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Plán péče je odborný a koncepční dokument ochrany přírody, který na základě údajů o 

dosavadním vývoji a současném stavu zvláště chráněného území navrhuje opatření na 

zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany ve zvláště chráněném území a na 

zabezpečení zvláště chráněného území před nepříznivými vlivy okolí v jeho ochranném 

pásmu. Plán péče slouží jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro 

rozhodování orgánů ochrany přírody. Pro fyzické ani právnické osoby není závazný. 

Realizaci plánu péče zajišťuje orgán ochrany přírody příslušný ke schválení péče, a to v 

součinnosti s vlastníky a nájemci dotčených pozemků postupy podle § 68 zákona č. 

114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 
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1 Základní údaje o zvláště chráněném území 

1.1 Základní identifikační údaje  
Evidenční číslo: 2058 
Kategorie ochrany: národní přírodní rezervace 
Název území: Jizerskohorské bučiny 
Druh právního předpisu, kterým bylo území vyhlášeno: vyhláška  
Orgán, který předpis vydal:  Ministerstvo životního prostředí 

ČR 
Číslo předpisu:  200/1999 Sb. 
Datum platnosti předpisu: 16. srpna 1999 
Datum účinnosti předpisu:  16. srpna 1999 
 

1.2 Údaje o lokalizaci území v rámci územně správního členění ČR 
Kraj: Liberecký 
Okres: Liberec 
Obec s rozšířenou působností: Liberec, Frýdlant 
Obec s pověřeným obecním úřadem: Nové Město pod Smrkem 
 Chrastava 
 Frýdlant 
Obec: Bílý Potok 
 Frýdlant 
 Hejnice 
 Lázně Libverda 
 Oldřichov v Hájích 
 Raspenava 
Katastrální území: Bílý Potok pod Smrkem 
 Frýdlant  
 Hejnice 
 Lázně Libverda 
 Oldřichov v Hájích 
 Raspenava 
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1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí 

1.3.1 Území národní přírodní rezervace 

Katastrální území: 635090 Frýdlant  
Číslo 

parcely 
podle 
KN 

Číslo 

parcely 
podle PK 
nebo 
jiných 

evidencí 

Druh pozemku 
podle KN 

Způsob využití 

pozemku podle KN 
Výměra parcely 
celková podle KN 
(m2) 

Výměra 

parcely 
v ZCHÚ (m2)* 

3760/1   lesní pozemek  2290888 1167 
3760/2   lesní pozemek  96882 89253 
Celkem  90420 

Katastrální území: 710016 Oldřichov v Hájích 
Číslo 

parcely 
podle 
KN 

Číslo 

parcely 
podle PK 
nebo 
jiných 

evidencí 

Druh pozemku 
podle KN 

Způsob využití 

pozemku podle KN 
Výměra parcely 
celková podle 

KN 
(m2) 

Výměra parcely 
v ZCHÚ (m2)* 

1734/1   lesní pozemek  3925217 78968 
1734/13  lesní pozemek  183805 183805 
1734/14  lesní pozemek  648019 613572 
1740/17  lesní pozemek  5254028 351314 
Celkem  1227659 

Katastrální území: 739448 Raspenava 
Číslo 

parcely 
podle 
KN 

Číslo 

parcely 
podle PK 
nebo 
jiných 

evidencí 

Druh pozemku 
podle KN 

Způsob využití 

pozemku podle KN 
Výměra parcely 
celková podle KN 
(m2) 

Výměra parcely 
v ZCHÚ (m2)* 

2439/1   lesní pozemek  8800272 3883947 
3114  ostatní plocha ostatní komunikace 4543 3533 
3400/2   lesní pozemek  150236 150236 
2439/7   zastavěná plocha  

a nádvoří 
jiná stavba 7  7  

Celkem  4037723 

Katastrální území: 604658 Bílý Potok pod Smrkem 
Číslo 

parcely 
podle 
KN 

Číslo 

parcely 
podle PK 
nebo 
jiných 

evidencí 

Druh pozemku 
podle KN 

Způsob využití 

pozemku podle KN 
Výměra parcely 
celková podle KN 
(m2) 

Výměra parcely 
v ZCHÚ (m2)* 

1760/1   lesní pozemek  4828157 398614 
Celkem  398614 
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Katastrální území: 638196 Hejnice 
Číslo 

parcely 
podle 
KN 

Číslo 

parcely 
podle PK 
nebo 
jiných 

evidencí 

Druh pozemku 
podle KN 

Způsob využití 

pozemku podle KN 
Výměra parcely 
celková podle KN 
(m2) 

Výměra parcely 
v ZCHÚ (m2)* 

1224/2   lesní pozemek  3986109 1389546 
1224/6   lesní pozemek  3328636 1288782 
1225  lesní pozemek  111437 5034 
1226  lesní pozemek  46545 46505 
1227  lesní pozemek  46586 46586  
1228  lesní pozemek  21216 21216 
1247/1   lesní pozemek  9998882 475500 
1335  ostatní plocha ostatní komunikace 4793 3675 
1337  ostatní plocha ostatní komunikace 4964 644 
1366/1   vodní plocha koryto vodního toku 

přirozené nebo 

upravené 

32726 13852 

1368  vodní plocha koryto vodního toku 

umělé 
7852 6621 

1370  vodní plocha koryto vodního toku 

přirozené nebo 

upravené 

3169 3169 

1371/1   vodní plocha koryto vodního toku 

přirozené nebo 

upravené 

29491 8922 

Celkem  3310052 

Katastrální území: 679381 Lázně Libverda 
Číslo 

parcely 
podle 
KN 

Číslo 

parcely 
podle PK 
nebo 
jiných 

evidencí 

Druh pozemku 
podle KN 

Způsob využití 

pozemku podle KN 
Výměra parcely 
celková podle KN 
(m2) 

Výměra parcely 
v ZCHÚ (m2)* 

910/9   lesní pozemek  2380422 419866 
Celkem  419866 
Poznámka:  
Vzhledem k tomu, že v katastrálním rozdělení území došlo od vyhlášení národní přírodní rezervace 

ke změnám, chybí zde parcela uvedená ve vyhlašovacím dokumentu (nachází se mimo území NPR). Jedná se 

o parcelu 1336 na území k. ú. Hejnice. U některých parcel došlo ke změnám vlivem digitalizace (často 

narovnání dle skutečnosti), a proto se celkové výměry některých druhů pozemků výrazně změnily. Ze stejného 

důvodu se liší i rozloha dle vyhlašovacího předpisu (950,9252 ha) a aktuálně spočtená (948,43 ha). 
Výměra částí parcel zasahujících do rezervace byla zjištěna gisovými nástroji nad digitální vrstvou katastru 

nemovitostí a hranicí rezervace. 
 
Katastrální mapa se zákresem NPR a OP v digitální podobě je v Příloze M2.  
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1.3.2  Území ochranného pásma (OP) 

Katastrální území: 604658 Bílý Potok pod Smrkem 
Číslo 

parcely 
podle KN 

Číslo 

parcely 
podle 
PK nebo 
jiných 

evidencí 

Druh pozemku 
podle KN 

Způsob využití pozemku 

podle KN 
Výměra 

parcely 
celková podle 

KN 
(m2) 

Výměra 

parcely 
v OP (m2)** 

469  zastavěná plocha  
a nádvoří 

 155 155 

590  zastavěná plocha  
a nádvoří 

 13 13 

12/1   lesní pozemek  8131 8131 
12/5   lesní pozemek  104255 104255 
12/13*  lesní pozemek  46154 46154 
12/14*  lesní pozemek  114585 114585 
12/15*  lesní pozemek  3323 3323 
12/16*  lesní pozemek  342 342 
12/17*  lesní pozemek  155 155 
97/1 *  lesní pozemek  4399 4399 
97/2 *  lesní pozemek  25 25 
97/4 *  lesní pozemek  1374 1374 
148/2   lesní pozemek  1707 1707 
149/4 *  lesní pozemek  2126 2126 
149/5 *  lesní pozemek  4631 4631 
154/1   lesní pozemek  45038 45038 
154/3 *  lesní pozemek  55493 55493 
154/4 *  lesní pozemek  5060 5060 
269/1   lesní pozemek  160970 160970 
269/2   lesní pozemek  2430 2430 
269/3   lesní pozemek  7467 7467 
269/4   lesní pozemek  581 581 
269/5 *  lesní pozemek  1971 1971 
269/6 *  lesní pozemek  1174 1174 
269/7 *  lesní pozemek  2090 2090 
269/8 *  lesní pozemek  4230 4230 
269/9 *  lesní pozemek  585 585 
269/10*  lesní pozemek  49066 49066 
269/11*  lesní pozemek  9459 9459 
269/12*  lesní pozemek  197677 197677 
269/13*  lesní pozemek  16480 16480 
269/14*  lesní pozemek  5233 5233 
269/17*  lesní pozemek  109 109 
344/2   ostatní plocha manipulační plocha 344 344 
380/2   lesní pozemek  9551 9551 
380/3   trvalý travní porost  2282 2282 
385/2   trvalý travní porost  1270 1270 
388/1   lesní pozemek  457 457 
412/1   trvalý travní porost  6577 6577 
414/2   lesní pozemek  5170 5170 
428/1   lesní pozemek  4443 4443 
428/2   lesní pozemek  3777 3777 
428/3   lesní pozemek  13754 13754 
429/1   lesní pozemek  2154 2154 
492/1   lesní pozemek  6375 6375 
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Číslo 

parcely 
podle KN 

Číslo 

parcely 
podle 
PK nebo 
jiných 

evidencí 

Druh pozemku 
podle KN 

Způsob využití pozemku 

podle KN 
Výměra 

parcely 
celková podle 

KN 
(m2) 

Výměra 

parcely 
v OP (m2)** 

492/2   lesní pozemek  1659 1659 
492/3 *  lesní pozemek  3030 3030 
530/2   lesní pozemek  1600 1600 
534/1   lesní pozemek  4063 4063 
534/2   lesní pozemek  4401 4401 
534/3   lesní pozemek  4306 4306 
538/1   lesní pozemek  81631 81631 
538/2   lesní pozemek  6398 6398 
538/3   lesní pozemek  10473 10473 
538/4   lesní pozemek  5886 5886 
538/5 *  lesní pozemek  46788 46788 
538/6 *  lesní pozemek  3783 3783 
538/7 *  lesní pozemek  2057 2057 
538/8 *  lesní pozemek  1985 1985 
538/9 *  lesní pozemek  1870 1870 
689/1   lesní pozemek  130289 130289 
689/2   lesní pozemek  25109 25109 
689/3   lesní pozemek  2368 2368 
689/4   lesní pozemek  4048 4048 
689/5   lesní pozemek  169 169 
689/6 *  lesní pozemek  7112 7112 
691*  zastavěná plocha  

a nádvoří 
 23 23 

737  lesní pozemek  5686 5686 
804/1 *  lesní pozemek  228038 228038 
804/2 *  lesní pozemek  8159 8159 
804/3 *  lesní pozemek  8369 8369 
806  lesní pozemek  3251 3251 
1362/1   lesní pozemek  275049 275049 
1363/1   lesní pozemek  403811 403811 
1363/3 *  lesní pozemek  1913 1913 
1363/4 *  lesní pozemek  19451 19451 
1363/5 *  lesní pozemek  4029 4029 
1363/6 *  lesní pozemek  9984 9984 
1363/7 *  lesní pozemek  4959 4959 
1363/8 *  lesní pozemek  356 356 
1363/9 *  lesní pozemek  10334 10334 
1427  lesní pozemek  4744 4744 
1429/1   lesní pozemek  1460 1460 
1429/2   lesní pozemek  719 719 
1432/1   lesní pozemek  3000 3000 
1432/2   lesní pozemek  79 79 
1432/3   lesní pozemek  29 29 
1433  lesní pozemek  111 111 
1436/1   lesní pozemek  9312 9312 
1585  ostatní plocha neplodná půda 419 419 
1726/3   lesní pozemek  161 161 
1727/1   lesní pozemek  8568 8568 
1727/3   ostatní plocha jiná plocha 308 308 
1743/1   lesní pozemek  578 578 
1744/1   lesní pozemek  27451 27451 



9 
 

Číslo 

parcely 
podle KN 

Číslo 

parcely 
podle 
PK nebo 
jiných 

evidencí 

Druh pozemku 
podle KN 

Způsob využití pozemku 

podle KN 
Výměra 

parcely 
celková podle 

KN 
(m2) 

Výměra 

parcely 
v OP (m2)** 

1744/2   lesní pozemek  4580 4580 
1744/5   lesní pozemek  16240 16240 
1744/6   ostatní plocha jiná plocha 667 667 
1745/3   trvalý travní porost  69 69 
1754  lesní pozemek  3025 3025 
1755  lesní pozemek  3780 3780 
1756*  lesní pozemek  65114 6860 
1760/1   lesní pozemek  4828157 960073 
1760/2   lesní pozemek  35631 35631 
1762/1   lesní pozemek  174638 174638 
1903  ostatní plocha ostatní komunikace 367 367 
1904/1   ostatní plocha ostatní komunikace 5309 2140 
1917/1   ostatní plocha ostatní komunikace 649 649 
1922/1   ostatní plocha ostatní komunikace 935 325 
1924*  ostatní plocha ostatní komunikace 3316 554 
1927/1   ostatní plocha ostatní komunikace 5193 5193 
1927/2   ostatní plocha ostatní komunikace 740 740 
1927/5   ostatní plocha ostatní komunikace 1204 698 
2018/1   trvalý travní porost  63 63 
2027  ostatní plocha ostatní komunikace 5215 2602 
2028  ostatní plocha ostatní komunikace 187 187 
2030/1     ostatní plocha ostatní komunikace 79 79 
2030/2   ostatní plocha ostatní komunikace 291 291 
2037  ostatní plocha ostatní komunikace 4273 295 
2046/1   ostatní plocha ostatní komunikace 166 166 
2046/2   ostatní plocha ostatní komunikace 2064 210 
2047  ostatní plocha ostatní komunikace 403 229 
2048  ostatní plocha ostatní komunikace 1975 909 
2062  ostatní plocha ostatní komunikace 151 151 
2063/1 *  ostatní plocha ostatní komunikace 819 819 
2064  ostatní plocha ostatní komunikace 5111 4531 
2066/5   ostatní plocha ostatní komunikace 282 282 
2067/2   ostatní plocha ostatní komunikace 504 504 
2067/3   ostatní plocha ostatní komunikace 2669 2669 
2069  ostatní plocha ostatní komunikace 1072 1072 
2071  ostatní plocha ostatní komunikace 1668 1668 
2072  ostatní plocha ostatní komunikace 1454 510 
2102  vodní plocha koryto vodního toku 

přirozené nebo upravené 
2892 2892 

2103  vodní plocha koryto vodního toku 

přirozené nebo upravené 
9991 6963 

2105/1 *  vodní plocha koryto vodního toku 

přirozené nebo upravené 
4200 3887 

2106/1   vodní plocha koryto vodního toku 

přirozené nebo upravené 
84065 17349 

2121  vodní plocha koryto vodního toku 

přirozené nebo upravené 
694 694 

2122  vodní plocha koryto vodního toku 

přirozené nebo upravené 
2359 2359 

2123  vodní plocha koryto vodního toku 

přirozené nebo upravené 
9355 3357 
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Číslo 

parcely 
podle KN 

Číslo 

parcely 
podle 
PK nebo 
jiných 

evidencí 

Druh pozemku 
podle KN 

Způsob využití pozemku 

podle KN 
Výměra 

parcely 
celková podle 

KN 
(m2) 

Výměra 

parcely 
v OP (m2)** 

2146  ostatní plocha silnice 16825 16825 
2147  ostatní plocha silnice 643 643 
2150  ostatní plocha silnice 50866 14233 
2160  lesní pozemek  888 888 
2161  ostatní plocha ostatní komunikace 514 514 
2164  lesní pozemek  1583 1583 
2165  lesní pozemek  8344 7007 
Celkem 3614678 
 

Katastrální území: 635090 Frýdlant  
Číslo 

parcely 
podle 
KN 

Číslo 

parcely 
podle PK 
nebo 
jiných 

evidencí 

Druh pozemku 
podle KN 

Způsob využití 

pozemku podle KN 
Výměra parcely 
celková podle KN 
(m2) 

Výměra parcely 
v OP (m2)** 

3760/1   lesní pozemek  2290888 285832 
3760/2   lesní pozemek  96882 7631 
3761  ostatní plocha ostatní komunikace 3265 834 
Celkem  294297 

Katastrální území: 638196 Hejnice 
Číslo 

parcely 
podle 
KN 

Číslo 

parcely 
podle PK 
nebo 
jiných 

evidencí 

Druh pozemku 
podle KN 

Způsob využití 

pozemku podle KN 
Výměra parcely 
celková podle KN 
(m2) 

Výměra parcely 
v OP (m2)** 

306  zastavěná plocha  
a nádvoří 

zbořeniště 277 277 

974/1   lesní pozemek  61524 25025 
974/2   ostatní plocha jiná plocha 118 118 
1085/1   lesní pozemek  632933 434932 
1133  ostatní plocha neplodná půda 86 86 
1134  ostatní plocha neplodná půda 146 146 
1224/2   lesní pozemek  3986109 664610 
1224/6   lesní pozemek  3328636 511292 
1225  lesní pozemek  111437 106062 
1226  lesní pozemek  46545 40 
1247/1   lesní pozemek  9998882 1891230 
1323  ostatní plocha ostatní komunikace 5091 944 
1332*  ostatní plocha ostatní komunikace 1158 135 
1335  ostatní plocha ostatní komunikace 4793 67 
1337  ostatní plocha ostatní komunikace 4964 3842 
1345  ostatní plocha ostatní komunikace 3651 838 
1352/3   ostatní plocha ostatní komunikace 274 274 
1352/4   ostatní plocha ostatní komunikace 365 365 
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Číslo 

parcely 
podle 
KN 

Číslo 

parcely 
podle PK 
nebo 
jiných 

evidencí 

Druh pozemku 
podle KN 

Způsob využití 

pozemku podle KN 
Výměra parcely 
celková podle KN 
(m2) 

Výměra parcely 
v OP (m2)** 

1366/1   vodní plocha koryto vodního toku 

přirozené nebo 

upravené 

32726 8442 

1368  vodní plocha koryto vodního toku 

umělé 
7852 1048 

1371/1   vodní plocha koryto vodního toku 

přirozené nebo 

upravené 

29491 3873 

1377  vodní plocha koryto vodního toku 

přirozené nebo 

upravené 

528 528 

3169/1 *  lesní pozemek  17941 623 
3170/1 *  lesní pozemek  14001 473 
3517*  ostatní plocha ostatní komunikace 3384 1111 
3519*  ostatní plocha ostatní komunikace 693 693 
3558/1 *  vodní plocha koryto vodního toku 

přirozené nebo 

upravené 

16976 219 

3563  lesní pozemek  284 284 
3564  lesní pozemek  7207 7207 
Celkem 3664784 

Katastrální území: 679381 Lázně Libverda 
Číslo 

parcely 
podle 
KN 

Číslo 

parcely 
podle PK 
nebo 
jiných 

evidencí 

Druh pozemku 
podle KN 

Způsob využití 

pozemku podle KN 
Výměra parcely 
celková podle KN 
(m2) 

Výměra parcely 
v OP (m2)** 

910/2   lesní pozemek  28816 14900 
910/3 *  lesní pozemek  1398537 16121 
910/9 *  lesní pozemek  2380422 878864 
967/1 *  vodní plocha koryto vodního toku 

přirozené nebo 

upravené 

13861 13736 

970/1   lesní pozemek  26099 26099 
972  vodní plocha koryto vodního toku 

přirozené nebo 

upravené 

910 910 

Celkem  950630 
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Katastrální území: 710016 Oldřichov v Hájích 
Číslo 

parcely 
podle KN 

Číslo 

parcel
y podle 
PK 
nebo 
jiných 

eviden
cí 

Druh pozemku podle 
KN 

Způsob využití 

pozemku podle 
KN 

Výměra parcely 
celková podle KN 
(m2) 

Výměra 

parcely 
v OP (m2)** 

416*  zastavěná plocha  
a nádvoří 

 131 131 

417*  zastavěná plocha  
a nádvoří 

 65 65 

418*  zastavěná plocha  
a nádvoří 

 87 87 

1734/1   lesní pozemek  3925217 1499475 
1734/14  lesní pozemek  648019 34447 
1740/17  lesní pozemek  5254028 591876 
1740/30*  ostatní plocha manipulační 

plocha 
2973 2973 

1963  ostatní plocha silnice 14683 4947 
2040  ostatní plocha ostatní 

komunikace 
1647 1647 

1368/4 *  lesní pozemek  4934 4934 
1734/16*  lesní pozemek  958 958 
1734/17*  lesní pozemek  3951 3951 
2148/1 *  ostatní plocha ostatní 

komunikace 
1547 478 

2284*  lesní pozemek  2  2  
2285*  lesní pozemek  3  3  
Celkem  2145974 

Katastrální území: 739448 Raspenava 
Číslo 

parcely 
podle KN 

Číslo 

parcely 
podle 
PK 
nebo 
jiných 

evidencí 

Druh pozemku podle 
KN 

Způsob využití 

pozemku podle KN 
Výměra parcely 
celková podle KN 
(m2) 

Výměra 

parcely 
v OP (m2)** 

224  ostatní plocha silnice 45179 17562 
2341/1   ostatní plocha dráha 146662 78203 
2439/1   lesní pozemek  8800272 4078670 
2439/12*  ostatní plocha jiná plocha 277 277 
2439/22*  ostatní plocha jiná plocha 181 181 
3114  ostatní plocha ostatní komunikace 4543 82 
3116/1   lesní pozemek  5159 2922 
3118  lesní pozemek  1097 1097 
3119  ostatní plocha ostatní komunikace 126 126 
3151  ostatní plocha ostatní komunikace 284 284 
3180  ostatní plocha ostatní komunikace 6305 1469 
3192  lesní pozemek  6280 6280 
3193/1 *  lesní pozemek  196313 196313 
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Číslo 

parcely 
podle KN 

Číslo 

parcely 
podle 
PK 
nebo 
jiných 

evidencí 

Druh pozemku podle 
KN 

Způsob využití 

pozemku podle KN 
Výměra parcely 
celková podle KN 
(m2) 

Výměra 

parcely 
v OP (m2)** 

3193/2 *  zastavěná plocha  
a nádvoří  21 21 

3193/3 *  zastavěná plocha  
a nádvoří  21 21 

3194  ostatní plocha ostatní komunikace 8359 8359 

3195  zastavěná plocha  
a nádvoří zbořeniště 54 54 

3196/1 *  lesní pozemek  181025 181025 

3196/2 *  zastavěná plocha  
a nádvoří  21 21 

3196/3 *  zastavěná plocha  
a nádvoří  16 16 

3196/4 *  zastavěná plocha  
a nádvoří  21 21 

3197  ostatní plocha ostatní komunikace 6024 6024 
3198  lesní pozemek  2273 2273 
3201/1   lesní pozemek  116628 116628 
3201/2   vodní plocha vodní nádrž umělá 77828 77828 
3202  ostatní plocha ostatní komunikace 3265 3265 
3216/2   lesní pozemek  764 764 
3239/1   lesní pozemek  6711 6711 
3371  ostatní plocha ostatní komunikace 7341 477 
3400/1   lesní pozemek  4126274 2506692 
3401  ostatní plocha ostatní komunikace 3273 3273 
3444*  ostatní plocha ostatní komunikace 874 874 
3446*  ostatní plocha ostatní komunikace 1593 521 
3452  ostatní plocha ostatní komunikace 2888 2888 
3454/1 *  ostatní plocha ostatní komunikace 1110 526 
3454/2 *  ostatní plocha ostatní komunikace 611 511 
3459  ostatní plocha neplodná půda 410 410 
3460/1   lesní pozemek  20202 20202 
Celkem  7322871 

Poznámka:  
* Vzhledem k tomu, že v katastrálním rozdělení území došlo od vyhlášení ochranného pásma ke změnám, 

některé zde uvedené parcely nejsou součástí vyhlašovacího dokumentu, případně zde chybí parcela ve 

vyhlašovacím dokumentu uvedená (např. z důvodu jejího rozdělení na více částí, přečíslování nebo se po 

digitalizaci katastrálních map již nachází mimo hranice OP).  
Výměra částí parcel zasahujících do ochranného pásma byla zjištěna gisovými nástroji nad digitální vrstvou 

katastru nemovitostí a hranicí rezervace a jejího ochranného pásma. 

 
Katastrální mapa se zákresem NPR a OP v digitální podobě je v Příloze M2.  
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1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma 
Druh pozemku ZCHÚ  

plocha v ha 
OP 
plocha v ha 

Způsob využití 

pozemku 
ZCHÚ  
plocha v ha 

lesní pozemky 944,39 1763,13  

vodní plochy 

3,25 14,41 

zamokřená plocha - 

rybník nebo nádrž - 

vodní tok 3,25 
trvalé travní porosty 

- 1,03 

 orná půda - - 

ostatní zemědělské 

pozemky - - 

ostatní plochy 
0,79 20,66 

neplodná půda 0,00 
ostatní způsoby 

využití 0,79 

zastavěné 
plochy a nádvoří 0,0007 0,09  

 
plocha celkem  948,43 1799,32 
Pozn.: Výrazná změna výměry „ostatních ploch“ v rámci NPR oproti údajům z minulého plánu péče 
je způsobena změnou druhu pozemku u p. č. 1227 a 1228 v k. ú. Hejnice. 
 

1.5 Překryv území s jiným typem ochrany 
národní park: ne 
chráněná krajinná oblast: Jizerské hory  
překryv s jiným typem ochrany: ÚSES – Nadregionální biocentrum 

 Poledník 
 CHOPAV Jizerské hory 
mezinárodní statut ochrany: EECONET: Jizerské hory (jádrové 

území  21) 
 (ve stadiu návrhu: UNESCO – 
 NPR  JHB navržena jako nová 

součást  již existující lokality UNESCO 

 “Ancient and Primeval Beech Forests 

 of the Carpathians and Other Regions 
 of Europe”) 
 
NATURA 2000  
ptačí oblast: CZ0511008 – Jizerské hory  
evropsky významná lokalita (EVL): CZ0510400 – Jizerskohorské bučiny 
 

1.6 Kategorie IUCN 
Ib – území divoké přírody   
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1.7 Předmět ochrany NPR 

1.7.1 Předmět ochrany NPR podle zřizovacího předpisu 
Předmětem ochrany jsou v národním měřítku jedinečné a významné ekosystémy – 
komplex smíšeného, převážně bukového lesa s geomorfologicky významnými útvary 

a s dochovanými přirozenými a přírodě blízkými rostlinnými a živočišnými společenstvy, 

vázanými na toto specifické prostředí a plnícími funkci zachování a reprodukce 
genetického potenciálu původních lesních dřevin. 

1.7.2 Hlavní předmět ochrany NPR - současný stav 

A. ekosystémy 
ekosystém podíl plochy 

v ZCHÚ (%) 
popis ekosystému kód 

předmětu 

ochrany* 

Acidofilní, květnaté 

a horské klenové 

bučiny a suťové lesy 

94,5  Porosty s dominantním zastoupením buku, který doprovází smrk 

ztepilý, javor klen, jeřáb ptačí, bříza bělokorá a další listnaté 

dřeviny a jedle bělokorá; je přítomna mozaika všech vývojových 

stádií a fází lesa, probíhající přirozené procesy v rámci 

samovolného vývoje zahrnující i náhodné disturbance bez 
aktivních hospodářských zásahů. Druhově chudé bylinné patro 

s lokálním výskytem zvláště chráněných druhů - vrance 
jedlového (Huperzia selago), měsíčnice vytrvalé (Lunaria 
rediviva) a dalších druhů červeného seznamu. S výskytem 

populací zvláště chráněných živočišných druhů a druhů 

chráněných evropskou legislativou vázaných na větší přirozené 

lesní celky, zejména staré porosty s přítomností nižšího 

stromového patra a výskytem pahýlů, odumřelých a poškozených 

kmenů, jako je lejsek malý (Ficedula parva), datel černý 

(Dryocopus martius) či žluna šedá (Picus canus) a s výskytem 

zvláště chráněných živočišných druhů vázaných na zachovalé 

lesní porosty v blízkosti pramenišť, potoků a vlhčích míst např. 

čáp černý (Ciconia nigra) či mlok skvrnitý (Salamandra 
salamandra). 

a, b (9110, 
9130, 9140, 
9180*) 

Štěrbinová vegetace 

silikátových skal 

a drolin 

5,5  Výchozy žulového podloží – skalky a blokové akumulace, zčásti 

zastíněné stromovým porostem, druhově chudá acidofilní 

vegetace, příliš se nelišící od lesního podrostu, dobře vyvinutá 

mechová synuzie. Typický výskyt kapraďorostů, např. bukovinec 

osladičovitý (Phegopteris connectilis), bukovník kapraďovitý 

(Gymnocarpium dryopteris), kapraď rozložená (Dryopteris 
dilatata), osladič obecný (Polypodium vulgare) a četných 

mechorostů. 

b (8220) 
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B. druhy 
druh  stupeň 

ohrožení** 
popis biotopu druhu v ZCHÚ a aktuální početnost nebo 

vitalita populace  
kód 

předmětu 

ochrany* 

Sýc rousný (Aegolius 
funereus) 

VU Staré vysokokmenné lesy a horizontálně i vertikálně bohatě 

strukturované lesní porosty s dostatkem přirozených dutin. 

Několik hnízdících párů v budkách i v přirozených dutinách, 

početnost kolísá. Vzhledem k tomu, že jde o část populace sýce 

z celé CHKO Jizerské hory, má na početnost párů v NPR vliv 
i řada faktorů, které nesouvisí s kvalitou biotopu či 

managementem přímo v NPR. 

b  

**stupeň ohrožení dle červených seznamů ČR: VU – zranitelný, (Chobot & Němec (2017))  
 

C. útvary neživé přírody 
útvar  geologická charakteristika popis útvaru kód 

předmětu 

ochrany* 
Geomorfologické útvary 

přírodního původu  
Široké portfolio tvarů vzniklých 

v důsledku přírodních horotvorných 

procesů, mrazovou erozí, erozní 

činností gravitace, tekoucí vody, 

větru a denudačními procesy od 

makroforem jako výsledků 

orogeneze až po skalní mikroformy. 

Skalní útvary (věže, hradby, hřbety, hřiby, 

plotny, převisy, jeskyně apod.), hluboká 

erozní údolí a zlomový svah., balvanové 

akumulace, kamenné proudy, skalní 

mikroformy. Mj. biotop (hnízdiště) sokola 

stěhovavého (Falco peregrinus).  

a  

Geomorfologické útvary 

antropogenního původu 
Útvary vzniklé s přispěním člověka, 

ale nikoli nutně jím nadále 

udržované. Především různé typy 

horních děl (štoly, jámy po těžbě 

živců, okopy, pinky, skrývky 

a další), historické erozní rýhy, 

valy, záseky, obrusy. 

drobné terénní jevy typu štol (Krásná Maří, 

průzkumné štoly v údolí Malého Štolpichu 

(Bílý Sloupský p.) 

a  

*kód předmětu ochrany: 
a = předmět ochrany spadá pod definici předmětu ochrany dle zřizovacího předpisu ZCHÚ 
b = předmět ochrany překrývající se EVL/PO (v závorce je uveden kód stanoviště dle vyhl. č. 166/2005 Sb., hvězdičkou (*) 

jsou označena prioritní stanoviště a druhy) 
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1.8 Cíl ochrany 

A. ekosystémy 
ekosystém cíl ochrany indikátory cílového stavu 
Acidofilní, květnaté 

a horské klenové bučiny 

a suťové lesy  

Ekosystém ponechaný samovolnému vývoji, 

ve kterém probíhají přirozené procesy 

samovolného vývoje, zahrnující náhodné 

disturbance a jehož prostorová struktura, 

dřevinná skladba a dynamika převážně 

odpovídají stanovištním poměrům.  
Přírodní a přírodě blízké porosty v NPR 
s vyloučením veškerých hospodářských 

zásahů a zamezením přímých vlivů člověka, 

se zvláštním režimem v okolí turistických 

a lesních cest z hlediska bezpečnosti osob. 

• rozloha ekosystému ponechaného 
samovolnému vývoji je 625 ha, 
(zahrnuje smluvně bezzásahové 

území Poledník a porosty ve stupni 

přirozenosti (2 + 3a)),  
• přítomnost všech vývojových fází 

ekosystému, 
• minimální míra ovlivnění lesních 

ekosystémů NPR člověkem. 
• přítomnost charakteristických druhů 

bezobratlých, které cílový stav 

charakterizují (uvedeny v kap.2.5). 
Výskyt reliktních a adaptabilních 

druhů brouků (ohrožených dle 

Červených seznamů) zkoumaných 

skupin (epigeických, 

saproxylických, xylofágních, 

mycetofágních,…) 
Štěrbinová vegetace 

silikátových skal 

a drolin 

Zachování vhodných stanovišť, jejich 

udržování mimo přímý vliv člověka 

a směřování k bezzásahovosti.  

• rozloha kvalitního a typického bitopu 

16 ha 

B. druhy 
druh cíl ochrany indikátory cílového stavu 

Sýc rousný (Aegolius 
funereus) 

Příznivý stav populace a vhodného biotopu • 3 - 5 párů hnízdících v přirozených 

dutinách 
• 3 - 5 párů hnízdících v budkách 

C. útvary neživé přírody 
útvar cíl ochrany indikátory cílového stavu 

Geomorfologické útvary 

přírodního původu 
Zachování fenoménu co do množství, plochy 

i rozmanitosti.  
zachování stavu bez nových 

antropogenních zásahů 

Geomorfologické útvary 

antropogenního původu 
Zachování v lokalitách, kde tvoří stanoviště potřebné 

pro přítomnost jiných předmětů ochrany a dalších 

fenoménů, jejichž zachování je v zájmu ochrany 

přírody, mimo tyto případy ponechání samovolnému 

vývoji.  

zachování stavu bez 

negativních antropogenních 

zásahů 
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2 Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět 

ochrany 

2.1 Popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů 

2.1.1 Stručný popis území a jeho přírodních poměrů  
Zájmové území představuje nejsouvisleji zachovalý komplex podhorských a horských 

bukových, případně smíšených lesů v České vysočině, který je navíc vázaný na unikátní 

vysokohorský reliéf s četnými výchozy žulového podloží (Vacek, et al., 1996). V tomto 
smyslu se jedná o mimořádně cenné území přinejmenším v rámci České republiky. Porosty 

se většinou vyznačují vysokým stupněm přírodní zachovalosti. Přestože bychom asi 

nenalezli místo, které bylo v minulosti zcela ušetřeno hospodářských zásahů, z archivních 

dokladů je zřejmé, že těžby byly většinou jen extenzivní povahy a obnova probíhala 

v převážné míře přirozenou cestou. V posledních padesáti letech se pak v lesích NPR 

většinou nehospodařilo vůbec a případné zásahy byly přizpůsobeny zájmům ochrany 

přírody. Díky tomu se porosty mnohde přirozeně diferencovaly a bohatě spontánně 

obnovovaly. Na značné části území nicméně probíhají přírodní procesy do takové míry, 

že se zde vytvořily strukturně bohaté porosty typu přírodního lesa, existenčně nezávislé 

na lidských intervencích. Další porosty mají sice zjednodušenou porostní strukturu a někdy 

i částečně pozměněnou druhovou skladbu, vývojově však jednoznačně směřují 

k přírodnímu lesu, přičemž usměrnění tohoto vývoje managementovými zásahy je možné 

a vhodné, nikoliv však nezbytně nutné.  
NPR tvoří celkem 6 samostatných segmentů propojených ochranným pásmem. Území 

NPR vzniklo sloučením a plošnou úpravou sedmi v minulosti vzájemně izolovaných 

národních přírodních rezervací (Špičák, Stržový vrch, Poledník, Štolpichy, Frýdlantská 

cimbuří, Tišina a Paličník). Původní rezervace byly v rámci vyhlášené NPR JHB funkčně 

propojeny a obklopeny ochranným pásmem v roce 1999.  
Vzhledem ke značné toleranci buku k působení imisně ekologických stresů dodnes patří 

k ekologicky stabilním a přírodovědně nesmírně cenným územím v České republice. 

