniku rozsáhlých stejnov�kých monokultur. Lze oprávn�n�
o�ekávat, že sou�asný trend posilování zastoupení širšího spektra d�evin p�irozené druhové 
skladby se pozitivn� projeví na odolnosti lesních porost� k vn�jším nep�íznivým vliv�m
(imisní zatížení, gradace hmyzích šk�dc�, p�íp. klimatické výkyvy) stejn� jako na druhové 
bohatosti a celkové stabilit� ekosystém�.

Struktura porost�:
 Vertikální struktura p�vodních porost� byla vzhledem k zastoupeným d�evinám 
relativn� bohatá. A�koliv buk ve stadiu optima vytvo�í zpravidla jednoetážový porost, 
s p�echodem ke stadiu rozpadu se struktura stává mnohem rozmanit�jší. Pase�né hospodá�ství
stadium (p�irozeného) rozpadu porost� prakticky vylou�ilo. Struktura zejména holose�n�
obnovovaných porost� je tedy z tohoto hlediska zjednodušená. Vysoké stavy spárkaté zv��e,
vytvá�ející neustálý tlak na p�irozené zmlazení d�evin danou situaci ješt� umoc�ují. Žádoucí 

Historie využívání:
Tlak na původní lesní porosty za účelem získání zemědělsky využitelné půdy a prostoru pro výstavbu sídlišť se ne-

mohl vyhnout ani těmto polohám. Potřeba dřeva jako stavebního materiálu i jako energetické suroviny v minulosti prudce 
rostla. Postupem času docházelo ve stále větším měřítku k upřednostňování rychleji rostoucího a v daných přírodních 
podmínkách prosperujícího smrku před bukem a ostatními listnáči. Jednostranně zaměřené lesní hospodářství orien-
tované především na produkci sortimentů ekonomicky nejvýhodnější dřeviny vedlo ke vniku rozsáhlých stejnověkých 
monokultur. Lze oprávněně očekávat, že současný trend posilování zastoupení širšího spektra dřevin přirozené druhové 
skladby se pozitivně projeví na odolnosti lesních porostů k vnějším nepříznivým vlivům (imisní zatížení, gradace hmy-
zích škůdců, příp. klimatické výkyvy) stejně jako na druhové bohatosti a celkové stabilitě ekosystémů.

Struktura porostů:
Vertikální struktura původních porostů byla vzhledem k zastoupeným dřevinám relativně bohatá. Ačkoliv buk ve stadiu 

optima vytvoří zpravidla jednoetážový porost, s přechodem ke stadiu rozpadu se struktura stává mnohem rozmanitější. 
Pasečné hospodářství stadium (přirozeného) rozpadu porostů prakticky vyloučilo. Struktura zejména holosečně obnovova-
ných porostů je tedy z tohoto hlediska zjednodušená. Vysoké stavy spárkaté zvěře, vytvářející neustálý tlak na přirozené 
zmlazení dřevin danou situaci ještě umocňují. Žádoucí věkové a výškové rozrůznění porostů lze stimulovat pomocí bohatší 
směsi dřevin, přirozené druhové skladby a maximálního podílu přirozené obnovy porostů s využitím předsunutých obnov-
ních prvků v kombinaci s následnými clonnými sečemi, případně náseky, v průběhu dostatečně dlouhé obnovní doby.
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Ohrožující faktory:
-  případná přeměna porostů blížících se modelu přirozené druhové skladby na porosty s převahou smrku ztepilého, bo-

rovice lesní, eventuálně geograficky nepůvodních dřevin
-  nevratné změny půdních poměrů (podzolizace) pod porosty s dlouhodobě změněnou dřevinnou skladbou ve prospěch 

smrku ztepilého
-  opožděné zpracování nahodilé těžby smrku, které by mohlo vyvolat přemnožení kalamitních hmyzích škůdců (§ 3 

vyhlášky č. 101/1996 Sb.)
- vysoké stavy spárkaté zvěře

Specifické priority, opatření a doporučení ve vztahu  
k ochraně typu přírodního stanoviště

(nad rámec ustanovení shrnutých v kapitole 1.)

Priority ochrany typu přírodního stanoviště:
-  na konkrétních souborech lesních typů s předpokládaným přirozeným výskytem borovice lesní nebo smrku ztepi-

lého nezvyšovat celkové zastoupení borovice lesní a smrku ztepilého nad součet hodnot zastoupení těchto druhů 
dřevin odvozených od modelů předpokládané přirozené druhové skladby (viz Hospodářská doporučení podle hos-
podářských souborů a podsouborů v příloze Lesnické práce č. 1/97), a nebo nad součet hodnot jejich současného 
zastoupení

-  v porostech zachovat podíl jedle bělokoré, a to buď v současné výši nebo alespoň v zastoupení udávaném modelem 
přirozené druhové skladby pro daný SLT

Opatření nezbytná pro udržení dochovaného stavu:
-  na extrémních stanovištích (3X, 3Z, 4Z, 5Z), ale též na svazích (F, A) při obnově nenarušit schopnost porostů plnit 

jejich protierozní funkci
-  v porostech se stávajícím zastoupením jedle bělokoré nižším, než udává model přirozené druhové skladby, udržet její 

současný podíl. V porostech, ve kterých je zastoupení jedle bělokoré vyšší, zabezpečit alespoň její podíl odpovídající 
modelu přirozené druhové skladby.

-  včas zpracovávat nahodilou těžbu smrku

Doporučení pro zlepšení současného stavu
-  v porostech s větším zastoupením jedle bělokoré vytvářet podmínky pro možnost jejího přirozeného zmlazování, ze-

jména využíváním postupů podrostního způsobu hospodaření s dostatečně dlouhou obnovní dobou, případně i přesa-
hující rámec daný vyhláškou č. 83/1996 Sb.

-  do porostů cíleně vnášet chybějící dřeviny přirozené druhové skladby včetně dřevin vtroušených a vzácných, zvláštní 
pozornost v tomto ohledu věnovat jedli bělokoré

- při provádění opatření vůči kalamitním hmyzím škůdcům využívat chemickou asanaci jen v nezbytně nutné míře

9140 STŘEDOEVROPSKÉ SUBALPINSKÉ BUČINY
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9140  ST�EDOEVROPSKÉ  SUBALPINSKÉ  BU�INY

Biotopy dle
Katalogu biotop�
�R L5.2  Horské klenové bu�iny
SLT (LT) 6A  klenosmrková bu�ina

6V  vlhká smrková bu�ina
7V  vlhká buková smr�ina
8A  klenová smr�ina
8V  podmá�ená klenová smr�ina

Lesnicko-typologické vymezení daného typu p�írodního stanovišt� p�ejaté z Katalogu 
biotop� �R (Chytrý, Ku�era, Ko�í ed. 2001) zaujímá i soubory lesních typ� pro daná 
stanovišt� netypická. Jako stanovišt� charakteristická pro subalpinské bu�iny lze ozna�it SLT 
 6A   klenosmrková bu�ina
 6V   vlhká smrková bu�ina.

 Ostatní v p�ehledu uvád�né soubory lesních typ� p�edstavují z pohledu potenciálního 
výskytu horských klenových bu�in jen stanovišt� velmi okrajová. P�irozenou dominantou 
stromové etáže je zde smrk. Spole�enstva bu�in zde tedy pravd�podobn� budou indikovat 
z v�tší �ásti pouze n�které bylinné druhy. Jedná se o SLT: 
 7V   vlhká buková smr�ina
 8A   klenová smr�ina
 8V   podmá�ená klenová smr�ina

Modely p�irozené druhové skladby dot�ených soubor� lesních typ� na základ�
Hospodá�ských doporu�ení podle hospodá�ských soubor� a podsoubor� (p�íloha

Lesnické práce �. 1/97) 
SLT/d�evina SM JD BK JV JS JL LP B� J�
6A 15-30 20-35 40-60  +-20  +-1  +-5  ---  ---  ---
6V  5-35 25-40 30-65  +-6  +-3  +-3  +-1  ---  ---
7V 60-75 15-35  10-25  1-3  ---  ---  ---  +  +
8A 60 -75  5-15 15-25  +-5  ---  ---  ---  +  +
8V 92-95  +-5 +-2 +-3 --- --- ---  + +

Poznámky k model�m:
JV – javor klen
JL – jilm horský 

Charakteristika typu p�írodního stanovišt�:
 Listnaté až smíšené porosty vyšších poloh s dominantním bukem lesním (Fagus
sylvatica), a javorem klenem (Acer pseudoplatanus) na dostate�n� vlhkých p�dách bez 
dlouhodobého zamok�ení. Z dalších d�evin p�irozené druhové skladby se na utvá�ení daných 
spole�enstev podílí smrk ztepilý (Picea abies), jedle b�lokorá (Abies alba) a je�áb pta�í
(Sorbus aucuparia). Ke�ové d�eviny zpravidla chybí. Bylinné patro bývá velmi bohaté a dosti 
zapojené. Z typických druh� lze uvést havez �esná�kovou (Adenostyles alliariae), papratku 
horskou (Athyrium distentifolium), krabilici chlupatou (Chaerophyllum hirsutum), mlé�ivec
alpský (Cicerbita alpina), dev�tsil bílý (Petasites albus) a š�ovík áronolistý (Rumex arifolius).
Nej�ast�jším podkladem jsou sut� mineráln� chudých i bohatších hornin s p�dami 
mezotrofního až eutrofního rankeru nebo rankerové kambizem�.

Lesnicko-typologické vymezení daného typu přírodního stanoviště přejaté z Katalogu biotopů ČR (Chytrý, Kučera, Kočí 
ed. 2001) zaujímá i soubory lesních typů pro daná stanoviště netypická. Jako stanoviště charakteristická pro subalpinské 
bučiny lze označit SLT

6A klenosmrková bučina
6V vlhká smrková bučina.
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Ostatní v přehledu uváděné soubory lesních typů představují z pohledu potenciálního výskytu horských klenových bučin 
jen stanoviště velmi okrajová. Přirozenou dominantou stromové etáže je zde smrk. Společenstva bučin zde tedy pravdě-
podobně budou indikovat z větší části pouze některé bylinné druhy. Jedná se o SLT:

 7V vlhká buková smrčina
 8A klenová smrčina
 8V podmáčená klenová smrčina

Modely přirozené druhové skladby dotčených souborů lesních typů na základě Hospodářských doporučení 
podle hospodářských souborů a podsouborů (příloha Lesnické práce č. 1/97)
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9140  ST�EDOEVROPSKÉ  SUBALPINSKÉ  BU�INY

Biotopy dle
Katalogu biotop�
�R L5.2  Horské klenové bu�iny
SLT (LT) 6A  klenosmrková bu�ina

6V  vlhká smrková bu�ina
7V  vlhká buková smr�ina
8A  klenová smr�ina
8V  podmá�ená klenová smr�ina

Lesnicko-typologické vymezení daného typu p�írodního stanovišt� p�ejaté z Katalogu 
biotop� �R (Chytrý, Ku�era, Ko�í ed. 2001) zaujímá i soubory lesních typ� pro daná 
stanovišt� netypická. Jako stanovišt� charakteristická pro subalpinské bu�iny lze ozna�it SLT 
 6A   klenosmrková bu�ina
 6V   vlhká smrková bu�ina.

 Ostatní v p�ehledu uvád�né soubory lesních typ� p�edstavují z pohledu potenciálního 
výskytu horských klenových bu�in jen stanovišt� velmi okrajová. P�irozenou dominantou 
stromové etáže je zde smrk. Spole�enstva bu�in zde tedy pravd�podobn� budou indikovat 
z v�tší �ásti pouze n�které bylinné druhy. Jedná se o SLT: 
 7V   vlhká buková smr�ina
 8A   klenová smr�ina
 8V   podmá�ená klenová smr�ina

Modely p�irozené druhové skladby dot�ených soubor� lesních typ� na základ�
Hospodá�ských doporu�ení podle hospodá�ských soubor� a podsoubor� (p�íloha

Lesnické práce �. 1/97) 
SLT/d�evina SM JD BK JV JS JL LP B� J�
6A 15-30 20-35 40-60  +-20  +-1  +-5  ---  ---  ---
6V  5-35 25-40 30-65  +-6  +-3  +-3  +-1  ---  ---
7V 60-75 15-35  10-25  1-3  ---  ---  ---  +  +
8A 60 -75  5-15 15-25  +-5  ---  ---  ---  +  +
8V 92-95  +-5 +-2 +-3 --- --- ---  + +

Poznámky k model�m:
JV – javor klen
JL – jilm horský 

Charakteristika typu p�írodního stanovišt�:
 Listnaté až smíšené porosty vyšších poloh s dominantním bukem lesním (Fagus
sylvatica), a javorem klenem (Acer pseudoplatanus) na dostate�n� vlhkých p�dách bez 
dlouhodobého zamok�ení. Z dalších d�evin p�irozené druhové skladby se na utvá�ení daných 
spole�enstev podílí smrk ztepilý (Picea abies), jedle b�lokorá (Abies alba) a je�áb pta�í
(Sorbus aucuparia). Ke�ové d�eviny zpravidla chybí. Bylinné patro bývá velmi bohaté a dosti 
zapojené. Z typických druh� lze uvést havez �esná�kovou (Adenostyles alliariae), papratku 
horskou (Athyrium distentifolium), krabilici chlupatou (Chaerophyllum hirsutum), mlé�ivec
alpský (Cicerbita alpina), dev�tsil bílý (Petasites albus) a š�ovík áronolistý (Rumex arifolius).
Nej�ast�jším podkladem jsou sut� mineráln� chudých i bohatších hornin s p�dami 
mezotrofního až eutrofního rankeru nebo rankerové kambizem�.

Poznámky k modelům:
JV – javor klen 
JL – jilm horský

Charakteristika typu přírodního stanoviště:
Listnaté až smíšené porosty vyšších poloh s dominantním bukem lesním (Fagus sylvatica), a javorem klenem (Acer pseu-

doplatanus) na dostatečně vlhkých půdách bez dlouhodobého zamokření. Z dalších dřevin přirozené druhové skladby se na 
utváření daných společenstev podílí smrk ztepilý (Picea abies), jedle bělokorá (Abies alba) a jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia). 
Keřové dřeviny zpravidla chybí. Bylinné patro bývá velmi bohaté a dosti zapojené. Z typických druhů lze uvést havez česnáč-
kovou (Adenostyles alliariae), papratku horskou (Athyrium distentifolium), krabilici chlupatou (Chaerophyllum hirsutum), mlé-
čivec alpský (Cicerbita alpina), devětsil bílý (Petasites albus) a šťovík áronolistý (Rumex arifolius). Nejčastějším podkladem 
jsou sutě minerálně chudých i bohatších hornin s půdami mezotrofního až eutrofního rankeru nebo rankerové kambizemě.

Na stanovištích horských smrčin (8A, 8V) nabývá z pohledu ochrany přírody na důležitosti otázka borovice kleče 
(Pinus mugo), sestupující z poloh nad horní hranicí lesa do rozvolněných částí horských smrčin. Kleč je v našich pod-
mínkách na základě dostupné literatury (Květena ČSR I., Hejný et Slavík (ed.), 1988) původní pouze v Krkonoších, 
Jizerských horách a na Šumavě (PLO 21, 22, 13). V ostatních lokalitách je vnímána jako uměle vnesený prvek.

Historie využívání:
Intenzita vlivu člověka na utváření dnešní podoby daných společenstev závisela na řadě faktorů. K nejvýznamnějším 

vlivům řadíme zejména úplné odlesňování lokalit a přeměny druhové skladby porostů. Pominout však nelze ani pomíst-
nou těžbu a případnou pastvu dobytka. Specifičnost daných stanovišť dokresluje fakt, že více než 90 % vymapované roz-
lohy daného biotopu se nachází v již existujících zvláště chráněných územích.

Struktura porostů:
Relativně jednoduchou strukturu porostů, danou úrovní stromových dřevin a bylinnou etáží, doplňují na prosvětlených místech 

nárosty zmlazení. Z pohledu přirozené obnovy porostů se zde opět projevuje spárkatá zvěř jako jeden z limitujících faktorů.

Ohrožující faktory:
-  případná přeměna porostů s dominantním zastoupením buku a klenu na porosty s převahou smrku ztepilého, eventu-

álně geograficky nepůvodních dřevin
-  nevratné změny půdních poměrů (podzolizace) pod porosty s dlouhodobě změněnou dřevinnou skladbou ve prospěch 

smrku ztepilého
- vysoké stavy spárkaté zvěře
-  opožděné zpracování nahodilé těžby smrku, které by mohlo vyvolat přemnožení kalamitních hmyzích škůdců (§ 3 

vyhlášky č. 101/1996 Sb.)

Specifické priority, opatření a doporučení ve vztahu  
k ochraně typu přírodního stanoviště

(nad rámec ustanovení shrnutých v kapitole 1.)

Priority ochrany typu přírodního stanoviště:
-  na konkrétních souborech lesních typů s předpokládaným přirozeným výskytem borovice lesní nebo smrku ztepilého 

nezvyšovat celkové zastoupení borovice lesní a smrku ztepilého nad součet hodnot zastoupení těchto druhů dřevin 
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odvozených od modelů předpokládané přirozené druhové skladby (viz Hospodářská doporučení podle hospodářských 
souborů a podsouborů v příloze Lesnické práce č. 1/97), nebo nad součet hodnot jejich současného zastoupení

-  v porostech zachovat podíl jedle bělokoré, a to buď v současné výši, nebo alespoň v zastoupení, udávaném modelem 
přirozené druhové skladby pro daný SLT

Opatření nezbytná pro udržení dochovaného stavu:
-  v porostech se stávajícím zastoupením jedle bělokoré nižším než udává model přirozené druhové skladby udržet její 

současný podíl. V porostech, ve kterých je zastoupení jedle bělokoré vyšší, zabezpečit alespoň její podíl odpovídající 
modelu přirozené druhové skladby.

- na extrémních stanovištích (8A) při obnově nenarušit schopnost porostů plnit jejich protierozní funkci
- včas zpracovávat nahodilou těžbu smrku

Doporučení pro zlepšení současného stavu
-  v porostech s větším zastoupením jedle bělokoré vytvářet podmínky pro možnost jejího přirozeného zmlazování, ze-

jména využíváním postupů podrostního způsobu hospodaření s dostatečně dlouhou obnovní dobou, případně i přesa-
hující rámec daný vyhláškou č. 83/1996 Sb.

-  do porostů cíleně vnášet chybějící dřeviny přirozené druhové skladby včetně dřevin vtroušených a vzácných, zvláštní 
pozornost v tomto ohledu věnovat jedli bělokoré

- při provádění opatření vůči kalamitním hmyzím škůdcům využívat chemickou asanaci jen v nezbytně nutné míře

9150 STŘEDOEVROPSKÉ VÁPENCOVÉ BUČINY
(Cephalanthero-Fagion)
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9150  ST�EDOEVROPSKÉ  VÁPENCOVÉ  BU�INY
(Cephalanthero-Fagion)

Biotopy dle Katalogu biotop� �R L5.3  Vápnomilné bu�iny
SLT (LT) 3X    d�ínová bu�ina

3A9  lipovodubová bu�ina vápencová
3C4  vysýchavá dubová bu�ina vápencová
3W  vápencová dubová bu�ina
4X    dealpinská bu�ina
4A9  lipová bu�ina vápencová
4C1  vysýchavá bu�ina vápencová
4W   vápencová bu�ina
5W   vápencová jedlová bu�ina

Modely p�irozené druhové skladby dot�ených soubor� lesních typ� na základ�
Hospodá�ských doporu�ení podle hospodá�ských soubor� a podsoubor� (p�íloha

Lesnické práce �. 1/97) 
SLT/d�evina SM JD BO DB BK HB JV JS JL LP B�K MK BB TS
3X  ---  +  +-10  10-35 30-60  +-10  +-5 0-+  +  5-15   +-5  +  +  +
3A 0-3  5-20 0-3  +-20 45-70 0-+  8-20  +-4  +-2  5-15  0--2  ---  ---  ---
3C  0-+  +-20  0-10  +-30 50-80 0-+  0-3  0-1  ---  3-12  0-+  ---  ---  ---
3W  ---  +-8  0-+  +-25 55-85   +-8  +-10  +-5  +-1  +-8  0-1  ---  ---  ---
4X  ---  +-5  +-15  +-15 55--80  +-5  +-5 0-+  +  5-15  +  +  +  + 
4A 0-3  5-20 0-3  +-20 45-70 0-+  8-20  +-4  +-2  5-15  0--2  ---  ---  ---
4C  0-+  +-20  0-10  +-30 50-80 0-+  0-3  0-1  ---  3-12  0-+  ---  ---  ---
4W  ---  +-8  0-+  +-25 55-85   +-8  +-10  +-5  +-1  +-8  0-1  ---  ---  ---
5W  ---  +-8  0-+  +-25 55-85  +-8 +-10 +-5 +-1 +-8  0-1  ---  --- ---

Poznámky k model�m:
DB - p�evážn� dub zimní 

Charakteristika typu p�írodního stanovišt�:
 Lesy s dominantním bukem lesním (Fagus sylvatica), na svazích s podkladem vápence 
eventuáln� opuk �i vápnitých pískovc�. Nej�ast�jším p�dním typem je rendzina, p�ípadn�
pararendzina. Vyjma buku se ve stromovém pat�e uplat�uje javor mlé� (Acer platanoides), j. 
klen (A. pseudoplatanus), habr obecný (Carpinus betulus), lípa srd�itá (Tilia cordata) a jedle 
b�lokorá (Abies alba). V bylinném pat�e se vedle mezofilních lesních druh� �ast�ji objevují 
zástupci vstava�ovitých, nap�íklad okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), o. �ervená (C.
rubra), kruštík širolistý (Epipactis helleborine), hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis) a další. 

Historie využívání:
 Historie využívání lesních porost� a antropického ovliv�ování typu p�írodního
stanovišt� je zcela analogická se stanovišti kv�tnatých a kyselých bu�in.

Struktura porost�:
 P�evažující stejnov�ké porosty a vysoké stavy spárkaté zv��e podmi�ují strukturu lesa 
založenou na hlavní úrovni stromových d�evin a bylinné etáži. Výskyt ke�ových druh� není 
nijak bohatý ani z pohledu množství zastoupených druh�, ani vzhledem k jejich pokryvnosti. 
Prostor ke�ové etáže p�irozen� zaujímá zmlazení buku a ostatních stromových d�evin, které je 
však díky okusu zv��í �asto zna�n� redukováno. 

