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Návrh plánu péče o PR a EVL Buky u Vysokého Chvojna CZ0533297

1. Základní údaje o ZCHÚ a evropsky významné lokalitě
1.1 Základní identifikační údaje o ZCHÚ
evidenční číslo:
kategorie ochrany:
název území:
druh právního předpisu, kterým bylo území vyhlášeno:
orgán, který předpis vydal:
číslo předpisu:
datum platnosti předpisu:
datum účinnosti předpisu:

2441
přírodní rezervace
Buky u Vysokého Chvojna
nařízení
Pardubický kraj
.....
.....
.....

Původní vyhlašovací předpisy ZCHÚ:
druh právního předpisu, kterým bylo území vyhlášeno:
orgán, který předpis vydal:
číslo předpisu:
datum vydání:

Výnos
Ministerstvo školství a nár. osvěty
č.j. 143.547/33-V
31. 12. 1933

druh právního předpisu, kterým bylo území vyhlášeno:
orgán, který předpis vydal:
číslo předpisu:
datum vydání:

Výnos
Ministerstvo kultury
54.131/54
14. 3. 1955

druh právního předpisu, kterým bylo území vyhlášeno:
orgán, který předpis vydal:
číslo předpisu:
datum vydání:
datum účinnosti předpisu:

Výnos
Ministerstvo kultury ČSR
14.200/88-SÚOP
29. 11. 1988
30. 12. 1988

1.2 Základní identifikační údaje o EVL
kód EVL:
evidenční kód v ÚSOP:
název území:
druh právního předpisu, kterým byla EVL zřízena:
orgán, který předpis vydal:
číslo předpisu:
číslo přílohy předpisu:
datum platnosti předpisu:
datum účinnosti předpisu:
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CZ0533297
2954
Buky u Vysokého Chvojna
nařízení vlády
vláda ČR
132/2005 Sb., v platném znění
451
22. 12. 2004
22. 12. 2004
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1.3 Údaje o lokalizaci ZCHÚ a EVL
kraj:
okres:
obec s rozšířenou působností:
obec s pověřeným obecním úřadem:
obec:
katastrální území:

Pardubický
Pardubice
Holice
Holice
Býšť, Vysoké Chvojno
Bělečko, Vysoké Chvojno

Příloha č. M1:
Orientační mapa s vyznačením území
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1.4 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí
Hranice ZCHÚ a EVL jsou totožné.
Zvláště chráněné území a EVL:
Katastrální území: 601942 BĚLEČKO
Číslo
parcely
podle KN

659

Číslo
parcely
podle PK
nebo jiných
evidencí

-Celkem

Druh pozemku podle
KN

Způsob využití pozemku
podle KN

lesní pozemek

--

Číslo listu Výměra parcely
vlastnictví celková podle KN
(m2)

218

1281634

Výměra parcely
v ZCHÚ a EVL
(m2)

118678
118678

Katastrální území: 788210 VYSOKÉ CHVOJNO
Číslo
parcely
podle KN

857
865
866
867
868/1

Číslo
parcely
podle PK
nebo jiných
evidencí

-----Celkem

Druh pozemku podle
KN

Způsob využití pozemku
podle KN

lesní pozemek
lesní pozemek
lesní pozemek
lesní pozemek
lesní pozemek

------

Číslo listu Výměra parcely
vlastnictví celková podle KN
(m2)

282
282
282
282
282

901659
284
7301
468
1289643

Pozn.: Výměry parcel v ZCHÚ a EVL byly převzaty ze ZPMZ viz kap. 3.3.
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Výměra parcely
v ZCHÚ a EVL
(m2)

11185
275
6831
443
137082
155816
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Ochranné pásmo zvláště chráněného území:
Katastrální území: 601942 BĚLEČKO
Číslo
parcely
podle KN

659

Číslo
parcely
podle PK
nebo jiných
evidencí

-Celkem

Druh pozemku podle
KN

Způsob využití pozemku
podle KN

lesní pozemek

--

Číslo listu Výměra parcely
vlastnictví celková podle KN
(m2)

218

1281634

Výměra parcely
v OP (m2)

41761
41761

Katastrální území: 788210 VYSOKÉ CHVOJNO
Číslo
parcely
podle KN

857
863
864/3
865
866
867
868/1
869/6
869/7
869/8
871/1
871/5
871/6
921

Číslo
parcely
podle PK
nebo jiných
evidencí

--------------Celkem

Druh pozemku podle
KN

Způsob využití pozemku
podle KN

lesní pozemek
lesní pozemek
lesní pozemek
lesní pozemek
lesní pozemek
lesní pozemek
lesní pozemek
lesní pozemek
lesní pozemek
lesní pozemek
lesní pozemek
lesní pozemek
lesní pozemek
ostatní plocha

-------------silnice

Číslo listu Výměra parcely
vlastnictví celková podle KN
(m2)

282
282
282
282
282
282
282
282
279
282
282
279
282
210

901659
370577
4039
284
7301
468
1289643
24687
18732
32090
1148301
22364
29769
29651

Výměra parcely
v OP (m2)

7160
4417
154
13
775
46
32450
355
1033
5970
5600
2202
3046
6114
69335

Pozn.: Výměry parcel v ochranném pásmu byly zjištěny měřením v GIS.
Ochranné pásmo ZCHÚ není vyhlášené, je jím tedy dle § 37 zákona č. 114/1992 Sb. pás do
vzdálenosti 50 m od hranice ZCHÚ.

Příloha č. M2:
Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma a EVL
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1.5 Výměra území a jeho ochranného pásma
Druh pozemku

OP
plocha v ha
--

Způsob využití
pozemku

ZCHÚ
plocha v ha

lesní pozemky

ZCHÚ
plocha v ha
27,4494

vodní plochy

--

--

zamokřená plocha

--

rybník nebo nádrž

--

vodní tok

--

neplodná půda

--

ostatní způsoby
využití

--

trvalé travní porosty --

--

orná půda

--

--

ostatní zemědělské
pozemky
ostatní plochy

--

--

--

--

zastavěné
plochy a nádvoří
plocha celkem

--

--

27,4494

--

1.6 Překryv území s jinými chráněnými územími
národní park:
chráněná krajinná oblast:
jiný typ chráněného území:

--NRBC 11 Vysoké Chvojno

ÚSES zapracován v ZÚR Pardubického kraje.
Natura 2000
ptačí oblast:
evropsky významná lokalita:

-CZ0533297 Buky u Vysokého Chvojna

Příloha č. M1:
Orientační mapa s vyznačením území

1.7 Kategorie IUCN
IV. - řízená rezervace
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1.8 Předmět ochrany ZCHÚ
1.8.1 Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu
Nejstarší bukový a lipový porost Holické vysočiny s jedlemi do 320 let.
1.8.2 Návrh hlavního předmětu ochrany ZCHÚ – současný stav
Květnaté a acidofilní bučiny s výskytem páchníka hnědého (Osmoderma eremita).
A. ekosystémy
název ekosystému
L5.1 Květnaté bučiny

podíl plochy v
ZCHÚ (%)
45

L5.4 Acidofilní bučiny

1,5

popis ekosystému
Výskyt ve střední a jižní části území.
Listnaté porosty s převládajícím bukem
lesním (Fagus sylvatica) s příměsí lípy
(Tilia cordata, T. platyphyllos), dubu
zimního (Quercus petraea), javoru (Acer
platanoides, A. pseudoplatanus), habru
obecného (Carpinus betulus) a smrku
ztepilého (Picea abies). Jedná se převážně o
staré a přestárlé porosty ve vývojové fázi
rozpadu.
Výskyt v jihozápadní části území.
V porostu aktuálně převládá dub zimní
(Quercus petraea), přimíšen je buk lesní
(Fagus sylvatica) a smrk ztepilý (Picea
abies), vtroušen je habr obecný (Carpinus
betulus). Starý porost ve vývojové fázi
rozpadu.

B. druhy
název druhu

páchník hnědý
(Osmoderma eremita)

aktuální početnost
nebo vitalita
populace v ZCHÚ
nehojný, stabilní
populace

stupeň
ohrožení*

popis biotopu druhu

kriticky
ohrožený

Druh žijící v dutinách mohutných listnatých
stromů, výskyt zjištěn především v centru a
v jihozápadní části přírodní rezervace.