S ohledem na široké spektrum stanovišť (od stupně dubobukového, přes bukový, 

jedlobukový, smrkobukový až ojedinělý bukosmrkový lesní vegetační stupeň) tato 

rezervace představuje unikátní genovou banku původních dřevin (buk lesní a javor klen, 
jedle bělokorá, jilm horský, jasan ztepilý, dub zimní, lípa srdčitá a velkolistá a javor mléč) 

nezastupitelných pro obnovu lesních ekosystémů Jizerských hor a Krkonoš. 
Velice významným fenoménem v NPR Jizerskohorské bučiny je jejich geomorfologie, 

zejména množství skalních útvarů. 

Geologie a geomorfologie 
NPR Jizerskohorské bučiny leží v západní části krkonošsko-jizerského plutonu. Zahrnuje 

příkré severní svahy Jizerských hor, které jsou charakteristické členitým reliéfem 

a pestrostí povrchových forem. Krkonošsko-jizerský granitoidní masiv je variská žulová 

intruze s výrazným kontaktním dvorem. Podle výsledků geologického mapování má 

západní část krkonošsko-jizerského žulového masivu velmi mírně klenutou slupkovitou 

stavbu. (Klomínský, 1965). Slupkovitá stavba plutonu se shoduje s povrchovými tvary 

a projevuje se i v uložení převládajících horninových typů.  
Území NPR Jizerskohorské bučiny je tvořeno převážně výrazně porfyrickým biotitickým 

granitem až granodioritem, jen do západní části území zasahuje pruh tvořený hrubozrnnou 

porfyrickou biotitickou žulou. Jedná se o západní část masivu Poledníku a východní část 

Stržového vrchu v okolí Oldřichova v Hájích, kde již erozní a denudační procesy zasahují 

do hlubších partií masivu. Živcové krystaly vyčnívající z povrchu skal způsobují 
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charakteristické zabarvení těchto typů žul (převažují červené draselné živce ortoklasy nad 

bílými plagioklasy). Žilný doprovod krkonošsko-jizerského žulového plutonu je poměrně 

chudý (Anonymus 2010). Žíly tvoří aplity, pegmatity, lamprofyry a ojediněle se vyskytují 

i bazické pecky. Žilné horniny v hlubinných horninách vyplňují pukliny různých systémů. 
V pleistocénu dosahoval od severu až ke svahům Jizerských hor pevninský ledovec. 

V době největšího zalednění přecházel drobný ledovcový splaz až přes Oldřichovské sedlo 

(Nývlt, 2003a), (Nývlt, 2003). 
Jizerská žula zvětrává velmi nerovnoměrně, což je dáno magmatickou diferenciací, tedy 

existencí odolnějších jader v hornině (podléhají pomaleji rozpadu), puklinatostí, a obsahem 
živcových krystalů. Zvětrávání zasahuje hrubozrnnou porfyrickou žulu do velké hloubky, 

postupuje podle svislých puklin do nitra horninového masívu. Vlivem rozdílů ve 

vlastnostech horniny nebo různou hustotou poruch soudržnosti horniny zůstávají pod 

povrchem nezvětralé bloky žuly obklopené zvětralým materiálem. Působením eroze 

a denudace dochází k odstranění zvětralin a vynořují se bloky kompaktní horniny v těch 

podobách, které získaly už pod povrchem.  

Geomorfologické poměry a skalní tvary 
Území NPR Jizerskohorské bučiny je charakteristické velmi pestrými geomorfologickými 

poměry s vysokou koncentrací skalních tvarů, které jsou také předmětem ochrany. 

Rozložení a výskyt skalních tvarů v řešeném území je značně nerovnoměrný, vysoká 

hustota skalních tvarů byla zjištěna ve vrcholových partiích horských hřbetů a ve 
strukturně denudačních skalnatých hřebenech tvořených členitými a mohutnými skalními 

hradbami. V území NPR Jizerskohorské bučiny se vyskytují projevy exfoliace (proces, při 

kterém dochází k odlučování klenbovitě prohnutých horninových slupek různé mocnosti 

podle puklin rovnoběžných s povrchem masivu - podrobně popisován v předešlém plánu 

péče (Anonymus2010). Exfoliační klenby tvoří charakter povrchu řešeného území, proto 

i proces exfoliace má značný podíl na formování skalních tvarů. Výrazné projevy exfoliace 

ve formě exfoliačních desek nebo šupin se vyskytují téměř na každé skále.  
K nejvýraznějším skalním masívům s hustou koncentrací skalních forem patří vrchol 

Paličníku, Polední kameny a Frýdlantské cimbuří, Ořešník se Zahradní stěnou, masiv 

Poledníku, Stržový vrch a Špičák. Četné balvanové a blokové rozpady pokrývají ve 

velkém rozsahu strmé svahy a vytvářejí místy velmi obtížně schůdný terén se specifickými 

ekologickými poměry. Skalní podloží vystupuje i v údolních zářezech a dává zde 

vzniknout potokům s peřejemi a vodopády a proudovým sesuvům, tzv. murám (např. 

v úbočí Smědavské hory). 

Tabulka 1: Přehled geomorfologických útvarů a geologických jevů 
Útvar  Geologická charakteristika Popis útvaru 
příkrý zlomový svah vznikl zdvihem Jizerských hor v důsledku 

alpsko-himalájské orogeneze, která způsobila 

roztříštění Českého masivu na řadu dílčích ker 

zemské kůry, zasažením saxonskou tektonikou 

úzký pruh zahrnující severní svahy 

Jizerských hor, tvoří rozhraní mezi 

centrální částí Jizerských hor se 

zarovnanými povrchy a níže 

položenou Frýdlantskou pahorkatinou 
hluboké erozní 

údolí, 
erozní rýha 

hluboký zářez v povrchu způsobený erozní 

činností tekoucí vody, koryta vodních toků 

vázaných na zlomové linie, strže ve svazích 

Malý a Velký Štolpich (=Bílý a Černý 

Sloupský potok), Černý potok, Hajný 

potok, Holubí potok, strže ve svazích 

Poledníku, Stržového vrchu  
skalní hřeben, skalní 

žebro 
mohutný skalní masiv tvořený souborem 

skalních hradeb, řada členitých skalních hradeb 
Frýdlantské cimbuří, Ořešník, svah 
Poledníku, Stržový vrch, Srázy 
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Útvar  Geologická charakteristika Popis útvaru 
skalní hradba, tor mohutný členitý skalní výchoz, erozně denudační 

reziduum skalního masívu, koncentrují se ve 

vrcholových partiích horských hřbetů, tvoří 

skalní hřebeny nebo se vyskytuje ve svazích 

Paličník, Polední kameny, Polední 

zub, Pohovka, Hajní kostel, Sviní 

kámen, Pevnost, Lysé skály, Borová 

věž, Kovadlina, Uhlířova čapka 
skalní věž skalní tvary čnící výrazně z povrchu skalního 

masívu, mají tvar nepravidelných hranolů, 

sloupů, nebo jehel  
je tvořena odolným zbytkem horniny, tvar 
skalních věží je dán vlastnostmi a puklinatostí 

horniny a působením erozně denudačních 

procesů 

vyskytují se roztroušeně na hřbetech 

i ve svazích v blízkosti mohutných 

skalních hradeb porušených erozí 
Polední Zub, Zvon,  

skalní plotna část skalního masívu tvořená kompaktním mírně 

ukloněným povrchem, vyskytují se ve svahu 

na povrchu horninových slupek, které se odlučují 

v důsledku exfoliace 

Stržová plotna, Viničná plotna, 

Ořešník, Poledník, svahy Smědavské 

hory 

skalní převis blokové skalní převisy se formují odlomením 

a sesunutím horninové desky po svahu na níže 

položené kamenné bloky, tím mezi nimi vzniká 

omezený prostor krytý stříškou, která se o ně 

opírá nebo na nich přímo spočívá 
na hřbetech vznikají rozpadem skalních hradeb, 

vykytují se ve svazích a skalních masivech 

s výraznými projevy exfoliace, v hlubokých 

akumulacích kamenných bloků a v balvanových 

proudech 

Polední kameny, Ořešník, Poledník, 

Zadní Divočák, Stržový vrch a řada 

dalších lokalit, mnohde tvoří skalní 

převisy uzavřené prostory, které 

je téměř možné považovat za blokové 

jeskyně 

skalní hřib skalní útvar hřibovitého tvaru, jehož vrchní část 

přečnívá přes užší spodní část, užší partie vzniká 

v polohách s větší hustotou horizontálních puklin 

vrcholové partie horských hřbetů, 

Poledník, Stržový vrch, Oldřichovský 

Špičák 
skalní brána, skalní 

okna 
blokové a méně puklinové skalní brány, 

vytvořily se odlomením nebo sesunutím 

horninové desky po svahu na níže položené 

kamenné bloky 

vznikají rozpadem skalních hradeb, 

vykytují se ve skalních masivech 

s výraznými projevy exfoliace – 
Stržový vrch, Poledník 

skalní mísa oválná prohlubeň na vodorovných nebo mírně 

skloněných skalních plochách granitoidních 

hornin. 
v povrchu skalního bloku zůstává po skalní míse 

prohlubeň a odtokový žlábek 

vyskytují se ve vrcholových částech 

skalních hradeb, Frýdlantské cimbuří, 

Lysé skály a řada dalších lokalit 

skalní fasety struktura ve skalním povrchu – polygony 
oddělené drobnými žlábky nebo rýhami 

zřídka se vyskytuje na povrchu 
skalních hradeb 

žlábkové škrapy drobné prohlubně ve tvaru rýh oddělené 

zaoblenými hřbítky vznikající působením 

srážkové vody na ukloněných skalních plochách 

v teplém vlhkém podnebí 

vyskytují se na povrchu skalních 

hradeb, které byly vystaveny 

dlouhodobému působení srážkové 
vody, Stržový vrch 

aplitové žíly jemnozrnný aplit odolává zvětrávacím procesům 

a vytváří ve skalních stěnách vypreparované 

desky s pravidelnými mřížovitými prasklinami 

vyčnívají z povrchu skalních hradeb, 

vyskytují se ojediněle, Frýdlantské 

cimbuří, Poledník 
balvanové 

akumulace, 
kamenné proudy 

balvanová moře vznikají úplným rozpadem 

mrazových srubů a skalních hradeb nebo 

obnažením balvanů ze zvětralinových plášťů 

odstraněním jemných částic z prostoru mezi nimi 
kamenné proudy jsou balvanové akumulace 

protáhlého tvaru, vznikají přesunem úlomků 

soliflukcí mělkou terénní depresí, vyskytují se 

pod mrazovými sruby, jsou produktem 

mrazového zvětrávání  

hluboká balvanová moře, v nichž jsou 

balvany nakupeny na sobě často 
v několika vrstvách, se vyskytují 

v mělkých depresích pod členitými 

skalními hradbami porušenými erozí 

a mrazovým rozpadem, pokrývají 

svahy středních a nižších poloh 
balvanové proudy se vyskytují 

v mělkých údolích ve svahu 

Poledníku, Stržového vrchu, i jinde 
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Útvar  Geologická charakteristika Popis útvaru 
viklany rozměrný skalní blok nebo balvan, který se 

pouze velmi malou částí svého povrchu dotýká 

skalnatého podloží; viklan pravý = kámen 

uložený na nepatrné styčné ploše, labilní 

(rozkývatelný); pseudoviklan = kámen uložený 

na nepatrné styčné ploše, stabilní 

(nerozkývatelný) 

např. Čertova jáma, Poklice, 
Viklanová stěna 

Pedologie 
Půdní poměry území předurčuje téměř jediná matečná hornina, jíž je biotitická žula 

až granodiorit, tj. horniny minerálně slabé, s nepatrným obsahem vápníku. 
Charakter půd odpovídá stanovištím s dominancí buku. Procento obsahu humusu ve 
svrchních vrstvách půdy od roku 1969 stoupá, což často vede ke změně humusové půdy 

v rašelinnou.  
(Smejkal, et al., 2001) uvádí přehled půdních typů a subtypů vyskytujících se na území 

NPR JHB a jeho ochranného pásma, ze kterého vyplývá, že v zájmové oblasti je možné 

předpokládat výskyt tří převažujících půdních typů: rankeru (cca 35 % území), kambizemě 

(zaujímá cca 50 % území) a kryptopodzolu (na 12 % území). V malé míře jsou zastoupeny 

regozemě. Velice podrobný rozbor jednotlivých půdních typů a subtypů v oblasti NPR 
JHB je uveden v minulém plánu péče (Anonymus 2010).  

Klima 
Podnebí zájmového území je srážkově velmi bohaté, suboceánicky laděné, mírně teplé 

až chladné, v závislosti na nadmořské výšce, která se zde pohybuje v rozpětí přibližně 

700 metrů (včetně ochranného pásma). Dle klimatické mapy na portálu CENIA je obdobně 

část rezervace řazena do klimatické oblasti velmi chladné, srážkově bohaté (Tišina, 

Paličník, Frýdlantské cimbuří, Poledník a Štolpichy) a druhá část za Oldřichovským 

sedlem již do oblasti mírně teplé, na srážky bohaté (Špičák, Stržový vrch) (CENIA, 2013). 
Průměrné roční teploty dosahovaly v 1. polovině 20. stol. nejvyšších hodnot mezi 

Frýdlantem a Raspenavou, kde se blížily 8 °C, naopak v nejvyšších polohách se 

pohybovaly mezi 4 a 5 °C, v jihovýchodní část území leží mezi 5 a 6 °C. Průměrné roční 

teploty jsou za posledních 20 let o více než 1 °C vyšší a vykazují postupný nárůst. (Višňák, 

2009b). V tepelném režimu sehrává důležitou roli i reliéf, kdy jižní a západní svahy jsou 

teplejší než svahy severní a východní. Hluboká údolí, jsou ovlivněna stagnací chladného 

vzduchu (a současně zástinem), takže je možné zde hovořit o teplotní inverzi. Údolí jsou 

ale po většinu roku dobře ventilována, uplatňuje se zde cyklus údolních a horských větrů. 
Průměrné roční úhrny srážek jsou opět nejnižší v širším okolí Frýdlantu, které leží 

pod izohyetou 900 mm. Jen mírně nad touto hranicí se nachází oblast západně 

od Oldřichovského sedla. Srážek rychle přibývá směrem k východu, tj. do údolí Smědé, 

které již leží nad hranicí 1400 mm, v širším okolí Smědavy je dokonce vynesena izohyeta 
1600 mm (vychází ze srážkoměrné stanice U Studánky, na níž byly v minulosti 
zaznamenány nejvyšší srážkové úhrny v Jizerských horách i v rámci celé ČR). 

V posledních 20 letech se srážkové poměry mění, zatímco v západní části hor srážkové 

úhrny zaznamenaly výrazný pokles (až o 15 %), v jihovýchodní části pohoří zůstaly 

nezměněny anebo dokonce mírně vzrostly (Višňák, 2009b). 
S rostoucí nadmořskou výškou přibývá horizontálních srážek, které jsou v úpatních 

polohách podstatně řidší než ve vyšším stupni svahů. Většina svahů je vzhledem ke své 

orientaci vystavena poměrně silnému proudění, které je nejintenzivnější při horní hranici 

území. Zde se také ve zvýšené míře vyskytují silné námrazy, které spolu s větrem ovlivňují 

růstové formy stromů. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Skaln%C3%AD_blok
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hornina
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Hydrologie 
Celé území NPR a OP odvodňují tři přítoky Lužické Nisy: na jihozápadě Jeřice, 

na severozápadě Oleška a na největší části území Smědá. Území náleží do povodí Odry, 

a s ní do Baltského úmoří.  
Významnějšími přítoky Smědé jsou potok Štolpich (nebo též Sloupský potok) ze dvou 

přítoků Velkého a Malého (též Černého a Bílého), Černý potok, Šindelový potok a Hájený 

potok. Smědá má tři pramenné přítoky: Bílou, Hnědou a Černou Smědou. Všechny tyto 

přítoky pramení na náhorní plošině, většina má v povodí rašeliniště a na území NPR se 

vyznačují prudkým spádem. Koryto potoků je balvanité, někdy se i potok ztrácí v nakupení 

žulových bloků. U vodnatějších toků (zvlášť Velký Štolpich, Černý potok a Smědá) jsou 

typické peřeje, které místy přecházejí do vodopádů či vodních splazů po skalních plotnách. 

Nejlépe jsou tyto fenomény rozvinuty na Černém potoce, kde se vedle turisticky známého 

vodopádu nachází ještě působivější „horní vodopád“. Vodní toky v severozápadní části 

území mají klidnější tok a na rozdíl od ostatních vodotečí místy dobře vyvinutou potoční 

nivu. Ve svazích se nacházejí početná, většinou však jen maloplošná prameniště. Při horní 

hraně svahů se nehojně vyskytují i zrašelinělé polohy (Višňák, 2005). 
Jedinou vodní nádrží v území, konkrétně v OP, je Šolcův rybník (dříve nazývaný i Holubí, 

podle potoka, na němž byl zbudován) někdy též označován jako Zrcadlový nebo Na hrázi. 

Je to poměrně velký (6,25 ha) průtočný rybník zasazený do působivého lesního prostředí 

při severozápadním úpatí hor. V přítokové části rybníka se nacházejí zrašelinělé mokřiny, 

z větší části porostlé kvalitní olšinou, pobřeží tvoří společenstva vysokých ostřic se sítinou. 

Botanické poměry 
Zájmové území NPR Jizerskohorské bučiny se nachází ve fytogeografickém obvodu České 

oreofytikum, okresu 92. Jizerské hory, podokresu Jizerské hory lesní (Skalický, 1988). 
Oblast se vyznačuje chudou lesní květenou odpovídající žulovému podloží a poměrně 

chladnému, oceánsky laděnému klimatu s vysokými srážkovými úhrny.  
Prakticky celé území je souvisle zalesněno, podíl nelesních ploch je nepatrný. Z velké části 

se jedná o porosty přírodě blízkého složení, což se týká hlavně vlastní rezervace. Téměř 

2/3 všech porostů v rezervaci je starších 120 let, v ochranném pásmu je věková struktura 

vyrovnanější, je zde značný podíl porostů mladšího věku.  
Z fytocenologického hlediska patří většina porostů v Jizerskohorských bučinách 

k acidofilním bučinám svazu Luzulo-Fagetum. V nižších polohách, tedy převážně 

v ochranném pásmu, jsou rozšířeny bikové bučiny s metličkou křivolakou (Luzulo-
Fagetum deschampsietosum flexuosae). Na většině území pak převažují třtinové bučiny. 

Bučiny s třtinou rákosovitou (Calamagrostio arundinaceae-Fagetum) jsou rozšířeny 

v balvanitých svazích spíše jižní orientace. Souvisleji rostou zejména v oblasti Paličníku 

a Tišiny. Dále jsou významněji rozšířeny na pravé straně údolí Černého Štolpichu. Bučiny 

s třtinou chloupkatou (Calamagrostio villosae-Fagetum), které byly původně velkoplošně 

rozšířeny na náhorní plošině Jizerských hor, zasahují do svahových poloh zájmového 

území v méně typických formách. Na živnějších půdách vyšších poloh jsou rozšířeny 

horské bučiny s přimíšeným javorem klenem (Acer pseudoplatanus), smrkem ztepilým 

(Picea abies) a jeřábem ptačím (Sorbus aucuparia) a bohatším bylinným patrem, které 

ukazují na příbuznost ke klenovým bučinám (as. Aceri-Fagetum) – vzácně tu roste 

i papratka horská (Athyrium distentifolium), pryskyřník platanolistý (Ranunculus 
platanifolius), čípek objímavý (Streptopus amplexifolius). 
V deluviálních polohách přecházejí acidofilní bučiny do bučin květnatých (svaz Fagion). 
Vzhledem k minerálně chudému podloží a klimatickým vlivům je bylinné patro ochuzeno 

o náročnější druhy. Ojediněle jsou na malých plochách rozšířeny vyhraněnější porosty 

např. se svízelem vonným (Galium odoratum), bažankou vytrvalou (Mercurialis perennis), 
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válečkou lesní (Brachypodium sylvaticum) a violkou lesní (Viola reichenbachiana). 
Ve stromovém patře se kromě buku hojně vyskytuje i javor klen (Acer pseudoplatanus), 
místy i javor mléč (A. platanoides), jasan (Fraxinus excelsior) a jilm (Ulmus glabra). 
Stejné dřeviny vystupují i v porostech, které můžeme řadit k suťovým lesům (Tilio-
Acerion). Ty se vyskytují poměrně zřídka na balvanových až blokových akumulacích 

(např. nad Viničnou cestou) a v tomto smyslu se nejedná o typické suťové lesy. Ve 

stromovém patře se zde nepravidelně vyskytuje lípa srdčitá (Tilia cordata) i l. velkolistá 

(T. platyphyllos), v keřovém patře zřídka též zimolez černý (Lonicera nigra). 
V ochranném pásmu jsou dále rozšířeny i olšiny, které dosahují většího plošného rozšíření 

v pramenné pánvi nad Šolcovým rybníkem. Syntaxonomicky mají nejblíže k as. Carici 
remotae-Fraxinetum. K vzácným lesním společenstvům území náleží acidofilní doubravy 

(Luzulo albidae-Quercetum) a chudé habrové doubravy (Melampyro nemorosi-Carpinetum 
luzuletosum).  
V nejvyšší části území (Polední kameny) jsou rozšířeny fragmenty klimaxových smrčin, 

potenciálně ještě s přimíšeným bukem. Převaha smrku v těchto porostech má klimatické, 

ale i edafické příčiny. Smrkový porost zde v nedávné minulosti zcela odumřel a jeho místo 

dosud zaujímá jen mezernatá smrková mlazina. Smrčiny jsou rozšířeny i v dalších částech 

území, přičemž nemusí jít vždy o porosty kulturního původu. V extrémních polohách 

balvanových a blokových rozpadů jsou již podmínky pro přežívání buku kritické a většího 

uplatnění zde nachází smrk (dříve i jedle), jeřáb, případně bříza. V 80. letech minulého 

století smrk z větší části uhynul, což umožnilo expanzi jeřábu, do nějž se teprve pozvolna 

vrací smrk. V zazemněnějších polohách ovlivněných vysokou sněhovou pokrývkou byly 

vzácně rozšířeny i smrčiny s papratkou alpínskou (Athyrio alpestris-Piceetum). 
V současnosti se ovšem jedná spíše o paseková stádia tohoto vysokohorského 

společenstva.  
Přirozená bezlesí jsou vesměs nepatrné rozlohy a často jde spíše o plochy s mezernatým 

stromovým porostem než o zcela otevřené plochy. Nejvýraznější jsou skalní výchozy, 

které pronikají nad souvislý lesní porost. Pro ně jsou charakteristická společenstva keříčků 

– borůvky a brusinky, zřídka též vřesu. Tyto porosty jsou klasifikovány jako as. 

Rhodococco-Vaccinietum myrtilli a nejlépe jsou vyvinuty na Poledních kamenech. Na 

dalších skalních výchozech je ale vegetace jen velmi sporadická, anebo se svým 

charakterem výrazněji neliší od podrostu okolního lesa.  
Prameniště jsou v severních úbočích Jizerských hor častá, ale jen zřídka vznikají v jejich 
okolí větší světliny. Jejich druhové složení nejčastěji odpovídá asociaci Veronico 
montanae-Caricetum remotae s dominantní ostřicí oddálenou (Carex remota).  
Květena dílčích území (původních samostatných rezervací) byla zdokumentována v rámci 

botanických inventarizačních průzkumů v 70. a 80. letech. Jedná se o práce (Abtová & 

Burda, 1981) (Burda, 1976) (Burda, 1978) (Sýkora, 1976) (Sýkora, 1977) Podrobněji se 

těmito průzkumy zabývá předchozí plán péče (Anonymus 2010). 
Další floristické údaje z NPR i jejího OP pocházejí z mapování biotopů (2001–2003) 
a jeho následné aktualizace (2008, 2014). V roce 2005 byly souborně zpracovány 

botanické poměry nynější NPR Jizerskohorské bučiny, včetně ochranného 

pásma inventarizačním botanickým průzkumem (Višňák, 2005). 
Lesní společenstva jsou popsána v rámci cca 150 fytocenologických snímků pořízených v 
období 2005–2009 (Anonymus 2010). 
Dále v území v posledních 10 letech proběhl monitoring výsadeb tisů (2017) v NPR 
v lokalitách Kopřivník, Ořešník, Stržový vrch a Viničná pod Svinským čelem - celkem je 
znám výskyt 417 jedinců tisu červeného. 
V rámci projektu Implementace soustavy Natura 2000 v území v péči Agentury ochrany 

přírody a krajiny ČR byly během let 2013 – 2015 provedeny monitoringy a inventarizační 
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průzkumy i včásti NPR v překryvu s EVL Jizerskohorské bučiny na některé skupiny 

organismů: 
• bryologický průzkum (Plášek, 2013) dokládá výskyt 2 vzácnějších taxonů: 1 játrovka 

(Chiloscyphus pallescens) a 1 zástupce mechů (Oxystegus tenuirostris); 
• při průzkumu lišejníků (Malíček & Vondrák, 2013) bylo na lokalitě zaznamenáno 

celkem 117 druhů lišejníků, zastoupeny jsou i mnohé vzácné lišejníky včetně 1 kriticky 

ohroženého, 2 ohrožených, 6 zranitelných taxonů a jednoho druhu zjištěného vůbec 

poprvé v ČR. Největší část druhů patří mezi saxikolní, dále jsou zastoupeny epifytické, 

terikolní a epixylické lišejníky; 
• v mykologickém průzkumu (Slavíček, 2014) nebyl nalezen žádný druh chráněný 

zákonem. U vrcholu Tišiny byla nalezena kriticky ohrožená (podle Červeného 

seznamu) vláknice štetinatá (Inocybe hystrix). V NPR je zřejmý deficit dřevních 

kornatkovitých hub a rovněž hub z některých saprotrofních rodů rostoucích na mrtvém 

dřevě, např. druhy z rodu štítovka (Pluteus). Toto je způsobeno relativním nedostatkem 

mrtvého dřeva, zejména odumřelých ležících kmenů.  

Zoologické poměry 
V zájmovém území NPR Jizerskohorské bučiny nacházíme společenstvo typické fauny 

bučin, v závislosti na nadmořské výšce přecházející od teplomilných bučin s dubem až po 

chladnější a vlhčí stanoviště na okrajích náhorní plošiny se smrkobukovými porosty. 

Plošný charakter vhodných biotopů umožňuje přežití významných populací druhů, které se 

jinde vyskytují jen ve fragmentech původního listnatého lesa (např. mlok skvrnitý – 
Salamandra salamandra, lejsek malý – Ficedula parva, holub doupňák – Columba oenas). 
Na skalnaté a balvanité partie jsou vázány např. sokol stěhovavý (Falco peregrinus) a výr 

velký (Bubo bubo). 
V rezervaci probíhá podpora dutinového ptactva: v současné době je udržováno 

a kontrolováno přes 100 budek pro sýce rousného (Aegolius funereus). Dalších několik 

desítek pro puštíka obecného (Strix aluco), poštolku obecnou (Falco tinnunculus), kulíška 

nejmenšího (Glaucidium passerinum) a je zde rozmístěno také několik set kusů budek pro 

dutinové pěvce. Podpora hnízdních možností dravců, sov a hmyzožravých ptáků je vedle 
zvyšování stavů jednotlivých druhů rovněž programem biologické ochrany lesa před 

škůdci (projekt AOPK ČR + Lesy ČR s. p.). 
V roce 2005 proběhl v NPR Jizerskohorské bučiny inventarizační průzkum pavouků 

(Kůrka, 2005) dokládající pestré druhové spektrum arachnocenózy (150 druhů), které je 

podmíněno poměrnou heterogenitou sledovaného území se značně rozdílnými biotopy 

(zastíněné bučiny oproti podmáčené olšině nebo otevřeným či zastíněným mokřadům) o 

značně diferenciované nadmořské výšce. 
Bučiny jsou pro svou druhovou pestrost motýlů, velkou rozmanitost a značný vertikální 

rozsah významnou oblastí výskytu motýlů severních Čech. Uchovávají se zde početnější 

populace charakteristických submontánních a montánních motýlů horských smíšených 

lesů, zvláště bučin (Krampl & Marek, 2005). 
V průběhu platnosti předchozího plánu péče bylo realizováno 6 inventarizačních průzkumů 

v rámci projektu Implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK:  
• chiropterologický průzkum (Horáček, 2014) dokládá výskyt 14 druhů netopýrů, z nichž 

7 již v lokalitě bylo sledováno a 7 druhů je zde doloženo nově. Nejhojnějším druhem 

v NPR Jizerskohorské bučiny je netopýr hvízdavý (Pipipstrellus pipistrellus), který 

tvoří 73,5 % všech zjištěných netopýrů. Druhý nejhojnější je netopýr vodní (Myotis 
daubentonii), který tvoří 17 % zjištěných netopýrů. Dostatečně hojné druhy jsou 

netopýr vousatý/Brandtův (Myotis mystacinus/brandtii), netopýr večerní (Eptesicus 
serotinus) a netopýr černý (Barbastella barbastellus), kteří tvoří 3-4%. Zimování 



25 
 

některých druhů bylo potvrzeno pouze v Loupežnické jeskyni, další jeskyně jsou 

většinou takového charakteru, že nemají vlastní klima a v zimě silně promrzají. Proto 

v nich nejsou příhodné podmínky pro zimování netopýrů. Zimování zde bylo 

prokázáno zejména u netopýra černého (Barbastella barbastellus) a netopýra 

velkouchého (Myotis bechsteinii), které jsou typickými lesními druhy vázanými na 
lesní komplexy a tudíž lze i předpokládat, že tyto druhy zde mají své letní kolonie 

v dutinách stromů. Další druhy již na zimovišti nebyly tak početné. 
• Z ichtyologického pohledu nepředstavuje NPR Jizerskohorské bučiny a její OP příliš 

atraktivní území. Příčinou je, kromě přirozeného charakteru toků, zejména masivní 

acidifikace prostředí, a proto ve zdejších vodách je schopno trvale přežívat pouze velmi 

omezené spektrum druhů. V rámci provedeného ichtyologického průzkumu (Fischer & 
Vlach, 2014) byl zjištěn výskyt mihule potoční (Lampetra planerii) a pstruha obecného 

(Salmo trutta). 
• Malakologický průzkum (Lacina, 2013) konstatuje, že měkkýši jsou jednou 

z nejcitlivějších skupin, která potřebuje samovolně stárnoucí a rozpadající se porosty 
s ponechávaným mrtvým dřevem. Na většině plochy rezervace a OP se vyskytují 

celkem chudá lesní společenstva měkkýšů. K těm se připojuje několik vzácnějších a 

bioindikačně zajímavějších druhů, které poukazují na zachovalost zdejšího biotopu. 

Zajímavější jsou hlavně druhy vázané na okolí vlhkých potoků a druhy dendrofilní. 

Nejhodnotnějšími místy jsou ta, kde proudí horské potoky. Zde rostou pro měkkýše 

vhodnější dřeviny i byliny: např. jasany, javory, měsíčnice, devětsily. Vyskytuje se zde 
hned několik vzácnějších druhů suchozemských plžů, pro které je přítomnost padlého 

dřeva důležitým aspektem. V případě disturbance zalézají do dřeva, a pokud jsou 
nepříznivé podmínky dlouhodobější, populace vymírá. Během průzkumu mezi lety 
2010 až 2013 bylo celkem nalezeno 30 druhů suchozemských měkkýšů a jeden druh 

vodní. Největší měrou se projevují měkkýši lesních biotopů (22 druhů = 73 %). Zbytek 
malakofauny tvoří vlhkomilné druhy (4 druhy = 13,5 %), euryvalentní druhy (3 druhy 
= 10 %) a jeden druh vodní (3,5 %). Z 30 druhů jsou 4 druhy (13 %) zapsány na 
Červeném seznamu měkkýšů České republiky (viz tabulka v kapitole 2.1.2). 

• Průzkum obojživelníků (Uvíra & Janíčková, 2015) potvrzuje optimální podmínky pro 

výskyt a rozmnožování mloka skvrnitého. V rozsáhlých lesích je dostatek členitého 

terénu, včetně balvanitých suťových polí či padlých kmenů apod., poskytujícího 

úkrytové podmínky pro dospělce. Četné pramenné potůčky stékající ze všech severních 

svahů NPR do povodí řeky Smědé pak poskytují ideální podmínky pro rozmnožování 

tohoto druhu. Mloci kladou larvy do tůní a mírně tekoucích úseků těchto potoků. 

V celé NPR je vyvinuta silná a stabilní populace tohoto druhu.  
Výskyt dvou druhů čolků (čolek horský Ichthyosaura alpestris a čolek obecný 
Lissotriton vulgaris) je vázán zejména na ochranné pásmo v okolí Šolcova rybníku.  
Výskyt obou zjištěných druhů žab (skokan hnědý – Rana temporaria a ropucha obecná 

– Bufo bufo) byl potvrzen po celé rezervaci a ochranném pásmu roztroušeně na vlhčích 

stanovištích v lese a kolem potoků. V terestrické fázi životního cyklu se však žáby 

potulují při sběru potravy i na místech značně vzdálených od vody. Proto se běžně 

vyskytují v celé zájmové oblasti. Rozšířenější jsou z tohoto pohledu skokani hnědí. 

Skokan hnědý i ropucha obecná jsou velmi nenároční v požadavcích na rozmnožovací 

vodní stanoviště. Mohou to být i drobné louže například na lesních cestách, zvodnělé 

jen několik týdnů v jarním období. Zdejší ropuchy i skokani se rozmnožují nejčastěji 

v malých vodních útvarech v mokřadu nad Šolcovým rybníkem a v tůních podél 

Holubího potoku, které mají díky umělému napojení na Holubí potok poměrně stabilní 

hladinu. 
• Entomologický průzkum zaměřený na vážky (Rus, 2015) konstatuje, že území není 



26 
 

z hlediska výskytu vážek významné. Při entomologickém průzkumu zaměřeném na 

vodní brouky (Moravec, 2013) v rezervaci byl zjištěn 1 druh z čeledi Gyrinidae, 2 
druhy z čeledi Haliplidae, 10 druhů z čeledi Dytiscidae, 4 druhy z čeledi 

Hydrophilidae, 6 druhů z čeledi Hydraenidae, 2 druhy z čeledi Scirtidae a 5 druhů 

z čeledi Elmidae. Celkem bylo zaznamenáno 30 druhů vodních brouků v 17 rodech 
uvedených sedmi čeledí. Nejpočetněji byli v pastech na principu vrše zastoupeni brouci 

čeledi Dytiscidae. Během průzkumu nebyl zjištěn žádný druh vodních brouků vedený 

v Červeném seznamu bezobratlých. 