Modely přirozené druhové skladby dotčených souborů lesních typů na základě Hospodářských doporučení 
podle hospodářských souborů a podsouborů (příloha Lesnické práce č. 1/97)
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9150  ST�EDOEVROPSKÉ  VÁPENCOVÉ  BU�INY
(Cephalanthero-Fagion)

Biotopy dle Katalogu biotop� �R L5.3  Vápnomilné bu�iny
SLT (LT) 3X    d�ínová bu�ina

3A9  lipovodubová bu�ina vápencová
3C4  vysýchavá dubová bu�ina vápencová
3W  vápencová dubová bu�ina
4X    dealpinská bu�ina
4A9  lipová bu�ina vápencová
4C1  vysýchavá bu�ina vápencová
4W   vápencová bu�ina
5W   vápencová jedlová bu�ina

Modely p�irozené druhové skladby dot�ených soubor� lesních typ� na základ�
Hospodá�ských doporu�ení podle hospodá�ských soubor� a podsoubor� (p�íloha

Lesnické práce �. 1/97) 
SLT/d�evina SM JD BO DB BK HB JV JS JL LP B�K MK BB TS
3X  ---  +  +-10  10-35 30-60  +-10  +-5 0-+  +  5-15   +-5  +  +  +
3A 0-3  5-20 0-3  +-20 45-70 0-+  8-20  +-4  +-2  5-15  0--2  ---  ---  ---
3C  0-+  +-20  0-10  +-30 50-80 0-+  0-3  0-1  ---  3-12  0-+  ---  ---  ---
3W  ---  +-8  0-+  +-25 55-85   +-8  +-10  +-5  +-1  +-8  0-1  ---  ---  ---
4X  ---  +-5  +-15  +-15 55--80  +-5  +-5 0-+  +  5-15  +  +  +  + 
4A 0-3  5-20 0-3  +-20 45-70 0-+  8-20  +-4  +-2  5-15  0--2  ---  ---  ---
4C  0-+  +-20  0-10  +-30 50-80 0-+  0-3  0-1  ---  3-12  0-+  ---  ---  ---
4W  ---  +-8  0-+  +-25 55-85   +-8  +-10  +-5  +-1  +-8  0-1  ---  ---  ---
5W  ---  +-8  0-+  +-25 55-85  +-8 +-10 +-5 +-1 +-8  0-1  ---  --- ---

Poznámky k model�m:
DB - p�evážn� dub zimní 

Charakteristika typu p�írodního stanovišt�:
 Lesy s dominantním bukem lesním (Fagus sylvatica), na svazích s podkladem vápence 
eventuáln� opuk �i vápnitých pískovc�. Nej�ast�jším p�dním typem je rendzina, p�ípadn�
pararendzina. Vyjma buku se ve stromovém pat�e uplat�uje javor mlé� (Acer platanoides), j. 
klen (A. pseudoplatanus), habr obecný (Carpinus betulus), lípa srd�itá (Tilia cordata) a jedle 
b�lokorá (Abies alba). V bylinném pat�e se vedle mezofilních lesních druh� �ast�ji objevují 
zástupci vstava�ovitých, nap�íklad okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), o. �ervená (C.
rubra), kruštík širolistý (Epipactis helleborine), hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis) a další. 

Historie využívání:
 Historie využívání lesních porost� a antropického ovliv�ování typu p�írodního
stanovišt� je zcela analogická se stanovišti kv�tnatých a kyselých bu�in.

Struktura porost�:
 P�evažující stejnov�ké porosty a vysoké stavy spárkaté zv��e podmi�ují strukturu lesa 
založenou na hlavní úrovni stromových d�evin a bylinné etáži. Výskyt ke�ových druh� není 
nijak bohatý ani z pohledu množství zastoupených druh�, ani vzhledem k jejich pokryvnosti. 
Prostor ke�ové etáže p�irozen� zaujímá zmlazení buku a ostatních stromových d�evin, které je 
však díky okusu zv��í �asto zna�n� redukováno. 

Poznámky k modelům:
DB - převážně dub zimní

Charakteristika typu přírodního stanoviště: 
Lesy s dominantním bukem lesním (Fagus sylvatica), na svazích s podkladem vápence eventuálně opuk či vápnitých 

pískovců. Nejčastějším půdním typem je rendzina, případně pararendzina. Vyjma buku se ve stromovém patře uplatňuje 
javor mléč (Acer platanoides), j. klen (A. pseudoplatanus), habr obecný (Carpinus betulus), lípa srdčitá (Tilia cordata) 
a jedle bělokorá (Abies alba). V bylinném patře se vedle mezofilních lesních druhů častěji objevují zástupci vstavačovi-
tých, například okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), o. červená (C. rubra), kruštík širolistý (Epipactis hellebo-
rine), hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis) a další.
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Historie využívání:
Historie využívání lesních porostů a antropického ovlivňování typu přírodního stanoviště je zcela analogická stanoviš-

tím květnatých a kyselých bučin.

Struktura porostů:
Převažující stejnověké porosty a vysoké stavy spárkaté zvěře podmiňují strukturu lesa založenou na hlavní úrovni stro-

mových dřevin a bylinné etáži. Výskyt keřových druhů není nijak bohatý ani z pohledu množství zastoupených druhů, 
ani vzhledem k jejich pokryvnosti. Prostor keřové etáže přirozeně zaujímá zmlazení buku a ostatních stromových dřevin, 
které je však díky okusu zvěří často značně redukováno.

Ohrožující faktory: 
-  případná přeměna porostů blížících se modelu přirozené druhové skladby na porosty s převahou smrku ztepilého, bo-

rovice lesní, eventuálně geograficky nepůvodních dřevin
-  nevratné změny půdních poměrů (podzolizace) pod porosty s dlouhodobě změněnou dřevinnou skladbou ve prospěch 

smrku ztepilého
-  opožděné zpracování nahodilé těžby smrku, které by mohlo vyvolat přemnožení kalamitních hmyzích škůdců (§ 3 

vyhlášky č. 101/1996 Sb.)
- vysoké stavy spárkaté zvěře

Specifické priority, opatření a doporučení ve vztahu  
k ochraně typu přírodního stanoviště

(nad rámec ustanovení shrnutých v kapitole 1.)

Priority ochrany typu přírodního stanoviště:
-  na konkrétních souborech lesních typů s předpokládaným přirozeným výskytem borovice lesní nebo smrku ztepi-

lého nezvyšovat celkové zastoupení borovice lesní a smrku ztepilého nad součet hodnot zastoupení těchto druhů 
dřevin odvozených od modelů předpokládané přirozené druhové skladby (viz Hospodářská doporučení podle hos-
podářských souborů a podsouborů v příloze Lesnické práce č. 1/97), a nebo nad součet hodnot jejich současného 
zastoupení

-  v porostech zachovat podíl jedle bělokoré, a to buď v současné výši nebo alespoň v zastoupení, udávaném modelem 
přirozené druhové skladby pro daný SLT

Opatření nezbytná pro udržení dochovaného stavu:
-  v porostech se stávajícím zastoupením jedle bělokoré nižším než udává model přirozené druhové skladby udržet její 

současný podíl. V porostech, ve kterých je zastoupení jedle bělokoré vyšší, zabezpečit alespoň její podíl odpovídající 
modelu přirozené druhové skladby.

-  na extrémních stanovištích (3X, 4X), ale též na svazích při obnově nenarušit schopnost porostů plnit jejich protierozní 
funkci

- včas zpracovávat nahodilou těžbu smrku

Doporučení pro zlepšení současného stavu
-  v porostech s větším zastoupením jedle bělokoré vytvářet podmínky pro možnost jejího přirozeného zmlazování, ze-

jména využíváním postupů podrostního způsobu hospodaření s dostatečně dlouhou obnovní dobou, případně i přesa-
hující rámec daný vyhláškou č. 83/1996 Sb.

-  do porostů cíleně vnášet chybějící dřeviny přirozené druhové skladby včetně dřevin vtroušených a vzácných, zvláštní 
pozornost v tomto ohledu věnovat jedli bělokoré

- při provádění opatření vůči kalamitním hmyzím škůdcům využívat chemickou asanaci jen v nezbytně nutné míře
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9170 DUBOHABŘINY ASOCIACE GALIO-CARPINETUM
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9170  DUBOHAB�INY  ASOCIACE GALIO-CARPINETUM 

Biotopy dle Katalogu
biotop� �R L3.1 Hercynské dubohab�iny L3.2 Polonské dubohab�iny
SLT (LT) 1C suchá habrová doubrava 3F1 svahová dubová bu�ina kapra�ová

1I  uléhavá habrová doubrava 3C vysýchavá dubová bu�ina
1S (habrová) doubrava na píscích 3S1 sv�ží dubová bu�ina š�avelová
1H sprašová habrová doubrava 3H hlinitá dubová bu�ina
1B bohatá habrová doubrava 3D obohacená dubová bu�ina
1D obohacená habrová doubrava
1V vlhká habrová doubrava
1O lipová doubrava
1P sv�ží b�ezová doubrava
2X d�ínová doubrava s bukem
2S sv�ží buková doubrava
2H hlinitá buková doubrava
2B bohatá buková doubrava
2D obohacená buková doubrava
2V vlhká buková doubrava
2O jedlobuková doubrava

Modely p�irozené druhové skladby dot�ených soubor� lesních typ� na základ�
Hospodá�ských doporu�ení podle hospodá�ských soubor� a podsoubor� (p�íloha

Lesnické práce �. 1/97) 
SLT/d�evina SM JD BO DB BK HB B� OS JV JS LP JL B�K MK BB TS OLL
1C  ---  --- 0-10 55-75 0-15 0-30  ---  --- 0-+ 0-2  5-10  ---  0-+ 0-+  ---  ---  ---
1I  ---  --- 0-15 50-70 0-25 0-10  +-10  ---  ---  ---  5-15  ---  ---  ---  ---  ---  ---
1S  ---  +-5 0-5 50-70 0-25 0-20  ---  --- 0-5 0-3  5-15 0-3 0-+  --- 0-+  ---  ---
1H  ---  +-5 0-5 50-70 0-25 0-20  ---  --- 0-5 0-3  5-15 0-3 0-+  --- 0-+  ---  ---
1B  ---  +-5 0-5 50-70 0-25 0-20  ---  --- 0-5 0-3  5-15 0-3 0-+  --- 0-+  ---  ---
1D  ---  +-5 0-5 50-70 0-25 0-20  ---  --- 0-5 0-3  5-15 0-3 0-+  --- 0-+  ---  ---
1V  --- 0-10  --- 45-65 0-15  +-15  ---  +-5  +-10  +-20  5-15  +-10  ---  --- 0-2  ---  +-5
1O  --- 0-15  --- 60-75 0-10  2-15  ---  +-3  +-5  +-3  8-20  +  ---  ---  ---  ---  +-3
1P  +-15  ---  +-25 50-75  ---  ---  10-25  +-4  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---
2X  ---  ---  +-5 50-60  3-25  5-15  ---  --- 0-5 0-+  5-15 0-+  +-5  +  +  +  ---
2S  ---  +-5 0-5 50-70 0-25 0-20  ---  --- 0-5 0-3  5-15 0-3 0-+  --- 0-+  ---  ---
2H  ---  +-5 0-5 50-70 0-25 0-20  ---  --- 0-5 0-3  5-15 0-3 0-+  --- 0-+  ---  ---
2B  ---  +-5 0-5 50-70 0-25 0-20  ---  --- 0-5 0-3  5-15 0-3 0-+  --- 0-+  ---  ---
2D  ---  +-5 0-5 50-70 0-25 0-20  ---  --- 0-5 0-3  5-15 0-3 0-+  --- 0-+  ---  ---
2V  --- 0-10  --- 45-65 0-15  +-15  ---  +-5  +-10  +-20  5-15  +-10  ---  --- 0-2  ---  +-5
2O  --- 0-15  --- 60-75 0-10  2-15  ---  +-3  +-5  +-3  8-20  +  ---  ---  --  ---  +-3
3F 0-+  10-20  ---  3-25 50-70 0-10  ---  ---  +-20  +-1  5-15 0-3  ---  ---  ---  ---  ---
3C 0-+  +-20 0-10  +-30 50-80 0-+  ---  --- 0-3 0-1  3-12  --- 0-+  ---  ---  ---  ---
3S  ---  7-20  ---  5-30 50-70 0-10  ---  --- 0-5 0-2  5-15 0-1  ---  ---  ---  ---  ---
3H  ---  7-20  ---  5-30 50-70 0-10  ---  --- 0-5 0-2  5-15 0-1  ---  ---  ---  ---  ---
3D  ---  7-20  ---  5-30 50-70 0-10 --- --- 0-5 0-2 5-15 0-1 ---  ---  ---  --- ---

Poznámky k model�m:
- p�evážn� dub zimní na SLT 1C, 1I, 1H, 1B, 1D, 2X, 2S, 2H, 2B, 2D, 3F, 3C, 3S, 3H, 3D 
- p�evážn� dub letní na SLT 1V, 1P, 2V, 2O,
- p�evážn� prom�nlivé zastoupení dubu letního a dubu zimního na SLT 1S, 1O

Charakteristika typu p�írodního stanovišt�:
 Jedná se o široce pojatou jednotku zaujímající stanovišt� 1. - 3. lesního vegeta�ního
stupn� a širokou škálu edafických kategorií spadajících p�evážn� do ekologické �ady živné 
(edafické kategorie C - vysychavá, S - sv�ží, H - hlinitá, F - svahová a B - bohatá). Okrajov�
jsou zastoupeny ekologické �ady: kyselá (edafická kategorie I - uléhavá), obohacená 
humusem (edafická kategorie D - deluvia), extrémní (edafická kategorie X - xerotermní) a 
vodou ovlivn�ná (edafické kategorie O - oglejená a P - pseudogleje). Dominantn�
zastoupenými d�evinami p�irozené druhové skladby jsou v 1. a 2. lesním vegeta�ním stupni 
dub zimní (Quercus petraea), d. letní (Q. robur), habr obecný (Carpinus betulus) a lípa 

Modely přirozené druhové skladby dotčených souborů lesních typů na základě Hospodářských doporučení 
podle hospodářských souborů a podsouborů (příloha Lesnické práce č. 1/97)
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9170  DUBOHAB�INY  ASOCIACE GALIO-CARPINETUM 

Biotopy dle Katalogu
biotop� �R L3.1 Hercynské dubohab�iny L3.2 Polonské dubohab�iny
SLT (LT) 1C suchá habrová doubrava 3F1 svahová dubová bu�ina kapra�ová

1I  uléhavá habrová doubrava 3C vysýchavá dubová bu�ina
1S (habrová) doubrava na píscích 3S1 sv�ží dubová bu�ina š�avelová
1H sprašová habrová doubrava 3H hlinitá dubová bu�ina
1B bohatá habrová doubrava 3D obohacená dubová bu�ina
1D obohacená habrová doubrava
1V vlhká habrová doubrava
1O lipová doubrava
1P sv�ží b�ezová doubrava
2X d�ínová doubrava s bukem
2S sv�ží buková doubrava
2H hlinitá buková doubrava
2B bohatá buková doubrava
2D obohacená buková doubrava
2V vlhká buková doubrava
2O jedlobuková doubrava

Modely p�irozené druhové skladby dot�ených soubor� lesních typ� na základ�
Hospodá�ských doporu�ení podle hospodá�ských soubor� a podsoubor� (p�íloha

Lesnické práce �. 1/97) 
SLT/d�evina SM JD BO DB BK HB B� OS JV JS LP JL B�K MK BB TS OLL
1C  ---  --- 0-10 55-75 0-15 0-30  ---  --- 0-+ 0-2  5-10  ---  0-+ 0-+  ---  ---  ---
1I  ---  --- 0-15 50-70 0-25 0-10  +-10  ---  ---  ---  5-15  ---  ---  ---  ---  ---  ---
1S  ---  +-5 0-5 50-70 0-25 0-20  ---  --- 0-5 0-3  5-15 0-3 0-+  --- 0-+  ---  ---
1H  ---  +-5 0-5 50-70 0-25 0-20  ---  --- 0-5 0-3  5-15 0-3 0-+  --- 0-+  ---  ---
1B  ---  +-5 0-5 50-70 0-25 0-20  ---  --- 0-5 0-3  5-15 0-3 0-+  --- 0-+  ---  ---
1D  ---  +-5 0-5 50-70 0-25 0-20  ---  --- 0-5 0-3  5-15 0-3 0-+  --- 0-+  ---  ---
1V  --- 0-10  --- 45-65 0-15  +-15  ---  +-5  +-10  +-20  5-15  +-10  ---  --- 0-2  ---  +-5
1O  --- 0-15  --- 60-75 0-10  2-15  ---  +-3  +-5  +-3  8-20  +  ---  ---  ---  ---  +-3
1P  +-15  ---  +-25 50-75  ---  ---  10-25  +-4  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---
2X  ---  ---  +-5 50-60  3-25  5-15  ---  --- 0-5 0-+  5-15 0-+  +-5  +  +  +  ---
2S  ---  +-5 0-5 50-70 0-25 0-20  ---  --- 0-5 0-3  5-15 0-3 0-+  --- 0-+  ---  ---
2H  ---  +-5 0-5 50-70 0-25 0-20  ---  --- 0-5 0-3  5-15 0-3 0-+  --- 0-+  ---  ---
2B  ---  +-5 0-5 50-70 0-25 0-20  ---  --- 0-5 0-3  5-15 0-3 0-+  --- 0-+  ---  ---
2D  ---  +-5 0-5 50-70 0-25 0-20  ---  --- 0-5 0-3  5-15 0-3 0-+  --- 0-+  ---  ---
2V  --- 0-10  --- 45-65 0-15  +-15  ---  +-5  +-10  +-20  5-15  +-10  ---  --- 0-2  ---  +-5
2O  --- 0-15  --- 60-75 0-10  2-15  ---  +-3  +-5  +-3  8-20  +  ---  ---  --  ---  +-3
3F 0-+  10-20  ---  3-25 50-70 0-10  ---  ---  +-20  +-1  5-15 0-3  ---  ---  ---  ---  ---
3C 0-+  +-20 0-10  +-30 50-80 0-+  ---  --- 0-3 0-1  3-12  --- 0-+  ---  ---  ---  ---
3S  ---  7-20  ---  5-30 50-70 0-10  ---  --- 0-5 0-2  5-15 0-1  ---  ---  ---  ---  ---
3H  ---  7-20  ---  5-30 50-70 0-10  ---  --- 0-5 0-2  5-15 0-1  ---  ---  ---  ---  ---
3D  ---  7-20  ---  5-30 50-70 0-10 --- --- 0-5 0-2 5-15 0-1 ---  ---  ---  --- ---

Poznámky k model�m:
- p�evážn� dub zimní na SLT 1C, 1I, 1H, 1B, 1D, 2X, 2S, 2H, 2B, 2D, 3F, 3C, 3S, 3H, 3D 
- p�evážn� dub letní na SLT 1V, 1P, 2V, 2O,
- p�evážn� prom�nlivé zastoupení dubu letního a dubu zimního na SLT 1S, 1O

Charakteristika typu p�írodního stanovišt�:
 Jedná se o široce pojatou jednotku zaujímající stanovišt� 1. - 3. lesního vegeta�ního
stupn� a širokou škálu edafických kategorií spadajících p�evážn� do ekologické �ady živné 
(edafické kategorie C - vysychavá, S - sv�ží, H - hlinitá, F - svahová a B - bohatá). Okrajov�
jsou zastoupeny ekologické �ady: kyselá (edafická kategorie I - uléhavá), obohacená 
humusem (edafická kategorie D - deluvia), extrémní (edafická kategorie X - xerotermní) a 
vodou ovlivn�ná (edafické kategorie O - oglejená a P - pseudogleje). Dominantn�
zastoupenými d�evinami p�irozené druhové skladby jsou v 1. a 2. lesním vegeta�ním stupni 
dub zimní (Quercus petraea), d. letní (Q. robur), habr obecný (Carpinus betulus) a lípa 

Poznámky k modelům:
- převážně dub zimní na SLT 1C, 1I, 1H, 1B, 1D, 2X, 2S, 2H, 2B, 2D, 3F, 3C, 3S, 3H, 3D
- převážně dub letní na SLT 1V, 1P, 2V, 2O, 
- převážně proměnlivé zastoupení dubu letního a dubu zimního na SLT 1S, 1O

Charakteristika typu přírodního stanoviště:
Jedná se o široce pojatou jednotku zaujímající stanoviště 1.–3. lesního vegetačního stupně a širokou škálu edafických ka-

tegorií spadajících převážně do ekologické řady živné (edafické kategorie C - vysychavá, S - svěží, H - hlinitá, F - svahová 
a B - bohatá). Okrajově jsou zastoupeny ekologické řady: kyselá (edafická kategorie I - uléhavá), obohacená humusem (eda-
fická kategorie D - deluvia), extrémní (edafická kategorie X - xerotermní) a vodou ovlivněná (edafické kategorie O - ogle-
jená a P - pseudogleje). Dominantně zastoupenými dřevinami přirozené druhové skladby jsou v 1. a 2. lesním vegetačním 
stupni dub zimní (Quercus petraea), d. letní (Q. robur), habr obecný (Carpinus betulus) a lípa srdčitá (Tilia cordata), ke 
kterým se podle podmínek stanoviště přidávají zejména bříza bělokorá (Betula pendula), javor babyka (Acer campestre), j. 
mléč (A. platanoides), j. klen (A. pseudoplatanus), třešeň ptačí (Cerasus avium), jeřáb břek (Sorbus torminalis), jedle bělo-
korá (Abies alba) a další včetně buku lesního (Fagus sylvatica), jehož zastoupení je výraznější v polohách 3. lvs.

Historie využívání:
V podmínkách České republiky lze na daných stanovištích jen stěží hledat porosty, které by nebyly dlouhodobě člově-

kem ovlivňované. Tyto lesy byly intenzivně využívány jako zdroj stavebního a palivového dříví. Potřeba dřeva jako ener-
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getické suroviny pravděpodobně podmínila dnešní podobu mnoha porostů. Výmladkové hospodářství s velmi krátkým 
obmýtím jednoznačně upřednostnilo právě habr a dub jako dřeviny se značnou schopností pařezové výmladnosti.

