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1. Základní identifikační a popisné údaje 

1.1 Základní údaje 

Název: Kozlov - Tábor 
Kód lokality: CZ0510164 
Kód lokality v ÚSOP: 2867 
Rozloha (ha): 304,2446 
Biogeografická oblast: kontinentální 
Zařazení EVL na evropský seznam: 2008/25/ES 
Nařízení vlády o stanovení národního seznamu EVL: nařízení vlády č. 318/2013 Sb., příloha 502 

1.2 Způsob zajištění ochrany 

Zvlášt ě chrán ěná území (ZCHÚ)  

Celková rozloha ZCHÚ (ha): 71,0152 
Relativní rozloha ZCHÚ (%): 23,3 
Specifikace ZCHÚ  

Kód ÚSOP  Kategorie  Název 
1989 PP Cidlinský hřeben 
1928 PP Jezírko pod Táborem 

Ochranné pásmo zvlášt ě chrán ěného území (OP ZCHÚ)  

Celková rozloha OP ZCHÚ (ha): 24,1464 
Relativní rozloha OP ZCHÚ (%): 7,9 

Navrhovaná kategorie ZCHÚ podle platného na řízení vlády  

NENÍ 

Smluvní ochrana dle § 39 ZOPK  

NENÍ 

Základní ochrana dle § 45c, odst. 2 ZOPK  

Celková rozloha území chrán ěného dle režimu základní ochrany (ha): 209,083 
Relativní rozloha území chrán ěného dle režimu základní ochrany (%): 68,7 

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

Ptačí oblasti  

NEJSOU 

Další  

Geopark UNESCO: Český ráj 

1.3 Územně správní příslušnost 

Královéhradecký kraj  

Dotčené obce  
Kněžnice, Železnice 
Dotčená katastrální území  
Cidlina, Kněžnice 

Liberecký kraj  

Dotčené obce  



Lomnice nad Popelkou 
Dotčená katastrální území  
Chlum pod Táborem, Košov 

1.4 Stručná charakteristika území 

Ekotop  

Lokalita Kozlov-Tábor se nachází na rozhraní Libereckého a Královéhradeckého kraje mezi vrcholy Tábor a 
Kozlov. Vrcholy jsou od sebe oddělené zaříznutým údolím Cidliny a dělí lokalitu na dvě části v severojižním 
směru. Na území lokality se nachází jeden z pramenů řeky Cidliny. Západní části dominuje zalesněný hřbet 
vrchu Kozlov (605 m n. m.), východní část lokality se rozkládá na západních a jihozápadních svazích vrchu 
Tábor. Samotný vrchol Tábora není zahrnut do lokality. Nadmořská výška lokality je v rozmezí 372 - 663 m n. 
m.  
Lokalita zaujímá část Táborského hřbetu na jihovýchodním okraji geomorfologického celku Ještědsko-
Kozákovský hřbet. Táborský hřbet odděluje Českou tabuli (J a JZ od zájmového území) od krkonošského 
podhůří. JZ svahy Táborského hřbetu jsou příkřejší a místy rozčleněny zářezy údolí, vyznačují se značným 
sklonem, který mnohde přesahuje 30°. Na příkrých svazích, zejména na hřbetu pod hradním vrchem Kozlov, se 
vyskytují balvanové sutě. 
Geologická stavba v širší oblasti lokality je dosti pestrá. Lokalitu samotnou tvoří převážně permokarbonské 
(mladší prvohory) vulkanity (vyvřeliny) – horniny vzniklé vyléváním lávy na povrch při hranici vrchlabského a 
prosečenského souvrství, které jsou označovány jako olivinické bazalty až bazaltandezity (také jako melafyry). 
Podél jihozápadního úpatí svahů se vyskytují cenomanské sedimentační horniny (svrchní křída, druhohory), 
kterými jsou jílovité pískovce, prachovce, jílovce a výše i křemenné pískovce. Jen vzácně se vyskytují 
červenohnědé permské pískovce a slepence (zejména v erozních zářezech) a pleistocénní až holocénní 
deluviální kamenitohlinité až hlinitokamenité, místy kamenitopísčité sedimenty. 
Prolínáním magmatu odlišného chemického složení v různých geologických dobách s usazenými horninami 
permského a křídového původu došlo na mnoha místech ke vzniku nerostů – drahokamů a polodrahokamů 
podkrkonošské andezitové asociace. V území se vyskytují přirozené výchozy mandlovcovitého andezitoidu 
obsahující množství dutin, jež jsou vyplněny chalcedonem, acháty a zejména geodami křemene a jeho 
barevných odrůd. V převaze je ametyst, vyskytuje se i záhněda, křemen a křišťál. Jaspisy tvoří slabé žilky 
(zřídka překračují mocnost 5 cm) a bývají většinou červenohnědé. Tytéž nerosty se nacházejí i v sutích pod 
výchozy. Na hřbítku pod Kozlovem je na mnoha místech povrch značně rozrušen hledači těchto nerostů. 
Geologické podloží permokarbponských vulkanitů bazaltandezitů (melafyrů) s obsahem drahých nerostů je 
obnaženo v Kracíkově lomu (Doubravice), který se k lokalitě přimyká na jejím JV okraji. Území je významnou 
geologickou lokalitou Geoparku UNESCO Český ráj. 
Pestrému geologickému složení a výraznému reliéfu odpovídají i půdní poměry. Půdní pokryv je tvořen 
především mezotrofními až eutrofními hnědými půdami kambizeměmi (neboli kambisoly). Jsou to kambizem 
nasycená i kyselá a kambizem typická s humusovou formou mulový moder. Tyto půdy jsou mírně kyselé až 
neutrální, písčitohlinité a nepříliš kamenité, hluboké, čerstvě vlhké, na J svazích místy vysychavé. V oblasti 
skalek a hřbetů přecházejí mělké kambizemě až do hnědých rankerů (neboli leptosolů). Jsou to ranker typický i 
kambický. Ojediněle se v úžlabinách kolem malých vodních toků nacházejí kambizem oglejená a další 
hydromorfní půdy, jako jsou glej typický (organozemní) a pseudoglej typický (neboli gleysoly). 

Biota  

Lokalita Kozlov - Tábor je tvořena téměř výhradně lesními biotopy. Převažujícím typem stanoviště jsou květnaté 
bučiny s bohatým bylinným podrostem, které na strmých svazích přecházejí až v suťové lesy s javorem klenem. 
Na jihozápadně orientovaných teplejších svazích, Kozlov a Hůra, převládají hercynské dubohabřiny. V údolních 
plochách se setkáváme s jasano-olšovými luhy, maloplošně na svazích i s prameništi. Poměrně monotónní ráz 
lokality zpestřuje jezírko (PP Jezírko pod Táborem) s bohatým zastoupením vodních a mokřadních biotopů 
(porosty s bublinatkou jižní, přechodová rašeliniště aj.). Poměrně vysoký podíl zaujímají ale i nepůvodní porosty 
hlavně smrkové a v části Cidlinská Hůra také porosty s převahou trnovníku akátu (Robinia pseudoacacia). Na 
lesních okrajích se pořídku nacházejí malé loučky - mezofilní ovsíkové louky, širokolisté suché trávníky. 
Flóru lokality lze považovat za celkem pestrou a bohatou, příznačný je pro ni výskyt některých teplomilnějších 
druhů, jež stoupají na osluněných jihozápadních svazích lokality z nižších poloh. Z dřevin převládají buk lesní 
(Fagus sylvatica) a dub letní (Quercus robur), v příměsi se vyskytují nejčastěji habr obecný (Carpinus betulus), 
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), javor klen (Acer pseudoplatanus), j. mléč (A. platanoides), bříza bělokorá 
(Betula pendula), ojediněle třešeň ptačí (Prunus avium), jilm horský (Ulmus glabra), lípa srdčitá (Tilia cordata). Z 
nepůvodních dřevin jsou zastoupeny zejména smrk ztepilý (Picea abies), méně modřín opadavý (Larix 
decidua), borovice lesní (Pinus sylvestris), na Cidlinské hůře poměrně hojně i trnovník akát , velmi vzácný je 
dub červený (Quercus rubra), ojediněle byl vysazen i dub pýřitý (Quercus pubescens) a douglaska tisolistá 



(Pseudotsuga menziesii). V okolí vodotečí a pramenišť je převážně dominantní jasan ztepilý s příměsí dalších 
listnáčů olše lepkavá (Alnus glutinosa), buk lesní, javor klen a j. mléč, lípa srdčitá. 
V okolí Jezírka pod Táborem se nachází vegetace minerotrofních rašelinišť (sv. Sphagno recurvi-Carcion 
canescentis), rákosin a vysokých ostřic (sv. Phragmition communis, Oenanthion aquatiacae, Carcion rostrate) a 
cennou vodní vegetací s bublinatkou jižní (Utricularia australis) nebo s dalšími markofyty (svazy Utricularion 
vulgaris, Lemnion minoris). Mezi vzácné řadíme i společenstvo rašeliníku Sphagnum teres-Carex rostrata a 
rosnatky okrouhlolisté (Drosera rotindifolia). 
Květenu území tvoří především druhy mezofilních listnatých lesů a díky geologickému podloží je bylinný podrost 
zpravidla bohatší. V podrostu se vyskytují zejména druhy svízel vonný (Galium odoratum), kapraď samec 
(Dryopteris filix-femina), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), starček Fuchsův (Senecio ovatus), lipnice 
hajní (Poa nemoralis), pitulník horský (Galeobdolon montanum), bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), 
netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere), válečka lesní (Brachypodium sylvaticum), strdivka nicí (Melica 
nutans) a jednokvětá (M. uniflora), krtičník hlíznatý (Scrophularia nodosa) aj. Vzácněji jsou přítomny např. 
hrachor čený (Lathyrus niger) a jarní (L. vernus), vikev lesní (Vicia sylvatica), žindava evropská (Sanicula 
europaea), jestřábník lesní (Hieracium murorum), ječmenka evropská (Hordelymus europaeus), svízel lesní 
(Galium sylvaticum), vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia), jaterník podléška (Hepatica nobilis), černýš hajní 
(Melampyrum nemorosum), zvonek broskvolistý (Campanula persicifolia) aj. Jako degradační prvek se místy i 
dosti hojně vyskytuje invazní druh netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora). 
V lesní vegetaci jsou zastoupeny i některé druhy ohrožené. Na více místech, někdy i velice bohatě, to jsou lilie 
zlatohlavá (Lilium martagon), medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum) v prameništích a v blízkosti 
lesních potůčků bledule jarní (Leucojum vernum). Vzácnější jsou např. nejvýznamnější druh lokality okrotice 
dlouholistá (Cephalanthera longifolia), vikev křovištní (Vicia dumetorum) a hrachovitá (V. pisiformis), ojediněle 
se vyskytují např. hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis), lýkovec vonný (Daphne mezereum), kruštík širokolistý 
(Epipactis helleborine), orlíček obecný (Aquilegia vulgaris) a další. 
Na vlhčích místech, zejména při potocích, se vyskytují další lesní druhy s vyššími nároky na vlhkost. Jsou to 
např. čarovník pařížský (Circaea lutetiana), pryskyřník kosmatý (Ranunculus lanuginosus), ostřice řídkoklasá 
(Carex remota), kostřava obrovská (Festuca gigantea), ptačinec hajní (Stellaria nemorum), mokříš střídavolistý 
(Chrysosplenium alternifolium), zcela ojediněle vzácnější druhy rozrazil horský (Veronica montana) a ostřice 
převislá (Carex pendula). 
  