2.1.2 Přehled zvláště chráněných a významných ohrožených druhů rostlin a 

živočichů 

Tabulka 2:Přehled ohrožených druhů rostlin v NPR Jizerskohorské bučiny a jejím OP 
druh kategorie  

podle vyhlášky 

č. 395/1992 

Sb.* 

stupeň 

ohrožení

** 

popis biotopu druhu v ZCHÚ a aktuální 

početnost nebo vitalita populace, další 

poznámky  

CÉVNATÉ ROSTLINY 
čípek objímavý 
Streptopus amplexifolius 

 VU Polední kameny; Frýdlantské cimbuří; údolí 

Černého potoka; Černá říčka; údolí Velkého 

Štolpichu - zej. levá strana údolí, Krásná Máří 

aj. 
kapradina Braunova 
Polystichum braunii 

SO 
 

EN pravá část údolí Černého potoka, nad 
vodopádem 

lilie zlatohlavá 
Lilium martagon 

O  Stržový vrch; nad Viničnou cestou (v ochr. 
pásmu); výskyt možný i jinde (Ostrý hřeben, 

Svinské čelo, Paličník)  
měsíčnice vytrvalá 
Lunaria rediviva 

O  řada lokalit ve vlastní NPR i v OP, někde jen 
sporadicky, místy se šíří kolem cest 

plavuň pučivá 
Lycopodium annotinum 

O  údajně v dolní části Štolpichů; ve vyšších 

polohách celkem běžný druh rašelinných 

smrčin  
prha chlumní 
Arnica montana 

O NT západní úbočí Ořešníku, při inventarizaci v r. 
2005 druh nepotvrzen 

tis červený 
Taxus baccata 

SO VU Ořešník; výsadby JZ svah Kopřivníku, Z úbočí 

Ořešníku, Skalní bludiště, Stržový vrch 
HOUBY – MYCOPHYTA 
vláknice štetinatá 
Inocybe hystrix 

 CR Tišina 

LIŠEJNÍKY – LICHENES 
dutohlávka Cladonia 
macrophylla 

 VU údolí Černého potoka 

čárnička Graphis scripta  VU údolí Velkého Štolpichu 
pukléřka Melanelia hepatizon  VU Frýdlantské cimbuří 
bradavnice Porina guentheri  EN údolí Velkého Štolpichu 
bradavnice Porina lectissima  VU údolí Velkého Štolpichu 
bradavnice Porina leptalea  EN údolí Velkého Štolpichu 
políčkovka Rimularia furvella  VU Frýdlantské cimbuří 
pevnokmínek Stereocaulon 
alpinum 

 CR údolí Černého potoka 

pevnokmínek Stereocaulon 
vesuvianum 

 VU Frýdlantské cimbuří; Ořešník 

* podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění: SO – silně ohrožený, O – ohrožený.  
** podle červených seznamů: Cévnaté rostliny, lišejníky, houby: CR – kriticky ohrožený, EN – ohrožený, VU 

– zranitelný;NT - téměř ohrožený podle (Chobot & Grulich, 2017), (Liška & Palice, 2010), (Holec & Beran, 
2006) 
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Tabulka 3: Přehled zvláště chráněných druhů živočichů v NPR Jizerskohorské bučiny a jejím OP 
druh kategorie 

podle 
vyhlášky č. 

395/1992 
Sb.* 

stupeň 

ohrožení** 
popis biotopu druhu v ZCHÚ a aktuální 

početnost nebo vitalita populace, další 

poznámky  

MĚKKÝŠI - MOLLUSCA 
blyštivka skleněná 
Nesovitrea petronella 

 VU bylinný opad v chladných vlhkých údolích, 

zde v údolí Malého Štolpichu 
slimáčnice lesní 
Eucobresia nivalis 

 VU bujně zarostlá údolí kolem potoků, zde v 

údolí Malého Štolpichu 
škeble rybničná 
Anodonta cygnea SO VU Šolcův rybník (OP) 

závornatka černavá 
Clausilia bidentata 

 NT Poledník, hojně na kmenech a vlhkých 

skalách 
ČLENOVCI - ARTHROPODA 
RAKOVCI - MALACOSTRATA 

rak říční 
Astacus astacus KO VU 

Šolcův rybník (OP), výskyt na Holubím 

potoce (OP) v posledních 3 letech nebyl 
potvrzen 

PAVOUKOVCI - ARACHNIDA 
plachetka pětiúhlá 
Saaristoa abnormis 

 VU ojedinělý nález na Viničné cestě (r. 2003) 

plachetka Zimmermannova 
Leptyphantes zimmermanni 

 VU Stržový vrch, Špičák; žije v listovém opadu 

suťových lesů 
HMYZ - INSECTA 
BLANOKŘÍDLÍ – HYMENOPTERA 
čmelák hájový 
Bombus lucorum O  lesy, běžný 

čmelák luční 
Bombus pratorum O  lesy, na horách všeobecně rozšířený 

čmelák rolní 
Bombus pascuorum O  bez zvláštních nároků na stanoviště 

(eurytopní druh), běžný 
čmelák skalní 
Bombus lapidarius O  výslunná otevřená stanoviště, běžný  

čmelák sorojský 
Bombus soroensis ssp.proteus O NT horské lesy, běžný 

čmelák zahradní 
Bombus hortorum O  lesy, zejména vlhčí a chladnější lokality se 

zástinem, hojný 
čmelák zemní 
Bombus terrestris O  otevřená stanoviště, běžný 

maskonoska horská 
Hylaeus annulatus 

 VU Poledník, horský druh 

mravenec 
Formica spp.  O  několik druhů po celém území 

pačmelák cizopasný 
Bombus rupestris O  výslunná otevřená stanoviště, sociální parazit 

čmeláka Bombus lapidarius, běžný 
pačmelák český 
Bombus bohemicus  O  lesy, sociální parazit čmeláka Bombus 

lucorum 
pačmelák lesní 
Bombus sylvestris O  lesy, sociální parazit čmeláka Bombus 

pratorum, poměrně běžný 
pačmelák panenský 
Bombus vestalis O  sociální parazit čmeláka Bombus terrestris, 

hojný v nížinách, řídký ve středních polohách 
pilatka 
Dolerus genucinctus 

 VU Oldřichovské sedlo, larvy na přesličkách 

pilatka 
Strongylogaster macula 

 VU Poledník, klimaxové smrčiny s podrostem 

kapradin, larvy na papratce 
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druh kategorie 
podle 
vyhlášky č. 

395/1992 
Sb.* 

stupeň 

ohrožení** 
popis biotopu druhu v ZCHÚ a aktuální 

početnost nebo vitalita populace, další 

poznámky  

plotníček rozdílný 
Spilomena differens 

 NT Špičák a Stržový vrch, druh vyšších poloh, 
hnízdí ve dřevě 

vosa norská 
Dolichovespula norwegica 

 VU boreoalpinní druh, v lesích a na rašeliništích 

BROUCI – COLEOPTERA 
majka fialová 
Meloe violaceus O VU otevřená místa po celém území 

majka svraštělá 
Meloe rugosus O NT otevřená místa po celém území 

roháček jedlový 
Ceruchus chrysomelinus KO EN 

v lesních komplexech s vyšším zastoupením 

jehličnanů a s dostatkem mrtvého tlejícího 

dřeva - např. Tišina 
střevlík 
Carabus arcensis O  ve vyšších partiích, např. Poledník 

střevlík 
Carabus problematicus O  např. Svinské čelo, Tišina 

svižník polní 
Cicindela campestris  O  zejména osluněné lesní cesty 

zdobenec skvrnitý 
Trichius fasciatus  O NT louky, lemy vodotečí a cest, okraje lesů 

v nižších polohách 
zdobenec zelenavý 
Gnorimus nobilis SO VU okraje smíšených a listnatých lesů 

zlatohlávek tmavý 
Oxythyrea funesta O  otevřená místa po celém území 

DVOUKŘÍDLÍ – DIPTERA*** 
číhalka 
Rhagio latipennis 

 VU Špičák, vývoj larev neznámý 

kmitalka 
Nemopoda speiseri 

 EN Špičák, na mrtvolách obratlovců 

koutule  
Sycorax tonnoiri  

 CR  Oldřichovské sedlo-lesní prameniště 

lanýžka  
Heleomyza setulosa 

 EN Špičák, horský nekrofágní druh 

pestřenka  
Brachypalpus chrysites 

 VU 
Poledník, larvy v trouchnivém dřevě, na 

světlinách a okrajích zachovalých 

jehličnatých lesů 
pestřenka  
Xanthandrus comtus 

 VU Štolpichy, larvy predují housenky obalečů a 

mšice 

pestřenka  
Xylota xanthocnema 

 EN 
Poledník, larvy v dendrotelmách starých 

stromů, zachovalé listnaté nebo smíšené lesní 

komplexy 
stlačenka 
Agathomyia elegantula 

 VU Špičák, na houbách 

stlačenka 
Platypeza hirticeps 

 EN Stržový vrch, na houbách 

vířilka 
Fannia nidica 

 EN Šolcův rybník (OP) 

vláhomilka  
Pherbellia silana 

 EN Špičák, v bukových lesích, vývoj neznámý 

výkalnice  
Americina vittata 

 EN Špičák, býložravé larvy na vstavačovitých 

CHROSTÍCI - TRICHOPETRA 
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druh kategorie 
podle 
vyhlášky č. 

395/1992 
Sb.* 

stupeň 

ohrožení** 
popis biotopu druhu v ZCHÚ a aktuální 

početnost nebo vitalita populace, další 

poznámky  

chrostík 
Plectrocnemia geniculata 

 NT Poledník, Velký Štolpich 

chrostík 
Wormaldia pulla 

 NT Malý Štolpich, Velký Štolpich-okolí bystřin 

MOTÝLI – LEPIDOPTERA 
batolec duhový 
Apatura iris  O  lemy vod, cest a lesů 

bělopásek topolový 
Limenitis populi  O VU podél vodotečí a cest, luční okraje 

bourovec měsíčitý 
Cosmotriche lobulina  

 VU podhorské a horské jehličnaté a smíšené lesy, 

rašeliniště 

hřbetozubec dvoubarvý 
Leucodonta bicoloria 

 VU Oldřichovské sedlo, v korunách starých 

březových formacích 
hřbetozubec tmavoúhlý 
Drymonia obliterata 

 NT v montánní a submontánní zóně je typickým 

obyvatelem bučin 
můřice březová 
Tetheella fluctuosa 

 VU vlhčí místa ve smíšených lesích a bučinách 

různorožec černopásný 
Fagivorina arenaria 

 NT 
rozšířený na velké části území, ale v nízkých 

abundancích 
srpokřídlec olšový 
Drepana curvatula 

 VU na olších a břízách; např. Tišina, Bártlova 

bouda 
šedivka bučinová 
Apamea illyria 

 NT graminikolní, přirozené bučiny 

OBRATLOVCI – VERTEBRATA 
KRUHOÚSTÍ - CYCLOSTOMATA 
mihule potoční 
Lampetra planeri KO VU některé potoky v povodí Smědé (např. 

L přítok Sloupského potoka (Štolpichu)) 
RYBY - OSTEICHTHYES 

střevle potoční 
Phoxinus phoxinus O VU 

uměle vysazená populace do Šolcova rybníku 

+ přirozený výskyt v Holubím potoce v úseku 

pod rybníkem (OP) 
OBOJŽIVELNÍCI - AMPHIBIA 
čolek horský 
Ichthyosaura alpestris SO VU stojaté vody a vlhká místa 

čolek obecný 
Lissotriton vulgaris SO VU stojaté vody, především Šolcův rybník (OP) 

a okolí 
ještěrka živorodá 
Zootoca vivipara SO NT zejména ve vyšších polohách, hl. ve vlhčím 

mírně zastíněném prostředí 
mlok skvrnitý 
Salamandra salamandra SO VU listnaté a smíšené lesní porosty, lesní potoky 

a prameniště  
ropucha obecná 
Bufo bufo O VU po celém území, rozmnožování ve stojatých 

vodách (hl. Šolcův rybník v OP) 

skokan hnědý 
Rana temporaria 

 VU 
ojediněle na vlhčích stanovištích v okolí toků 

a říček, častější výskyt v OP u Šolcova 

rybníku 
PLAZI - REPTILIA 
slepýš křehký 
Anguis fragilis SO NT lesy, listnaté i jehličnaté, většinou ve vlhkých 

místech 
užovka obojková 
Natrix natrix O NT stojaté a tekoucí vody a jejich okolí, ale 

i daleko od vod 
zmije obecná 
Vipera berus KO VU louky, paseky, balvanité partie, okraje 

vodních ploch a vodotečí 
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druh kategorie 
podle 
vyhlášky č. 

395/1992 
Sb.* 

stupeň 

ohrožení** 
popis biotopu druhu v ZCHÚ a aktuální 

početnost nebo vitalita populace, další 

poznámky  

PTÁCI - AVES 
čáp černý 
Ciconia nigra  SO VU toky, lesní porosty 

holub doupňák 
Columba oenas SO VU bukové lesy 

jestřáb lesní  
Accipiter gentilis O VU lesní komplexy 

krkavec velký 
Corvus corax  O LC skalní stěny a lesní komplexy 

kulíšek nejmenší 
Glaucidium passerinum SO VU 

lesní komplexy s doupnými stromy, hl. 

s vyšším zastoupením smrku - především 

v OP 
lejsek malý 
Ficedula parva SO VU staré bukové porosty, např. Poledník, Viničná 

ořešník kropenatý 
Nucifraga caryocatactes O VU lesní komplexy s vyšším zastoupením smrku 

- především v OP 
sokol stěhovavý 
Falco peregrinus KO EN skalní stěny na severních svazích 

sýc rousný 
Aegolius funereus  SO VU 

lesní porosty v celém území NPR; součást 

větší populace v rámci celé CHKO Jizerské 

hory 
včelojed lesní 
Pernis apivorus SO EN lesní komplexy 

výr velký 
Bubo bubo O EN skalnaté a balvanité partie v lesních porostech 

SAVCI - MAMMALIA 

netopýr černý 
Barbastella barbastellus KO NT 

zjištěn hl. na Z území NPR, vázán na lesní 

porosty (potravně, úkryty i v období 

rozmnožování) – předpokládaný výskyt 

letních kolonií na území NPR; zimování hl. 

mimo území NPR, pouze jednotky jedinců  

v Loupežnické jeskyni 

netopýr hvízdavý 
Pipistrellus pipistrelllus SO LC 

lesní porosty zejména v OP - letní kolonie ve 

štěrbinovitých úkrytech v dutinách stromů (+ 

na lidských stavbách mimo NPR) 

netopýr nejmenší 
Pipistrellus pygmaeus SO LC 

vyhledává především oblasti s dostatkem 
vodních ploch, kde loví hmyz – výskyt 

zaznamenán pouze u Šolcova rybníku v OP 

netopýr řasnatý 
Myotis nattererii 

SO LC 

štěrbinový druh s vazbou na lesní porosty, na 

území  
NPR i OP zjišťován spíše výjimečně, hl. 

v OP v okolí Šolcova rybníku, Raspenavy; 

zimování - pouze jednotky jedinců  

v Loupežnické jeskyni 

netopýr severní 
Eptesicus nilssonii SO LC 

výskyt spíše výjimečně – např. Poledník, 

zřejmě jen potravní biotopy na lesních 

okrajích a letní kolonie mimo území;  

zimování - pouze jednotky jedinců  

v Loupežnické jeskyni 

netopýr ušatý 
Plecotus auritus SO LC 

poměrně hojný, vázaný na lesní porosty 

potravně i výskyt letních kolonií v dutinách 

stromů; zimování - pouze jednotky jedinců v 

Loupežnické jeskyni 
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druh kategorie 
podle 
vyhlášky č. 

395/1992 
Sb.* 

stupeň 

ohrožení** 
popis biotopu druhu v ZCHÚ a aktuální 

početnost nebo vitalita populace, další 

poznámky  

netopýr večerní 
Eptesicus serotinus SO LC 

synantropní druh, v JH bučinách výskyt spíše 

výjimečně - na území NPR např. Poledník, 

Paličník, v OP - Šolcův rybník,  
netopýr velkouchý 
Myotis bechsteinii  SO DD dutiny starých stromů, letní kolonie i zimující 

druh 

netopýr velký 
Myotis myotis KO NT 

lesní biotopy (letní kolonie jsou ale vázány 

na stavby mimo NPR a zimoviště jsou 

většinou rovněž mimo NPR) zimování 

na lokalitě jen v Loupežnické jeskyni 

netopýr vodní 
Myotis daubentonii SO LC 

loviště - lesní porosty s vodními toky 

a vodními plochami (např. Šolcův rybník v 
OP), letní kolonie, zimoviště na území NPR 

v Loupežnické jeskyni 

netopýr vousatý/Brandtův 
Myotis mystacinus/brandtii SO LC 

poměrně hojný hl. ve vlhčích lesních 

porostech (např. okolí Šolcova rybníku, 

Poledník..) 
plch velký 
Glis glis  O DD listnaté a smíšené lesy, i v ptačích budkách 

plšík lískový 
Muscardinus avellanarius SO LC v lesích po celém území, často v budkách pro 

ptáky 
rys ostrovid 
Lynx lynx SO EN lesní porosty především v těžko přístupných 

svazích s balvany a skalisky 
veverka obecná 
Sciurus vulgaris O DD lesní porosty 

vlk obecný 
Canis lupus KO CR lesní porosty, ale není vázán jen na ně (velmi 

přizpůsobivý) 
vydra říční 
Lutra lutra SO NT Smědá a spodní partie jejích přítoků 

* podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění: KO – kriticky ohrožený, SO – silně ohrožený, O – 
ohrožený.  
** podle červených seznamů: CR – kriticky ohrožený, EN – ohrožený, VU – zranitelný, NT – téměř ohrožený, 
LC – málo dotčený, DD – taxon, o němž jsou nedostatečné informace; podle (Chobot & Němec, 2017), 
(Hejda, et al., 2017), (Řezáč, et al, 2015) 
*** rod Diptera - použity kategorie dle červeného seznamu z roku 2005 ( (Farkač, et al., 2005), protože 

v novém není tento rod vyhodnocen, avšak pro dané území je významný 
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2.1.3 Výčet a popis významných přirozených disturbančních činitelů působících 

v území v minulosti a současnosti 

a) abiotické disturbanční činitele 
• voda (záplavy, povodně) Vážné riziko ohrožení předmětů ochrany povodněmi 

se nepředpokládá, v případě rozvodnění toků, které se v NPR vyskytují (Malý a Velký 

Sloupský potok (nebo také Bílý a Černý Štolpich), Černý potok, Hájený potok, Holubí 

potok) by zřejmě došlo pouze k lokálním škodám (např. podemletí stromů 

v bezprostřední blízkosti břehů, místní sesuvy apod.). K poslední opravdu mimořádné 

srážkové epizodě došlo v Jizerských horách dne 7. a 8. srpna 2010 a byly jednou 
z příčin povodní, které devastovaly většinu lesních cest na severních svazích pohoří. 

Tisková zpráva ČHMÚ z 8. 8. 2010 uvádí, že:“...nejvyšší 24 hodinové úhrny byly 

naměřeny v Hejnicích 166 mm, v Mníšku a ve Fojtce 160 mm, v Novém Městě pod 

Smrkem 151, v Bílém Potoku 132 mm. Vzhledem ke včerejšímu vydatnému dešti (7. 8. 

2010) jsou úhrny srážek za 48 hodin přes 200 mm. (Mníšek 288 mm, Hejnice 239mm, 

Bedřichov 212 mm). V srpnu v těchto místech obvykle spadne 104 až 130 mm vody, 

takže úhrny za pátek a sobotu jsou přibližně dvojnásobné ve srovnání s měsíčním 

normálem (počítaným za roky 1971 - 2000). Jen pro srovnání - za rok spadne v těchto 

stanicích 900 - 1200 mm srážek, takže dvoudenní srážky tvoří přibližně 20-30% 
ročního úhrnu“. Vodní masy na některých místech plošně stékající lesními porosty 

poškodily i vrstevnicově trasovanou Viničnou cestu, tvořící severní hranici segmentu 

Poledník-Štolpichy. 
• vítr, námraza, sníh Vzhledem ke klimatickým a geografickým podmínkám jsou tyto 

abiotické činitele v rámci NPR (i jejího ochranného pásma) významné a v různých 

časových intervalech zde působí. Pasečné hospodářství, zaváděné od konce 18. století, 

vedlo ke vzniku stejnověkých, zpravidla smrkových porostů, které byly snadno 

zranitelné v důsledku působení větru, námrazy a sněhu. Těžba zprvu probíhala 

na dlouhých úzkých sečích, které byly přiřazovány v rychlém sledu, ne vždy proti 

směru převažujících větrů. Další porosty byly proředěny intenzivní toulavou těžbou. 

Proto docházelo k četným polomům, jejichž likvidace otvírala cestu dalším škodám. 

Tak tomu bylo např. v letech 1833, 1848, 1849 a 1862. Největší zkázu v rámci celých 

Jizerských hor za sebou zanechala vichřice ze 7. -11. listopadu 1868, která přišla 

nečekaně od východu; zpracování polomového dříví zabralo na nejvíce zasaženém 

revíru Jizerka celé tři roky. 
Pravidelné škody působil i sníh, a to zejména ve vrcholových partiích. Rozsah těchto 

škod byl znásoben tím, že v dřívějších dobách (až do 2. poloviny 19. století) 

se nedoceňoval význam probírek a porosty byly udržovány přehoustlé, s nepříznivým 

štíhlostním koeficientem. K rozsáhlým polomům docházelo dále i v letech 1962, 1964 
a 1966, kdy již porosty byly oslabené v důsledku imisní zátěže.  
Aktuální údaje o působení abiotických činitelů (vítr, sníh a námrazou, sucho a žloutnutí 

asimilačního aparátu) v m3 dřevní hmoty v okrese Liberec a v Libereckém kraji jsou 

uvedeny v následující tabulce.  
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Tabulka 4: Zdravotní stav lesů na okrese Liberec a v Libereckém kraji v letech 2011-2018 
(v m3 nahodilých těžeb). (Knížek, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) 

Okres Vítr, sníh, námraza v letech/ m3 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Liberec 5 054 9 693 5 962 4 749 16 791 11 947 24 934 52 417 
Celkem kraj 33 899 41 926 - 26 248 37 279 41 921 68 286 163 121 

Okres Sucho v letech/ m3 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Liberec 79 4  39 16 1  62 1 611 364 
Celkem kraj 2 358 3 806 - 7 434 12 386 8 429 8 249 7 012 

Okres Žloutnutí smrku v letech/ ha 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Liberec 570 651 608 625 535 539 539 548 
Celkem kraj 2 483 2 484 - 2 453 2 347 2 361 2 361 2 361 

 
Zdravotní stav lesů v oblasti Jizerských hor a Ještědu (a tedy i zájmové oblasti) 

je navzdory významné historické imisní zátěži relativně příznivý. Důsledkem vysoké 

historické imisní zátěže je zřejmě žloutnutí asimilačních orgánů (především u smrku), 
které postihuje v rámci kraje celkem konstantně rozlohu kolem 2,4 tis. ha. Škody 

větrem, sněhem a námrazou v rámci kraje plynule narůstají od roku 2014. Skokem 

rozsah těchto škod narostl v roce 2018, kdy bylo v rámci okresu Liberec poškozeno 

přes 52 tis. kubíků dřeva. Po zimě 2018/2019 došlo na území celé CHKO k plošným 

rozsáhlým vrcholovým zlomům ve smrkových porostech, což se v případě NPR 

Jizerskohorské bučiny týká zejména ochranného pásma. 
• imise Důsledkem vysoké historické imisní zátěže je zřejmě žloutnutí asimilačních 

orgánů (především u smrku). 
• sucho Jde o aktuálně velmi ostře sledovaný vliv, který zejména v posledních letech 

nabývá na naléhavosti, i když navzdory postupnému oteplování a několika suchým 

rokům nebyly škody suchem do roku 2016 z okresu Liberec vůbec hlášeny. V roce 
2017 pak tyto škody dosáhly významných hodnot, ale v roce 2018 byl opět 

zaznamenán pokles. (Vacek, 2016) konstatuje, že současné chřadnutí a snižování 

vitality je působeno oteplováním a nižším průměrným úhrnem srážek, a to zejména 

v posledním deceniu, což má za následek výrazný pokles hladiny spodní vody. S tímto 

výrazným poklesem hladiny spodní vody se dřeviny stromového patra neumějí 

vypořádat, a proto dochází k poklesu jejich vitality, která se projevuje zvýšenou 

defoliací a poklesem radiálního přírůstu. To je zřejmě trend, který se týká či spíše 

v budoucnu může týkat i samotného území NPR Jizerskohorské bučiny.  
V celých Jizerských horách, a tedy i v zájmovém území, byly suché především roky 

2014, 2015, 2017, průměrná roční teplota ČR byla o 0,7 °C teplejší, průměrná teplota 

vzduchu za letní sezony byla o 1,5 °C vyšší než průměr let 1981–2010. Rok 2018 byl 
na území ČR teplotně mimořádně nadprůměrný, průměrná roční teplota vzduchu 

na území ČR byla o 1,7 °C vyšší než normál 1981–2010 a tento rok se stal nejteplejším 

rokem na území ČR od r. 1961. Roční srážkový úhrn na území ČR za rok 2018 (522 

mm) činil pouhých 76 % normálu 1981–2010, v Libereckém kraji bylo dosaženo pouze 

70 % srážkového normálu. Rok 2018 tak hodnotíme jako srážkově silně podnormální. 

Nižší úhrn srážek byl v období od roku 1961 zaznamenán pouze v roce 2003, a to 504 
mm. V suchém roce 2015 spadlo na území ČR v průměru 532 mm srážek. Nedostatek 

srážek se projevil i nepříznivým stavem podzemních vod. 
• oheň V přirozených podmínkách je to velmi nepravděpodobná možnost zásadnější 

disturbance stanovišť v rámci NPR, snad jen v případě úderu bleskem. Během platnosti 

minulého plánu péče došlo k několika drobnějším požárům vlivem lidské nedbalosti, 

kdy došlo k hasičskému zásahu, většinou bez výraznějších škod. K významnějšímu 
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požáru došlo 15. 10. 2018 na ploše cca 3 ha v segmentu Poledník nad Viničnou cestou 

v okolí skalního útvaru Zvon. Dle záznamů Hasičského záchranného sboru libereckého 

kraje (HZS LK) trvalo uhašení požáru cca 3 dny, protože hašení bukového lesa 

komplikovalo velké převýšení a skalnatý terén se spoustou strží, do kterého nemohli 

hasiči najet svou těžkou technikou. Zásobování vody probíhalo jednak cisternami ze 

Šolcova rybníku a dále i vrtulníkem se závěsným vakem. Vyšetřovatel HZS LK 

stanovil jako pravděpodobnou příčinu nedbalostní zacházení s otevřeným ohněm. 
• probíhající a očekávané změny klimatu V současnosti odpovídá oteplení související 

s klimatickou změnou přibližně posunu o jeden lesní vegetační stupeň směrem k nižším 

polohám. Z hlediska území NPR to znamená zúžení prostoru pro uplatnění smrku, 

zejména v současném 5. LVS, který zaujímá přibližně polovinu plochy NPR a zvýšení 

rizika pro smrk v 6. LVS, tj. téměř na 40 % rozlohy. Rozšíří se naopak prostor pro 
uplatnění dubu zimního zejména v současném 4. LVS zaujímajícím 8 % plochy NPR, 
významnou příměs by mohl tvořit dub zimní v současném 5. LVS (tj. na 50 % plochy) 
a okrajově by mohl zasahovat až do 6. LVS (dalších téměř 40 % plochy). Uvedené 

změny se projeví i širší možností uplatnění lip a javoru mléče.  
Pokud se naplní klimatické scénáře (Mikita, et al., 2016) lze v období 2041 až 2060 

očekávat změny, které ještě zvýrazní nastoupený trend. V tomto plánu péče o NPR 
Jizerskohorské bučiny je na tyto změny brán konzervativně zřetel. Smrk 

by v současném 5-6. LVS měl tvořit pouze příměs s podílem + až 20, výjimečně 30 %. 
Tento podíl smrku ani při naplnění „nejteplejších“ variant scénáře nepředstavuje riziko 

závažných disturbancí. Pokud se scénář nenaplní, je však dostačující, aby se smrk 

přirozeně vrátil na jemu vyhovující stanoviště. 
Naopak se počítá s mírným uplatněním dubu zimního do 5. a okrajově i do 6. LVS (+ 
až 10, výjimečně 20 %). Tento podíl by měl být východiskem pro případné spontánní 

šíření dubu. Pokud se klimatický model nenaplní, nepředstavuje tento podíl dubu 

riziko, dominantní buk mu vymezí prostor.  

Tabulka 5: Předpokládané důsledky klimatické změny na vývoj průměrné teploty 

ve vegetačních stupních NPR Jizerskohorské bučiny 
LVS 0  

BO 
1   
DB 

2  
bk-DB 

3  
db-BK 

4  
BK 

5  
jd-BK 

6. 
sm-BK 

7  
bk-SM 

8  
SM 

9  
klečový 

Podíl rozlohy %     8,0  50,4  39,6  2,0    
Průměrná teplota 

°C (Plíva 1991) 
 8,0  7,5 -

8,0  
6,5 -
7,5  

6,0 -
6,5  

5,5 -
6,0  

4,5 -
5,5  

4,0 -
4,5  

2,5 -
4,0   2,5  

Nárůst do r. 2014 
+0,7 °C     7,2 -

8,2  
6,7 -
7,2  

6,2 -
6,7  

5,2 -
6,2  

4,7 -
5,2  

3,2 -
4,7   3,2  

Nárůst 
2041-2060 2,0 °C  - - - 8,5 -

9,5  
8,0 -
8,5  

7,5 -
8,0  

6,5 -
7,5  

6,0 -
6,5  

4,5 -
6,0   4,5  

Poznámka: Plošný podíl LVS vychází z dat LHP. Rozloha 949,4 ha. 
 

V tabulce uvedený posun teplot v rámci LVS je pouze schematický pro přibližnou 

představu změny růstových podmínek a jejích důsledků na druhovou skladbu lesů. 

Realita ovlivněná konfigurací terénu, lokálními vlhkostními poměry, frekvencí 

klimatických extrémů atd. se může v detailech významně lišit. (IFER, 2019) 

b) biotické disturbanční činitele 
• hmyz, houbové patogeny Patří mezi velmi významné vlivy na porosty v NPR a jejich 

současnou podobu, v drtivé většině případů jde o sekundární škůdce, kteří obvykle 

napadají již jinak oslabené porosty. Ve větší míře se až začátkem 20. století projevila 

bekyně mniška, která ve dvou vlnách (1907-1909 a 1917-1920) zničila velkou část lesů 

v podhůří. Zájmové území bylo mniškovou kalamitou zasaženo jen okrajově 
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(v severozápadní části). Vliv kůrovce byl do začátku 20. století nevýznamný, 

vystupoval jen jako sekundární škůdce.  
Po roce 1945 byla oblast zasažena kůrovcovou kalamitou, která skončila cca v r. 1949. 
Rozvíjely se šetrné formy hospodaření, což se týkalo i obnovy v bučinách. 

V padesátých letech byly těženy staré bučiny v severních svazích Poledníku, následné 

porosty byly díky bohatému zmlazování buku a umělé obnově více dřevin převážně 

listnaté. K umělé obnově smrku se v té době využívalo smrkového semene místního 

původu, vysazoval se i buk a další listnaté dřeviny. Postupně se dařilo zvyšovat podíl 

těchto dřevin na úkor smrku. 
V 70. letech docházelo k poškozování porostů otevřených severozápadnímu proudění 

od imisních zdrojů v lignitové pánvi na polsko-německém pomezí. Oslabené porosty 

byly napadány hmyzími škůdci, nejprve obalečem modřínovým (1978-81), poté 

ploskohřbetkou smrkovou (1982) a následně lýkožroutem smrkovým, který zasadil 

jizerskohorským lesům zničující ránu. Docházelo k velkoplošnému odtěžování 

zasažených porostů s nasazením těžkých mechanismů, jejichž výsledkem byl mj. velký 

rozsah rýhové eroze. Těžbou byly vytvořeny porostní stěny, které byly vystaveny 

působení bořivého větru a kůrovce. Na exponovaných a dopravně těžko přístupných 

partiích NPR zůstala část imisních a kůrovcových souší nevytěžena a tvoří dosud 

významnou složku tlejícího dřeva. 
• zvěř Negativní působení zvěře na lesní ekosystémy v NPR je důsledkem narušení 

přirozených vazeb mezi konzumenty a predátory obvykle v důsledku mysliveckého 

managementu, který nerespektuje únosnost prostředí a přiměřené stavy zejména 

spárkaté zvěře. Po druhé světové válce se rozvíjela lidová myslivost a stavy zvěře 

(zejména jelení) nekontrolovaně rostly. Škody na lesních porostech tak nabývaly 

značného rozsahu. V oblasti Jizerskohorských bučin byl nejvýznamnější okus zmlazení 

listnáčů, případně jedle (dnes povětšinou jen vysazené). Po r. 1989 se situace zlepšila 

v tom smyslu, že buk začal opět plodit a také se postupně dařilo snižovat stavy jelení 

zvěře, byť jen do určité míry. Na většině zájmového území dnes jelení zvěř nebrání 

obnově buku, vážně je však ohrožena obnova jedle, tisu, klenu, jilmu, jasanu a dalších 

listnatých dřevin. I přes masivní zmlazování buku dokáže zvěř v některých lokalitách 

působit plošné vypásání nárostů. V horní části území, kde svahy navazují na náhorní 

plošinu, jsou škody na bukovém zmlazení (které je samo o sobě řidší a místy jen 

sporadické) mnohem závažnější. Dochází zde k pravidelnému okusování náletů 

a nárostů a buk často vůbec není schopen odrůst (např. severní hranice segmentu 

Frýdlantské cimbuří, blokované plochy zmlazení buku např. nad Viničnou cestou). 