Struktura porostů:
Jak již bylo uvedeno, značná část porostů má dnes charakter lesa nízkého. Výjimkou však nejsou ani porosty ostatních 

hospodářských tvarů.
Prostorová struktura do značné míry odpovídá druhové pestrosti stromového patra. Čisté doubravy a habřiny zpravidla 

vytvářejí jednoetážové porosty, ve kterých, zejména při zvýšeném tlaku spárkaté zvěře, prakticky chybí keřové patro.

Ohrožující faktory: 
-  přeměna porostů blížících se modelu přirozené druhové skladby na porosty geograficky nepůvodních dřevin, případně 

na porosty s převahou borovice lesní nebo smrku ztepilého
- šíření invazních druhů - trnovník akát (Robinia pseudacacia), příp. pajasan žláznatý (Ailanthus altissima)
- vysoké stavy spárkaté zvěře

Specifické priority, opatření a doporučení ve vztahu  
k ochraně typu přírodního stanoviště

(nad rámec ustanovení shrnutých v kapitole 1.)

Priority ochrany typu přírodního stanoviště:
- část porostů zachovat ve formě pařezin nebo lesa středního

Opatření nezbytná pro udržení dochovaného stavu:
-  v porostech se stávajícím zastoupením jedle bělokoré nižším než udává model přirozené druhové skladby udržet její 

současný podíl. V porostech, ve kterých je zastoupení jedle bělokoré vyšší, zabezpečit alespoň její podíl odpovídající 
modelu přirozené druhové skladby

Doporučení pro zlepšení současného stavu
- u vybraných porostů zachovat, případně obnovit hospodářský tvar lesa nízkého či středního

9180 LESY SVAZU TILIO-ACERION NA SVAZÍCH, SUTÍCH A V ROKLÍCH
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9180  LESY SVAZU  TILIO-ACERION  NA  SVAZÍCH,  SUTÍCH  A
V ROKLÍCH

Biotopy dle Katalogu
biotop� �R L4 Su�ové lesy
SLT (LT) 1J  habrová javo�ina

1A  javorohabrová doubrava
2A  javorobuková doubrava
3J  lipová javo�ina
3U javorová jasenina
5J  su�ová (jilmojasanová) javo�ina
5U vlhká jasanová javo�ina
6J  su�ová jilmosmrková javo�ina

Modely p�irozené druhové skladby dot�ených soubor� lesních typ� na základ�
Hospodá�ských doporu�ení podle hospodá�ských soubor� a podsoubor� (p�íloha

Lesnické práce �. 1/97) 
SLT/d�evina SM JD BO DB BK HB JV JS JL LP T� B� MK BB TS OLL
1J  ---  +  --- 20-45  --- 15-25 15-35  +  +-10 15-25  +  +-10  +  +-5 0-+  ---
1A  ---  +-2  +-5 40-60  +-25 0-20  2-25 0-3  +-8  5-20  --- 0-2  --- 0-3 0-1  ---
2A  ---  +-2  +-5 40-60  +-25 0-20  2-25 0-3  +-8  5-20  --- 0-2  --- 0-3 0-1  ---
3J  +-10  5-15  ---  +-20 15-45  +-20 15-35  +-10  +-10 15-35  ---  +-3  +  --- 0-10  ---
3U  +-5  5-20  ---  10-40  +-10  ---  10-25 15-40  5-15  +-10  ---  ---  ---  ---  ---  +
5J  5-25  10-35  ---  --- 15-45  --- 15-35  +-10  5-20  5-10  ---  ---  ---  ---  ---  ---
5U  5-25 20-30  ---  ---  10-30  --- 15-30  10-25  +-8  +-5  ---  ---  ---  ---  ---  +-2
6J  ---  --- ---  ---  --- --- --- --- --- --- --- ---  ---  ---  --- ---

Poznámky k model�m:
- p�evážn� dub zimní na SLT 1J, 1A, 2A, 3J 
- p�evážn� prom�nlivé zastoupení dubu letního a dubu zimního na SLT 3U 

Charakteristika typu p�írodního stanovišt�:
 Spole�nými rysy stanoviš� sdružených v daném typu p�írodního stanovišt� jsou 
polohy strmých svah� �asto s výchozy skal a zpravidla hlubší p�dy s vysokým obsahem 
skeletu, bohaté živinami s velmi dobrou mineralizací listového opadu. Širokému rozp�tí
lesních vegeta�ních stup�� odpovídá i škála d�evin p�irozené d�evinné skladby. Základními 
prvky jsou javor mlé� (Acer platanoides), j. klen (A. pseudoplatanus), lípa srd�itá (Tilia
cordata), l. velkolistá (T. platyphyllos), jilm drsný (Ulmus glabra) a v nižších polohách dub 
zimní (Quercus petraea) a habr obecný (Carpinus betulus), které jsou ve vyšších vegeta�ních
stupních spole�n� s lípami postupn� nahrazovány bukem lesním (Fagus sylvatica) a jedlí 
b�lokorou (Abies alba). Z dalších d�evin je možno uvést je�áb b�ek (Sorbus torminalis), jasan 
ztepilý (Fraxinus excelsior) a javor babyku (Acer campestre). Zpravidla se jedná o porosty 
s prioritní p�doochrannou funkcí. Tomu by m�l odpovídat i zp�sob jejich obhospoda�ování.

Historie využívání:
 Špatná dostupnost t�chto lokalit do zna�né míry omezila rozsah p�ímých lidských 
zásah�. P�esto ani zde nebyly zcela vylou�eny. Dnešní porosty jsou tedy jak lidskou rukou 
tém�� nedot�ené, tak i lesnicky obhospoda�ované. Výjimku netvo�í ani porosty, které vznikly 
druhotn� na d�íve odlesn�ných plochách. 

Struktura porost�:
 Díky specifickým podmínkám a druhové rozr�zn�nosti stromových d�evin se 
zpravidla jedná o strukturn� bohaté porosty s r�zným stupn�m zápoje. Tlak zv��e a zp�sob

Modely přirozené druhové skladby dotčených souborů lesních typů na základě Hospodářských doporučení 
podle hospodářských souborů a podsouborů (příloha Lesnické práce č. 1/97)
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9180  LESY SVAZU  TILIO-ACERION  NA  SVAZÍCH,  SUTÍCH  A
V ROKLÍCH

Biotopy dle Katalogu
biotop� �R L4 Su�ové lesy
SLT (LT) 1J  habrová javo�ina

1A  javorohabrová doubrava
2A  javorobuková doubrava
3J  lipová javo�ina
3U javorová jasenina
5J  su�ová (jilmojasanová) javo�ina
5U vlhká jasanová javo�ina
6J  su�ová jilmosmrková javo�ina

Modely p�irozené druhové skladby dot�ených soubor� lesních typ� na základ�
Hospodá�ských doporu�ení podle hospodá�ských soubor� a podsoubor� (p�íloha

Lesnické práce �. 1/97) 
SLT/d�evina SM JD BO DB BK HB JV JS JL LP T� B� MK BB TS OLL
1J  ---  +  --- 20-45  --- 15-25 15-35  +  +-10 15-25  +  +-10  +  +-5 0-+  ---
1A  ---  +-2  +-5 40-60  +-25 0-20  2-25 0-3  +-8  5-20  --- 0-2  --- 0-3 0-1  ---
2A  ---  +-2  +-5 40-60  +-25 0-20  2-25 0-3  +-8  5-20  --- 0-2  --- 0-3 0-1  ---
3J  +-10  5-15  ---  +-20 15-45  +-20 15-35  +-10  +-10 15-35  ---  +-3  +  --- 0-10  ---
3U  +-5  5-20  ---  10-40  +-10  ---  10-25 15-40  5-15  +-10  ---  ---  ---  ---  ---  +
5J  5-25  10-35  ---  --- 15-45  --- 15-35  +-10  5-20  5-10  ---  ---  ---  ---  ---  ---
5U  5-25 20-30  ---  ---  10-30  --- 15-30  10-25  +-8  +-5  ---  ---  ---  ---  ---  +-2
6J  ---  --- ---  ---  --- --- --- --- --- --- --- ---  ---  ---  --- ---

Poznámky k model�m:
- p�evážn� dub zimní na SLT 1J, 1A, 2A, 3J 
- p�evážn� prom�nlivé zastoupení dubu letního a dubu zimního na SLT 3U 

Charakteristika typu p�írodního stanovišt�:
 Spole�nými rysy stanoviš� sdružených v daném typu p�írodního stanovišt� jsou 
polohy strmých svah� �asto s výchozy skal a zpravidla hlubší p�dy s vysokým obsahem 
skeletu, bohaté živinami s velmi dobrou mineralizací listového opadu. Širokému rozp�tí
lesních vegeta�ních stup�� odpovídá i škála d�evin p�irozené d�evinné skladby. Základními 
prvky jsou javor mlé� (Acer platanoides), j. klen (A. pseudoplatanus), lípa srd�itá (Tilia
cordata), l. velkolistá (T. platyphyllos), jilm drsný (Ulmus glabra) a v nižších polohách dub 
zimní (Quercus petraea) a habr obecný (Carpinus betulus), které jsou ve vyšších vegeta�ních
stupních spole�n� s lípami postupn� nahrazovány bukem lesním (Fagus sylvatica) a jedlí 
b�lokorou (Abies alba). Z dalších d�evin je možno uvést je�áb b�ek (Sorbus torminalis), jasan 
ztepilý (Fraxinus excelsior) a javor babyku (Acer campestre). Zpravidla se jedná o porosty 
s prioritní p�doochrannou funkcí. Tomu by m�l odpovídat i zp�sob jejich obhospoda�ování.

Historie využívání:
 Špatná dostupnost t�chto lokalit do zna�né míry omezila rozsah p�ímých lidských 
zásah�. P�esto ani zde nebyly zcela vylou�eny. Dnešní porosty jsou tedy jak lidskou rukou 
tém�� nedot�ené, tak i lesnicky obhospoda�ované. Výjimku netvo�í ani porosty, které vznikly 
druhotn� na d�íve odlesn�ných plochách. 

Struktura porost�:
 Díky specifickým podmínkám a druhové rozr�zn�nosti stromových d�evin se 
zpravidla jedná o strukturn� bohaté porosty s r�zným stupn�m zápoje. Tlak zv��e a zp�sob

Poznámky k modelům: 
- převážně dub zimní na SLT 1J, 1A, 2A, 3J
- převážně proměnlivé zastoupení dubu letního a dubu zimního na SLT 3U
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Charakteristika typu přírodního stanoviště: 
Společnými rysy stanovišť sdružených v daném typu přírodního stanoviště jsou polohy strmých svahů často s výchozy 

skal a zpravidla hlubší půdy s vysokým obsahem skeletu, bohaté živinami s velmi dobrou mineralizací listového opadu. 
Širokému rozpětí lesních vegetačních stupňů odpovídá i škála dřevin přirozené dřevinné skladby. Základními prvky jsou 
javor mléč (Acer platanoides), j. klen (A. pseudoplatanus), lípa srdčitá (Tilia cordata), l. velkolistá (T. platyphyllos), jilm 
drsný (Ulmus glabra) a v nižších polohách dub zimní (Quercus petraea) a habr obecný (Carpinus betulus), které jsou ve 
vyšších vegetačních stupních společně s lípami postupně nahrazovány bukem lesním (Fagus sylvatica) a jedlí bělokorou 
(Abies alba). Z dalších dřevin je možno uvést jeřáb břek (Sorbus torminalis), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) a javor 
babyku (Acer campestre). Zpravidla se jedná o porosty s prioritní půdoochrannou funkcí. Tomu by měl odpovídat i způ-
sob jejich obhospodařování.

Historie využívání:
Špatná dostupnost těchto lokalit do značné míry omezila rozsah přímých lidských zásahů. Přesto ani zde nebyly zcela 

vyloučeny. Dnešní porosty jsou tedy jak lidskou rukou téměř nedotčené, tak i lesnicky obhospodařované. Výjimku ne-
tvoří ani porosty, které vznikly druhotně na dříve odlesněných plochách.

Struktura porostů:
Díky specifickým podmínkám a druhové rozrůzněnosti stromových dřevin se zpravidla jedná o strukturně bohaté po-

rosty s různým stupněm zápoje. Tlak zvěře a způsob hospodaření v minulosti však mohl podmínit i vznik porostů jed-
noetážových, případně pařezin.

Ohrožující faktory:
- nevhodné těžební zásahy znemožňující plnění půdoochranné funkce porostů
-  přeměna druhové skladby porostů na porosty geograficky nepůvodních dřevin, případně na porosty s převahou boro-

vice lesní nebo smrku ztepilého
- vysoké stavy spárkaté zvěře

Specifické priority, opatření a doporučení ve vztahu  
k ochraně typu přírodního stanoviště

(nad rámec ustanovení shrnutých v kapitole 1.)

Priority ochrany typu přírodního stanoviště:
-  při hospodaření v daných porostech zachovávat jejich schopnost plnit půdoochrannou funkci a tuto schopnost dle 

možností posilovat

Opatření nezbytná pro udržení dochovaného stavu:
- případné obnovní zásahy musí respektovat půdoochrannou funkci porostů
-  maximálně využívat stávajícího přirozeného zmlazení, v extrémních lokalitách případně i pařezové výmladnosti list-

natých dřevin
-  rozsah a intenzita obnovních zásahů musí respektovat charakter vlastních porostů a rozlohu typu přírodního stano-

viště v konkrétní EVL

Doporučení pro zlepšení dochovaného stavu:
-  lesní porosty na příkrých k erozi náchylných svazích dle potřeby zařadit do kategorie lesů zvláštního určení s výraz-

nou půdoochrannou funkcí
- preferovat jemnější způsoby hospodaření, případně se zvýšeným obmýtím a s prodlouženou obnovní dobou
- ve vybraných porostech uchovat, případně obnovit způsob pěstování lesa formou pařezin či lesa středního
- ve špatně přístupných terénech dle potřeby upřednostnit použití lanovek s plným závěsem (1J, 3J, 5J, 6J)
-  dle možností ponechávat vhodné porosty (zejména na extrémních stanovištích – kategorie J) samovolnému vývoji bez 

odstraňování odumřelé dřevní hmoty
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9190 STARÉ ACIDOFILNÍ DOUBRAVY S  DUBEM LETNÍM  
(Quercus robur) NA PÍSČITÝCH PLÁNÍCH
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9190  STARÉ  ACIDOFILNÍ  DOUBRAVY  S  DUBEM  LETNÍM 
(Quercus robur)  NA  PÍS�ITÝCH  PLÁNÍCH 

Biotopy dle Katalogu 
biotop� �R L7.2  Vlhké acidofilní doubravy
SLT (LT) 0O  sv�ží jedlodubový bor

1P  sv�ží b�ezová doubrava
1Q  chudá b�ezová doubrava
2O  jedlobuková doubrava
2P  kyselá jedlová doubrava
2Q  chudá jedlová doubrava
2T  podmá�ená chudá jedlová doubrava
2G  podmá�ená jedlová doubrava
3P  kyselá jedlová doubrava
3Q  chudá jedlová doubrava
3T  podmá�ená chudá jedlová doubrava
3G  podmá�ená jedlová doubrava

Modely p�irozené druhové skladby dot�ených soubor� lesních typ� na základ�
Hospodá�ských doporu�ení podle hospodá�ských soubor� a podsoubor� (p�íloha

Lesnické práce �. 1/97) 
SLT/d�evina SM JD BO DB BK HB B� OS JV JS JL LP OLL
0O 0-10  +-10 70-80  +-20  ---  ---  +-13  ---  ---  ---  ---  ---  ---
1P  +-15  ---  +-25 50-75  ---  ---  10-25  +-4  ---  ---  ---  ---  ---
1Q  +-15  ---  +-25 50-75  ---  ---  10-25  +-4  ---  ---  ---  ---  ---
2O  --- 0-15  --- 60-75 0-10  2-15  ---  +-3  +-5  +-3  +  8-20  +-3
2P 0-5 20-35  +-25 35-50  +-5  ---  5-15  +-5  ---  ---  ---  ---  ---
2Q 0-5 20-35  +-25 35-50  +-5  ---  5-15  +-5  ---  ---  ---  ---  ---
2T  +-20 15-40 15-40  10-60  ---  ---  5-20  +  ---  ---  ---  --- 0-+
2G  +-10 35-65  +-8 35-65 0-5  ---  +  +-1 0-+  ---  ---  +-5  +-6
3P 0-5 20-35  +-25 35-50  +-5  ---  5-15  +-5  ---  ---  ---  ---  ---
3Q 0-5 20-35  +-25 35-50  +-5  ---  5-15  +-5  ---  ---  ---  ---  ---
3T  +-20 15-40 15-40  10-60  ---  ---  5-20  +  ---  ---  ---  --- 0-+
3G  +-10 35-65  +-8 35-65 0-5 --- + +-1 0-+ ---  ---  +-5 +-6

Poznámky k model�m:
- p�evážn� dub letní na SLT 1P, 1Q, 2O, 2P, 2Q, 2T, 2G, 3P, 3Q, 3T, 3G 
- p�evážn� prom�nlivé zastoupení dubu letního a dubu zimního na SLT 0O 

Charakteristika typu p�írodního stanovišt�:
 Spole�enstva m�lkých terénních sníženin a bezodtokých m�lkých úžlabin vyvinutá na 
pseudoglejích nebo pseudoglejových kambizemích v nižších až pahorkatinných polohách. 
Dominantou stromového patra je v p�irozených porostech dub letní (Quercus robur).
Doprovodnými d�evinami jsou nej�ast�ji dub zimní (Quercus petraea), b�íza b�lokorá (Betula
pendula), b. pý�itá (B. pubescens), borovice lesní (Pinus sylvestris), jedle b�lokorá (Abies
alba), smrk ztepilý (Picea abies), topol osika (Populus tremula) a je�áb pta�í (Sorbus
aucuparia). Z uvedeného vý�tu soubor� lesních typ� se pon�kud vymyká 0O – sv�ží
jedlodubový bor, který jak charakterem stanovišt�, tak i p�irozeným druhovým složením 
odpovídá dané jednotce pouze okrajov�. Specifické podmínky siln� kyselých, st�ídav�
zamok�ených a siln� vysychajících stanoviš� vymezují okruh diagnostických druh� bylinného 
patra, ze kterého lze jmenovat bezkolenec rákosovitý (Molinia arundinacea), vrbinu obecnou 

Modely přirozené druhové skladby dotčených souborů lesních typů na základě Hospodářských doporučení 
podle hospodářských souborů a podsouborů (příloha Lesnické práce č. 1/97)
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9190  STARÉ  ACIDOFILNÍ  DOUBRAVY  S  DUBEM  LETNÍM 
(Quercus robur)  NA  PÍS�ITÝCH  PLÁNÍCH 

Biotopy dle Katalogu 
biotop� �R L7.2  Vlhké acidofilní doubravy
SLT (LT) 0O  sv�ží jedlodubový bor

1P  sv�ží b�ezová doubrava
1Q  chudá b�ezová doubrava
2O  jedlobuková doubrava
2P  kyselá jedlová doubrava
2Q  chudá jedlová doubrava
2T  podmá�ená chudá jedlová doubrava
2G  podmá�ená jedlová doubrava
3P  kyselá jedlová doubrava
3Q  chudá jedlová doubrava
3T  podmá�ená chudá jedlová doubrava
3G  podmá�ená jedlová doubrava

Modely p�irozené druhové skladby dot�ených soubor� lesních typ� na základ�
Hospodá�ských doporu�ení podle hospodá�ských soubor� a podsoubor� (p�íloha

Lesnické práce �. 1/97) 
SLT/d�evina SM JD BO DB BK HB B� OS JV JS JL LP OLL
0O 0-10  +-10 70-80  +-20  ---  ---  +-13  ---  ---  ---  ---  ---  ---
1P  +-15  ---  +-25 50-75  ---  ---  10-25  +-4  ---  ---  ---  ---  ---
1Q  +-15  ---  +-25 50-75  ---  ---  10-25  +-4  ---  ---  ---  ---  ---
2O  --- 0-15  --- 60-75 0-10  2-15  ---  +-3  +-5  +-3  +  8-20  +-3
2P 0-5 20-35  +-25 35-50  +-5  ---  5-15  +-5  ---  ---  ---  ---  ---
2Q 0-5 20-35  +-25 35-50  +-5  ---  5-15  +-5  ---  ---  ---  ---  ---
2T  +-20 15-40 15-40  10-60  ---  ---  5-20  +  ---  ---  ---  --- 0-+
2G  +-10 35-65  +-8 35-65 0-5  ---  +  +-1 0-+  ---  ---  +-5  +-6
3P 0-5 20-35  +-25 35-50  +-5  ---  5-15  +-5  ---  ---  ---  ---  ---
3Q 0-5 20-35  +-25 35-50  +-5  ---  5-15  +-5  ---  ---  ---  ---  ---
3T  +-20 15-40 15-40  10-60  ---  ---  5-20  +  ---  ---  ---  --- 0-+
3G  +-10 35-65  +-8 35-65 0-5 --- + +-1 0-+ ---  ---  +-5 +-6

Poznámky k model�m:
- p�evážn� dub letní na SLT 1P, 1Q, 2O, 2P, 2Q, 2T, 2G, 3P, 3Q, 3T, 3G 
- p�evážn� prom�nlivé zastoupení dubu letního a dubu zimního na SLT 0O 

Charakteristika typu p�írodního stanovišt�:
 Spole�enstva m�lkých terénních sníženin a bezodtokých m�lkých úžlabin vyvinutá na 
pseudoglejích nebo pseudoglejových kambizemích v nižších až pahorkatinných polohách. 
Dominantou stromového patra je v p�irozených porostech dub letní (Quercus robur).
Doprovodnými d�evinami jsou nej�ast�ji dub zimní (Quercus petraea), b�íza b�lokorá (Betula
pendula), b. pý�itá (B. pubescens), borovice lesní (Pinus sylvestris), jedle b�lokorá (Abies
alba), smrk ztepilý (Picea abies), topol osika (Populus tremula) a je�áb pta�í (Sorbus
aucuparia). Z uvedeného vý�tu soubor� lesních typ� se pon�kud vymyká 0O – sv�ží
jedlodubový bor, který jak charakterem stanovišt�, tak i p�irozeným druhovým složením 
odpovídá dané jednotce pouze okrajov�. Specifické podmínky siln� kyselých, st�ídav�
zamok�ených a siln� vysychajících stanoviš� vymezují okruh diagnostických druh� bylinného 
patra, ze kterého lze jmenovat bezkolenec rákosovitý (Molinia arundinacea), vrbinu obecnou 

Poznámky k modelům: 
- převážně dub letní na SLT 1P, 1Q, 2O, 2P, 2Q, 2T, 2G, 3P, 3Q, 3T, 3G
- převážně proměnlivé zastoupení dubu letního a dubu zimního na SLT 0O

Charakteristika typu přírodního stanoviště:
Společenstva mělkých terénních sníženin a bezodtokých mělkých úžlabin vyvinutá na pseudoglejích nebo pseudoglejo-

vých kambizemích v nižších až pahorkatinných polohách. Dominantou stromového patra je v přirozených porostech dub 
letní (Quercus robur). Doprovodnými dřevinami jsou nejčastěji dub zimní (Quercus petraea), bříza bělokorá (Betula pen-
dula), b. pýřitá (B. pubescens), borovice lesní (Pinus sylvestris), jedle bělokorá (Abies alba), smrk ztepilý (Picea abies), to-
pol osika (Populus tremula) a jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia). Z uvedeného výčtu souborů lesních typů se poněkud vymyká 
00 – svěží jedlodubový bor, který jak charakterem stanoviště, tak i přirozeným druhovým složením odpovídá dané jednotce 
pouze okrajově. Specifické podmínky silně kyselých, střídavě zamokřených a silně vysychajících stanovišť vymezují okruh 
diagnostických druhů bylinného patra, ze kterého lze jmenovat bezkolenec rákosovitý (Molinia arundinacea), vrbinu obec-
nou (Lysimachia vulgaris), kapraď osténkatou (Dryopteris carthusiana) a jestřábník hladký (Hieracium laevigatum).