*FARKAČ J., KRÁL D. & ŠKORPÍK M. [eds.], 2005
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1.9 Předmět ochrany EVL
Předmět ochrany EVL je definován v příloze č. 445 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb. na str.
2372. Předmětem ochrany je prioritní živočišný druh - páchník hnědý (Osmoderma eremita).
A. evropsky významné druhy
název druhu

páchník hnědý
(Osmoderma eremita*)

aktuální početnost
nebo vitalita
populace v ZCHÚ
nehojný, stabilní
populace

stupeň
popis biotopu druhu
ohrožení**
kriticky
ohrožený

druh žijící v dutinách mohutných listnatých
stromů, výskyt zjištěn především v centru a
v jihozápadní části přírodní rezervace

Symbol * označuje prioritní druhy.
**FARKAČ J., KRÁL D. & ŠKORPÍK M. [eds.], 2005

1.10 Cíl ochrany
Zamezení nebo zmírnění nepříznivých vlivů působících na samovolné vývojové procesy
v přirozených ekosystémech, tvořících předmět ochrany chráněného území (ponechání
ekosystémů samovolnému vývoji). Uchování a posílení stávající populace evropsky
významného druhu páchníka hnědého(Osmoderma eremita) v příznivém stavu z hlediska
ochrany. Dosažení přirozené druhové skladby porostů, které mají v současnosti méně
vhodnou druhovou skladbu, vhodnou volbou obnovy a výchovy těchto porostů.
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2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem Na předmět
ochrany
2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů
Přírodní rezervace a evropsky významná lokalita Buky u Vysokého Chvojna leží na kótě
Homole (296,9 m n. m.) severně od silnice Vysoké Chvojno – Týniště nad Orlicí, asi 3 km
severovýchodně od obce Vysoké Chvojno. Jedná se o zbytek bučiny pralesovitého charakteru,
chráněný již od roku 1884, obklopený nepůvodními lesními porosty.
Geologie a pedologie
Návrší Homole je pokryto fluviálními štěrky a písky pleistocénní terasy (günz-mindel), které
byly v západní a severní části odneseny pramennými zdrojnicemi lesního potoka. Erozní
zářezy odkrývají podložní svrchnokřídové vápnité jílovce až slínovce březenského souvrství
(coniak) nebo jsou pokryty deluviofluviálními písčitohlinitými sedimenty. Půdní pokryv tvoří
kambizemě (typická a arenická). (FALTYSOVÁ H., BÁRTA F. A KOL., 2002)
Geomorfologie:
Vyvýšený hřbet s kótou 296,9 m n. m.
Podle geomorfologického členění České republiky lze území zařadit (CENIA):
Systém:
Subsystém:
Provincie:
Subprovincie:
Oblast:
Celek:
Podcelek:
Okrsek:

HERCYNSKÝ
Hercynská pohoří
I Česká vysočina
I6 Česká tabule
I6C Východočeská tabule
I6C-2 Orlická tabule
I6C-2B Třebechovická tabule
I6C-2B-e Choceňská plošina

Klima
Podle klimatického členění E. Quitta (1971) leží území v teplé klimatické oblasti T2.
Charakteristika
Počet letních dnů
Počet dnů nad 10°C
Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Prům. teplota v lednu
Prům. teplota v červenci
Prům. teplota v dubnu
Prům. teplota v říjnu
Prům. počet dnů se srážkami nad 1 mm
Úhrn srážek ve vegetační době
Úhrn srážek v zimě
Srážky celkem
Počet dnů se sněhem
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

T2
50-60
160-170
100-110
30-40
-2--3
18-19
8-9
7-9
90-100
350-400
200-300
550-700
40-50
120-140
40-50
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Pro teplou klimatickou oblast je charakteristické: dlouhé léto, teplé a suché, velmi krátké
přechodné období s teplým až mírně teplým jarem i podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou
až velmi suchou zimou, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.
Biotopy
V ZCHÚ a EVL se nachází tyto Naturové biotopy:

9110

Stanoviště/Biotop
Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
L5.4 Acidofilní bučiny