Lokalita je významná i zoologicky. Mimořádně významný je výskyt vrápence malého (Rhinolophus 
hipposideros). Bohatou kolonii zde má mravenec množivý (Formica polyctena), na bohatších loukách na úpatí 
Cidlinské hůry byl nalezen dřepčík Sphaeroderma rubidum. Bohatá je i skupina vzácných saproxylofágních 
druhů, které dokládají kvalitu lesa s prvky pralesního prostředí (množství dřeva v různém stupni rozkladu). Jsou 
to např. nosatec Acalles fallax, kovařík Calambus bipustulatus, brouk z čeledi lencovitých Conopalpus 
testaceus, lesknáček Ipidia binotata, zobonoska Chonostropheus tristis a další. V Cidlině poblíž železničního 
mostu u Peklovse byl zjištěn výskyt strumičníka zlatookého (Osmylus fulvisephalus) vázaného na čisté 
podhorské toky. 
Významnou skupinu tvoří i ptáci. Ze vzácných druhů zde ve větším počtu hnízdí holub doupňák (Columba 
oeneas) a lejsek šedý (Muscicapa striata). Vzácní dravci jsou zastoupeni krahujcem obecným (Accipiter nisus) 
a jestřábem lesním (Accipiter gentilis). Ještě v nedávné minulosti (80. a 90. léta minulého století) zde 
pravidelněji hnízdil čáp černý (Ciconia nigra). V současnosti hnízdí nedaleko u Libuně a území EVL jen 
navštěvuje. EVL ale i nadále představuje vhodnou lokalitu, kde opět může zahnízdit. Ze vzácných druhů jsou na 
lesní porosty ještě vázány např. žluva hajní (Oriolus oriolus), datel černý (Dryocopus martius), žluna zelená 
(Picus viridis) či strakapoud malý (Dendrocopos minor). Lesní okraje a louky využívá ťuhýk obecný (Lanius 
collurio). 
 



2. Stav EVL a předmětů ochrany 

2.1 Předměty ochrany a jejich cílový stav 

Stanoviště 

Kód p ředmětu ochrany: 91E0  * 

Název předmětu ochrany: Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae) 
Rozloha (ha): 8,1911 
Relativní rozloha (%): 2,69 
Stav p ředmětu ochrany p ři zařazení EVL do Evropského seznamu: významná hodnota 
Cílový stav p ředmětu ochrany:  
Udržet rozlohu stanoviště odpovídající stavu při vyhlášení. U pozměněných částí porostů zlepšit věkovou a 
druhovou strukturu oproti stavu při vyhlášení. 

Kód p ředmětu ochrany: 9130   

Název předmětu ochrany: Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 
Rozloha (ha): 143,0806 
Relativní rozloha (%): 47,03 
Stav p ředmětu ochrany p ři zařazení EVL do Evropského seznamu: dobrá hodnota 
Cílový stav p ředmětu ochrany:  
Dosažení maximální životnosti současného porostu a zajistit jeho obnovu. 
 
Při prvním mapování biotopů byl značně nadhodnocen biotop L5.1 Květnaté bučiny v PP Cidlinská hůra, 
zejména jihozápadní svahy Cidlinské hůry a Kozlova. Při aktualizaci byly tyto svahy mapovány jako L3.1 
Hercynské dubohabřiny a dle místního šetření odpovídá aktualizace skutečnosti. Současná rozloha stanoviště 
je tedy menší než uvádí hlavička.   

Kód p ředmětu ochrany: 9180  * 

Název předmětu ochrany: Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 
Rozloha (ha): 7,6265 
Relativní rozloha (%): 2,51 
Stav p ředmětu ochrany p ři zařazení EVL do Evropského seznamu: významná hodnota 
Cílový stav p ředmětu ochrany:  
Zachovat stav odpovídající stavu při vyhlášení a udržet pestrou mozaiku strukturně bohatých suťových lesů. 

* označuje prioritní stanoviště 

2.2 Nároky předmětů ochrany 

Stanoviště 

Kód p ředmětu ochrany: 91E0  * 
Název předmětu ochrany: Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae) 
Popis nárok ů předmětu ochrany:  
Stanoviště 91E0 je zde zastoupeno biotopem L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy. 
Lužní lesy tohoto typu jsou zpravidla bohaté víceetážové porosty, tvořící vegetační doprovod v bezprostřední 
blízkosti vodních toků. V dřevinné skladbě se uplatňuje relativně široká škála druhů, snášejících dočasné 
zamokření či zatopení. Jsou to zejména olše lepkavá a šedá (Alnus glutinosa a A. incana), jasany úzkolistý a 
ztepilý (Fraxinus angustifolia subsp. danubialis a F. excelsior), jilm vaz a j. habrolistý (Ulmus laevis a U. minor), 
stromové vrby bílá a křehká (Salix alba a S. fragilis) nebo domácí druhy topolů bílý a černý (Populus alba a P. 
nigra). Na chudých, trvale zamokřených a také výše položených místech vstupuje do spektra dřevin smrk 
ztepilý (Picea abies). V podrostu převládají vlhkomilné druhy široké ekologické amplitudy společné lesní, luční i 



ruderální vegetaci, s výrazným podílem keřů. Bylinné patro má výrazný jarní aspekt, mechové patro většinou 
chybí. 
Obecně lze konstatovat, že se jedná o společenstvo člověkem dlouhodobě ovlivňované. Přesto, díky jejich 
specifičnosti a dobré pařezové výmladnosti zastoupených dřevin nevedl dopad vlivu člověka k jejich destrukci. 
Hlavním nebezpečím jsou změny ve vodním režimu krajiny jako regulace toků či meliorace, doprovázené 
poklesem hladiny podzemní vody a omezením pravidelných záplav. Problémem je také mýcení porostů a jejich 
obnova geograficky nepůvodními druhy či monokulturami smrku a jiných dřevin či eutrofizace prostředí splachy 
ze zemědělských pozemků. Biotop nížinných měkkých luhů je silně postižen invazemi nepůvodních druhů 
rostlin. I v těchto lesích se projevují škody způsobené vysokými stavy spárkaté zvěře. V posledních letech jsou 
olše a jasany z. napadány houbou Phytophthora alni a Chalara fraxinea. 
Pro ochranu biotopů tohoto typu lužních lesů je nutné zachování vyhovujících vodních poměrů. V místech 
meliorovaných a regulovaných toků je pro znovuvytvoření vhodných podmínek nezbytné navrácení vody do 
odvodněných částí šetrnou revitalizací, případně umělé zatopení na místech s omezeným výskytem 
přirozených záplav. V druhové skladbě lesů by měly být zastoupeny jen dřeviny geograficky původní, není 
žádoucí další rozšiřování nepůvodních monokultur či výsadby dřevin, křížících se s původními druhy. Zvláštní 
pozornost by se měla věnovat šíření invazních druhů rostlin, hlavně v oblastech měkkých nížinných luhů. 
Porosty měkkých luhů jsou často součástí zachovalých vodohospodářsky neupravených toků a měly by být 
ušetřeny jakýchkoliv zásahů. Tyto porosty jsou mnohdy vhodné k zařazení mezi lesy zvláštního určení. V 
porostech s menším zastoupením jasanu či topolu černého je vhodné udržet jejich současný podíl, v případě 
většího výskytu zajistit podíl těchto dřevin dle modelu přirozené skladby i přesto, že jasan ani topol nejsou 
označeny jako dřeviny základní, meliorační či zpevňující. Pro zlepšení světlostních podmínek a podporu 
biodiverzity je ve vybraných porostech vhodné zachování či obnova obhospodařování lesa ve formě pařezin či 
lesa středního. Při obnově lesa netěžit břehové porosty vodních toků s výjimkou výběru (druhového, tvarového, 
zdravotního) jednotlivých dřevin a nezbytné údržby břehových porostů (riziko překážky a omezení průtoku nebo 
vzniku břehových nátrží vývratem stromu). 

Kód p ředmětu ochrany: 9130   
Název předmětu ochrany: Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 
Popis nárok ů předmětu ochrany:  
Stanoviště 9130 tvoří biotop L5.1 Květnaté bučiny. Jedná se o listnaté lesy s převládajícím bukem lesním 
(Fagus sylvatica) a někdy s příměsí dalších listnáčů javor mléč (Acer platanoides), j. klen, habr obecný 
(Carpinus betulus), jasan ztepilý, dub zimní (Quercus petraea), lípa malolistá (Tilia cordata), l. velkolistá (T. 
platyphyllos) a jilm drsný (U. glabra), ve vyšších nadmořských výškách také jedle bělokorá (Abies alba) a smrk 
ztepilý. Zahrnují široké spektrum stanovišť 3. - 6. lesního vegetačního stupně, místy sestupují níže (severní 
svahy). Jejich výskyt je vázán hlavně na eutrofní, obvykle kambizemní půdy s rychlou mineralizací humusu, na 
různých druzích hornin. Na minerálně chudším podloží je formace vyvinuta jen na hlubších půdách mírných 
svahů a plošin. Oproti kyselým bučinám je zde v daleko větší míře rozvinuto keřové a hlavně typické bylinné 
patro květnatých bučin, zastoupené vzácnějšími druhy i běžně zastoupenými mezofilními druhy listnatých lesů. 
Také na tyto biotopy dolehlo dlouhodobé hospodářské využívání a rostoucí potřeba dřeva pro různé účely. 
Postupem času docházelo ve stále větším měřítku k upřednostňování rychleji rostoucího a v daných přírodních 
podmínkách prosperujícího smrku, pěstovaného v ekonomicky nejvýhodnějších stejnověkých monokulturách. 
Takto vzniklé lesy jsou snadno napadnutelné kalamitními škůdci, velký vliv mají také na změny půdních poměrů 
na stanovištích bučin důsledkem kyselého opadu a ochuzení vrchních vrstev o živiny. V neposlední řadě jsou 
významným faktorem vysoké stavy spárkaté zvěře bránící účinnému rozvoji přirozené i umělé obnovy. 
Pro ochranu stanovišť květnatých bučin je důležité především omezení zvyšování podílu smrku či jiných 
stanovištně či geograficky nepůvodních dřevin a omezení holosečného hospodaření. Na konkrétních lokalitách 
s předpokládaným přirozeným výskytem borovice lesní nebo smrku ztepilého nezvyšovat jejich celkové 
zastoupení nad hodnoty odvozených od modelů předpokládané přirozené druhové skladby. V případě výskytu 
kůrovcových ohnisek je vhodná šetrná asanace dřevní hmoty, chemické prostředky využívat jen v nezbytně 
nutné míře. Jako prevence by se mělo zajistit včasné zpracování nahodilých těžeb smrku. V porostech, kde je 
výskyt jedle pod úrovní jejího přirozeného zastoupení, je nutný alespoň současný podíl zachovat. Tam, kde se 
vyskytuje ve větším množství, je vhodné zajistit její podíl odpovídající přirozené skladbě lesa. V případě výskytu 
květnatých bučin na extrémních stanovištích je prvořadá půdoochranná funkce lesa. Pro úspěšnou přirozenou 
obnovu lesa je nezbytné snižování stavů spárkaté zvěře, případnou umělou obnovu spolu s přirozeným 
zmlazením účinně chránit. Při výsadbách cíleně vnášet chybějící dřeviny, hlavně jedli, při výchově vytvářet 
věkově a výškově diferencovaný porost. 
 

