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Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu 
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1. Základní identifikační a popisné údaje 

1.1 Základní údaje 
Název: Kladruby nad Labem 
Kód lokality: CZ0533698 
Kód lokality v ÚSOP: 6044 
Rozloha (ha): 450,0339 
Biogeografická oblast: kontinentální 
Zařazení EVL na evropský seznam: nezařazena 
Nařízení vlády o stanovení národního seznamu EVL: Nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení 
národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů – příloha č. 619a 
 

1.2 Způsob zajištění ochrany 

Zvláště chráněná území (ZCHÚ) 

NENÍ 

Ochranné pásmo zvláště chráněného území (OP ZCHÚ) 

NENÍ 

Navrhovaná kategorie ZCHÚ podle platného nařízení vlády 

NENÍ 

Smluvní ochrana dle § 39 ZOPK 

NENÍ 

Základní ochrana dle § 45c, odst. 2 ZOPK 

Celková rozloha území chráněného dle režimu základní ochrany (ha): 450,0339 
Relativní rozloha území chráněného dle režimu základní ochrany (%): 100 

Jiná území chráněná podle národní legislativy, evropské legislativy nebo mezinárodních úmluv v 
překryvu s EVL 

Ptačí oblasti 

NEJSOU 

1.3 Územně správní příslušnost 

Pardubický kraj 

Dotčené obce 

Kladruby nad Labem, Řečany nad Labem, Selmice, Semín 

Dotčená katastrální území 

Kladruby nad Labem, Labětín, Selmice, Semín 

 

 

 



 

 

1.4 Stručná charakteristika území 

Ekotop 

Geologie: Podél Labe a ve východní polovině EVL se nacházejí holocénní nivní sedimenty (hlína, písek, 
štěrk) fluviální geneze; v severozápadní části a při severním okraji převažuje svrchnopleistocénní navátý 
převážně křemenný světlý jemnozrnný písek eolického původu; v místech současných a bývalých mrtvých a 
slepých ramen řeky Labe, ve středu jižní části lokality se nacházejí organické převážně tmavě hnědé 
holocénní sedimenty (slatina, rašelina, hnilokal); v severozápadním cípu lokality se uplatňují minerálně 
pestré svrchnopleistocénní fluviální sedimenty (písek, štěrk). Území je součástí České tabule, Východočeské 
tabule, Východolabské tabule, Pardubické kotliny, Kunětické kotliny. 
Pedologie: EVL je z větší části pokryta fluvizeměmi modálními převážně z bezkarbonátových nivních 
sedimentů, při severním okraji EVL se nacházejí kambizemě arenické z písků a štěrkopísků (teras). 
Krajinná charakteristika: Krajinářsky i biologicky významné území zahrnující areál hřebčína s pastvinami, 
loukami, remízy, stromořadími starých dutých stromů, četnými alejemi lip a topolů, skupinami starých stromů 
v pastvinách a solitérními duby. Krajinný charakter doplňují zarůstající slepá říční ramena, tůně, jezírka, se 
zbytky původních lužních porostů. Reliéf je víceméně rovinný, typický pro střední tok řeky Labe, s četnými 
tvary fluviální činnosti zejména v jižní části (více či méně zazemněná slepá a mrtvá ramena, mělké protáhlé 
sníženiny, nízké vyvýšeniny apod.). Na EVL ze severu navazuje lesní komplex, na jihu tvoří hranici řeka 
Labe. Na západě a východě EVL přechází do kulturní krajiny tvořené především poli a kulturními loukami. 
EVL leží v nadmořské výšce 203 - 208 m n. m.                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Biota 

EVL tvoří především bezlesá vegetace. Převažují kulturní louky a pastviny rozdělené cestami, které jsou 
lemovány alejemi starých stromů. Přírodě blízké biotopy jsou soustředěny v jižní části EVL na břehu Labe, 
nazývané Mošnice. Zde převládají luční biotopy mezofilních ovsíkových (T1.1) a aluviálních psárkových luk 
(T1.4). Jejich společenstva jsou významně ovlivněna zemědělským hospodařením, většinou se jedná o 
chudší porosty s převahou trav a běžných druhů kulturních luk. Z významných druhů se zde vyskytují 
žluťucha lesklá (Thalictrum lucidum) a česnek hranatý (Allium angulosum). Výrazným krajinářským 
fenoménem Mošnice jsou remízy se zbytky porostů tvrdého luhu (L2.3) se starými duby letními (Quercus 
robur), doprovázenými dalšími listnáči (např. lípa srdčitá (Tilia cordata), javor babyka (Acer campestre), 
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), jilm vaz (Ulmus laevis), střemcha obecná (Prunus padus), olše lepkavá 
(Alnus glutinosa) aj.), místy s náznaky měkkého luhu (L2.4). Bylinné patro mívá výrazný jarní aspekt, který je 
později vystřídán nitrofilní vegetací, což je pro tento biotop typické. Kvalita jednotlivých porostů se liší a je 
dána lesnickým hospodařením. Na několika místech zůstala v Mošnici zachována stará labská ramena v 
různých stádiích zazemňování. Většinou se zde vyskytuje biotop makrofytní vegetace stojatých vod bez 
ochranářsky významných makrofyt V1G (tj. prakticky bez vegetace), v jednom rameni se zapojeným 
porostem stulíku žlutého (Nuphar lutea) se pak jedná o biotop makrofytní vegetace stojatých vod V1F. Na 
vodní biotopy v labských ramenech dále navazují biotopy mokřadní, především se jedná o monocenózy 
rákosu obecného (Phragmites autralis, biotop M1.1), případně vysokých ostřic (Carex sp. div., biotop M1.7). 
 
EVL je dlouhodobě známa jako významná entomologická lokalita. Nejvýznamnější je dlouhodobá přítomnost 
stabilních populací xylofágních druhů brouků lesáka rumělkového (Cucujus cinnaberinus) a páchníka 
hnědého (Osmoderma eremita), které jsou předmětem ochrany. Výskyt páchníka je vázán na staré dutinové 
stromy – především lípy a duby (aleje, solitéry, porosty v Mošnici), výskyt lesáka je spjatý s dožívajícími 
hybridními topoly (Populus x canadensis) ve vhodném stádiu rozpadu (červená hniloba); výskyt v alejích 
sloužících jako větrolamy a fragmentech lužních porostů navazujících na Labe. Z dalších druhů lze zmínit 
přítomnost zlatohlávka skvostného (Cetonischema aeruginosa), zlatohlávka tmavého (Oxythyrea funesta), 
střevlíka Ullrichova (Carabus ullrichii ullrichii), krasce lipového (Lampra rutilans), zlatohlávka Liocola lugubris, 
kovaříky Ampedus nigroflavus a Lacon querceus, chrobáka ozbrojeného (Odontaeus armiger), páteříčka 
Silis nitidula, květomila Prionychus ater, červenáčka Pyrochroa serraticornis, potemníky Neatus picipes, 
Corticeus fasciatus, Diaclina fagi, brouka Mycetophagus fulvicollis, lesáka Laemophloeus monilis, kornatce 
Gymnocharis oblonga, aj. 
Území je velmi cenné i z hlediska výskytu obratlovců - byl zde doložen výskyt 8 druhů obojživelníků (např.: 
čolek obecný (Triturus vulgaris), skokan skřehotavý (Rana ridibunda), skokan štíhlý (Rana dalmatina), kuňka 
obecná (Bombina bombina), rosnička zelená (Hyla arborea)), 4 druhů plazů - např. užovka obojková (Natrix 
natrix), více než 80 druhů ptáků, z nichž je 8 zvláště chráněných (z významných např.: dudek chocholatý 
(Upupa epops), holub doupňák (Columba oenas), krutihlav obecný (Jynx torquilla), žluva hajní (Oriolus 



 

 

oriolus), včelojed obecný (Pernis apivorus), sýček obecný (Athene noctua), lejsek šedý (Muscicapa striata), 
slavík obecný (Luscinia megarhynchos), ťuhýk obecný (Lanius collurio) a další), 10 druhů netopýrů - např. 
netopýr velký (Myotis myotis), netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus), netopýr nejmenší (Pipistrellus 
pygmaeus), netopýr parkový (Pipistrellus nathusii), netopýr rezavý (Nyctalus noctua) aj. 
 
V roce 2010 byla vytvořena studie (Kopecký et al.) hodnotící stav populací saproxylického hmyzu, ptáků a 
netopýrů v zájmovém území (území EVL a její bezprostřední okolí) s důrazem na předměty ochrany EVL. V 
rámci studie, bylo v území zaznamenáno více než 30 druhů zvláště chráněných živočichů dle ZOPK, na něž 
je také třeba při realizaci obnovy areálu brát zřetel.  
Porosty dřevin v území EVL byly autory studie rozděleny podle výskytu předmětů ochrany a jejich kvality s 
ohledem na nároky předmětů ochrany na kategorie K1 - K4 , z nichž nejhodnotnější (u kterých je třeba 
zajistit optimální péči) jsou kategorie K1 s doloženým výskytem předmětů ochrany a kategorie K2 s 
vhodnými perspektivními biotopy pro výskyt předmětů ochrany.  
Kategorie K3 zahrnuje jiné typy porostů (např. mladé porosty vhodného složení, ale bez perspektivy 
konečného stádia rozpadu porostu) u nichž lze vhodným managementem vytvořit příhodnější podmínky pro 
předměty ochrany, do kategorie K4 jsou zařazeny porosty navržené k celkové revitalizaci (geograficky 
nepůvodní dřeviny, exotické a invazní druhy) – příloha 6.5.  
 
V areálu NHK byli nalezeni dospělci nebo larvy lesáka rumělkového ve 22 stromech v silných populacích. 
Výskyt je hodnocen jako významný. V kategorii K1 bylo identifikováno 22 porostů, v kategorii K2 25 porostů.  
V případě páchníka hnědého bylo nalezeno 21 obsazených stromů, výskyt je rovněž hodnocen jako 
významný. V kategorii K1 bylo identifikováno 11 porostů, v kategorii K2 51 porostů.    
 
  



 

 

2. Stav EVL a předmětů ochrany 

2.1 Předměty ochrany a jejich cílový stav 

Druhy 

Název předmětu ochrany: lesák rumělkový Cucujus cinnaberinus 
Kód předmětu ochrany: 1086 

Stav předmětu ochrany při zařazení EVL do Evropského seznamu 
Populace Min Max Jednotka Kategorie Podíl 

populace 
Zachovalost Izolace Celkové 

hodnocení 
stálá 
populace 

- - - běžná 2 % ≥ p > 0 
% 

dobré 
zachování 

populace není 
izolovaná, leží 
uvnitř areálu 
rozšíření druhu 

dobrá 
hodnota 

Cílový stav předmětu ochrany: 
Cílem je udržet stávající populaci lesáka rumělkového (viz studie Kopecký et al., 2010). V rámci péče o EVL 
je potřeba zachovat a vytvářet vhodné biotopy - tzn. zajistit dostatek stromů ve vhodném stádiu rozpadu 
(dřevo s červenou hnilobou), včetně náhradních biotopů v případě obnovy topolových alejí a kácení z 
důvodu bezpečnosti. Je třeba postupovat takovým způsobem, aby byla dlouhodobě zachovaná kontinuita 
vhodných stanovišť. 