Historie využívání:
Ekologické podmínky daných stanovišť jsou vhodné pro pěstování cenných sortimentů borovice lesní. Její podíl byl 

z tohoto důvodu v mnoha porostech navýšen až na úroveň silně dominantního zastoupení.

Struktura porostů:
Přirozená věková a výšková diferenciace porostů může být potlačována nebo podporována zvoleným způsobem hospo-

daření. Maloplošné hospodaření s uplatněním clonných prvků se v tomto ohledu jeví jako velmi perspektivní mimo jiné 
i proto, že umožňuje udržet nebo obnovit zastoupení jedle bělokoré. V této souvislosti nelze pominout důležitý aspekt 
ovlivňující přirozené zmlazení a tím i vertikální strukturu porostů, kterým je výše stavů spárkaté zvěře.
Ohrožující faktory: 
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-  případná přeměna porostů blížících se modelu přirozené druhové skladby na porosty s převahou borovice lesní (vy-
jma SLT 0O) či smrku ztepilého, eventuálně geograficky nepůvodních dřevin

- nevhodná úprava vodního režimu lokalit
- vysoké stavy spárkaté zvěře

Specifické priority, opatření a doporučení ve vztahu  
k ochraně typu přírodního stanoviště

(nad rámec ustanovení shrnutých v kapitole 1.)

Priority ochrany typu přírodního stanoviště:
- zachovat, případně upravit vodní režim tak, aby nedošlo ke zhoršení stavu z hlediska ochrany

Opatření nezbytná pro udržení dochovaného stavu:
-  v porostech se stávajícím zastoupením jedle bělokoré nižším, než udává model přirozené druhové skladby, udržet její 

současný podíl. V porostech, ve kterých je zastoupení jedle bělokoré vyšší, zabezpečit alespoň její podíl odpovídající 
modelu přirozené druhové skladby.

Doporučení pro zlepšení současného stavu
-  preferovat obnovní postupy vycházející z principů maloplošného hospodaření s clonnými prvky zejména pro jedli 

bělokorou
-  v porostech s větším zastoupením jedle bělokoré vytvářet podmínky pro možnost jejího přirozeného zmlazování, ze-

jména využíváním postupů podrostního způsobu hospodaření s dostatečně dlouhou obnovní dobou, případně i přesa-
hující rámec daný vyhláškou č. 83/1996 Sb. 

9410 ACIDOFILNÍ SMRČINY

48

9410  ACIDOFILNÍ  SMR�INY

Biotopy dle 
Katalogu  biotop�
�R L9.1 Horské t�tinové smr�iny L9.2B Podmá�ené smr�iny L9.3 Horské papratkové smr�iny 
SLT (LT) 7Z  zakrslá buková smr�ina 0G9 podmá�ená borová smr�ina 7F  svahová buková smr�ina

7Y  skeletová buková smr�ina 6T    podmá�ená chudá smrková jedlina 7S  sv�ží buková smr�ina
7N  kamenitá kyselá buková smr�ina 6G   podmá�ená smrková jedlina 7B  bohatá buková smr�ina
7M  chudá buková smr�ina 7O   sv�ží jedlová smr�ina 7V  vlhká buková smr�ina
7K  kyselá buková smr�ina 7P    kyselá jedlová smr�ina 8F  svahová smr�ina
7S  sv�ží buková smr�ina 7Q   chudá jedlová smr�ina 8A  klenová smr�ina
8Z  zakrslá smr�ina 7T    podmá�ená chudá jedlová smr�ina 8S  sv�ží smr�ina
8Y skeletová smr�ina 7G   podmá�ená jedlová smr�ina 8V  podmá�ená klenová smr�ina
8N  kamenitá kyselá smr�ina 8O   sv�ží oglejená smr�ina
8M  chudá smr�ina 8P   kyselá oglejená smr�ina
8K  kyselá smr�ina 8Q   podmá�ená chudá smr�ina
9K  kle�ová smr�ina 8T   podmá�ená zakrslá smr�ina

8G  podmá�ená smr�ina

Modely p�irozené druhové skladby dot�ených soubor� lesních typ� na základ�
Hospodá�ských doporu�ení podle hospodá�ských soubor� a podsoubor� (p�íloha

Lesnické práce �. 1/97) 
SLT/d�evina SM JD BO KOS DB BK JV B� J� OLL OS
6T 75-93  5-15 0-5  ---  ---  ---  ---  1-5  +-2  ---  ---
6G 20-55 30-60  +-15  --- 0-+ 0-5 0-+  +  +  +-6  +-1
7Z 70-80  +-5  +-5  ---  ---  10-25  ---  +-5  +-5  ---  ---
7Y 70-90  +-10  +  ---  ---  5-20  +-2  +  +-5  ---  ---
7N 70-80  3-10 0-5  ---  --- 15-25 0-3  +-2  +-2  ---  ---
7M 70-80  3-10 0-3  ---  --- 15-25  ---  +-2  +-5  ---  ---
7K 70-80  3-10  0-3  ---  --- 15-25  ---  +-2  +-5  ---  ---
7S 60-75  5-15  ---  ---  --- 15-25  +-4  +-2  +-3  ---  ---
7F 60-75  5-15  ---  ---  --- 15-25  +-5  +  +  ---  ---
7B 60-75  5-15  ---  ---  --- 15-25  +-4  +-2  +-3  ---  ---
7V 60-75 15-35  ---  ---  ---  10-25  1-3  +  +  ---  ---
7O 65-80  10-30 0-5  ---  ---  5-15  0-+  +-2  +-2  ---  ---
7P 65-80  10-30 0-5  ---  ---  5-15  0-+  +-2  +-2  ---  ---
7Q 65-80  10-30 0-5  ---  ---  5-15  0-+  +-2  +-2  ---  ---
7T 75-93  5-15 0-5  ---  ---  ---  ---  1-5  +-2  ---  ---
7G 75-93  5-15 0-5  ---  ---  ---  ---  1-5  +-2  ---  ---
8Z 95-100  ---  --- 0-+  --- 0-+ 0-+ 0-+  +  ---  ---
8Y 95-100  ---  ---  ---  ---  ---  ---  +  +-5  ---  ---
8N 95-100  ---  --- 0-+  --- 0-+ 0-+ 0-+  +  ---  ---
8M 95-100  ---  --- 0-+  --- 0-+ 0-+ 0-+  +  ---  ---
8K 95-100  ---  --- 0-+  --- 0-+ 0-+ 0-+  +  ---  ---
8F 95-100  ---  --- 0-+  --- 0-+ 0-+ 0-+  +  ---  ---
8A 95-100  ---  --- 0-+  --- 0-+ 0-+ 0-+  +  ---  ---
8S 95-100  ---  --- 0-+  --- 0-+ 0-+ 0-+  +  ---  ---
8V 92-95  +-5  ---  ---  ---  +-2  +-3  +  +  ---  ---
8O 95-98  +-3  0-+  ---  ---  ---  ---  +-2  +-2  ---  ---
8P 95-98  +-3  0-+  ---  ---  ---  ---  +-2  +-2  ---  ---
8Q 85-96  +-5 0-3  ---  ---  ---  ---  1-4  +-2  ---  ---
8T 85-96  +-5 0-3  ---  ---  ---  ---  1-4  +-2  ---  ---
8G 85-96  +-5 0-3  ---  ---  ---  ---  1-4  +-2  ---  ---
9K 0-30 ---  --- 70-100 --- --- --- ---  +  --- ---

Poznámky k model�m:
JV – javor klen 

Charakteristika typu p�írodního stanovišt�:
 Jehli�naté lesy podhorských až horských oblastí s p�irozen� dominantním smrkem 
ztepilým (Picea abies). Z dalších druh� stromových d�evin se uplat�ují p�edevším javor klen 
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Modely přirozené druhové skladby dotčených souborů lesních typů na základě Hospodářských doporučení 
podle hospodářských souborů a podsouborů (příloha Lesnické práce č. 1/97)
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9410  ACIDOFILNÍ  SMR�INY

Biotopy dle 
Katalogu  biotop�
�R L9.1 Horské t�tinové smr�iny L9.2B Podmá�ené smr�iny L9.3 Horské papratkové smr�iny 
SLT (LT) 7Z  zakrslá buková smr�ina 0G9 podmá�ená borová smr�ina 7F  svahová buková smr�ina

7Y  skeletová buková smr�ina 6T    podmá�ená chudá smrková jedlina 7S  sv�ží buková smr�ina
7N  kamenitá kyselá buková smr�ina 6G   podmá�ená smrková jedlina 7B  bohatá buková smr�ina
7M  chudá buková smr�ina 7O   sv�ží jedlová smr�ina 7V  vlhká buková smr�ina
7K  kyselá buková smr�ina 7P    kyselá jedlová smr�ina 8F  svahová smr�ina
7S  sv�ží buková smr�ina 7Q   chudá jedlová smr�ina 8A  klenová smr�ina
8Z  zakrslá smr�ina 7T    podmá�ená chudá jedlová smr�ina 8S  sv�ží smr�ina
8Y skeletová smr�ina 7G   podmá�ená jedlová smr�ina 8V  podmá�ená klenová smr�ina
8N  kamenitá kyselá smr�ina 8O   sv�ží oglejená smr�ina
8M  chudá smr�ina 8P   kyselá oglejená smr�ina
8K  kyselá smr�ina 8Q   podmá�ená chudá smr�ina
9K  kle�ová smr�ina 8T   podmá�ená zakrslá smr�ina

8G  podmá�ená smr�ina

Modely p�irozené druhové skladby dot�ených soubor� lesních typ� na základ�
Hospodá�ských doporu�ení podle hospodá�ských soubor� a podsoubor� (p�íloha

Lesnické práce �. 1/97) 
SLT/d�evina SM JD BO KOS DB BK JV B� J� OLL OS
6T 75-93  5-15 0-5  ---  ---  ---  ---  1-5  +-2  ---  ---
6G 20-55 30-60  +-15  --- 0-+ 0-5 0-+  +  +  +-6  +-1
7Z 70-80  +-5  +-5  ---  ---  10-25  ---  +-5  +-5  ---  ---
7Y 70-90  +-10  +  ---  ---  5-20  +-2  +  +-5  ---  ---
7N 70-80  3-10 0-5  ---  --- 15-25 0-3  +-2  +-2  ---  ---
7M 70-80  3-10 0-3  ---  --- 15-25  ---  +-2  +-5  ---  ---
7K 70-80  3-10  0-3  ---  --- 15-25  ---  +-2  +-5  ---  ---
7S 60-75  5-15  ---  ---  --- 15-25  +-4  +-2  +-3  ---  ---
7F 60-75  5-15  ---  ---  --- 15-25  +-5  +  +  ---  ---
7B 60-75  5-15  ---  ---  --- 15-25  +-4  +-2  +-3  ---  ---
7V 60-75 15-35  ---  ---  ---  10-25  1-3  +  +  ---  ---
7O 65-80  10-30 0-5  ---  ---  5-15  0-+  +-2  +-2  ---  ---
7P 65-80  10-30 0-5  ---  ---  5-15  0-+  +-2  +-2  ---  ---
7Q 65-80  10-30 0-5  ---  ---  5-15  0-+  +-2  +-2  ---  ---
7T 75-93  5-15 0-5  ---  ---  ---  ---  1-5  +-2  ---  ---
7G 75-93  5-15 0-5  ---  ---  ---  ---  1-5  +-2  ---  ---
8Z 95-100  ---  --- 0-+  --- 0-+ 0-+ 0-+  +  ---  ---
8Y 95-100  ---  ---  ---  ---  ---  ---  +  +-5  ---  ---
8N 95-100  ---  --- 0-+  --- 0-+ 0-+ 0-+  +  ---  ---
8M 95-100  ---  --- 0-+  --- 0-+ 0-+ 0-+  +  ---  ---
8K 95-100  ---  --- 0-+  --- 0-+ 0-+ 0-+  +  ---  ---
8F 95-100  ---  --- 0-+  --- 0-+ 0-+ 0-+  +  ---  ---
8A 95-100  ---  --- 0-+  --- 0-+ 0-+ 0-+  +  ---  ---
8S 95-100  ---  --- 0-+  --- 0-+ 0-+ 0-+  +  ---  ---
8V 92-95  +-5  ---  ---  ---  +-2  +-3  +  +  ---  ---
8O 95-98  +-3  0-+  ---  ---  ---  ---  +-2  +-2  ---  ---
8P 95-98  +-3  0-+  ---  ---  ---  ---  +-2  +-2  ---  ---
8Q 85-96  +-5 0-3  ---  ---  ---  ---  1-4  +-2  ---  ---
8T 85-96  +-5 0-3  ---  ---  ---  ---  1-4  +-2  ---  ---
8G 85-96  +-5 0-3  ---  ---  ---  ---  1-4  +-2  ---  ---
9K 0-30 ---  --- 70-100 --- --- --- ---  +  --- ---

Poznámky k model�m:
JV – javor klen 

Charakteristika typu p�írodního stanovišt�:
 Jehli�naté lesy podhorských až horských oblastí s p�irozen� dominantním smrkem 
ztepilým (Picea abies). Z dalších druh� stromových d�evin se uplat�ují p�edevším javor klen 

Poznámky k modelům:
JV – javor klen

Charakteristika typu přírodního stanoviště:
Jehličnaté lesy podhorských až horských oblastí s přirozeně dominantním smrkem ztepilým (Picea abies). 

Z dalších druhů stromových dřevin se uplatňují především javor klen (Acer pseudoplatanus), jeřáb ptačí pravý 
(Sorbus aucuparia subsp. aucuparia), jedle bělokorá (Abies alba) a buk lesní (Fagus sylvatica). Bylinná etáž mívá 
různou pokryvnost v závislosti na míře zastínění stromovým porostem. Z typických druhů lze jmenovat třtinu 
chloupkatou (Calamagrostis villosa), podbělici alpskou (Homogyne alpina), dřípatku horskou (Soldanella mon-
tana), kapraď rozloženou (Dryopteris dilatata), papratku horskou (Athyrium distentifolium), brusnici borůvku 
(Vaccinium myrtillus). Jednotka zaujímá stanoviště 6.–9. lesního vegetačního stupně kyselé, bohaté a oglejené eko-
logické řady.

Z pohledu ochrany přírody nabývá na důležitosti otázka borovice kleče (Pinus mugo) sestupující z poloh nad horní hra-
nicí lesa do rozvolněných částí horských smrčin. Kleč je v našich podmínkách na základě dostupné literatury (Květena 
ČSR I., Hejný et Slavík (ed.), 1988) původní pouze v Krkonoších, Jizerských horách a na Šumavě (PLO 21, 22, 13). 
V ostatních lokalitách je vnímána jako uměle vnesený prvek.

Historie využívání:
V přístupných polohách byly a jsou tyto lesy hospodářsky využívané. Původní porosty se tak zachovaly víceméně jen 

na extrémních lokalitách horských svahů a vodou silně ovlivněných stanovištích. Z pohledu ochrany genofondu se jedná 
o velmi cenné fragmenty, neboť při umělých obnovách smýcených porostů nebyl vždy kladen dostatečný důraz na pro-
venienční vhodnost reprodukčního materiálu.

Struktura porostů:
Přirozené porosty jsou strukturně velmi bohaté. Zpravidla chybějící dřeviny keřového vzrůstu jsou v nižších etážích 

synuzie dřevin nahrazovány zmlazujícími dřevinami stromovými. Struktura některých porostů je vzhledem k převažují-
címu způsobu hospodaření zjednodušena.
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Ohrožující faktory: 
-  umělá obnova přirozených porostů geneticky nevhodným sadebním materiálem a následná eroze genofondu zbytků 

přirozených populací
-  opožděné zpracování nahodilé těžby smrku, které by mohlo vyvolat přemnožení kalamitních hmyzích škůdců (§ 3 

vyhlášky č. 101/1996 Sb.)
- vysoké stavy spárkaté zvěře

Specifické priority, opatření a doporučení ve vztahu  
k ochraně typu přírodního stanoviště

(nad rámec ustanovení shrnutých v kapitole 1.)

Priority ochrany typu přírodního stanoviště:
- péče o genofond původních populací smrku ztepilého

Opatření nezbytná pro udržení dochovaného stavu:
-  v porostech se stávajícím zastoupením jedle bělokoré nižším než udává model přirozené druhové skladby udržet její 

současný podíl. V porostech, ve kterých je zastoupení jedle bělokoré vyšší, zabezpečit alespoň její podíl odpovídající 
modelu přirozené druhové skladby

- včas zpracovávat nahodilou těžbu smrku

Doporučení pro zlepšení současného stavu
-  v porostech s větším zastoupením jedle bělokoré vytvářet podmínky pro možnost jejího přirozeného zmlazování, ze-

jména využíváním postupů podrostního způsobu hospodaření s dostatečně dlouhou obnovní dobou, případně i přesa-
hující rámec daný vyhláškou č. 83/1996 Sb.

- při provádění opatření vůči kalamitním hmyzím škůdcům využívat chemickou asanaci jen v nezbytně nutné míře

ZÁVĚR

Předložený materiál vznikal v době, kdy se nejen u nás, ale i v dalších zemích EU nacházíme ve fázi hledání praktic-
kého uchopení povinností vyplývajících ze směrnice 92/43/EHS o stanovištích, s cílem přispět k zachování biologické 
rozmanitosti planety Země pro další generace.

Mandátem pracovní skupiny bylo zabývat se problematikou lesnického hospodaření (či lesnické péče) za účelem za-
chování, případně zlepšení stavu lesních typů přírodních stanovišť v EVL jakožto součásti soustavy Natura 2000 u nás.

Materiál neřeší případy vzájemných překryvů lesních typů přírodních stanovišť v zájmu Evropských společenství se 
stanovišti evropských druhů, případně dále s ptačími oblastmi či jinými kategoriemi územní ochrany. Materiál rovněž 
neřeší případné situace vyvolané přírodními katastrofami.

Průměrný věk lesního porostu u nás přesahuje několikanásobně délku produktivního období člověka. Současný stav 
lesních porostů je výsledkem jak přírodních podmínek, tak práce předchozích generací vlastníků lesů a jejich lesních hos-
podářů. Jejich zařazení do soustavy Natura 2000 je mimo jiné oceněním práce našich předků současnou generací.

Všem, kdo se budou podílet na rozhodování i vlastní péči o území soustavy Natura 2000, přejeme nejen co nejméně 
přírodních katastrof, ale zejména aby generace, které přijdou po nás, hodnotily výsledky našeho společného rozhodování 
a práce jako přínos pro les, přírodu a celou společnost.

TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍK

Pro účely tohoto materiálu jsou použity následující pojmy:

Dřevina geograficky nepůvodní: druh dřeviny, který není součástí přirozených společenstev určitého regionu.

Dřevina invazní: dřevina geograficky nepůvodní, která se po naturalizaci (zdomácnění) v území šíří, postupně vzrůstá 
počet jejích lokalit a velikost populací, přičemž vytlačuje druhy původní.
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Dřevina expanzivní: původní (domácí) druh dřeviny, který se v důsledku změny životních podmínek šíří, přičemž vy-
tlačuje jiné původní (domácí) druhy.

Dřevina vtroušená: původní dřevina, která má v cílové dřevinné skladbě zastoupení menší než 10 %.

Dřevina vzácná: původní, zřídka se vyskytující dřevina, která není uvedena v modelu přirozené druhové skladby 
(viz Hospodářská doporučení) a přesto tvoří přirozenou součást společenstev (třešeň ptačí, hrušeň polnička, tis obecný, 
klokoč zpeřený, dřín obecný...).

Obnova přirozená: způsob vytváření nové generace lesa autoreprodukcí mateřského porostu

Obnova umělá: způsob tvorby následného porostu buď sadbou semenáčů a sazenic vypěstovaných v lesních školkách 
(příp. stromků vyzvednutých z náletů) nebo síjí semen a plodů přímo na obnovovanou plochu.