9130

Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
L5.1 Květnaté bučiny

Fauna
Lokalita je umístěna ve východní části Polabí, uprostřed velkého komplexu lesa táhnoucího se
od Hradce Králové jihovýchodním směrem. Logicky jsou proto ve zdejší fauně zastoupeny
výhradně lesní druhy živočichů upřednostňující teplejší regiony České republiky.
Vzhledem k nepřítomnosti vodních ploch a malé vodnatosti bezejmenného toku nejsou vůbec
v rezervaci zastoupeny ryby (Pisces). Obojživelníci (Amphibia) sice nemají v současné době
možnost se v rezervaci rozmnožovat, žijí zde však v terestrické fázi života. Významný je
výskyt lesních druhů, které jsou schopny rozmnožovat se i v drobných, zcela zastíněných
lesních tůních – jsou to skokani hnědý (Rana temporaria) a štíhlý (Rana dalmatina) a čolek
obecný (Triturus vulgaris). Z plazů (Reptilia) byla na slunných místech zjištěna pouze
ještěrka živorodá (Zootoca vivipara). Mezi ptáky (Aves) mírně převládají druhy, hnízdící
v dutinách (LEMBERK V., 2007). Význačný je datel černý (Dryocopus martius), holub
doupňák (Columba oenas), lejskové a další. Dutiny ve stromech využívají jako úkryty i
někteří savci (Mammalia). Konkrétně zde byly zjištěny dva druhy netopýrů
(Microchiroptera). Detektorem ultrazvuku byl v rezervaci prokázán netopýr rezavý (Nyctalus
noctula) a jeden z dvojice příbuzných druhů netopýr vousatý/netopýr Brandtův (Myotis
mystacinus/Brandtii) – tyto dva druhy netopýrů nejdou danou metodou odlišit, mají však
obdobné životní nároky (LEMBERK V., 2007). Nepříznivý vliv na přirozené zmlazení dřevin
má okus poměrně hojným srncem obecným (Capreolus capreolus) a zajícem polním (Lepus
europaeus). Byl zde pozorován i daněk evropský (Dama dama).
Mezi brouky (Coleoptera) bylo při specializovaném průzkumu v roce 2007 (MERTLIK J.,
2007) nalezeno 38 druhů brouků z Červeného seznamu ohrožených druhů České republiky
(FARKAČ J., KRÁL D. & ŠKORPÍK M., 2005) vázaných na mrtvé dřevo ať již ležící, či ještě
stojící a jej porůstající houby. Nalezení brouci jsou zařazeny v kategorii kriticky ohrožený (7),
ohrožený (13), zranitelný (10) a téměř ohrožený (8).
Zvláštní pozornost si zaslouží výskyt kovaříka Stenagostus rhombeus. Je to vzácný relikt
původních lesů východočeského regionu a pro dané území je možné jej považovat za tzv.
„deštníkový druh“. Tento druh prodělává svůj vývoj pod kůrou a ve svrchních vrstvách dřeva
padlých kmenů listnatých stromů nebo jejich pahýlů. Samice kladou vajíčka do čerstvě
padlého nebo rozlomeného dřeva v červenci a počátkem srpna. Kovařík byl zjištěn
v devadesátých letech v centrální části rezervace na dvou ležících kmenech buku. Po odvezení
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ležících kmenů z lokality vymizel. Znovu byl objeven až v roce 2000 na padlých kmenech
bříz v severní části rezervace. (MERTLIK J., 2007)
V lokalitě byl poměrně nedávno, konkrétně v roce 2007 (MERTLIK J., 2007) nalezen
a průzkumem v roce 2011 potvrzen zvláště chráněný silně ohrožený lesák rumělkový
(Cucujus cinnaberinus). Je to brouk zařazený mezi druhy v zájmu evropských společenství
vyskytující se na území České republiky (Příloha č. 2 k vyhlášce č. 166/2005 Sb.). V EVL
Buky u Vysokého Chvojna předmětem ochrany není. Důvodem může být právě jeho poměrně
nedávné objevení. Jeho larvy žijí pod kůrou listnatých stromů, kde se živí nejspíše lýkem
v tzv. stádiu červeného rozpadu, nebo houbami toto lýko rozkládajícími. Je to původně
pralesní druh známý ze zachovalých, pralesovitých lesů v Moravskoslezských Beskydech. Ve
východních Čechách je však nejčastěji dokladován z rychle rostoucích hybridních topolů
(Populus x canadensis). Tato jeho současná preference nejspíše souvisí s dožívajícími
výsadbami topolů z doby kolem druhé světové války, které mu momentálně poskytují nejvíce
vhodných mikrobiotopů. V rezervaci topoly nerostou, i tak zde byl lesák rumělkový nalezen
(krovka brouka), a to v roce 2007 při odlupování kůry na ležící bříze (MERTLIK J., 2007).
V roce 2011 byl pak jeho výskyt potvrzen nálezem larvy pod kůrou ležícího kmene lípy ve
střední části rezervace. V lokalitě se tak vyskytuje v podobném prostředí jako v Beskydech –
ve starých, smíšených bučinách. Pro lesáka rumělkového i některé vzácné druhy živočichů je
důležité, aby byly v rezervaci přítomny staré dožívající stromy s odlupující se kůrou, nebo
torza stromů, nebo alespoň stromy s prosychajícími některými větvemi, či zlomy větví.
Ačkoliv lesák rumělkový dává přednost stojícím stromům, je často nalézán i pod kůrou
ležících kmenů a silných větví. Tyto mikrobiotopy jsou důležité nejen pro vývoj mnoha druhů
brouků a jiného hmyzu, ale také jako místo zimování například střevlíkovitých (Carabidae).
Předmětem ochrany evropsky významné lokality Buky u Vysokého Chvojna je zvláště
chráněný silně ohrožený brouk páchník hnědý (Osmoderma eremita). V příloze č. 2
k vyhlášce č. 166/2005 Sb. je podobně jako lesák rumělkový řazen mezi druhy vyžadující
zvláštní územní ochranu. Česká republika je proto povinna najít a k jeho ochraně vyhlásit
v dostatečném počtu území, ve kterých má vhodné životní podmínky. Jedním z těchto území
jsou i Buky u Vysokého Chvojna. Tato lokality je navíc význačná tím, že na rozdíl od
naprosté většiny ostatních lokalit, nejen na území Pardubického kraje, které tvoří staré aleje
a parky, je situována do prostředí, které je blízké biotopu, kde se pravděpodobně původně
vyskytoval, tj. listnatým, světlým, teplejším lesům se starými dožívajícími velikány. Jeho
larvy se vyvíjejí v dutinách listnatých stromů. Ze stromů nejčastěji obývá duby nebo lípy.
V rezervaci byl však zjištěn zatím pouze v bucích. Upřednostňuje dutiny v osluněných
částech kmene nebo silných větvích, protože takové dutiny mají příznivější mikroklimatické
podmínky. Jsou teplejší a larvy v nich tak mohou vyrůst rychleji. Obvykle v našich
podmínkách roste larva páchníka hnědého než se zakuklí 2 – 3 roky. Dutiny musejí být shora
uzavřené, aby do nich nepršelo a nezatékala do nich voda. Larvy se živí dřevem narušeným
dřevokaznou houbou. Na rozdíl od jiných druhů našich zlatohlávků bývá pravidelně nalézán
i v osluněných dutinách u pat kmene. Tyto dutiny obývané páchníkem hnědým mohou
zasahovat uvnitř kmene až pod úroveň okolního terénu. V některých případech, jako
v zámecké aleji v Chrasti mohou obývat jednu rozsáhlou dutinu u paty kmene stromu
i desítky až první stovky larev (Mgr. TOMÁŠ KOPECKÝ in verb.). V lokalitě Buky u Vysokého
Chvojna byl doposud nalezen pouze v jihozápadní části území (MERTLIK J., 2007), kde rostou
povětšinou mohutné buky lesní v řídkém sponu. Stromy zde mají osvětleny nejen již často
prořídlé koruny, ale i mohutné kmeny v nichž jsou nezřídka rozsáhlé dutiny. Ačkoliv byl
v lokalitě dosud nalézán ponejvíce právě v dutinách při patách kmene, z jeho životních
nároků, ze zkušenosti z jiných lokalit i podle nálezu z roku 1999 (MERTLIK J., 2007), kdy byla
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nalezena imaga a larvy v dutině odlomené silné větve, vyplývá, že ne nepodstatná část místní
populace obývá pravděpodobně menší dutiny v osluněných silných větvích v korunách
stromů. Brouci jsou špatnými letci. Nezřídka za celý život nevylezou z rodné dutiny, případně
lezou pouze na kůře v jejím okolí. Když už letí, doletí obvykle pouze na sousední strom, tj.
několik desítek metrů, maximálně 200 – 300 m. Pro páchníka hnědého je proto důležité, aby
mohutné stromy s dutinami tvořily vzájemně propojenou síť. Současně je důležité, aby porost
byl různověký, aby v něm bylo dostatek životaschopných stromů nahrazujících postupně
odumírající mohutné velikány. Jednotlivé populace páchníka jsou v dnešní krajině více méně
izolované a pokud by páchník hnědý v Bucích u Vysokého Chvojna vyhynul, bylo by pro něj
velmi obtížné až nemožné vzhledem k roztříštěnosti jeho současného výskytu a vzhledem
k jeho špatným leteckým schopnostem tuto lokalitu přirozeně sám znovu osídlit. (Převzato
z RUSŇÁKOVÁ I. (edt.), 2011)
Flóra
V zachovalých částech rezervace rostou společenstva odpovídající strdivkové bučině (MelicoFagetum) a fragmenty společenstev svazu Luzulo-Fagion s četnými horskými prvky, které se
zde vyskytují v extrémně malé nadmořské výšce. Bohatství jejich bylinného patra ostře
kontrastuje s chudým podrostem okolních smrkových monokultur. Rostou zde např. lýkovec
jedovatý (Daphne mezereum), čarovník alpský (Circaea alpina), kyčelnice cibulkonosná
(Dentaria bulbifera), kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos), konopice velkokvětá
(Galeopsis speciosa), jaterník trojlaločný (Hepatica nobilis). Mezi nejvzácnější houby patří
šindelovník severský (Climacodon septentrionalis) – jediná lokalita ve Východních Čechách,
hnojník strakatý (Coprinus picaceus) – dosud jediná lokalita v celých Čechách, korálovec
bukový (Hericium coralloides), slizečka porcelánová (Oudemansiella mucida), hlíva pozdní
(Panellus serotinus), velmi vzácná hlíva čepičkatá (Pleurotus calyptratus) – druh, mající
v ČR jen dvě lokality – zde byla nalezena v roce 1998 na kmeni, který byl v zápětí
z rezervace odstraněn. (FALTYSOVÁ H., BÁRTA F. A KOL., 2002)
Přehled zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
Název druhu

čmelák (Bombus spp.,
nejméně 1 druh: čmelák
luční
(Bombus pratorum)

čolek obecný
(Triturus vulgaris)

holub doupňák
(Columba oenas)
ještěrka živorodá
(Zootoca vivipara)

Aktuální početnost
nebo vitalita
populace v ZCHÚ
nehojný výskyt

Kategorie
podle vyhlášky
č. 395/1992 Sb.
ohrožený

do 5 jedinců,
silně ohrožený
populace je okrajem
početnější populace
v širším okolí
rezervace (LEMBERK
V., 2007)
stabilní malá
silně ohrožený
populace o 2 – 3
párech
10 - 20 jedinců,
silně ohrožená
stabilní populace
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Popis biotopu druhu, další poznámky

létá v lesích, hnízdo si staví nad
zemským povrchem (pod mechem, v
kupách roští, ve stromových dutinách) i
pod zemským povrchem (např.
v myších norách), živí se pylem
dvouděložných rostlin
zjištěn v mělkých tůňkách
bezejmenného pravostranného přítoku
Lesního potoka, vodoteč obvykle
uprostřed léta téměř vysychá

hnízdní v bučině, hnízdo si zakládá v
dutinách mohutných stromů ve střední
části kmene
vyskytuje se na slunných, otevřenějších
místech, jako je např. jižní okraj
rezervace v blízkosti silnice a mýtina v
lese, nebo naopak široké úseky lesní
cesty v severní části lokality
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kovařík rezavý
nehojný
(Ludius ferrugineus, syn. (MERTLIK J., 2007)
Elater ferrugineus)

silně ohrožený

lejsek malý
(Ficedula parva)

1 pár zjištěn v roce
2007 (LEMBERK V.,
2007)
1 – 2 páry

silně ohrožený

vzácný až nehojný
(MERTLIK J., 2007)

silně ohrožený

lejsek šedý
(Muscicapa striata)

lesák rumělkový
(Cucujus cinnaberinus)

mravenec (Formica spp., nehojný
nejméně 1 druh: mravenec
lesní (Formica rufa)
netopýr rezavý
(Nyctalus noctula)

ohrožený

ohrožený

do 5 jedinců
silně ohrožený
(LEMBERK V., 2007)

netopýr vousatý/Brandtův do 10 jedinců
silně ohrožený
(Myotis
(LEMBERK V., 2007)
mystacinus/Brandtii)

páchník hnědý
(Osmoderma eremita)

nehojný, stabilní
populace (MERTLIK
J., 2007)

silně ohrožený

skokan štíhlý
(Rana dalmatina)

do 5 jedinců

silně ohrožený

veverka obecná
(Sciurus vulgaris)

nehojná, stabilní
populace (LEMBERK
V., 2007)

ohrožená

skokan zelený
(Rana esculenta)