Název předmětu ochrany: páchník hnědý * Osmoderma eremita 
Kód předmětu ochrany: 1084 

Stav předmětu ochrany při zařazení EVL do Evropského seznamu 
Populace Min Max Jednotka Kategorie Podíl 

populace 
Zachovalost Izolace Celkové 

hodnocení 
stálá 
populace 

- - - běžná 2 % ≥ p > 0 
% 

dobré 
zachování 

populace není 
izolovaná, leží 
uvnitř areálu 
rozšíření druhu 

dobrá 
hodnota 

Cílový stav předmětu ochrany: 
Cílem je udržet stávající populaci páchníka hnědého (viz studie Kopecký et al., 2010). V rámci péče o EVL je 
potřeba zachovat a vytvářet vhodné biotopy - tzn. zajistit dostatek vyhovujících dutinových stromů s 
trouchem, včetně náhradních biotopů v případě obnovy hlavních lipových alejí a kácení z důvodu 
bezpečnosti. Je třeba postupovat takovým způsobem, aby byla dlouhodobě zachovaná kontinuita a 
prostorová propojenost vhodných stanovišť. 

* označuje prioritní druh 

2.2 Nároky předmětů ochrany 

Druhy 

Název předmětu ochrany: lesák rumělkový Cucujus cinnaberinus 
Kód předmětu ochrany: 1086  
Popis nároků předmětu ochrany: 
Lesák rumělkový je typický saproxylický druh hmyzu. Plochý tvar těla larvy i dospělce vypovídá o jeho 
způsobu života odehrávajícího se téměř výhradně pod kůrou stromů. Larvy lesáka rumělkového se vyvíjejí v 
hnijícím vlhkém, černohnědě zabarveném lýku pod uvolněnou borkou odumírajících, zlomených či padlých 
listnatých stromů. Preferovány jsou kmeny a silnější větve bez přímého kontaktu se zemí. Hlavní hostitelské 
rostliny jsou dub letní, buk lesní (Fagus sylvatica), topol osika (Populus tremula) a další topoly (Populus sp)., 
vrby (Salix sp.), jilmy a další listnáče. Najdeme ho jak v mohutných stromech, tak kmíncích a ulomených 



 

 

větvích o průměru 20 - 30 cm. Pro výběr hostitelské rostliny je důležitější odpovídající stupeň rozkladu lýka 
než druh stromu. V příznivých podmínkách nalezneme až několik desítek jedinců na malé ploše. Trofické 
nároky lesáka jsou doposud předmětem výzkumu, zřejmě jsou larvy i imaga částečně dravé a částečně se 
živí hnijícím lýkem s mycelii hub. Larvální vývoj trvá minimálně dva roky, larvy se kuklí koncem léta v typické 
podkorní komůrce, která ji chrání před predátory. Dospělí brouci se líhnou na podzim, přezimují na sušších 
místech pod kůrou stromů a na jaře se páří a kladou vajíčka. Dospělé brouky můžeme pozorovat od března 
do července, nejčastěji však v dubnu a květnu. 
Lesák rumělkový je znám z řady evropských zemí, nejsilnější populace žijí ve střední Evropě, zatímco na 
jihu a západě Evropy je velmi vzácný. Z ČR byl donedávna znám pouze z horských a podhorských 
nejzachovalejších lesů na severovýchodní Moravě a z lužních lesů na Soutoku Dyje a Moravy.  
Lesák rumělkový vyžaduje ke svému vývoji dostatečný počet odumírajících stojících, zlomených či mrtvých 
padlých stromů v souvislých lesních porostech s přirozenou skladbou dřevin, vyskytuje se však i v alejích a 
liniových výsadbách vhodné struktury. Jeho šíření v nížinách v posledních desetiletích je způsobeno 
dožíváním stejnověkých větrolamů, tvořených krátkověkými dřevinami, které byly ve 20. století hromadně 
vysazovány jako ochrana půdy proti erozi. Ve východní části Polabí nejčastěji obsazuje právě tyto dožívající 
liniové výsadby hybridních topolů. Rozpadající se porosty nabízí lesákovi biotop s potřebným stádiem 
odumírání lýka. Současná expanze druhu může být tedy pouze dočasným jevem, prognóza jeho dalšího 
vývoje v nížinných lokalitách je vzhledem k jednorázovému dožívání topolových výsadeb v rámci celé ČR 
nejistá. 
 
Příčinou ohrožení lesáka rumělkového je nedostatek vhodných biotopů, tedy dostatečného počtu vhodných 
odumírajících stojících i padlých stromů. To je způsobeno jejich plošným odstraňováním (likvidace starých 
stromů, úplné odstraňování souší, zlomů a padlých kmenů, výrazné zásahy do alejí a liniových porostů 
včetně kácení přestárlých topolových alejí z důvodu bezpečnosti), popř. velkoplošnou těžbou a změnami 
druhového složení porostu. Jeho populaci ohrožuje následná nedostatečná náhrada odstraňovaných 
biotopů. Dalším možným faktorem ohrožení může být i aplikace insekticidu v lokalitách jeho výskytu a 
blízkém okolí. Lesák rumělkový preferuje dřevo se snadno se odlupující kůrou a vyhledává spíše vlhčí 
substrát. V poslední době byla v nížinných místech výskytu zjištěna preference osluněných stromů, ale často 
bývá nalezen i na zcela zastíněných stromech. Limitním faktorem je tedy pravděpodobně pouze množství 
starých a dožívajících stromů.   
 
Pro přežití populací lesáka rumělkového je nutno zajistit kontinuální výskyt substrátu vhodného pro vývoj 
druhu, tj. zachovat na dané lokalitě co nejvyšší počet starých stromů a starého dřeva k přirozenému 
rozkladu. Výjimkou je případná likvidace stromů napadených tracheomykozami. Vhodné je maloplošné 
hospodaření s ponecháním vybraných stromů (jednotlivě či ve skupinách) v souvislém porostu na dožití (ca 
50/10 ha). Odvoz či likvidace přirozenou cestou padlých či zlomených stromů (např. i stromů pokácených 
bobrem), stejně jako dalších forem starého odumřelého dřeva, jsou možné jen ve velmi omezené míře. V 
případě výskytu v alejích a liniových porostech je pro zachování současného stavu třeba zamezit kácení a 
odstraňování topolů i dalších dřevin vhodné věkové kategorie. 
 
 

Název předmětu ochrany: páchník hnědý * Osmoderma eremita 
Kód předmětu ochrany: 1084 * 
Popis nároků předmětu ochrany: 
Z hlediska evropské i národní legislativy je páchníkovi hnědému věnována prioritní pozornost. Páchník 
hnědý je saproxylofágem, typickým druhem osídlujícím stromové dutiny. Larvy se živí trouchem ve stádiu 
tzv. červeného rozpadu. Ke svému životu potřebují stromový trouch určitého způsobu hnití a určité vlhkosti. 
Vývoj larev trvá dva až tři roky v závislosti na teplotě, vlhkosti a množství potravy. Larvy páchníka hnědého 
jsou nejčastěji nalézány v těchto druzích listnatých stromů: lípy, duby, vrby, ovocné stromy. 
Nejvýznamnějším faktorem je forma a stav trouchu v dutině. Osídlují dutiny především ve střední a horní 
části kmene. Páchník upřednostňuje dutiny v osluněných částech kmene nebo silných větvích, protože 
takové dutiny mají příznivější mikroklimatické podmínky. Jsou teplejší a larvy v nich tak mohou vyrůst 
rychleji. Proto lze často nalézt populace páchníka hnědého v solitérních stromech či alejích. Na rozdíl od 
jiných druhů našich zlatohlávků bývá však pravidelně nalézán i v osluněných dutinách u pat kmene. Tyto 
dutiny obývané páchníkem hnědým mohou zasahovat uvnitř kmene až pod úroveň okolního terénu. V 
zapojených porostech pak osídluje menší dutiny v korunách stromů. Imaga se objevují od května do září. 
Aktivují večer a v noci, dutinu však opouštějí jen výjimečně a létají velmi nerada, a to pouze na krátké 



 

 

vzdálenosti řádově v desítkách, zcela výjimečně až stovkách metrů. Živí brouci se vyznačují 
charakteristickým pachem, popisovaným jako pach juchtoviny (starých vydělaných kůží). 
 
Páchník hnědý se vyskytuje na dvou typech stanovišť. Prvním typem jsou porosty dnes klasifikované jako 
původní listnaté lesy, ve kterých se v minulosti většinou specificky hospodařilo (řídké pastevní lesy, střední 
lesy). Druhým typem jsou staré parky a aleje. Naprostá většina současných výskytů páchníka hnědého v 
České republice je známa právě z nich. Zachování alejí je klíčovým faktorem umožnění komunikace mezi 
mikropopulacemi. Populace na většině lokalit pravděpodobně pouze dožívají, protože se v blízkosti dnes 
osídlených stromů nevyskytují náhradní stromy vhodné do budoucna. Vzhledem k tomu, že došlo k 
fragmentaci původního areálu (odlesnění, věková stejnorodost lesních porostů, kácení starých stromů s 
dutinami), má páchník hnědý sklon k vytváření mikropopulací. V posledních letech se díky intenzivnějšímu 
výzkumu sice ukazuje, že se páchník hnědý např. ve východním Polabí vyskytuje na řadě lokalit, problémem 
je však malá hustota lokalit a tím vysoká míra jejich vzájemné izolace. Izolace dílčích populací je nežádoucí 
z pohledu dlouhodobé perspektivy přežívání předmětu ochrany v celém regionu. Izolované malé populace 
jsou více náchylné k vymření. 
 
Příčinou ohrožení páchníka hnědého je nedostatek vhodných biotopů. Ten je způsoben jejich odstraňováním 
(odstraňování listnatých stromů s dutinami, velkoplošná holosečná těžba v lesních porostech s výskytem 
páchníka, výrazné změny druhové skladby lesních porostů v porosty se stanovištně a geograficky 
nepůvodními druhy, rázná rekonstrukce alejí, odstraňování trouchu a chemická konzervace dutin, aplikace 
biocidů v lokalitách výskytu páchníka blízkém okolí). Jeho populaci ohrožuje následná nedostatečná 
náhrada odstraňovaných biotopů a izolovanost populací. Negativní je zarůstání solitérů a rozvolněných 
porostů náletem. 
 