Přirozená druhová skladba dřevin: rekonstrukční skladba dřevin vycházející ze současných přírodních podmínek, ná-
roků dřevin, jejich vzájemných vztahů v přírodních společenstvech a jejich přirozeného rozšíření. Jako podklad pro její 
stanovení byly zohledněny modely přirozené druhové skladby shrnuté v materiálu Hospodářská doporučení podle hospo-
dářských souborů a podsouborů (rozpracování příloh č. 2, 3 a 4 vyhlášky č. 83/1996 Sb.), vydaném jako příloha časopisu 
Lesnická práce č. 1/1997. Jako doplňující pramen, zejména pro odlišení místních specifik, lze využít modely přirozené 
druhové skladby zpracované v OPRL. Součástí přirozené druhové skladby jsou i dřeviny vzácné (viz výše).

Porostní plášť: okraj lesního porostu tvořený stromy s korunami sahajícími nízko k zemi a keři chránícími tak porostní 
nitro před negativními vlivy.

Porostní podúroveň: dřeviny stromového vzrůstu nedosahující svými korunami do souvislé vrstvy korun stromů hlavní 
úrovně.

Literatura a související dokumenty:

Anonym:  Hospodářská doporučení podle hospodářských souborů a podsouborů. (příloha časopisu 
Lesnická práce 1/97)

Anonym:  Nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky význam-
ných lokalit

Anonym: Oblastní plán rozvoje lesů (pro PLO 1 – 41). ÚHÚL 1999 – 2001
Anonym:  Vyhláška 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic les-

ních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově 
lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění 
funkcí lesa

Anonym:  Vyhláška č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hos-
podářských souborů

Anonym: Vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování 
Anonym:  Vyhláška č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa 

a vzor služebního odznaku a průkazu lesní stráže
Anonym:  Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů
Anonym:   Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin 

lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zales-
ňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin)

Anonym:  Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích ve znění pozdějších předpisů
Chytrý M., Kučera T., Kočí M. (ed):  Katalog biotopů České republiky. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha 2001.
Hejný S., Slavík B. (ed):  Květena ČR 1. Academia, Praha 1988
Kubát K. (ed.): Klíč ke květeně České republiky. Academia, Praha 2002
Neuhäuslová Z. a kol.: Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Academia, Praha 2001.



52

24.
SDĚLENÍ

sekretariátu rozkladové komise o některých správních  
rozhodnutích ministra životního prostředí

č. 7/2006

K pojmu mobilní zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů 

k § 3 písm. b) vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů 
k § 14 odst. 1 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 
I. Vozy na svoz odpadů jsou buď přepravním prostředkem, k jehož provozu nemusí mít oprávněná osoba sou-
hlas podle zákona o odpadech, anebo mobilním zařízením ke sběru nebo výkupu odpadů, provozuje-li je k tomu 
oprávněná osoba a má-li souhlas k provozu tohoto zařízení podle ustanovení § 14 odst. 1 zák. o odpadech.

II. Při rozhodování, zda se jedná o mobilní zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů, nebo pouze o přepravu odpadů, 
je třeba brát v úvahu technický stav vozidla a jeho vybavenost. Dále musí být předložen provozní řád a stanoveny 
podmínky pro přejímku odpadů do zařízení. Z provozního řádu musí být zřejmé, že sběr bude prováděn některým ze 
způsobů typických pro sběr odpadů. 

(Rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 25. července 2006, č.j. 4183/M/06, 51552/ENV/06, sp. zn. P/1841)
 
S. podala ke Krajskému úřadu Z. kraje, odboru životního prostředí a zemědělství (dále jen „orgán I. stupně“), žádost o 

udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů mobilními prostředky podle ustanovení § 14 odst. 
1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o odpadech“). Orgán I. stupně rozhodl o neudělení souhlasu s tím, že zařízení, jichž se žádost S. týká, nejsou zařízeními 
podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech, proto k jejich provozu není souhlas nutný.

Proti tomuto rozhodnutí podala S. odvolání k ministerstvu. S. nesouhlasila se zdůvodněním rozhodnutí orgánu I. stupně 
a s poukazem na právní předpisy, zejména zákon o odpadech a vyhlášku Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., 
o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), vyvodila, že posuzovaná zaří-
zení jsou mobilními zařízeními ke sběru nebo výkupu odpadů, k jejichž provozování je třeba souhlasu podle ustanovení 
§ 14 odst. 1 zákona o odpadech. S. v odvolání zejména tvrdila, že orgán I. stupně nedostatečně odůvodnil své rozhodnutí, 
protože neuvedl, v čem konkrétně zařízení uvedená v žádosti S. nesplňují zákonné požadavky. 

Ministerstvo po přezkoumání napadeného rozhodnutí dospělo k závěru, že odvolání je nedůvodné. Odvolání S. zamítlo 
a jím napadené rozhodnutí potvrdilo. Ministerstvo se plně ztotožnilo se správním uvážením orgánu I. stupně o tom, že 
zařízení – „Mobilní zařízení ke sběru a výkupu odpadů“ – v rozsahu uvedeném v žádosti S. doložené přílohami není 
mobilním zařízením ke sběru a výkupu odpadů, ale souhrnem činností, jimiž se zajišťuje přeprava odpadů (věcí) od pů-
vodců odpadů do zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů jiných oprávněných osob, tedy silniční dopravou pro-
vozovanou vozidly nákladní dopravy a k této činnosti (provozu těchto vozidel) není nutný souhlas podle ustanovení § 14 
odst. 1 zákona o odpadech. Dále ministerstvo konstatovalo, že zákon o odpadech umožňuje i předání odpadů k přepravě 
bez převodu vlastnických práv k odpadu. Z toho pak vyplývá závěr, že S. může i nadále podnikat v souladu s předmě-
tem svého podnikání.

 
S. podala proti výše uvedenému rozhodnutí ministerstva podnět. Je toho názoru, že rozhodnutí obou správních orgánů 

jsou v rozporu s právními předpisy. Tvrdí, že orgán I. stupně i ministerstvo nedostatečně odůvodnily svá rozhodnutí, pro-
tože neuvedly, v čem konkrétně zařízení uvedená v žádosti nesplňují zákonné požadavky. 

Na základě doporučení své rozkladové komise ministr napadené rozhodnutí ve zkráceném přezkumném řízení podle 
ustanovení § 98 správního řádu zrušil a věc vrátil ministerstvu k novému projednání a rozhodnutí. 

Z odůvodnění: 

Mobilní zařízení ke sběru a výkupu odpadů definuje vyhláška v ustanovení § 3 jako sběrový prostředek schopný sa-
mostatného pohybu a splňující požadavky na zařízení ke sběru a výkupu odpadů stanovené zákonem, touto vyhláškou 
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a požadavky na přepravu odpadů podle zvláštních právních předpisů. Vozy na svoz odpadů jsou buď přepravním pro-
středkem, k jehož provozu nemusí mít oprávněná osoba souhlas podle zákona o odpadech, anebo mobilním zařízením ke 
sběru a výkupu odpadů, provozuje-li je k tomu oprávněná osoba a má-li souhlas k provozu tohoto zařízení podle ustano-
vení § 14 odst. 1 zákona o odpadech. V prvém případě stačí, jsou-li dodrženy požadavky na přepravu odpadů (Evropská 
dohoda o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí (ADR), zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění 
pozdějších předpisů), ve druhém případě musí být splněny navíc požadavky na zařízení ke sběru a výkupu odpadů podle 
ustanovení § 4 vyhlášky (včetně provozního řádu, dodržení podmínek přejímky do zařízení) a obecné požadavky na sou-
střeďování odpadů podle ustanovení § 6 vyhlášky (především vybavení shromažďovacími prostředky, jejich označování, 
údržba atd.). Dále pak i ze způsobu provádění svozu odpadů musí být rozpoznatelné, zda se jedná o sběr odpadu nebo o 
pouhou přepravu odpadu. Z tohoto hlediska budou nejčastější následující případy: A) Vozidlo objíždí obce, kde nějakou 
dobu na vyhrazeném místě stojí, a jeho osádka přejímá různé odpady od občanů, odděleně podle druhů odpadů je ukládá 
do shromažďovacích prostředků, které posléze naloží na vozidlo a odjede s nimi pryč. Tento případ lze hodnotit jako sběr 
a vozidlo je zařízením ke sběru odpadů. B) Vozidlo objíždí předem nasmlouvané původce odpadu, vybírá od nich po-
stupně v rámci jedné jízdy různé odpady, třídí je, utříděné nakládá a odváží. Jedná se rovněž o sběr a vozidlo je zaříze-
ním ke sběru či výkupu odpadů. C) Přijede-li vozidlo k původci pro předem určené (smlouvou či objednávkou) množství 
konkrétního odpadu, naloží jej a odveze, o sběr se nejedná a toto vozidlo není zařízením ke sběru, a to bez ohledu na to, 
jestli se jedná o jednorázovou akci nebo jestli přijíždí pravidelně na základě dlouhodobé smlouvy. Při rozhodování, zda 
se jedná o zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů, nebo pouze o přepravu odpadů, je třeba brát v úvahu: 1) technický 
stav vozidla, splnění požadavků zákona o silniční dopravě a ADR, 2) vybavenost vozidla – tedy alespoň možnost sbírat 
na vozidlo různé druhy odpadů a odděleně je v něm (na něm) soustřeďovat, přičemž shromažďovací prostředky musí být 
řádně označeny a musí splňovat požadavky technických norem a vyhlášky, 3) musí být předložen provozní řád a stano-
veny podmínky pro přejímku odpadů do zařízení, 4) z provozního řádu musí být zřejmé, že sběr bude prováděn některým 
ze způsobů uvedených výše pod body A a/nebo B).

V Praze dne 11. září 2006

 JUDr. Veronika Langrová, Ph.D., v.r.
 ředitelka sekretariátu rozkladové komise
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25.
SDĚLENÍ 

odboru ekonomiky životního prostředí 
o vydání pravidel Ministerstva životního prostředí o realizaci  

„Národního programu označování ekologicky šetrných výrobků a služeb“

 Ing. Drahomír Fránek, v.r.
 ředitel odboru ekonomiky životního prostředí

PRAVIDLA
Ministerstva životního prostředí o realizaci Národního programu označování 

ekologicky šetrných výrobků a služeb

(Úprava Základních dokumentů Národního programu označování výrobků ochrannou známkou  
„Ekologicky šetrný výrobek“ z roku 1995)

Ministerstvo životního prostředí:
–  stanoví, že v České republice (dále jen ČR) bude i nadále rozvíjen osvědčený a samostatný český Národní program 

označování ekologicky šetrných výrobků a služeb (dále jen Program) souběžně se systémem udělování ekoznačky 
Evropské unie (dále jen systém ekoznačení EU),

–  upravuje vybraná ustanovení Programu tak, aby podmínky pro jeho další rozvoj, odpovídaly trendům rozvoje sys-
tému ekoznačení EU, jak je uvádí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1980/2000 o revidovaném systému 
Společenství pro udělování ekoznačky (dále „Nařízení č. 1980/2000“) a Rozhodnutí Komise 2006/402/ES ze dne 9. února 
2006, kterým se zřizuje pracovní plán pro ekoznačku Společenství (dále „Rozhodnutí Komise 2006/402/ES“),

–  stanoví odpovědné orgány ČR pro systém ekoznačení EU s kompetencemi vyplývajícími z Nařízení č. 1980/2000, 
v již funkčních odpovědných orgánech Programu,

–  zajišťuje tak další rozvoj Programu v souladu s usneseními vlády ČR č. 159/1993 o realizaci Programu a č. 720/2000 
na podporu rozvoje prodeje a užívání ekologicky šetrných výrobků a v souladu s příslušnými mezinárodními nor-
mami, které se týkají environmentálních značek a prohlášení:

 - ČSN ISO 14020 Environmentální značky a prohlášení – Obecné zásady
 - ČSN ISO 14024 Environmentální značky a prohlášení – Environmentální značení typu I – Zásady    a postupy
 -  ČSN ISO 14021 Environmentální značky a prohlášení – Vlastní environmentální tvrzení (typ II    environmentálního značení)
 - ČSN ISO/TR 14025 Environmentální značky a prohlášení – Environmentální prohlášení typu III.

Základní pojmy, termíny a definice
Program environmentálního značení typu I, je certifikační systém vedený třetí nezávislou stranou, založený na základě 
uplatnění více kritérií, který uděluje licence opravňující k používání ekoznačky „Ekologicky šetrný výrobek“ a „Eko-
logicky šetrná služba“ (dále jen ekoznačka). Ekoznačka, v rámci určité skupiny výrobků nebo služeb, označuje výro-
bek / službu s nižším dopadem na životní prostředí během jejich životního cyklu.
Tato Pravidla Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP) stanovují zásady a postupy pro:
-  výběr kategorií, tzn. skupin výrobků / služeb,
-  stanovení požadavků, které musí výrobky / služby dané kategorie splnit, aby mohly být oprávněně považovány za 

ekologicky šetrné,
-  posuzování a prokazování splnění požadavků,
-  udělení licence k používání ekoznačky, 
-  provádění kontroly shody vlastností označených výrobků / služeb se stanovenými požadavky na hodnocení a dodržo-

vání podmínek licencí opravňujících držitele k užívání ekoznačky.

Používané výrazy značí:
Výrobková kategorie / kategorie služeb - skupina výrobků / služeb používaných pro stejné účely a rovnocenných 
v užití, které jsou jako rovnocenné chápány spotřebitelem.
Odpovědné orgány - Ministerstvo životního prostředí (garant Programu) a CENIA, česká informační agentura život-
ního prostředí (dále jen CENIA), pracoviště Agentura pro ekologicky šetrné výrobky a služby (výkonný orgán) (dále jen 
Agentura), která je v ČR pověřena příslušnými kompetencemi a výkonnými činnostmi. Agentura je orgán nezávislý na 
stranách zainteresovaných v systému ekoznačení.
Licence - právo užívat ochrannou známku, které je poskytováno na základě uzavřené licenční smlouvy mezi vlastníkem 
ochranné známky (odpovědným orgánem) a nabyvatelem.
Licenční smlouva – smlouva, kterou uzavírá vlastník ochranné známky (odpovědný orgán) s fyzickou či právnickou osobou 
(nabyvatel, popř. držitel licence) a na jejímž základě je poskytováno právo užívat ji podle pravidel certifikačního systému.
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Držitel licence - fyzická nebo právnická osoba pověřená odpovědným orgánem k používání ekoznačky.
Zainteresované strany - všechny strany ovlivněné systémem ekoznačení, výrobci, dovozci, provozovatelé služeb, řemesel, 
živností (včetně mikro, malých a středních podniků), profesní a obchodní organizace, nevládní a spotřebitelské organizace.

Článek 1
Cíle a zásady Programu

Základní cíle a zásady dobrovolného a výběrového Programu, zavedeného v ČR na základě usnesení vlády č. 159/1993, 
zůstávají v platnosti. Jedná se o následující zásady společné všem světovým systémům ekoznačení:
- zásada dobrovolnosti, jež napomáhá nevytvářet bariéry v obchodování, 
- zásada srozumitelnosti, týká se kritérií, hodnocení a kontrolování pro všechny zainteresované, 
- zásada věrohodnosti, týká se nestranného řízení programu a hodnocení výrobků / služeb nezávislou   autoritou,
- zásada otevřenosti, týkající se volného přístupu žadatelů bez ohledu na hranice států, 
- zásada časového omezení propůjčení ekoznačky, v souladu s platností kritérií pro hodnocení,
- zásada finálnosti výrobku, týká se udělení ekoznačky výrobku jako celku a nikoli jeho částem,
- zásada vyloučení výrobků pro něž platí jiné specifické předpisy, viz čl. 2 bod 4 a 5, 
- zásada práce s multi-kriteriálním přístupem, kdy celý životní cyklus výrobku/služby je zkoumán ohledně všech jeho 
případných vlivů na životní prostředí,
- zásada orientace především na výrobky spotřebního charakteru.

Článek 2
Rozsah

1. Ekoznačka může být udělena výrobkům / službám, které splňují základní užitné a environmentální požadavky a navíc spe-
cifická environmentální kritéria. Tyto požadavky a kritéria musí být stanoveny pro výrobkové kategorie / kategorie služeb.
2. Výrobková kategorie / kategorie služeb musí pro účast v Programu splňovat následující podmínky:
a)  musí představovat významný objem prodeje a obchodu na trhu
b)  musí mít, v jednom nebo více stádiích životního cyklu, významný environmentální dopad v globálním nebo regionál-

ním měřítku a/nebo obecné povahy
c)  musí představovat významný potenciál pro zlepšení životního prostředí prostřednictvím výběru spotřebitelů a také podnět pro vý-

robce nebo provozovatele služeb, aby zvyšovali konkurenci nabídkou výrobků / služeb, které splňují podmínky ekoznačky
d) významná část objemu prodeje výrobků musí být prodávána pro konečnou spotřebu.
3. Výrobková kategorie / kategorie služeb může být rozdělena do podskupin s odpovídající úpravou specifických en-
vironmentálních kritérií tam, kde to povaha výrobků / služeb vyžaduje s ohledem na zajištění optimálního potenciálu 
ekoznačky na ovlivnění zlepšení životního prostředí.
4. Ekoznačka nesmí být udělena látkám nebo přípravkům, které české právní předpisy nebo právní předpisy EU klasifikují jako velmi 
toxické, toxické či nebezpečné. Nesmí být udělena ani zboží vyráběnému technologií, která je pravděpodobně významně škodlivá 
lidskému zdraví a/nebo životnímu prostředí nebo zboží, které by při normálním užívání mohlo být spotřebitelům škodlivé.
5. Tato Pravidla se nevztahují na výrobky pro něž platí jiné specifické předpisy (např. potraviny, nápoje, farmaceutické 
výrobky a lékařská zařízení, zbraně a výbušniny).

Článek 3
Základní užitné a environmentální požadavky

1. Účelem základních požadavků je zajistit, aby výrobek / služba byl svými užitnými a technickými parametry plně srov-
natelný s konkurenčními výrobky / službami sloužícími stejnému účelu a byl vyráběn v souladu se zákony a předpisy, 
které se vztahují k ochraně životního prostředí.
2. Ekoznačka může být udělena jen výrobku / službě s vlastnostmi, které umožňují významně ovlivňovat klíčové envi-
ronmentální aspekty, identifikované podle matice hodnotící životní cyklus výrobků / služeb. Matice je uvedena v pří-
loze č. 1 k těmto Pravidlům.

Článek 4
Specifická environmentální kritéria a postup pro jejich stanovení

1. Specifická environmentální kritéria jsou požadavky na tzv. ekologické vlastnosti výrobku / služby, stanovené podle 
příslušných kategorií a s ohledem na každý z klíčových environmentálních aspektů identifikovaných podle matice hod-
notící životní cyklus. Splněním kritérií se označený výrobek / služba odlišuje od ostatní produkce. Metodologické poža-
davky a procedurální zásady pro stanovení environmentálních kritérií jsou uvedeny v příloze č. 2 k těmto Pravidlům.
2. Specifická environmentální kritéria a základní užitné a environmentální požadavky, včetně těch, které mohou být ve 
vztahu k podskupinám jednotlivé kategorie, jsou uváděny a zveřejňovány v příslušné Technické směrnici MŽP s poža-
davky pro propůjčení ekoznačky (dále jen Směrnice). Doba platnosti Směrnice je tři roky. Prodloužení, ukončení či pře-
pracování kritérií je oznamováno Agenturou v dostatečném časovém předstihu před koncem platnosti kritérií všem zain-
teresovaným stranám. Směrnice je zveřejňována na webových stránkách odpovědných orgánů. 
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Článek 5
Odpovědné orgány

1. Orgány zodpovědnými za provádění úkolů stanovených v těchto Pravidlech jsou MŽP jako garant a odpovědný orgán 
Programu a CENIA, Agentura jako odpovědný a výkonný orgán Programu.
2. Kompetence a povinnosti odpovědných orgánů a pravidla pro jejich koordinaci:
Ministr životního prostředí
-  schvaluje a podepisuje Pravidla MŽP a jednotlivé Směrnice s požadavky pro propůjčení ekoznačky,
-  schvaluje a podepisuje certifikát udělující ekoznačku konkrétnímu výrobku / službě,
-  vyjadřuje se ke všem základním a určujícím otázkám rozvoje Programu.
Ministerstvo životního prostředí, odbor ekonomiky životního prostředí, je garantem Programu a jeho odpovědným orgá-
nem, jehož úkolem je zejména:
-  zveřejňování schválených Směrnic,
-  zajišťování informací a propagace systémů ekoznačení,
-  zveřejňování dosažených výsledků,
-  zajišťování veřejného předávání ekoznaček (certifikátů) držitelům,
-  vydávání podrobnějších informací, metodik a následných dokumentů k provádění těchto Pravidel.
MŽP je spolu s Agenturou rovněž odpovědným orgánem ve smyslu realizace systému ekoznačení EU v ČR.
Agentura: 
-  je odpovědným a výkonným orgánem Programu, současně vykonává funkci sekretariátu Rady pro ekologicky šetrné 

výrobky (dále jen Rada),
-  je odpovědným výkonným orgánem systému ekoznačení EU v ČR.
Činnosti Agentury jsou podrobně uvedeny v příloze č. 5 k těmto Pravidlům.

3. Ve vztahu k systému ekoznačení Společenství plní odpovědné orgány povinnosti vyplývající z Nařízení č. 1980/2000 
a Rozhodnutí Komise 2006/402/ES.

Článek 6
Ostatní orgány a zainteresované strany v Programu

Rada pro ekologicky šetrné výrobky (dále jen „Rada“)
Rada je zřízena jako poradní a odborný orgán ministra pro Program. V Radě jsou zastoupeni představitelé zainteresova-
ných stran, státní správy, průmyslových svazů, nevládních organizací, vysokých škol a příslušných organizací reprezen-
tujících zájmy ochrany spotřebitelů, program jakosti apod.
Statut Rady je uveden v příloze č. 4 k těmto Pravidlům.

Česká obchodní inspekce
Česká obchodní inspekce je kontrolním orgánem ve smyslu § 23 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, 
ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o ochraně spotřebitele“), zabezpečujícím dodržování ustanovení § 18b zákona 
o ochraně spotřebitele, podle kterého nesmí nikdo neoprávněně užívat ekoznačku Společenství.