do 10 jedinců

silně ohrožený
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žije v dutinách starých stromů, larvy i
brouci se živí dravě, potravou jsou často
larvy zlatohlávků včetně larev páchníka
hnědého, v rezervaci žije v bucích a
lípách, z nichž menší část je již málo
vitální, případně zcela odumřelá
svým výskytem vázán na staré bučiny,
hnízdí v polodutině, nebo větší dutině
obývá světliny v lese, hnízdo si staví na
stromech, nejčastěji na listnáčích, může
ale zahnízdit i na jehličnanech, hnízdo je
umístěno v polodutinách, v paždí větví
při kmeni apod.
larvy se vyvíjejí pod kůrou listnatých
stromů, kde je vlhké lýko ve stádiu tzv.
červeného rozpadu
svá podzemní hnízda krytá nadzemní
kupou z jehličí si zakládá spíše na
vlhkých a stinných stanovištích ve
smrčinách i v bučině
v rezervaci žije pravděpodobně menší
letní kolonie samců, k úkrytu
vyhledávají dutiny ve starých stromech
byl zjištěn pomocí ultrazvukového
detektoru, přesná determinace ovšem
není touto metodikou možná, zjištění
nasvědčují, že v PR nachází úkryt jeho
kolonie, rozmnožování je zde rovněž
velice pravděpodobné, jedná se o druh
využívající k úkrytům nejrůznější
štěrbiny a dutiny starých stromů
druh žijící v dutinách mohutných
listnatých stromů, výskyt proto zjištěn
především v centru a v jihozápadní části
rezervace
přímo v PR se nerozmnožuje, protože
zde chybí vodní plochy, ekosystémy
v PR využívány jedinci mimo dobu
rozmnožování
zjištěna byla roztroušeně v lesních
porostech celé PR, zdá se, že mírně
preferovala porosty starých listnatých
stromů, což ovšem může souviset
s momentální potravní nabídkou ve
vegetačním krytu
pozorováni pouze nedospělí jedinci u
tůní podél cesty na západě rezervace,
nemá zde místo s dostatečným objemem
vody vhodné pro rozmnožování, ani pro
zimování
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2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti
v minulosti, současnosti a blízké budoucnosti
a) ochrana přírody
Jádro přírodní rezervace o výměře cca 5 ha je předmětem ochrany již od roku 1884, kdy
tehdejší vlastník lesních pozemků markrabě Alexander PALLAVICINI rozhodl o ponechání
této části lesa přirozenému vývoji.
Výnosem Ministerstva kultury č. 54.131/54 ze dne 14. 3. 1955 byla se souhlasem lesního
družstva obcí ve Vysokém Chvojně zřízena státní přírodní rezervace Buky u Vysokého
Chvojna, o výměře 5 ha. (zdroj LD Vysoké Chvojno)
b) lesní hospodářství
Rozlehlý lesní majetek kolem Vysokého Chvojna prošel v minulosti pestrou držbou a
rozmanitým vývojem. Podle zápisů ve starých kronikách jsou původní lesy líčeny jako lesy
tmavé se smrky, buky a jedlemi, tedy převážně jehličnaté, což potvrzují i názvy obcí o nichž
jsou záznamy již z 12. století - Vysoké Chvojno či Chvojenec. Oblast „Buků“ je tvořena
starým bukovým porostem ve velmi nízké nadmořské výšce s bohatou květenou, přičemž stáří
některých jedinců je odhadováno až na 400 let. Podloží je tvořeno slíny z tzv.Holické křídové
tabule s překryvem štěrkopísků, které sem nanesla řeka Orlice dnes tekoucí o několik desítek
metrů níže než je současná nadmořská výška rezervace (297 m n.m.).
V roce 1929 zasáhla celý majetek větrná smršť jíž za oběť padla i značná část rezervace a
vyvráceny byly zejména nejsilnější stromy. Po změření nevětší z nich měl objem 35m3. V té
době na italského majitele dopadla rozhodnutí pozemkové reformy a po soudních sporech mu
byl lesní majetek u Vysokého Chvojna zestátněn a nabídnut k prodeji okolním obcím, které v
roce 1931 pro správu lesa založili Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o. a v témže roce se
ujali hospodaření. Rezervace byla i nadále bezzásahovou zónou a z podnětu vlastníka byla v
roce 1955 výnosem Ministerstva kultury č.j. 54 vyhlášena přírodní rezervací. Pro další vývoj
rezervace byl důležitý dále rok 1996, kdy obnovené Lesní družstvo zpracovalo projekt na
zlepšení situace v rezervaci, který spočíval v trvalém oplocení jednotlivých sekcí, tak aby byla
zajištěna ochrana přirozené obnovy buku, která jinak padla za oběť zvěři. Po odsouhlasení
projektu tehdejším okresním úřadem v Pardubicích a za jeho finančního přispění byly
realizovány první dvě oplocenky, ve kterých již dnes můžeme sledovat první odrůstající
přirozenou obnovu. Další oplocení včetně údržby již financovalo Lesní družstvo ze svých
zdrojů. (zdroj LD Vysoké Chvojno)
c) myslivost
Přírodní rezervace se nachází v uznané honitbě Požáry, kód 5303505004. (ÚHÚL Honitby
2009, WMS)
Poškození zvěří ve formě okusu bylo zjištěno zejména na lesních porostech z přirozené
obnovy v růstové fázi náletů a nárostů, a to i v oplocených částech z 90. let minulého století.
Toto oplocení zřízené k ochraně přirozeně se obnovujících dřevin je již na konci své
životnosti, dochází postupně k jeho rozpadu a vnikání zvěře do oplocení. Uměle obnovené
lesní kultury jsou před škodami zvěří rovněž chráněny oplocením.
d) rekreace a sport
Přírodní rezervací vede modrá turistická stezka, u vstupu do jižní části přírodní rezervace je
instalován informační panel. Turistické využívání lokality není intenzivní, na předmět
ochrany nemá významný negativní vliv.
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2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy
a) ochrana přírody
- tento plán péče nahrazuje plán péče zpracovaný Ing. Květoslavám Havlíčkem
s platností na období let 2005 – 2014
- nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky
významných lokalit, v platném znění
b) lesní hospodářství
- lesní hospodářský plán pro lesní hospodářský celek Vysoké Chvojno na období od 1.
1. 2005 do 31. 12. 2014
- lesy jsou zařazeny do kategorie lesů zvláštního určení (subkategorie 32a – lesy
v přírodních rezervacích)
c) územně plánovací dokumentace
- opatření obecné povahy č. 1/2011 Obce Býšť – územní plán Býšť
- zásady územního rozvoje Pardubického kraje (usnesení zastupitelstva Pardubického
kraje Z/170/10, datum vydání 29. 4. 2010, účinnost 15. 6. 2010)
2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch
2.4.1 Základní údaje o lesích
Přírodní lesní oblast
Lesní hospodářský celek
Výměra LHC v ZCHÚ (ha)
Období platnosti LHP
Organizace lesního hospodářství

17 Polabí
LD Vysoké Chvojno
27,45
1. 1. 2005 – 31. 12. 2014
Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o.

Přehled výměr a zastoupení souborů lesních typů
Přírodní lesní oblast: 17 Polabí
Soubor lesních
Název SLT
typů (SLT)
2P
kyselá jedlová doubrava
2O

jedlo (buková) doubrava

2V

vlhká buková doubrava

3K

kyselá dubová bučina

3S

svěží dubová bučina

3B

bohatá dubová bučina

Celkem

Přirozená dřevinná skladba SLT
Výměra
(%)
(ha)
DBL 35-50, JD 20-35, BO +-25,
0,44
BK +-5, BR 5-15, OS +-5, SM 0-5
DBL 60-75, LP 8-20, JD 0-15, BK 06,31
10, HB 2-15, JV +-5, JS +-3, OLL +-3,
OS +-3, JL +
DBL 45-65, BK 0-15, LP 5-15, JL +1,39
10, HB +-15, JD 0-10, JS +-20, JV +10, OLL +-5, OS +-5, BB 0-2
BK 50-70, JD 7-20, DBZ 5-30, HB 0-3,
4,78
BR +-5, LP +-12
BK 50-70, JD 7-20, DBZ 5-30, HB 04,70
10, JV 0-5, JS 0-2, LP 5-15, JL 0-1
BK 50-70, JD 7-20, DBZ 5-30, HB 09,83
10, JV 0-5, JS 0-2, LP 5-15, JL 0-1
27,45

14

Podíl (%)
2
23

5

17
17
36
100 %
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Porovnání přirozené a současné skladby lesa
Zkrat- Název dřeviny
ka
Jehličnany
BO borovice lesní
JD jedle bělokorá
MD modřín opadavý
SM smrk ztepilý
Listnáče
BK buk lesní
BR bříza bělokorá
DB dub
HB habr obecný
JL jilm
JS jasan ztepilý
JV javor
LP lípa
OL olše lepkavá
OS topol osika
Celkem

Současné
zastoupení (ha)

Současné
zastoupení (%)

Přirozené
zastoupení (ha)

Přirozené
zastoupení (%)