Hlavním cílem managementu je zachování časové kontinuity výskytu dostatečného množství dutin na 
lokalitě.  
V případě lesních porostů spočívá management lokalit páchníka hnědého, podobně jako v případě dalších 
saproxylofágů, v zamezení velkoplošného holosečného obhospodařování. Pro jeho vývoj je nutné zachovat 
stojící dutinové i mrtvé stromy a zajistit lesnickou péči směřující k větší věkové a prostorové diferenciaci lesa. 
Vhodným způsobem obhospodařování lesa je výběrný či clonný způsob hospodaření, prováděný jednotlivým 
nebo skupinovitým výběrem, s ponecháním všech dutinových stromů a malých skupinek zdravých stromů 
mýtního věku (dubů, lip, jilmů, vrb a dalších vhodných dřevin) na dožití. V místech výskytu páchníka a v 
jejich nejbližším okolí by též bylo přínosné pěstovat porosty v rozvolněnějším zápoji, a tím docílit většího 
oslunění kmenů starých stromů. Zachovat je třeba aleje starých listnatých stromů podél lesních cest. Kácení 
vzrostlých vrb, topolů a dalších dřevin podél vodních toků ve vymezených územích je nepřípustné, ale 
prořezávky, vyřezání náletu a především pravidelné ořezávání (vzniknou hlavaté vrby a topoly) jsou naopak 
vhodné.  
V případě antropogenních biotopů (parky, aleje, solitéry) je nutné zamezit odstraňování dutinových stromů, 
popř. silných větví s dutinami. V případě nezbytně nutných bezpečnostních odstraňování stromů a větví, 
popř. odůvodněných rekonstrukčních zásahů v alejích, je nutné zajistit, aby skácené osídlené stromy byly 
ponechány jednu sezonu nedaleko místa výskytu, popř. na jiných blízkých vhodných místech, aby populace 
mohla osídlit jinou dutinu. V takových případech (které lze charakterizovat jako přímý zásah do biotopu 
zvláště chráněného druhu) je nutné získat odborný posudek a doporučení o přesném provedení sanačních 
prací. Odstranění celých alejí, stejně jako plošnou náhradu starých stromů v aleji za sadbové stromky je 
nežádoucí. Doplnění (dosadba a náhrada odumřelých stromů) a prodlužování alejí jsou však velmi vhodné, 
aby tak byly vytvořeny náhradní biotopy v budoucnu. Postupná dosadba vhodných druhů stromů (především 
domácích druhů listnáčů) je nutnou součástí aktivního managementu obzvláště v případě stejnověkých alejí. 
 
 

2.3 Řešení konfliktů při zajišťování požadavků různých předmětů ochrany EVL 
Konflikt není předpokládán 

2.4 Konflikt s jinými ochrannými režimy dle ZOPK 
Konflikt není předpokládán 

 

 



 

 

2.5 Využívání EVL a zhodnocení jeho důsledků pro předměty ochrany 

Stručná charakteristika a vliv činnosti 

EVL leží na území NKP Hřebčín v Kladrubech nad Labem ustanovené nařízením vlády č. 132/2001 Sb., 
evidované v Ústředním seznamu kulturních památek pod číslem rejstříku 16212/6-2096. Památka je 
chráněna již od roku 1958. Hřebčín je státní příspěvkovou organizací. Kromě NKP leží EVL také v 
památkové zóně Kladrubské Polabí stanovené opatřením obecné povahy č. 1/2015, v ÚSKP pod číslem 
rejstříku 2491. V současnosti probíhají aktivity směřující k zapsání území na Seznam světového kulturního a 
přírodního dědictví UNESCO. Koncepce obnovy areálu národního hřebčína je shrnuta v tzv. Management 
plánu (New Visit, 2010 - aktualizace 2012) - viz  doplňující dokumenty v přílohách, kap. 6.5. Management 
plán je pro NHK zásadním dokumentem. 
 
Požadavky na bezpečnost pohybu lidí a koňů v areálu, potřeba obnovy přestárlých alejí a rekonstrukce 
areálu dle požadavků hřebčína a památkové péče (s ohledem na snahu o zápis území na Seznam 
UNESCO) a nutnost zachovat populace předmětů ochrany určují specifika pro tuto EVL. V květnu 2016 byla 
přijata Dohoda o obecných zásadách obnovy a dalšího rozvoje areálu národní kulturní památky Hřebčína v 
Kladrubech nad Labem mezi Ministerstvem kultury, Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního 
prostředí – viz příloha 6.5. SDO je vytvořen v souladu s touto Dohodou. 
 
V areálu hřebčína je téměř půl tisíciletí kontinuálně realizován chov starokladrubských běloušů. Za oficiální 
dobu založení hřebčína je považován rok 1579, kdy nechal císař Rudolf II. povýšit původní koňskou oboru 
na císařský dvorní hřebčín. V současnosti je zde ustájeno přibližně 250 koní. Kromě aktivit spojených s 
chovem zde probíhají drezúrní a další závody a akce pro veřejnost, areál využívají také studenti SOU 
zemědělského v Kladrubech n. L (chov koní ani výchovné a rekreační využití areálu nemají zásadní přímý 
vliv na PO).  
 
EVL je vymezena mimo hlavní komplex budov v blízkosti zámku. Zahrnuje chovné dvory Josefov a 
Františkov. Větší části EVL tvoří kulturní krajina - areál je rozdělen alejemi (převážně lipovými, částečně 
jabloňovými), topolovými větrolamy a vodními kanály (jenž jsou často doprovázeny břehovými porosty) na 
pastevní dílce. V jižní části v návaznosti na řeku Labe se nachází pozůstatky slepých ramen a fragmentů 
lužních porostů, přecházejících do přírodně-krajinářského parku Mošnice. Jedná se o pozůstatek pastevního 
lesa s mohutnými letitými duby a skupinami solitérů, místy s výsadbami exotů a geograficky nepůvodních 
dřevin. Mošnice byla v 19. století vedena jako hospodářský les (porosty tvořené dubem a habrem obecným 
(Carpinus betulus). V letech 1894 - 5 bylo území sadovnickým způsobem upraveno (probírky porostů, 
formování skupin a solitér, výsadby pohledově zajímavých taxonů, budování cest). V nedávné minulosti byl 
park částečně využíván jako bažantnice. V současnosti se připravuje revitalizace parku směřující k 
odstranění smrkových clon, uvolnění vzrostlých stromů a dosadbě solitérů a skupin stromů.  
 
V blízké budoucnosti se plánuje dohodou ministerstev odsouhlasená razantní obnova hlavních lipových alejí 
v krátkém časovém rozpětí (resp. jednorázová) z důvodu zachování pohledových poměrů komponované 
krajiny (požadavek památkové péče). Jde o Selmickou alej o délce přes 3 km a 1,5 km dlouhou Řečanskou 
alej. Částečně již byla obnova hlavních lipových alejí  zrealizována - nové výsadby lip v důsledku 
nedostatečné zálivky a napadení krasci často zasychají. Násobný nárůst početnosti původně i v této lokalitě 
vzácného krasce lipového a dalších druhů krasců souvisí zřejmě s provedenou výsadbou stejnověkých lip v 
jedné lokalitě. 
 
Jádrovým územím výskytu páchníka hnědého je podle studie Kopeckého (2010) park Mošnice. V hlavních 
lipových alejích určených k jednorázové rekonstrukci nebyl výskyt páchníka tehdy přímo zaznamenán, ale 
jedná se o vhodný biotop jeho výskytu v kategorii K2. Vzhledem ke skrytému způsobu života lze jeho výskyt 
v těchto hlavních alejích předpokládat. Tuto skutečnost je třeba při plánované obnově alejí zohledňovat a 
zajistit případný transfer jedinců a provést další opatření v souladu se zásadami péče o předměty ochrany a 
platnou legislativou (více viz kap. 3.1). Je třeba respektovat požadavek vyplývající z meziresortní dohody a 
tato opatření směřovat mimo bezprostřední tělesa hlavních alejí. Přesný postup stanoví OOP. 
 
Lesák rumělkový má kromě Mošnice, luhů u Labe a slepého ramene "Březinův sen" v JV okraji EVL, 
centrum výskytu v kategorii K1 přímo doložený také v alejích hybridních topolů, které byly vysázeny kolem 
cest a vodotečí kolem roku 1937. Topolové linie jsou v současnosti již v havarijním stavu a nemají do 
budoucna perspektivu. Část jich už byla z bezpečnostních důvodů pokácena, na okrajích některých 
topolových alejí byly ponechány jednotlivé stojící stromy. Mrtvé dřevo topolů bylo v místě ponecháno jen v 



 

 

minimálním množství (pokud ano, tak většinou nařezané na příliš malé kusy; takováto úložiště neplní 
dostatečně funkci přirozených loggerů). V případě ponechávání mrtvého dřeva z hlavních alejí lip (kategorie 
K2) je situace obdobná – mrtvé dřevo bylo z již pokácených částí hlavních alejí z EVL odvezeno, což lze 
hodnotit jako negativní vliv na tento předmět ochrany. V případě výskytu páchníka hnědého v lípách v části 
Řečanské aleje mimo hranici EVL, bylo dřevo s larvami páchníka deponováno na vhodném místě v EVL. 
Entomologický průzkum v rámci vytváření seznamu dřevin realizovaný v Mošnici v roce 2016 naznačuje, že 
toto opatření bylo zřejmě účinné a páchník hnědý osídlil dříve neosídlené stojící stromy v bezprostřední 
blízkosti tohoto loggeru.  
 
Populace páchníka hnědého i lesáka rumělkového jsou podle dostupných znalostí v současnosti v EVL 
stabilní a vyhovující. Při obnově areálu NHK, která je plánována z hlediska požadavků památkové péče a 
zajištění bezpečnosti, by měla být věnována maximální pozornost zajištění kontinuálního dostatku vhodných 
biotopů pro PO. 
 
Z dohody mezi ministerstvy (viz výše) mj. vyplývá potřeba vytvoření seznamu dřevin, které je nutno prioritně 
zachovat jakožto jádrové zóny výskytu předmětů ochrany EVL. Seznam bude popisovat a v 10 - ti letých 
cyklech hodnotit stav dřevin vzhledem k jádrovým zónám. Vytvoření seznamu bylo v době psaní tohoto SDO 
v přípravné fázi. Více také v kap. 3.1 – odstavec Další opatření.  
 