Článek 7
Přihlášení výrobku / služby a poskytnutí práva k užívání ekoznačky

1. Přihlášky k výběrovému řízení mohou předkládat výrobci, dovozci, provozovatelé služeb, velkoobchodníci i maloob-
chodníci. Přihláška, vybavená příslušnými doklady o splnění požadavků, se předkládá Agentuře.
2. Na základě přihlášky a ověření, že výrobek / služba splňuje veškeré požadavky stanovené pro kategorii výrobků / slu-
žeb příslušnou Směrnicí, vypracuje Agentura souhrnnou zprávu o splnění požadavků s návrhem, aby ministr životního 
prostředí, svým podpisem příslušného certifikátu poskytl výrobku / službě právo k užívání ekoznačky.
3. Agentura ověřuje splnění požadavků a kritérií převážně prostřednictvím akreditovaných a autorizovaných orgánů na 
základě příslušných norem a předpisů nebo s využitím odpovídající dokumentace předložené přihlašovatelem. Způsoby 
a metody ověřování jsou pro danou výrobkovou kategorii / kategorii služeb vždy stanoveny v příslušné Směrnici.
4. Agentura spolupracuje s ostatními odpovědnými orgány členských států EU s cílem zajistit přesnou a důslednou im-
plementaci hodnotících a ověřovacích procedur.

Článek 8
Ekoznačka

Vzory ekoznačky „Ekologicky šetrný výrobek“ a ekoznačky Společenství jsou uvedeny v příloze č. 3 k těmto Pravidlům.
V případě užívání ekoznaček pro konkrétní výrobek / službu je vzor navíc doplněn o číselné identifikační znaky, stanovené Agenturou 
ve smlouvě o poskytnutí práva k užívání ekoznačky. Číselný identifikační znak má přímou vazbu na Směrnici a zprostředkovaně tak 
informuje o klíčových environmentálních aspektech, které jsou při hodnocení výrobku posuzovány v rámci dané kategorie.

Článek 9
Podmínky užívání ekoznačky

1. Časové a další podmínky užívání ekoznačky, práva a povinnosti smluvních stran, včetně sankcí a ustanovení pro od-
nětí oprávnění k jejímu užívání, stanovuje smlouva uzavřená mezi Agenturou a držitelem ekoznačky. Oprávnění k uží-
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vání ekoznačky je posuzováno a smlouva revidována či ukončena po jakékoli změně kritérií. Do doby uzavření smlouvy 
a po jejím ukončení je zakázáno používat ekoznačku i odkazy na ni.
2. Zakázána je jakákoli falešná nebo jinak zavádějící reklama či užívání jiných značek a symbolů, které by mohly vést 
k záměně s ekoznačkou podle těchto Pravidel.
3. V souvislosti s užíváním ekoznačky Společenství nesmí podle § 18b zákona o ochraně spotřebitele nikdo neoprávněně 
tuto ekoznačku užívat. Kontrola dodržování tohoto ustanovení je v kompetenci České obchodní inspekce (viz čl. 6).

Článek 10
Propagace ekoznačení a ekoznačky

Vzhledem k tomu, že je nezbytné soustavně spotřebitelům vysvětlovat význam ekoznačky a ekoznačení a účinně tak ovlivňovat roz-
hodování zákazníků při výběru výrobků nebo služeb, vytyčují tato Pravidla mezi prioritní cíle činnosti zainteresovaných stran vhod-
ným a účinným způsobem propagovat ekoznačení a podporovat tak rozšíření užívání ekologicky šetrných výrobků / služeb.
Odbor ekonomiky životního prostředí a odbor pro styk s veřejností MŽP ve spolupráci s Agenturou, koordinují propagaci 
ekoznačení a ekoznačky v souvislosti s dalšími aktivitami MŽP, zejména:
- veřejné předání ekoznačky do třech měsíců od udělení ekoznačky ministrem životního prostředí,
- průběžnou podporu rozvoje Programu propagačními aktivitami, informačními kampaněmi pro spotřebitele, výrobce, 
dovozce, obchodníky a veřejnost.

Článek 11
Program a ostatní systémy ekoznačení v zahraničí 

Odpovědné orgány Programu zajistí nezbytnou koordinaci mezi Programem a systémem ekoznačení EU a dalšími zahraničními národ-
ními systémy ekoznačení zapojenými v Global Ecolabelling Network (GEN) a to zejména při výběru výrobkových kategorií / kategorií 
služeb, při vývoji a změnách environmentálních kritérií a změnách způsobů jejich ověřování jak na národní úrovni, tak i na úrovni EU.
V případě, že výrobek / služba ponese spolu s českou ekoznačkou i ekoznačku EU nebo ekoznačku jiného národního 
systému, budou tyto ekoznačky zobrazeny nebo uváděny vždy společně.

Článek 12
Poplatky

Přihláška k výběrovému řízení pro uzavření smlouvy, opravňující k užívání české ekoznačky, podléhá platbě přihlašova-
cího (registračního) poplatku k úhradě nákladů spojených s vyřízením žádosti.
Prodloužení smlouvy podléhá platbě poplatku k úhradě nákladů spojených s vyřízením žádosti. 
Přihláška k výběrovému řízení pro uzavření smlouvy opravňující k užívání ekoznačky EU podléhá platbě přihlašovacího 
(registračního) poplatku k úhradě nákladů spojených s vyřízením žádosti. Užívání ekoznačky EU podléhá rovněž platbě 
pravidelného ročního poplatku, stanoveného v souladu s ustanoveními příslušných předpisů EU.
Stanovení poplatků a nakládání s vybíranými finančními prostředky jsou specifikovány v příloze č. 6 k těmto Pravidlům.

Článek 13
Sankce

V případě zneužití ekoznačky (např. ve spojitosti s jiným výrobkem / službou než kterému byla udělena) bude Agentura 
postupovat v souladu s příslušným článkem smlouvy podle čl. 9 těchto Pravidel.
Dozor nad správným a oprávněným užíváním ekoznačky Společenství provádí Česká obchodní inspekce (viz čl. 6). V případě 
protiprávního jednání ukládá Česká obchodní inspekce pokutu podle § 24 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele.

Článek 14
Přechodná ustanovení

Tato Pravidla ruší Základní dokumenty Národního programu ze dne 15. 4. 1995.
Dosavadní rozhodnutí Agentury jako odpovědného výkonného orgánu a uzavřené smlouvy opravňující k užívání 
ekoznačky zůstávají v platnosti dokud nebudou revidovány nebo jejich platnost ukončena.

Článek 15
Závěrečná ustanovení

Tato Pravidla nabývají účinnosti dnem schválení ministrem životního prostředí.
Nedílnou součástí Pravidel jsou Přílohy č. 1 až 8.
Příloha č. 1  Příklad matice hodnotící životní cyklus výrobků nebo služeb
Příloha č. 2  Metodologické požadavky a procedurální zásady pro stanovení environmentálních kritérií pro udělování ekoznačky
Příloha č. 3  Vzor ekoznačky, ochranné známky „Ekologicky šetrný výrobek“ a ekoznačky Evropské unie
Příloha č. 4  Statut Rady pro ekologicky šetrné výrobky, seznam členů Rady
Příloha č. 5  Agentura pro ekologicky šetrné výrobky / služby
Příloha č. 6  Pravidla pro nakládání s finančními prostředky Programu
Příloha č. 7  Přihláška pro uzavření smlouvy k získání ekoznačky EŠV/ekoznačky EU
Příloha č. 8  Licenční smlouva pro používání české ekoznačky EŠV/ekoznačky EU
V Praze dne 30. srpna 2006.
 RNDr. Libor Ambrozek
 ministr životního prostředí České republiky
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Příloha č. 1

Příklad matice hodnotící životní cyklus výrobků nebo služeb
(podle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1980/2000 o revizi systému udělování ekoznačky EU)

ŽIVOTNÍ CYKLUS VÝROBKU NEBO SLUŽBY

Environmentální 
aspekty

Výrobky (zboží) Služby

Předvýroba
/suroviny

Výroba
Distribuce 
(vč. obalů)

Užití
Znovuvyužití /

recyklace
/odstranění

Pořizování 
zboží pro 

služby 

Provedení 
služeb

Nakládání 
s odpady

Emise do ovzduší

Emise do vody

Ochrana půdy

Množství 
a nebezpečnost 
odpadů

Spotřeba energie
Spotřeba vody

Péče o přírodní 
zdroje

Prevence globálního 
oteplování

Ochrana ozónové 
vrstvy

Environmentální 
bezpečnost

Hluk

Ochrana ekosystémů 
(Biodiversita)

Příloha č. 2

Metodologické požadavky a procedurální zásady pro stanovení 
environmentálních kritérií pro udělování ekoznačky

(podle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1980/2000 o revizi systému udělování ekoznačky EU)

Proces identifikace a výběru klíčových environmentálních aspektů i výběr environmentálních kritérií a metod jejich ově-
řování pro udělení ekoznačky obsahuje následující kroky a zásady:
- studie proveditelnosti a marketingová studie
- zohlednění životního cyklu
- analýza zlepšení
- návrh environmentálních kritérií

Studie proveditelnosti a marketingová studie
Studie proveditelnosti a marketingová studie bude posuzovat různé typy výrobkových kategorií vyskytující se na trhu ČR, 
vyráběná množství, vývoz, dovoz a strukturu trhu v ČR.
Budou hodnoceny představy spotřebitelů, funkční rozdíly mezi typy výrobků a potřeba identifikace podskupin. 
V současnosti zastupuje studii proveditelnosti technická zpráva. 
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Zohlednění životního cyklu
Potřebná kritéria pro klíčové environmentální aspekty budou vyvinuta a definována na základě analýzy životního cyklu 
a vývoj bude proveden v souladu s mezinárodně uznávanými metodami a normami.

Analýza zlepšení
Posouzení (úvaha) zlepšení bude brát v úvahu zejména následující aspekty:
-  teoretický potenciál pro zlepšení životního prostředí ve spojení s možnými změnami zavedenými do struktur trhu. 

Bude založeno na hodnocení zlepšení z posouzení životního cyklu,
- technická, průmyslová a ekonomická proveditelnost výroby a modifikací trhu,
- přístupy spotřebitelů, vnímání a preference, které mohou ovlivnit efektivitu ekoznačky.

Návrh kritérií
Návrh environmentálních kritérií bude brát v úvahu relevantní environmentální aspekty, které jsou ve vztahu k dané vý-
robkové kategorii.

1. Zapojení zainteresovaných stran
Do všech těchto kroků budou zapojeny zainteresované strany.
Bude vyvinuto co největší úsilí, aby bylo v průběhu procesu dosaženo konsensu, s cílem dosáhnout co nejvyšší úrovně 
ochrany životního prostředí.
Bude zvážena možnost vytvářet pro stanovení kritérií pro ekoznačku pro každou výrobkovou kategorii speciální ad hoc 
pracovní skupinu zahrnující, mimo zástupců odpovědných orgánů a Rady, zástupce výše zmíněných zainteresovaných 
stran.

2. Otevřené konzultace a transparentnost
Budou vedeny otevřené konzultace, výsledky různých stádií práce se zpřístupní zájemcům, jejichž připomínky budou 
brány v úvahu.

3. Důvěrnost
Bude zaručena důvěrnost informací poskytnutých jednotlivci, veřejnými organizacemi, soukromými společnostmi, zá-
jmovými skupinami, zainteresovanými stranami a jinými zdroji.

Příloha č. 3

Vzor ekoznačky, ochranné známky „Ekologicky šetrný výrobek“

Ochranná známka smí být používána pouze v jednobarevném, a to černém nebo zeleném provedení. Zelené prove-
dení ochranné známky „Ekologicky šetrný výrobek“ musí mít zabarvení podle systému PANTONE 347 CV (10 dílů 
PANTONE PROCESS BLUE 62,5 a 6 dílů PANTONE YELLOW 37,5).

K ochranné známce je držitel povinen na místě vyznačeném ustanovením smlouvy uvádět identifikační číslo. Při volbě 
velikosti ochranné známky musí být dodržen poměr rozměrů podle uvedeného vzoru.
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Vzor ekoznačky EU

EUROPEAN UNION ECO-LABEL

Uděleno zboží nebo službám,
které splňují environmentální požadavky

systému EU pro udělování ekoznačky 

Registrační číslo licence:

Příklady informací připojených k ekoznačce:

Přispívá ke snížení znečištění vody a půdy

Přispívá ke snížení množství odpadů

Podporuje užívání druhotných surovin

Příloha č. 4

Statut Rady pro ekologicky šetrné výrobky

Článek 1
Základní ustanovení

1.1 Ministerstvo životního prostředí na základě usnesení vlády ČR ze dne 7. dubna 1993 č. 159 o přípravě národního 
systému značení ekologicky šetrných výrobků zřizuje Radu pro ekologicky šetrné výrobky (dále jen „Rada“).

1.2 Rada je stálým koncepčním, koordinačním a odborným poradním orgánem ministra životního prostředí v Národním 
programu označování výrobků ochrannou známkou „Ekologicky šetrný výrobek“ (dále jen „Program“).

1.3 Rada je složena ze zástupců různých oblastí hospodářského a společenského života, kteří působí zejména ve sféře 
ochrany životního prostředí a ochrany spotřebitelů, v oblasti výroby, vědy a výzkumu a dále z představitelů vybra-
ných ústředních orgánů státní správy.

1.4 Členství v Radě je čestnou funkcí a je vykonáváno bez nároků na odměnu.
1.5 Výkonným orgánem Rady je Agentura pro ekologicky šetrné výrobky (dále jen „Agentura“), která zároveň plní 

funkci sekretariátu Rady.

Článek 2
Působnost Rady

2.1 Rada uskutečňuje koncepční činnost a dohled nad Programem a zajišťuje účinnou součinnost Ministerstva životního 
prostředí s ostatními ministerstvy a zainteresovanými stranami.

2.2 Rada posuzuje a doporučuje návrhy na stanovení kategorií vhodných pro hodnocení ekologicky šetrných výrobků, 
případně sama takové návrhy připravuje.

2.3 Rada posuzuje požadavky a kritéria pro hodnocení ekologicky šetrných výrobků, uváděné v navrhovaných směrni-
cích pro posuzování ekologicky šetrných výrobků (dále jen „Směrnice“) a doporučuje ministrovi životního prostředí 
schválení Směrnic.

2.4 Rada doporučuje změny, revize nebo prodloužení platnosti Směrnic.
2.5 Rada ve vybraných případech prověřuje, zda u držitele licence k ochranné známce „Ekologicky šetrný výrobek“ 

jsou zajištěny podmínky, které ve výrobě, kontrole, zkoušení, přepravě apod. musí být trvale splněny, takže ke spo-
třebiteli se nedostanou výrobky neodpovídající příslušným Směrnicím.
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2.6 Rada předkládá ministru životního prostředí podněty a doporučení na rozvoj Programu, systému podpory a moti-
vace.

2.7 Rada posuzuje a doporučuje návrhy na podpůrné programy.
2.8 Rada se vyjadřuje ke zprávě o činnosti Agentury.
2.9 Rada se vyjadřuje ke všem námětům a stížnostem adresovaným Radě.
2.10 Rada má právo využívat odborných služeb Agentury .

Článek 3
Složení a organizace Rady

3.1 Předsedou Rady je náměstek ministra životního prostředí. Tajemníkem Rady je příslušný odborný pracovník 
Ministerstva životního prostředí – člen Rady.

3.2 Předsedu Rady jmenuje ministr životního prostředí. Ostatní členy Rady jmenuje předseda Rady, který je rovněž 
oprávněn zprostit členy jejich členství v Radě.

3.3 Délka funkčního období člena Rady jsou tři roky, přičemž počet funkčních období není omezen.
3.4 Z vážných důvodů může být člen Rady při zasedání Rady zastoupen náhradníkem ze stejné organizace, kterou v 

Radě zastupuje. Náhradník má hlasovací právo tehdy, je-li členem Rady k zastupování písemně pověřen.
3.5 Rada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpolovičního počtu jejích členů. K přijetí usnesení je nutná většina hlasů 

přítomných členů.
3.6 Finanční náklady člena Rady spojené s účastí na zasedání Rady a vzniklé v souvislosti s činností podle článku 2.5 

hradí organizace, jejímž je člen Rady pracovníkem.
3.7 Rada je oprávněna zřizovat dočasné pracovní skupiny odborníků k řešení vybraných úkolů. Stanovuje jejich složení 

a definuje jejich činnosti a cíle.

Článek 4
Práva a povinnosti členů Rady

4.1 Členové Rady mají právo:
• zaujímat během zasedání Rady nezávislá stanoviska k projednávaným otázkám a předloženým podnětům, ná-

vrhům a podkladům,
• předkládat vlastní návrhy k programu činnosti Rady a požadovat jejich projednání,
• přizvat se souhlasem předsedy nebo tajemníka Rady k jednotlivým bodům zasedání další odborníky, případně 

navrhnout předsedovi Rady vyžádání dalších znaleckých posudků a expertiz,
• vyžádat si jednotlivé odborné materiály a zprávy, související s činností Agentury,
• zúčastňovat se významných akcí souvisejících s realizací Programu.

4.2 Členové Rady jsou povinni:
• účastnit se osobně všech zasedání Rady, při své neúčasti včas informovat předsedu nebo tajemníka a dohodnout 

s ním lhůtu pro předání písemného stanoviska,
• připravovat podklady pro zasedání Rady v rámci projednávané problematiky a plnit stanovené úkoly,
• účastnit se práce dočasných pracovních skupin zřízených Radou,
• plnit úkoly stanovené usnesením Rady,
• předávat informace o činnosti Rady organizaci, kterou zastupují,
• svým vystupováním nepoškozovat činnost a dobré jméno Programu,
• přispívat k veřejné informovanosti o cílech a zásadách Programu a o svých veřejných vystoupeních včetně in-

terview, populárních i odborných článcích informovat ostatní členy Rady.

Článek 5
Závěrečná ustanovení

5.1 Způsob jednání Rady upravuje Jednací řád Rady.
5.2 Tento Statut nabývá účinnosti dnem 1. září 2005 a nahrazuje Statut, jež byl v účinnosti od 1. května 1995.

 RNDr. Libor Ambrozek, v.r.
 ministr životního prostředí
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Příloha č. 5

AGENTURA PRO EKOLOGICKY ŠETRNÉ VÝROBKY / SLUŽBY
Základním dokumentem, který stanovuje základní principy a pravidla vnitřního řízení, obecnou a odbornou působnost 
a organizační strukturu Agentury pro ekologicky šetrné výrobky (dále jen „Agentura“), je Organizační řád CENIA, české 
informační agentury životního prostředí, vydaný 15.12.2005. 

Článek 1
Odborná působnost Agentury

1. Agentura je:
a) odpovědným a výkonným orgánem Programu, 
b) odpovědným a výkonným orgánem systému ekoznačení EU v ČR,
c) sekretariátem Rady pro ekologicky šetrné výrobky,
d) odborným pracovištěm, které zajišťuje informační a poradenské služby i pro další typy environmentálních značek 
a prohlášení podle mezinárodních norem řady ISO 14 000, konkrétně ČSN SO 14 021 a ČSN ISO /TR 14 025. 
Agentura spolupracuje s tuzemskými a zahraničními organizacemi, které se zabývají jinými typy environmentálního zna-
čení, problematikou jakosti, akreditace, certifikace, zkušebnictví a normalizace. Shromažďuje informace a poznatky vědy 
a výzkumu z těchto zdrojů, provádí jejich analýzu a navrhuje způsob jejich využívání v Národním programu.
Metodicky je Agentura řízena odborem ekonomiky životního prostředí MŽP, garantem Programu.

2.  Podrobná specifikace činností Agentury včetně odpovědností:
a)  Vedoucí Agentury je odpovědný:
 -  za správnost prováděných činností Agentury, za přípravu smluvních vztahů včetně smluv o propůjčení práva 

k užívání české ekoznačky, ochranné známky „Ekologicky šetrný výrobek“, ekoznačky EU, prodlužování licenč-
ních smluv, apod.,

 -  za správu dat Programu, odborné zpracování datových souborů požadavků a kritérií pro propůjčení práva užívání 
ochranné známky uváděných ve Směrnicích, dat týkajících se držitelů licencí k užívání ochranné známky,

 -  za správnost prezentace těchto údajů, označených výrobků, firem a Směrnic na internetových stránkách CENIA a Programu, 
 -  ve spolupráci s předsedou Rady za výběr expertů a odborných pracovišť pro zpracování studií vyžadovaných v pro-

cesu výběru výrobkových kategorií a návrhů Směrnic,
 -  ve spolupráci s předsedou Rady za výběr posuzovatelů a oponentů zpracovaných Směrnic, 
 -  odpovídá za zpracování souhrnné zprávy o výsledku výběrového řízení, předávané ministrovi životního prostředí, 

která obsahuje hodnocení výrobku a posouzení žadatele. 

b)  Pracovníci Agentury zejména:
 -  spolupracují tvůrčím způsobem na řešení Národního programu, velkého projektu celostátního a tématického charak-

teru a jeho realizaci v praxi,
 -  samostatně zajišťují a organizují odborné činnosti při přípravě návrhů výrobkových kategorií a návrhů Směrnic s po-

žadavky a kritérii pro hodnocení výrobků / služeb, 
 -  samostatně zabezpečují a provádějí odborné činnosti spojené s posuzováním žadatelů a hodnocením výrobků v sou-

ladu s platnými Směrnicemi, jak ČR, tak Rozhodnutími EU, (příp. posuzování zajišťují ve spolupráci s dalšími ex-
perty), na závěr výběrového řízení zpracovávají souhrnnou zprávu o jeho výsledku,

 -  zabezpečují kontrolní činnosti vyplývající z požadavků Směrnic a licenčních smluv,
 - poskytují žadatelům informace, technické rady, obchodní služby, připravují technické zprávy,
 - vedou a aktualizují databáze označených výrobků, držitelů licencí a Směrnic,
 - zabezpečují činnosti související s funkcí Agentury jako sekretariátu Rady.

3. Průběh a lhůta výběrového řízení k propůjčení práva užívání ekoznačky v Agentuře
a) Výběrové řízení je zahájeno dnem přijetí přihlášky Agenturou. Přihlášku podává žadatel na příslušném formuláři a při-
kládá k ní dokumentaci, kterou prokazuje splnění požadavků a kritérií stanovených Směrnicí pro danou výrobkovou ka-
tegorii. Splňuje-li dokumentace požadované náležitosti, ke kterým patří nejen věcná správnost, ale také požadavek na 
časovou aktuálnost dokladů, které nesmí být starší než 12 měsíců, musí Agentura výběrové řízení ukončit do 30 dnů. 
V opačném případě se lhůta zahájení výběrového řízení počítá ode dne doplnění dokumentace.
b) V případě kladného výsledku výběrového řízení a následného souhlasu ministra životního prostředí s propůjčením ochranné známky, 
uzavře Agentura s přihlašovatelem smlouvu, ve které jsou přesně specifikována práva a povinnosti držitele ochranné známky. 