Kód p ředmětu ochrany: 9180  * 
Název předmětu ochrany: Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 
Popis nárok ů předmětu ochrany:  



Stanoviště 9180 tvoří biotop L4 Suťové lesy. Ten obsazuje polohy strmých svahů často s výchozy skal a 
zpravidla hlubší půdy s vysokým obsahem skeletu, bohaté živinami a s velmi dobrou mineralizací listového 
opadu. Tvoří většinou jen maloplošné porosty. Širokému rozpětí lesních vegetačních stupňů odpovídá i škála 
dřevin přirozené dřevinné skladby. Převažují rychle rostoucí dřeviny jako javor klen, j. mléč, jasan ztepilý, lípa 
malolistá, l. velkolistá, jilm drsný a ve vyšších polohách i buk lesní a jedle bělokorá. Díky specifickým 
podmínkám a druhové rozrůzněnosti se zpravidla jedná o strukturně bohaté lesy s různým zapojením. Keřové 
patro je zpravidla dobře vyvinuto, bylinné patro zahrnuje druhy blíže ekologicky nespecializované, s přesahem z 
bučin, dubohabřin či luhů. Typický je pro suťové lesy výskyt nitrofilních a na vlhkost náročných druhů. Jejich 
ohrožení těžbou a obnovou nevhodnými druhy dřevin je zde menší než u jiných lesních biotopů, také proto že 
plní významnou půdoochrannou funkci. Na strukturu ale mají vliv vysoké stavy spárkaté zvěře. 
Ochranářský management suťových lesů je na dosti lokalitách přednostně bezzásahový, s ponecháním 
odumřelé dřevní hmoty. Pokud se v porostech provádějí nějaké zásahy, měly by plně respektovat 
půdoochrannou funkci lesa, případně tuto funkci dle možností posilovat. Při vyklízení dřevní hmoty ve špatně 
přístupných terénech je nezbytné využít lanových zařízení. Mělo by být maximálně využíváno stávajícího 
přirozeného zmlazení, v případě umělé obnovy vysazování druhů stanovištně vhodných. Rozsah obnovních 
zásahů musí respektovat charakter vlastních porostů a rozlohu tohoto stanoviště v EVL. 

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 

Stru čná charakteristika a vliv činnosti  

Lokalita zahrnuje dvě maloplošná zvláště chráněná území. V Libereckém kraji se jedná o přírodní památku 
Jezírko pod Táborem a na území Královéhradeckého kraje o přírodní památku Cidlinský hřeben. Přírodní 
hodnoty území jsou již dlouhodobě známy. Nejstarší botanické údaje, vesměs vzácnějších druhů rostlin, 
pocházejí již z konce 19. století. Území EVL je významnou geologickou lokalitou geoparku UNESCO Geopark 
Český ráj. Do prestižního seznamu evropské sítě geoparků byl zařazen v říjnu 2005.  
Lokalita je součástí územního systému ekologické stability. Z velké části se překrývá s regionálním biocentrem 
Kozlov - Tábor (RC1206). Jihovýchodním okrajem prochází osa nadregionálního biokoridoru K35. 
Území tvoří téměř výhradně lesní porosty. V období středověku docházelo k intenzivnějšímu využívání lesních 
porostů, které byly po těžbě zprvu obnovovány samovolně a až v 18. století začalo řízené pěstování lesa. 
Koncem 18. století byly v území zakládány smrkové monokultury, často smíšeny s jedlí, méně pak s borovicí. 
Buk se vyskytoval jen na některých místech. Do oblasti byly zaváděny geograficky nepůvodní dřeviny, a to 
modřín a trnovník akát (ten zejména na Cidlinské hůře).  
Současné lesní porosty jsou do značné míry poznamenány dosavadním hospodářským způsobem využívání, 
což se vyznačuje pozměněnou druhovou skladbou a zjednodušenou věkovou a prostorovou strukturou porostů. 
I na území PP Cidlinský hřeben probíhá na většině plochy hospodaření běžné pro lesy v kategorii lesů 
hospodářských. I když je zalesňováno v průměru vyšším než zákonným podílem melioračních a zpevňujících 
dřevin, tak podíl smrku v 1. věkovém stupni je stále velmi výrazný. I nadále vznikají porosty se zastoupením 
smrku 100 %. Negativní způsob hospodaření spočívá i v upřednostňované pasečné obnově zavedené zde 
koncem 19 st. a nepřirozené druhové skladbě porostů. Ve dvacátých letech 20. století postihla lesní porosty 
mnišková kalamita, která výrazně poničila smrkové monokultury. Poničené plochy byly následně zalesněny opět 
smrkem.  
Značné škody působí na lokalitě srnčí a mufloní zvěř, která znemožňuje přirozenou obnovu dvou hlavních 
dřevin přirozené skladby -  buku a dubu -  na exponovaných stanovištích. V porostech často masově zmlazuje 
javor a jasan. Obnova hlavních dřevin přirozené skladby je tak možná jen při intenzivní ochraně před zvěří. 
Dalším méně negativním vlivem je přítomnost mysliveckých zařízení, kdy jsou taková místa s koncentrací zvěře 
zdrojem eutrofizace a ruderalizace. 
 
Lesní porosty s převahou dřevin přirozené skladby se zachovaly zejména na dopravně nepřístupných místech a 
na místech produkčně nepoužitelných pro smrk. Jedná se zejména o jihozápadní strmější svahy Cidlinské hůry 
s vysychavými půdami a jihozápadní až západní svahy Kozlova. Listnaté porosty mají relativně přirozenou 
dřevinou skladbu, která je však často ochuzená o cílové dřeviny, vyznačují se i nevyváženou věkovou 
strukturou. Z území vymizely v minulosti hojně zastoupené jedle a lípy a při obnově lesa nejsou dodržovány 
podíly dřevin podle cílové skladby, tzn. při obnově lesa není zalesňováno jedlí a lípou. Na lokalitě dochází i k 
ústupu jilmů, který částečně souvisí i s epidemií grafiózy.  
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Lesní porosty s převahou dřevin přirozené skladby se zachovaly zejména na dopravně nepřístupných místech a 
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Stav naturových biotopů v EVL: 
L5.1 Květnaté bučiny jsou hlavním typem vegetace lokality. Vyskytují se zde jak porosty velice zachovalé s 
množstvím mrtvého dřeva a stromy ve stadiu rozpadu, tak porosty výrazněji degradované. I v porostech, kde 
převažují dřeviny přirozeného složení, je jejich skladba ovlivněna. Jedle a lípa jsou zde zastoupeny v minimální 
míře. Nejzachovalejší bučiny se nachází v centrální části EVL v okolí PP Jezírko pod Táborem, v okolí vrcholu 
Kozlov a v jihovýchodní části lokality. Ostatní bučiny jsou většinou stejnověké, často s významnou příměsí 
jehličnanů (smrk, modřín). Současné zbytky nejhodnotnějších víceméně přirozených bučin dosahují 150 let a 
jejich obnova neprobíhá žádoucím směrem. V porostu dochází sice k žádoucímu přirozenému rozpadu, vlivem 
extrémního substrátu a okusu zvěří se však obnovuje pouze jasan a místy javor, buk je zcela eliminován zvěří , 
což má za následek nedostatečnou přirozenou obnovu a nevyrovnané zastoupení věkových tříd. Degradačním 
jevem je i výskyt invazního druhu netýkavky malokvěté (Impatiens parviflora), která je v některých částech EVL 
jednou z dominant podrostu. V důsledku jejího šíření dochází k potlačování původních druhů, včetně druhů 
vzácných a ohrožených. Na území EVL se v porostech hospodaří holosečným způsobem. Toto hospodaření 
není pro udržení a zlepšení stavu PO optimální, a proto rámcové směrnice obsahují doporučení přechodu na 
podrostní či násečný hospodářský způsob (viz RS), bez dalšího pasečného hospodaření v území.  
  
L4 Suťový les je na lokalitě zastoupen maloplošně, a to na strmých a kamenitých svazích Kozlova (jihozápadní i 
jihovýchodní část) a ve svazích nad jezírkem pod Táborem. Ve stromovém patře převládá klen, hojně je 
přítomen dub letní, ve slabší příměsi i habr či bříza. Stav suťového lesa je dobrý, jde o zachovalé porosty s 
menším podílem mrtvého dřeva a bohatě vyvinutým bylinným patrem. Na území EVL se v porostech hospodaří 
holosečným způsobem. Toto hospodaření není pro udržení a zlepšení stavu PO optimální, a proto rámcové 
směrnice obsahují doporučení přechodu na podrostní či násečný hospodářský způsob (viz RS), bez dalšího 
pasečného hospodaření v území.  
 
L2.2 Jasanovo-olšové luhy se vyskytují především v okolí vodotečí a pramenišť. V porostech převládá jasan, 
své zastoupení má olše i buk. Stav olšin je průměrný, v rámci EVL je tento biotop zastoupen maloplošně, 



některé výskyty jsou méně reprezentativní s ruderalizovaným bylinným patrem. Na území EVL se v porostech 
hospodaří holosečným způsobem. Toto hospodaření není pro udržení a zlepšení stavu PO optimální, a proto 
rámcové směrnice obsahují doporučení přechodu na podrostní hospodářský způsob, bez dalšího pasečného 
hospodaření v území.  
 
