
 

                                                                                                                                                                                                                                                                
 

 

Příloha č.1 – Opis trestního příkazu 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                
 

 
 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                
 

Příloha č.2 – Plán péče NPP Doupňák 
 

 

 

 

Plán péče  

o Národní přírodní památku 

Doupňák 
 

na období 
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1. Základní údaje o zvláště chráněném území 

1.1 Základní identifikační údaje 

evidenční číslo:         812 

kategorie ochrany:                         národní přírodní památka  

název území:                               Doupňák 

druh právního předpisu, kterým bylo území vyhlášeno: rozhodnutí 

orgán, který předpis vydal:      rada ONV Chomutov 

číslo předpisu:       č. 186/1983 

datum platnosti předpisu:     9. červen 1983 

datum účinnosti předpisu:       

 

1.2 Údaje o lokalizaci území 

kraj:        Ústecký 

okres:        Chomutov 

obec s rozšířenou působností:    Kadaň 

obec s pověřeným obecním úřadem:    Klášterec nad Ohří 

obec:        Klášterec nad Ohří 

katastrální území:      Klášterec nad Ohří, Miřetice u 

         Klášterce nad Ohří 

 

Příloha: NPP Doupňák - přehledová mapa 

 

1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí 

Zvláště chráněné území: 

Katastrální území: 350301601 Klášterec nad Ohří  

 
Číslo 

parcely 

podle 

KN 

Číslo 

parcely 

podle PK 

nebo 

jiných 

evidencí 

Druh pozemku 

podle KN 

Způsob vyuţití 

pozemku podle 

KN 

Číslo listu 

vlastnictví 

 

Výměra 

parcely 

celková 

podle KN 

(m
2
) 

Výměra 

parcely 

v ZCH

Ú (m
2
) 

   2131/2  Lesní pozemek  274 37209 37209 

Celkem  37209  

 

Katastrální území: 350301605 Miřetice u Klášterce nad Ohří  

 
Číslo 

parcely 

podle 

KN 

Číslo 

parcely 

podle PK 

nebo 

jiných 

evidencí 

Druh pozemku 

podle KN 

Způsob vyuţití 

pozemku podle 

KN 

Číslo listu 

vlastnictví 

 

Výměra 

parcely 

celková 

podle KN 

(m
2
) 

Výměra 

parcely 

v ZCH

Ú (m
2
) 

1884/2  Lesní pozemek  274 3456 3456 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                
 

1885  Lesní pozemek  274 10060 10060 

1886  Lesní pozemek  274 263 263 

1887  Lesní pozemek  274 234 234 

1888  Lesní pozemek  274 68 68 

1889  Lesní pozemek  274 3428 3428 

1890  Lesní pozemek  274 5095 5095 

1891  Lesní pozemek  274 8089 8089 

1892  Ostatní plocha Neplodná 1 550 550 

1893  Lesní pozemek  1 8143 8143 

1894  Ostatní plocha Neplodná 1 79 79 

1895  Lesní pozemek  1 302 302 

1896  Lesní pozemek  1 2647 2647 

1897  Lesní pozemek  274 4640 4640 

1898  Lesní pozemek  274 216 216 

1899  Lesní pozemek  274 90 90 

1900  Lesní pozemek  274 5323 5323 

1905/2  Lesní pozemek  274 22643 22643 

1906  Lesní pozemek  274 5074 5074 

1907/2  Lesní pozemek  274 16215 16215 

1909  Lesní pozemek  274 2847 2847 

Celkem  99462  

 

Rozporem je současný výpis z KN, který uvádí rozdílnou hodnotu výměry a rozloha 

uvedená v Ústředním seznamu ochrany přírody. Ústřední seznam ochrany přírody dokonce 

uvádí dvě hodnoty rozlohy NPP. Zatímco část Územní členění uvádí plochu 12,8 ha, 

v části Seznam parcel území platný k datu vyhlášení je uvedena rozloha 13,6027 ha. Tato 

hodnota se velmi přibliţuje rozloze zjištěné v KN, která činí 13,6671 ha. 

  

Příloha: NPP Doupňák - pozemková mapa. 

 

Ochranné pásmo není vyhlášené, je jím tedy dle § 37 zákona č. 114/1992 Sb. pás do 

vzdálenosti 50 m od hranice ZCHÚ.     

 

1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma 

 
Druh pozemku ZCHÚ  

plocha v ha 

OP 

plocha v ha 

Způsob vyuţití 

pozemku 

ZCHÚ  

plocha v ha 

lesní pozemky 13,6042 ----  

vodní plochy ---- ---- zamokřená plocha ---- 

rybník nebo nádrţ ---- 

vodní tok  ---- 

trvalé travní 

porosty 

---- ----  

orná půda ---- ---- 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                
 

ostatní 

zemědělské  

pozemky 

---- ---- 

ostatní plochy 0,0629 ---- neplodná půda 0,0629 

ostatní způsoby 

vyuţití 

---- 

zastavěné 

plochy a nádvoří 

---- ----  

plocha celkem  13,6671 ---- 

 

Údaj o rozloze území je uveden dle aktuálního výpisu z KN. 

 

Ochranné pásmo není vyhlášeno. 