4. Výroční zpráva Agentury a důvěrnost informací získaných v rámci výběrového řízení 
a) Agentura vydává na konci kalendářního roku výroční zprávu o své činnosti odpovědného a výkonného orgánu Národního programu
b) Veškeré informace získané Agenturou o přihlašovateli, resp. držiteli licence jsou považovány za důvěrné a nesmí být 
bez souhlasu dotčeného subjektu sdělovány třetím osobám.
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Příloha č. 6

Pravidla pro nakládání s finančními prostředky Programu

Článek 1
Nakládání s finančními prostředky každoročně uvolněnými Ministerstvem životního prostředí na činnost Agentury

Účelem užívání těchto finančních prostředků je:

1.  zajistit běžné činnosti Agentury včetně mezd jejích pracovníků a dalších nákladových položek v rámci podmínek 
platných pro Agenturu jako odborné pracoviště CENIA (režie, cestovné, materiál, apod.). Zajistit výběrová řízení 
a s nimi související kontrolní činnosti,

2. zajistit další rozvoj Programu a realizaci programu ekoznačení EU,
2.1  zajistit činnosti předcházející zpracování Směrnice pro novou výrobkovou kategorii / kategorii služeb, tzn. od studie 

proveditelnosti přes návrh kritérií až k vlastnímu návrhu Směrnice. Zajistit spolupráci externích pracovišť, odborníků, 
expertů zpracovávajících oponentní posudky apod.,

2.2  zajistit zpracování podkladů pro revize stávajících Směrnic, zpracování odborných rešerší, překladů apod., 
2.3  zajistit kontrolní činnosti týkající se dodržování požadavků a kritérií Směrnic a podmínek stanovených smlouvou 

o právu k užívání ekoznačky. V případě zjištění nedostatků, nedodržení požadavků, kritérií nebo porušení ustanovení 
licenčních smluv, jsou náklady na kontrolní činnosti hrazeny držitelem licence ekoznačky.

Pro veškeré tyto činnosti platí, že jsou hrazeny přednostně z finančního příspěvku MŽP a následně stanoveného rozpočtu 
CENIA, pro daný úkol „Národní program označování ekologicky šetrných výrobků a služeb“.
Doplňkovým zdrojem finančních prostředků pro tyto účely mohou být i finanční prostředky z registračních – přihlašo-
vacích poplatků, placené žadatelem při podání přihlášky jako úhrada nákladů spojených s vyřízením přihlášky a dále fi-
nanční prostředky z ročních poplatků držitelů ekoznačky EU.

Článek 2
Revidovaná pravidla pro stanovení poplatků

1) Program – ekoznačka „Ekologicky šetrný výrobek“
Přihlašovací (registrační) poplatek: 20 000 Kč (667 EUR)
Roční poplatek: 0
Možnost slev:  50 % pro mikropodniky (pozn: podnik do 10 zaměstnanců)
  25 % pro malý a střední podnik (SME)
  15 % pro firmy se zavedeným systémem environmentálního managementu (registrovaným EMAS, cer-

tifikátem ISO 14 001), certifikátem čistší produkce a/nebo pro firmy, které již jsou držiteli ekoznačky 
udělené dle ISO 14 024, zahraniční nebo české ekoznačky.

Slevy je možné sčítat, maximálně však do výše 50 %.

SHRNUTÍ Poplatek v Kč Poplatek v EUR Sleva v %
Přihlašovací poplatek 20 000 Kč 667 EUR 0 %
Mikropodnik 10 000 Kč 335 EUR 50 %
SME 15 000 Kč 500 EUR 25 %
EMAS, ISO 14 001, CP, nebo 
ekoznačka dle ISO 14 024

17 000 Kč 567 EUR 15 %

Kombinace slev
11 000 Kč
12 000 Kč
14 000 Kč

367 EUR
400 EUR
467 EUR

45 %
40 %
30 %

Poplatek při prodloužení smlouvy o poskytnutí práva k užívání ekoznačky:
První prodloužení:  0
Druhé a každé další: 2 000 Kč
Počet prodloužení není omezen.

2) Program – ekoznačka „Ekologicky šetrná služba“
  (k datu vydání revidovaných základních dokumentů Národního programu se pravidla týkají kategorií „Turistické uby-

tovací služby“ a „Služby v kempech“)
Přihlašovací (registrační) poplatek: 10 000 Kč (337 EUR)
Možnost slev:   50 % pro mikropodnik, malý a střední podnik (SME), podnik s registrovaným EMAS, certifikátem ISO 

14 001, certifikátem čistší produkce, ekoznačkou podle ISO 14 024
Roční poplatek: 5 000 Kč (167 EUR)
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Možnost slev:  50 % pro mikropodnik, malý a střední podnik (SME), podnik s registrovaným EMAS, certifikátem ISO 
14 001, certifikátem čistší produkce nebo ekoznačkou podle ISO 14 024

3) Program udělování ekoznačky EU „The Flower“ v České republice
První tři žadatelé - firmy, které podají přihlášku v každé výrobkové kategorii: 
Přihlašovací poplatek: 9 000 Kč (300 EUR)
Roční poplatek: 15 000 Kč (500 EUR) 
Slevy: 0
Každý další žadatel – firma jejíž přihláška je čtvrtá a další v pořadí v dané výrobkové kategorii:
Přihlašovací poplatek: 9 000 Kč (300 EUR)
Roční poplatek: 0,15 % z ročního obratu označeného výrobku na trhu v rámci EEA; 
 minimum  15 000 Kč (500 EUR);
 maximum 750 000 Kč (25 000 EUR)
Možnost slev: 25 % pro malé a střední podniky (tzv. SME)
 15 % podniky s certifikátem EMAS a/nebo ISO 14 001
 30 % výrobky s ekoznačkou dle ISO 14 024 (jiné národní ekoznačky)
Slevy je možné sčítat do maximální výše 50 % při zachování minima
 

Článek 3
Užívání finančních prostředků

Cílem užívání finančních prostředků z vybíraných poplatků je hlavně: 
 - financování činností a materiálů souvisejících s propagací programů ekoznačení a ekoznaček,
 - informování veřejnosti o zásadách, cílech, výsledcích a rozvoji programů ekoznačení,
 - financování seminářů, vzdělávacích akcí pro pracovníky Agentury, členy Rady,
 -  financování všech akcí, které souvisejí s propagací programů ekoznačení a zároveň se slavnostním předáváním pří-

slušných certifikátů s ekoznačkou,
 -  dílčí financování spoluúčasti MŽP na slavnostních akcích MPO při předávání certifikátů ekoznačení a příslušných 

cen za jakost, v průběhu akce „Listopad – měsíc kvality“, 
 -  financování činností, které jsou spojeny se spoluprací se zahraničními systémy ekoznačení, spolupráce s European 

Union Ecolabelling Board a Global Ecolabelling Network,
 -  financování přímých odměn pracovníkům Agentury, které mohou být vyplaceny na návrh předsedy Rady. Návrh 

ročních odměn je podmíněn předložením Výroční zprávy o činnosti Agentury ministrovi životního prostředí. 
Výsledná suma však může dosáhnout max. výše 10 % z vybraných poplatků v daném roce.

Uvolnění a použití všech finančních prostředků z vybíraných poplatků je vždy závislé na podané písemné informaci od-
bornému garantovi na MŽP a následném směrodatném vyjádření příslušného náměstka ministra ŽP, (v rozporných pří-
padech, na základě výsledného konsensu vedoucích představitelů MŽP a CENIA). Vystavení požadavků a písemných 
objednávek se řídí zásadami a pravidly CENIA. V případě návrhu mimořádného uvolnění celkové částky vyšší než 500 
tisíc Kč., je nutný písemný souhlas ministra životního prostředí, resp. porady vedení MŽP. 

Článek 4
Evidence poplatků a vyúčtování poplatků

Poplatky jsou řádně evidovány a ukládány na zvláštním bankovním účtu CENIA. Pro další rozvoj Programu může 
Agentura přijímat i sponzorské dary. Všechny sponzorské dary musí být řádně registrovány a uvedeny ve Výroční zprávě 
Agentury. Finanční prostředky získané formou sponzorských darů budou stejně jako poplatky vedeny na zvláštním ban-
kovním účtu CENIA.
Vyúčtování všech položek provede Agentura ve své Výroční zprávě za příslušné období.

Článek 5
Náklady na testování a posuzování výrobků/služeb

Náklady na testování a posuzování výrobku / služby v autorizovaných a akreditovaných pracovištích, zkušebnách a labo-
ratořích, atd, jsou hrazeny žadatelem, tj. na jeho vlastní náklady. 
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 Příloha č. 7
Národní program označování ekologicky šetrných výrobků a služeb

Přihláška

 reg. č..................................................
(vyplní Agentura)

k výběrovému řízení pro uzavření smlouvy o poskytnutí práva k užívání ochranné známky „Ekologicky šetrný 
výrobek“, „Ekologicky šetrná služba“

Přihláška je předkládána na základě Směrnice MŽP s požadavky pro propůjčení ochranné známky „Ekologicky šetrný 

výrobek“, v rámci výrobkové kategorie  .....................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

............................................................................  č.  ......................................................................................................................

schválené ministrem životního prostředí dne  ............................................................................................................................

Přihlašovatel

Název: ....................................................................................................................................................................................

Adresa:  ..................................................................................................................................................................................

IČO: .............................................................................  OKEČ:  ............................................................................................

Bankovní spojení:  .................................................................................................................................................................

Statutární orgán:  ....................................................................................................................................................................

Tel:  .............................................  Fax  ..................................................... e-mail:  ...............................................................

Pracovník pověřený jednáním:  .............................................................................................................................................

 Tel:  ............................................  Fax  .....................................................  e-mail:  ..............................................................

http://  .....................................................................................................................................................................................

Přihlašovatel je výrobcem, dovozcem, jiným subjektem*)  ..................................................................................................

Údaje o výrobku

Název a specifikace výrobku:  ...............................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

Číslo výrobku  ...................................................................................................................................  dle celního sazebníku.

Roční objem výroby – dovozu: *)  .............................................................   ..................................................................

 měrná jednotka  množství

Údaje o výrobci (vyplní se jen, není-li přihlašovatel výrobcem)

Název:  ...................................................................................................................................................................................

Adresa:  ..................................................................................................................................................................................

*) nehodící se škrtněte, ev. doplňte
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Přiložená dokumentace:

Přihlašovatel předloží dokumentaci prokazující splnění požadavků a kritérií stanovených pro příslušnou výrobkovou ka-
tegorii Směrnicí MŽP. Dokumentace musí být přehledně uspořádána a seřazena tak, aby to odpovídalo pořadí požadavků 
a kritérií ve Směrnici MŽP. 

Přihlašovatel podle potřeby přiloží další informace a dokumenty týkající se výrobku, firmy, nebo výrobní technologie. Např. 
kopie certifikátů jiných zahraničních ekoznaček nebo dalších ocenění, prospekty, výrobně-technickou dokumentaci. 

Přihlašovatel přiloží doklad o zaplacení registračního poplatku ve výši......................................... Kč na účet CENIA u KB 
Praha 4, č.ú. 199203510247/0100, var. symbol 80002.

Další ustanovení: 

Přihlašovatel se zavazuje, že umožní pracovníkům Agentury nebo Agenturou zmocněným odborníkům v době konání 
výběrového řízení seznámit se s celým cyklem výroby, resp. jeho částí a poskytne další informace potřebné pro zpraco-
vání posudku.

Přihláška se předkládá ve dvou vyhotoveních.

V ............................................................................................           dne................................................................
 
  přihlašovatel
 podpis a razítko statutárního orgánu  nebo zmocněnce přihlašovatele

Příloha č. 7a

Přihláška

Registrační číslo přihlášky: CZ/ ……… / ………
(vyplní Agentura, odpovědný orgán programu ekoznačení EU)

k řízení pro uzavření smlouvy o poskytnutí práva k užívání ekoznačky Evropské Unie

v rámci výrobkové kategorie „…………………………………“, pro kterou jsou stanovena kritéria hodnocení výrobků 
Rozhodnutím Komise č. ………………………………………… , ze dne ……………………………………………….

Přihlašovatel
Název: ....................................................................................................................................................................................
Adresa: ..................................................................................................................................................................................
IČO:  ......................................................................................................................................................................................
Bankovní spojení:  ...............................................................................................................................................................
Statutární orgán:  .................................................................................................................................................................
 Tel.:  ......................................................................  Fax:  .....................................................................................
   E-mail:  ................................................................................
Pracovník pověřený jednáním:  ..........................................................................................................................................
 Tel:  .......................................................................  Fax:  .....................................................................................
   E-mail:  ................................................................................

Webové stránky přihlašovatele:  ........................................................................................................................................

Přihlašovatel je výrobce, dovozce, jiný subjekt*):  ..........................................................................................................
*) nehodící škrtněte, event. doplňte



67

Jméno firmy a adresa místa výroby*):  .............................................................................................................................
*) pokud se liší od již zmíněné

Údaje o výrobku
Registrovaný obchodní název a specifikace výrobku (např. dle celního sazebníku):
................................................................................................................................................................................................

Popište, prosím, typ výrobku:  ...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

Roční objem výroby*):  .................................................................. (měrná jednotka)
 (množství)

Roční objem prodeje*):  ................................................................. (měrná jednotka)
 (množství)

Roční objem vývozu*):
roční objem tržeb:

Roční objem dovozu*):................................................. –................................................. (měrná jednotka, množství)
*) nehodící se škrtněte

Ostatní země, ve kterých je tento výrobek vyráběn ve stejné podobě:  ................................................................................

Ostatní země, ve kterých je výrobek prodáván*):

EU:  ........................................................................................................................................................................................
non EU:  ................................................................................................................................................................................
mimoevropské země:  ..........................................................................................................................................................
_____
*) pokud je prodáván pod jinými jmény, uveďte, prosím, i tato jména 

Další údaje vztahující se k přihlášení

Žádáte poprvé o udělení ekoznačky EU pro tento výrobek? 
Pokud výrobek není poprvé přihlašován, jsou zde nějaké změny, které nejsou zahrnuty v prvním udělení ekoznačky EU? 
Je výrobek označen v nějakém jiném programu ekoznačení? *) 

_____
*) pokud ano, uveďte v jakém a přiložte kopii certifikátu

Žádáte o snížení ročních poplatků z důvodu registrace EMAS nebo osvědčení certifikovaného systému environmentál-
ního managementu podle ISO 14 001, resp. čistší produkce? *) 

_____
*) pokud ano, přiložte jejich kopii 

Žádáte o snížení ročních poplatků z důvodu, že jste malým podnikem (tzv. SME)? *) 

_____
*) pokud ano, uveďte počet zaměstnanců

Přiložená dokumentace:
Přihlašovatel předloží dokumentaci prokazující splnění ekologických kritérií a požadavků stanovených pro příslušnou 
výrobkovou kategorii Rozhodnutím EU. Dokumentace (protokoly, osvědčení, čestná prohlášení), musí být přehledně 
uspořádána a seřazena tak, aby to odpovídalo pořadí kritérií a požadavků v Rozhodnutí EU. 

Přihlašovatel podle potřeby přiloží další informace a dokumenty týkající se výrobku, firmy, nebo výrobní technologie. 
Např. další ocenění, prospekty, výrobně-technickou dokumentaci.
Doklad o zaplacení přihlašovacího poplatku k získání ekoznačky EU - „The Flower“. Poplatky jsou hrazeny v EUR a za-
sílány na účet CENIA u KB Praha 4, č.ú. 19-9203510247, var. symbol 80002.



68

Přihláška se předkládá ve dvou vyhotoveních.

Závazky přihlašovatele
Jako zástupce žadatele o ekoznačku EU tímto prohlašuji, že jsem se seznámil s podmínkami programu ekoznačení EU, že:

1)  Souhlasím a přijímám ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1980/2000, týkajícího se programu 
ekoznačení EU, a jeho článku 2, ve kterém je uvedeno, že ekoznačka EU nesmí být udělena zboží vyráběnému způ-
sobem, který pravděpodobně významně škodí člověku a /nebo životnímu prostředí, nebo které by mohlo být škodlivé 
pro spotřebitele při jeho běžném používání.

2)  Souhlasím a přijímám standardní formu smlouvy o používání ekoznačky EU a smluvní postupy (práva a povinnosti) 
navržené Agenturou jako odpovědným a výkonným orgánem programu ekoznačení EU a beru na vědomí podmínky 
dohody platné po dobu trvání smlouvy.

3)  Zavazuji se k tomu, že výrobek splňuje ve všech ohledech kritéria programu ekoznačení EU a k tomu, že okamžitě 
ohlásím Agentuře jako odpovědnému a výkonnému orgánu programu ekoznačení EU jakékoliv závažné změny týka-
jící se plnění kritérií ekoznačení nebo výrobních postupů.

4)  Zavazuji se k poskytování pravdivých informací Agentuře, na jejichž základě se vypočte a hradí roční poplatek za 
užívání ekoznačky EU.

5) Přebírám zodpovědnost za správné a řádné užívání ekoznačky EU.
6)  Zavazuji se, že pracovníkům Agentury nebo Agenturou zmocněným zástupcům bude umožněno seznámit se s celým 

cyklem výroby, resp. jeho částí a budou jim poskytnuty další informace potřebné pro zpracování posudku.

Jméno a příjmení (hůlkovým písmem):  ................................................................................................................................

Datum:  ......................................................... Místo:  ............................................................................................................

Podpis a razítko: 

Závazky Agentury
1)  Agentura se zavazuje, že žádné třetí osobě neposkytne, ani sama nijak nepoužije informace, které jsou obsaženy v této při-

hlášce nebo jejích přílohách; to se nevztahuje na informace potřebné ke zpracování posudku (souhrnné zprávy) o splnění 
kritérií. Pokud nedojde k uzavření licenční smlouvy, sdělí Agentura důvody výhradně přihlašovateli.

2) Agentura potvrzuje, že převzala přihlášku a tímto dnem zahajuje výběrové řízení.

Jméno a příjmení (hůlkovým písmem):  ................................................................................................................................

Datum:  ......................................................... Místo:  ............................................................................................................

Podpis a razítko:

Příloha přihlášky EU

Poplatky za získání ekoznačky EU „The Flower“ v ČR

Vzhledem k situaci na českém trhu (výše povědomí o evropské ekoznačce mezi českými spotřebiteli, propagace 
ekoznačky…) je zapotřebí přihlédnout k výši poplatků za národní ekoznačku ČR. Je tedy nutné, vyjít žadatelům maxi-
málně vstříc, motivovat je a stanovit výše přihlašovacích i ročních poplatků na minimální možné hranici.

Poplatky jsou v následující struktuře a výši stanoveny pro první 4 roky od přístupu České republiky do Evropské 
unie, tj. do 1. května 2008.

První tři žadatelé z každé výrobkové kategorie

Přihlašovací poplatek 300 EUR
Roční poplatek 500 EUR

Přihlašovací poplatek je vybírán Agenturou jako odpovědným orgánem EU ekoznačení při přijetí přihlášky a po dobu 
platnosti smlouvy o používání ekoznačky EU není vybírán opakovaně (ani při revizi smlouvy či po renovaci výrobku, 
pokud ten nezmění posuzované vlastnosti). Je stanoven na minimální možné výši, bez možnosti slev.
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Roční poplatky jsou vybírány vždy jednou ročně a to na konci čtvrtletí, ve kterém byla ekoznačka EU udělena. Firma 
– držitel ekoznačky EU hradí roční poplatky po dobu platnosti smlouvy o používání ekoznačky, uzavřené s Agenturou, 
tzn. po dobu platnosti kritérií stanovených pro příslušnou výrobkovou kategorii Rozhodnutím EU. Je stanoven na mini-
mální možné výši, bez možnosti slev.
Náklady na testování výrobku jsou hrazeny žadatelem o ekoznačku.

Čtvrtý a další žadatel z každé výrobkové kategorie 

Přihlašovací poplatek 300 EUR

Roční poplatek

Ve výši 0,15 % ročního obratu označeného výrobku na trhu v rámci EEA
Minimum 500 EUR
Maximum 25 000 EUR

Možnost slev: 
 slevu 25 % mohou uplatnit:
 -  malé a střední podniky (definované Doporučením Komise ze dne 6. května 2003, dle 

obratu podniku)
 - žadatelé z rozvojových zemí

 slevu 15 % mohou uplatnit:
 - podniky s certifikátem EMAS a/nebo ISO 14001

 slevu 30 % mohou žadatelé uplatnit pro:
 - výrobky, označené ekoznačkou dle ISO 14024 (některou z národních ekoznaček) 

Slevy je možné sčítat, mohou dosáhnout maximální výše 50 % a výsledná částka musí být 
v rozsahu minimálních a maximálních poplatků

Příloha č. 8

Smlouva o poskytnutí práva k užívání ochranné známky  
„Ekologicky šetrný výrobek“ (licenční smlouva)

Na základě přihlášky registrované pod č........................... – .......................... a výsledku výběrového řízení uzavírají

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Agentura pro ekologicky šetrné výrobky
Kodaňská 10, 100 10 Praha 10-Vršovice
IČO: 45249130
Bankovní spojení: KB Praha 4, č.ú. 199203510247/0100
zastoupená Ing. Jiřím Hradcem, ředitelem,
jako majitel ochranné známky „Ekologicky šetrný výrobek“ (dále jen „Agentura“) na straně jedné

a
……
IČO:  ......................................................................................................................................................................................
Bankovní spojení:  .................................................................................................................................................................  
zastoupená  .............................................................................................................................................................................
jako nabyvatel licence k ochranné známce „Ekologicky šetrný výrobek“ (dále jen „nabyvatel“) na straně druhé tuto
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licenční smlouvu

čl. 1
Předmět smlouvy

Předmětem této licenční smlouvy je poskytnutí práva k užívání ochranné známky „Ekologicky šetrný výrobek“ (dále jen 
„ochranná známka“) pro výrobek:

……
(……)

čl. 2
Vzor ochranné známky

Závazný vzor ochranné známky je nedílnou součástí této licenční smlouvy. Ochranná známka smí být používána pouze 
v jednobarevném, a to černém nebo zeleném provedení. K ochranné známce je nabyvatel povinen na vyznačeném místě 
uvádět identifikační číslo …-….