Pro potřeby přípravy SDO, následného vytváření seznamu dřevin a celkové koncepce obnovy areálu 
hřebčína byla autorem Management plánu vytvořena mapa provozně bezpečnostních zón areálu NHK - viz 
příloha 6.5. V zóně bezpečnosti I. stupně je odstraňování potenciálu nebezpečí zásadní prioritou (jedná se o 
intravilán obcí Kladruby n. L. a Selmice - ty jsou mimo hranice EVL, dále o linie páteřních cest s denním 
pohybem lidí, hlavní cesty a komunikace, zóny chovných dvorů, statků a objektů). V zóně bezpečnosti II. 
stupně je odstraňování potenciálu nebezpečí zásadní prioritou v případě bezprostředního nebezpečí a 
havarijních stavů (linie cest s častým pohybem lidí, kočárové cesty a hypostezky).  
 
 

2.6 Související platné dokumenty ve vztahu k předmětům ochrany dle speciálních 
zákonů 

Lesní hospodářské plány / lesní hospodářské osnovy 

Typ dokumentu: LHP 
Přírodní lesní oblast: 17 Polabí 
Lesní hospodářský celek / zařizovací obvod: Národní hřebčín Kladruby nad Labem 
Výměra LHC / zařizovací obvod v EVL (ha): 47,5 
Období platnosti LHP (LHO): 1. 1. 2016 - 31. 12. 2025 
Organizace lesního hospodářství: Národní hřebčín Kladruby nad Labem 
Nižší organizační jednotka:  

Další dokumenty 

Název: Dohoda o obecných zásadách obnovy a dalšího rozvoje areálu národní kulturní památky Hřebčína v 
Kladrubech nad Labem uzavřená mezi ministerstvem kultury, zemědělství a životního prostředí 
Platnost od: 30. 5. 2016 
Poznámka: Z Dohody vyplývá potřeba vytvoření seznamu dřevin v areálu, které je nutno prioritně zachovat 
jakožto jádrové zóny výskytu předmětů ochrany; seznam má být stanoven mimo hlavní aleje a místa s 
prioritní potřebou bezpečnosti. 
Název: Management plán Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem 
Platnost : - 
Poznámka: Zpracovatel projektové dokumentace - studio New Visit - Ing. et Ing. Tomáš Jiránek. Vytvořeno 
v r. 2010, aktualizováno 2012; určující dokument pro koncepce obnovy areálu. 
  



 

 

3. Péče o EVL 

3.1 Popis optimálního způsobu péče o předměty ochrany 
SDO  je odborným koncepčním dokumentem - vlastní výkon péče o předměty ochrany EVL závisí na místně 
a věcně příslušném orgánu ochrany přírody. Veškeré zásahy a opatření je třeba provádět se souhlasem 
vlastníka a v souladu s platnou legislativou. Opatření je třeba konzultovat s orgány ochrany přírody a 
památkové péče. 
 
Lesák rumělkový  
 
Lesák rumělkový je oproti páchníkovi hnědému pravděpodobně poměrně aktivní letec. Pro přežití jeho 
populací je však obecně nutno v EVL zajistit kontinuální výskyt substrátu vhodného pro vývoj druhu, tj. 
zachovat v současných podmínkách i v budoucnosti na dané lokalitě co nejvyšší počet starých a dožívajících 
stromů. Druh dřeviny v případě lesáka rumělkového nehraje velkou roli, jeho výskyt závisí spíše na 
přítomnosti vhodného lýka v potřebném stadiu tlení. Tento druh biotopu se v EVL v současné době vyskytuje 
především v porostech hybridních topolů. Z důvodu plánovaných bezpečnostních zásahů do liniových 
výsadeb hybridních topolů, je zcela zásadní přistoupit neodkladně také k aktivnímu vytváření nových 
vhodných biotopů. 
 
Péče o stávající biotopy 
 
Liniové porosty hybridních topolů: 
V optimálním případě je třeba zabránit nárazové obnově těchto porostů. Ideální by bylo obměňovat liniové 
porosty postupně, po malých celcích. Tuto zásadu ovšem nebude možné vzhledem ke specifikům areálu 
(zejména prioritním požadavkům provozní bezpečnosti) na řadě míst zcela dodržet. Jako zásadní se jeví 
minimalizovat odstraňování dožívajících stromů, případně části ležícího mrtvého dřeva větších průměrů z 
větrolamů, břehových porostů a alejí zejména v místech mimo bezpečnostní priority.  
Je nezbytně nutné - i v případě bezpečnostního kácení zachovat pro lesáka rumělkového dostatek vhodných 
biotopů – zejména v jádrových územích kategorií K1 a K2. Pokácení celého stromu je až nejzazší možností 
z pohledu předmětu ochrany. Před samotným kácením je třeba upřednostňovat nejprve bezpečnostní ořez 
stromů (provést ořez potenciálně nebezpečných větví, nebo částí kmene za účelem odlehčení a stabilizace 
koruny), popř. ponechávání stojících torz na dožití, které oproti ležícímu mrtvému dřevu poskytují lesákovi 
daleko příznivější podmínky. Proto je třeba tuto možnost ošetření stromu upřednostňovat před kácením. 
Torza lze postupně ještě seřezávat podle aktuálních bezpečnostních požadavků. Pokud tomu bezpečnostní 
situace jinak nedovolí, je žádoucí ponechávat na místě alespoň částečně vysoké pařezy. Vysoké pařezy 
zvyšují a diverzifikují nabídku mrtvého dřeva (čím větší, tím lepší, nejméně 1, 5 m vysoké o průměru min. 30 
cm). Žádoucí je také ponechávání nízkých pařezů k rozpadu, (nefrézovat a neošetřovat biocidy). Vhodné 
mrtvé dřevo z kácení (s červenou hnilobou) by mělo být v maximálně možném objemu ponecháváno k 
rozpadu v porostech nebo na vybraných místech v EVL jako přirozená broukoviště (loggery), ve kterých 
může lesák dokončit vývoj – umístění loggerů je žádoucí vytipovat za spolupráce vlastníka a odborníků 
ochrany přírody a památkové péče. Část kmenů je vhodné zapustit do země na stojato a opatřit místo 
informační tabulí vysvětlující toto opatření. Je žádoucí ponechávání celých větších klád (zásadně 
neodkorněných), s ohledy na možnosti manipulace je možné kmeny nakrátit na špalky nejméně 2 m, raději 4 
m dlouhé. Rozřezání kmene na menší špalky je zcela nevhodné vzhledem k možnosti zcizení i odlišným 
podmínkám tlení dřeva. Na rozdíl od loggerů pro páchníka hnědého by měly být topolové loggery umístěny 
na stinnějších, vlhčích stanovištích. V případech, které lze charakterizovat jako přímý zásah do biotopu 
zvláště chráněného druhu, je stejně jako v případě páchníka hnědého, nutné získat patřičná rozhodnutí a 
stanoviska OOP. 
 
Lesní porosty: 
Péče o lesáka rumělkového v lesních porostech na PUPFL je řešena v Rámcové směrnici hospodaření pro 
lesní stanoviště (příloha 6.4). 
V nivách řek je v obecné rovině zásadní nesnižovat zastoupení listnáčů s měkkým dřevem (topoly a vrby), 
bránit nahrazení měkkého luhu tvrdým luhem a listnáčů jehličnany a vyloučit holosečné hospodaření. Je 
třeba udržovat co nejvyšší množství dožívajících stromů a též i mrtvého dřeva v porostech, a to v množství 
alespoň 30-40 m3/ha. 
 
U nejzachovalejších fragmentů luhů navazujících na Labe je žádoucí zachovat přirozenou kontinuitu obnovy 
a rozpadu porostu (tedy hospodaření s minimálními zásahy) ve smyslu ponechávání topolů ale také jiných 



 

 

druhů dlouhověkých stromů k dožití. V případě, že by padlé stromy zasahovaly do okolních polí a luk, je 
možné přemístit dřevo na okraj porostu do EVL (loggery). Z bezpečnostních důvodů je možné ohrožující 
stromy zkrátit na torza (toto řešení upřednostňovat před kácením) a ostatní dřevo ponechat v místě k 
přirozenému rozpadu. U listnatých dřevin není přípustné odstraňovat a odkorňovat plošně zlomy, torza 
kmenů a na zemi ležící kmeny a silné větve. 
Případná dosadba v těchto porostech je vhodná pouze v místech, kde je již kostra porostu rozpadlá. Žádoucí 
je také použít zároveň s hybridním topolem a topolem černým (Populus nigra) dlouhověké doprovodné 
výsadby dubu letního, jilmu vazu a lípy srdčité, ve smyslu založení kosterních dlouhověkých solitérů v „lužní 
topolině. Není vhodné dosadby rychle rostoucích dřevin prořezávat, naopak je žádoucí některé konkurenčně 
slabší jedince ponechat v porostu k dožití „nastojato“. Vybrané dřeviny je vhodné veteranizovat. 
Ve stávajících hybridních topolinách, jakož i v porostech s vysokým zastoupením jehličnanů, či nepůvodních 
exotů (kategorie K3 a K4), je třeba rekonstrukce porostu - dosadby hybridního topolu, původního topolu 
černého a doprovodných dlouhověkých dřevin jsou zde zcela zásadní pro dlouhodobý pozitivní vývoj 
cílového druhu. V areálu Mošnice je v rámci obnovy ze strany památkové péče požadavek na respektování 
dochované taxonomické skladby dřevinných porostů (z doby před masivními výsadbami jehličnanů v 70. 
letech 20. st.) a uchování historické a vizuální integrity. Toto není v rozporu s ochranou PO. Zmíněné 
výsadby hybridních a původních topolů budou prováděny na vybraných místech nerušících pohledové 
poměry. 
 
Zajištění kontinuity biotopů 
 
-  Výsadby 
Zásadní je nepřerušená obměna starých hybridních topolů, při čemž by se celková plocha vhodného biotopu 
lesáka rumělkového neměla zmenšovat. Výsadbu hybridů topolu ve výši 10-15% je třeba dotovat dosadbami 
geograficky původních ekotypů sazenic topolu černého. Je vhodné použít v kombinaci s dalšími rychle 
rostoucími dřevinami – vrbami a topolem osikou. Jako dlouhověké doprovodné výsadby stabilizující liniový 
porost lze pomístně použít dub letní, jilm vaz, s příměsí olše a jasanu ztepilého. 
Výskyt lesáka rumělkového ve východním Polabí je relativně novým jevem a jeho dosud známé lokality jsou 
téměř výhradně svázány s výsadbami hybridních topolů, nebo tyto topoly rostou v jejich blízkosti. Při péči o 
EVL Kladruby nad Labem je nutné vycházet z tohoto faktu a z principu předběžné opatrnosti. Není totiž jisté, 
jak se budou jeho populace po současné gradaci v Polabí početně vyvíjet. Proto je žádoucí ve vhodných 
biotopech, tedy především okolo starých labských ramen, ale též při obnově některých liniových porostů, 
zvláště podél místních vodních toků, vysazovat i tyto byť nepůvodní dřeviny, dokud se neprokáže, že ostatní 
dřeviny jsou v podmínkách teplého, suchého východního Polabí schopny zajistit jeho dlouhodobý příznivý 
vývoj.  
 