Děje se tak často v sousedství smrkových výsadeb, které postupně obsazují prostor 

a dlouhodobě nedovolí návrat buku na jeho původní stanoviště. Nepříznivá je i situace 
v některých starých prosvětlených bučinách, kde se buk nezmlazuje téměř vůbec. 
Pro území NPR nejsou k dispozici aktuální údaje o okusu a loupání způsobeném 

spárkatou zvěří na lesních porostech.  
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2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské 

činnosti v minulosti a současnosti  
a) ochrana přírody  

Jednotlivé segmenty NPR JHB jsou jako rezervace chráněny již téměř šedesát let. Již 

dávno předtím se ale v některých částech území hospodařilo velmi extenzivním (v podstatě 

výběrným) způsobem, takže lze konstatovat, že faktická ochrana přírody zde má delší 
historii. V r. 1960 bylo vyhláškou ministerstva školství a kultury zřízeno na území 

Jizerských hor celkem 19 státních přírodních rezervací (SPR), mezi nimi SPR 

Oldřichovský Špičák, SPR Poledník, SPR Štolpichy, SPR Frýdlantské cimbuří, SPR 

Paličník a SPR Tišina. Vymezení těchto rezervací poměrně dobře kopírovalo komplexy 

starých, nejdokonaleji zachovalých bučin, případně smrko-bukových porostů 

v exponovaném skalnatém reliéfu, kde neméně významným předmětem ochrany byl 

geomorfologický fenomén. V roce 1965 bylo provedeno přehlášení těchto rezervací, kdy 

původní SPR Oldřichovský Špičák byla rozdělena na dvě menší rezervace Špičák 

a Stržový vrch. Tím byl položen základ nynější NPR Jizerskohorské bučiny. O tři roky 

později byla vyhlášena CHKO Jizerské hory, která zahrnula i celé území současného 

ochranného pásma. V r. 1992 přešlo všech sedm SPR do kategorie NPR. V r. 1999 v nové 

Národní přírodní rezervaci Jizerskohorské bučiny byly sloučeny a rozšířeny původně 

izolované NPR Poledník a Štolpichy, k částečnému rozšíření došlo i u NPR Frýdlantské 

cimbuří. Rozsáhlé ochranné pásmo, jehož rozloha je téměř dvojnásobná oproti celkové 

ploše rezervace, pak zahrnulo zejména území severně od Oldřichovského sedla a širší, 

avšak přírodovědně velmi cenný prostor mezi Frýdlantským cimbuřím a údolím Smědé, 

další rozsáhlý prostor se nachází západně od Tišiny.  
Pozitivní vliv: absencí těžeb vlivem ochrany území byly zachovány příznivé 

mikroklimatické podmínky pro výskyt cenných druhů zejména ze skupin: mechorosty, 

měkkýši, houby 
Negativní vliv: nebyl plně využitý potenciál možného obnovního managementu v méně 

cenných porostech NPR  

b) lesní hospodářství 
Jizerskohorské bučiny představují rozsáhlý lesní komplex, který byl v uplynulých staletích 

významně zasažen lidskou činností, aniž by však zcela ztratil svůj přírodní charakter. Před 

kolonizací severního podhůří ve 14. století zaujímal severní svahy Jizerských hor rozsáhlý 

prales, na jehož druhovém složení se podílel zejména buk a v menší míře jedle se smrkem 

(obě tyto dřeviny mohly i místně převažovat). Po vybudování sídelní struktury dochází 

k exploataci zbylých lesů. Ta se zprvu omezuje na lesy v blízkém okolí sídel, po jejich 

vyčerpání ale postupuje do horských úbočí a později (v 17. století) i do vyšších horských 

poloh. Těžba probíhala dlouhou dobu toulavým způsobem, tj. těžbou jednotlivých stromů 

nebo jejich skupin. Proředěné porosty také nezřídka podléhaly polomům. Obnova lesa se 

děla přirozenou cestou, o umělé obnově jsou první zprávy až z konce 18. století a týkají se 

níže položených lesů. Při těžbě byly preferovány jehličnaté dřeviny (smrk a jedle), které 

sloužily jako stavební dříví a pro pálení dřevěného uhlí, později i pro výrobu papíru 

ve Ferdinandově. V převážně bukových lesích v západní části území postupně dochází 

ke zjednodušování druhové skladby, kdy původní smíšené porosty se mění v porosty se 
zcela převažujícím bukem. V lesích nižších poloh (dnešní ochranné pásmo NPR) se k tomu 
přidružují vlivy snižující produktivitu lesních půd: lesní pastva, travaření a hrabání steliva. 
V roce 1776 je úřední instrukcí zavedena holoseč, což vede k zintenzivnění těžeb a záhy 

vytváří potřebu umělé obnovy. V letech 1780–1820 dosahují těžby velkého rozsahu, i ve 
vyšších polohách záhy převažují mladé porosty vzešlé z holých sečí. Z této doby pocházejí 
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i dnešní nejstarší bučiny v zájmovém území. Umělá obnova se v tomto období týká síje 

smrku, v nižších polohách též síje borovice a modřínu. Smrk je do r. 1833 výhradně 

místního původu, běžně však dochází k přenosu semene z nižších do horských poloh. 
Od roku 1863 již v obnově převažuje dovezené osivo cizího původu. Buk a většina 

listnatých dřevin se obnovují pouze přirozenou cestou, k vysazování těchto dřevin dochází 

v omezeném měřítku až ve 20. století. Mnohé dnešní bukové a smíšené porosty byly 
původně založeny jako jehličnaté kultury (kromě smrku byl dosti často vysazován 

i modřín), do nichž postupně nalétl buk. Ten se nakonec ukázal jako vitálnější. Často byl 

smrk (popř. modřín či borovice) po dosažení mýtního věku z porostu vytěžen, a ten se stal 
čistě bukovým. Podobný mechanismus se uplatnil v době imisní katastrofy v 80. letech 20. 
století, kdy se většina smrkových bučin změnila na nesmíšené bučiny 
Holosečná obnova sice zasáhla do vývoje téměř všech porostů (clonné seče se zavádějí 

teprve ve 20. století), v následném vývoji ale převážily přírodní síly, které do značné míry 

překryly hospodářské vlivy. K tomu významně přispěla formální ochrana jednotlivých 

segmentů NPR, která nyní trvá již 50 let. Vyloučením hospodářské činnosti, resp. její 

transformace na omezené zásahy motivované zájmem ochrany přírody, bylo možné 

v území nastartovat dlouhodobé přírodní procesy, které v dílčích částech území již 

přinášejí zřetelné výsledky: dochází k diverzifikaci porostní struktury, provázené masivní 

přirozenou obnovou buku. Ke vzniku vitálních rozpadových struktur paradoxně přispěla 

i nedávná imisně-ekologická katastrofa. Plošné hynutí smrkové příměsi v bučinách vyšších 

poloh vedlo sice ke zjednodušení druhové skladby (když dávno předtím z porostů vymizela 

původně hojná jedle), zároveň ale vytvořilo prostor pro obnovu buku a vznik stabilnějších 

etážovitých struktur. Tento prostor byl místy rozšířen ochranářskými zásahy na konci 90. 
let, kdy se kromě těžeb menšího rozsahu využívalo i metody kroužkování. 
Na území dřívějších rezervací probíhal umírněný management, jehož cílem bylo vytvořit 

předpoklady pro pozdější přirozenou obnovu bučin, jejichž věk byl z lesnického hlediska 

shledáván kritickým. Porosty se místně prosvětlovaly kroužkováním a také maloplošnými 

clonnými sečemi – místně mohlo docházet i k razantnějším zákrokům. Hůře na tom byly 
některé plochy, které byly do rezervace začleněny teprve v r. 1999, neboť zde docházelo 

k obnovnímu rozpracování porostů méně šetrnými postupy, včetně holosečí, náseků 

a relativně velkoplošných „zrychlených“ clonných sečí. 
V minulosti vedla těžba bučin, resp. tehdy většinou ještě smíšených porostů smrku a buku 
ke vzniku převážně smrkových mlazin, či porostů s vysokým podílem pionýrské břízy. 

Důvodem tohoto vývoje byl příliš rychlý postup těžby, nízká fruktifikace buku v době 

vysoké imisní zátěže a masivní škody na zmlazení a listnatých kulturách působené jelení, 

případně i srnčí zvěří. Tyto vlivy se částečně uplatňují dodnes, rozdíl oproti minulosti 

spočívá zejména v bohatší přirozené obnově buku, která na většině lokalit dokáže (byť 

někdy za cenu ztrát a prodlev) odrůstat zvěři. 
V důsledku imisního poškození lesních porostů došlo k redukci počtu semenných roků, což 

značně zkomplikovalo v druhé polovině 20. století obnovu lesa v celých Jizerských horách. 

Poslední dobrý semenný rok smrku byl zaznamenán v roce 1956, přestávka trvala 

do devadesátých let, kdy došlo k odsíření ovzduší.  
Pozitivní vliv 
• výrazná převaha starých a velmi starých bukových porostů (i více než 200 let); 
• některé porosty pravděpodobně nebyly nikdy pasečně obnovovány (Tišina, Paličník, 

případně menší plochy v dalších lokalitách); 
• na mnoha místech probíhá rozpad, někdy podpořený těžebními zásahy a okrajově 

kroužkováním; 
• lokálně nebo i plošně (v závislosti na světelných podmínkách v porostech) většinou 

bohaté zmlazení buku, které až na výjimky dobře odrůstá zvěři, buk se masivně šíří 
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i v podrostu smrkových kmenovin (v ochranném pásmu); 
• na vhodných stanovištích často zmlazuje i smrk, i když jeho zastoupení je oproti 

nedávné minulosti výrazně nižší, nízké uplatnění smrku ale odpovídá současným 

přírodním podmínkám;  
• ve většině porostů vlastní NPR neprobíhala přinejmenším od r. 1960 výraznější 

hospodářská činnost; 
• formálním stvrzením vysoké přírodní zachovalosti lesů v území je vyhlášení 

bezzásahové plochy Poledník o velikosti 71,6 ha v r. 2007; 
• k zachovalosti porostů významnou měrou přispívají složité terénní podmínky, které 

jsou limitem pro hospodářské využití a do jisté míry i pro turistickou exploataci; 
• na NPR navazuje široké pásmo přírodě blízkých, místy i přírodních lesů, které se svým 

charakterem nezřídka přibližují nejcennějším porostům v samotné rezervaci, jejich 

rozšíření přitom značně překračuje hranice ochranného pásma NPR. 
Negativní vliv: 
• staré bučiny jsou často na velkých plochách víceméně jednoetážové, výškově 

a tloušťkově málo strukturované, v lepším případě dvouetážové, s minimálním 

výskytem disturbovaných ploch, tyto porosty historicky vznikaly již od konce 18. 

století na holých sečích. 
• druhová skladba i u zachovalých porostů byla významně zjednodušena, když byla 

postupně vytěžena jedle se smrkem; k dalšímu ústupu smrku dochází během imisně-
ekologické katastrofy od konce 70. do počátku 90. let minulého století (zčásti jde 

o smrk uměle zavedený) – následkem toho se v mnohých porostech stává buk 

prakticky jedinou zastoupenou dřevinou; nedostatkem je zejména mizivé (na většině 

území fakticky nulové) zastoupení jedle; 
• při horním okraji území byl naopak v minulosti buk z porostů vytlačen ve prospěch 

pěstovaného smrku, horní hranice bučin je tedy víceméně umělá, přičemž tento stav 

nebude snadné změnit (důvodem je silný tlak jelení zvěře, ale i schematické plošné 

zalesnění nedávných kalamitních holin smrkem znemožňující přirozený mozaikovitý 

vývoj porostu s uplatněním širšího spektra dřevin); 
• v ochranném pásmu se nacházejí porosty s různým stupněm hospodářského ovlivnění, 

vysoký je podíl porostů mladšího a středního věku, často s pozměněnou druhovou 

skladbou, zbývající staré bučiny jsou postupně odtěžovány a stávají se vzácnějšími; 
• škody zvěří na zmlazení se nejvíce dotýkají horního okraje území, významné jsou ale 

i ve středních a zejména nižších polohách; zatímco buk většinou dokáže odrůst, 

přimíšené a vtroušené dřeviny přirozené druhové skladby jsou poškozovány v daleko 
větší míře, zvěř také limituje úspěšnost výsadeb těchto dřevin. 

c) zemědělské hospodaření 
Bez vlivu na předmět ochrany. V ochranném pásmu, při dolním okraji území, se nachází 

několik drobných louček, dnes již převážně neudržovaných a zarůstajících náletovými 

dřevinami, nebo i v nedávné době uměle zalesněných. Původní rozsah zemědělské půdy 

v území byl poněkud větší, hlavní rozdíl oproti současnosti spočíval v existenci tzv. lesních 

luk (Waldwiesen) při Holubím potoce, v místech tehdy zaniklého Šolcova rybníka. 

Rozloha luk v zájmovém území činila téměř 20 ha, mimo území pak louky pokračovaly 

ještě pod hrází rybníka. Louky byly zamokřené a málo produktivní, takže kolem r. 1933 

byly, včetně plochy již neexistujícího rybníka, beze zbytku zalesněny. Později (v r. 1962) 
byl rybník obnoven. V současnosti se v území nenacházejí zemědělsky využívané 

pozemky, drobné lesní loučky se udržují vypásáním zvěří, případně jsou extenzivně 

sečeny.  
  



39 
 

d) rybníkářství 
Bez přímého vlivu na předmět ochrany. V ochranném pásmu v severozápadní části území 

se nachází Šolcův rybník, zbudovaný na Holubím potoce již v 17. století. Jedná 

se o průtočnou nádrž se zemní hrází s hladinou o rozloze 6,25 ha. Rybník byl velmi 

dlouhou dobu vypuštěn. Na mapě z r. 1814 zakreslen není, objevuje se až na jedné z map 
vytištěných kolem roku 1856, na mapě z r. 1882 již opět chybí. V r. 1950 se v místě 

dřívějších rozsáhlých luk, v nichž byl rybník založen, nachází mladý les, dle LHP z tohoto 
roku povětšinou sedmnáctiletý (tedy založený kolem roku 1933), s převahou smrku 

(60 %), dále s olší a břízou. K obnově rybníka došlo až v r. 1962. V letech 1995-1997 bylo 
provedeno částečné odtěžení naplavených sedimentů ze zdrže rybníka, dále rekonstrukce 

hráze a vybudován kapacitní bezpečnostní přeliv dimenzovaný na převedení průtoků 

na úrovni Q100. V letech 2008-2009 byla po předchozí havárii provedena rekonstrukce 

výpusti. Šolcův rybník je výrazným krajinotvorným prvkem, působivě doplňujícím 

přírodní charakteristiky Jizerskohorských bučin. V nedávné minulosti se zde vyskytovala 
silná populace raka říčního (Astacus fluviatilis). Příčinou jeho vymizení byly vynucené 

stavební úpravy spojené s úplným zimováním a částečným letněním rybníka, dále 

nevhodný rybářský management prováděný v předchozích letech spojený s výskytem 
invazivních druhů ryb (karas stříbřitý). V litorálním pásmu a navazujících zrašelinělých 

olšinách (dřívějších loukách) se vyskytují některé méně běžné druhy rostlin 

e) myslivost  
Po zrušení roboty r. 1848 dochází ke vzniku společenstevních – selských honiteb, na nichž 

se pak lovila i zvěř, vycházející z panských lesů. V této době je zahájeno budování velké 

obory o rozloze 5560 ha a délce plotu 42 km, v níž je soustředěna nejen zvěř jelení, ale 

i černá, dále je zde chována zvěř daňčí. Obora významnou měrou zasahovala do západní 

části zájmového území. Přestože zvěř byla přikrmována senem a zrním, docházelo 

k velkým škodám na kulturách a mladých smrkových porostech. Po zjištění, že zvěř 

v oboře degeneruje, byl oborní plot otevřen, a tím byl zvěři umožněn pohyb až na území 

dnešního Polska. V nižších polohách, kde se v zimě shromažďovala vysoká zvěř, 

docházelo k velkému loupání ve smrkových porostech, zejména v polesích Nové Město, 

Zadní Studánka, Bílý potok a v Hejnicích i Oldřichově v Hájích; loupání dosahovalo 
80-100 %. Vysoké stavy zvěře mohly mít nepříznivý vliv i na zmlazování buku a dalších 

listnatých dřevin. Vzhledem k rozsahu škod na porostech byl stav zvěře postupně 

zredukován na snesitelnou míru, takže v roce 1909 je konstatováno, že zvěř vysoká se 

zdržuje pouze v oboře. Teprve po 2. světové válce dochází k postupnému zvyšování stavů 

jelení zvěře, která se z horských poloh přesouvá i do podhůří. Velké šelmy mizí 

z jizerskohorských lesů v polovině 18. století, poslední zástřel medvěda se váže k r. 1741, 
vlka k r. 1766, zřejmě o něco později byl uloven poslední rys. 
Území národní přírodní rezervace zasahuje do 5 honiteb, ve kterých vlastník (ČR) sám 

vykonává právo myslivosti, či je pronajímá místním mysliveckým sdružením či jiným 

soukromým subjektům. Jedná se o honitby Zátiší (kód 5102202216), Oldřichov (kód 

5102211224), Smědava (kód 5102210223), Ferdinandov (kód 5102206217) a Bílý Potok 

(kód 5102210220). V období platnosti minulého plánu péče (konkrétně v r. 2013) čítaly 

stavy jelení zvěře v dotčených honitbách asi 280 jedinců (oproti normovaným 76 kusům). 

Nejvíce nepříznivá situace z hlediska přemnožené jelení zvěře byla v honitbách Zátiší (9x 

vyšší skutečné stavy oproti normovaným), Smědava (4x vyšší stavy) a Ferdinandov (2,6x 
vyšší stavy). Tlak těchto spásačů a černé zvěře na semenáčky (především javoru, jeřábu 

a jedle) je stále tak silný, že samovolný vývoj území bez výkonu práva myslivosti není 

dosud možný. Současný stav dle mysliveckých výkazů z let 2018-2019 je uveden 
v následující tabulce. 
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Tabulka 6: Stav vybraných druhů zvěře v dotčených honitbách v letech 2018/2019 

Název honitby NS MS JKS lov + 
úhyn NS MS JKS lov + 

úhyn 

 Jelen evropský Srnec obecný 

Zátiší 13 8  29 11 62 54 51 21 

Ferdinandov 19 11     76 29     
Bílý Potok 13 10 15 50 66 12 18 10 

Smědava 18 11 55 36 72 28 19 12 
Oldřichov 22 14 61 37 91 35 63 15 

  Muflon Černá zvěř 
Zátiší 0  0  0  1  19 10 19 28 
Ferdinandov 0  0      0  0      
Bílý Potok 0  0  0  0  0  0  4  21 
Smědava 0  0  0  0  0  0  4  0  

Oldřichov 0  0  25 7  14 7  35 15 
NS – normovaný stav, MS – minimální stav, JKS – jarní kmenový stav 
 
V nižších polohách jsou zřizovány přezimovací obůrky pro jelení zvěř (a omezeně srnčí 

a daňčí), která se v nich shromažďuje v zimním a časně jarním období, aby se eliminovaly 

nadměrné škody na lesních porostech v tradičních stávaništích. Zvěř je zde intenzivně 

krmena po dobu přibližně 5 měsíců. V obůrkách se soustřeďuje podstatná část 

normovaných stavů jelení zvěře, přesto násobně větší díl zůstává mimo ně a účinnost je tak 
omezená. V Jizerských horách (na území celé CHKO nebo bezprostředně na hranicích) 

je zřízeno celkem 9 přezimovacích obůrek, jejichž zřizovatelem a provozovatelem jsou 
LČR – dvě z nich jsou v bezprostředním blízkosti ochranného pásma (Na Hrázi) nebo 

přímo v OP NPR Jizerskohorské bučiny (Sedmitrámová).  
Za předpokladu, že budou důsledně plněny plány chovu a lovu zvěře a že bude dodržován 

plán péče pro národní přírodní rezervaci, je myslivecké hospodaření vedle zatím nepříliš 

četného rozšíření velkých šelem v Jizerských horách možnou cestou ke snižování 

a udržování příznivých stavů zvěře pro přirozenou obnovu. Cílem výkonu práva myslivosti 

však musí být výraznější regulace početnosti zvěře na úroveň normovaných stavů, 

v opačném případě ztrácí myslivecké hospodaření na území národní přírodní rezervace své 

opodstatnění. 
V současné době platí do roku 2023 výjimka AOPK ČR k povolení výkonu práva 

myslivosti v NPR Jizerskohorské bučiny, dle které lze za podmínek uvedených v této 

výjimce na území NPR a OP myslivecky hospodařit (jako podmínka je zde např. vyloučen 

chov geograficky nepůvodního druhu – daňka skvrnitého - na území NPR, umisťování 

vnadišť, solných lizů atd.) 
Pozitivní vliv:  

• možnost udržování únosných stavů zvěře tak, aby bylo možné přirozené zmlazení 

dřevin (zejména vtroušených listnáčů a jedle) 
• redukce geograficky nepůvodních druhů zvěře 

Negativní vliv: 
• poškození porostů vysokými počty zvěře a snižování diverzity dřevin v neprospěch 

vtroušených listnáčů a jedle 
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f) rybářství  
Na rybníku Šolcák situovaném v OP NPR Jizerskohorské bučiny je provozován sportovní 

rybolov v režii Lesů ČR, s. p. Rybí obsádka nádrže zahrnuje tyto druhy: střevle potoční, 

pstruh obecný, lín obecný, kapr obecný. V případě pravidelného lovení ve dvou- až 

tříletých intervalech je možno pro potřeby rekreačního rybolovu připustit i vysazování 

pstruha duhového (systém put and take). Záměrné vysazování ostatních rybích druhů 

(zejména karase stříbřitého, střevličky východní, okouna, štiky) je nepřípustné a v případě 

jejich zjištění při výlovu rybníka je nutno tyto ryby kompletně odlovit (více viz zpráva 

ENKI, o.p.s., 2008 - Návrh rybářského hospodaření na revitalizovaných rybnících CHKO 

Jizerské hory (Přikryl & Faina, 2008)) 

g) rekreace a sport 
Podstatná část aktivit, které se odehrávají v zájmovém území NPR JHB a jejího OP 

je směrována do ochranného pásma, vlastní NPR je terénně velmi komplikovaná a obtížně 

přístupná (zejména ve střední a východní části), s ohledem na svoji rozlohu a průběh 

je ovšem i ona poměrně intenzivně využívána. Některé specifické aktivity mají přitom 

těžiště právě v NPR. Rekreace a sport jsou fenoménem, který podstatně ovlivňuje stav 

a vývoj chráněného území a vyžaduje komplexní přístup včetně promyšlené regulace 

konkrétních aktivit. V následujících odstavcích jsou popsány jednotlivé známé způsoby 

rekreačního a sportovního využívání NPR, respektive aktivity provozované v ochranném 

pásmu, které mohou mít pozorovatelný vliv na stav a vývoj NPR.  
• Automobilismus - Týká se zejména silnice II/290, která v úsecích Oldřichov – 

Raspenava a Bílý Potok – Smědava prochází ochranným pásmem NPR bez přímého 

kontaktu s vlastním CHÚ. Kromě dopravní obslužnosti Frýdlantska je využívána 

pro rekreační dopravu do cílů v NPR nebo samostatně jako vyhlídková trasa (obdoba 

„scenic road“). Při současné intenzitě provozu nepředstavuje podstatné ohrožení 

předmětu ochrany NPR. Ostatní cesty v území mají charakter lesních účelových 

komunikací s vyloučením veřejného provozu. 
• Motorismus - Sportovní motorismus (zejména terénní motocykly a čtyřkolky) 

je aktivitou mimo zákonný rámec, provozovanou ovšem poměrně často, a to s přímým 

dotčením NPR. Dlouhodobým cílem je úplné vytlačení této nelegální činnosti z NPR 
i OP (i celé CHKO). 

• Cykloturistika - V současné době nejrozšířenější způsob aktivního trávení volného času 

v Jizerských horách. V zájmovém území jsou možnosti této aktivity limitovány velkým 

převýšením a nesjízdností většiny cest. Výjimku tvoří silnice přes Oldřichovské sedlo 

a z Bílého Potoka na Smědavu, dále pak Viničná cesta, lesní silnice z Hřebínku 

na Štolpišskou cestu a Francouzská cesta. Ve všech případech jde o komunikace, které 

procházejí po okraji rezervace či pouze ochranným pásmem. Tyto a další cesty zvyšují 

návštěvnost některých okrajových lokalit v NPR, jako jsou zejména skalní vyhlídky 

Krásná Máří a skály Paličníku. Přímo územím rezervace prochází jediná cyklisticky 

využívaná cesta, která je vedena po pravé straně údolí Malého (Bílého) Štolpichu 

(tzv. Riegelweg). Tato cesta je ovšem dosti příkrá, takže je využívána v menší míře. 

Na další turistické cesty, které jsou vedeny údolími, se dostávají cyklisté spíše omylem 

a převážně jen jako vodiči kola. Tato situace by se ovšem mohla změnit, pokud by 

se přistoupilo k rekonstrukci těchto cest a tyto se staly alespoň omezeně sjízdnými. 
• Terénní cyklistika - Ve vlastní NPR nejsou vhodné podmínky pro terénní cyklistiku 

s výjimkou jejích nejextrémnějších forem. S rozvojem cyklistické techniky a nástupem 

elektrokol i v oblasti terénních kol, roste počet cest a pěšin i ve vlastní NPR 

využívaných pro tuto činnost. Ta v důsledku znamená přímé ohrožení předmětu 

ochrany a je zde aktivitou nežádoucí. 
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• Pěší turistika - Pěší turistika je tradiční klasickou rekreační aktivitou provozovanou 

v území organizovaně od poloviny 19. století. Především péčí německého Horského 

spolku pro Ještěd a Jizerské hory byly vyznačeny turistické trasy, zpřístupněny hlavní 

atraktivity severních svahů hor a vybudována síť turistických cest a skalních vyhlídek. 

Pěší turistika je stále velmi oblíbená a znamená z pohledu ochrany přírody jeden 

z nejúčinnějších způsobů poznávání území s únosným vlivem na přírodní prostředí 

a předmět ochrany. V současnosti je ovšem dosti zatlačena do pozadí masově 

provozovanou cyklistikou, která pohyb pěších na některých cestách činí méně 

příjemným, někdy až nebezpečným. To se týká zejména cest v centrální části hor, kde 

jsou pro cyklistický provoz příznivější podmínky. V severních úbočích hor je zatím 

pěší pohyb dominantní formou návštěvnosti území. Pěší turistika se převážně omezuje 

jen na značené cesty, kterých je ovšem v území větší počet. K nejatraktivnějším patří 

výstup údolími Velkého (Černého) Štolpichu a Černého potoka s vodopády 

a s odbočkami na skalní vyhlídky Ořešník, Hajní kostel a Frýdlantské cimbuří. 

V západní části území je frekventovaná naučná stezka z Oldřichovského sedla 

na Skalní hrad a dále na Špičák. Méně využívaná je zeleně značená cesta 

z Oldřichovského sedla na vrchol Poledníku a dále na Bílou kuchyni. Do 80. let 

minulého století zde fungovala spojovací cesta přes údolí Malého (Bílého) Štolpichu 

k Ptačím kupám: po kalamitách byla zrušena, dnes ji v terénu lze jen s velkými 

obtížemi dohledat. Na východě území se nachází turisticky vděčný výstup údolím 

Hájeného potoka na Paličník. Význam této cesty ovšem dosti upadl poté, co bylo 

zrušeno pokračování cesty horní částí údolí k rozcestí Na Písčinách, s napojením příkré 

cesty Nebeský žebřík na vrchol Smrku. Dnes se k vyhlídce na Paličníku vydávají 

ponejvíce cyklisté, kteří sem přijíždějí po pohodlnějších cestách z náhorní plošiny. 

Problém z posledních let představuje objevování a nelegální obnovování starých cest 

a drah pro svážení dřeva na saních, které jsou situovány přímo v NPR (např. 

Rackaweg, Kasperova smrt pod Krásnou Maří, Černá říčka, pod Poledníkem, Čínská 

cesta i jiné). Znatelný je i zvýšený zájem pěších turistů o historické památky (křížky) 

a historická především důlní díla na území NPR. Uvedené má přímý vliv na předměty 

ochrany a je zde aktivitou nežádoucí. 
• Horolezectví - V Jizerských horách je velmi tradiční sportovní aktivitou s historií 

přibližně 120 let. Vyvíjelo se souběžně s pískovcovým horolezectvím v Lužických 

horách, Česko-saském Švýcarsku a Českém ráji a přejímalo pískovcovou etiku včetně 

šetrného vztahu k přírodnímu prostředí. Naprostá většina lezeckých terénů se nachází 

v NPR, respektive v jejím ochranném pásmu. Specifika území společně s přísnými 

pravidly sportovního lezení v Jizerských horách jsou faktory, které nepřipustily 

podstatný nárůst návštěvnosti skal v posledních desetiletích (na rozdíl od jiných 

srovnatelných oblastí) a trvale ji udržují v intenzitě únosné pro předmět ochrany. 

Provozování horolezectví je legalizováno časově omezeným rozhodnutím AOPK ČR. 
• Běžecké lyžování - Území NPR a OP nemá vhodné podmínky pro rozvoj běžeckého 

lyžování (ve vyšších polohách terénní, v nižších klimatické a sněhové). Intenzita 

běžeckého lyžování je zde nízká a omezuje se na značené turistické cesty a lesní cesty 

v OP. 
• Skialpinismus a freeride - Přes optimální sklon a délku svahů nejsou v NPR vhodné 

podmínky pro sjezdové lyžování ve volném terénu (extrémně balvanitý terén a hustý 

vegetační pokryv).  
• Chůze na sněžnicích - Stále častější aktivita, která využívá volný prostor neobsazený 

běžeckým lyžováním. Může docházet ke kolizi s předmětem ochrany NPR, především 

při nedostatečné sněhové vrstvě nebo rušením živočichů. Vhodné terény jsou plošně 

omezené. 
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• Jízda na saních - V území NPR se nachází řada historických tras, po kterých probíhalo 

svážení dříví na saních. Pro rekreační sáňkování se v minulosti využívala například 

Štolpišská cesta. Sáňkování tehdy patřilo k oblíbeným kratochvílím širokých vrstev 

obyvatelstva a bylo rozšířeno více než lyžování. Tato záliba měla do jisté míry 

národnostní rozměr, což platí alespoň dnes, kdy se v Německu sáňkování stále těší 

značné oblibě, zatímco u nás je téměř zapomenutým druhem sportovního vyžití. 

Současné požadavky na sáňkařské dráhy jsou ovšem oproti minulosti vyšší a cesty 
v zájmovém území mu svým charakterem nevyhovují. V minulých letech byla 

nelegálně upravena pro sáňkování veřejnosti Vodárenská cesta pod Ořešníkem. 
• Hipoturistika - Dosud málo rozšířená aktivita s potenciálem růstu ve vazbě 

na agroturistické farmy (např. Raspenava), ve vlastní NPR nejsou vhodné podmínky. 
• Orientační běh - Pro soutěže i trénink orientačního běhu je třeba aktuální mapa 

dotčeného území, dlouhodobě bylo se zástupci Českého svazu OB dohodou dosaženo 

stavu, kdy se v CHKO Jizerské hory nemapují, a tedy pro potřeby OB nevyužívají 

nejcennější části přírody – území NPR. Ochranné pásmo se využívá omezeně a za 
stanovených podmínek (např. mimo období rozmnožování živočichů). 

• Běh - V posledních letech je znatelný rozvoj běžeckého sportu, kdy běžci využívají 

nenáročný terén náhorní plošiny ale i obtížný terén území NPR a jejího OP, a to jak 
v denní tak noční době. Zájem je pak umocněn propagací i formou závodů (Boboběh, 

Liberec Nature Run, Jizerská 50 run). V roce 2016 nelegálně proběhl územím NPR 

JHB závod Jizerský ultratrail, o jehož již oficiální organizaci v příštích letech je znovu 
uvažováno. 

• Geocaching - Orientační rekreační aktivita, která se v ČR velmi dynamicky rozvinula 

v období platnosti minulého plánu péče. Je centrálně organizovaná s využitím prostředí 

internetu a má jasná pravidla, která předpokládají striktní dodržení všech zákonných 

norem včetně předpisů v ochraně přírody. Při důsledné kontrole nově zakládaných keší 

nepředstavuje žádné riziko pro předměty ochrany. 
• Letectví, závěsné létání - Je jednak regulováno základními ochrannými podmínkami 

NPR (§ 29 ZOPK: Na celém území NPR je zakázáno létání na padácích a závěsných 

kluzácích), a jednak bližšími ochrannými podmínkami pro OP NPR (§ 4, odst. (2), 

písm. c) vyhlášky č. 200/1999: Nad územím ochranného pásma je létání na sportovních 

létajících zařízeních možné jen se souhlasem OOP). Základní ochranné podmínky pro 

území NPR bohužel nepostihují všechna sportovní létající zařízení, jak je definuje 

zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví. V praxi zaznamenáváno zcela ojediněle, bez 

měřitelného vlivu na předmět ochrany. Nelegální startovací místo paraglidingu za 

hranicemi NPR i jejího OP na Smědavské hoře (Pavlova cesta) bylo po dohodě s Lesy 
ČR zrušeno (paseka zalesněna a umístěna oplocenka). Vzlety balónů se pravidelně 

uskutečňují ve městě Hejnice a jeho okolí. 
• Survival, závody HS - Survival, neboli outdoorové (i vícedenní) víceboje s prvky 

přežití ve volné přírodě jsou v současné době relativně oblíbené, jakkoli s ohledem 
na svůj extrémní charakter nijak přehnaně frekventované. V Jizerských horách se 

objevují pouze sporadicky a nepůsobí aktuálně podstatné problémy ve vztahu 

k předmětu ochrany, ačkoli zde jisté nebezpečí existuje, protože právě „divočina“ NPR 

je pro survival vhodným prostředím. Charakter extrémního víceboje má každoročně 

pořádaný mezinárodní závod horských služeb. Je vnímán jako součást přípravy 

horských záchranářů v reálném prostředí a jako takový je situován podstatnou částí své 

trasy a plněných úkolů do skalních terénů v rámci NPR, tyto terény lze sotva simulovat 

mimo chráněné území. Rozsah závodu není veliký (výběrově 20-25 dvoučlenných 

hlídek) a veřejný zájem je zde velmi silný. Legalizace závodu je řešena výjimkou ze 

základních ochranných podmínek NPR (usnesení vlády České republiky č. 218 ze dne 
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1. března 2006), negativní vliv na CHÚ je nepatrný. 
• Sporty s bojovými prvky - Do této skupiny lze zařadit zejména aktivity napodobující 

reálné bojové situace s využitím speciálních typů střelných zbraní nebo vojenských 

replik. Území NPR je atraktivním prostředím pro airsoft, který ovšem může mít značně 

negativní vliv na prostředí a předmět ochrany (rušení živočichů, přímá likvidace 

biotopu stavbou krytů apod.) 
• Sběr hub a lesních plodů - Velmi rozšířen je v CHKO Jizerské hory sběr hub. Meze 

tolerance ve vztahu k ochraně přírody přesahuje pravidelně právě v NPR 
Jizerskohorské bučiny, na některých místech mívá devastační charakter ve vztahu 

k populacím jednotlivých druhů i k poškozování terénu a rušení živočichů. S ohledem 
na rozlohu území, plošný a individuální charakter houbaření a jeho tradici 
i společenské vnímání je účinná regulace mimořádně obtížná, prevence je neúčinná. 