Turistika a sport 
Zřícenina hradu Kozlov, Allainova věž, Jezírko pod Táborem jsou vyhledávaným turistickým cílem v této 
lokalitě. Lokalitou vedou tři turistické značky, návštěvnost lokality však nemá na předměty ochrany negativní 
vliv. Hrad Kozlov byl malého rozsahu a od poloviny 15 stol. je připomínán jako pustý. V současnosti se zde 
nacházejí poměrně skromné zbytky hradeb a základů staveb. Zajímavostí je dochovaná nízká štola, na jejímž 
konci je asi 10 metrů hluboká vodní nádrž. V tomto podzemním prostoru byl zjištěn kriticky ohrožený vrápenec 
malý, pravděpodobná je přítomnost i dalších netopýrů. Plocha zříceniny Kozlov je v současnosti zarostlá lesem, 
převážně bukem. Allainova věž (posed pro místní šlechtu) prošla v letech 2013 - 2014 rekonstrukcí. V okolí 
Allainovy věže byl odstraněn nálet, ale i část lesního porostu. Pod věží vznikl malý průtočný rybník.  
Na Cidlinské hůře byly zaznamenány pojezdy terénních motocyklů. Pokud se tento trend rozroste, lze očekávat 
erozi a negativní vliv na přirozenou obnovu.  
Zaznamenán je i tlak na povolení sportovních hromadných akcí v lokalitě (zejména cyklistika, turistika a běh). 
V severní části u Košova navazuje na EVL malé golfové hřiště, na jehož údržbu se používají selektivní hnojiva a 
herbicidy. Možný negativní dopad na předmět ochrany nelze vyloučit. 
 
Těžba nerostných surovin 
Hřbet Kozlova je významným nalezištěm vzácných nerostů podkrkonošské andezitoidové asociace (ochrana 
geologického fenoménu A, ID 274). Jedná se o výchozy mandlovcovitého andezitoidu, kde v dutinách lze nalézt 
geody s ametystem, acháty a chalcedony. Žíly dosahují zřídka mocnosti nad 5 cm. V minulosti i dnes dochází k 
ilegální těžbě vzácných nerostů zejména na hřbetu spadajícím JV směrem od vrcholu Kozlova (roztroušeně ale 
na více místech lokality). Dobýváním se vytváří nové antropogenní tvary - jámy hluboké až 3 m, plochy sutě na 
svazích pod jámami, a dochází tak k negativnímu ovlivnění lesních porostů, podkopávání stromů a erozi. Tento 
negativní jev je jen těžko regulovatelný. 
V katastrálním území Chlum pod Táborem na jihovýchodním okraji území se nachází dosud činný lom 
Doubravice, kde probíhá povrchová těžba stavebního kamene - melafyr. Pozemek je součástí nevýhradního 
ložiska Cidlina - Doubravice (ID ložiska 5232100). Lom je obklopen květnatými bučinami. Případné rozšiřování 
těžby může mít vliv na likvidaci a zmenšení plochy předmětu ochrany. 

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

Plány pé če 
Název ZCHÚ: Plán péče o přírodní památku Cidlinský hřeben 
Autor: Aleš Hoření 
Schválil: Krajský úřad královehradeckého kraje 
Datum schválení: 15. 10. 2007 
Platnost od-do: 1. 1. 2004 - 31. 12. 2017 

Lesní hospodá řské plány / lesní hospodá řské osnovy  
Typ dokumentu: LHO 
Přírodní lesní oblast: 23 Podkrkonoší 
Lesní hospodá řský celek / za řizovací obvod: 504801 Semily - Hořicko 
Výměra LHC / za řizovací obvod v EVL (ha): 9,53 
Období platnosti LHP (LHO): 1. 1. 2008 - 31. 12. 2017 
Organizace lesního hospodá řství: soukromí vlastníci 
Nižší organiza ční jednotka:  
Typ dokumentu: LHO 
Přírodní lesní oblast: 23 Podkrkonoší 
Lesní hospodá řský celek / za řizovací obvod: 504425 Městské lesy Lomnice nad Popelkou 
Výměra LHC / za řizovací obvod v EVL (ha): 0,21 
Období platnosti LHP (LHO): 1. 1. 2007 - 31. 12. 2017 
Organizace lesního hospodá řství:  
Nižší organiza ční jednotka: městské lesy 
Typ dokumentu: LHO 
Přírodní lesní oblast: 23 Podkrkonoší 



Lesní hospodá řský celek / za řizovací obvod: 504828 Jičín 
Výměra LHC / za řizovací obvod v EVL (ha): 3,05 
Období platnosti LHP (LHO): 1. 1. 2008 - 31. 12. 2017 
Organizace lesního hospodá řství: soukromí vlastníci 
Nižší organiza ční jednotka:  
Typ dokumentu: LHP 
Přírodní lesní oblast: 23 Podkrkonoší 
Lesní hospodá řský celek / za řizovací obvod: 504000 Hořice 
Výměra LHC / za řizovací obvod v EVL (ha): 278,77 
Období platnosti LHP (LHO): 1. 1. 2008 - 31. 12. 2017 
Organizace lesního hospodá řství: Lesy ČR, s. p., lesní správa Hořice 
Nižší organiza ční jednotka: revír Lomnice nad Popelkou 



3. Péče o EVL 

3.1 Popis optimálního způsobu péče o předměty ochrany 

Na území EVL Kozlov - Tábor je nutné podporovat přirozenou druhovou skladbu lesních porostů, které jsou 
předmětem ochrany, podporovat výsadbu jedle a lípy, případně i jilmu, odstraňovat stanovištně nepůvodní 
dřeviny - trnovník akát na Cidlinské hůře a modřín.  
 
V lesních partiích V lesních porostech biotopů 9180, 9130 a 91EO dbát v rámci péče těchto obecných zásad: 
• nešířit geograficky nepůvodní dřeviny,  
• při výchově a obnově přednostně odstraňovat geograficky nepůvodní dřeviny. V porostních skupinách 
vzniklých z přirozené obnovy, kde je současná dřevinná skladba podstatně odlišná od cílové dřevinné skladby 
(např. čisté jaseniny, čisté habřiny), provádět výchovu s cílem podpory a zachování přimýšených a vtroušených 
dřevin (pozitivním výběrem). 
• do lesních porostů vnášet chybějící dřeviny přirozené druhové skladby, 
• porosty v maximální míře obnovovat přirozeně, nebo obnovou kombinovanou. Uplatňovat jemnější 
způsoby hospodaření a dostatečnou ochranu proti škodám zvěři (snižování stavu vysoké zvěře, ochrana 
obnovy), 
• usilovat o členitější prostorovou výstavbu porostů, té lze docílit pestřejší druhovou skladbou, delší 
obnovní dobou a vhodnými výchovnými zásahy, 
• při obnovách porostů s vyšším než minimálním zastoupením (dle platné legislativy) původních MZD v 
žádném případě tento podíl nesnižovat. Naopak se doporučuje, aby byl postupně zvyšován až na úroveň 
přirozeného zastoupení těchto dřevin. Reálné se zdá být cca 50% navýšení v jednom obnovním cyklu (např. ze 
současného 20% zastoupení zvýšit na 30%).  
V lesních porostech bude zajištěna dostatečná přítomnost mrtvého dřeva k zetlení. Konkrétní doporučení pro 
management mrtvého dřeva uvádí rámcové směrnice. Doporučení vychází z Metodiky managementu tlejícího 
dříví v lesích zvláště chráněných území publikovaná ve Věstníku MŽP (2014/7). Dřevem ponechaným k zetlení 
se v rámci této metodiky rozumí stromy odumřelé v důsledku působení přírodních procesů, stromy pokácené při 
úmyslných či nahodilých těžbách, dále doupné stromy a stromy ponechané na dožití. Doporučení se zabývá 
veškerým dřevem ponechaným k dekompozici, včetně klestu a drobných těžebních zbytků. Součástí 
managementu dřeva ponechaného k zetlení není odumřelá podzemní biomasa stromů. 
 
Péče o lesy  
 
Květnaté bu činy L5.1 a su ťové lesy L4  
Citlivě obhospodařované smíšené porosty obnovované jemnějšími způsoby s vyloučením holosečí. Přiblížení 
současné dřevinné, věkové a prostorové skladby lesních porostů skladbám přirozeným. Maximální využívání a 
podpora spontánních a autoregulačních procesů.  
Obnova porostů je realizována přirozenou ev. kombinovanou obnovou, maloplošnými clonnými sečemi, 
předsunutými clonnými kotlíky, vícefázovou clonnou sečí, ev. je prováděn jednotlivý nebo skupinový výběr, 
zaměřený především na odstraňování nepůvodních a stanovištně nevhodných dřevin (smrk ztepilý, modřín 
opadavý, trnovník akát) a dále je podporován světlostní přírůst v horní úrovni.  
Zastoupení dřevin přirozené skladby (podíl melioračně zpevňujících dřevin MZD) při obnově musí minimálně 
odpovídat původnímu obnovovanému mateřskému porostu. U porostů tvořených výhradně bukem nebo dubem 
je vhodné zachovat alespoň 90 % dřevin přirozené skladby (MZD), na SLT, na kterých je součástí dřevinné 
skladby i smrk je možné připustit jeho 10% zastoupení.  
 Vysoké stavy zvěře představují významný negativní faktor pro pěstování lesa, při hospodaření je proto nutné 
dbát zvýšené péče ochranám proti škodám zvěří na výsadbách, je žádoucí maximálně podporovat přirozenou 
obnovu porostů, např. umisťováním menších oplocenek pod mateřské stromy, dále nálety i nárosty doplňovat o 
chybějící dřeviny přirozené skladby (lípa srdčitá a jedle bělokorá). Těžbu porostů smrku a akátu lze doporučit již 
od 80 let věku porostu. 
Na lom v Doubravici, který hraničí s EVL, navazují květnaté bučiny a není žádoucí rozšiřovat plochu lomu do 
EVL. 
 
Údolní jasanovo-olšové luhy L2.2  
Citlivě obhospodařované přírodě blízké smíšené porosty obnovované jemnějšími způsoby s vyloučením 
holosečí. Přiblížení současné dřevinné, věkové a prostorové skladby lesních porostů skladbám přirozeným, bez 
zastoupení stanovištně a geograficky nepůvodních dřevin. Maximální využívání a podpora spontánních a 
autoregulačních procesů. Lesní porosty pěstebními opatřeními přibližovat přirozené dřevinné, věkové a 



prostorové skladbě, tj. horizontálně zapojené nebo pomístně mírně uvolněné, vertikálně výrazně diferencované 
s cílem vzniku nevýrazně až trvale etážové složitě diferencované nestejnověké porosty.   
Při lesnickém hospodaření se maximálně využívají spontánní a autoregulační procesy. Mýtně zralé porostní 
skupiny s dostatečným zastoupením dřevin cílové dřevinné skladby se obnovují přirozeným zmlazením, tam 
kde dřeviny CDS chybí je uplatňovaná obnova kombinovaná s vnášením chybějících druhů ( zejm. jedle, lípa a 
další). 
Obnova porostů je realizována clonnými sečemi (pro obnovu dubu většími obnovními prvky s dostatkem světla), 
těžby se provádí především mimo vegetační sezónu. Cenné listnáče (javor mléč, lípa srdčitá, jilm, buk lesní) 
jsou obnovovány v předstihu (předsunuté clonné kotlíky pro přirozenou nebo umělou obnovu). Při obnově lesa 
se plošně či v souvislých úsecích netěží břehové porosty, ty jsou obnovovány účelovým výběrem (druhový, 
tvarový, zdravotní) jednotlivých dřevin.  
 