čl. 3
Práva a povinnosti smluvních stran

a) Nabyvatel se zavazuje
1) užívat ochrannou známku jen pro výrobky, které jsou uvedeny v předmětu této licenční smlouvy,
2)  u výrobků, které jsou označeny ochrannou známkou, trvale dodržovat vlastnosti a podmínky, které jsou obsaženy ve 

směrnici s požadavky č. … - …… (dále jen „směrnice“), na jejímž základě byla přihláška k výběrovému řízení po-
dána, resp. revidované směrnice č. … - ……,

3) dodržovat podle čl. 2 této licenční smlouvy stanovený závazný vzor ochranné známky včetně identifikačního čísla,
4)  nepoužívat ochrannou známku ve spojení s jinými výrobky nebo v rámci všeobecné reklamy své firmy a nepřenechá-

vat ji třetí osobě,
5)  po dobu platnosti smlouvy soustavně užívat ochrannou známku k propagaci označeného výrobku a firmy v souladu 

s následujícími ustanoveními:
 - umísťovat ji přímo na výrobek nebo jeho obal,
  - umísťovat ji na propagační materiály, prospekty, letáky, návody pro uživatele a další výrobně technickou dokumen-

taci vztahující se k označenému výrobku,
 - umísťovat ji do všech typů článků pojednávajících o označeném výrobku a firmě,
 - umisťovat ji na výstavních expozicích firmy v rámci výstav a veletrhů,
 - užívat ji ve spojení se značkou „Česká kvalita“ podle samostatně předaných dispozic.
6)  není-li možno umístit ochrannou známku přímo na výrobku, řídit se podmínkami pro její umístění uvedenými v této 

licenční smlouvě,
7)  poskytovat pravdivé informace o významu ochranné známky, a to při prodeji nebo reklamě výrobků uvedených 

v předmětu této licenční smlouvy,
8)  umožnit Agentuře nebo jí zmocněnému zástupci provést kontrolu, zda jsou plněny podmínky stanovené směrnicí pro 

výrobky uvedené v předmětu této licenční smlouvy; při této kontrole poskytovat účelnou součinnost,
9)  neprodleně oznámit Agentuře překážky, které vznikly na jeho straně, a které mu brání v dodržování podmínek směr-

nice, případně podmínek této licenční smlouvy; stejně tak je-li omezován v užívání ochranné známky jiným subjek-
tem, nebo zjistí-li její neoprávněné užívání.

b)  Agentura se zavazuje utajovat veškeré poskytnuté informace a podklady týkající se nabyvatele a výrobků, které jsou 
předmětem této licenční smlouvy před třetími osobami; to se nevztahuje na případy oznámení o udělení licence nebo 
jejího odejmutí a důvody a informace s tím související.

čl. 4
Časové a další podmínky

1) Tato licenční smlouva se uzavírá na dobu od............................................. do.............................................

2)  Licenční smlouva může být na návrh nabyvatele písemným dodatkem prodloužena, pokud tomu nebrání změna nebo 
zrušení směrnice.

3)  Poruší-li nabyvatel povinnosti stanovené touto licenční smlouvou v čl. 3 sub a) 1-5 je Agentura oprávněna jednostranně odstou-
pit od této licenční smlouvy a to bez povinnosti vracet nebo zúčtovat do dne odstoupení od smlouvy registrační poplatek.

4)  Každá ze stran je oprávněna písemně vypovědět tuto licenční smlouvu kdykoliv s tříměsíční výpovědní lhůtou, která 
počne běžet 1. dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.

5)  Při jednostranném odstoupení Agentury od smlouvy podle odst. 3 tohoto článku nebo při výpovědi Agenturou a při 
skončení licenční smlouvy uplynutím doby, na kterou je sjednána, je nabyvatel oprávněn používat ochrannou známku 
až do doby vyčerpání již označených výrobků, nejdéle však po dobu tří měsíců po zániku této licenční smlouvy.
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čl. 5
Sankce

Za zneužití ochranné známky zaplatí nabyvatel Agentuře smluvní pokutu ve sjednané výši 100.000,- Kč. Pokud bude 
škoda vzniklá zneužitím ochranné známky, která je smluvní pokutou zajištěna, vyšší než sjednaná smluvní pokuta, má 
Agentura právo domáhat se rozdílu mezi skutečně vzniklou škodou a sjednanou smluvní pokutou. 

čl. 6
Zvláštní ujednání

Uzavřením této licenční smlouvy není dotčeno právo Agentury poskytnout právo užívání ochranné známky pro výrobky 
uvedené v předmětu smlouvy i dalšímu přihlašovateli, u kterého to doporučí výběrové řízení. Ochranná známka se musí 
v tom případě lišit identifikačním číslem.
Práva a povinnosti smluvních stran, která nejsou stanovena touto smlouvou, se řídí ustanoveními obchodního zákoníku 
a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zá-
stupci smluvních stran. 
Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro obě strany.

V Praze dne 

 ............................................................ ............................................................
 nabyvatel Agentura pro ekologicky šetrné výrobky
 (razítko a podpis) (podpis)

 ............................................................
ředitel CENIA, česká informační agentura životního prostředí

 (razítko a podpis)

Příloha č. 8a
Smlouva

registrační číslo CZ / …… / ……
vymezující podmínky používání ekoznačky Společenství „The Flower“

(licenční smlouva je v souladu s Rozhodnutím Komise č. 729/2000/ES o vzorové smlouvě vymezující podmínky pou-
žívání ekoznačky Společenství, ze dne 10. listopadu 2000)

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Agentura pro ekologicky šetrné výrobky
Kodaňská 10, 100 10 Praha 10 - Vršovice
IČO: 45249130
Bankovní spojení: KB Praha 4, č.ú. 199203510247/0100
zastoupená Ing. Jiřím Hradcem, ředitelem,
jako odpovědný a výkonný orgán programu udělování ekoznačky Společenství „The Flower“ v České republice (dále jen 
„Agentura“) na straně jedné

a

Firma:  ....................................................................................................................................................................................

Sídlo firmy:  ...........................................................................................................................................................................

IČO:  ......................................................................................................................................................................................

Bankovní spojení:  .................................................................................................................................................................
zastoupený/á
jako držitel licence k ekoznačce Společenství „The Flower“ (dále jen „držitel“) na straně druhé, se s ohledem na její po-
užívání dohodli a uzavírají tuto
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licenční smlouvu

čl. 1
Předmět smlouvy

Předmětem této licenční smlouvy je vymezení podmínek používání ekoznačky Společenství „The Flower“ (dále jen 
„ekoznačka EU“) pro výrobek:

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

čl. 2
Práva, povinnosti a závazky

2.1 Smlouva tvoří nedílný celek s certifikátem, který podepsal ministr životního prostředí České republiky dne ……. …. …… 
Smlouvou s registračním číslem CZ /……/…… je držiteli potvrzeno právo používat ekoznačku EU pro výrobek specifikovaný 
v čl. 1. Výrobek, vyráběný v České republice, splnil požadavky Rozhodnutí Komise č. ……/……/ES, které stanovuje ekologická 
kritéria pro výrobkovou kategorii „……………………………“. Rozhodnutí má platnost od …………….. do …………….., 
bylo schváleno ……………….. a zveřejněno v Úředním věstníku Evropských společenství L ……………………. Kritéria 
jsou uvedena v příloze této smlouvy.
2.2  Ekoznačka EU bude používána pouze ve tvaru a barvě stanovené v příloze této smlouvy a bude jasně viditelná. Právo 

používat ekoznačku EU se nevztahuje na užívání ekoznačky jako součásti ochranné známky.
2.3  Držitel zajistí, aby označený výrobek po celou dobu trvání smlouvy vyhovoval všem uvedeným podmínkám a usta-

novením, jakož i kritériím pro příslušnou výrobkovou kategorii a specifikaci ekoznačky EU, jež jsou uvedeny v pří-
lohách k této smlouvě a jsou platné v příslušném období.

2.4  Smlouva může být rozšířena na další výrobky, pokud výrobce doloží Agentuře doklady o splnění požadavků, stano-
vených příslušným Rozhodnutím Komise.

čl. 3
Propagace

3.1 Držitel bude poukazovat na udělení ekoznačky EU pouze v souvislosti s výrobkem uvedeným v čl. 1 této smlouvy.
3.2  Držitel nebude provádět reklamu, činit jakákoli prohlášení nebo používat jakoukoli značku či logo způsobem, který 

je nesprávný či zavádějící, nebo který by vedl k záměně s ekoznačkou nebo k jejímu zpochybnění.
3.3  Držitel na základě této smlouvy odpovídá za způsob, kterým se ekoznačka používá ve vztahu k jeho výrobku, ze-

jména v rámci reklamy.

čl. 4
Kontrola dodržování podmínek a kritérií

4.1  Agentura, včetně svých pověřených zmocněnců, může provádět veškerá či jakákoli potřebná opatření, aby zkontro-
lovala jak jsou držitelem v daném okamžiku dodržována kritéria příslušné výrobkové kategorie, podmínky používání 
ekoznačky EU a ustanovení této smlouvy. Za tímto účelem může Agentura požádat, aby jí držitel poskytl veškerou 
příslušnou dokumentaci k důkazu plnění uvedených podmínek.

4.2  Agentura, včetně svých pověřených zmocněnců, si rovněž může vyžádat (kdykoliv a bez předchozího upozornění) 
přístup do výrobních provozů držitele ekoznačky EU za účelem kontroly zmíněné v odstavci 1 tohoto článku. Držitel 
musí Agentuře přístup umožnit.

4.3 Držitel je povinen hradit přiměřené náklady vzniklé Agentuře v souvislosti s ustanoveními čl. 4.

čl. 5
Utajení

5.1  Pokud není Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1980/2000, o revizi systému udělování ekoznačky 
EU, a zejména jeho článkem 7 stanoveno jinak, Agentura ani žádný z jí pověřených zmocněnců nesmí vyzradit 
nebo použít k jakémukoli účelu, který nesouvisí s touto smlouvou, informace, k nimž získali přístup v průběhu 
hodnocení výrobku za účelem udělení ekoznačky EU nebo při kontrole dodržování podmínek a kritérií podle 
čl. 4 této smlouvy.

5.2  Agentura podnikne všechny vhodné kroky k zajištění ochrany dokumentů, které jí byly svěřeny, před zfalšováním 
a zneužitím.



73

5.3  Agentura rovněž podnikne všechny vhodné kroky k zajištění ochrany svěřených dokumentů před zničením a to ale-
spoň po dobu tří let od data skončení platnosti této smlouvy. Po skončení uvedené lhůty může Agentura tuto doku-
mentaci zničit.

čl. 6
Pozastavení platnosti a odejmutí ekoznačky EU

6.1  V případě, kdy držitel zjistí, že není schopen dodržovat podmínky používání ekoznačky EU nebo ustanovení obsa-
žená v článcích 1 - 4 této smlouvy, oznámí to Agentuře a přestane ekoznačku EU užívat do doby, než budou splněny 
zmíněné podmínky používání či ustanovení a Agentuře bude o tom podáno oznámení.

6.2  Jestliže Agentura dospěje k závěru, že držitel porušil některou z podmínek používání ekoznačky EU nebo některé 
ustanovení této smlouvy, má právo pozastavit nebo odejmout držiteli oprávnění k používání ekoznačky EU a učinit 
taková opatření, která jsou nutná, aby držiteli zabránila v jejím dalším používání, včetně opatření uvedených v člán-
cích 8 a 10.

čl. 7
Omezení ručení a odškodnění

7.1  Držitel neučiní ekoznačku EU součástí jakékoli záruky či zástavy ve vztahu k výrobku uvedenému v článku 1 této 
smlouvy.

7.2  Agentura, včetně svých pověřených zmocněnců, neodpovídá za žádnou ztrátu či škodu vzniklou držiteli v důsledku 
udělení, resp. používání ekoznačky EU.

7.3  Agentura, včetně svých pověřených zmocněnců, neodpovídá za žádnou ztrátu či škodu vzniklou třetí straně v dů-
sledku udělení, resp. používání ekoznačky EU, včetně propagace.

7.4  Držitel odškodní Agenturu a její pověřené zmocněnce, resp. bude jim poskytovat náhradu za veškeré ztráty, 
škody nebo závazky, které Agentuře či jí pověřeným zmocněncům vzniknou v důsledku porušení této smlouvy 
držitelem nebo v důsledku důvěry Agentury v informace, které jí byly držitelem poskytnuty, včetně jakýchkoli 
nároků třetí strany.

čl. 8
Poplatky

8.1  Držitel se zavazuje platit Agentuře poplatky za používání ekoznačky EU na výrobku uvedeném v čl. 1, a to po dobu 
užívání, která je stanovena v této smlouvě, v souladu s předpisy pro poplatky platnými v době podpisu této smlouvy 
(viz příloha). V případě pozastavení nebo předčasného ukončení platnosti smlouvy ze strany Agentury nebo držitele, 
nemá držitel právo na vrácení poplatků a to ani jejich části.

8.2 Používání ekoznačky EU je podmíněno včasným zaplacením všech příslušných poplatků.

čl. 9
Stížnosti

9.1  Agentura může držitele informovat o veškerých podaných stížnostech týkajících se výrobku, který nese ekoznačku 
EU a požádat jej, aby na tyto stížnosti odpověděl. Agentura není povinna sdělit držiteli totožnost stěžovatele.

9.2  Jakákoli odpověď držitele učiněná v souladu se žádostí podle článku 9.1, nesmí být na újmu práv či povinností 
Agentury podle této smlouvy.

čl. 10
Doba trvání smlouvy, další podmínky a platná legislativa

10.1 Smlouva se uzavírá na dobu od............................................. do.............................................

Doba platnosti se může změnit v souladu se zněním následujících článků 10.2, 10.3 a 10.4.

10.2  Jestliže držitel ve smyslu článku 6.2 nedodrží některou z podmínek používání ekoznačky EU nebo některé ustano-
vení smlouvy, má Agentura právo to pokládat za porušení smlouvy, opravňující ji, vedle ustanovení článku 6.2, aby 
doporučeným dopisem držiteli tuto smlouvu ukončila k dřívějšímu datu než jaké je uvedeno v článku 10.1, a to do 
třech měsíců.

10.3  Držitel může od smlouvy odstoupit na základě oznámení podaného Agentuře tři měsíce předem, doporučeným do-
pisem.

10.4  Je-li platnost kritérií příslušné výrobkové kategorie, která jsou uvedena v článku 1, prodloužena bez je-
jich změny o určitou lhůtu a jestliže přinejmenším tři měsíce před skončením platnosti těchto kritérií a této 
smlouvy nebylo Agentuře písemně oznámeno ukončení smlouvy, uvědomí Agentura držitele alespoň tři mě-
síce předem, že smlouva bude dodatkem prodloužena o tak dlouhé období, po jaké kritéria příslušné výrob-
kové kategorie zůstávají v platnosti.
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10.5  Po ukončení platnosti smlouvy nesmí držitel používat ekoznačku EU v souvislosti s výrobkem uvedeným v článku 
1 této smlouvy, ať již jako označení nebo pro reklamní účely. 

10.6  Řešení jakéhokoli sporu mezi Agenturou a držitelem, zakládajícího se na této smlouvě, který se nepodařilo urovnat 
přátelskou dohodou mezi smluvními stranami, podléhá příslušným zákonům České republiky a spadá pod pravo-
moc soudů České republiky.

čl. 11
Zvláštní ujednání

11.1  Uzavřením této smlouvy není dotčeno právo Agentury poskytnout právo užívání ekoznačky EU pro výrobky 
dalších přihlašovatelů, které prokazatelně splní požadavky a kritéria stanovené pro danou výrobkovou kate-
gorii.

11.2  Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro obě strany, držitele a Agenturu.

Součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy na CD:

- specifikace podmínek pro užívání ekoznačky EU a jeho barevného provedení,
-  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1980/2000 z 17. července 2000, o revizi systému udělování 

ekoznačky Společenství,
- Rozhodnutí Komise ………/……./ES, které stanovuje ekologická kritéria pro „Textilní výrobky“,
-  Rozhodnutí Komise 2000/728/ES z 10. listopadu 2000, které stanovuje poplatky spojené s používáním ekoznačky 

Společenství,
-  specifikace výrobku  ....................................................................................................................................................... ,

 V ……………… dne ………………..... V ………………… dne …………………

 ………………………………………… ……………………………………………..
 držitel Agentura
 (razítko a podpis) (podpis)

…………………………………….
ředitel

 CENIA, česká informační agentura životního prostředí 

Příloha č. 1
ke smlouvě reg. č. CZ/……/……

Podmínky pro užívání ekoznačky Evropské Unie

1)  Tyto podmínky se vztahují k používání ekoznačky EU (dále logo) na produktech (výrobcích a službách) nebo při propagaci.
2)  Logo smí být používáno čistě pro ilustrativní účely v odpovídajících knihách a podobných materiálech (jako jsou le-

táky, věnované programům ekoznačení) bez potřeby zvláštního povolení kompetentního orgánu (v ČR Agentura pro 
ekologicky šetrné výrobky) za předpokladu, že značka není spojována s žádným výrobkem a že jsou splněny pod-
mínky ohledně barevného provedení, uvedené níže.

Obecně
3)  Úpravy loga nejsou povoleny. Měřítko loga nesmí být zkresleno, nebo být doplněno či překryto dalšími obrázky, logy 

či textem.
4)  Logo smí být používáno pouze na výrobcích a zmínky, odkazující na ekoznačku v reklamách, smí být prováděny 

pouze tehdy, když kompetentní orgán pro ekoznačení udělil povolení k oprávněnému používání loga ve vztahu k vý-
robku. Logo smí být používáno pouze ve vztahu s konkrétním produktem, kterému bylo uděleno.

5)  Chybné nebo nesprávné používání loga je zakázáno.
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6)  Pakliže je smlouva ukončena, držitel loga jej nesmí dále používat ve vztahu k výrobku, ani jej nesmí používat pro re-
klamní účely. Když byl výrobek vyráběn před ukončením smlouvy, může být logo nadále uváděno na tomto výrobku 
následujících šest měsíců po ukončení smlouvy, kromě případu, kdy kompetentní orgán ukončil smlouvu, protože dr-
žitel neplnil podmínky, smlouvou dané.

Používání na výrobcích a při propagaci
7) Plné logo se skládá ze dvou částí: rámeček 1 a rámeček 2 – jak je uvedeno níže:

EKOZNAČKA EVROPSKÉ UNIE

Udělovaná výrobkům a službám,
které splní environmentální požadavky programu ekozna-

čení EU

Registrační číslo:
CZ/16/01

* omezené znečištění vod

* omezený obsah nebezpečných látek

* hodnocen celý výrobní cyklus

Rámeček 1 Rámeček 2

8)  Registrační číslo musí být uváděno v rámečku 1. Rámeček 2 obsahuje krátká a jasná vysvětlení, proč bylo výrobku 
logo uděleno, za používání termínů, které jsou uvedeny v příslušném Rozhodnutí stanovujícím kritéria pro danou vý-
robkovou kategorii. 

9)  Rámeček 1 a rámeček 2 musí být, pokud je to možné, užívány společně. Rámeček 2 může být vynechán, pokud se 
jedná např. o malé výrobky, pokud je zaručeno, že celá verze loga je používána na ostatních materiálech (předmě-
tech), týkajících se tohoto výrobku. 
Např. rámeček 1 smí být zobrazen sám na samotném výrobku, pokud je celá verze loga zobrazena jinde na balení, in-
formačních letácích či dalších informačních materiálech; logo smí být užíváno na jedné straně visačky a informační 
rámeček 2 na straně druhé.

10)  Registrační číslo umožňuje sledovat přihlášky a rovněž musí být vždy zobrazeno na výrobku. Smí být však vyne-
cháno při reklamě a propagaci pokud může být výrobek snadno identifikován jiným způsobem.

11)  Pokud je výrobek označen logem EU i národní ekoznačkou členského státu (v případě České republiky ekoznačkou 
„Ekologicky šetrný výrobek“), měla by být obě loga zobrazována na výrobku vedle sebe.

Barevné varianty a způsoby tisku
12)  Logo musí být tištěno ve dvoubarevném provedení – Pantone 347 zelená pro tisk „E“, stonku a lístků a Pantone 279 

modrá pro tisk hvězd. Je také možný jednobarevný tisk na jednobarevném pozadí – např. bíle na černém pozadí nebo 
černě na bílém pozadí – pokud tyto barvy odpovídají barvě obalu výrobku.

13)  Barvy pro 4-barvený tisk jsou dosaženy poměry:
 - barva loga EU zelená: 100 % tmavě modrá (cyan) – 80 % žlutá
 - barva loga EU modrá: 70 % tmavě modrá (cyan) – 35 % magenta

14)  Není nutné používat stejnou velikost nebo styl písma, který je použit v příkladu výše, ale logo by mělo mít velikost 
minimálně 8 mm, text by měl být snadno čitelný a srozumitelný. 
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OBJEDNÁVKY

měsíčníků Věstník MŽP a Zpravodaj MŽP  
s čtvrtletníkem EIA – IPPC – SEA 

a dalšími tiskovinami pro rok 2006 zasílejte na adresu

SEVT, a. s.
Pekařova 4, 181 06 Praha 8

tel.: 283 090 352, 283 090 354
fax: 233 553 422, e-mail: sevt@sevt.cz

Roční předplatné uvedených měsíčníků a čtvrtletníku s přílohami činí 750 Kč.
Jednotlivá čísla je možné zakoupit do vyprodání zásob samostatně.

Předplatitelé si mohou vyžádat elektronickou verzi periodik v pdf-souboru. 
Pokud máte o tuto službu zájem, pošlete e-mail na adresu faq@env.cz a v něm 

uveďte periodikum, které chcete dostávat, zákaznické číslo, které máte 
přiděleno od SEVT, a abonentní adresu.
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