Podobně se uplatňuje i sběr lesních plodů, převážně borůvek. Ten má v Jizerských 

horách velmi často charakter komerční činnosti, která jde nad rámec ustanovení § 19 

lesního zákona, tj. sběru „pro vlastní potřebu“. Česáči borůvek působí 

v organizovaných skupinách, a ke sběru využívají hřebenů, čímž do jisté míry 

poškozují borůvkové keře. Pohybují se zcela volně bez ohledu na hranice chráněných 

území (někdy operují i v oplocenkách) a zanechávají po sobě množství odpadků. Se 

sběrem lesních plodů a hub souvisí také zvýšená úroveň nelegálních vjezdů 

motorových vozidel do chráněného území.  
• Tramping – v území NPR jsou pozůstatky dřívějšího relativně hojného užívání trampy 

a několika osad či přístřešků, v různé míře skrytých. Jejich užívání či dokonce 

zpřístupňování (udržování přístupových cest apod.) je na území NPR nežádoucí 

a v rozporu se zákonem a ochrannými podmínkami. Historické pozůstatky takovýchto 

objektů je třeba aktivně odstraňovat a rušit. 
Pozitivní vliv: přímé pozitivní vlivy nebyly zaznamenány.  
Negativní vliv:  

- rušení živočichů i přímé kolize s nimi (automobilismus, motorismus, cyklistika) 
- přímá likvidace biotopů 
- fragmentace území 
- tlak na úpravu stávajících cest a budování nových 
- nezanedbatelná je též eroze některých masivně využívaných stezek 
- nároky na doplňkovou turistickou infrastrukturu (značení, odpočívadla, přístřešky, 

rozhledny, vyhlídky a prostředky zpřístupňující vybraná území jako jsou lávky, 

mostky, žebříky, zábradlí, stupně, řetězy) 
- znečišťování některých lokalit odpady biologického i umělého původu 
- negativa přináší převažující individuální automobilová doprava a snaha parkovat 
mimo oficiální místa 

h) těžba nerostných surovin  
Dobývání nerostných surovin je historicky doloženo z jediné lokality v území. V údolí 

Velkého Štolpichu byla v 16. a 17. století těžena železná ruda (hematit, krátká štola 

Erzloch), která se zpracovávala v raspenavské huti. Plocha s těžbou je památkově 

chráněná. Při jižním okraji území, u Oldřichova v Hájích (již vně ochranného pásma), se 

v 19. století v tzv. živcových jámách těžily písmenkové pegmatity pro porcelánky 

na Frýdlantsku. Mimoto zřejmě na více místech v minulosti probíhala drobná těžba 

stavebního kamene (žuly), po níž ale nezůstaly výraznější stopy. Jedním z takových míst 

je vrch Mlaka (Pfützhügel), při jehož vrcholu se nachází zatopená skalní prohlubeň 

s nápadně ostrohrannými okraji. Dále byly pomístně těženy zeminy a podložní zvětraliny 
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pro stavbu lesních cest. Hornina byla dobývána i v souvislosti s dolováním tunelu 

na železniční trati mezi Oldřichovem a Raspenavou. 

i) jiné způsoby využívání 
V západní části území se nachází soustava betonových malých vojenských opevnění vzor 

37 z 30. let minulého století. Tyto objekty, lidově označované jako „řopíky“ (podle zkratky 

ŘOP - Ředitelství opevňovacích prací), jsou situovány v ochranném pásmu při severních 

úpatích Stržového vrchu a okrajově i Poledníku. V minulosti byly propojeny průseky, které 

však dnes již nejsou patrné. Některé tyto objekty jsou uzamčeny a využívány soukromými 

osobami jako svérázné rekreační objekty. Dopady na okolí jsou minimální, ale nikoliv 

zanedbatelné. 
Pozitivní vliv: Obdobně jako u rekreace není přímý, ale do jisté míry lze s příznivci 

vojenské historie a uživateli „řopíků“ omezeně spolupracovat na ochraně daného území. 
Negativní vliv: Obdobně (byť v menší míře) jako u Sport a rekreace (viz výše).  
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2.3 Související plánovací dokumenty, správní akty a opatřené obecné 

povahy 
1. Výnos Ministerstva kultury a informací čj. 13.853/67 dne 8. 12. 1967, kterým 

se vyhlašuje chráněná krajinná oblast Jizerské hory; 
2. Plán péče o CHKO Jizerské hory na období 2011–2020; 
3. Nařízení vlády č. 40/1979 Sb., kterým se vyhlašuje chráněná oblast přirozené 

akumulace vod (CHOPAV) Jizerské hory; 
4. Nařízení vlády 605/2004 Sb. ze dne 27. října 2004, kterým se vymezuje ptačí oblast 

Jizerské hory; 
5. Souhrn doporučených opatření pro ptačí oblast Jizerské hory (Příloha 1 plánu péče 

o CHKO Jizerské hory 2011-2020); 
6. Nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky 

významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů; 
7. Lesní hospodářský plán LHC Frýdlant, platnost 1. 1. 2012–31. 12. 2021. Zpracoval 

Ekoles-Projekt s.r.o., Jablonec nad Nisou; 
8. Usnesení vlády ČR ze dne 1. března 2006 č. 218 o povolení výjimky ze základních 

ochranných podmínek NPŠ a KRNAP a vybraných NPR pro horskou službu ČR; 
9. Dohoda o ponechání vybraných částí lesa v lokalitě Poledník samovolnému vývoji. 

Dohoda byla uzavřena mezi Lesy české republiky s. p. a Agenturou ochrany 
přírody a krajiny ČR dne 3. 5. 2007; 

10. Rozhodnutí AOPK ČR, Správy CHKO Jizerské hory a KS Liberec 
č. j. SR/0947/JH/2012-3 ze dne 11. 3. 2012 o souhlasu s vyznačením přístupových 

cest a vyhrazení míst pro horolezeckou činnost na území NPR podle § 29 písm. d) 

a f) zákona č.114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění a podle ust. 
§4, písm. c) vyhlášky č.200/1999 Sb., o vyhlášení NPR JHB; platnost do 
31. 12. 2020; 

11. Rozhodnutí AOPK ČR, Správa CHKO Jizerské hory a KS Liberec, 
č. j. SR/0348/JH/2013-12 ze dne 14. 11. 2013 o udělení souhlasu k výkonu práva 

myslivosti v národní přírodní rezervaci podle ustanovení § 30 zákona č.114/1992 

Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění, platnost do 31. 12. 2023; 
12. Rozhodnutí APK ČR, Správy CHKO Jizerské hory SR0740/LI/2019-3 o výjimce 

ze zákazu dle § 26 a § 29 ZOPK pro výzkum lesních porostů na trvalých 

výzkumných plochách v rámci aktivit ČZU, Prof. M. Svobody. Platnost 
do 31. 12. 2022.  

13. Rozhodnutí o stanovení ochranného pásma vodního zdroje Ferdinandov prameniště 

- ONV Liberec vod. 1040/68-405 ze dne 3. 12. 1968; 
14. Rozhodnutí o stanovení ochranného pásma vodního zdroje Hejnice jímací zářezy – 

OkÚ Liberec vod. 2579/90-235/PHO ze dne 30. 7. 1991; 
15. Rozhodnutí o stanovení ochranných pásem vodního zdroje Bílý Potok povrchový 

odběr Smědá – ONV Liberec vod. 2269/73-405 ze dne 11. 10. 1973; 
16. Rozhodnutí o stanovení ochranných pásem vodního zdroje Bílý Potok povrchový 

odběr Hajní potok – ONV Liberec vod. 605/76-405 ze dne 25. 6. 1976; 
17. Vymezení I. a II. ochranného pásma přírodní minerální vody Lázně Libverda – 

Výnos MZ LZ/3-2884-442-6.9.1960 ze dne 20. 1. 1960; 
18. Území s archeologickými nálezy I. kategorie - Skalní hrad (ID SAS 1641) 
19. Území s archeologickými nálezy II. kategorie - Rudná jáma (ID SAS 1652) 
20. Územní plány obcí: všechny územní plány jsou odsouhlasené Správou CHKO JH, 

která v nich uplatnila požadavky na zapracování zákonných limitů OPK – hranice 
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CHKO včetně zonace, hranice MZCHÚ včetně OP, ÚSES. VKP, lokality zvláště 

chráněných rostlin a živočichů, resp. EVL a ptačí oblast; 
• Bílý Potok pod Smrkem- územní plán schválen obecním zastupitelstvem vyhláškou 

ze dne 31. 7. 2000; 
• Raspenava – obecně závazná vyhláška č. 1/2005; 
• Frýdlant – opatření obecné povahy č. 1/2015; 
• Oldřichov v Hájích – opatření obecné povahy č. 1/2014; 
• Hejnice - opatření obecné povahy č. 1/2018. 
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2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch 

2.4.1 Základní údaje o lesích na lesních pozemcích 

Tabulka 7: Údaje o lesních pozemcích v NPR z LHE 
Přírodní lesní oblast 21 Jizerské hory a Ještěd 
Lesní hospodářský celek / zařizovací 

obvod 
Frýdlant v Čechách 

Výměra LHC (zařizovacího obvodu) 

v ZCHÚ (ha) 
948,43 

Období platnosti LHP 1. 1. 2012 – 31. 12. 2021 
Organizace lesního hospodářství LS Frýdlant v Čechách 
 

2.4.2 Základní údaje o rybnících, vodních nádržích a tocích 
Název vodního toku Malý Sloupský potok (Bílý Štolpich) 
Číslo hydrologického pořadí 2 -04-10-009 
Úsek dotčený ochranou (km od–do) 1,2–3,0  
Charakter toku horská bystřina – lososová voda 
Příčné objekty na toku pevný jez, ř. km. 2,24 – bez energetického využití 
Manipulační řád Ne 
Správce toku Lesy ČR, s. p. 
Správce rybářského revíru Ne 
Rybářský revír Ne 
Zarybňovací plán Ne 
 
Název vodního toku Velký Sloupský potok (Černý Štolpich) 
Číslo hydrologického pořadí 2 -04-10-008 
Úsek dotčený ochranou (km od–do) 4,00–6,00 
Charakter toku horská bystřina–-lososová voda 
Příčné objekty na toku regulace toku, 1 retenční přehrážka, ř. km. 5,8  
Manipulační řád Ne 
Správce toku Lesy ČR, s. p. 
Správce rybářského revíru Ne 
Rybářský revír Ne 
Zarybňovací plán Ne 
Název vodního toku Bílý potok 
Číslo hydrologického pořadí 2 -04-10-003 
Úsek dotčený ochranou (km od–do) 0,8–3,0  
Charakter toku horská bystřina – lososová voda 
Příčné objekty na toku Ne 
Manipulační řád Ne 
Správce toku Lesy ČR, s. p. 
Správce rybářského revíru Ne 
Rybářský revír Ne 
Zarybňovací plán Ne 
Název vodního toku Černý potok 
Číslo hydrologického pořadí 2 -04-10-004 
Úsek dotčený ochranou (km od–do) 0,1–2,3  
Charakter toku horská bystřina – lososová voda 
Příčné objekty na toku ne 
Manipulační řád Ne 
Správce toku Lesy ČR, s. p. 
Správce rybářského revíru Ne 
Rybářský revír Ne 
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Zarybňovací plán Ne 
Název vodního toku Hájený potok 
Číslo hydrologického pořadí 2 -04-10-002 
Úsek dotčený ochranou (km od–do) 3,0–3,9  
Charakter toku horská bystřina - lososová voda 
Příčné objekty na toku odběr surové pitné vody v ř. km. 1,8  
Manipulační řád Ano 
Správce toku Lesy ČR, s. p. 
Správce rybářského revíru Ne 
Rybářský revír Ne 
Zarybňovací plán Ne 
Název vodního toku Oleška 
Číslo hydrologického pořadí 2 -04-09-002 
Úsek dotčený ochranou (km od–do) 9,8–11,00 
Charakter toku horská bystřina – lososová voda 
Příčné objekty na toku ne  
Manipulační řád Ne 
Správce toku Lesy ČR, s. p. 
Správce rybářského revíru Ne 
Rybářský revír Ne 
Název vodního toku Holubí potok 
Číslo hydrologického pořadí 2 -04-10-014 
Úsek dotčený ochranou (km od–-do) 3,5–4,2  
Charakter toku horská bystřina – lososová voda 
Příčné objekty na toku hráz rybníka Šolcák v ř. km. 3,49 
Manipulační řád Ano 
Správce toku Lesy ČR, s. p. 
Správce rybářského revíru Ne 
Rybářský revír Ne 
Zarybňovací plán Ne 
Název vodního toku Smědá 
Číslo hydrologického pořadí 2 -04-10-0013 
Úsek dotčený ochranou (km od–do) 40,7–42,5  
Charakter toku horská bystřina – lososová voda 
Příčné objekty na toku odběr surové pitné vody v ř. km. 41,67 
Manipulační řád Ano 
Správce toku Povodí Labe, s. p. 
Správce rybářského revíru Ne 
Rybářský revír Ne 
Zarybňovací plán Ne 
 

2.4.3 Základní údaje o útvarech neživé přírody 
Základní údaje o útvarech neživé přírody, tj. o specifických geomorfologických útvarech, 

je uveden v kapitole 1.7.2 Hlavní předmět ochrany NPR – současný stav, tabulka  
C. útvary neživé přírody. 
 

2.4.4 Základní údaje o nelesních pozemcích 
Jedná se o 0,79 ha druh pozemku v katastru nemovitostí „ostatní plocha“, způsob využití 

pozemku „ostatní komunikace“. V NPR se ještě nacházejí zastavěné plochy a nádvoří a to 
0,0007 ha (1 „řopík“ - opevnění vzor 37 z 30. let 20. století). 
  



50 
 

2.5 Souhrnné zhodnocení stavu předmětů ochrany, výsledků předchozí 

péče, dosavadních ochranářských zásahů do území a závěry pro 

další postup 

A. ekosystémy 
ekosystém: acidofilní, květnaté a horské klenové bučiny a suťové lesy 

indikátory cílového stavu 
aktuální hodnota indikátoru a zhodnocení stavu a trendu vývoje ekosystému ve 

vztahu k provedené péči a působícím vlivům 
• rozloha ekosystému 

ponechaného samovolnému 

vývoji je 625 ha (zahrnuje 
smluvně bezzásahové 

území Poledník a porosty 

ve stupni přirozenosti (2 + 

3a)) 

V režimu samovolného vývoje je převažující rozloha (asi 66 %) lesů v území 

NPR. Ve zbývající části lesních porostů (především mladé strukturně 

homogenní BK porosty věkové třídy 0 - 7) by měla být realizována speciální 

pěstební péče, zlepšující jejich strukturu a biologickou hodnotu. 
stav: dobrý 

trend vývoje: setrvalý 

• minimální míra ovlivnění 

lesních ekosystémů NPR 

člověkem vycházející z 

analýzy stupňů přirozenosti 
lesů v ČR 

V roce 2010 byly stupně přirozenosti v území NPR zastoupeny následovně:  
les přírodní (stupeň B) 68,64 %, 
les přírodě blízký (C) 26,39 %,  
les kulturní (D) 4,90 % a  
les nepůvodní (E) 0,07 %.  
 
V roce 2019 jsou stupně přirozenosti (dle nové metodiky z roku 2017):  
les přírodní (stupeň 2) 61,72 %,  
les přírodě blízký (3a) 4,55 %,  
les přírodě blízký (3b) 31,3 %,  
les nepůvodní 0,72 %.  
 
Plocha lesa v kategorii les (původní + přírodní + přírodě blízký) byl  
• v roce 2010 - 95,03 %,  
• v roce 2019 - 97,9 % rozlohy NPR.  
 
Vzhledem k tomu, že došlo ke změně metodiky, není možné přesně stanovit, 

zda se plocha ovlivněných lesních ekosystémů zvýšila či snížila, avšak je zcela 
zřetelné, že jde o obdobné hodnoty. Úroveň přirozenosti ekosystémů se tedy 

víceméně zachovala. Pokud se opět během platnosti plánu péče nezmění 

metodika, bude možné v dalším období provést přesnější porovnání trendů.  

stav: dobrý 

trend vývoje: setrvalý 

• přítomnost všech 

vývojových fází 

ekosystému, 

plošně jednoznačně převažující je stádium optima (fáze typická i terminální), 

podstatně méně zastoupené je stádium dorůstání (fáze dožívání i pokročilejší 

fáze, nejméně fáze terminální), nejméně zastoupenou fází je pak stádium 

rozpadu (fáze iniciální i fáze zmlazovací).  
stav: zhoršený  
trend: neznámý  
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ekosystém: acidofilní, květnaté a horské klenové bučiny a suťové lesy 

indikátory cílového stavu 
aktuální hodnota indikátoru a zhodnocení stavu a trendu vývoje ekosystému ve 

vztahu k provedené péči a působícím vlivům 
• přítomnost 

charakteristických druhů 

bezobratlých, které cílový 

stav charakterizují. Výskyt 

reliktních a adaptabilních 

druhů zkoumaných skupin 

(epigeických, 

saproxylických, 

xylofágních, 

mycetofágních, atd.) 

Celkem bylo na lokalitě Tišina nalezeno a determinováno 121 druhů brouků. 

Druhová skladba odpovídá staré bučině s výskytem dutinových stromů, 

stojících torz a dostatkem volně ležících rozkládajících se kmenů. Sedmnáct 

druhů je významných, z toho čtyři zvláště chráněné; jeden v kategorii kriticky 

ohrožených (Ceruchus chrysomelinus) a tři v kategorii ohrožených druhů 

(Carabus problematicus, Meloe violaceus a Oxythyrea funesta). Jedenáct 

druhů je zařazeno v Červeném seznamu ohrožených druhů bezobratlých 

živočichů ČR (Hejda, et al., 2017). Jeden druh v kategorii kriticky ohrožených 

(Xylophilus corticalis), tři druhy v kategorii ohrožených (Ceruchus 
chrysomelinus, Melandrya caraboides, Dendrophagus crenatus), dva druhy 
v kategorii zranitelných (Meloe violaceus a Platydracus latebricola) a pět 

druhů v kategorii téměř ohrožených (Stictoleptura scutellata, Aplotarsus 
incanus, Rhizophagus nitidulus, Corticeus unicolor a Ostoma ferruginea). 
Jeden druh střevlíka (Cychrus attenuatus) a tři druhy nosatců (Acalles 
camelus, A. falax a Ruteria hypocrita) jsou bioindikačně významné reliktní 

druhy ( (Hůrka, et al., 1996), (Benedikt, et al., 2010) indikující kontinuální 

a zachovalé lesní porosty. 
stav: dobrý 
trend vývoje: nehodnoceno 

 
ekosystém: štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 

indikátory cílového stavu 
aktuální hodnota indikátoru a zhodnocení stavu a trendu vývoje ekosystému ve 

vztahu k provedené péči a působícím vlivům 
•Minimální rozloha kvalitního 

bitopu 16 ha 
Dle poslední aktualizace mapování biotopů se jedná se o 35 segmentů 

kvality 1 o rozloze 16,75 ha, ve kterých v období platnosti předchozího plánu 

péče nebylo pozorováno patrné negativní ovlivnění hospodářskou činností ani 

turistickou návštěvností a horolezeckou činností, vzhledem k nízké intenzitě 
těchto činností uvnitř NPR. Jejich stav a kvalitu je možné opakovaně expertně 

vyhodnocovat podle výsledků aktualizací vrstvy mapování biotopů. 
stav: dobrý 
trend vývoje: nehodnoceno 

 
B.druhy 
druhy: sýc rousný (Aegolius funereus) 

indikátory cílového stavu 
aktuální hodnota indikátoru a zhodnocení stavu a trendu vývoje ekosystému ve 

vztahu k provedené péči a působícím vlivům 
3 - 5 párů hnízdících 

v přirozených dutinách (na 

území NPR a OP) 

popis: 2 - 5 hnízdících párů, ale počet párů hnízdících v přirozených dutinách 

vychází jen z akustického monitoringu v období toku a jde tedy spíše o index 
početnosti, podle nějž lze hodnotit trend vývoje. Celková početnost párů 

hnízdící v přirozených dutinách bude vyšší. Početnost hnízdících párů navíc 

meziročně výrazně kolísá v souvislosti s dostupností hlavní potravy (tedy 

především v souvislosti s dynamikou drobných zemních savců). 

V dosavadním vývoji vede ponechávání starých doupných stromů v porostu 
k větší nabídce hnízdních dutin, což pozitivně ovlivňuje i početnost sýců. 

Vzhledem k tomu, že jde o část populace sýce z celé CHKO Jizerské hory, 

má na početnost párů v NPR vliv i řada faktorů, které nesouvisí s kvalitou 
biotopu či managementem přímo v NPR.  
stav: zhoršený 
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trend vývoje: setrvalý 

3 - 5 párů hnízdící v budkách 

(na území NPR a  
OP) 

popis: do 10 hnízdících párů, ale početnost hnízdících párů meziročně výrazně 

kolísá v souvislosti s dostupností hlavní potravy (tedy především v souvislosti 
s dynamikou drobných zemních savců). Systém budek pro dutinové dravce 

a sovy je v Jizerských horách udržován již od 90. let 20. století a v NPR se 
jejich početnost po dobu trvání předchozího plánu péče významně nezměnila. 

Obsazenost budek je zde okolo 10 - 20 %, ale obsazenost a hnízdní úspěšnost 

se meziročně významně liší v souvislosti s potravní nabídkou. Vzhledem 

k tomu, že jde o část populace sýce z celé CHKO Jizerské hory, má 

na početnost párů v NPR vliv i řada faktorů, které nesouvisí s kvalitou biotopu 
či managementem přímo v NPR. 
stav: dobrý 

trend vývoje: setrvalý 

C. útvary neživé přírody 
útvar neživé přírody geomorfologické útvary antropogenního původu 

indikátor cílového stavu 
aktuální hodnoty indikátoru a zhodnocení stavu a trendu vývoje útvaru neživé 

přírody ve vztahu k provedené péči a působícím vlivům 
zachování stavu bez nových 

antropogenních zásahů 
Za období platnosti předchozího plánu péče nedošlo k ovlivnění stavu útvaru. 

Geomorfologické útvary antropogenního původu tvoří jen několik málo lokalit 

v rámci ZCHÚ a stojí stranou zájmu jak návštěvnické, tak odborné veřejnosti. 

Proto také v minulosti nebyly dotčeny návštěvností či hospodářským a jiným 

využitím území. 
stav: dobrý 
trend vývoje: setrvalý 

útvar neživé přírody geomorfologické útvary přírodního původu 

indikátor cílového stavu 
aktuální hodnoty indikátoru a zhodnocení stavu a trendu vývoje útvaru neživé 

přírody ve vztahu k provedené péči a působícím vlivům 
zachování stavu bez nových 

antropogenních zásahů 
Za období platnosti předchozího plánu péče nedošlo k patrnému ovlivnění stavu 

útvaru. Hospodářská činnost neměla patrný negativní vliv. Rovněž návštěvnost 

a horolezecká činnost neovlivnily s ohledem na charakter geomorfologických 

útvarů jejich stav. Aktuální stav je v hrubých obrysech zachycen mapováním 

v rámci projektu Implementace (Hradecký, 2014) 
stav: dobrý 

trend vývoje: setrvalý 

Výsledky předchozí péče, dosavadních ochranářských zásahů do území 

a závěry pro další postup 
Těžiště návrhů předchozího plánu péče týkajících se ekosystému acidofilních, květnatých 

a horských klenových bučin a suťových lesů v NPR směřovalo do mladých porostů 

a spočívalo v udržování funkčních ochran MZD, redukci MD, ev. SMP a DBC, uvolňování 

BK na úkor SM (výchovné zásahy). Z plánovaných výchovných zásahů, na základě 

poskytnutých informací LČR, nebylo realizováno (k r. 2019) asi 75% návrhů 

(v kategoriích naléhavý, vhodný) plánu péče. Přehled realizovaných činností: 

Tabulka 8: Přehled realizovaných činností během let 2012 - 2019 (z LHE poskytnuté LČR) 
porost činnost (ha) 

224Ba02a Prořezávky - jehličnaté + listnaté- mechanizovaně 0,59  
430Aa02a Prořezávky - jehličnaté + listnaté- mechanizovaně 0,57  
430Aa03b Prořezávky - jehličnaté + listnaté- mechanizovaně 0,33  
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porost činnost (ha) 

437Aa02 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- mechanizovaně 1,11  
437Aa02 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- mechanizovaně 4,73  
437Aa03 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- mechanizovaně 2,59  
438Aa02a Prořezávky - jehličnaté + listnaté- mechanizovaně 0,37  
438Aa03a Prořezávky - jehličnaté + listnaté- mechanizovaně 0,56  
447A14 prořezávka+ oplocenka 0,16 
551Da02 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- mechanizovaně 0,16  
215Aa00 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 0,17  
428B17 a 428D17a/5a/2  Údržba IO tisů červených celkem 100ks  
429Ba00 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 0,04  
437Aa02 Doplňování MZD 3,62  
438Aa02h Doplňování MZD 2,04  
439Aa00 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 0,40  
441A05 Podsadby tisu červeného a jedle bělokoré, cca 60 ks  
442Aa00 Doplňování MZD 0,01  
442Aa00 První prosadba do nepřipr. půdy-ruční-jamková 30x40 0,00  
442Aa00 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 0,26  
442Aa00 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 0,27  
447Aa00 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 0,25  
452E17b/8  Podsadby tisu červeného, cca 50 ks    
452D17 Podsadby tisu červeného, cca 50 ks   
456Ba02c Doplňování MZD 11,09  
456Ba02c První prosadba do nepřipr. půdy-ruční-jamková 30x40 0,01  
456Ba02c První prosadba do nepřipr. půdy-ruční-jamková 30x41 11,10  
458Aa02b Doplňování MZD 2,13  
458Ca01 Opakovaná sadba do nepř. půdy-ruční-jamková 0,75  
550B9 Výsadba + IO   
550Ba17 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková, doplnění tisů 0,34  
551C17a/1  Výsadba tisy a jedle + IO, 35 ks   
551D17b,17a/4  Výsadba tisy a jedle + IO, 60 ks   
Pozn.: nad rámec návrhů PP proběhla i likvidace některých dožilých oplocenek a IO. Dále nad rámec 

návrhů PP byl do území NPR vnášen tis červený, detailní informace viz tab. T1. 
Problematické zůstává úspěšné zvyšování zastoupení jedle bělokoré a dalších málo zastoupených dřevin 

(JLH, LP, JVK, tis) v NPR, které probíhá jen na malých ploškách a jeho úspěšnost (trvanlivost IO 

a oplocenek, a jejich údržba a obnova) lze hodnotit až v okamžiku jejich bezpečného zajištění proti škodám 

zvěří, což je v případě jedle bělokoré i 40 let věku. 
 
Předchozí plán péče navrhoval a konkrétně umisťoval jen minimum zásahů na podporu 
stimulace přirozené obnovy nebo zvýšení prostorové rozrůzněnosti homogenních 

bukových porostů (kulturního původu). Jediný zásah tohoto charakteru byl plánován do 

údolí Bílého Štolpichu (= Malý Sloupský p.) - 447A12, 447B12, celkem 426 m3 - a nebyl 
dosud LČR realizován. Realizovány byly těžební zásahy v rámci projektu OPŽP (žadatel 

LČR s. p.) „Zvýšení druhové rozmanitosti v porostech NPR JHB“, které měly za cíl 

rozvolnit přehoustlý zápoj a podpořit rozvoj korun nebo vytvořit světliny k podpoře či 

vzniku nárostů a spodních pater porostní struktury. Vytěženo bylo v NPR JHB celkem 930 
m3 dřevní hmoty v lokalitách: Špičák 554C16/3 (126 m3), Čertova jáma 551B17, 551C17, 
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551D17a, 552A16 (798 m3) a mezi Srázy a Ostrým hřebenem 428D17 (235 m3), vytěžené 

stromy byly ponechané k zetlení. Prosvětlování porostní plochy bylo realizováno 

skupinovitou těžbou s různou intenzitou zásahu po ploše, v jednotlivých skupinách bylo 

vyznačeno k těžbě 4 -24 ks stromů, nejčastěji 6-11 stromů, doporučení ze závěrečné 

zprávy uvádí jako nejvhodnější odtěžit 5-15 stromů na jednu skupinu. Realizace účelového 

managementu navazovala na předchozí projekt „Zvyšování ekologické stability 

a biologické rozmanitosti lesních ekosystémů severních svahů Jizerských hor“, který byl 

realizován v NPR ale i v navazujícím území. 
Lesnická činnost v území NPR v uplynulém desetiletí neměla charakter komerčního 

hospodaření, lesní ekosystémy v NPR v souladu s deklarovaným veřejným zájmem na její 

ochraně neplnily funkci dřevoprodukční, naproti tomu mimoprodukční funkce lesa 

(ekologická, klimatická, hydrická, půdoochranná, environmentální, zdravotní, rekreační, 

hygienická, estetická…) nebyly lidskými zásahy nijak negativně ovlivňovány. Z hlediska 
stanovených zásad péče o les lze konstatovat, že byly dodržovány. 

Vyhodnocení dosavadního naplňování funkcí ochranného pásma ZCHÚ 
Hodnocení naplňování zásad péče o lesní ekosystémy v ochranném pásmu NPR 

Jizerskohorské bučiny: při obnově porostů jsou uplatňovány hospodářský způsob násečný 

i podrostní v souladu s rámcovými směrnicemi o OP; při obnově porostů se pracuje 

přednostně s přirozenou obnovou; podíl jedle bělokoré je zvyšován jen velmi pomalu a na 
celkově malých plochách; pokračuje vnášení chybějících dřevin CDS; nelze podrobněji 

vyhodnotit (neexistuje systém evidence), zda při obnově porostů je ponecháváno alespoň 
5 % (min. alespoň 20 m3/ha) objemu stromů na dožití a do stádia postupného rozpadu; 

zásadu vertikální diferenciace porostů v rámci výchov a systematického podporování všech 

vtroušených a přimíšených dřevin nelze objektivně posoudit. 

Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize 
Prioritním zájmem ochrany území je zachování komplexu bučin. Tento zájem je v souladu 
se všemi ostatními zájmy ochrany přírody. Druhová ochrana (včetně ochrany biodiverzity 

v širším slova smyslu) nekoliduje se zájmy vyplývajícími z obecné ochrany území 

a lesních ekosystémů. 
  



55 
 

3 Plán zásahů a opatření  

3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ 

3.1.1 Rámcové zásady péče o ekosystémy a jejich složky nebo zásady jejich jiného 

využívání 

a) péče o lesní ekosystémy v NPR na lesních pozemcích  
Péče o lesní ekosystémy je soustředěna na porosty klasifikované z hlediska stupňů 

přirozenosti jako les nepůvodní a dále les přírodě blízký (stupeň přirozenosti 3), ve 

kterém je dřevinná skladba převážně odpovídající poměrům na stanovišti, avšak prostorová 
struktura je jednodušší než v původním lese a dynamika je, nebo do nedávna byla, částečně 

usměrňovaná člověkem. Tyto lesní porosty vznikly pod vlivem člověka a jejich stav mohl 
být docílen i vědomou činností člověka. V minulosti docházelo dlouhodobě k ovlivňování 

jejich vývoje (např. těžba dříví, pěstební a výchovné zásahy, dosadby) a stopy tohoto 
ovlivňování jsou dosud patrné. V současnosti však v nich ovlivňování vývoje lesa 

člověkem za účelem dosažení produkce dříví neprobíhá. V těchto porostech dočasně 
probíhají a budou probíhat účelové zásahy, tzn. rekonstrukční obnovní managementová 

opatření nižší intenzity, které významně neovlivňují převažující působení přírodních sil, 

směřující k ponechání porostů samovolnému vývoji. Cílem managementu není trvale 

hospodařit nebo trvale účelově zasahovat, ale definovat si kroky obnovního 

managementu na časově omezený úsek a následně ponechat porosty samovolnému 

vývoji. Pod pojmem „časově omezený“ úsek je možno si představit i dlouhodobější proces 

- např. managementová opatření podporující nastartování disturbanční dynamiky až do 

doby jejího skutečného působení - což například u bučin může trvat desítky let - a tím 

umožnit udržení stavu vhodného pro přežití populací chráněných či ohrožených druhů 

živočichů a rostlin vázaných na porostní světliny. Cílem obnovního managementu 

je nastartovat prostorovou diferenciaci výběrem jednotlivých stromů a iniciací 

přirozeného zmlazení. Zásahy jsou prováděny na menší části plochy porostu, bez 

vzniku holiny, extenzivně a opakovaně. Dřevo by mělo zůstávat na místě. 
Usměrňující účelové zásahy se zpravidla neprovádějí v porostním typu A (rámcové 

směrnice), tj. ve stupních přirozenosti 2 a 3a (stupeň přirozenosti 1 se v NPR nevyskytuje). 
Výjimkou může být redukce spontánně se šířících nepůvodních druhů a ochrana 
nedostatkových dřevin před škodami zvěří a sanace rizikových stromů v okolí veřejností 

navštěvovaných komunikací a turisticky značených cest. Dále se usměrňující zásahy 

neprovádí v bezzásahovém území Poledník. 
Do lesních porostů se účelově zasahuje pouze v případech, kdy současný stav porostů 

nedává předpoklady spontánního vývoje směrem k dlouhodobému cíli ochrany přírody 

(jednotlivé návrhy viz příloha T1, kategorie zásahu Úprava druhové skladby a prostorové 

struktury a Stimulace přirozené obnovy) a dále v případech, kdy spontánní vývoj ohrožuje 

zdraví a životy návštěvníků území pohybujících se po značených (veřejných) cestách 

(např. zkrácení či pokácení souší v okolí veřejných a turistických cest), nebo kdy hrozí 

vznikem škod mimo území NPR (např. vyklizení nebo nakrácení dřeva v prostoru 
možného vzdutí vodních toků). 
Převodní obnovní management ke stimulaci přirozené obnovy a podpoře prostorové 

diferenciace se uplatňují pouze v rozlehlých kompaktních stejnověkých strukturně málo 

diferencovaných porostech (nebo jejich částech), v nichž přirozená obnova chybí nebo 

je velmi slabá a nerovnoměrně rozmístěná (nedosahuje ani 10 % rozlohy). Nástup obnovy 

se realizuje skupinovitým výběrem: maloplošnými skupinovitými clonnými prvky 

(velikost obnovního prvku 0,06 - 0,1 ha, v celkovém rozsahu do 20 % rozlohy plochy 
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porostu bez obnovy), popř. v kombinaci s procloněním (jednotlivým výběrem v úrovni) 

okolí obnovních prvků. 
Obnovní prvky se zásadně nedomycují (s výjimkou porostů nepůvodních dřevin); obnova 
se ukončí při dosažení zápoje 70 – 30 % (s přihlédnutím k expozici a věku porostu). 
V rámci obnovního managementu Úprava druhové skladby a prostorové struktury: 
• výchovné zásahy na úpravu prostorového uspořádání a vyšší diverzifikaci porostní 

struktury se provádějí jen v porostních skupinách mimo vliv horní (často chybějící 

rodičovské) etáže – přednostně u stejnověkých horizontálně zapojených z hlediska 
tloušťkové struktury homogenních rozsáhlých skupin; 

• výchova mladých porostů se vždy zaměřuje na podporu nedostatkových dřevin 

přirozené dřevinné skladby, redukci nepůvodních druhů a geograficky nevhodných 

proveniencí; 
• v rámci výběru se uplatňuje princip nepravidelnosti: zasahuje se v úrovni a s nestejnou 

intenzitou po ploše (jednotlivý eventuálně skupinovitý výběr), podporuje se střídání 

hustých skupin a mezer, proměnlivost (nepravidelnost) zakmenění, se zřetelem 

na podporu prostorové a tloušťkové rozrůzněnosti porostu. Neredukují se přimíšené 

sukcesní dřeviny (BR, JIV, JR, OS apod.). Do hustých stromových skupin 
(tzv. „blíženců“) jakostních stromů se nezasahuje (pokud tvoří skupinu větší počet 

jedinců, pozitivním výběrem se uvolní nejvitálnější zdravý strom, do okraje skupiny se 

nezasahuje), stromové skupiny se uvolňují jako celek po obvodu skupiny; 
• v „probírkových“ porostech se dále uplatňuje pozitivní výběr, intenzita zásahu se 

pohybuje v rozpětí 10-20 % zásoby. Optimální zásoba výběrné struktury (lesa 

s vyvinutou výběrnou strukturou) bučiny je cca 280 m3/ha při kruhové základně cca 

23 m2/ha; 
• při výchovných zásazích se neuplatňují tradiční hlediska kvalitativního výběru 

(přednostně se neredukují předrostlíci ani potlačené, ale životaschopné stromy 

v podúrovni), neredukují se jedinci s výskytem „dřevokazných hub“. Nekácí 

se odumřelé či odumírající stromy. V rámci výběru stromu k odstranění se zohledňuje 

jeho sociální výkon, tj. zachovávají se i méně kvalitní sloužící jedinci (chrání cenné 

stromy, stíní půdu před slunečním žárem, kryjí půdu, zlepšují půdu opadem listí.); 
• zásahy se zaměřují na vytvoření podmínek pro postupnou prostorovou diverzifikaci 

porostu, na vytváření různotvárnosti porostních struktur včetně stupňovitých struktur 

s vertikálním zápojem, ploškovitě probíhajícího dožívání a rozpadu stromů 

(v pozdějším věku), osluněných solitérních starých stromů; 
• nahodilá těžba listnatých dřevin se neprovádí (s výjimkou okolí cest a turistických tras, 

v případech kdy ponechání souší spontánnímu rozpadu by ohrožovalo zdraví popř. 

majetek občanů). Takto pokácené listnáče se ošetří tak, aby neomezovaly funkčnost 
komunikací a neohrožovaly bezpečnost a ponechají se k zetlení; 

• pokud pro to nejsou vážné důvody (bezpečnost práce při vlastní realizaci obnovních 

prvků), ležící stromy ponechávané k zetlení se neodvětvují a kmeny se nekrátí; 
• klest z pokáceného dřeva zůstává vždy v lese. Pokud je bez asimilačních orgánů, 

ponechává se na místě. Jehličnatý klest a klest s listím se včas odklidí z přirozené 

obnovy, event. z lokalit výskytu vzácných a ohrožených rostlin; 
• úzké porostní skupiny (nebo jejich segmenty) kulturního charakteru do šířky 

odpovídající cca výšce dospělého okolního porostu, ležící mezi porosty přírodními 

nebo přírodě blízkými, se zpravidla ponechávají samovolně splynout s okolním 

porostem; 
• z hlediska péče o dospělé jedince jedlí bělokorých (extrémně nízké zastoupení druhu 

v rezervaci) je vhodné citlivé uvolňování jedlí (odstranění konkurence) v případě, že 

v jejich bezprostředním sousedství je/jsou strom/y s významným negativním vlivem 
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na korunu (vitalitu) jedlí; 
• asanační zásahy k tlumení kůrovcové gradace se realizují přednostně v okrajích NPR, 

pokud hrozí šíření kůrovce do porostů mimo NPR. Doporučuje se odkornění 

motorovými frézami. „Vylétnuté“ kůrovcové souše se neasanují (ponechávají se stát). 