Další opatření: 
Razantněji postihovat nelegální těžbu drahokamů. Na lokalitě není přípustné provozování motoristických sportů.  
Nerozšiřovat golfové hřiště na pozemky v EVL na úkor předmětů ochrany. K ošetřování travního porostu 
golfového hřiště, které je na hranicích s EVL, používat biologicky šetrná hnojiva a herbicidy. 
V případě povolování hromadných sportovních akcí zamezit vstup do cenných partií EVL - vést trasu mimo 
cenné partie.  
V místech výskytu netýkavky malokvěté porosty ručně jednotlivé rostliny vytrhávat v časné fázi kvetení (při 
nakvétání populace), obv. počátkem léta. Vytrhávání je možné provádět vícekrát za sezónu a pravidelně 
opakovat každý rok. Důležité je hmotu z lokality odvézt, aby nedocházelo k zakořeňování ležících prýtů. Možné 
je použít kombinaci mechanického a chemického způsobu likvidace - vytrhávání netýkavky a bodová aplikace 
šetrným herbicidem. 

3.2 Navrhovaná opatření 

Opakovaná opat ření 
 
Číslo zákresu managementového opat ření bez zákresu (vymezeno plochou EVL) 
Název managementového opat ření Likvidace invazních a expanzivních rostlin rozptýlená (nesouvislý porost 

invazních rostlin - jedinci či skupinky) 
Kategorie opat ření Invazní druhy 
Cílový p ředmět ochrany  9130 
Popis opat ření Likvidace netýkavky malolisté (Impatiens parviflora) ručním vytrháváním s 

odvozem biomasy. Možnost kombinace vytrhávání s aplikací šetrného 
herbicidu - plošně nebo bodově dle charakteru výskytu. 

Vhodný interval  2 x za 1 rok 
Kalendá ř pro management  červenec - září 
Poznámka  2 x za 1 rok potom dle úspěšnosti zásahu 



4. Závěrečné údaje 

4.1 Použité podklady 

 (2014). Věstník ministerstva životního prostředí, Ročník XIV - listopad - prosinec 2014 - částka 7: Metodika 
managementu tlejícího dříví v lesích zvláště chráněných území. 173 s. Věstník ministerstva životního prostředí. 
 et al.; Daphne ČR - Institut aplikované ekologie  (2010). Plán péče o evropsky významnou lokalitu Kozlov – 
Tábor v části, pro kterou je kompetentním orgánem ochrany přírody Krajský úřad Libereckého kraje na období 
2011 – 2020. 72 s. 
AOPK ČR, Lesy České republiky, s. p., Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR, Vojenské lesy a 
statky ČR, s.p., VÚKOZ  (2006). Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v evropsky 
významných lokalitách soustavy Natura 2000: Výsledek jednání pracovní skupiny ustanovené při Ministerstvu 
životního prostředí České republiky a složené ze zástupců jmenovaných organizací. PLANETA. XIV, 9, s. 1-39. 
1213-3393. 
ČÍP, D.  (2013). Zoologický průzkum přírodní památky Cidlinský hřeben. 11 s. 
GERŽA, M.  (2012). Plán péče o přírodní památku Kozlov – Tábor  na období 2014-2023. 46 s. 
CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) et al.  (2010). Katalog biotopů České republiky. Ed. 2. Praha: 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 447 s. ISBN 978-80-87457-03-0. 
KOPECKÝ, T.  (2013). Zpráva z průzkumu brouků (Coleoptera) v PP Cidlinský hřeben 2013. 24 s. 
ŠŤASTNÝ, M.  (2008). Aktuální výskyt vybraných druhů rostlin na území Tábora a Kozlova v Českém ráji. 180 
s. 

4.2 SDO zpracoval 
Organizace: AOPK ČR, Regionální pracoviště Liberecko 
Zpracovatel: Ing. Radka Tomášková 
E-mail: liberecko@nature.cz 

 
Organizace: AOPK ČR, Regionální pracoviště Liberecko 
Zpracovatel: Ing. Jana Bursíková 
E-mail: liberecko@nature.cz 

 
Organizace: AOPK ČR, Regionální pracoviště Východní Čechy 
Zpracovatel: Mgr. Jitka Laburdová 
E-mail: jitka.laburdova@nature.cz 
Datum zpracování:  

5. Seznam zkratek 

AOPK ČR Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 
ES Evropský seznam  
EVL  Evropsky významná lokalita 
LHC lesní hospodářský celek  
LHO lesní hospodářská osnova 
LHP lesní hospodářský plán 
MZD meliorační a zpevňující dřeviny 
OP ZCHÚ ochranné pásmo zvláště chráněného území 
SDO Souhrn doporučených opatření 
SLT soubor lesních typů 
ÚSOP Ústřední seznam ochrany přírody 
ZCHÚ zvláště chráněné území 
ZOPK zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů 



6. Přílohy 

6.1 Orientační mapa evropsky významné lokality 

CZ0510164_Kozlov_Tabor_orientacni_mapa.pdf 

6.2 Mapa způsobu zajištění ochrany EVL 

CZ0510164_Kozlov_Tabor_zpusob_zajisteni_ochrany.pdf 

6.3 Mapa zákresů managementových opatření na vymezených plochách 

NENÍ 

6.4 Rámcová směrnice pro lesní stanoviště 

CZ0510164_Kozlov_Tabor_ramcova_smernice.doc 

6.5 Doplňující dokumenty 

CZ0510164_KozlovTabor_hranice_ramcovych_smernic.pdf 
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6.4 Rámcová směrnice hospodaření pro lesní stanoviště - rámcová směrnice č. 1  
 
Kód lokality Název EVL Kategorie ochrany: 
CZ0510164 Kozlov - Tábor PP Cidlinský h řeben 
Kód typu p řírodního 
stanovišt ě/ kód 
druhu 

Název stanovišt ě/ Název druhu  Kód a název biotopu Rozloha 

 
9130 
9180 

 
Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 

Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v 
roklích 

 
L 5.1 Květnaté bu činy 
L 4 Suťové lesy  

ha 
28,027 
15,029 

% 
9,212 
0,494 

Kategorie lesa Soubory lesních typ ů 
les zvláštního určení : 32a - lesy v přírodních rezervacích, 32e - lesy se 
zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, klimatickou nebo 
krajinotvornou 

3C, 3Z, 4A, 4B, 4D, 4S, 4V, 5B, 5D, 5U 

Cílová druhová skladba d řevin (%) podle soubor ů lesních typ ů (SLT): 

SLT Dřeviny p řirozené druhové skladby 

3C, 
3Z 

JD +-20, BO 0-10, DB +-30, BK 50-80, HB 0+-, JV 0-3 , LP 3-12, JS 0-1 

4A JD 10-20, DB 3-25, BK 50-70, HB 0-10, JV a KL +-20,  JS +-1, JL 0-3, LP 5-15 

4B, 
4D 

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

4S JD 7-20, DB 5-30, BK 50-70, HB 0-10, JV 0-5, JS 0-2 , LP 5-15, JL 0-1 

4V JD 30-40, DB 15-35, BK 20-40, HB 0-5, JV +-5, JS +- 2, JL +-1, LP 2-15, OS + 

5B, 
5D  

JD 30-40, BK 40-50, KL +-8, JS +, JL +-1, LP +-3 

5U SM 5-25, JD 20-30, BK 10-30, JV 15-30, JS 10-25, JL  +-8, LP +-5, OLL +-2 

Minimální podíl listnatých d řevin p řirozené druhové skladby a jedle b ělokoré (v %) pro lesní biotop p ři obnov ě a výchov ě 
porostních skupin  
a) = součtu hodnot současného zastoupení listnatých dřevin PDS a JD až do výše součtu hodnot přirozeného zastoupení těchto druhů 

dřevin v plošně převažujícím SLT (pokud je současné zastoupení listnatých dřevin PDS a jedle bělokoré v porostní skupině větší nebo rovno 

minimálnímu podílu melioračních a zpevňujících dřevin)  

b) = minimálnímu podílu MZD v plošně převažujícím SLT (pokud je současné zastoupení listnatých dřevin PDS a JD v porostní skupině 

menší než minimální podíl MZD). 

 
Porostní typy 
A. Smíšené listnaté porosty (porosty s p řevahou buku nebo 
dubu + ost. dlouhov ěkých listná čů)  
 

B. Porosty se zvýšeným zastoupením SM, BO a MD (p říměs 
listná čů zpravidla nep řesahuje 30%)  

Základní hospodá řská doporu čení 
Hospodá řský zp ůsob Hospodá řský tvar Hospodá řský zp ůsob Hospodá řský tvar 

P, nP, pN vysoký pN, P vysoký 
Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba 

130: 5U 
130-150: 4A, 4S, 5B, 5D 
160:  3C, 3Z?, 4A, 4B, 4D, 4V 

40 90-130 30-40 

Dlouhodobý cíl pé če o lesní porosty 
   Cílovým stavem je zachování podílu listnatých dřevin a zachování kontinuálního výskytu zralostních porostních stádií, dále postupné 
převedení smíšeného lesa na les přírodě blízký, strukturně bohatý, s přirozenou druhovou a prostorovou skladbou lesa, s přísnější ochranou 
nejcennějších porostů, s přirozenou obnovou všech cílových dřevin. Je zajištěno dostatečné množství habitatových stromů na dožití, v 
porostech je ve významném množství přítomné mrtvé dřevo. 
    
   Citlivě obhospodařovaný smíšený les s převahou listnáčů (+ JD) nebo i dočasně porosty s nižším stupněm přirozenosti, směřující k 
přirozené druhové skladbě stromového patra, převážně bez zastoupení geograficky či stanovištně nepůvodních druhů.  Přiblížení současné 
dřevinné, věkové a prostorové skladby lesních porostů skladbám přirozeným: výstavba smíšených porostů je horizontálně zapojená nebo 
pomístně mírně uvolněná, vertikálně středně až výrazně diferencovaná s cílem vzniku porostů trvale etážových, nestejnověkých s mozaikou 
stanovišť s různými světelnými podmínkami. 
 
   Maximální využívání a podpora spontánních a autoregulačních procesů. Přednostně přirozená obnova ve všech porostních skupinách s 
dostatečným zastoupením dřevin CDS a s tím spojenými jemnějšími způsoby hospodaření, podpora sukcesních stádií. Dále obnova 
kombinovaná - chybějící dřeviny CDS (především JD, LP a další) doplnit vnášením silného sadebního materiálu dle ekologických nároků 
jednotlivých dřevin až na zastoupení cílové dřevinné skladby, dlouhodobě chránit před škodami zvěří. 



Dlouhodobým cílem je také vybrané nejcennější porosty ponechat 
samovolným přírodním procesům dle plánu péče. 
 