-  Veteranizace dřevin 
V případě nedostatku dřevin ve vhodném stádiu rozkladu (s červenou hnilobou), lze na vhodných místech 
(nerušících pohledové poměry) ponechávat a případně i cíleně vytvářet 2-3 m vysoké pahýly hybridních 
topolů i dalších listnáčů, případně vybrané stromy cíleně narušovat. Urychlí se tím vznik vhodného substrátu 
pro vývoj larev. 
 
 
Další opatření 
Jsou uvedena společně s opatřeními pro páchníka hnědého na konci kapitoly 3.1. 
 
Páchník hnědý  
 
Při zajišťování péče o předmět ochrany je třeba vycházet z jeho biotopových nároků. Je třeba zajistit jak 
dostatek vhodných biotopů v současnosti, tak jejich dlouhodobou perspektivu. Základem péče o předmět 
ochrany na lokalitě je ponechání starých dutinových stromů a zajištění časové a prostorové kontinuity 
existence dostatečného množství velkých dutin s výskytem trouchu. Neméně důležitá je zachování 
vzájemného prostorového propojení a komunikace mezi mikropopulacemi. Páchník hnědý je druh s nízkou 
letovou aktivitou dospělců, je proto důležité aby stromy s dutinami tvořily prostorově propojený celek, kde 
většina jednotlivých stromů nebude od sebe navzájem vzdálena více než sto, maximálně však tři sta metrů. 
V případě izolace jednotlivých dílčích populací hrozí jejich genetická degradace. Z důvodu plánované 
jednorázové rekonstrukce hlavních alejí je zcela zásadní přistoupit neodkladně také k aktivnímu vytváření 
nových vhodných biotopů. 
 
 



 

 

Péče o stávající biotopy 
 
Aleje, solitéry: 
Péče o stávající biotopy předmětu ochrany spočívá především v ponechávání starých dutinových stromů na 
dožití v maximální možné míře. Při kácení starých stromů a stromů s dutinami bude postupováno podle 
pravidel stanovených příslušnou výjimkou OOP. K zajištění stabilizace a prodloužení životnosti těchto stromů 
je žádoucí provádět průběžně pravidelnou péči ořezáváním. Při ošetření bezpečnostním řezem, který se v 
největší míře vztahuje na ořez suchých a nebezpečných větví, by měly být ponechávány bezpečné části 
větví a pahýlů na stromě. Řezy by měly v potřebné míře respektovat přirozené vylamování větví a to 
především při tvorbě architektury torza. Je žádoucí udržovat aleje, solitéry a skupinky solitérů bez podrostu 
křovin.  
 
Odstranění celých alejí nebo jejich podstatných částí, stejně jako plošná náhrada starých stromů v aleji za 
mladé výsadby, se jeví jako nežádoucí. Kácení stromů je vždy krajním řešením, ale vzhledem k charakteru 
lokality, požadavkům památkové péče a prioritní potřebě zajištění bezpečnosti, bude v areálu NHK v 
některých místech nevyhnutelné.  
 
Před prováděním větších zásahů do korun a kácením stromu je třeba nejdříve provést kontrolu, zda nejsou 
redukované části obsazeny páchníkem (při pádu větví z větších výšek při ořezu stromů vzniká riziko, že larvy 
nepřežijí náraz). Pokud ano a je možné trouch s larvami i dospělci z dutiny vybrat ještě před pokácením či 
odřezáním, je třeba zajistit transfer vývojových stádií páchníka hnědého na náhradní stanoviště. V případě 
nalezení vysypaných jedinců páchníka po kácení (jeho přítomnost nemusí být vždy zjevná) je rovněž třeba 
zajistit záchranný transfer (larvy a dospělce co nejšetrněji přenést i s veškerým trouchem do náhradní dutiny 
v blízkosti zásahu; v případě vyššího počtu jedinců lze využít např. vysoký zastřešený pařez s dutinou, nebo 
lze uměle vyhloubit dutinu do listnatého stromu - lípa, dub, vrba, aj.).  
 
V případech, které lze charakterizovat jako přímý zásah do biotopu zvláště chráněného druhu, je nutné 
získat patřičná rozhodnutí a stanoviska OOP a odborný posudek s doporučením přesného provedení 
sanačních prací, v případě havarijního kácení a zjištění výskytu páchníka je nutná konzultace s OOP (KÚPK 
odd. ochrany přírody, případně ČIŽP) – např. stanovení podmínek záchranného přenosu (při zásazích v 
areálu nelze opomíjet ani výskyt ostatních zvláště chráněných druhů živočichů). 
 
V případě nutných bezpečnostních opatření, popř. odůvodněných rekonstrukčních zásahů v alejích, je 
doporučováno přednostně provádět sesazení koruny, v případě nevyhnutelného kácení ponechávat stojící 
torza stromů, která lze postupně zkracovat; kmeny stromů “na výšku” zachovávají nejvhodněji biotop 
stávající populace. Ponechávání stojících torz je pro ochranu saproxylického hmyzu zcela zásadní. Při 
vytváření torz je vhodné, aby na nich byla ponechána alespoň jedna vyživující větev. Bez ní kmen brzy 
vyschne, změní se fyzikální vlastnosti dřeva a mikroklimatické podmínky v dutině. Pokud nelze z 
bezpečnostních důvodů ponechávat torza, je vhodné alespoň částečně ponechávat vysoké pařezy s 
dutinami (nejméně 1,5 m). Velký význam má také ponechání nízkých pařezů s dutinami k rozpadnutí; ty by 
se neměly frézovat a ošetřovat biocidy. Vrchní část dutiny vhodně zastřešit proti dešti. 
 
Pokud dojde k plánované jednorázové obnově hlavních alejí (Selmická a Řečanská) dle požadavků 
památkové péče (v krátkém časovém rozpětí, jednodruhová výsadba o shodném věkovém zastoupení) - je 
třeba i v tomto případě zachovat alespoň v minimální míře vhodné biotopy páchníka výše zmíněným 
způsobem a zachovat tak propojenost mikropopulací. Na pohledově neexponovaných místech, která 
nebudou bránit jednorázové obnově celé aleje - tzn. mimo samotné těleso aleje - např. při kříženích s 
vedlejšími liniovými porosty ponechávat vzrostlé stromy s dutinami, v případě bezpečnostních rizik torza, či 
vysoké pařezy, zvážit ponechání alespoň nízkých pařezů s dutinami přímo v tělese hlavních alejí. 
 
Dále je vhodné u stojících starých stromů a torz zastřešovat větší dutiny, do kterých díky nevhodné orientaci 
zatéká dešťová voda. Při případném zastřešení dutin je důležité zachování mikroklimatu osídlených dutin. 
Proto není vhodné radikální zastřešení dosud otevřené osídlené dutiny nebo například silné prořezání větví 
v okolí vstupu do dutiny, protože se tím změní oslunění a proudění vzduchu v jeho okolí. 
 
V případě nutného kácení ponechat vhodné kmeny a větve s dutinami nedaleko místa zásahu, popř. na 
jiných vybraných místech v EVL, jako přirozené loggery. Umístění loggerů je žádoucí vytipovat za 
spolupráce vlastníka a odborníků ochrany přírody a památkové péče. Přežívání populací páchníků v 
pokácených nebo padlých stromech je problematické, jde většinou jen o dokončení vývoje larev. Další 
vajíčka nejsou s velkou pravděpodobností do takového habitatu již kladena a larvy se navíc často stávají 



 

 

potravou drobných savců nebo ptáků. Z tohoto důvodu je vhodné uzavřít velké dutiny deskami s 
ponecháním malého otvoru pro možnost výletu brouků. Navíc u pokácených kmenů existuje riziko zcizení 
volně ložené dřevní hmoty. Přesto je nezbytné ponechat na vhodném místě v EVL z pokácených stromů 
alespoň nejmohutnější část kmene s vysokou koncentrací dutin, případně i kosterní větve s dutinami. Klády 
(nebo části kmene o délce minimálně 2 m, lépe 4 a více m dlouhé – s ohledem na možnost manipulace) by 
měly být ponechány na takovém místě, kde je dostatek slunečního osvitu kvůli zachování mikroklimatických 
podmínek. Při manipulaci s dřevní hmotou je nutné zajistit otvory ve kmenech tak, aby z nich nevypadával 
trouch, případně vývojová stádia předmětu ochrany. Je vhodné část kmenů zapustit do země na stojato a 
opatřit místo informační tabulí vysvětlující toto opatření. Ležící kmeny mohou být využívány jako překážka 
pro koně. Vytvoření loggerů z mrtvého dřeva (ať už ležícího nebo stojícího) se oproti ponechávání stojících 
torz, zlomců, popř. vysokých pařezů jeví jako nejméně účinné a nelze jej považovat za dostatečné 
kompenzační opatření; s ohledem na plánovanou razantní obnovu alejí v areálu je ovšem nutné. Vhodné 
biotopy je třeba průběžně udržovat a aktivně vytvářet (viz zajištění kontinuity a konektivity biotopů níže). 
 
 
Nepřípustné je vybírání trouchu (kromě transferu larev z ošetřených stromů, viz výše), vypalování, chemická 
konzervace dutin a používání biocidů (více v dalších opatřeních společných pro oba předměty ochrany).  
 
Péče o páchníka hnědého v alejích na PUPFL je společně s lesními porosty řešena v Rámcové směrnici 
hospodaření pro lesní stanoviště - příloha 6.4. (Jde zejména o aleje spojující Mošnici s lesním komplexem 
na S hranici EVL.) 
 
Lesní porosty: 
Obecně je v lesních porostech třeba zamezit velkoplošnému holosečnému obhospodařování a zajistit 
věkovou a prostorovou rozrůzněnost. Vhodným způsobem obhospodařování založený na výběrných 
principech těžby, prováděný jednotlivým nebo skupinovým výběrem, s ponecháním všech vhodných 
dutinových stromů a malých skupinek zdravých stromů mýtního věku (dubu, lip, jilmů, vrb a dalších 
vhodných dřevin) na dožití. 
 
V lesních porostech v Mošnici je žádoucí odstranění smrkových clon v krátkém časovém horizontu, uvolnění 
zarůstajících vzrostlých solitérů a skupin solitérů a prořeďování porostů směřující k rozvolněnému 
pastevnímu typu lesa. Lesní porost kolem mohutných dubů je třeba udržovat tak, aby byla zachována 
vysoká expozice koruny a vrchních partií kmenů slunečnímu světlu. Uvolňování by mělo být postupné, aby 
nedošlo k prudkým změnám stanovištních poměrů. Vhodná je dosadba mladých dlouhověkých dřevin 
(zejména dubů, lip, jilmů apod.) v kombinaci s rychle rostoucími dřevinami jako např. vrba. Mrtvé dřevo 
listnáčů by mělo zůstat na místě k zetlení. Požadavek památkové péče, aby bylo při obnově porostů 
postupováno z hlediska uchování historické a vizuální integrity a respektována autenticita druhové skladby 
komponovaného krajinářského parku, není v rozporu s ochranou PO. 
 