2,30
0,51
0,03
8,41

8
2
+
31

0,04
3,23
0
0,01

+
12
0
+

4,26
3,99
2,24
0,04
0
0
0,13
4,48
0,42
0,64
27,45

16
15
8
+
0
0
+
16
2
2
100 %

12,55
0,19
8,26
0,78
0,21
0,23
0,45
1,44
0,03
0,03
-----

46
1
30
3
1
1
2
5
+
+
-----

Současná dřevinná skladba byla převzata z platného LHP a upravena dle LHE k listopadu
2011. Přirozená dřevinná skladba byla stanovena dle Planeta 9/2006.
14

plocha dřeviny (ha)

12
10
8
6
4
2
0
BK

BO

BR

DB

HB

JD

JL

současná skladba

JS

JV

LP

MD

OL

OS

přirozená skladba

Graf č. 1 – Porovnání současné a přirozené (rekonstruované) druhové skladby dřevin.
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161+
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Graf č. 2 – Věková struktura lesních porostů (dle platného LHP, upraveno dle LHE
k listopadu 2011).
Přílohy:
- lesnická mapa typologická 1:10 000 podle OPRL – příloha č. M4
- mapa dílčích ploch a objektů – příloha č. M3
- tabulka „Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich“ – příloha č. T1
- mapa stupňů přirozenosti lesních porostů – příloha č. M5
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2.5 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních ochranářských zásahů do území
a závěry pro další postup
Nejzachovalejší část přírodní rezervace je dlouhodobě ponechávána bez záměrných
hospodářských zásahů. V roce 1996 byl Lesním družstvem Vysoké Chvojno zpracován
projekt na záchranu genofondu místní populace buku. Dle tohoto projektu došlo v roce 1997
k zaplocení 4 sekcí (plocha každé sekce cca 0,50 ha) v přírodní rezervaci, čímž byla zajištěna
ochrana přirozeně se obnovujícího buku před poškozením zvěří. Přirozená obnova těchto
starých a přestárlých porostů je i přes důslednou ochranu před zvěří spíše sporadická,
v nesouvislých plošně rozptýlených skupinách. Za faktory negativně ovlivňující možnosti
přirozené obnovy zde lze označit vysoký věk mateřského porostu a s tím související sníženou
fruktifikaci, kvalitu semen apod., v porostech s rozvolněným zápojem vysoká pokryvnost
bylinného patra (zejména hustota trav) a naopak v zapojených částech prozatím nevhodné
ekologické podmínky pro následný porost (zejména nedostatek světla, vláhy). Přirozená
obnova buku nejlépe prosperuje v jižní části území na hranici přírodní rezervace s dostatkem
bočního světla. V nastaveném postupu oplocování částí porostů vhodných pro přirozenou
obnovu lze pokračovat. Je však na zvážení důvodnost zaplocování velkých částí porostů
s ohledem na velmi mozaikovitý postup přirozené obnovy. Je nedůvodné zaplocovat zapojené
části porostů bez přirozené obnovy. V rozvolněných částech porostů se doporučuje zaplocení
menších skupin a provádění ruční mechanické přípravy půdy (rozrušení travního drnu) pro
přirozenou obnovu. V případě nezdaru přirozené obnovy se doporučuje, zejména v částech
s rychlým rozpadem mateřského porostu, k přistoupení k umělé obnově. K umělé obnově
jádrové části přírodní rezervace (přírodě blízké lesy dle hodnocení přirozenosti lesních
porostů) může být využit pouze materiál místního původu (vyzvednutý z náletu či
vypěstovaný z místních semen). Zásadní je ochrana stávajících náletů a nárostů před zvěří.
Z praktických důvodů je vhodnější tyto skupinky oplocovat rovněž samostatně (při vniknutí
zvěře do oplocení dojde pouze k lokálnímu poškození menšího počtu jedinců).
Velmi pozitivně lze hodnotit zahájení předčasné obnovy nepůvodních jehličnatých porostů
v severní části přírodní rezervace a jejich přeměnu na porosty stanovištně původních dřevin.
V tomto způsobu obnovy se doporučuje pokračovat.
2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize
Kolize zájmů ochrany území se nepředpokládá.
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3. Plán zásahů a opatření
3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ
3.1.1 Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání
a) péče o lesy
Rámcová směrnice péče o les podle souborů lesních typů
Číslo směrnice
1

Kategorie lesa
32a

Soubory lesních typů
2P, 2O, 2V, 3K, 3S, 3B

Předpokládaná cílová druhová skladba dřevin
SLT
Druhy dřevin a jejich orientační podíly v cílové druhové skladbě (%)
2P
2O
2V
3K
3S
3B

DBL 35-50, JD 20-35, BO +-25, BK +-5, BR 5-15, OS +-5, SM 0-5
DBL 60-75, LP 8-20, JD 0-15, BK 0-10, HB 2-15, JV +-5, JS +-3, OLL +-3, OS +-3, JL +
DBL 45-65, BK 0-15, LP 5-15, JL +-10, HB +-15, JD 0-10, JS +-20, JV +-10, OLL +-5, OS +-5, BB 0-2
BK 50-70, JD 7-20, DBZ 5-30, LP +-12, BR +-5, HB 0-3
BK 50-70, JD 7-20, DBZ 5-30, HB 0-10, JV 0-5, JS 0-2, LP 5-15, JL 0-1

BK 50-70, JD 7-20, DBZ 5-30, HB 0-10, JV 0-5, JS 0-2, LP 5-15, JL 0-1

Porostní typ A
BUKOVÝ
(LISTNATÝ)
Základní rozhodnutí
Hospodářský způsob (forma)
PODROSTNÍ
(VÝBĚRNÝ)
Obmýtí
Obnovní doba
fyzický věk

∞

Porostní typ B
SMRKOVÝ
(JEHLIČNATÝ)

Porostní typ C

Hospodářský způsob (forma)

Hospodářský způsob (forma)

PODROSTNÍ, NÁSEČNÝ
Obmýtí

Obnovní doba

90

40

Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty
samovolný vývoj

přeměna na porosty stanovištně
původních dřevin, tvorba biotopu
saproxylických druhů brouků

Způsob obnovy a obnovní postup, včetně doporučených technologií
Bez těžebních zásahů. Přirozená obnova.
Podpora přirozené obnovy ruční
mechanickou přípravou půdy v ploškách.
V případě nezdaru přirozené obnovy umělá
obnova materiálem místního původu
(vyzvednutím sadebního materiálu z náletu
nebo jeho vypěstování z místních semen).
Výsadby do přirozených světlin nebo
podsadby rozvolněných částí porostů.

Přeměna porostů, umělá obnova. DB
s ohledem na jeho nároky na světlo
obnovovat na holých násecích nebo holých
sečích (velikost max. 0,50 ha), postup proti
bořivým větrům. Stín snášející dřeviny
(BK, JD, LP) obnovovat přednostně
v clonných či maloplošných
holých předsunutých obnovních prvcích
(velikost max. 0,20 ha). V případě výskytu
vtroušených stanovištně původních
listnatých dřevin na obnovované ploše
ponechat min. 10 ks/1ha těchto dřevin ve
formě výstavků nebo skupinek do
fyzického rozpadu (prioritně BK, DB, LP,
krátkověké dřeviny jako BR, OS nevytváří
vhodné biotopy saproxylického hmyzu –
nejsou prioritní ).
Doporučené technologie:
- těžba – motomanuálně
- soustřeďování dříví – kůň, UKT, LKT,
vyvážecí souprava
Těžbu a soustřeďování dříví provádět
přednostně v době vegetačního klidu (za
sucha nebo zámrzu půdy)
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Způsob zalesnění, stanovení druhů a procento melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu
Způsob zalesnění: listnaté dřeviny sadba štěrbinová nebo jamková, dub i síje, jedle sadba jamková
MZD: druhy dle předpokládané cílové druhové skladby a vyhl. č. 83/1996 Sb., min. podíl MZD při obnově porostu – SLT
2P (CHS 27), 2O, 2V (CHS 25) – 20 %, SLT 3K (CHS 43), 3S, 3B (CHS 45) – 25 %

Dřeviny uplatňované při zalesnění za použití umělé obnovy (%)
SLT druh dřeviny
komentář k způsobu použití dřeviny při umělé obnově
2P
2O
2V
3K
3S
3B

DBL 50, JD 35, BK 15
DBL 60, LP 15, JD 15, BK 10
DBL 60, BK 15, LP 15, JD10
BK 60, JD 20, DBZ 20
BK 60, JD 20, DBZ 20
BK 60, JD 20, DBZ 20

Při obnově lze dále uplatnit ostatní druhy dřevin uvedené mezi dřevinami
předpokládané cílové druhové skladby.