 

Současná struktura (druhová, věková) kulturních porostů (SM, BO) s 
MD, DBČ) je vzhledem k převažujícímu způsobu hospodaření 
zjednodušena oproti struktuře cílových smíšených porostů. Cílem je 
postupný převod, přeměna v rámci obnovy, na smíšené porosty - 
porostní typ A, v porostech s výraznou převahou SM postupné snížení 
jeho zastoupení ve prospěch ostatních dřevin cílové skladby, 
maloplošná obnova. Přibližování se přírodě blízké skladbě lesa s 
převažujícím zastoupením buku. 
 

Obnovní postup a zp ůsob obnovy 
   Obnovu realizovat přirozenou ev. kombinovanou obnovou,  
maloplošnými clonnými sečemi (kotlíkovité, skupinovité, pruhové) - 
obnovní zásahy do 0,5ha - nebo na výšku stromu, pro přirozenou 
obnovu porostů. Opatrný postup (práce se světlem, značný tlak 
buřeně) s cílem vzniku nerovnoměrného zápoje matečného 
porostu.  
V porostech je dále možné provádět jednotlivý nebo skupinový 
výběr, zaměřený především na odstraňování nepůvodních a 
stanovištně nevhodných dřevin (SM, MD, AK). 
 Event. násečný postup obnovy s předsunutými clonnými skupinami 
a následnou okrajovou sečí o dvou částech (obruba vnější: vnější 
úzký holý pruh se zvlněným okrajem a obruba vnitřní: clonnou sečí 
prosvětlený vnitřní okraj obnovní plochy). 
 
Přirozená obnova pod ochranou mateřského porostu, do míst s 
nedostatečnou přirozenou obnovou vnášet chybějící dřeviny formou 
skupinovitých podsadeb dřevin CDS.  
 

Převažující umělá obnova. 
 
Náseky s procloněním nebo pruhová clonná seč ve směru postupu s 
předsunutými prvky pro JD a BK. Důsledně šetřit vtroušenou 
nesmrkovou příměs. Ponechávat semenné výstavky dlouhověkých 
listnáčů.  
 
V porostech s vyšším podílem sukcesních dřevin, BO a MD rychlejší 
postup obnovy, postupné snižování zastoupení, nebo v porostních 
skupinách upravit zápoj a využít je k podsadbám JD a BK. 
Pro zvýšení věkové diverzity s podsadbami započít včas - i před 
začátkem obnovy. 

 
- V porostech je ve významném množství přítomné mrtvé dřevo, cílový objem tlejícího dřeva je 70-120 m3/ha. K zetlení se bez dalšího 

zpracování ponechává zpravidla veškeré odumřelé dřevo nesmrkových příměsí, ze smrku se v porostu (porostní typ B) k zetlení 
ponechávají přednostně souše staré 2 a více let, a v omezeném rozsahu (ca 1-2 kmeny/ha/rok) jednotlivých vývratů a zlomů. 

        Minimálně 50% z tohoto objemu by měly tvořit silné stromy (dSTŘ=20cm). Na vzniku tlejícího dřeva by se vedle buku a přimíšených 
listnáčů měla podílet jedle.  
- Cílový počet doupných stromů je alespoň 10 ks/ha. Tyto hodnoty nemusí být dodržovány na ploše striktně rovnoměrně, ale podle 

podmínek, v podobě různě rozmístěných výstavků či skupin. Celkový průměrný počet by však měl být dodržen (takže např. na 
jednom ha nebude ponechán žádný strom, ale na sousedním hektaru jich bude ponecháno o to více). Mezi ponechávanými 
stromy budou jen dřeviny přirozené skladby. 

- V případech, kdy je podstatná část dřeva z usměrňujících zásahů (těžby) vyklizena, je vhodné vybrat dostatečný počet stromů na 
dožití, 50-70 ks/ha (pro porostní typ B cca 30-50 ks/ha), kromě listnáčů nechávat přednostně jedle. Na souborech lesních typů s 
významným zastoupením dubu, je při ponechávání většího objemu čerstvého dubového dřeva a souší k zetlení riziko šíření 
bělokazů a s tím související rozvoj tracheomykóz - zejména na jilmech progrese grafiózního hynutí jilmů. 

- Na stanovištích sutí (edafická řada A) pokud nejsou vážné důvody pro vyklízení dřeva, by mělo maximum odumřelého a 
vyrobeného dřeva zůstat k zetlení. Pokud možno omezit i těžby na nezbytné minimum, důvodem je zejména vysoká citlivost půd k 
introskeletové erozi.  

- Po odumření se stromy na dožití ponechávají do rozpadu a průběžně se doplňují. Tyto odumřelé stromy jsou přirozeným zdrojem 
doplňující objem tlejícího dřeva. Objem živé dendromasy přecházející do dekompozice (přirozeně nebo z těžby) by měl být s ohledem 
na cílové množství tlejícího dřeva 1,2 - 4,0 m3/ha/rok. 

- Kácejí se souše ohrožující zdraví a majetek občanů. 
Péče o nálety, nárosty a kultury 
Vzhledem k silnému tlaku zvěře je nutné obnovu (zejm. cenné listnáče a JD) důsledně a dlouhodobě chránit proti škodám zvěří, nejlépe 
formou menších oplocenek. Při umělé obnově bude důsledně dbáno na dodržení podílu dřevin cílové skladby (tedy i výsadba LP, JD aj.).  
Výchova porost ů 
  Výchovu zaměřit na podporu nedostatkových dřevin přirozené 
skladby, redukci nepůvodních druhů.  
  Zásahy na úpravu prostorového uspořádání provádět jen v 
omezeném rozsahu - a to ve větších skupinách přirozeného 
zmlazení mimo vliv horní stromové etáže - přednostně ve 
stejnověkých horizontálně zapojených rozsáhlých skupinách - 
provádí se úprava druhové skladby, podpora nedostatkových příměsí 
na úkor SM. Zasahovat v úrovni s nestejnou intenzitou po ploše. 
Šetřit přimíšené sukcesní dřeviny (BŘ, JIV, JŘ...), nechat na dožití. 
Tradiční hospodářská kriteria při výběru (redukce obrostlíků, 
předrostlíků, potlačených životaschopných jedinců, dvojáků) 
uplatňovat přiměřeně. Cílem je podpora tloušťkové a prostorové 
rozrůzněnosti porostu. 
 
  V odrůstajících porostech postupný přechod k pozitivnímu výběru. 
Následně pozitivní výběr v úrovni (cca 250-300 stromů) - cílové 
stromy, podúroveň šetřit. 

  Výchova v mladých porostech (do 20-30 let): úprava druhové 
skladby (redukci nepůvodních druhů) ve prospěch listnáčů a jedle. 
SM - realizovat silné zásahy v úrovni, podporovat tvorbu dlouhých 
korun pro zvýšení stability.  
  Zásahy na úpravu prostorového uspořádání provádět v úrovni a s 
nestejnou intenzitou po ploše, se zřetelem na podporu prostorové a 
tloušťkové rozrůzněnosti porostu.   
  Soustavná podpora přimíšených listnáčů. Při nedostatku cílových 
listnáčů a JD šetřit v přiměřeném zastoupení i pionýrské dřeviny. 
 
   
   

Opatření ochrany lesa  



Ve smrkových porostech standardní opatření proti podkornímu hmyzu v nezbytném rozsahu. Dřevní hmota je asanována a vyvážena. 
Důsledná a dlouhodobá ochrana přirozené obnovy, event. sadby silně nedostatkových dřevin původní druhové skladby před škodami zvěří. 
Při obnově porostů nutná rozvážná práce s korunovým zápojem a světlem v porostu, stanoviště ohrožené buření → ochrana kultur proti 
konkurující vegetaci ožínáním, přitom šetřit přirozeně zmlazené dřeviny CDS. 
Při provádění hospodářské činnosti v území chránit půdní kryt, bylinné a keřové patro.  
Provád ění nahodilých t ěžeb 
Nahodilá těžba listnatých dřevin: část dřevní hmoty (zlomy způsobené větrem) může být zpracována, stojící části zlomů (v závislosti na 
rozsahu nahodilých těžeb) budou ponechány přírodním procesům. 
Nahodilá těžba smrku: bez požadavků OP. 

Doporu čené technologie 
Těžbu a soustřeďování dřeva provádět z důvodu ohrožení půd těžebně dopravní erozí šetrnými technologiemi (s nízkotlakými 
pneumatikami), lanová dopravní zařízení. Těžební metoda přednostně sortimentní. 
Poznámky 
 

Kód a název biotopu vychází z Chytrý M. et. al, (2010): Katalogu biotopů České republiky. Ed. 2. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 
Praha. 
Zkratky souborů lesních typů vychází z vyhlášky č. 83/1996 Sb. příloha č. 2. Přehled souborů lesních typů ČR. 
Zkratky dřevin vycházejí z vyhlášky č. 84/1996 Sb. příloha č. 4. Číselné označení, názvy a zkratky dřevin. 
Cílová druhová skladba dřevin (%) podle souborů lesních typů (SLT) vychází z plánu péče o Přírodní památku Cidlinský hřeben 
(2004-2017 

Rámcová směrnice č. 2 
Kód lokality Název EVL Kategorie ochrany: 
CZ0510164 Kozlov - Tábor základní ochrana 
Kód typu p řírodního 
stanovišt ě/ kód 
druhu 

Název stanovišt ě/ Název druhu  Kód a název biotopu Rozloha 

 
9130 
9180 

 
Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 
Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, 

sutích a v roklích 

 
L 5.1 Květnaté bu činy 
L 4 Suťové lesy  

ha 
115,054 
6,123 

% 
37,816 
4,195 

Kategorie lesa Soubory lesních typ ů 
lesy hospodářské 10), lesy zvláštního určení: 32e - lesy se 
zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, klimatickou 
nebo krajinotvornou 

3B, 3C, 3D, 3J, 3S, 3U, 4A, 4B, 4D, 4S, 4V, 5A, 5B, 5D, 5S, 5U 

Cílová druhová skladba d řevin (%) podle soubor ů lesních typ ů (SLT)  

SLT Dřeviny p řirozené druhové skladby 
3B,  
3D, 
3S 

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

3C SM 0+-, JD +-20, BO 0-10, DB +-30, BK 50-80, HB 0+- , JV 0-3, JS 0-1, LP 3-12, JL 0+- 

3J SM +-10, JD 5-15, DB +-20, BK 15-45, HB +-20, JV 15 -35, JS +-10, JL +-10, LP 15-35, B Ř +-3, TS 0-10 

3U SM +-5, JD 5-20, DB 10-40, BK +-10, JV 10-25, JS 15 -40, JL 5-15, LP +-10, OLL+ 

4A SM 0+-, JD 10-20, DB 3-25, BK 50-70, HB 0-10, JV +- 20, JS +1, LP 5-15, JL 0-3 
4B, 
4D, 
4S 

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

4V SM 0+-, JD 30-40, DB 15-35, BK 20-40, HB 0-5, OS +,  JV +-5, JS +-2, LP 2-15, JL +-1 

5A SM 2-15, JD 25-40, BK 40-60, JV +-20, JS +-2, JS +- 2, LP +-8, JL +-5 
5B, 
5D, 
5S 

SM 3-15, JD 30-40, BK 40-65, JV +-8, JS +, LP +-3, JL +-1 
 

5U SM 5-25, JD 20-30, BK 10-30, JV 15-30, JS 10-25, JL  +-8, LP +-5, OLL +-2 

Minimální podíl listnatých d řevin p řirozené druhové skladby a jedle b ělokoré (v %) pro lesní biotop p ři obnov ě a výchov ě 
porostních skupin  
a) = součtu hodnot současného zastoupení listnatých dřevin PDS a JD až do výše součtu hodnot přirozeného zastoupení těchto druhů dřevin 

v plošně převažujícím SLT (pokud je současné zastoupení listnatých dřevin PDS a jedle bělokoré v porostní skupině větší nebo rovno 

minimálnímu podílu melioračních a zpevňujících dřevin)  

b) = minimálnímu podílu MZD v plošně převažujícím SLT (pokud je současné zastoupení listnatých dřevin PDS a JD v porostní skupině 

menší než minimální podíl MZD). 