U stanovišť, kde se zároveň vyskytuje lesák rumělkový, je třeba určité opatrnosti. Zejména nejzachovalejší 
luhy u Labe by měly být ponechávány spíše v režimu minimálních zásahů. V případě potřeby provádět 
pouze nutné zásahy směřující k zajištění bezpečnosti (preferující zachování stojících torz před kácením). 
Veškeré mrtvé dřevo je třeba ponechat k zetlení (pokud by z důvodů provozní bezpečnosti nebylo možné 
nechat dřevo ležet přímo na místě, ponechávat k zetlení v blízkosti zásahu). Dosadby provádět na místech 
přirozeného rozpadu porostů. V místech s výsadbami není vhodné dosadby rychle rostoucích dřevin 
prořezávat, naopak je žádoucí některé konkurenčně slabší jedince ponechat v porostu k dožití „nastojato“. 
 
V okraji lesa navazujícího na severní hranici EVL je potřeba uvolnit a prosvětlit linii vzrostlých stromů, popř. 
ponechat perspektivní mladé jedince. 
 
V jádrové zóně K2 výskytu páchníka na okraji slepého ramene Březinův sen rostou mohutné staré duby - 
vhodné je jejich citlivé uvolnění, případně ošetření prodlužující jejich životnost a ponechávání perspektivních 
mladších jedinců v jejich okolí. 
 
Zajištění kontinuity a konektivity biotopů 
 
Při péči o EVL je třeba vzít v úvahu hledisko zajištění časové kontinuity biotopů, protože vytvoření vhodného 
biotopu pro předmět ochrany je dlouhodobý proces. Nestačí pečovat o stávající vhodné biotopy, nutná je 
aktivní tvorba stanovišť. Je důležité zachovávat také prostorovou strukturu alejí a rozptýlené zeleně v areálu 
- zajistí se tak komunikace mezi jednotlivými mikropopulacemi v EVL, případně populacemi těsně za hranicí 



 

 

EVL v blízkosti hlavních budov hřebčína a mikropopulací u Labe, které byly z důvodu zásadních připomínek 
vyjmuty z původního návrhu vedení hranic EVL.  
 
- Výsadba a dosadba 
Dosadba a náhrada odumřelých stromů v liniích a prodlužování alejí s použitím domácích druhů listnáčů je 
velmi vhodná obzvláště v případě stejnověkých alejí.  
Nové výsadby liniových porostů začít provádět co nejdříve - vhodné kombinovat dlouhověké dřeviny - duby, 
lípy aj. s rychle rostoucími, zejm. vrbami. Možné jsou nové výsadby jabloňových alejí s použitím místních 
vysokokmenných odrůd, nebo výsadby vrb kolem vodotečí. 
Výsadby solitérů a skupin solitérů na pastvinách (s použitím dlouhověkých původních dřevin). 
 
- Aktivní tvorba a urychlování vzniku dutin 
Dalším možným aktivním opatřením je pollarding - tzv. vrškové hospodaření. Jedná se o management, který 
zvyšuje pravděpodobnost výskytu vhodných dutin i v relativně mladých stromech. Typickým druhem tohoto 
hospodaření je seřezávání hlavatých vrb; v areálu také najdeme takovouto alej hlavatých vrb - vede podél 
cesty od Mošnice k Selmické aleji. Takto seřezávané vrby, mají zásadní význam pro celkovou biodiverzitu a 
fungují jako dřeviny zpevňující břehy – jejich použití je tedy vhodné kolem vodotečí a vodních kanálů. Stromy 
je možné seřezávat již od mala, rovněž ořez vzrostlejších stromů snáší řada druhů listnáčů bez větších 
problémů (kromě vrb, lípy, ale např. i dubu lze seřezávat a velice úspěšně vytvářet dutiny i u jiných druhů 
listnáčů). Takto pěstěné stromy je třeba v intervalech cca 5 - 10 let pravidelně ořezávat, aby se zvýšila jejich 
životnost.  
V případě nedostatku vhodných dutin lze přistoupit také k veteranizaci dřevin, kdy se strom záměrně 
částečně narušuje a tím se urychluje vznik dutin, zároveň je ale takovýto senescentní strom schopný 
dlouhodobě přežívat a poskytovat potřebný biotop. 
 
Další opatření společná pro oba předměty ochrany 
 
- Seznam dřevin: 
Pro lokalitu bude vytvořen seznam dřevin, které je nutno prioritně zachovat jakožto jádrové zóny výskytu 
předmětů ochrany EVL. Tento požadavek vyplývá z dohody ministerstev - viz příloha 6.5. Seznam bude 
popisovat a v 10 - ti letých cyklech hodnotit stav dřevin s ohledem na potřeby předmětů ochrany. Na základě 
vytvořeného seznamu budou navržena účinná konkrétní managementová opatření na zajištění vhodných 
podmínek pro předměty ochrany (prodloužení životnosti  stromů - zdravotní a bezpečnostní řez, odlehčovací 
řezy či snížení těžiště kmene u potenciálně nestabilních stromů, částečné zastřešení dutin, realizace nových 
výsadeb a dosadeb stromů, tvorba dutin apod.). Opatření, zejména náhrady starých alejí a nové výsadby 
mající vliv na podobu NKP, budou konzultovány příslušným orgánem státní památkové péče. 
 
- Ochrana výsadeb proti škůdcům 
U mladých výsadeb je žádoucí zajistit jejich následnou péči - udržovat výsadby v dobré zdravotní kondici 
např. dostatečnou zálivkou, která mj. přispívá k větší odolnosti proti napadení brouky (viz napadení mladých 
lip krascem lipovým v kap. 2.5). Vhodné je udělat preventivní opatření jako např. omotat kmínky ochrannou 
tkaninou apod. Z hlediska prevence proti napadení brouky a zvýšení ekologické stability alejí, je velice 
vhodné vysazovat vícedruhové aleje (kromě lípy vysazovat zároveň také další dlouhověké druhy dřevin). U 
výsadeb by měl být pravidelně prováděn pěstební ořez vedoucí k zapěstování silných dlouhověkých jedinců. 
 
- Ochrana výsadeb proti okusu: 
Vzhledem k tomu, že se EVL nachází v areálu hřebčína a je využívána jako pastvina kladrubských koní, je 
zde poměrně vysoké riziko okusu stromů vysazených na pastvinách, kde se pasou koně. Proto je nutné na 
pastvinách vysazovat již větší stromky a zároveň tyto výsadby chránit proti okusu dostatečně robustními 
zábranami. 
 
- Používání biocidů v celé EVL a v pásu 50 m kolem EVL, případně v navazujících biotopech příznivých pro 
výskyt páchníka hnědého či lesáka rumělkového (další aleje v obci a jejím okolí, les navazující na severní 
hranici EVL, lokalita " Na jitrech" aj.) je nežádoucí a mělo by být prováděno pouze na základě konzultace s 
OOP. V úvahu připadají pouze aplikace takových biocidních látek, u kterých se nepředpokládá negativní vliv 
na předmět ochrany a jeho biotop (např. formou bodové aplikace, nikoli plošné). Je třeba obezřetnosti při 
používání nátěrů na překážky pro koně a ohrazení pastvin. 
 
 
 



 

 

- Vzdělávání: 
Je vhodné např. u kmenů ponechaných k rozpadu, či při rozsáhlejším ořezu stromů na torza a ponechávání 
vysokých pařezů umístit na frekventovanějších místech informační tabule s vysvětlením prováděných 
opatření. Je na místě zvýšit touto vzdělávací formou pozitivní vnímání předmětů ochrany EVL ze strany 
široké veřejnosti a zvýraznit tím tak, kromě nesporných hodnot kulturně-památkových, rovněž biologickou 
unikátnost území areálu hřebčína. Lokalita je vhodná k prezentaci synergických zájmů památkové péče a 
ochrany přírody. Z toho důvodu je možné v areálu vytvářet prvky návštěvnické infrastruktury, které budou 
vhodnou formou tento aspekt návštěvníkům přibližovat. 
 
- Při opravách cest nesmí být poškozeny kořenové náběhy stromů ani kůra kmenů, asfaltový povrch nesmí 
být rozšiřován směrem k patám stromů, ani se nesmí navyšovat či snižovat úroveň terénu v okolí stromů.  
 
- Nesmí se měnit hydrogeologický režim v okolí stromů v EVL. 
 
- Nad rámec SDO v případě souhlasu vlastníka je žádoucí vhodnými managementovými zásahy (údržba, 
obnova a nová výsadba alejí a další rozptýlené zeleně jakožto biokoridorů, rozvolnění lesního porostu apod.) 
propojit populace páchníka a lesáka v EVL s vhodnými biotopy mimo hranice EVL - zejména s lesními 
porosty severně od EVL, případně lokalitou "Na jitrech" JZ od Selmic. Zvýší se tak do budoucna potenciál 
rozvoje populací na dalších mikrolokalitách. Přítomnost podpůrných populací páchníka a lesáka v okolí EVL 
bude vždy znamenat stabilizující faktor i pro jejich populace uvnitř EVL. Jako vhodný způsob hospodaření na 
přechodu pastvin a lesa se jeví převedení části lesních porostů na střední les. 
 
Podrobnému způsobu managementu populací páchníka hnědého a lesáka rumělkového v ČR se věnují 
certifikované metodiky Entomologického ústavu (Čížek a kol., 2015), které jsou dostupné na internetu a další 
metodiky zmiňované v použité literatuře. Z výše uvedených zásad péče je zřejmé, že pro zachování 
předmětů ochrany v EVL bude potřeba průběžně realizovat různá opatření. Přehled těchto opatření je shrnut 
v následující kapitole (3.2). 
 
 

3.2 Navrhovaná opatření 

Opakovaná opatření 

Číslo zákresu managementového opatření bez zákresu (vymezeno plochou EVL) 
Název managementového opatření Asanace dřevní hmoty určené k ponechání na místě - kácení, 

odvětvení, odkornění 
Kategorie opatření Ochrana lesa 
Cílový předmět ochrany Cucujus cinnaberinus (lesák rumělkový) 1086, Osmoderma eremita * 

(páchník hnědý) 1084 
Popis opatření Z hlediska předmětů ochrany je nežádoucí odstraňovat mrtvé stromy. V 

případech zajištění provozní bezpečnosti lze dřevní hmotu ponechat v 
blízkosti na vhodném místě v EVL (viz loggery). Upřednostňovat 
ponechání stojícího dožívajícího či mrtvého dřeva (torza, zlomy, vysoké 
pařezy apod.). Mrtvé dřevo zásadně neodkorňovat, neošetřovat biocidy, 
u dutinových stromů nevybírat trouch. 