Uvnitř NPR (cca 100 - 150 m od okraje) se kůrovcové stromy asanují jen v porostech 
se zastoupením SM>30 % při koncentraci kůrovcového dřeva nad 10 m3; 

• přirozená obnova má přednost před obnovou umělou. Umělá obnova se uplatňuje 

pouze při nedostatečném současném podílu a malé pravděpodobnosti vzniku obnovy 

přirozené, nebo pro vnesení chybějící dřeviny přirozené dřevinné skladby (především 

J+D, v menším rozsahu i dalších dřevin, např. JLH, LP, KL, JV, DBZ, JS, TS). Cílem 

takové výsadby je doplnění počtu jedinců, který v jejich plodném věku postačí 

k přirozené obnově. Sukcesní dřeviny se vysazují výjimečně; 
• umělá obnova se realizuje pouze v případech, kdy je předpoklad účinného zabezpečení 

její ochrany před škodami zvěří (minimálně do stádia „zajištěné kultury“), nebo 

v místech, kde letální škody zvěří nehrozí. 
 

Zásady ponechávání dřeva k přirozené dekompozici: 
V původních bučinách, kde se nikdy nevyklízelo dřevo, dosahoval objem tlejícího dřeva 

120-240 m3/ha (Vrška, 2012a) (Vrška, 2012b). Jankovský (Jankovský, et al., 2006) udává 

pro bučiny a jedlové bučiny 100-250 m3/ha (jako extrém až 568 m3/ha). 
Na extrémních stanovištích je přirozený průměrný objem tlejícího dřeva vzhledem 

k nižším porostním zásobám nižší než na stanovištích kyselých a živných. Ve středních 

a vyšších polohách (3-6. LVS) se obvykle pohybuje mezi 50-80 m3/ha hroubí, horských 

polohách mezi 60-150 m3/ha hroubí. 
 
V ZCHÚ, kde je cílem ochrany zachování nebo dosažení přírodního nebo původního stavu 

lesních ekosystémů, ochrana přírodních procesů, zachování či zvýšení jejich druhové 

diverzity i pro zachování živinové bilance v oblastech, kde byly půdy postiženy v 

minulosti kyselou depozicí se, v rámci doporučeného managementu (Anonymus, 2014) k 
zetlení bez dalšího zpracování ponechává zpravidla veškeré odumřelé dřevo. Cílový objem 

tlejícího dřeva pro stanoviště extrémní je 50-80 m3/ha, na stanovištích ostatních 120-
240 m3/ha. 
 
Z výzkumu prováděného na území NPR JHB publikovaného v r. 2019 (Labusova, et al., 
2019) vyplývá, že v jádrovém území NPR je na sledovaných plochách celková 

průměrná zásoba tlejícího dřeva jen 69 m3/ha, nejvyšší hodnoty zásoby tlejícího dřeva 

jsou známy z lokalit Tišina (117 a 133 m3/ha) a Štolpich (101 m3/ha) v sedle mezi 
Srázy a Poledníkem. 
Obdobné závěry uvádí i (IFER, 2003), na celém segmentu Poledník byla v rámci 

vyhodnocení statistické inventarizace objemu ležícího odumřelého dřeva zjištěna jeho 

zásoba 63 m3/ha. 
V současných porostech NPR je objem tlejícího dřeva nedostačující. Z uvedených důvodů 

je nezbytné ponechávat k dekompozici veškeré dřevo listnáčů a jedle, tzn., že dřevo 

těchto dřevin se z NPR zásadně nevyklízí.  
Vyklidit lze pouze dřevo GND, pokud to lze realizovat bezeškodně a dřevo SM v okrajové 

části NPR, pouze z porostů, které nejsou zařazeny do samovolného vývoje a kde ponechání 

SM dřeva vytváří riziko šíření podkorního hmyzu (zejm. kůrovcovitých). Odumřelé dřevo 

v okolí cest a turistických chodníku se ošetří pouze tak, aby neohrožovalo bezpečnost 

a neomezovalo provoz na komunikacích, tzn. stojící souše se pokácejí na vysoký pařez do 
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vzdálenosti činící výšku stromu + 5 m. Pokud ležící kmen zasahuje do komunikace, 

prořízne se na šíři komunikace + 1 m po každé straně, výřez se odvalí mimo komunikaci. 

Dřevo vývratů a padlých souší se nijak dále nezpracovává (neodvětvuje, neodřezává od 

kořenového balu). Výjimkou jsou pouze technologické důvody. Dřevo k zetlení 

pocházející z účelových zásahů se neodvětvuje a nerozmanipulovává na výřezy, výjimkou 

jsou pouze případy, kdy to vyžaduje zpřístupnění terénu, stavba oplocenek apod. 
 

Rámcová směrnice péče o les NPR podle souborů lesních typů 

 
Číslo směrnice Kategorie lesa Soubory lesních typů Cílový předmět ochrany 

1 
 
CHS: 41, 43, 45, 51, 
53, 55, 57 

1c NPR  
 

Kyselá, živná a exponovaná stanoviště středních 

a vyšších poloh.  
SLT: 
4M, 4K (kromě Ke) + 4S5 
5N, 5A (kromě 5A9), 6Ke, 6N, 6A + 4N, 4A 
5M, 5K (mimo 5Ke), 6K (mimo 6Ke) 
4S, 5S (mimo 5Se), 5V, 6S (mimo 6Se) 

Acidofilní, květnaté 

a horské klenové bučiny 

a suťové lesy 
 

Předpokládaná cílová druhová skladba dřevin 
SLT  Druhy dřevin a jejich orientační podíly v cílové druhové skladbě (%) 
  celý HS 
Odchylka 4N, 4A  

BK 55, JD 25, SM 12, KL 5, BR +; JR + (DBZ, JL, LP, JS, TS) 3  
BK 60-70, JD 10-20, LP+-20, DBZ +-10, KL +-10 (BR, JV, JL, BO, TS)  3  

4M1 …..... 2,67 ha, 
4K (mimo 4Ke) 
….............12,21 ha 
4S5 …..... 0,53 ha 

BK 60, DB 20, JD 10, BR 10, BO + 
BK 70, JD 20, DB 10, LP +, BR + 
 
BK 80, JD 20, DB +;    (BK 100) 

4N, 4N2, 4N3,4N51  
 20,37 ha 
4A4 ..…....... 2,24 ha 
5N1-5 … ..120,94 ha 
5A3 …........12,52 ha 
6Ke … .........0,11 ha 
6N 1 -5 ….. 65,74 ha  
6A 3 …....... 2,63 ha 

 
BK 70, JD 20, DBZ10, JV, KL +, LP +, BR+, BO +, TS + 
BK 60, JD 10, LP 20, JV, KL 10, JL +, JS +, TS + 
BK 60, JD 30, SM 10, LP +, KL +, BR+; TS +  
BK 50, JD 30, KL 20, JV +, LP +, JS +, JL +, TS + 
BK 50, SM 20, JD 20, JŘ 10, BR +,  
BK 50, SM 25, JD 20, KL 5, JR +, BR + 
BK 40, JD 20, SM 20, KL 15, JL 5, TS + 

5K1,5K3,5K6...........
................... 9,48 ha 
5M1........... 0,22 ha 
5S6→ 5S2...1,70 ha 
6K3,6K4, 6K5, 6K6, 
6K7............ 29,24 ha  

BK 60, JD 30, SM 10, BR + 
 
BK 70, JD 20, BR 10, BO (SM) +, DBZ + 
BK 60, JD 35, SM 5, KL+, LP + 
 
BK 50, JD 20, SM 30, JR +, BR+, BO +, 

5S1 ............ 0,08 ha  
6S1, 6S5......2,72 ha 
5V2............ 0,25 ha 
(5S6 - 1,70 ha) 

BK 50, JD 45, SM 5, KL+, LP +, TS +, DBZ + 
BK 40, JD 30, SM 20, KL +, TS +, JR + 
BK 50, JD 30, KL 10, JS 10, SM +, JLH+, LP +, JL, TS +, DBZ + 

Porostní typ A  
(stupeň přirozenosti 2, 3a) 

Porostní typ B  
(stupeň přirozenosti 3b) 

Porostní typ C  
(stupeň přirozenosti 7) 

Porosty charakteru lesa přírodního 

a přírodě blízkého ponechaného 

samovolnému vývoji 

Porosty přírodě blízké, v nichž 

dočasně probíhají účelové zásahy 

nižší intenzity, převažuje působení 

přírodních sil (včetně porostů 

s převahou SM směrovaných 

k samovolnému vývoji)  

Porosty nepůvodní 

Základní rozhodnutí 
Hospodářský způsob (forma) Hospodářský způsob (forma) Hospodářský způsob (forma) 
neuvažuje se 
 

Skupinovitě účelově výběrný, 

maloplošný pasečný podrostní 
Maloplošný pasečný – násečný, 

podrostní, výběry k redukci GND 
Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba 
fyzický věk nepřetržitá fyzický věk nepřetržitá  -  nepřetržitá 

Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty 
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Ponechání samovolnému vývoji, 
výjimečně ochrana proti 
nadměrnému poškození zvěří.  

Postupné přiblížení přirozené 

druhové a prostorové skladbě lesa, 

management s upřednostněním 

samovolně probíhajících 

přírodních procesů, vytvoření 

podmínek pro následné ponechání 

samovolnému vývoji, eliminace 

nepříznivého vlivu nepřiměřených 

stavů spárkaté zvěře  

Postupné přiblížení přirozené druhové 

a prostorové skladbě lesa, omezení 

případného destabilizujícího vlivu 

na okolní porosty (např. šíření kůrovců, 

nepůvodních druhů apod.), utlumení 

nepříznivého vlivu nepřiměřených stavů 

spárkaté zvěře 

Způsob obnovy a obnovní postup, včetně doporučených technologií 
Přirozená obnova probíhá 

v závislosti na spontánním 

prosvětlování a rozpadu horního 

stromového patra. 

Přirozená obnova probíhá 

v závislosti na spontánním 

prosvětlování a rozpadu horního 

stromového patra, pouze 
u dospělých stejnověkých, 

kompaktních, rozlehlých porostů 

bez obnovy se iniciuje nástup 

přirozené obnovy skupinovitým 

výběrem resp. maloplošnými 

clonnými prvky v rozsahu do 20-
40 % neobnovené plochy. Obnovní 

prvky se zásadně nedomycují, 

obnova se ukončí při dosažení 

zápoje 70-30 %. Úzké porostní 

segmenty do šířky odpovídající cca 

výšce dospělého porostu (30-40 m) 
mezi porostními skupinami 

přírodními nebo přírodě blízkými, 

se zpravidla nechávají samovolně 

splynout s okolním porostem. 
Stromy na svazích se směrově kácí 

zhruba po vrstevnici, listnaté dřevo 

se zpravidla ponechává k zetlení. 

V případě nezbytnosti vyklizení 

vytěženého dřeva použít šetrné 

technologie. 

Postupná eradikace geograficky 

nepůvodních druhů nebo nevhodných 

alochtonních populací dřevin.  
Uplatňují se maloplošné (násečné 

a podrostní) postupy obnovy 

minimalizující obnažení porostní půdy 

(riziko intraskeletové eroze) a umožňující 

využití porostního krytu obnovovaných 

porostů. V porostech, kde jsou spolu 
s GND zastoupeny i původní druhy 

dřevin, se GND odstraňují výběry tak, 

aby se nedestabilizovaly přimíšené 

původní dřeviny a umožnilo se jejich 

začlenění do následného porostu. Pokud 

GND plní krycí funkci a spontánně se 

nešíří, není nutné s obnovou spěchat. 
Maximálně se využívá přirozená obnova 

vhodných populací původních druhů. 
Hroubí MD, DG lze vyklidit, pokud 

nevzniknou škody na obnově a půdě. 

Ostatní dřevo se ponechává 

k dekompozici. Čerstvé smrkové dřevo se 

ponechává k dekompozici pouze, pokud 
nehrozí nebezpečí přemnožení 

kůrovcovitých. V případě nezbytnosti 

vyklizení vytěženého dřeva použít šetrné 

technologie. 
Způsob zalesnění, stanovení druhů a procento melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu 
Přirozená obnova 
 
 

Přirozená obnova všech původních 

druhů dřevin, výjimečně doplnění 

chybějících původních druhů 

dřevin síjí nebo sadbou.  
Na půdách s vysokým obsahem 

skeletu (zejména edafické 

kategorie N, F, A) silná obalovaná 

sadba, nebo síje do ploch mezi 

kameny. 
Doporučený podíl MZD (BK, 

DBZ, JD, JV, LP; JR, BR, OS, TR, 
na edaf. kat. A, na ostatních: KL, 
JS, JL, TŘ, TS) v 5. LVS 70 %, 
v 6. LVS 60 %; 
ve 4. LVS DBZ 10 %, v 5. LVS 
DBZ +-10 %. 
Neuplatňovat geograficky 

nepůvodní MZD (ani MD, DG, 
DBC, SMP) 

Tlumit přirozenou obnovu geograficky 
nepůvodních druhů. Využívat přirozenou 

obnovu sukcesních dřevin (BR, JR, OS, 

JIV, VR, BO). 
Plně využít přirozenou obnovu vhodných 

populací zastoupených původních druhů, 

dle potřeby doplněnou chybějícími 

původními druhy dřevin síjí nebo sadbou.  
Doporučený podíl MZD (BK, JD, JV, LP; 

JR, BR, OS, na edaf. kat. A, dále: KL, JS, 

JL, TŘ, TS) v 5. LVS 60 %, v 6. LVS 
50 %; 
ve 4. LVS DBZ 10 %, v 5. LVS DBZ +-
10 %. 
Neuplatňovat geograficky nepůvodní 

MZD (ani MD, DG, DBC, SMP)) 
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Dřeviny uplatňované při zalesnění za použití umělé obnovy (%) 
SLT druh dřeviny komentář k způsobu použití dřeviny při umělé obnově 
SLT ve 4. 
LVS, 

 
BK do 70 % 

Sadba BK se uplatňuje jen v případě absence jeho přirozené obnovy 

v porostech s malým zastoupením BK.  
 
8 tis. ks/ha 

5. LVS  BK do 60 % 
6. LVS BK do 50 % 
4N, 4K, 
4M, 4Ke, 
6K,6N, 
6A 

JD 20 % 
 
 

Síje na místa obtížně přístupná pro spárkatou zvěř (např. mezi balvany, do míst 

vysoké koncentrace odumřelého dřeva nebo do oplocenek s jinými dřevinami), 

sadba JD spíše výjimečně do méně exponovaných partií, JD vnášet v menších 

hloučcích do prosvětlených partií (zápoj 30 – 70 %) a stabilizovaných 

porostních mezer ve středněvěkých až dospělých porostech nebo do skupin 

sukcesních dřevin. Obnova JD nezbytně vyžaduje dlouhodobou ochranu, (po 
skončení ochrany proti okusu pokračovat u vybraných stromů s ochranou 
kmene proti ohryzu a loupání), vzhledem k potřebě dlouhodobé 

údržby ochrany JD, upřednostňovat při výsadbě technologicky přístupná místa. 
3 tis. ks/ha, poloodrostky 1 tis. ks/ha 

4A JD 10 %) 

5N,5A JD 30 % 

5Ke, 5N  
5Se, 6Ke, 
6N, 6Se, 
6A  

SM  
v 5. LVS do 10 % 
v 6. LVS do 30 % 

Sadbu smrku uplatňovat pouze tam, kde chybí SM v přirozené obnově 
 
3 tis. ks/ha 

4A, 4N,  
5Se, 5A, 
6Se,  
6A 

KL do 20 %  
LP do 10 %  
 

Vzhledem k nutnosti dlouhodobé ochrany před zvěří a její obtížné udržitelnosti 

je uplatnění umělé obnovy jen výjimečné - ke vnesení minimálního podílu 

těchto dřevin pro jejich pozdější přirozenou reprodukci. Uplatnění LP jen do 5. 

LVS. Pro KL, LP využít dostatečně velké porostní mezery nad 0,03 ha 
s živným humusem nebo netravní bylinnou vegetací (nesázet do kompaktních 

travních drnů a borůvčí), vnášet v menších hloučcích. 
4 tis. ks/ha; poloodrostky, odrostky 1 tis. ks/ha 

4K 
4S5 
4S, 
5S 

LP do 10 % 
DBZ + 

Uplatnění umělé obnovy ke vnesení nezbytného podílu LP pro její pozdější 

přirozenou reprodukci. Využít dostatečně velké porostní mezery. Silná sadba 

(odrostky). Doporučená smíšení s DBZ a BO. 
 4 tis. ks/ha, poloodrostky 1 tis. ks/ha  

5V JLH, JS do 10% 4 tis. ks/ha; poloodrostky, odrostky 1 tis. ks/ha 
4A, 5Se, 
5A, 6Se, 
6A 

JV do 10 % 
JLH do 5 % 
JS do 5 % 
 

Vzhledem k nutnosti dlouhodobé ochrany před zvěří a její obtížné udržitelnosti 

je uplatnění umělé obnovy jen výjimečné - ke vnesení minimálního podílu 

těchto dřevin pro jejich pozdější přirozenou reprodukci. Využít dostatečně 

velké porostní mezery nad 0,03 ha, s živným humusem nebo netravní bylinnou 

vegetací (nesázet do kompaktních travních drnů a borůvčí), vnášet v menších 

hloučcích, zejména JL a JS s ohledem na riziko plošného hynutí (grafióza, 

chalara) 
4 tis. ks/ha; poloodrostky, odrostky 1 tis. ks/ha 

4N 
 
4K, 4M1, 
4Ke, 4S5 

DBZ +-10 % 
BO +-10 % 
DBZ do 20 % 
 

Výsadba DBZ přednostně na J expozice, slunné okraje nebo do větších mezer – 
nad 0,05 ha ve směsi s BO nebo LP. Nutná dlouhodobá ochrana před škodami 

působenými zvěří.  
BO pouze místní vhodný ekotyp,  
DBZ 4 tis. ks/ha; poloodrostky 2 tis. ks/ha; 
BO 7 tis. ks/ha 

 5M, 5K 
(mimo 
5Ke), 6K 
(mimo 
6Ke) 
 

BR, JR a ostatní 

sukcesní dřeviny 
- obnova pod porostem 
do 20 % 
- obnova na holině  
 30 až 100 % 

Sukcesní dřeviny se zpravidla se uměle nevysazují. V případě potřeby jejich 

výsadby (např. krytí pro stinné dřeviny, zajištění budoucích plodných stromů 

pro spontánní šíření apod.) se podíl příměsi řídí účelem výsadby. Pro plnění 

funkce krycí dřeviny je vhodný jejich cca desetiletý předstih před obnovou 

cílové dřeviny. 
6 tis. ks/ha 
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4A, 4N, 
5Se, 5A, 
6Se,  
6A 

TS do 5 % 
 

Síje do zahumusovaných vlhkých skalních štěrbin mimo dosah zvěře. Sadba 

výjimečně, silné obalované sazenice, nezbytně vyžaduje dlouhodobou ochranu 

před škodami působenými zvěří. Vzhledem k její obtížné udržitelnosti 

v exponovaných terénech sadbu omezit na technologicky přístupná a snadno 
kontrolovatelná místa. Zpravidla je potřebná ochrana před poškozením kůry 

a kořenů sadby lalokonoscem. Tis vnášet v menších hloučcích na báze svahů 

a skal SV, S až SZ expozic a do chladných údolí do dospělých porostů se 

zápojem cca 30 – 70 %, kde se nepředpokládá těžební zásah. 0,5 tis. ks/ha 
Péče o nálety, nárosty a kultury a výchova porostů, včetně doporučených technologií 
Nezasahovat, s výjimkou eventuální 

redukce spontánně se šířících 

invazivních nepůvodních druhů.  

Výchovu zaměřit na podporu 
nedostatkových dřevin přirozené 

skladby, redukci nepůvodních 

druhů a geograficky nevhodných 

proveniencí. Zásahy na úpravu 

prostorového uspořádání provádět 

jen v omezeném rozsahu – ve 
skupinách mimo vliv horní etáže - 
přednostně u stejnověkých 

horizontálně zapojených 

rozsáhlých skupin. Zasahovat 

v úrovni a s nestejnou intenzitou 
po ploše se zřetelem na podporu 
prostorové a tloušťkové 

rozrůzněnosti porostu. 

Neredukovat přimíšené sukcesní 

dřeviny (BR, JIV, JR apod.). 

Neuplatňovat tradiční kvalitativní 

hlediska (neredukovat 
předrostlíky, potlačené, ale 

životaschopné jedince, jedince 

s výskytem „dřevokazných hub“ 

apod.) 

Výchova zaměřená na redukci 
nepůvodních druhů a nevhodných 

proveniencí dřevin a na podporu 
nedostatkově zastoupených původních 

dřevin. Pokud nepůvodní dřeviny (SMP, 

SMO, MD aj.) plní ochrannou funkci 

(zlepšují mikroklima) pro původní 

dřeviny, redukovat nepůvodní dřeviny 

postupně ve prospěch dřevin původních. 
Zásahy na úpravu prostorového 

uspořádání provádět v úrovni 

a s nestejnou intenzitou po ploše se 

zřetelem na podporu prostorové 

a tloušťkové rozrůzněnosti porostu. 

Neredukovat přimíšené sukcesní dřeviny 

(BR, JIV, JR apod.). Neuplatňovat 

tradiční kvalitativní hlediska. 

Opatření ochrany lesa včetně doporučených technologií 
Ochrana přirozené obnovy, před 
nadměrnými škodami zvěří. 

Ochrana přirozené obnovy, event. sadby silně nedostatkových dřevin (JD, TS, 

JL, KL, JV, LP) původní druhové skladby před škodami zvěří. 
Tlumení šíření lýkožrouta smrkového (l. menšího, l. lesklého aj. – dle 
okolností) přednostně při hranici NPR s ochranným pásmem a. v porostech se 
zastoupením smrku nad 30 %. 

Provádění nahodilých těžeb včetně doporučených technologií 
Nahodilé těžby se neprovádějí. Nahodilou těžbu listnáčů neprovádět. Dřevo z listnatých polomů a souší 

ponechat k zetlení. Smrkové kůrovcové souše a polomy důsledně a včas 

asanovat při vnějších hranicích NPR. Uvnitř NPR jen v porostech se 
zastoupením SM nad 30 % při koncentraci polomu nebo kůrovcového dřeva 

nad 10 m3. Asanované dřevo ponechat k zetlení. „Vylétnuté“ kůrovcové dřevo 

ponechat bez asanace k zetlení.  
Poznámka 
Souše do vzdálenosti odpovídající výšce stromu + 5 m kolem komunikací a turisticky značených cest 

z bezpečnostních důvodů pokácet na vysoký pařez nebo strhnout. 
Pro podporu vhodných biotopů a udržení populace roháčka jedlového, ev. dalších vzácných saproxyl. druhů, lze 

doporučit výjimečné pokácení několika málo kusů SM (v podzimním termínu - listopad) s ponecháním hmoty „v 

kůře“ na místě.  
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Číslo směrnice Kategorie lesa Soubory lesních typů Cílový předmět ochrany 
2 
 

(CHS: 71, 73, 79) 

1c NPR  
 

Kyselá, exponovaná nebo podmáčená stanoviště 

horských poloh  
SLT: 7N, 7K, 7G 

Acidofilní smrčiny 

Předpokládaná cílová druhová skladba dřevin 
SLT  Druhy dřevin a jejich orientační podíly v cílové druhové skladbě (%) 
7N1, 7N3......5,01 ha 
7K3.............. 1,81 ha 

SM 70, BK 20, JD 10, KL +, JR +, BR + 
SM 70, BK 20, JD 10, JR + (BO +) 

7G3 ….....… 3,03 ha SM 80, JD 20, JR +, BRP +, OLS +, (BO +) 

Porostní typ A  
(stupeň přirozenosti 2, 3a) 

Porostní typ B  
(stupeň přirozenosti 3b) 

Porostní typ C  
(stupeň přirozenosti 7) 

Porosty charakteru lesa přírodního 

a přírodě blízkého ponechaného 

samovolnému vývoji 

Porosty přírodě blízké, v nichž 

dočasně probíhají účelové zásahy 

nižší intenzity, převažuje působení 

přírodních sil (včetně porostů 

s převahou SM směrovaných 

k samovolnému vývoji)  

Porosty nepůvodní 

Základní rozhodnutí 
Hospodářský způsob (forma) Hospodářský způsob (forma) Hospodářský způsob (forma) 
neuvažuje se 
 

Skupinovitě účelově výběrný, 

maloplošný pasečný podrostní 
Maloplošný pasečný podrostní – 
skupinovitě účelově výběrný 

Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba 
fyzický věk nepřetržitá fyzický věk nepřetržitá  - SMP, SMO: 20-30 

původní dřeviny: 

nepřetržitá 
Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty 
Ponechání samovolnému vývoji 
 výjimečná ochrana proti 
nadměrnému poškození zvěří.  

Postupné přiblížení přirozené 

druhové a prostorové skladbě lesa, 

management s upřednostněním 

samovolně probíhajících 

přírodních procesů, vytvoření 

podmínek pro následné ponechání 

samovolnému vývoji, eliminace 

nepříznivého vlivu nepřiměřených 

stavů spárkaté zvěře  

Postupné přiblížení přirozené druhové 

a prostorové skladbě lesa, omezení 

případného destabilizujícího vlivu 

na okolní porosty (např. šíření kůrovců, 

nepůvodních druhů apod.), utlumení 

nepříznivého vlivu nepřiměřených stavů 

spárkaté zvěře 

Způsob obnovy a obnovní postup, včetně doporučených technologií 
Přirozená obnova probíhá 

v závislosti na spontánním 

prosvětlování a rozpadu horního 

stromového patra. 

Přirozená obnova probíhá 

v závislosti na spontánním 

prosvětlování a rozpadu horního 

stromového patra, pouze 
u dospělých stejnověkých, 

kompaktních, rozlehlých porostů 

bez obnovy se iniciuje nástup 

přirozené obnovy skupinovitým 

výběrem resp. maloplošnými 

clonnými prvky v rozsahu do 20 - 
40 % neobnovené plochy; obnovní 

prvky se zásadně nedomycují, 

obnova se ukončí při dosažení 

zápoje 70 - 30 %.  
Pokácené listnáče a sterilní SM 

souše se zpravidla ponechávají k 

rozpadu. Čerstvé smrkové dřevo se 
ponechává k dekompozici 
pouze pokud nehrozí nebezpečí 

přemnožení kůrovcovitých. 

V případě nezbytnosti vyklizení 

Postupná eradikace geograficky 

nepůvodních druhů nebo nevhodných 

alochtonních populací dřevin.  
Uplatňují se maloplošné (násečné 

a podrostní) postupy obnovy 

minimalizující obnažení porostní půdy 

a umožňující využití porostního krytu 

obnovovaných porostů. Nedostatkové 

dřeviny původní druhové skladby 

a sukcesní dřeviny se šetří. V porostech, 
kde jsou spolu s nepůvodními dřevinami 

zastoupeny i původní druhy dřevin, se 

nepůvodní dřeviny odstraňují výběry tak, 

aby se nedestabilizovaly přimíšené 

původní dřeviny a umožnilo se jejich 

začlenění do následného porostu. 
Obnova se ukončí ve stádiu dávajícím 

předpoklad pro další spontánní vývoj 

k cílovému stavu. S výjimkou skupin 

nepůvodních dřevin obnovované partie 

nedomycovat. Pokácené listnáče, a sterilní 
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vytěženého dřeva použít šetrné 

technologie.  
SM souše (s výjimkou bezprostředního 

okolí vodních toků) se ponechávají 

k rozpadu. Čerstvé smrkové dřevo se 

ponechává k dekompozici pouze, pokud 
nehrozí nebezpečí přemnožení 

kůrovcovitých. V případě nezbytnosti 

vyklizení vytěženého dřeva použít šetrné 

technologie.  
Způsob zalesnění, stanovení druhů a procento melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu 
Přirozená obnova. 
 

Přirozená obnova, výjimečně 

doplnění chybějících původních 

druhů dřevin síjí nebo sadbou.  
MZD (JD, BR, BRP, JR, OLS, OS, 
BK, KL) 15 %, přednostně JD. 

Pokud není reálné dosažení 

cílového zastoupení JD, uplatnit ve 

zvýšeném podílu BRP, OLS, JR, 
OS, BR; na holinách bez omezení; 

pouze doplňkově BK, KL +. 

Neuplatňovat GND. 

Přirozená obnova, dle potřeby doplnění 

chybějících původních druhů dřevin síjí 

nebo sadbou. MZD (JD, BR, BRP, JR, 
OLS, OS, BK, KL) 15 %. JD do krytu 
přípravných dřevin. Pokud není reálné 

dosažení cílového zastoupení JD, uplatnit 

ve zvýšeném podílu BRP, OLS, JR, OS, 
BR; na holinách bez omezení; pouze 

doplňkově BK, KL +. Neuplatňovat GND. 

Dřeviny uplatňované při zalesnění za použití umělé obnovy (%) 
SLT druh dřeviny komentář k způsobu použití dřeviny při umělé obnově 
pro 
všechny 

zastoupené 

SLT 

SM do 80 % (7N, 7K 
do 70%) 

Sadbu smrku uplatňovat pouze tam, kde chybí SM v přirozené obnově nebo 

jeho zastoupení nedosahuje 30 %.  
3 tis. ks/ha  

JD do 20 % 
(7N, 7K do 10%) 
 
 
 

Síje na místa obtížně přístupná pro spárkatou zvěř (např. do míst vysoké 

koncentrace odumřelého dřeva), sadba JD spíše výjimečně, obnova JD 

nezbytně vyžaduje dlouhodobou ochranu před škodami zvěří, proto 

upřednostňovat při výsadbě technologicky přístupná místa, JD vnášet 

v menších hloučcích do stabilizovaných porostních mezer a prosvětlených partií 

a do krytu přípravných dřevin 
3 tis. ks/ha; poloodrostky 1 tis. ks/ha 

JR, BRP, (BR), OLS 
OS  do 30 % (7N, 7K 
do 10%), na holinách 

bez omezení 

Přednostně přirozená obnova; sadba (síje) pouze pokud přirozená obnova 

chybí, zejména jako přípravné dřeviny pro podsadbu JD při přeměnách porostů 

nepůvodních dřevin. 
3 tis. ks/ ha, na holinách 6 tis. ks/ha 

BO (7N, 7K) do 5% Výsadba spíše výjimečná jen jako vtroušená na sušší, chudší pozitivní terénní 

tvary. Využívat výhradně náhorní ekotyp BO. 6 tis. ks/ha. 
BK, KL do 5 % 
(7N, 7K do 30%) 

V menších hloučcích do porostních mezer - nad 0,03 ha, s příznivým humusem 

nebo netravní bylinnou vegetací (nesázet do silně zamokřených míst, do 

kompaktních travních drnů a borůvčí). 
BK 5 tis. ks/ha; poloodrostky, odrostky 1,5 tis. ks/ha 
KL 4 tis. ks/ha, poloodrostky, odrostky 1 tis. ks/ha 

Péče o nálety, nárosty a kultury a výchova porostů, včetně doporučených technologií 
Nezasahovat, s výjimkou eventuální 

redukce spontánně se šířících 

invazivních nepůvodních druhů.  