 
Porostní typy 
A. Smíšené listnaté porosty (porosty s p řevahou buku nebo 
dubu + ost. dlouhov ěkých listná čů)  
 

B. Porosty se zvýšeným zastoupením SM, BO a MD (p říměs 
listná čů zpravidla nep řesahuje 30%)  



Základní hospodá řská doporu čení 
Hospodá řský zp ůsob Hospodá řský tvar 

P, nP, pN vysoký 
Obmýtí Obnovní doba  

90-110: 3U, 5U 
130: 3B, 3D, 3C, 3S, 4A, 4B, 4D, 4S, 5A, 5B, 5D, 5S  
160: 4V 

40: 3B, 3C, 3D, 3J, 3S, 4A, 4B, 4D, 4S, 5A, 5B, 5D, 5S 
       30: 3U, 4V, 5U 

Dlouhodobý cíl pé če o lesní porosty 
   Cílovým stavem je zachování podílu listnatých dřevin a zachování kontinuálního výskytu zralostních porostních stádií, dále postupné 
převedení smíšeného lesa na les přírodě blízký, strukturně bohatý, s přirozenou druhovou a prostorovou skladbou lesa, s přirozenou 
obnovou všech cílových dřevin. Je zajištěno dostatečné množství habitatových stromů na dožití, v porostech je ve významném množství 
přítomné mrtvé dřevo. 
 
   Citlivě obhospodařovaný smíšený les s převahou listnáčů (+ JD) nebo i dočasně porosty s nižším stupněm přirozenosti, směřující k 
přirozené druhové skladbě stromového patra, převážně bez zastoupení geograficky či stanovištně nepůvodních druhů.  Přiblížení současné 
dřevinné, věkové a prostorové skladby lesních porostů skladbám přirozeným: výstavba smíšených porostů je horizontálně zapojená nebo 
pomístně mírně uvolněná, vertikálně středně až výrazně diferencovaná s cílem vzniku porostů trvale etážových, nestejnověkých s mozaikou 
stanovišť s různými světelnými podmínkami. 
 
   Maximální využívání a podpora spontánních a autoregulačních procesů. Přednostně přirozená obnova ve všech porostních skupinách s 
dostatečným zastoupením dřevin CDS a s tím spojenými jemnějšími způsoby hospodaření, podpora sukcesních stádií. Dále obnova 
kombinovaná - chybějící dřeviny CDS (především JD, LP a další) doplnit vnášením silného sadebního materiálu dle ekologických nároků 
jednotlivých dřevin až na zastoupení cílové dřevinné skladby, dlouhodobě chránit před škodami zvěří. 
Obnovní postup a zp ůsob obnovy 
   Obnovu realizovat přirozenou ev. kombinovanou obnovou,  
maloplošnými clonnými sečemi (kotlíkovité, skupinovité, pruhové) - 
obnovní zásahy do 0,5ha - nebo na výšku stromu, vznik 
nerovnoměrného zápoje matečného porostu.  
V porostech dále provádět jednotlivý nebo skupinový výběr, zaměřený 
především na odstraňování nepůvodních a stanovištně nevhodných 
dřevin (SM, MD, AK). 
 Event. násečný postup s předsunutými clonnými skupinami a 
následnou okrajovou sečí o dvou částech (obruba vnější: vnější úzký 
holý pruh se zvlněným okrajem a obruba vnitřní: clonnou sečí 
prosvětlený vnitřní okraj obnovní plochy). 
 
 Přirozená obnova pod ochranou mateřského porostu, do míst s 
nedostatečnou přirozenou obnovou vnášet chybějící dřeviny formou 
skupinovitých podsadeb dřevin CDS.  
 

  Obnova je realizována clonnou sečí (např. pruhová) ve směru 
postupu s předsunutými prvky pro JD a BK, nebo náseky s 
procloněním (s předsunutými clonnými skupinami) a následnou 
okrajovou sečí.  
 
  V porostech s vyšším podílem sukcesních dřevin, BO a MD 
rychlejší postup obnovy, postupné snižování zastoupení, nebo 
úprava zápoje a následné podsadby stinných listnáčů a JD. Pro 
zvýšení věkové diverzity s podsadbami započít včas - i před 
začátkem obnovy. 
 
  Převažující umělá obnova. Přirozená obnova cílových dřevin pod 
ochranou mateřského porostu, do míst s nedostatečnou přirozenou 
obnovou vnášet chybějící dřeviny formou skupinovitých podsadeb 
dřevin CDS. Důsledně šetřit vtroušenou nesmrkovou příměs - 
ponechávat semenné výstavky dlouhověkých listnáčů a maximálně 
využívat přirozené obnovy dřevin CDS.  
 
 

- V porostech je ve významném množství přítomné mrtvé dřevo, cílový objem tlejícího dřeva je alespoň 80m3/ha.  
- Minimálně 50% z tohoto objemu by měly tvořit silné stromy. Na vzniku tlejícího dřeva by se vedle buku a přimíšených listnáčů měla 

podílet jedle.  
- Cílový počet doupných stromů je alespoň 7 ks/ha. Tyto hodnoty nemusí být dodržovány na ploše striktně rovnoměrně, ale podle 

podmínek, v podobě různě rozmístěných výstavků či skupin. Celkový průměrný počet by však měl být dodržen (takže např. na 
jednom ha nebude ponechán žádný strom, ale na sousedním hektaru jich bude ponecháno o to více). Mezi ponechávanými stromy 
budou jen dřeviny přirozené skladby. 

- V případech, kdy je podstatná část dřeva z usměrňujících zásahů (těžeb) vyklizena, je vhodné vybrat dostatečný počet stromů na 
dožití, cca 50 ks/ha, kromě listnáčů nechávat přednostně jedle. Na souborech lesních typů s významným zastoupením dubu, je při 
ponechávání většího objemu čerstvého dubového dřeva a souší k zetlení riziko šíření bělokazů a s tím související rozvoj 
tracheomykóz - zejména na jilmech progrese grafiózního hynutí jilmů. 

- Na stanovištích sutí (edafická řada A) pokud nejsou vážné důvody pro vyklízení dřeva, mělo by maximum odumřelého a 
vyrobeného dřeva zůstat k zetlení. Pokud možno omezit i těžby na nezbytné minimum, důvodem je zejména vysoká citlivost půd k 
introskeletové erozi.  

- Po odumření se stromy na dožití ponechávají do rozpadu a průběžně se doplňují. Tyto odumřelé stromy jsou přirozeným zdrojem 
doplňující objem tlejícího dřeva. Objem živé dendromasy přecházející do dekompozice (přirozeně nebo z těžby) by měl být s ohledem na 
cílové množství tlejícího dřeva 1,5 - 4,0 m3/ha/rok. 

- Kácejí se souše ohrožující zdraví a majetek občanů. 
Péče o nálety, nárosty a kultury 
Vzhledem k silnému tlaku zvěře je nutné obnovu důsledně a dlouhodobě chránit proti škodám zvěří, nejlépe formou menších oplocenek. Při 
umělé obnově bude důsledně dbáno na dodržení podílu dřevin cílové skladby (tedy i výsadba LP, JD aj.). 
Výchova porost ů 



  Zmlazení a nárosty z přirozené obnovy dlouhodobě clonit, kromě 
event. druhové úpravy ve prospěch vzácnějších dřevin, dále 
nezasahovat do procesu autoregulace. Podporovat výškovou a 
tloušťkovou diferenciaci porostů. Zasahuje se jen v úrovni a 
s nestejnou intenzitou po ploše se zřetelem na podporu prostorové a 
tloušťkové rozrůzněnosti porostu. Neredukují se všechny přimíšené 
sukcesní dřeviny (BŘ, JIV, JŘ apod.).  
 
  Výchovu porostů vzniklých z umělé obnovy v případě nutnosti 
provádět jen extenzivními výběrovými probírkami a to formou 
kombinace strukturní a skupinovité probírky; při prvních zásazích se 
odstraní netvární jedinci a uvolní se přimíšené i vtroušené cílové 
dřeviny, další zásahy (probírky) představují úrovňové probírkové 
kladné zásahy prováděné na podporu vybraných individuálních a 
skupinových cílových stromů v delších intervalech. Cílové stromy a 
stromové skupiny mají představovat stabilní kostru porostu, budou to 
převážně listnaté dřeviny. 

  Výchovné zásahy ve smrkových porostních skupinách jsou 
intenzivní, zaměřené na zvýšení stability (cílem jsou hluboce 
zavětvené koruny) a kvality porostu, úpravu druhové skladby ve 
prospěch přimíšených dřevin. Probírky jsou zaměřeny na podporu 
vybraných cca 250 - 400 nadějných cílových stromů v úrovni. 

Opatření ochrany lesa  
Ve smrkových porostech standardní opatření proti podkornímu hmyzu v nezbytném rozsahu. Dřevní hmota je asanována a vyvážena. 
Důsledná a dlouhodobá ochrana přirozené obnovy, event. sadby silně nedostatkových dřevin původní druhové skladby před škodami zvěří.  
Při obnově porostů nutná rozvážná práce s korunovým zápojem a světlem v porostu, stanoviště ohrožené buření → ochrana kultur proti 
konkurující vegetaci ožínáním, přitom šetřit přirozeně zmlazené dřeviny CDS. 
Při provádění hospodářské činnosti v území chránit půdní kryt, bylinné a keřové patro. 
Provád ění nahodilých t ěžeb 
Nahodilá těžba listnatých dřevin: část dřevní hmoty (zlomy způsobené větrem) může být zpracována, stojící části zlomů (v závislosti na 
rozsahu nahodilých těžeb) budou ponechány přírodním procesům. 
Nahodilá těžba smrku: bez požadavků OP. 