Vhodný interval 1 x za 2 roky 
Kalendář pro management říjen – únor (v nevyhnutelných případech kdykoliv) 
Poznámka  
 
Číslo zákresu managementového opatření bez zákresu (vymezeno plochou EVL) 
Název managementového opatření Instalace individuální ochrany výsadeb a přirozeného zmlazení 
Kategorie opatření Oplocení a individuální ochrana výsadeb 
Cílový předmět ochrany Cucujus cinnaberinus (lesák rumělkový) 1086, Osmoderma eremita * 

(páchník hnědý) 1084 
Popis opatření V případě výsadeb a dosadeb lesních porostů je vhodné zajistit 

adekvátní ochranu vysazených stromků proti okusu, popř. škůdcům 
(např. pevné oplůtky z dřevěných planěk, omotání kmene textilií apod.). 

Vhodný interval 1 x za 5 let 
Kalendář pro management Průběžně podle realizace výsadeb, v případě potřeby kdykoliv. 
Poznámka  



 

 

 
Číslo zákresu managementového opatření bez zákresu 
Název managementového opatření Kácení stromů 
Kategorie opatření Péče o stromy mimo les 
Cílový předmět ochrany Cucujus cinnaberinus (lesák rumělkový) 1086, Osmoderma eremita * 

(páchník hnědý) 1084 
Popis opatření Kácení rizikových přestárlých stromů pouze v nevyhnutelných 

případech, pokud si to vyžádá bezpečnost nebo zdůvodněná 
rekonstrukce alejí. Toto opatření je krajním opatřením, vždy má 
přednost řešení těchto případů formou odborného ošetření stromu 
(snížení těžiště, ořez nestabilních větví apod.), nebo ponechání 
stabilního stojícího torza, či vysokých pařezů. Dřevní hmotu je v 
maximální možné míře žádoucí ponechat namístě k rozkladu v takové 
formě, aby nedocházelo k odcizení dřevní hmoty. Podrobněji v kap. 3.1 

Vhodný interval 1 x za 5 let 
Kalendář pro management Průběžně, ideálně v zimním období, u havarijních stromů kdykoliv. 
Poznámka Vhodný interval je nastaven orientačně, vždy je třeba vycházet z 

aktuální situace a posouzení bezpečnostních rizik. 
 
Číslo zákresu managementového opatření bez zákresu (vymezeno plochou EVL) 
Název managementového opatření Ošetření významného/památného stromu 
Kategorie opatření Péče o stromy mimo les 
Cílový předmět ochrany Cucujus cinnaberinus (lesák rumělkový) 1086, Osmoderma eremita * 

(páchník hnědý) 1084 
Popis opatření Odlehčující, zdravotní řezy především v korunách starých stromů. Vždy 

provádět v dostatečném předstihu, ještě než situace dospěje do 
kritického stádia (riziko pádu, rozlomení kmene apod.), které nebude 
možné řešit jinak, než pokácením celého stromu, nebo radikálním 
ořezem na torzo. V případě páchníka hnědého před realizací ověřit jeho 
přítomnost, v případě nutnosti provést transfer na vhodné náhradní 
stanoviště v okolí. Postup při ošetření a manipulaci s dřevní hmotou je 
detailně popsán v kapitole 3.1. Součástí tohoto opatření je odpovídající 
péče o dutiny tak, aby do nich nadměrně nezatékalo a nedocházelo k 
zahnívání trouchu - zastřešení dutin s nevhodnou orientací, tmelení 
nežádoucích prasklin apod.   

Vhodný interval 1 x za 5 let 
Kalendář pro management Průběžně, ideálně v zimním období, u havarijních stromů kdykoliv. 
Poznámka Vhodný interval je nastaven orientačně, vždy je třeba vycházet z 

aktuální situace. Vztahuje se i na perspektivní stromy na PUPFL. Pro 
dutinové stromy: před realizací zajistí OOP kontrolu, zda se v dutinách 
asanovaného stromu nevyskytuje páchník hnědý. Pokud by měly být 
větve s dutinami odříznuty, zajistí OOP po dohodě s vlastníky před 
realizací transfer vývojových stádií předmětu ochrany na jiná vhodná 
náhradní stanoviště, pokud možno v blízkosti asanovaného stromu. Při 
seřezávání stromů na torza, či vysoké pařezy je na frekventovanějších 
místech vhodné umístit informativní tabuli vysvětlující opatření. 

 
Číslo zákresu managementového opatření bez zákresu (vymezeno plochou EVL) 
Název managementového opatření Údržba aleje dosadbou 
Kategorie opatření Péče o stromy mimo les 
Cílový předmět ochrany Cucujus cinnaberinus (lesák rumělkový) 1086, Osmoderma eremita * 

(páchník hnědý) 1084 
Popis opatření Velice vhodné opatření z hlediska zachování kontinuity a konektivity 

stanovišť. Jde o dosadbu alejí (v ideálním případě různodruhových, 
postupně obnovovaných), dosadbu různodruhových břehových porostů 
(vhodné vysazovat rychle rostoucí dřeviny v kombinaci s dlouhověkými; 
s výjimkou hybridního topolu používat pouze původní druhy), dosadby 
jabloňových alejí (používat místní odrůdy). Vhodné je dosazovat 
stávající liniové porosty hybridních topolů opět hybridním topolem, 
topolem osikou, topolem černým případně vrbami – s doplněním 
dlouhověkými dřevinami). 

Vhodný interval 1 x za 5 let 
Kalendář pro management Ve vegetační sezóně dle nároků jednotlivých druhů dřevin. 
Poznámka U mladých výsadeb lip je vhodné opatřit kmeny textilií proti škůdcům a 



 

 

zajistit dostatečnou opakovanou zálivku.  
 
Číslo zákresu managementového opatření bez zákresu (vymezeno plochou EVL) 
Název managementového opatření Údržba aleje ošetření 
Kategorie opatření Péče o stromy mimo les 
Cílový předmět ochrany Cucujus cinnaberinus (lesák rumělkový) 1086, Osmoderma eremita * 

(páchník hnědý) 1084 
Popis opatření Průběžné asanace nestabilních větví a částí stromu v dostatečném 

předstihu před vznikem kritického stavu (riziko pádu, rozlomení kmene 
apod.). U hlavních lipových alejí provádět následně dostatečný pěstební 
ořez, aby se v hlavních kosterních alejích zapěstovaly stromy s 
dlouhodobou perspektivou. V sušších obdobích provádět v případě 
potřeby zálivku mladých výsadeb. 

Vhodný interval 1 x za 1 rok 
Kalendář pro management Průběžně kontrolovat a provádět opatření dle aktuálních potřeb. 
Poznámka Pěstební ořez lip provádět nejlépe brzy z jara. 
 
Číslo zákresu managementového opatření bez zákresu (vymezeno plochou EVL) 
Název managementového opatření Výsadba dřevin mimo les 
Kategorie opatření Péče o stromy mimo les 
Cílový předmět ochrany Cucujus cinnaberinus (lesák rumělkový) 1086, Osmoderma eremita * 

(páchník hnědý) 1084 
Popis opatření Pro páchníka hnědého: výsadby solitérních listnáčů, či skupin solitérů - 

především dubů (poloodrostky, odrostky, případně vzrostlejších jedince) 
na otevřené plochy v EVL, případně v okolí EVL. Prostřednictvím tohoto 
opatření bude zajištěna široká nabídka biotopů pro předmět ochrany v 
rámci celé EVL a rovněž kontinuita a propojenost vhodných biotopů v 
dlouhodobém horizontu.  
 
Pro lesáka rumělkového: výsadby rychle rostoucích dřevin (hybridní 
topol, topol osika, geneticky původní topol černý, vrba) a doprovodných 
dlouhověkých kosterních dřevin – zejm. podél vodotečí (včetně výsadeb 
v rámci kompenzačních opatření).  

Vhodný interval 1 x za 5 let 
Kalendář pro management únor - listopad (dle nároků jednotlivých druhů dřevin), začít co nejdříve 
Poznámka Vzhledem ke způsobu využívání pozemků v EVL jako pastviny pro 

koně, je třeba při výsadbách instalovat dostatečně pevné a vysoké 
zábrany, proti okusu. Kmeny mladých výsadeb je vhodné omotat textilií 
a zajistit jim opakovaně dostatečnou zálivku, případně zajistit pěstební 
ořez apod. U výsadeb (i v případě alejí) je žádoucí i z hlediska jejich 
dobrého zdravotního stavu upřednostnit výsadbu více druhů dřevin v 
jedné lokalitě. Interval uveden orientačně – je třeba uzpůsobit 
konkrétním potřebám vysazených dřevin. 

 
Číslo zákresu managementového opatření bez zákresu (vymezeno plochou EVL) 
Název managementového opatření Vybudování loggerů pro podporu saproxylických bezobratlých 
Kategorie opatření Speciální opatření na podporu druhů/stanovišť 
Cílový předmět ochrany Cucujus cinnaberinus (lesák rumělkový) 1086, Osmoderma eremita * 

(páchník hnědý) 1084 
Popis opatření Ponechávání pokáceného dřeva jakožto přirozených loggerů na místě 

zásahu nebo na jiném vhodném místě v EVL. Prospěšné je ponechávat 
celé kmeny nebo jejich větší kusy, aby se zamezilo zcizení dřeva. 
Žádoucí je ponechávat dřevo v maximálně možném objemu. Zamezit 
odkornění a ošetření biocidy. Vhodné je v případě výskytu dutin 
zapuštění a upevnění kmenů do země nastojato. 

Vhodný interval 1 x za 5 let 
Kalendář pro management Vhodné realizovat průběžně, na jednotlivé hromady je možné dřevo v 

intervalech cca 5 let ukládat opakovaně. 
Poznámka Místo umístění a objem uloženého dřeva konzultovat s OOP a 

odborníky z památkové péče. Vzhledem k tomu, že PO preferují stojící 
dřevo, které lépe zajišťuje mikroklimatické podmínky, je zcela zásadní 
uchovat vhodné podmínky pro vývoj PO ponecháním stojících torz 
apod. Část pokáceného dřeva ponechat v lokalitě jako broukoviště. V 
reálu se ovšem umělé vytváření loggerů pro páchníka a lesáka nejeví 



 

 

jako příliš účinné opatření, rozhodně jej nelze považovat za dostatečné 
kompenzační opatření. Přirozená broukoviště, umožní na lokalitě 
dokončení vývoje larev, v případě obou PO však již pravděpodobně na 
takovém místě nedojde k vytvoření další generace. Zcela nevhodné a 
nedostačující je ponechání pouze několika krátkých špalků. Pro 
vzdělávací účely je vhodné loggery na frekventovanějších místech 
opatřit informativní vysvětlující tabulí. 