Výchovu zaměřit na podporu 
přimíšených a vtroušených dřevin 

přirozené skladby, redukci 

nepůvodních druhů a geograficky 
nevhodných proveniencí. Sukcesní 

dřeviny záměrně neredukovat – 
nechat na dožití. Zásahy na úpravu 

prostorového uspořádání provádět 

jen v omezeném rozsahu – ve 
skupinách mimo vliv horní etáže - 
přednostně u stejnověkých 

horizontálně zapojených skupin. 

Zasahovat v úrovni a s nestejnou 
intenzitou po ploše se zřetelem 

Výchova zaměřená na redukci 
nepůvodních druhů a nevhodných 

proveniencí dřevin a na podporu 
přimíšených a vtroušených původních 

dřevin. Pokud nepůvodní dřeviny (SMP 

aj.) plní ještě ochrannou funkci (zlepšení 

mikroklima) pro původní dřeviny, 

redukovat nepůvodní dřeviny postupně ve 

prospěch dřevin původních. 
Zásahy na úpravu prostorového 

uspořádání provádět v úrovni a s nestejnou 
intenzitou po ploše se zřetelem na podporu 
prostorové a tloušťkové rozrůzněnosti 

porostu. Neredukovat přimíšené sukcesní 
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na podporu prostorové 

a tloušťkové rozrůzněnosti 

porostu. Neuplatňovat tradiční 

kvalitativní hlediska (neredukovat 

přimíšení sukcesní dřeviny (BR, 

BRP, JIV, JR), předrostlíky, 

potlačené, ale životaschopné 

jedince). 

dřeviny (BR, JIV, JR, OL apod.). 

Neuplatňovat tradiční hlediska 

kvalitativního a zdravotního výběru. 

Opatření ochrany lesa včetně doporučených technologií 
Ochrana přirozené obnovy. 
Monitoring stavu lýkožrouta 

smrkového.  

Ochrana přirozené obnovy, event. sadby dřevin původní druhové skladby silně 

ohrožovaných zvěří (zejména JD).  
Tlumení šíření lýkožrouta smrkového (l. menšího, l. lesklého aj. – dle 
okolností) přednostně při hranici NPR s ochranným pásmem a. v porostech se 
zastoupením smrku nad 30 %. 
 

Provádění nahodilých těžeb včetně doporučených technologií 
Nahodilou těžbu listnatých dřevin neprovádět. Smrkové kůrovcové souše a polomy asanovat jen mimo porosty 
ponechané samovolnému vývoji, zejména při vnějších hranicích NPR. Uvnitř NPR v případě asanace řešit jen aktivní 

kůrovcové stromy, jen v porostech se zastoupením SM nad 30 % při koncentraci polomu nebo kůrovcového dřeva 

nad 10 m3. Asanované dřevo a dřevo „sterilních“ souší ponechat k zetlení. V blízkosti vodních toků (do výše 

možného vzdutí) ponechané dřevo nakrátit na sekce cca 1 m. 
 
Poznámka 
Souše do vzdálenosti odpovídající výšce stromu + 5 m kolem komunikací a turisticky značených cest 

z bezpečnostních důvodů pokácet na vysoký pařez nebo strhnout. 
Pro podporu vhodných biotopů a udržení populace roháčka jedlového, ev. dalších vzácných saproxyl. druhů, lze 

doporučit výjimečné pokácení několika málo kusů SM (v podzimním termínu - listopad) s ponecháním hmoty „v 

kůře“ na místě. 
 
Číslo směrnice Kategorie lesa Soubory lesních typů Cílový předmět ochrany 

3 
 

CHS 01 
 

les ochranný Zakrslé a skeletové bučiny jedlové bučiny, 

smrkové bučiny a bukové smrčiny 
SLT: 4Z, 4Y, 5Z, 5Y, 6Z, 6Y, 7Y, 7Z 

Zakrslé a skeletnaté 

acidofilní, jedlové a smrkové 

bučiny a horské třtinové 

smrčiny 

Předpokládaná cílová druhová skladba dřevin 
SLT  Druhy dřevin a jejich orientační podíly v cílové druhové skladbě (%) 
4Z …… 5,14 ha 
4Y …… 29,57 ha 
5Z …… 54,92 ha 
5Y …… 277,67 ha 
6Z …… 42,36 ha 
6Y …… 238,29 ha 
7Z …… 3,25 ha 
7Y …… 6,20 ha 

4. LVS: BK 70, DBZ 20, BR 5 -10, JR+, KL 0 -5, BO 0 -+, JD 0 -+, TS 0 -+ 
5. LVS: BK 75, JD 20, BR 5, JR +, BO 0 -+, KL 0 -+, TS 0 -+, DBZ 0 -+  
6. LVS: BK 50-60, SM 20, JD 10, BRP (BR) 10, KL +-5, JR +-5, BO 0 -+, DBZ 0 -+ 
7. LVS: BK 20-30, SM 60, JD 10, JR +-5, BRP +-5  

Porostní typ A  
(stupeň přirozenosti 2, 3a) 

Porostní typ B  
(stupeň přirozenosti 3b) 

Porosty charakteru lesa přírodního 

a přírodě blízkého ponechaného 

samovolnému vývoji 

Porosty přírodě blízké, v nichž dočasně probíhají účelové zásahy nižší intenzity, 

převažuje působení přírodních sil (včetně porostů s převahou SM směrovaných 

k samovolnému vývoji)  
Základní rozhodnutí 
Hospodářský způsob (forma) Hospodářský způsob (forma) 
neuvažuje se Jednotlivě až skupinovitě účelově výběrný 

Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba 
fyzický věk nepřetržitá fyzický věk nepřetržitá 
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Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty 
Ponechání samovolnému vývoji 

výjimečná ochrana proti 
nadměrnému poškození zvěří.  

Postupné přiblížení přirozené druhové a prostorové skladbě lesa, management 

s upřednostněním samovolně probíhajících přírodních procesů, vytvoření 

podmínek pro následné ponechání samovolnému vývoji, eliminace nepříznivého 

vlivu nepřiměřených stavů spárkaté zvěře  
Způsob obnovy a obnovní postup, včetně doporučených technologií 
Přirozená obnova probíhá 

v závislosti na spontánním 

prosvětlování a rozpadu horního 

stromového patra. 

Přirozená obnova probíhá v závislosti na spontánním prosvětlování a rozpadu 
horního stromového patra, pouze u dospělých stejnověkých, kompaktních, 

rozlehlých porostů bez obnovy se iniciuje nástup přirozené obnovy skupinovitým 

výběrem v rozsahu do 20 - 40 % neobnovené plochy; obnova se ukončí při 

dosažení zápoje 70-30 %.  
Pokácené listnáče a sterilní SM souše (s výjimkou bezprostředního okolí vodních 

toků) ponechat rozpadu. Čerstvé smrkové dřevo se ponechává k dekompozici 
pouze, pokud nehrozí nebezpečí přemnožení kůrovcovitých. V případě 

nezbytnosti vyklizení vytěženého dřeva použít šetrné technologie.  
Způsob zalesnění, stanovení druhů a procento melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu 
 Přirozená obnova. 
  

Přednostně přirozená obnova, výjimečně doplnění chybějících původních druhů 

dřevin síjí nebo sadbou.  
MZD: 
4Z, 4Y: (BK, BR, DBZ, JD, JV, KL, LP, OS) ve výši přirozeného zastoupení; tj. 

80 %, přednostně BK, DBZ, neuplatňuje se HB a DB letní; 
5Z, 5Y: (BK, BR, JD, JV, KL, LP, OS) ve výši přirozeného zastoupení; tj. 80 %, 
6Z, 6Y: (BK, BR, BRP, JD, KL, OS) ve výši přirozeného zastoupení; tj. 60 %, 
7Z, 7Y: (BK, BR, BRP, JD, KL, OS) ve výši přirozeného zastoupení; tj. 30 %, 
Pokud není reálné dosažení doporučeného zastoupení MZD v cílových 

dřevinách, uplatnit zvýšený podíl BR (BRP), JR, OS; na plochách po 

disturbancích lze uplatnit tyto dřeviny bez omezení. 
 

Dřeviny uplatňované při zalesnění za použití umělé obnovy (%) 
SLT druh dřeviny komentář k způsobu použití dřeviny při umělé obnově 
4Z, 4Y, 
5Z, 5Y 

BK do 80 % 
 

Sadba BK se uplatňuje jen v případě absence jeho přirozené obnovy, zejména 

v porostech nepůvodních. BK lze vysazovat i v souvislých nesmíšených 

skupinách. 
 
8 tis. ks/ha; poloodrostky, odrostky 1 tis. ks/ha 

6Z, 6Y BK do 60 % 
7Z, 7Y BK do 40 % 

4Z, 4Y, 
6Z, 6Y, 
7Z, 7Y 

JD do 10 % 
 
 

Síje na místa obtížně přístupná pro spárkatou zvěř (např. do míst vysoké 

koncentrace odumřelého dřeva), sadbu JD spíše výjimečně, obnova JD nezbytně 

vyžaduje dlouhodobou ochranu, vzhledem k potřebě její dlouhodobé údržby, 

upřednostňovat při výsadbě JD technologicky přístupná místa, JD vnášet 

v menších hloučcích do stabilizovaných porostních mezer a prosvětlených partií 

(zápoj 30 – 70 %) ve středněvěkých a dospělých porostech a do skupin 
přípravných dřevin.  
3 tis. ks/ha; poloodrostky, odrostky 1 tis. ks/ha  

5Z, 5Y JD do 20 % 

pouze  
v 6. LVS 

 
SM do 20 % 

K výsadbě SM přistoupit pouze pokud chybí v přirozené obnově. Smrk sázet jen 

jako hloučkovitou příměs, nevytvářet nesmíšené skupiny! 
  
3 tis. ks/ha a 7. LVS SM do 60 % 

4. LVS DBZ do 30 % Sadba, event. síje (kladení žaludů), ve 4. a 5. LVS jako jednotlivá až hloučkovitá 

příměs, v 6. LVS jen vtroušeně. Ochrana před zvěří nutná. 
4 tis. ks/ha; poloodrostky, odrostky 2 tis. ks/ha  

5. LVS DBZ do 10 % 
6. LVS DBZ + 
pro 
všechny 

zastoup.  
SLT 

BR, JR, OS a ostatní 

sukcesní dřeviny do 

10 %, 
 na plochách po 

disturbancích bez 

omezení 

Zpravidla se uměle nevysazují. V případě potřeby jejich výsadby (např. krytí pro 

stinné dřeviny, zajištění budoucích plodných stromů pro spontánní šíření apod.) 

se podíl příměsi řídí účelem výsadby. Pro plnění funkce krycí dřeviny je vhodný 

jejich cca desetiletý předstih před obnovou cílové dřeviny. 
3 (6) tis. ks/ha; poloodrostky, odrostky 1 tis. ks/ha  
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4Y, 5Y, 
6Y 

KL do 10 % 
 

Pouze při absenci jeho přirozené obnovy. Výsadba v menších hloučcích do 

příznivých podmínek (světlo, humus, vláha) do porostních mezer mezi skalní 

bloky a k úpatí skal. Nutná důsledná ochrana před škodami zvěří. 
4 tis. ks/ha; poloodrostky, odrostky 1 tis. ks/ha  

5Y, 6Y TS (do 5 %) 
 

Síje do zahumusovaných vlhkých skalních štěrbin mimo dosah zvěře. Sadba 

výjimečně, silné obalované sazenice, nezbytně vyžaduje dlouhodobou ochranu 

před škodami působenými zvěří, vzhledem k její obtížné udržitelnosti 

v exponovaných terénech sadbu omezit na technologicky přístupná místa. 

Zpravidla je potřebná ochrana před poškozením kůry a kořenů sadby 

lalokonoscem. Tis vnášet v menších hloučcích na báze svahů a skal SV, S až SZ 

expozic a do chladných údolí do dospělých porostů se zápojem cca 30 – 70 %, 
kde se nepředpokládá těžební zásah. 
0,5 tis. ks/ha 

Péče o nálety, nárosty a kultury a výchova porostů, včetně doporučených technologií 
Nezasahovat, s výjimkou eventuální 

redukce spontánně se šířících 

invazivních nepůvodních druhů.  

Výchovu zaměřit na podporu nedostatkových dřevin přirozené skladby, redukci 

nepůvodních druhů a nevhodných proveniencí. Zásahy na úpravu prostorového 

uspořádání nejsou obvykle vzhledem k extrémním podmínkám potřebné. 

Realizují se v omezeném rozsahu ve skupinách mimo vliv horní etáže 

u stejnověkých horizontálně zapojených rozsáhlých skupin. Zasahovat v úrovni 

a s nestejnou intenzitou po ploše se zřetelem na podporu prostorové a tloušťkové 

rozrůzněnosti porostu. Neredukovat přimíšené sukcesní dřeviny (BR, JIV, JR, OS 
apod.). Neuplatňovat tradiční kvalitativní hlediska (neredukovat předrostlíky, 

potlačené životaschopné jedince, jedince s výskytem „dřevokazných hub“ apod.) 
Opatření ochrany lesa včetně doporučených technologií 
Ochrana přirozené obnovy, před 

škodami zvěří. 
Ochrana přirozené obnovy, event. sadby silně nedostatkových dřevin (zejména 

JD, KL, DBZ, TS) původní druhové skladby před škodami zvěří. 
Tlumit šíření lýkožrouta smrkového (l. menšího, l. lesklého aj. – dle okolností) 

přednostně při hranici NPR s ochranným pásmem a v porostech se zastoupením 

smrku nad 30 %. 
Provádění nahodilých těžeb včetně doporučených technologií 
Nahodilou těžbu listnatých dřevin neprovádět. Smrkové kůrovcové souše a polomy asanovat jen mimo porosty 
ponechané samovolnému vývoji, zejména při vnějších hranicích NPR. Uvnitř NPR v případě asanace řešit jen aktivní 

kůrovcové stromy, jen v porostech se zastoupením SM nad 30 % při koncentraci polomu nebo kůrovcového dřeva nad 

10 m3. Asanované dřevo a dřevo „sterilních“ souší ponechat k zetlení. V blízkosti vodních toků (do výše možného 

vzdutí) ponechané dřevo nakrátit na sekce cca 1 m. 
Poznámka 
Souše do vzdálenosti odpovídající výšce stromu + 5 m kolem komunikací a turisticky značených cest z bezpečnostních 

důvodů pokácet na vysoký pařez nebo strhnout. 
Pro podporu vhodných biotopů a udržení populace roháčka jedlového, ev. dalších vzácných saproxyl. druhů, lze 

doporučit výjimečné pokácení několika málo kusů SM (v podzimním termínu - listopad) s ponecháním hmoty „v kůře“ 

na místě. 
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b) péče o vodní ekosystémy 
Péče o vodní toky nacházející se na území NPR se ze strany AOPK ČR nerealizuje. Ze 

strany vlastníka pozemků a infrastruktury je omezena na nezbytně nutné případy likvidace 

polomů či vývratů zasahujících do toků a představující skutečné riziko pro stávající 

infrastrukturu (např. riziko poškození dalším transportem dřevní hmoty větších objemů). 
Obdobně sanace povodňových škod je možná pouze v nezbytně nutné míře pro ochranu 

stávající infrastruktury (např. cestní sítě).  

c) péče o populace a biotopy rostlin a hub 
Rostlinné druhy a houby jsou předmětem ochrany v NPR jako součást lesního ekosystému. 

V případě potřeby lze přijímat vhodná opatření na ochranu vzácnějších druhů před 

poškozením zvěří, návštěvníky, vytlačováním invazními druhy atd. Možné šíření invazních 

druhů rostlin je vhodné preventivně sledovat v okolí lesních cest, skládek dřeva, vodních 

toků atp. 

d) péče o populace a biotopy živočichů 
Obojživelníci 
Zlepšování a tvorba nových biotopů pro rozmnožování obojživelníků. V minulosti bylo 
vytvořeno několik tůní v různých místech NPR, do budoucna je třeba počítat s jejich 
pročištěním a odstraněním nakumulovaného sedimentu a listí (podle potřeby). Je žádoucí 

také pokračovat v budování dalších tůní. 
Dutinoví pěvci a sovy 
Probíhá podpora hnízdních populací dravců, sov a zpěvného dutinového ptactva. Do 

budoucna je žádoucí pokračovat v udržování stávajícího systému budek pro dutinové sovy 

a systém budek pro pěvce, jejichž údržbu financuje AOPK. Dále je žádoucí revidovat 

výskyt dalších hnízdních budek pro pěvce na území NPR a OP (vyvěšených v minulosti 
LČR, případně dalšími subjekty). 
Ptáci 
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) - nutné zajištění klidu pro hnízdící ptáky lokálním 

a časovým omezením horolezectví (omezení rušivých činností v období hnízdění, tj. od 

začátku března do konce června). 
Ochrana hnízdišť čápa černého a dalších ZCHD ptáků. 
Ochrana hnízd a hnízdních dutin ZCHD ptáků (především dravců, sov, čápů černých) před 

přímým ničením hnízd a před rušivou činností v období hnízdění. 
Invazní druhy živočichů 
V případě zjištění výskytu invazních druhů budou realizována tato opatření:  
Mýval severní (Procyon lotor): důsledný monitoring druhu a případné tlumení odstřelem. 
Psík mývalovitý (Nyctereutes procyonoides): důsledný monitoring druhu a případné 

tlumení odstřelem.  
Norek americký (Mustela vison): v případě jeho výskytu přistoupit k jeho likvidaci 
odstřelem nebo odchytem. 
V případě výše uvedených nepůvodních druhů šelem AOPK ČR, RP Liberecko vydává 
obvykle časově omezené rozhodnutí o souhlasu s odlovem nepůvodního živočicha dle ust. 

§ 5 odst. 6) ZOPK, čímž lze tyto druhy obhospodařovat lovem a to každou oprávněnou 

osobou dle zákona o myslivosti (držitel loveckého lístku). Tím by měla být dosažena 

i účinnější regulace těchto druhů nepůvodních živočichů. 
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e) péče o útvary neživé přírody 
Péče o útvary neživé přírody spočívá v jejich ochraně před vlivy horolezecké i další 

činnosti (např. via ferrata, úprava a budování nových vyhlídek, instalace nestandardních 

jistících prvků - kramlí, stupňů, žebříků - instalace pamětních desek aj.). Na území Národní 

přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny jsou správou CHKO Jizerské hory vyhrazena 
místa k provozování horolezectví a to za podmínek specifikovaných v příslušném 

rozhodnutí (č. j. SR/0947/JH/2012-3, platném do konce roku 2020). V tomto rozhodnutí je 

také stanovena 1 x ročně kontrola dodržování stanovených podmínek zástupcem Správy 

CHKO Jizerské hory za součinnosti Českého horolezeckého svazu (Oblastní vrcholová 

komise Jizersko-Lužická). 

3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území 

a) lesy na lesních pozemcích  
V národní přírodní rezervaci jsou navrhovány zásahy obnovního převodního managementu 

usměrňující vývoj lesních porostů ve smyslu obecných zásad a směrnic hospodaření.  
 
Navrhovány jsou mj. i tyto typy/kategorie zásahů (použité i v tabulce T1): 
• Samovolný vývoj – režim uplatňovaný (i) na území bezzásahového území Poledník dle 

„Dohody o ponechání vybraných částí lesa v lokalitě Poledník samovolnému vývoji“ 

z 3. 5. 2007, a dále (ii) v porostech, které jsou ve stupni přirozenosti les „přírodní“ či 

„les přírodě blízký 3a“. Takto zařazené lesy dle vyhl. 45/2008 Sb. o plánech péče, 

zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území, 

ve vazbě na metodický pokyn MŽP (VÚKOZ, 2018) spadají do režimu samovolného 

vývoje. 
• Bez zásahu – porosty, v nichž se neplánuje žádný zásah po dobu platnosti plánu péče. 
• Stimulace přirozené obnovy – opatření pěstební povahy ke zlepšení podmínek pro 

iniciaci či odrůstání přirozené obnovy stávajících dřevin. Popis a kritéria opatření 

stimulace přirozené obnovy viz body výše v kapitole 3.1.1. Tato kategorie zásahu je 

navrhovaná v celkem 14 porostech stupně přirozenosti 3b (jejichž celková rozloha je 

87 ha v NPR). 
• Úprava druhové skladby a prostorové struktury porostu – výchovným zásahem 

realizovaná úprava dřevinné skladby nebo prostorové struktury porostu v rámci 

obnovního managementu. Jde o účelový zásah dle zásad převodního obnovního 

managementu, viz výše (kap. 3.1.1). Může obsahovat i dosadby či výsevy chybějících 

dřevin. Tato kategorie zásahu je navrhovaná na asi 88 ha plochy NPR (součet za 

všechny stupně naléhavosti zásahu) v porostech stupně přirozenosti 4 a 3b. 
• Dosadby chybějících dřevin původní druhové skladby – výsadba či síje málo či vůbec 

zastoupených dřevin přirozeného druhového složení dřevin acidofilních, květnatých 

a horských klenových bučin a suťových lesů.  
• Ochrana výsadeb ev. přirozeného zmlazení před okusem – instalace nebo likvidace 

individuálních ochran či oplocenek, příp. jiných metod ochrany před okusem. 

Další navrhované zásahy: 

• zvyšování zastoupení jedle bělokoré (podsadby, podsíje) nebo ochrana přirozeného 

zmlazení jedle (IO/oplocenky) nebylo možné přesně plánovat do konkrétních 
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porostních skupin a v tabulce T1 není přesně umístěno, bude totiž závislé, zda 

v potenciálně vhodných porostech na potenciálně vhodných mikrostanovištích 

proběhne navrhovaný účelový management (clonně prosvětlené skupinky), který by 

porost (nyní plně zapojené mladší porosty stupně přirozenosti 3b) dostatečně prosvětlil 

a následně vnášená jedle měla vhodné podmínky pro růst, 
• sběr osiva lesních dřevin, především jedle bělokoré, 
• úklid odpadů, 
• likvidace nepovolených staveb (OP). 

b) ostatní pozemky 
Pro ostatní pozemky v NPR nejsou žádné zásahy navrhovány. 
 

3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma 

včetně návrhu zásahů a přehledu činností 

• stav lesních ekosystémů v ochranném pásmu 
Podkladem pro zpracování zásad hospodářského využívání ochranného pásma a 

Rámcových směrnic péče o les v ochranném pásmu NPR Jizerskohorské bučiny byla 

analýza růstových poměrů, která vycházela z typologické mapy (Smejkal, et al., 2001) 
a doplňkově z dat LHP, dále analýza druhové a věkové skladby lesních porostů z dat 
platného LHP, ze seznamu cenných porostů v ochranném pásmu (Anonymus 2010) 
a z terénních poznatků získaných v průběhu zpracování PP pro jádrová území NPR. 
Analýza druhové a věkové skladby lesních porostů v ochranném pásmu NPR jako podklad 
pro vylišení porostních typů v rámci cílových hospodářských souborů i jako podklad pro 
doporučení péče o lesní ekosystémy vycházela z LHP 2002 – 2011, tzn. ze stavu lesa 
na konci roku 2001. Tato skutečnost byla vzata v úvahu zejména při analýze věkové 

skladby bukových porostů, k jejichž odtěžení ve významném rozsahu v průběhu platnosti 

LHP došlo. 
 

Z analýzy dřevinné skladby podle SLT je zřejmý kritický nedostatek jedle bělokoré 

ve všech SLT, v nichž má jedle přirozené zastoupení. Problém je o to závažnější, že stejný 

či ještě větší nedostatek jedle je i v jádrových územích NPR. Jedle jako stinná dlouhověká 

dřevina má zásadní význam pro věkovou a prostorovou diverzitu, a tím i ekologickou 
stabilitu lesních ekosystémů v Jizerskohorských bučinách.  
Kriticky nedostatkovou dřevinou je rovněž stinný a dlouhověký tis červený, jehož 

přirozené rozšíření je v Jizerskohorských bučinách v rozpětí 3. až 6. LVS, zejména 

v javorové a živné ekologické řadě. Jeho výskyt v ochranném pásmu NPR je znám z lokalit 
Hájený potok (215C16/5a a 1c, celkem 25 vysazených jedinců), Stržový vrch (553A10, 25 

vysazených jedinců) a nad Viničnou cestou (441A5, 30 vysazených jedinců). Přestože tato 

dřevina stojí stranou hospodářského zájmu, bylo by vhodné na odpovídající stanoviště tis 
v cílovém počtu ca 300 – 500 jedinců reintrodukovat.  
Z listnáčů jsou v 1. a 3. (4.) LVS nedostatkovými dřevinami duby. Zvýšení jejich 

zastoupení je žádoucí. Při jejich umělé obnově je v OP nutné vycházet z autochtonního, 

nebo místně adaptovaného alochtonního materiálu a rozlišovat v uplatnění dub letní (spíše 

na vodou ovlivněné půdy) a dub zimní (na sušší a chudší stanoviště). 
K nedostatkovým dřevinám patří rovněž všechny dlouhověké listnáče, s výjimkou buku 
lesního a z části i klenu. 



70 
 

Z pionýrských dřevin je zastoupení BŘ (kolem 5 %) žádoucí udržet či mírně zvýšit pro její 

významný meliorační efekt. 
 
Závažné informace přinesla analýza věkového rozložení porostů s převahou buku lesního 

(s jeho zastoupením nad 50 %). Je z ní zcela zřejmý nedostatek bukových porostů v 6. až 

12. věkovém stupni. Pokud by v rámci plánování a hospodaření pokračovaly těžby starých 

bukových porostů podle těžebních procent, došlo by po dotěžení jejich převážné části 

v průběhu cca 30 let k prudkému propadu rozlohy zralostních stádií v ochranném pásmu 

NPR, což je z hlediska ochrany přírody nežádoucí stav. Situace je o to závažnější, že 

v průběhu platnosti LHP (2012-2021) byla již část starých bukových porostů odtěžena. 
Na tuto situaci je nezbytné reagovat, viz oddíl „Obecné zásady péče o les v OP“. 
 

 
Obr. 1. Rozloha etáží s převahou buku ve věkových stupních 
VS =věkový stupeň 
 

• obecné zásady péče o les v ochranném pásmu NPR Jizerskohorské 

bučiny 
 
Východiska: 
- Strategií managementu je usměrňovaný polopřírodní vývoj, menší vymezené části 

ponechány samovolnému či přírodnímu vývoji (Míchal & Petříček, 1998). 
- Hlavním předmětem ochrany I. zóny CHKO a zároveň OP NPR jsou souvislé lesy 

s převahou přírodě blízké skladby (tj. přírodě blízké ekosystémy), s vysokou 
ekologickou a estetickou hodnotou. 

- Znaky přírodě blízkého lesa: víceméně přirozená druhová skladba (jsou v něm 

zastoupeny alespoň hlavní dřeviny z přirozené druhové skladby, tj. základní 

edifikátory); věková a prostorová struktura (posuzovaná na větších celcích cca 50 ha) 

se postupně blíží k přirozené věkové struktuře a přirozené textuře lesa; značná 

biologická rozmanitost celého ekosystému (dřevinná složka, rostlinná společenstva, 

půdní společenstva, živočichové); vitální porosty (úměrně růstové či vývojové fázi) 
dobře plnící ekologické, environmentální funkce (zejm. půdoochranou, 

vodoochrannou, klimatickou, zdravotní a rekreační, biodiverzita) a produkční funkci.  
- Zásady péče o les v OP NPR JHB jsou pro cenné porosty starých bučin popsány zvlášť 

pro ostatní porosty v OP platí rámcové směrnice. 
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- V lesích OP se zvýšeným zájmem ochrany přírody uplatňování systémů trvale 

udržitelného obhospodařování lesů nestačí. 
- Posláním těchto území je totiž uchování přírodních hodnot nebo zlepšení současného 

stavu jejich antropogenně ovlivněného prostředí pomocí diferencované přírodě blízké 

péče či přírodě blízkého managementu lesních ekosystémů. 
- Takovýto management maximálně využívá spontánních procesů a podle jejich 

stavu postupně omezuje cílevědomé vklady přidaných energií do biologických 

procesů. Směry přiblížení kulturních a hospodářských lesních porostů k přírodě 

blízkému lesu nejsou vázány na žádné hospodářské schéma či úzce vymezený postup. 

Jde o pružný způsob usměrňování a přírodě blízké péče o lesní ekosystém 

na ekologických základech, vyhovující daným růstovým podmínkám a sledující 

dodržování základních principů, zajišťujících ekologickou stabilitu a biodiverzitu, 
tj. ekologickou trvalost a vývojovou vyrovnanost lesních ekosystémů. 

- Důležité je přitom dosažení takové textury lesa, ve které dobře probíhají procesy 

autoregulace. Přirozenější textura porostů není cílem přírodě blízké péče 

(obnovního managementu) skrz konkrétní pěstební opatření, ale pouze 

prostředkem ke startování procesů autoregulace. 
- Na rozdíl od trvale udržitelného obhospodařování lesů, přírodě blízké způsoby 

péče kladou důraz na autochtonnost porostů, tj. nejen na optimální druhovou, ale 
i ekotypovou skladbu, na přirozenou věkovou a prostorovou strukturu.  
Součástí přírodě blízké péče aktivně přibližující lesní ekosystémy k jejich 
komplexnější přirozené struktuře a zvyšující jejich význam pro biodiverzitu 

v regionálním měřítku je i napodobování přírodních disturbancí, typických pro 

daný typ ekosystému a uplatnění aktivních retenčních opatření (zachování „cenných 

porostů“, ponechávání stromů na dožití (budoucího dřeva k zetlení) v rámci 

realizovaných mýtních těžeb). 
 
Hlavní principy managementu přírodě blízkého lesa udržující nebo obnovující 

biodiverzitu lesních ekosystémů: 
1. Uplatňují se způsoby péče respektující zákonitosti přirozeného vývoje. 
2. Tvorba druhově, prostorově a věkově skupinovitě smíšeného lesa. Odlišná vývojová 

stadia nemají být při usměrňovaném přírodním vývoji lesa plošně oddělená, ale 

prolínat se v téže jednotce rozdělení lesa skupinovitě vedle sebe nebo nad sebou tak, 

aby se vyrovnané hodnoty dřevních zásob udržovaly už na plochách, odpovídajících 

výměře minimálního areálu (25-180 ha). S jednovrstevnou strukturou porostů se 

setkáváme i v přírodním lese např. ve stádiu optima v bučině, ale tato jednoduchá 

struktura je v relativně jemné mozaice dvou nebo více vrstev fází nárostu, dožívání 

a maximální stability. 
3. Zachování příznivého stavu a udržení hodnot starých bučin v území OP jako 

základního požadavku ochrany prioritních biotopů v EVL Jizerskohorské bučiny.  
4. Uplatnění relativně dlouhé obnovní doby v závislosti na ekologické valenci dřevin, 

porostních i stanovištních podmínkách. 
5. V maximální možné míře přednostní uplatňování výběrných principů (především 

nejcennější porosty) zejména důslednou péčí o porostní zásobu (využívat 

přírůstové schopnosti jednotlivých stromů), mobilizací přírodních procesů 

(autoregulace kontinuálním využíváním přirozené obnovy a samovolnou redukcí 

hustoty nárostů v zástinu) a úsilím o nepřetržitou produkci dřeva na plochách. 

Eventuálně pokračovat v citlivé realizaci hospodářského způsobu podrostního 

(uplatní se především v obtížných terénech s technicky složitým řešením těžeb) 

v kombinaci s procloněním porostních okrajů, ev. násečného (obnova dřevin 
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náročnějších na světlo). Přechod od plošného ke skupinovitému až individuálnímu 

způsobu hospodaření. 
6. Postupné upouštění od věku, jako základního kritéria obnovní těžby 

a diferencované zavedení dalších kritérií jako např. cílová tloušťka, hodnotový 

přírůst, kvalita koruny a ovlivnění růstového prostředí porostu. 
7. Těžební zásahy jsou vyznačovány do výše biologických potřeb porostu. Obnovní 

těžby jsou prováděny vždy ve prospěch existující obnovy. Výběr stromů 

uskutečňovat pokud možno ve všech tloušťkových stupních tak, aby se přírůst 

koncentroval na cílové jedince, maximálně pečovat o kvalitní koruny cílových 

stromů. 
8. Používání šetrných technologií a přípravků nepoškozující nebo minimálně poškozující 

přírodní prostředí. 
9. V plné míře využívání a podpora spontánních procesů, zejména přirozené obnovy 

(spontánní i řízené) a kompetice (přirozená redukce počtu jedinců v náletech 

a nárostech, vyvětvování v mlazinách atd.). Nárosty ponechávat v co nejdéle 

trvajícím clonném rozmístění, přiměřeném biologickým vlastnostem dřevin, 

chybějící dřeviny přirozené skladby doplňovat podsadbami nebo podsíjemi. 
10. Zvláštní pozornost je třeba věnovat péči o genofond a obnovu nedostatkové jedle, 

maximálně využívat a chránit její přirozenou obnovu; pro úspěšné začlenění jedle 

do obnovovaného porostu je třeba zajistit předstih obnovy JD minimálně o 20 let 
(výškový náskok JD o 1 – 2 m před ostatní obnovou) a důslednou ochranu jedle před 

škodami působenými zvěří. 
11. Při výchovných zásazích systematicky podporovat vtroušené a přimíšené dřeviny 

původní druhové skladby, u stinných dřevin i jedince potlačené (v případě jedle 

podporovat a uvolňovat i jedince silně potlačené, tzv. „podkápky“), pionýrské dřeviny 

neredukovat zcela – ponechávat je alespoň jako dřeviny vtroušené. 
12. Výchovou podpořit vitální stromy (někdy i s technologickými nedostatky kmene) 

a vertikální diferenciaci porostů, tzn. omezit schematické uplatňování podúrovňových 

zásahů, zejména ve smíšených porostech. 
13. Udržovat stavy spárkaté zvěře na únosné výši (nepřekračovat normované stavy), která 

umožňuje plynulé odrůstání všech stanovišti odpovídajících dřevin, keřů a bylin. 
Neumisťovat krmná zařízení ani dočasná krmeliště soustřeďující zvěř do blízkosti 

jádrových území NPR a do partií, kde probíhá obnova. 
14. Na lesní dopravní síť pohlížet jako na základní prvek systému těžby a dopravy dříví 

maximálně šetrného k lesním ekosystémům. Rozsah zpevněných lesních cest se 

omezuje na nutné minimum. 
15. Udržovat či zvyšovat biodiverzitu podporou druhové rozmanitosti. Vytvářet, 

zachovávat a podporovat předpoklady pro výskyt organismů s rozmanitými 

životními strategiemi (bezobratlí vyskytující se v lesních světlinách a světlých 

lesích, organismy vázané na mrtvé dřevo (hmyz, mechorosty, houby, měkkýši), 

organismy vázané na přestárlé stromy. 
16. S ohledem na stávající stav se jeví jako klíčový prvek zvyšování biodiverzity a stability 

lesních ekosystémů ponechávání souší, stromů na dožití a tlejícího dřeva. 
Doporučení managementu při ochraně přírodě blízkých lesních ekosystémů a na ně 

vázaných a ohrožených druhů:  
K zetlení se ponechává  
• 80-150 m3/ha v případě „Cenných porostů“ OP NPR viz příloha M7, 
• 30-40 m3/ha v bučinách na extrémních stanovištích, 
• cca 50 m3/ha v bučinách na živných a kyselých stanovištích a na suťových 

stanovištích. 
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Výše uvedená množství tlejícího dřeva doporučují i výsledky dalších výzkumů, např. 
(Moning, et al., 2009); 
V kulturních smrčinách je, vzhledem k rizikům plynoucím z ponechání čerstvého 

smrkového dřeva, navrhována hodnota nižší (20-30 m3/ha), což odpovídá minimálním 

hodnotám pro běžné hospodářské lesy doporučovaným WWF (Anonymus, 2004) a FSC 
(Anonymus, 2006). Uvedená množství jsou dolní prahovou hodnotou pro zachování 

biodiverzity. 
Zhruba polovinu z uvedených objemů by mělo tvořit silné dříví (s tloušťkou nad 30 cm) 

pokud možno nekrácené a neodkorněné (každé opracování snižuje hodnotu ponechaného 

dřeva). Hodnotnější je dřevo listnáčů než jehličnanů. Pro zachování živinové bilance 

lesních půd, zejména v oblastech v minulosti postižených imisemi je důležité ponechávat 

k dekompozici maximální možné množství nehroubí a kůry, neboť obsahují násobně vyšší 

podíl živin než silné dříví. 
Takto ponechané stromy mohou být ponechávány jako výstavky nebo lépe v hloučcích, 
např. v technologicky obtížně dostupných místech, v okolí pramenišť apod. Mohou 

je tvořit sortimentně méně zajímavé kmeny nebo dřeviny; při tom je třeba dbát, aby tyto 

stromy byly v dostatečné vzdálenosti od veřejných cest, turistických tras apod., kde by 
jejich ponechání do stádia rozpadu mohlo ohrožovat zdraví a bezpečnost občanů. 
Je nutné ponechávat alespoň minimální podíl ležícího odumřelého dřeva k zetlení 

(v různých dimenzích – méně hodnotné dřevo na technologicky obtížně dostupných 

místech, zejména listnaté dřevo, kde je nižší riziko šíření „kůrovců“), klest a těžební 

zbytky nespalovat, minimální objem dřeva, které by mělo být průběžně ponecháno 

k zetlení je 30 m3/ha hroubí (Anonymus, 2004) (Anonymus, 2006) (Moning, et al., 2009) 
plus veškeré nehroubí; 
Rámcové směrnice péče o les v OP NPR jsou uvedeny v kap. č. 5 Přílohy. 