Doporu čené technologie 
Těžbu a soustřeďování dřeva provádět z důvodu ohrožení půd těžebně dopravní erozí šetrnými technologiemi (s nízkotlakými 
pneumatikami), lanová dopravní zařízení. Těžební metoda přednostně sortimentní. 
Poznámky 
 

Kód a název biotopu vychází z Chytrý M. et. al, (2010): Katalogu biotopů České republiky. Ed. 2. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 
Praha. 
Zkratky souborů lesních typů vychází z vyhlášky č. 83/1996 Sb. příloha č. 2. Přehled souborů lesních typů ČR. 
Zkratky dřevin vycházejí z vyhlášky č. 84/1996 Sb. příloha č. 4. Číselné označení, názvy a zkratky dřevin. 
Cílová druhová skladba dřevin (%) podle souborů lesních typů (SLT) viz z Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních 
stanovišť v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000, Planeta, číslo 9/2006, MŽP 
 
 



Rámcová směrnice č. 3 
Kód lokality Název EVL Kategorie ochrany: 
CZ0510164 Kozlov - Tábor základní ochrana , okrajově ochranné pásmo PP Cidlinský 

hřeben 
Kód typu p řírodního 
stanovišt ě/ kód 
druhu 

Název stanovišt ě/ Název druhu  Kód a název biotopu Rozloha 

 
91EO 

 
Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy 
temperátní a boreální Evropy (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

 

 
L 2.2 A Údolní jasanovo-olšové luhy 

ha 
78,718 

% 
2,45 

Kategorie lesa Soubory lesních typ ů 
lesy hospodářské 3U, 4B, 4D, 4V, 5U 
Cílová druhová skladba d řevin (%) podle soubor ů lesních typ ů (SLT) 

SLT Dřeviny p řirozené druhové skladby 

3U SM +-5, JD 5-20, DB 10-40, BK +-10, JV 10-25, JS 15 -40, JL 5-15, LP +-10, OLL+ 

4B 

4D 
JD 7-20, DB 5-30, BK 50-70, HB 0-10, JV 0-5, JD 0-2 , LP 5-15, JL 0-1 
 

4V SM 0+-, JD 30-40, DB 15-35, BK 20-40, HB 0-5, OS +,  JV +-5, JS +-2, LP 2-15, JL +-1 

5U SM 5-25, JD 20-30, BK 10-30,  JV 15-30, JS 10-25, J L +-8, LP +-5, OLL +-2 

Minimální podíl listnatých d řevin p řirozené druhové skladby a jedle b ělokoré (v %) pro lesní biotop p ři obnov ě a výchov ě 
porostních skupin  
a) = součtu hodnot současného zastoupení listnatých dřevin PDS a JD až do výše součtu hodnot přirozeného zastoupení těchto druhů 

dřevin v plošně převažujícím SLT (pokud je současné zastoupení listnatých dřevin PDS a jedle bělokoré v porostní skupině větší nebo 

rovno minimálnímu podílu melioračních a zpevňujících dřevin)  

b) = minimálnímu podílu MZD v plošně převažujícím SLT (pokud je současné zastoupení listnatých dřevin PDS a JD v porostní skupině 

menší než minimální podíl MZD). 

 
Porostní typy 
A. Smíšené porosty listnatých dřevin 

Základní hospodá řská doporu čení 
Hospodá řský zp ůsob Hospodá řský tvar 

P: 3U, 4B, 4D, 5U 
pP: 4V 

vysoký 

Obmýtí Obnovní doba 
90-120: 3U 
120-140: 4B, 4D, 5U 
130-160: 4V 

bez požadavků OP 

Dlouhodobý cíl pé če o lesní porosty 
  Cílovým stavem je zachování a obnova cenných lesních biotopů smíšených lesů a zachování kontinuálního výskytu zralostních 
porostních stádií, dále postupné převedení smíšeného lesa na les přírodě blízký, strukturně bohatý, a prostorovou skladbou lesa, s 
přirozenou obnovou všech cílových dřevin. Je zajištěno dostatečné množství habitatových stromů na dožití, v porostech je ve 
významném množství přítomné mrtvé dřevo. 
 
  Citlivě obhospodařovaný smíšený les s převahou listnáčů (+ JD) nebo i dočasně porostní skupiny s nižším stupněm přirozenosti 
(stupeň D - kulturní), směřující k přirozené druhové skladbě stromového patra, převážně bez zastoupení geograficky či stanovištně 
nepůvodních druhů. Přiblížení současné dřevinné, věkové a prostorové skladby lesních porostů skladbám přirozeným: výstavba 
smíšených porostů je horizontálně zapojená (3U, 4B, 4D, 4V) nebo pomístně mírně uvolněná (4V,5U), vertikálně výrazně diferencovaná 
(4B, 4D, 5U) s cílem vzniku nevýrazně (4B, 4D) až trvale etážových (3U, 4V, 5U) složitě diferencovaných nestejnověkých porostů. 
 
  Maximální využívání a podpora spontánních a autoregulačních procesů. Přednostně přirozená obnova ve všech porostních skupinách 
s dostatečným zastoupením dřevin CDS a s tím spojenými jemnějšími způsoby hospodaření, podpora sukcesních stádií. Dále obnova 
kombinovaná - chybějící dřeviny CDS (především JD, LP a další) doplnit vnášením silného sadebního materiálu dle ekologických 
nároků jednotlivých dřevin až na zastoupení cílové dřevinné skladby, dlouhodobě chránit před škodami zvěří. 
Obnovní postup a zp ůsob obnovy 



  Obnovu porostů realizovat předsunutými clonnými kotlíky (pP) a následně plošnou obnovou pod podrostem, nebo opatrnou 
skupinovou vícefázovou clonnou sečí (P) pro obnovu klimaxových dřevin, po jejich zajištění zonální seč clonná s rychlým odcloněním 
bukových nárostů a pečlivým kladným výběrem všech příměsí v houštinách. Sloučit podněcování světlostního přírůstu v horní úrovni s 
dobrými podmínkami pro nárosty v dolní etáži. Předstih obnovy (vnášení) jedle. S ohledem na vysoký produkční potenciál cenných 
listnáčů je žádoucí individuální výběr a důraz na péči o kvalitu kmenů. 
 
Přirozená obnova pod ochranou mateřského porostu, do míst s nedostatečnou přirozenou obnovou vnášet chybějící dřeviny formou 
skupinovitých podsadeb dřevin CDS. Zvláštní péči věnovat příměsi jedle.  
 
- V porostech je ve významném množství přítomné mrtvé dřevo, cílový objem tlejícího dřeva je 60-80m3/ha.  

- Minimálně 50% z tohoto objemu by měly tvořit silné stromy s výčetní tloušťkou nad 20cm. Na vzniku tlejícího dřeva by se 
vedle buku a přimíšených listnáčů měla podílet jedle.  

- Cílový počet doupných stromů je 5-7 ks/ha.  
- V případech, kdy je podstatná část dřeva z usměrňujících zásahů vyklizena, je vhodné vybrat dostatečný počet stromů na 

dožití, cca 50 ks/ha, kromě listnáčů nechávat přednostně jedle. Na souborech lesních typů s významným zastoupením dubu, 
je při ponechávání většího objemu čerstvého dubového dřeva a souší k zetlení riziko šíření bělokazů a s tím související rozvoj 
tracheomykóz - zejména na jilmech progrese grafiózního hynutí jilmů. 

- Po odumření se stromy na dožití ponechávají do rozpadu a průběžně se doplňují. Tyto odumřelé stromy jsou přirozeným zdrojem 
doplňující objem tlejícího dřeva. Objem živé dendromasy přecházející do dekompozice (přirozeně nebo z těžby) by měl být s 
ohledem na cílové množství tlejícího dřeva 0,5 - 3,0 m3/ha/rok. 

- Kácejí se souše ohrožující zdraví a majetek občanů. 
Péče o nálety, nárosty a kultury 
  Vzhledem k silnému tlaku zvěře je nutné obnovu důsledně a dlouhodobě chránit proti škodám zvěří, nejlépe formou menších 
oplocenek. Při umělé obnově bude důsledně dbáno na dodržení podílu dřevin cílové skladby (tedy i výsadba LP, JD aj.). 
Výchova porost ů 
   Prořezávky se provádějí s ohledem na jednotlivé nároky dřevin tak, aby bylo dosaženo stanovené cílové skladby dřevin v mýtním 
věku porostu, optimální kvality a stability porostu. Prořezávky se realizují v úrovni a nadúrovni. Negativním výběrem se odstraňují 
tvarově nevhodní a poškození jedinci. Kladným výběrem podporujeme přimíšené dřeviny, ale i další vtroušené pro zvýšení biodiverzity.  
   Probírkové zásahy se provádí v úrovni porostu podle nároků jednotlivých dřevin s cílem dosažení stanovené cílové skladby dřevin. 
První probírky se provádějí kombinací negativního tvarového výběru a kladného výběru v úrovni. Cílové stromy a stromové skupiny mají 
představovat stabilní kostru porostu, budou to převážně listnaté dřeviny. Další výchova je zaměřena na výběr individuálních nebo 
skupinových cílových stromů v úrovni podle uvedených zásad podle jednotlivých dřevin, vždy se zaměřením na dosažení stanovené 
cílové skladby dřevin v mýtním věku.  
Opatření ochrany lesa  
  Důsledná a dlouhodobá ochrana přirozené obnovy, event. sadby silně nedostatkových dřevin původní druhové skladby před škodami 
zvěří. Při obnově porostů nutná rozvážná práce s korunovým zápojem a světlem v porostu, stanoviště ohrožené buření → ochrana 
kultur proti konkurující vegetaci ožínáním, přitom šetřit přirozeně zmlazené dřeviny CDS. 
Provád ění nahodilých t ěžeb 
  Nahodilá těžba listnatých dřevin: část dřevní hmoty (zlomy způsobené větrem) může být zpracována, stojící části zlomů (v závislosti 
na rozsahu nahodilých těžeb) budou ponechány přírodním procesům. 
Nahodilá těžba smrku: bez požadavků OP. 

Doporu čené technologie 
bez požadavků OP 
Poznámky 
 

Kód a název biotopu vychází z Chytrý M. et. al, (2010): Katalogu biotopů České republiky. Ed. 2. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 
Praha. 
Zkratky souborů lesních typů vychází z vyhlášky č. 83/1996 Sb. příloha č. 2. Přehled souborů lesních typů ČR. 
Zkratky dřevin vycházejí z vyhlášky č. 84/1996 Sb. příloha č. 4. Číselné označení, názvy a zkratky dřevin. 
Cílová druhová skladba dřevin (%) podle souborů lesních typů (SLT) viz z Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních 
stanovišť v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000, Planeta, číslo 9/2006, MŽP 
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6.4 Platnost Rámcové směrnice č. 1, č. 2, č.3 v EVL Kozlov - Tábor, 2015

hranice EVL
hranice MZCHÚ
Rámcová směrnice č. 1
Rámcová směrnice č. 2
Rámcová směrnice č. 3