Péče o nálety, nárosty a kultury a výchova porostů, včetně doporučených technologií
Péče o mladé lesní porosty: skupinová
nebo individuální mechanická či
chemická ochrana dřevin proti
poškození zvěří, mechanická ochrana
proti buřeni
Výchova porostů:
v jádrové části přírodní rezervace pouze
odstraňovat geograficky nebo
stanovištně nepůvodní druhy dřevin,
v nepůvodních porostech standardní
výhova s podporou stanovištně
původních druhů a přednostní
odstraňování geograficky nepůvodních
druhů dřevin, podpora a tvorba
skupinek s uvolněným zápojem s cílem
vytvořit do budoucna osluněné koruny,
tedy vhodné biotopy saproxylických
druhů brouků

Péče o mladé lesní porosty: skupinová
nebo individuální mechanická či
chemická ochrana dřevin proti
poškození zvěří, mechanická ochrana
proti buřeni
Výchova porostů:
standardní výchova, maximální
podpora přimíšených a vtroušených
stanovištně původních dřevin,
uvolňování jejich korun s cílem
vytvořit do budoucna osluněné koruny,
tedy vhodné biotopy saproxylických
druhů brouků

Opatření ochrany lesa včetně doporučených technologií
Zákaz použití insekticidů, dřevní hmotu listnáčů skladovat v lesních porostech i na skládkách v ochranném pásmu přírodní
rezervace ve vegetačním období pouze na dobu nezbytně nutnou z důvodu možné likvidace části populace zvláště
chráněných nebo ohrožených druhů brouků (princip lapáků).

Provádění nahodilých těžeb včetně doporučených technologií
V jádrovém území přírodní rezervace
ponechávat veškerou dřevní hmotu
listnáčů na místě do fyzického rozpadu
(stojící i na zemi ležící), nevhodná je i
nedůvodná manipulace s dřevní hmotou.
Lze zpracovávat pouze nebezpečné
stromy v okolí silnice a účelových
komunikací, či provádět odborný
zdravotní a bezpečnostní řez suchých,
zlomených či jinak narušených větví.

Alespoň část dřevní hmoty
přimíšených nebo vtroušených
listnáčů ponechávat na místě do
fyzického rozpadu (cca 5 ks/1ha).
Jehličnatou dřevní hmotu
zpracovávat bez omezení.

Poznámka
Obnova nepůvodních jehličnatých porostů násečným hospodářským způsobem je již realizována a navržena z důvodu
rychlého postupu přeměny porostů na porosty stanovištně původních dřevin a perspektivy zajištění biotopu saproxylických
druhů brouků v kratším časovém horizontu. Skupinovité clonné nebo holé seče jsou navrženy pro pomalejší postup
obnovy, mají zajistit vnos stinných dřevin a zvýšit věkovou diferenciaci při pomalejším postupu obnovy nepůvodních
porostů.
Základní ochranné podmínky přírodní rezervace jsou stanoveny v § 34 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny v platném znění.

Přílohy:
- lesnická mapa typologická 1:10 000 podle OPRL – příloha č. M4
- mapa stupňů přirozenosti lesních porostů – příloha č. M5
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b) péče o živočichy
(převzato z RUSŇÁKOVÁ I. (edt.), 2011, upraveno)
Předmětem ochrany přírodní rezervace a EVL je páchník hnědý (Osmoderma eremita).
Dospělý páchník je nápadný velký hnědý brouk. Je považován za charakteristického brouka
přirozených listnatých porostů. Stanovištěm jsou dutiny starých listnatých stromů, převážně
dubů, lip, buků, jilmů, méně vrb. Osídluje dutiny u paty kmene, v kmenu samém a také v
silných větvích kmene. Ideální jsou dutiny shora uzavřené, aby do nich nezatékala voda.
Páchník vyžaduje dutinu s tzv. červeným trouchem a stabilním mikroklimatem, především s
ohledem na teplotu a vlhkost. To splňují v klimatu střední Evropy převážně solitérní, po celý
den osluněné stromy. Ideální podmínky pro vývoj těchto brouků nalezneme buď v přírodně
zachovalých lesích, které v rámci České republiky již existují jen ve velmi omezeně, nebo
častěji ve starých parkových porostech a především ve starých parkových alejích. Těžištěm
jeho výskytu je v České republice Třeboňská pánev, obory a hráze rybníků ve východních
Čechách a zachovalé lesní komplexy (včetně parků a obor) na jihovýchodní Moravě. (KRÁL,
2005)
Potravou larev je přiměřeně vlhký, převážně tzv. červený trouch uvnitř dutiny stojícího
listnatého stromu. Dospělci olizují vytékající mízu poraněných stromů. Vývoj larev trvá dva
až tři roky v závislosti na teplotě, vlhkosti a množství potravy. Dospělci jsou velmi málo
aktivní, velmi neochotně létají. V sezóně s trvale špatným počasím nemusí vůbec opustit
rodnou dutinu. Ty co vylezou, se většinou pohybují pouze na kůře v okolí rodné dutiny. Když
se už rozletí, doletí většinou jen na nejbližší mohutný strom. Údaje o maximálním doletu se
liší podle autora, nikdy však nepřesahují několik prvních stovek metrů. Ochrana spočívá
v důsledné ochraně starých solitérních listnatých stromů s dutinami, případně takových, které
stojí v blízkosti uvedených, nemají dutinu ani nejsou příliš staré, ale mohou za čas staré
doupné stromy nahradit. Přežívání populací páchníků v pokácených nebo padlých stromech je
problematické, jde většinou jen o dokončení vývoje přežívajících larev. Další vajíčka nejsou
s velkou pravděpodobností do takového habitatu již kladena. (KRÁL, 2005)
Pro zachování populace páchníka hnědého a populací dalších místních zvláště chráněných a
vzácných druhů živočichů v příznivém stavu z hlediska jejich ochrany je nutné přizpůsobit
hospodaření v lese jejich potřebám. Zásady vhodného hospodaření lze shrnout do několika
požadavků.
1 ) Pro zajištění životních nároků mnoha místních vzácných druhů živočichů vázaných na
dutiny ve starých mohutných stromech, musí být v lese zastoupen jejich dostatečný počet. V
okolí atraktivních stromů musí být porost natolik řídký, aby byla alespoň po část dne osluněna
větší část koruny, případně i kmen. K tomu vedou tyto činnosti:
•
•
•
•

druhová skladba lesa v severní části přírodní rezervace by měla být postupně změněna ve
prospěch listnatých, stanovištně vhodných dřevin (viz rámcové směrnice péče o les)
při obnově lesa násečným hospodářským způsobem je nutné ponechávat výstavky
listnatých dřevin do fyzického rozpadu, a to v počtu nejméně 10 stromů na 1 ha (pokud se
na obnovované ploše budou vyskytovat),
v lese je nutné zachovat všechny stávající mohutné stromy s dutinami,
stávající doupné stromy mají již často sníženou vitalitu, proto je nezbytné v části
s nepůvodními lesy podporovat a postupně uvolňovat přimíšené a vtroušené atraktivní
druhy stromů,
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2) Řada vzácných druhů hmyzu, přeživších do současné doby v rezervaci, je vázána na mrtvé
dřevo, a to jak stojící, tak již tlející na zemi. Pro další přežití těchto vzácných živočichů je
nutné:
•
•

ponechat v rezervaci veškeré zlomy, torza kmenů a veškeré na zemi ležící kmeny a silné
větve z mohutných listnáčů
při opakovaných krádežích na zemi ponechaného mrtvého dřeva zvážit instalaci závor na
přístupové lesní cesty tvořící z velké části hranici rezervace

3) Pro světlomilné druhy zvířat, jako je ještěrka živorodá, skokan zelený je vhodné alespoň
v okrajích přírodní rezervace udržovat světliny v porostu a světlé okraje části lesní cesty –
například v místech manipulačních ploch.

3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území
Příloha:
- tabulka „Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich“ – příloha č. T1
- mapa dílčích ploch a objektů – příloha č. M3
- těžební mapa – příloha č. M6
3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu
zásahů a přehledu činností
Konkrétní zásahy v ochranném pásmu se nenavrhují. V ochranném pásmu je nepřípustné ve
vegetačním období dlouhodobé skladování listnaté dřevní hmoty z důvodu možné likvidace
části populace zvláště chráněných a ohrožených druhů brouků (princip lapáků). V ochranném
pásmu je nepřípustné použití insekticidů.
V ochranném pásmu se doporučuje zajištění zvýšeného podílu věkově diferencovaných
listnatých dřevin atraktivních pro saproxylické druhy brouků (DB, BK, LP), zejména
páchníka hnědého, a to výsadbou při umělé obnově jehličnatých porostů, podporou přirozené
obnovy vtroušených listnáčů, předržením alespoň několika jedinců (cca 5 ks / 1 ha) listnatých
dřevin do dalšího obmýtí apod.
Dle ust. § 37 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, je
ke stavební činnosti, terénním a vodohospodářským úpravám, k použití chemických
prostředků a změnám kultury pozemku v ochranném pásmu nezbytný souhlas orgánu ochrany
přírody.