 
Číslo zákresu managementového opatření bez zákresu (vymezeno plochou EVL) 
Název managementového opatření Účelový pěstební zásah 
Kategorie opatření Účelový pěstební zásah 
Cílový předmět ochrany Cucujus cinnaberinus (lesák rumělkový) 1086, Osmoderma eremita * 

(páchník hnědý) 1084 
Popis opatření Pollarding – seřezávání vrb, případně dalších listnáčů na hlavu od 

mladého věku (s následnými pěstebními zásahy v pravidelných 
intervalech), případně seříznutí již odrostlejších kmenů vybraných 
listnáčů. V případě kritického nedostatku vhodných biotopů přistoupit k 
veteranizaci dřevin. Podrobnosti v kap. 3.1. 

Vhodný interval 1 x za 5 let 
Kalendář pro management Průběžně dle potřeby. 
Poznámka Je vhodné začít co nejdříve k urychlení vzniku dutin a dřeva v 

potřebném stádiu rozkladu. Na frekventovanějších místech je vhodné 
umístit informativní tabuli vysvětlující opatření. 

 
Číslo zákresu managementového opatření bez zákresu (vymezeno plochou EVL) 
Název managementového opatření Výřez skupin či jednotlivých náletových dřevin 
Kategorie opatření Výřez náletu 
Cílový předmět ochrany Cucujus cinnaberinus (lesák rumělkový) 1086, Osmoderma eremita * 

(páchník hnědý) 1084 
Popis opatření Uvolnění solitérů a vzrostlých starých jedinců dubu, lip, jilmů apod. na 

okrajích porostů. 
Vhodný interval 1 x za 10 let 
Kalendář pro management říjen až únor 
Poznámka S ohledem na případný výskyt dalších ZCHD vázaných na lemová 

společenstva. Uvolnění provádět citlivě, aby nedošlo k prudké změně 
podmínek. 

 
Číslo zákresu managementového opatření bez zákresu (vymezeno plochou EVL) 
Název managementového opatření Ponechání výstavků 
Kategorie opatření Zachování či zlepšení druhové skladby nebo prostorové struktury lesa 
Cílový předmět ochrany Cucujus cinnaberinus (lesák rumělkový) 1086, Osmoderma eremita * 

(páchník hnědý) 1084 
Popis opatření V porostech zásadně ponechávat staré listnaté stromy k dožití a 

zároveň mladší perspektivní jedince, kteří zajistí kontinuitu vhodného 
biotopu v budoucnosti. Viz kap. 3.1. 

Vhodný interval 1 x za 5 let 
Kalendář pro management Kalendář pro management průběžně 
Poznámka V nejzachovalejších lužních porostech - s výskytem lesáka rumělkového 

hospodařit v režimu minimálních zásahů, případně dosazovat místně 
topoly včetně hybridního topolu, z bezpečnostních důvodů provádět 
seřez ohrožujících dřevin na torza a veškeré mrtvé dřevo ponechávat 
na místě k zetlení. 

 
Číslo zákresu managementového opatření bez zákresu (vymezeno plochou EVL) 
Název managementového opatření Výchovné zásahy v porostech do 40-ti let věku se zaměřením na 

podporu MZD, SPD 
Kategorie opatření Zachování či zlepšení druhové skladby nebo prostorové struktury lesa 
Cílový předmět ochrany Cucujus cinnaberinus (lesák rumělkový) 1086, Osmoderma eremita * 

(páchník hnědý) 1084 
Popis opatření Prokácení smrkových clon v Mošnici, rekonstrukce mladších porostů v 

kategorii K3 a K4 (výsadby rychlerostoucích dřevin – topoly a vrby) v 
kombinaci s dlouhověkými dřevinami. Viz kap. 3.1. 

Vhodný interval 1 x za 5 let 



 

 

Kalendář pro management říjen až únor 
Poznámka Provádět do doby dosažení vhodného složení porostů. Neprovádět 

probírky v topolových výsadbách.  
 
Číslo zákresu managementového opatření bez zákresu (vymezeno plochou EVL) 
Název managementového opatření Výsadba, podsadba, dosadba dřevin 
Kategorie opatření Zachování či zlepšení druhové skladby nebo prostorové struktury lesa 
Cílový předmět ochrany Cucujus cinnaberinus (lesák rumělkový) 1086, Osmoderma eremita * 

(páchník hnědý) 1084 
Popis opatření Výsadby a dosadby rychlerostoucích dřevin – topoly a vrby v kombinaci 

s dlouhověkými dřevinami na místě rozpadu porostů. Viz kap. 3.1. 
Stromy vysazovat hustěji, než je obvyklé se záměrem průběžného 
vzniku oslabených jedinců. 

Vhodný interval 1 x za 5 let 
Kalendář pro management únor až listopad 
Poznámka V nejzachovalejších lužních porostech s výskytem lesáka rumělkového 

provádět velmi obezřetně; zde hospodařit extenzivně, s minimem 
zásahů, případně z bezpečnostních důvodů provádět seřez ohrožujících 
dřevin na torza a veškeré mrtvé dřevo ponechávat na místě k zetlení. 
Dosadby provádět na místech přirozeného rozpadu porostů. V místech 
s výsadbami není vhodné dosadby rychle rostoucích dřevin prořezávat, 
naopak je žádoucí některé konkurenčně slabší jedince ponechat v 
porostu k dožití „nastojato“. 
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5. Seznam zkratek 

AOPK ČR Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 
CDS Cílová dřevinná skladba 
ES Evropský seznam  
EVL  Evropsky významná lokalita 
LHC Lesní hospodářský celek 
LHP Lesní hospodářský plán 
NHK Národní hřebčín Kladruby 
NKP Národní kulturní památka 
OOP Orgán ochrany přírody 
OP ZCHÚ ochranné pásmo zvláště chráněného území 
PO Předmět ochrany 
PUPFL Pozemky určené k plnění funkce lesa 
SDO Souhrn doporučených opatření 
SLT Soubor lesních typů 
SOU Střední odborné učiliště 
ÚSKP Ústřední seznam kulturních památek ČR 
ÚSOP Ústřední seznam ochrany přírody 
ZCHÚ zvláště chráněné území 
ZOPK zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů 
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6.2 Mapa způsobu zajištění ochrany EVL 
NENÍ 
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6.4 Rámcová směrnice pro lesní stanoviště 
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6.5 Doplňující dokumenty 
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CZ0533698_Kladruby_nad_Labem_Dohoda_NHK_UNESCO_MZe_MK_MZP_s_podpisem.pdf 
Dohoda ministerstev 
 
CZ0533698_Kladruby_nad_Labem_MANAGEMENT_PLAN_HLAVNI_KNIHA.pdf 
 
CZ0533698_Kladruby_nad_Labem_MANAGEMENT_PLAN_PRILOHY.pdf 
 
 
 







PROHLÁŠENÍ ZÁSTUPCŮ OBCÍ LEŽÍCÍCH UVNITŘ NOMINOVANÉHO STATKU 

 

P r o h l á š e n í 
 

 

My,  

níže podepsaní řádně zvolení zástupci sídel nacházejících na území Krajiny pro chov a výcvik 
ceremoniálních kočárových koní Kladrubského plemene, nebo v jejím blízkém okolí  

- prohlašujeme, že tato krajina je společným dědictvím našich spoluobčanů, neboť po 
několik století ji celé generace jejich předků svou prací při chovu a výcviku 
Kladrubských koní, při práci v jejích lesích, na pastvinách či lukách a alejích utvářely a 
přetvářely do její dnešní krásy a podoby;  

- prohlašujeme, že jsme hrdí na mimořádnou hodnotu krajiny, v níž jsou chováni a 
cvičeni Kladrubští koně, a na její světovou výjimečnost, a že si přejeme, aby se toto 
dědictví zachovalo i pro naše děti a přátele, a pro děti jejich dětí, jakož i pro všechny 
lidi dobré vůle;  

- prohlašujeme rovněž, že jsme byli předem seznámeni správcem dotyčné krajiny, tj. 
Národním hřebčínem Kladruby nad Labem s.p.o., se záměrem navrhnout jí k zápisu 
na Seznam světového dědictví a že v této věci byl mezi ním a námi navázán dialog, 
v jehož zachování společně pevně věříme. 

Vyhlašujeme proto svobodně a ze své vlastní vůle, že vítáme a podporujeme návrh na zápis 
Krajiny pro chov ceremoniálních kočárových koní  v Kladrubech nad Labem na Seznam 
světového dědictví, který vede z pověření mezinárodního společenství Organizace spojených 
národů pro vzdělávání vědu a kulturu (UNESCO).   

 

Na znamení této naší vůle připojujeme naše podpisy 
 
 
 
 





PROHLÁŠENÍ Český národní komitét ICOMOS 

 

 

P r o h l á š e n í 
 

 

My,  

níže podepsaní řádně zvolení zástupci sídel nacházejících na území Krajiny pro chov a výcvik 
ceremoniálních kočárových koní Kladrubského plemene, nebo v jejím blízkém okolí  

- prohlašujeme, že tato krajina je společným dědictvím našich spoluobčanů, neboť po 
několik století ji celé generace jejich předků svou prací při chovu a výcviku 
Kladrubských koní, při práci v jejích lesích, na pastvinách či lukách a alejích utvářely a 
přetvářely do její dnešní krásy a podoby;  

- prohlašujeme, že jsme hrdí na mimořádnou hodnotu krajiny, v níž jsou chováni a 
cvičeni Kladrubští koně, a na její světovou výjimečnost, a že si přejeme, aby se toto 
dědictví zachovalo i pro naše děti a přátele, a pro děti jejich dětí, jakož i pro všechny 
lidi dobré vůle;  

- prohlašujeme rovněž, že jsme byli předem seznámeni správcem dotyčné krajiny, tj. 
Národním hřebčínem Kladruby nad Labem s.p.o., se záměrem navrhnout jí k zápisu 
na Seznam světového dědictví a že v této věci byl mezi ním a námi navázán dialog, 
v jehož zachování společně pevně věříme. 

Vyhlašujeme proto svobodně a ze své vlastní vůle, že vítáme a podporujeme návrh na zápis 
Krajiny pro chov ceremoniálních kočárových koní  v Kladrubech nad Labem na Seznam 
světového dědictví, který vede z pověření mezinárodního společenství Organizace spojených 
národů pro vzdělávání vědu a kulturu (UNESCO).   

 

Na znamení této naší vůle připojujeme naše podpisy 
 
 
 
 

http://www.icomos.cz/index.php/en/cinnost/29-cesky-narodni-komitet-icomos
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