• cenné porosty v ochranném pásmu 
Vymezení cenných porostů v ochranném pásmu si klade za cíl identifikaci starých bučin 

nebo jejich částí se zvýšenou ochranářskou hodnotou.  
V zásadě se jedná o porosty s přírodě blízkým druhovým složením, vhodnou prostorovou 

výstavbou či o porosty významné z hlediska biodiverzity.  
Vymezeny byly v minulém plánu péče (Anonymus 2010). Pro potřeby tohoto plánu péče 

proběhla aktualizace cenných porostů v ochranném pásmu (Višňák, 2019). 
Při kritické revizi hranic cenných ploch byly do vrstvy zahrnuty i některé porosty nebo 

jejich části, které byly původně hodnoceny stupněm 2 -3, případně 3. Neznamená to, že by 

se pohled na ochranářskou hodnotu těchto porostů nějak zásadně změnil, pouze šlo o větší 

prostorové zpřesnění, jelikož cenné plochy nižší kvality byly často vymezovány jako větší 

porostní komplexy heterogenních vlastností. 
Aktualizace vrstvy cenných ploch vycházela čistě z analýzy ortofotomap, s přihlédnutím 

k lesní obrysové mapě a údajům z hospodářské knihy LHP, systematické terénní šetření 

nebylo prováděno. To sice s sebou nese určité riziko chyb, toto riziko je však 

akceptovatelné, mj. proto, že nejcennější porosty byly identifikovány již v minulosti 
v terénu.  
Výsledkem aktualizace cenných porostů je vektorová vrstva (shapefile) cenných ploch 

kategorií 1, 1 -2 a 2, které dohromady pokrývají 37 % výměry ochranného pásma. Plochy 

nejvyššího stupně ochrany 1 zaujímají 2 % výměry ochranného pásma, plochy stupně 1 -
2 pokrývají 10 % výměry OP a plochy stupně 2 zahrnují 25 % výměry OP. V původní 

vrstvě (před revizí) to byly 2 %, 12 % a 25 %, tedy přibližně stejně jako v aktualizované 

vrstvě. 
Vymezení cenných porostů je v příloze M7. 
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V rámci aktualizace cenných porostů byly identifikované cenné porosty ochranného pásma 

NPR Jizerskohorské bučiny, které jsou součástí I. zóny CHKO a evropsky významné 

lokality (EVL) Jizerskohorské bučiny. Jako prioritní naturový biotop jsou předmětem 

ochrany EVL. 
Článek 4 Směrnice 92/43/EHS (směrnice o stanovištích) jasně stanoví, že s územím EVL 

se smí nakládat v souladu s ust. článku 6. především musí být zajištěno, aby způsoby 

využívání území nevedly ke zhoršování ochranářské hodnoty dané lokality. U lesních 

lokalit to může zahrnovat např. zákaz mýcení rozsáhlejších území, neměnění způsobu 

využívání území apod. Jedním z evropských kritérií, tvořících základ pro monitorování 

trvale udržitelného hospodaření v lesích je i udržování, ochrana a vhodné zlepšování 

biologické rozmanitosti v lesních ekosystémech. Stojící i padlé mrtvé dřevo, doupné 

stromy, staré porosty a speciální vzácné druhy stromů by měly být ponechávány 

v takových množstvích a rozložení, nutných pro zajištění biologické rozmanitosti, přičemž 

je třeba brát v úvahu potenciální účinky na zdravotní stav a stabilitu lesů i okolních 

ekosystémů. 
Porosty přírodě blízkého druhového složení jsou v ochranném pásmu dnes většinou 

mladého až středního věku, zatímco porosty ve věku 80–140 (které by těžené staré bučiny 

mohly postupně nahrazovat) jsou jen málo zastoupeny. Při pokračujícím postupu těžby 

by během dalšího desetiletí mohly staré bučiny z ochranného pásma téměř vymizet, což 

určitě není žádoucí vývoj.  
 
Doporučení pro řízení cenných porostů: 
 
Cenné plochy/bučiny kategorie 1.  
Tyto porosty jsou kvalitativně plně srovnatelné s nejcennějšími porosty v jádrových 

územích NPR, čemuž by měl odpovídat i jejich ochranný režim. Tyto porosty je velmi 
žádoucí vyčlenit z hospodářského využívání a případné zásahy (dobře zdůvodněné) by 

měly sledovat pouze ochranářské cíle a měly by se řídit zásadami opatření „Stimulace 
přirozené obnovy“. V rámci obnovy LHP pro LHC Frýdlant nenavrhovat pro tyto 

porosty obnovní seče snižující plochu porostů (lze zvážit obnovní management 

v případě plošně rozsáhlých a strukturálně homogenních porostů bez ploch 

přirozeného zmlazení). Z hlediska rozlohy OP jde pouze o velmi malou část území ale 

s těžištěm biologické hodnoty a významu pro OP a ochranu prioritních a zachovalých 

biotopů EVL JHB. 
 
Cenné plochy/bučiny kategorie 1 -2.  
Jedná se o lesy s vysokým stupněm přirozenosti anebo na exponovaných a ochranářsky 

cenných stanovištích, zranitelných vůči hospodářským zásahům. V těchto porostech 

je možné hospodařit s uplatněním výběrných principů, při zajištění kontinuálního krytu 

půdy lesním porostem na ochranu její produktivity, realizací výběrů podporujících bohatou 

porostní strukturu, ponechávat významnou část dřevní hmoty na dožití a dekompozici, 
obnovní doba nepřetržitá. I zde je nicméně preferována bezzásahovost, pouze není tak 

naléhavá jako u ploch stupně 1. 
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Tabulka 9: Nejcennější staré bučiny OP NPR Jizerskohorské bučiny 

JPRL 

Kategorie 
cenných 

porostů JPRL 

Kategorie 
cenných 

porostů 
203 C 16b 1-2 418 C 17 1-2 
213 A 16 1-2 420 A 17/4b 1 
213 C 15 1-2 420 B 17/4c 1 
214 A 17 1-2 420 B 9 1 
214 B 17a 1-2 428 D 17/6 1 
214 C 15 1-2 441 A 11 1-2 
216 A 16a/2a 1 441 A 13 1-2 
216 A 16b/2b/1b 1 442 A 17/4 1-2 
216 B 17/2d 1 448 B 14/1b 1-2 
224 D 16 1-2 455 A 14a/2b 1-2 
225 B 16a 1-2 455 B 12/2b 1-2 
225 C 16 1-2 455 B 14/2c 1-2 
226 A 17c/1a 1-2 455 D 13/2 1-2 
227 A 17/4/2b 1 455 D 17/5 1-2 
315 A 15a 1-2 456 A 13/2c (pás u potoka) 1-2 
315 E 14/3b/1b 1-2 456 C 11 1 
316 C 15 (část) 1-2 456 C 11 (pás u potoka) 1-2 
317 E 16 1-2 456 C 17 1-2 
318 B 16/3d 1-2 543 C 16/2c 1-2 
318 C 15 1-2 544 C 17 1-2 
318 C 16 1-2 544 A 15/1 1-2 
319 A 16/2c 1-2 548 A 16b/1a 1-2 
411 A 17b 1-2 548 C 17 1-2 
413 B 17 1-2 548 D 14 1-2 
416 E 17/5b/1b 1-2 548 D 17 1-2 
416 F 17 1-2 548 E 16a 1-2 
418 A 17 1-2 550 a 16/6 1-2 
418 B 17 1-2 567 C 16 1-2 

 
Cenné plochy/bučiny kategorie 2 
Jedná se o porosty s vyšší mírou přirozenosti, výrazněji hospodářsky ovlivněné v dávnější 

minulosti. Jsou sem zahrnuty starší bukové, případně smíšené porosty, kvalitativně blízké 

„průměru“ porostů ve vlastní rezervaci. Těchto porostů je dosud velký počet, v důsledku 

obnovních těžeb jich ale rychle ubývá a v některých dílčích územích již představují jen 

nepočetné enklávy obklopené porosty mladšího a středního věku. 
 
Obnovu porostů je možné realizovat jen tak, aby nezpůsobila nedovolenou změnu zvláště 

chráněných částí přírody, aby nedocházelo k podstatným změnám k horšímu v biologické 

rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů. Jiné způsoby hospodaření by vyžadovaly 

udělení výjimky ze zákazu § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody 

a krajiny, v platném znění.  
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Obnovní postupy: uplatní se účelové zásahy se zřetelem na zachování a obnovu přírodě 

blízkého lesa, stromy s průměrem (d 1,3) nad 60 cm se netěží.  
Obnovní seče maloplošné nebo skupinovitě clonné, popř. účelový výběr.  
Na terénně příznivějších stanovištích (pro terénní typy 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 31, 32, 33 

dle Terénní klasifikace „Lesprojekt 1998“ in (ÚHÚL, 2007)) bude po obnovních zásazích 

trvale zachována kostra porostu, tj. přibližně polovina stromů horní etáže (cca 50 % 
z porostní zásoby při přirozeném zakmenění).  
Při účelových zásazích na podporu obnovy starých bučin v „lanovkových terénech“ 

(terénní typy 15, 24, 25, 34, 35 dle Terénní klasifikace „Lesprojekt 1998“ (ÚHÚL, 2007), 
tj. s překážkami nad 50 cm, nebo neúnosné terény nebo sklon 30 %+) lze akceptovat 
maloplošnou clonnou seč (plocha jednoho obnovního prvku nesmí přesáhnout 1 ha) v pásu 

na jednu výšku porostu, nebo násek do velikosti 0,5 ha, přičemž v rámci tvorby LHP bude 

dojednáno vymezení částí takto obnovovaných porostů trvale ponechaných na dožití.  
Účelem tohoto omezení je udržení kontinuity zralých bukových porostů v celém 

horizontálním a vertikálním gradientu území Jizerskohorských bučin. 

• péče o nelesní plochy v ochranném pásmu 
Významnější nelesní plochou v ochranném pásmu je vodní nádrž Šolcův rybník, který se 

nachází v severozápadní části ochranného pásma NPR Jizerskohorské bučiny. V roce 2008 
byla zpracována studie „Návrh rybářského hospodaření na revitalizovaných rybnících 

CHKO Jizerské hory“ (Přikryl & Faina, 2008). Závěry této studie byly projednány 

se správcem a uživatelem rybníka při stanovení optimálního způsobu rybářského 

hospodaření na tomto rybníku. V současnosti je na rybníku provozován sportovní rybolov 

s vysazováním a následným odlovem generačních druhů ryb (kapr obecný, lín obecný, 

štika obecná, pstruh obecný) bez prováděných pravidelných výlovů rybí obsádky. AOPK 

ČR zajišťuje každoroční sledování vybraných ukazatelů ekologického stavu (průhlednost 

vody, měření teploty vody, pH, rozpuštěného kyslíku, výskyt makrozoobentosu). V 

případě indikace nepříznivého ekologického stavu rybníka (výskyt invazivních druhů ryb, 

nízké hodnoty průhlednosti vody a výskytu hrubého a středního zooplanktonu v letní 

sezóně) je dohodnuto se správcem operativní řešení problémů v daném roce (např. slovení 

rybníka, zimování aj.). 

• zásady péče o živočichy 
Zajištění migrační propustnosti: Komunikace u Šolcova rybníku tvoří pro obojživelníky 

nebezpečnou migrační bariéru, proto zde AOPK ČR začala v roce 2008 s instalací 

přenosných bariér. Do budoucna je žádoucí pokračovat v těchto transferech při jarní 

migraci obojživelníků nebo zajistit zbudování trvalých bariér proti vstupu obojživelníků 

a plazů na komunikaci, které zároveň zajistí naváděcí systém pod mostky a propustky. 
Situaci při migraci mloka skvrnitého na hojně využívaných lesních cestách (Viničná, 

Smuteční, Riegelweg) lze řešit obdobně. 
Zajištění (zlepšení) migrace na vodních tocích - propustky (Viničná cesta, Kozí stezka, 

Štolpišská silnice). 
 
Ochrana hnízdišť ZCHD ptáků: 
• Vyhledávání hnízd a hnízdních dutin ZCHD ptáků (především dravců, sov, čápů 

černých) a jejich ochrana před přímým ničením hnízd a před rušivou činností v období 

hnízdění. 
• Ochrana hnízd v lesních porostech ve spolupráci s hospodařícími subjekty (LČR). 
• Ochrana hnízd na skalách (hl. hnízd sokola), která zahrnuje jak omezení rušivé činnosti 

v období hnízdění, tj. od začátku března do konce června (hl. omezení vstupu včetně 
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omezení horolezecké činnosti), tak případné technické řešení zabezpečení hnízd 

(hnízdní podložky atp.) 
• Podpora ZCHD sov a pěvců hnízdících v dutinách a drobných savců údržbou 

stávajícího systému hnízdních budek v oblastech s nedostatkem přirozených dutin (tedy 

zejména v OP). 
 

Rak říční (Astacus astacus) 
Na lokalitách s potvrzeným výskytem raka říčního (Šolcův rybník a Holubí potok) 

je hlavním cílem udržení extenzivního rybářského hospodaření s důslednou kontrolou rybí 

obsádky a dodržovat platný manipulační řád Šolcova rybníka s cílem minimalizovat riziko 

vysychání toku v době letních přísušků (zajistit dodržování stanovené hodnoty 

minimálního zůstatkového průtoku vody ze Šolcova rybníka).  
 
Invazní druhy ryb 
Na Šolcově rybníku v NPR Jizerskohorské bučiny, ale i na dalších rybářsky 

obhospodařovaných rybnících v jejím okolí (např. rybník Dvořák v Raspenavě), se 

v poměrně hojných počtech objevují invazní druhy ryb. Nejvážnější hrozbou je především 

výskyt karase stříbřitého (Carassius auratus gibelio), který již byl potvrzen v roce 2008 při 

výlovu Šolcova rybníku přímo v OP NPR. Karas stříbřitý představuje jednak významného 

konkurenta místně původních kaprovitých druhů ryb, při expanzivním namnožení ale 

prakticky zlikviduje i populace obojživelníků a bezobratlých v nádrži. Je tedy třeba 

monitorovat složení rybích obsádek stojatých vod a kontrolovat dodržování podmínek 

hospodaření. V případě nutnosti přistoupit k výlovu a zimování rybníka (s ohledem 
na populaci raka říčního by zimování mělo být krajním řešením). V případě výskytu 

v tůních řešit situaci odlovem el. agregátem, nebo vyčerpáním vody a vysbíráním ryb. 

Konkrétní řešení musí zohlednit také výskyt zvláště chráněných živočichů. 
Střevlička východní (Pseudorasbora parva) se rozšiřuje zejména v souvislosti 
s vysazováním plůdků kaprovitých druhů ryb do rybářsky obhospodařovaných nádrží, 

v blízkém okolí NPR byla zjištěna, např. v Dvořákově rybníku. Její populace dokáže velmi 

efektivně predovat obojživelníky i jejich vývojová stadia, vzhledem k malé velikosti 

proniká i do litorálu. Je tedy třeba monitorovat složení rybích obsádek stojatých vod. 

V případě výskytu střevličky východní slovení nádrže s důslednou separací střevličky. 

Eventuálně letnění nebo zimování rybníků (v případě lokality s výskytem raků by se 

jednalo o krajní řešení). V případě výskytu v tůních řešit situaci odlovem el. agregátem, 

nebo vyčerpáním vody a vysbíráním ryb. Konkrétní řešení musí zohlednit také výskyt 

zvláště chráněných živočichů. 
 
Ačkoli na území NPR, ani celé CHKO JH, v současné době není potvrzen výskyt 

amerických druhů raka (rak pruhovaný (Orconectes limosus), rak signální (Pacifastacus 
leniusculus)), nelze jejich budoucí výskyt zcela vyloučit. Proto je vhodná osvěta při práci 
s veřejností směřující k vyloučení jejich šíření vlivem člověka. 

3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu 
Při obnově LHP je třeba uvést do souladu digitální hranice NPR, které již odpovídají 

hranicím katastrálním, s hranicemi základního rozdělní lesa. 

3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území 
Nová vyhlašovací dokumentace - platný vyhlašovací dokument byl připraven téměř před 

více než dvaceti lety (1999), vyhláška o zřízení NPR JHB vycházela z tehdy platných 
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právních předpisů, především z tehdejšího znění zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody 

a krajiny.  
Z hlediska ochrany předmětů ochrany NPR JHB se stávající bližší ochranné podmínky jeví 

jako silně nedostatečné a to jak v oblasti regulace rekreačního využívání (hromadné 

sportovní akce, nové stezky a trasy, nejasnost u sportovně létajících zařízení), tak 

s ohledem na současný stav poznání i v oblasti ochrany lesních, nelesních i vodních 

biotopů. Dále jsou tu i jisté nesrovnalosti ve vedení hranice, kde v některých případech dle 

vymezení hranice sestupuje i pod Viničnou cestu (v zatáčce). 

3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území 

veřejností 
Prioritou území je ochrana přírody a krajiny, tzn. rekreační a sportovní využití území 

je dlouhodobě možné pouze regulovaně a při zajištění předmětů ochrany NPR.  
V roce 2019 nechala AOPK ČR zpracovat strategický dokument Koncepce práce 

s návštěvnickou veřejností CHKO JH (Ptáček, et al., 2020). Území NPR a většiny jejího 

OP je zařazeno do ploch A dle platné metodiky AOPK ČR (= zranitelné plochy bez 

organizovaného cestovního ruchu = cenná území z hlediska zachování předmětů ochrany 

s vyloučením aktivit organizovaného cestovního ruchu s výjimkou již existujících 

vyznačených turistických cest včetně případné NI na nich; jakékoli návštěvnické využití 

ploch mimo značené cesty není nijak propagováno – jde typicky o NPR nebo např. 

o plochy nevhodné pro pořádání hromadných akcí, u kterých nelze propagovat ani sběr 

lesních plodů). V souladu s uvedeným dokumentem a s ochranou území je nutné omezit 
využití území pro rekreaci a sport pouze na stávající turistické cesty (dle návrhu mapy 

limitů KPNV CHKO JH v koridorech B2 a v plochách B1 - Příloha 1). 
 
Obecné zásady 

1. Veškeré rekreační a sportovní využití území připouštět pouze do té míry, aby 

neznamenalo ohrožení existence a zachování předmětů ochrany. 
2. Pohyb návštěvníků v terénu striktně usměrňovat na stávající cestní síť, aby bylo 

sníženo riziko konfliktu s předměty ochrany (využití historických značených tras). 
3. Obnova cest a vyhlídek je možná pouze šetrným způsobem s využitím tradičních 

materiálů a technologií). 
4. Technické zázemí stávajících tras a stezek výjimečně připouštět v lokalitách, kde 

jeho přítomnost nebude znamenat negativní ovlivnění předmětů ochrany (jak 

formou přítomnosti prvku, tak i související agregace návštěvníků) nebo takovéto 

zařízení bude objektivně regulovat zatížení chráněné lokality. Nepřipouštět 

instalaci odpadkových košů. 
5. Upřednostňovat individuální návštěvníky NPR a jejího OP před komerčními 

a hromadnými akcemi. 
6. Organizované hromadné akce a akce soutěžního charakteru a související jevy 

na stávajících cestách (technická podpora a související aktivity) umožnit pouze 

výjimečně a přednostně směřovat do ochranného pásma NPR, v samotné NPR 

připouštět výjimečně v režimu, který nebude v konfliktu s předměty ochrany. 
7. Sportovní a rekreační aktivity (individuální i organizované hromadné akce a akce 

soutěžního charakteru) využívající volný prostor mimo cesty (např. freeride 

lyžování, skialpinismus, pohyb na sněžnicích, orientační běh, sporty s bojovými 

prvky, horolezectví s výjimkou individuálního (viz dále)) v NPR nepřipustit. 

V ochranném pásmu uvedené aktivity připustit pouze výjimečně (individuální 

pohyb není legislativou omezen).  
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Dále jsou uvedeny zásady a návrhy ve specifických oblastech rekreačního a sportovního 

využívání území veřejností. 
 
Automobilismus 
• u silnice II/290 akceptovat běžnou údržbu včetně potřebné opravy obrusné vrstvy bez 

změny šířkových a směrových poměrů 
• po dobudování silnice I /13 (Liberec – Frýdlant) požadovat vyloučení těžké nákladní 

dopravy (nad 12 tun) v úseku Oldřichov – Raspenava 
• v úseku podél Šolcova rybníku podporovat transfer obojživelníků přes silnici v jarním 

období s využitím mobilních bariér 
Motorismus 
• nepřipustit využití území NPR a jejího ochranného pásma pro motoristické sportovní 

ani rekreační využití  
• podle možností využívat strážní službu (stráž přírody ve spolupráci s lesní stráží, 

policií ČR a složkami obecní či městské policie) pro kontrolu území, včetně 

důsledného postihu 

Cykloturistika 
• cykloturistiku směrovat na vhodné komunikace v ochranném pásmu, souhlasit 

s vyhrazením a vyznačením cyklotras Viničná cesta (hranice NPR) a Štolpišská–

Riegelweg v úseku Ferdinandov–Hřebínek 

Terénní cyklistika 
• rozvoj terénní cyklistiky nepřipustit na území NPR a jejího ochranného pásma 

Pěší turistika 
• připustit rekonstrukce někdejších lesních odvozních cest v NPR (Štolpišská cesta, Kozí 

stezka, Hajní potok) v parametrech turistických cest, tak aby byly využitelné výhradně 

pro pěší  
• podporovat informovanost návštěvníků území o jeho hodnotách a ochraně provozem 

stávajících naučných stezek (Přirozený les, Lesy Jizerských hor) a informačních tabulí 

(např. Viničná cesta) 
• rozšíření sítě značených cest připustit pouze v ochranném pásmu 
• neumožnit zde budování speciálních tras pro vysokohorskou turistiku a zajištěných cest 

(klettersteig, via ferrata) 
• v NPR umožnit výjimečně v některých lokalitách vstup skupinám s certifikovaným 

průvodcem 
Horolezectví 
• horolezectví umožnit v intenzitě, která nebude v konfliktu s předměty ochrany; 

regulovat jej kombinací plošného a individuálního vymezení terénů a stanovením 

podmínek, rozhodnutí časově omezit na období do 10 let (sladit s dobou platnosti plánu 

péče) 
• k ochraně druhů (hnízdění ptáků, výskyt rysa …) využívat místní nebo časové omezení 

činnosti 
• výcvik a přípravu složek integrovaného záchranného systému směřovat mimo území 

NPR, v jádrovém území připustit pouze výjimečně v odůvodněných případech 

a v termínu, kdy aktivita nebude v přímém konfliktu s předměty ochrany 
• ve spolupráci s Českým horolezeckým svazem vyznačit, stabilizovat a udržovat 

přístupové stezky 
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Běžecké lyžování 
• neumožnit strojní údržbu běžeckých stop v NPR ani v OP 

Hipoturistika 
• umožnit rozvoj hipotras pouze v ochranném pásmu na stávajících cestách 
• v případě zájmu umožnit jeden průchod ve směru sever-jih (Riegelweg) 
Geocaching 
• provádět průběžnou kontrolu nově zakládaných keší  
• v NPR připustit umísťování schránek („keší“) pouze na veřejně přístupných místech 

(turistické značené cesty, skalní vyhlídky…) kde jejich přítomnost nebude znamenat 

negativní ovlivnění předmětů ochrany (související s agregací návštěvníků) 
• v OP regulovat pouze v případě ohrožení dalších zájmů ochrany přírody (např. 

prokazatelné rušení živočichů) 

Letectví, závěsné létání 
• je částečně regulováno základními a bližšími ochrannými podmínkami ZCHÚ (v OP 

paradoxně přísněji - viz výše kap. 2.2 písm. g), v praxi zaznamenáváno ojediněle, 

pravidelně i když s malou frekvencí zaznamenány lety horkovzdušných balónů. Riziko 

představuje kolize s hnízděním ZCHD ptáků (sokol stěhovavý, čáp černý) při letech 

nad severními svahy a skalami 
• iniciovat změnu bližších ochranných podmínek NPR (podmínit let všech sportovních 

létajících zařízení a bezpilotních letadel (dronů) souhlasem OOP) 
• obecně nepodporovat tyto činnosti a vždy při hodnocení zohledňovat hnízdní sezónu 

ptáků 
 
Sběr hub a lesních plodů 
• v sezóně zaměřit do dotčeného území výkon strážní služby, spolupracovat s lesní 

a mysliveckou stráží, Policií ČR a složkami obecní policie 
 
Chaty - objekty pro lesní a myslivecké hospodaření 
• zakládání objektů pro lesní hospodaření a výkon práva myslivosti (loveckých chat 

a zařízení plnících funkci chat) na území NPR a jejího OP je nepřípustné. Byť se jedná 

o objekty zakládané pro účely hospodaření v lokalitě, jejich užívání je často spojeno 

i s rekreací a přináší negativní ovlivnění chráněného území. Současné lesnictví ani 

myslivost nezakládá nutnost budování takovýchto zařízení v území  
• specifický rekreační objekt (chata Drsňák) v segmentu Poledník byl v roce 2019 

zlikvidován. V současné době se na hranici NPR nachází pouze chata Tomka, která je 

provozována skautským sdružením se stabilizovaným režimem. V OP pak historická 

lovecká Liščí chata 
 

3.6 Návrhy na vzdělávací a osvětové využití území 
• v době platnosti Plánu péče je třeba udržovat a obnovovat naučné stezky a informační 

tabule: 
a) Přirozený les (stav: po obnově) 
b) Část naučné stezky Lesy Jizerských hor (stav: po obnově) 
c) Informační tabule na Viničné cestě okolo Poledníku  

• v případě zařazení území na seznam UNESCO je vhodné jako podklad pro publicitu 
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využít publikaci vydanou krátce po novém vyhlášení NPR: Pavel Vonička (redaktor), 

2000: Národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny (druhé vydání v roce 2002). 
Vydal Jizersko-ještědský horský spolek, o. s. Liberec, 63 stran.  

• omezit využití území pro vzdělávací a osvětovou činnost pouze na stávajících turistické 

cesty, v koridorech B2 a v plochách B1 dle mapy limitů KPNV CHKO JH (Ptáček, et 

al., 2020), která je součástí Přílohy č. 1 tohoto plánu péče. 

3.7 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany 

území  
a) Pokračovat v monitoringu návštěvnosti. 
b) Umožnit geologické a geomorfologické výzkumy. 
c) Zadat zpracování intenzivního mykologického průzkumu dle Metodiky 

inventarizačních průzkumů: houby AOPK ČR v bezzásahovém území Poledník. 

Provést soustředěný podrobný mykologický průzkum (délka sledování 3 roky), 
podrobné šetření na cca 52 ha. Mykologický průzkum opakovat po 10 letech. 

d) Zadat zpracování inventarizačního průzkumu saproxylického hmyzu dle Metodiky 
inventarizačního průzkumu: Saproxylický hmyz a epigeičtí predátoři AOPK ČR za 

účelem stanovení indikátorů ekosystému „Acidofilní, květnaté a horské klenové 

bučiny a suťové lesy“ a vyhodnocení zachovalosti lesních ekosystémů NPR. Měl 

by být zjištěn počet reliktních a adaptabilních druhů zkoumaných skupin 

(saproxylických, xylofágních, mycetofágních a epigeických) pro posouzení trendů. 

Průzkum opakovat po 10 letech. 
e) Na základě zpřesňování jednotného přístupu AOPK k vyhodnocování indikátorů 

cílového stavu lesních ekosystémů eventuálně zadat podklady pro hodnocení 

vývojových stádií lesa. 
f) Umožnit výzkum lesních ekosystémů NPR pro získání informací o přírodních 

procesech a strukturních charakteristikách společenstev (biometrika, struktura 

porostů, půdní analýzy, letokruhové analýzy, listové analýzy, analýzy přirozené 

obnovy), zdravotním stavu lesa, klimatických, meteorologických (např. imisní 

zatížení) či hydrologických charakteristikách, o stanovištních poměrech v oblasti 
rozšíření acidofilních, květnatých a horských klenových bučin a suťových lesů. 

g) Monitoring invazních druhů organismů. 
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4 Závěrečné údaje  

4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany 

přírody podle jednotlivých zásahů (druhů činností) 

Druh zásahu (činnost)  Odhad množství 

(např. plochy) 

Četnost 

zásahu za 

období plánu 

péče 

Orientační 

náklady za 

období platnosti 

plánu péče (Kč) 

Údržba a obnova informačních tabulí 

jednorázově výměna 10–12 tabulí 1 250000 

Údržba a obnova vybavení naučné stezky 

Přirozený les včetně příp. likvidace vývratů 

z trasy 
10 objektů 5 250000 

Obnova značení hranice bezzásahového území cca 3000 m 1 20000 
Likvidace nepovolených dočasných 

staveb/zařízení dle aktuálního stavu 1 50000 

Značení hranic segmentů NPR včetně tabulí 

(2x za dobu platnosti Plánu péče)  cca 43 km 2 300000 

Sběr osiva nedostatkových dřevin (každoročně) dle úrody 10 400000 
Úklid odpadků dle množství 10 350000 

Budky* (čištění a údržba) cca 560 budek 
(včetně OP) 10 300000 

Transfery obojživelníků u Šolcova rybníku ** cca 1 km 10 1420000 

Údržba individuálních ochran (každoročně)  dle aktuálního stavu 10 240000 

Odstranění starých nefunkčních ochranných 

opatření (každoročně) dle aktuálního stavu 10 30000 

údržba tůní dle potřeby (pročištěním 

a odstraněním nakumulovaného sedimentu 

a listí). Je žádoucí také pokračovat v budování 

dalších tůní. 

dle aktuálního stavu 

+ 5 nových objektů 8 300000 

Lesnický účelový obnovní management 

(Stimulace přirozené obnovy, Úprava druhové 

skladby a prostorové struktury porostů, 

Dosadby chybějících dřevin, Ochrana výsadeb 

před okusem) 

dle aktuálního stavu 10 2600000 

N á k l a d y  c e l k e m  ( K č )  6 510 000 

Předpokládané orientační náklady jsou stanoveny pouze s ohledem na § 68 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. 

Finančně-právní stránka je vždy řešena až před realizací konkrétních zásahů.  
* - týká se území NPR a OP 
** - týká se pouze OP  
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4.3 Seznam používaných zkratek 
AOPK ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 
DRUSOP – digitální registr Ústředního seznamu ochrany přírody 
EVL - evropsky významná lokalita 
FSC - Forest Stewardship Council 
GND – geneticky nepůvodní dřeviny 
CHKO JH – Chráněná krajinná oblast Jizerské hory 
CHOPAV – chráněná oblast přirozené akumulace vody 
IO - individuální ochrana sazenice 
KPNV – koncepce práce s návštěvnickou veřejností 
LHP - lesní hospodářský plán 
LVS - lesní vegetační stupeň 
MZCHÚ - maloplošné zvláště chráněné území 
NDOP – Nálezová databáze ochrany přírody 
NI - návštěvnická infrastruktura 
NPR – Národní přírodní rezervace 
OP – ochranné pásmo 
OPK - ochrana přírody a krajiny 
PP - plán péče 
PSK - porostní skupina 
RP - regionální pracoviště 
ÚSES - územní systém ekologické aktvity 
VKP - významný krajinný prvek 
WWF - World Wide Fund for Nature = Světový fond na ochranu přírody 
ZCHD - zvláště chráněné druhy 
ZOPK - zákon o ochraně přírody a krajiny (zákon č 114/1992 Sb. v platném znění) 

4.4 Podklady pro plán péče zpracoval 
AOPK ČR – RP Liberecko 
 
Na zpracování se podíleli: 
IFER – ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o. 
RNDr. Richard Višňák, Ph.D. 
 
Plán péče není dílem autorským, ale úředním podle § 3 písm. a) zákona č. 121/2000 Sb. 

(autorský zákon). 
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5. Přílohy 
 
Tabulky: Příloha T1 – Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich 

Příloha T2 – Rámcové směrnice péče o les pro ochranné pásmo NPR dle 

souborů lesních typů 
Mapy:  Příloha M1 – Orientační mapa s vyznačením území  

Příloha M2 – Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného 
                      pásma  
Příloha M3 – Mapa dílčích ploch a objektů  
Příloha M4 – Lesnická mapa typologická  
Příloha M5 – Mapa stupňů přirozenosti lesních porostů  

 Příloha M6 – Mapa navržených zásahů  
Příloha M7 – Mapa cenných porostů v ochranném pásmu  

Vrstvy:  Příloha V1 – Digitální grafické znázornění průběhu hranic dílčích ploch  
Další přílohy: Mapa limitů z návrhu Koncepce práce s návštěvnickou veřejností pro 
                           Jizerské hory 
Příloha F1 – Vybraná fotodokumentace 
Protokol o způsobu vypořádání připomínek, kterým se zároveň plán péče schvaluje – bude 
vložen po schválení plánu péče. 
 
 