3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu
Hranice přírodní rezervace je geodeticky zaměřena - záznam podrobného měření změn
(ZPMZ) č. 256-314/2006 v k.ú. Bělečko a ZPMZ č. 260-314/2006 v k.ú. Vysoké Chvojno ze
dne 10. 12. 2006. K zaměření navrhované změny hranice přírodní rezervace je zpracován
ZPMZ č. 257-316/2006 v k.ú. Bělečko a ZPMZ č. 261-316/2006 v k.ú. Vysoké Chvojno ze
dne 10. 12. 2006.
Po novém vyhlášení a změně hranice přírodní rezervace se navrhuje aktualizace značení
hranic ZCHÚ a provedení značení hranic EVL v terénu podle vyhlášky č. 64/2011 Sb.
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3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území
a) nové vyhlášení zvláště chráněného území
Z důvodu potřeby rozšíření předmětu ochrany ZCHÚ o předmět ochrany EVL (Osmoderma
eremita), z důvodu potřeby komplexní aktualizace zřizovacího předpisu a z důvodu potřeby
jednoznačného vymezení a změny hranice ZCHÚ se navrhuje nové vyhlášení přírodní
rezervace. Nové vymezení přírodní rezervace se navrhuje podle záznamů podrobného měření
změn uvedených v bodu 3.3.
b) katastr nemovitostí
Po nabytí účinnosti zřizovacího předpisu o zřízení zvláště chráněného území musí být tato
skutečnost oznámena katastrálnímu úřadu se žádostí o rozšíření údajů o typu a způsobu
ochrany dotčených pozemků, vč. zanesení údajů o existenci EVL.
c) kategorie lesa
Lesy v přírodní rezervaci jsou převážně zařazeny do kategorie lesů zvláštního určení. Po
novém vyhlášení přírodní rezervace a změně vedení hranic přírodní rezervace došlo
k zahrnutí dílce 346 F do území přírodní rezervace. Doporučuje se tento dílec zařadit při
zpracování LHP do kategorie lesů zvláštního určení dle § 8 odst. 2 písm. a) zákona č.
289/1995 Sb. Dle § 8 odst. 3 téhož zákona rozhoduje o zařazení lesů do kategorie lesů
zvláštního určení, z vlastního podnětu nebo na návrh vlastníka, orgán státní správy lesů.
d) mimořádná těžba
Plán péče navrhuje mýtní úmyslnou těžbu do porostů mladších 80 let. Dle § 33 odst. 4 zákona
č. 289/1995 Sb., v platném znění, je zakázáno provádět těžbu mýtní úmyslnou v porostech
mladších 80 let. V případě záměru vlastníka lesa tyto těžby realizovat je nezbytné předem
zajistit výjimku orgánu státní správy lesů z tohoto zákazu.
3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností
Územím prochází značená turistická stezka, z důvodu bezpečnosti (pád suchých stromů či
větví) se doporučuje nerozšiřovat síť značených turistických cest. Na hlavní přístupové cesty
se navrhuje umístit informační tabuli upozorňující návštěvníky na možná rizika a na vstup na
vlastní nebezpečí. Dle KRAMOLIŠ, TMEJ, 2007 dochází na území přírodní rezervace
k nadměrnému sběru a poškozování hub a sešlapu půdního krytu, s doporučením zákazu
parkování automobilů v blízkosti přírodní rezervace.
S ohledem na možná rizika pádu stromů nebo jejich částí a doporučení mykologů se navrhuje,
v rámci procesu nového vyhlášení přírodní rezervace a stanovení bližších ochranných
podmínek, omezení vstupu do přírodní rezervace pouze na značené turistické stezky, případně
zakázání sběru lesních plodů v přírodní rezervaci.
3.6 Návrhy na vzdělávací využití území
Na vstupu do přírodní rezervace je umístěn informační panel instalovaný Lesním družstvem
Vysoké Chvojno. Tématem je historie vzniku přírodní rezervace, popis přírodních poměrů,
informace o hospodaření apod. Doporučuje se rozšíření textu o informace o soustavě Natura
2000, předmětu ochrany této evropsky významné lokality, o významu ponechávání dřevní
hmoty na místě do fyzického rozpadu a o významu a nutnosti nesbírat a nepoškozovat
zejména vzácné druhy hub apod.
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3.7 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území
Dle údajů v digitálním registru ústředního seznamu ochrany přírody jsou některé
inventarizační průzkumy provedené v přírodní rezervaci neaktuální nebo do současné doby
nebyly provedeny. Byl zde proveden IP Geologický (ŠTAFL I., 1972), IP Lesnický (FIEDLER
J., 1972, PROCHÁZKA F., 1972), Mykologický průzkum (KOTLABA F., 1977) a IP Botanický
(PROCHÁZKA F., FIEDLER J.). Dle podkladů poskytnutých Krajským úřadem Pardubického
kraje byly v území dále provedeny tyto průzkumy: průzkum obratlovců (LEMBERK V., 2007),
průzkum brouků (MERTLIK J., 2007), mykologický průzkum (KRAMOLIŠ, TMEJ, 2007).
Navrhuje se provedení a aktualizace následujících inventarizačních průzkumů:
- inventarizační průzkum nižších rostlin a hub
- inventarizační průzkum vyšších rostlin
- inventarizační průzkum obratlovců
- inventarizační průzkum bezobratlých (zaměření na saproxylické druhy brouků, prioritně na
druh páchník hnědý včetně zhodnocení stavu a perspektivy jeho biotopů)

23

Návrh plánu péče o PR a EVL Buky u Vysokého Chvojna CZ0533297

4. Závěrečné údaje
4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle
jednotlivých zásahů (druhů prací)
Druh zásahu (práce) a odhad množství

Orientační
náklady za rok
(Kč)

Jednorázové a časově omezené zásahy
Značení hranice přírodní rezervace – 2065 m
Instalace hraničních tabulí – cca 5 ks
Instalace (aktualizace) informačního panelu vč.
upozornění na vstup na vlastní nebezpečí – 1 ks
Inventarizační průzkum hub
Inventarizační průzkum nižších rostlin
Inventarizační průzkum vyšších rostlin
Inventarizační průzkum obratlovců
Inventarizační průzkum bezobratlých
Jednorázové a časově omezené zásahy celkem (Kč)

----------------------------

3.000
7.500
10.000

----------

10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
70.500

-------------------------------------

Opakované zásahy
Výsadba dřevin cílové skladby – 2,52 ha holina
z úmyslné těžby + podsadby, dosadby, vylepšení
Skupinová ochrana provedených výsadeb – 2400
bm, opravy oplocení
Skupinová ochrana náletu, nárostu – cca 1000 bm
Individuální ochrana dřevin cílové skladby proti
zvěři (mechanická, chemická)
Mechanická ruční příprava půdy pro přirozenou
obnovu
Ošetřování stromů řezem
Opakované zásahy celkem (Kč)
N á k l a d y

c e l k e m (Kč)

----------
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Orientační
náklady za období
platnosti plánu
péče (Kč)

25.000

250.000

18.000

180.000

9.000
5.000

90.000
50.000

10.000

20.000

2.000
69.000

10.000
600.000
670.500
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4.2 Použité podklady a zdroje informací
AOPK ČR, 2008: Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách
soustavy Natura 2000. Praha.
FALTYSOVÁ H., BÁRTA F. A KOL., 2002: Pardubicko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.):
Chráněná území ČR, svazek IV. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Ekocentrum Brno.
Praha, 316 pp.
FARKAČ J., KRÁL D. & ŠKORPÍK M., 2005: Červený seznam ohrožených druhů České
republiky. Bezobratlí. AOPK ČR, Praha.
KRÁL D., 2005: Metodika monitoringu evropsky významného druhu páchník hnědý
(Osmoderma eremita). AOPK ČR, Praha.
KRAMOLIŠ, TMEJ, 2007: Výsledky mapování výskytu makromycetů v rezervaci "Buky u
Vysokého Chvojna" do roku 2007. Depon. in Krajský úřad Pardubického kraje.
LEMBERK V., 2007: Výsledky průzkumu obratlovců v přírodní rezervaci Buky u Vysokého
Chvojna (okr. Pardubice) v roce 2007. Depon. in KÚ Pardubického kraje.
MERTLIK J., 2007: Brouci (Coleoptera) přírodní rezervace Buky u Vysokého Chvojna (Česká
Republika). Beetles (Coleoptera) in the Nature Reserve Buky near Vysoké Chvojno (Czech
Republic). Elateridarium 1: 97-152, 2007.
PLESNÍK J., HANZAL V., BREJŠKOVÁ L. (eds.), 2003: Červený seznam ohrožených druhů České
republiky. Obratlovci. AOPK ČR, Praha.
RUSŇÁKOVÁ I. (edt.), 2011: EVL Buky u Vysokého Chvojna, zoologický průzkum . Depon. in
Krajský úřad Pardubického kraje.
MŽP, Planeta, 2006: Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v evropsky
významných lokalitách soustavy Natura 2000. Praha. ISSN – tištěná verze 1801-6898.
Právní normy (v platném znění):
Nařízení vlády ČR č. 132/2005 Sb. (vč. přílohy)
Vyhláška č. 64/2011 Sb.
Vyhláška č. 83/1996 Sb.
Vyhláška č. 84/1996 Sb.
Vyhláška č. 166/2005 Sb.
Vyhláška č. 395/1992 Sb.
Zákon č. 114/1992 Sb.
Zákon č. 289/1995 Sb.
IMS:
IMS ČGS - Česká geologická služba: http://nts5.cgu.cz
WMS:
CENIA: http://geoportal.gov.cz/arcgis/services
Český úřad zeměměřický a katastrální: http://wms.cuzk.cz/wms.asp?
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Ústav pro hospodářskou úpravu lesů: http://geoportal2.uhul.cz/cgibin/oprl.asp?SERVICE=WMS&
ÚHÚL Honitby 2009, WMS: http://geoportal2.uhul.cz/cgibin/honitby.asp?SERVICE=WMS&
Internet:
AOPK ČR – Mapový server Agentury ochrany přírody a krajiny ČR:
http://mapy.nature.cz/mapinspire/MapWin.aspx?M_WizID=8&M_Site=aopk&M_Lang=cs
AOPK ČR digitální registr ústředního seznamu ochrany přírody: http://drusop.nature.cz/
LD Vysoké Chvojno: http://lesnidruzstvo.cz/
Plánovací dokumentace:
- LHP pro LHC LD Vysoké Chvojno s platností od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2014
Vlastní terénní šetření bylo provedeno v roce 2011.
4.3 Seznam používaných zkratek
AOPK ČR
EVL
GIS
IUCN
KN
LHC
LHP
LKT
MZD
NRBC
OP
OPRL
PK
PR
SLT
ÚHÚL
UKT
ÚPD
ÚSES
ÚSOP
WMS
ZCHÚ
ZPMZ

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
evropsky významná lokalita
geografický informační systém
International Union for Conservation of Nature
katastr nemovitostí
lesní hospodářský celek
lesní hospodářský plán
lesní kolový traktor
meliorační a zpevňující dřeviny
nadregionální biocentrum
ochranné pásmo
oblastní plány rozvoje lesů
pozemkový katastr
přírodní rezervace
soubor lesních typů
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
univerzální kolový traktor
územně plánovací dokumentace
územní systém ekologické stability
ústřední seznam ochrany přírody
Web Map Services
zvláště chráněné území
záznam podrobného měření změn
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4.4 Plán péče zpracoval
Zadavatel:
Krajský úřad Pardubického kraje, oddělení ochrany
přírody, Komenského náměstí č. 125, 532 11 Pardubice
Katastrální území: Bělečko, Vysoké Chvojno
Projekt:
PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ REZERVACI A EVROPSKY
VÝZNAMNOU LOKALITU
BUKY U VYSOKÉHO CHVOJNA

Centrum ochrany přírody, Náměstí 50,
538 25 Nasavrky, IČ: 26580268,
číslo účtu: 1042049173/0800
http://cop.iprofil.cz

Datum: 30. 11. 2011
NA OBDOBÍ LET 2013 - 2021
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Součástí plánu péče jsou dále tyto přílohy
Tabulky:

Příloha T1 - Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich
(Tabulka k bodu 2.5.1 a k bodu 3.1.2).

Mapy:

Příloha M1 - Orientační mapa s vyznačením území
Příloha M2 - Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného
pásma a EVL
Příloha M3 - Mapa dílčích ploch a objektů
Příloha M4 - Lesnická mapa typologická
Příloha M5 - Mapa stupňů přirozenosti lesních porostů
Příloha M6 - Těžební mapa
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Tabulky - Příloha T1 k bodu 2.4.1 a k bodu 3.1.2
Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich (označení JPRL dle LHP pro LHC LD Vysoké Chvojno 1.1.2005-31.12.2014)
označení
JPRL

dílčí
plocha

346B1

346B1

346B2

346B2

346B3

346B3

346B8

346B8

346B17/9

346B9

346B17

346C1

346C1

výměra dílčí číslo rámcové
dřeviny
plochy
směrnice
(ha)
/
porostní typ
0,37
1/A
BO
DB
BK
OL
SM
MD
DG
0,06
1/B
DB
SM
BO
MD
BR
OL
0,09
1/B
SM
HB
6,36
1/B
BO
BR
OL
OS
SM
2,64
1/A
BR
JV
LP
1,71
1/A
BK
DB
LP
SM
JV
0,37
1/A
BK
JD
OL

zastoupení
dřevin
(%)
30
30
25
5
10
+
+
40
45
5
5
3
2
60
40
10
15
5
10
60
65
5
30
90
1
4
5
+
60
20
20

průměrná
výška
porostu
(m)
4

stupeň
přirozenosti
E

Prořezávka: 0,37 ha

2

Podpora DB, BK, redukce MD,
DG.

7

E

Prořezávka: 0,06 ha

2

Podpora DB, redukce MD.

9

E

Těžba výchovná: 0,09 ha, intenzita do 15 % zásoby
hroubí

2

Podpora HB.

28

E

2

+ prořezávka mlazin na
obnovených plochách

28

C

Těžba výchovná: výběr po ploše, intenzita do 10 %
zásoby hroubí
Těžba obnovní: 2 x holá seč – celkem 0,50 ha, 2 x
násek – celkem 0,52 ha, 2 x skupinová seč – celkem
0,20 ha
Zalesnění: 1,22 ha, dřeviny dle rámcových směrnic
Bez zásahu.

1

Bez těžebního zásahu. Ostatní
zásahy dle rámcových zásad
péče.

32

C

Bez zásahu.

1

Bez těžebního zásahu. Ostatní
zásahy dle rámcových zásad
péče.

3

C

Bez zásahu.

--
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doporučený zásah

naléhavost

poznámka
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346C5

346C5

0,30

1/B

BO

100

25

E

2

+ prořezávka mlazin na
obnovených plochách

C

Těžba výchovná: 0,30 ha, intenzita do 12% zásoby
hroubí
Těžba výchovná: výběr po ploše, intenzita do 10 %
zásoby hroubí
Těžba obnovní: 3 x skupinová seč – celkem 0,30 ha, 2
x holý násek – celkem 1,00 ha
Zalesnění: 1,30 ha, dřeviny dle rámcových směrnic
Bez zásahu.

346C8

346C8

7,03

1/B

BO
BR
LP
SM

20
20
5
55

28

E

346C17/7

346C7

1,72

1/A

LP

100

28

346C17

3,22

1/A

346E8

346E8

0,60

1/B

346E17

346E17

0,72

1/A

346F1
346F8

346F1
346F8

0,04
0,76

1/B
1/B

346F9

346F9

0,60

1/A

BK
LP
SM
BR
SM
MD
OL
BK
DB
SM
HB
SM
BO
BR
LP
SM
OS
HB
LP
SM
BR
DB

60
30
10
10
85
4
1
20
70
10
+
100
20
20
5
55
+
+
95
3
2
+

1

35

C

Bez zásahu.

1

Bez těžebního zásahu. Ostatní
zásahy dle rámcových zásad
péče.
Bez těžebního zásahu. Ostatní
zásahy dle rámcových zásad
péče.

28

E

Těžba výchovná: výběr po ploše, intenzita do 10 %
zásoby hroubí

2

Přednostně odstraňovat MD.

33

C

Bez zásahu.

1

Bez těžebního zásahu. Ostatní
zásahy dle rámcových zásad
péče.

3
27

E
E

Prořezávka: 0,04 ha
Těžba výchovná: 0,76 ha, intenzita do 10 % zásoby
hroubí

2
2

Těžba výchovná: 0,60 ha, intenzita do 10 % zásoby
hroubí

2
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Pozn.: Výměry JPRL, resp. dílčích ploch, které se v ZCHÚ nachází pouze částečně, jsou orientační, byly zjištěny měřením v GIS.
Stupeň přirozenosti lesních porostů – dle vyhl. č. 64/2011 Sb.: C – les přírodě blízký, E – les nepůvodní
naléhavost - stupně naléhavosti jednotlivých zásahů se uvádí podle následujícího členění:
1. stupeň - zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany),
2. stupeň - zásah vhodný,
3. stupeň - zásah odložitelný.
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2

Podpora listnáčů.