 
1.5 Překryv území s jinými chráněnými územími 
národní park :                                                       - - - -           

chráněná krajinná oblast:                                     - - - - 

jiný typ chráněného území:                                  CHOPAV Krušné hory  

 

Natura 2000: 

ptačí oblast:                                                          není 

evropsky významná lokalita:                               není 

 

Příloha: NPP Doupňák - přehledová mapa 

 

 

1.6 Kategorie IUCN 

 

kategorie IUCN:            III. –  přírodní památka 

 

1.7 Předmět ochrany ZCHÚ 

 

1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu 

 

Předmětem ochrany je mineralogické naleziště drahokamových odrůd křemene. 

 

1.7.2 Hlavní předmět ochrany ZCHÚ – současný stav 

 

A. druhy 

 

Ţádné druhy nejsou předmětem ochrany. 

 

B. útvary neţivé přírody  

 

útvar  geologické podloţí popis výskytu útvaru 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                
 

hromady rulových 

balvanů s hojnými 

úlomky křemenné 

ţíloviny tvořené 

zejména nápadným 

cihlově a masově 

červeným 

hematitickým 

křemenem - jaspisem 

horniny 

krušnohorského 

krystalinika 

roztroušeně v celém území 

 

1.8 Předmět ochrany EVL anebo PO, s kterými je ZCHÚ v překryvu 

- 

1.9 Cíl ochrany 
Zachování významného mineralogického naleziště na úpatí Krušných hor.  

 

2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět 

     ochrany 

2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů 

 

NPP Doupňák se nachází v okolí vrcholu Holubího vrchu, asi 1 km jiţně od obce Domašín 

a asi 1,5 km severně od Klášterce nad Ohří. 

Předmětem ochrany je historicky významné mineralogické naleziště ametystů a jaspisů, jeţ 

jsou totoţné se středověkými drahokamovými obklady na Praţském hradě a Karlštejně.  

Podloţí NPP tvoří horniny krušnohorského krystalinika, jeţ jsou zde zastoupené 

drobnozrnou aţ středně zrnitou muskovitickou a dvojslídnou ortorulou. 

Stáří hornin je zde odhadováno na svrchní proterozoikum aţ spodní paleozoikum 

Rulou prochází hydrotermální křemenná ţíla, která zde nevystupuje na povrch. Její 

úlomky, které jsou tvořeny zejména nápadným cihlově a masově červeným hematitickým 

křemenem (jaspisem) se dnes nacházejí na hromadách rulových balvanů na zalesněném 

svahu. Hromady jsou dokladem zemědělské činnosti v minulosti (od 14. do 18. Století), 

kdy sem byly balvany sneseny z tehdy existujících polí.  

Jiţ ve 14. století zde byly v muskovitických a dvojslídných ortorulách nalezeny mocné 

křemenné ţíly s drahokamovými odrůdami – zejména ametystem a jaspisem. Od té doby 

byly drahé kameny na křemenné ţíle intenzivně těţeny, především ve 14.,  16. a na 

počátku 19. století. Pozůstatky po této těţbě nalezneme ještě dnes – v podobě odvalů a 

zbytku těţební rýhy. 

Minerály, zde vytěţené, byly pouţity k výzdobě hradu Karlštejn, kaple sv. Václava na 

Praţském hradě a hradu Tangermünde u Magdeburku.  

Zdejší naleziště bylo opětovně nalezeno v 80. letech 20. století. Následně zde byl proveden 

rozsáhlý, několik let trvající archeologický průzkum, který potvrdil shodu nalezených 

drahokamových odrůd s kameny, pouţitých k výzdobě uvedených památek. 

Samotnou Národní přírodní památku, která se nachází ve svahu Krušných hor pokrývají 

smíšené nepůvodní lesní porosty s převahou smrku ztepilého, borovice lesní, modřínu 

opadavého a břízy bělokoré, s příměsí dubu. Vegetace zdejších nepůvodních lesů je velmi 

chudá, nalezneme hojnou metličku křivolakou, různé druhy jestřábníků, keříčky brusnic a 

např. zvonek okrouhlolistý.  Nevyskytuje se zde ţádný zvláště chráněný druh. 

Rovněţ zvířena tohoto maloplošného zvláště chráněného území není nijak význačná. 

Mimo běţné lesní druhy se zde z chráněných ţivočichů vyskytuje při okraji lesních porostů 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                
 

pěnice vlašská a slepýš křehký. Dále pak zde byl zaznamenán výskyt jestřába lesního a 

veverky obecné. 

Z mineralogického hlediska se však jedná o jednoho z nejvýznamnějších zvláště 

chráněných území severozápadních Čech. Národní přírodní památka Doupňák je 

mineralogicko-archeologickou lokalitou evropského významu. Výjimečnost této lokality 

tkví především v bohatém výskytu drahokamových odrůd křemene. 

Bohuţel v minulé, ale i současné době, je celé zvláště chráněné území trvale devastováno 

sběrači drahých kamenů, kteří trvale poškozují tuto významnou lokalitu. 

 

Přehled zvláště chráněných druhů rostlin a ţivočichů 

 

název druhu aktuální početnost 

nebo vitalita populace 

v ZCHÚ 

kategorie  

podle vyhlášky 

č. 395/1992 Sb. 

popis biotopu druhu  

slepýš křehký 

Anguis fragilis 
roztroušeně při krajích silně ohroţený okraje lesa 

jestřáb lesní 

Accipiter gentilis 
nepravidelně zaletuje ohroţený okraje lesa 

pěnice vlašsská 

Sylvia nisoria 
nepravidelně 1 – 2 HP silně ohroţená okraje lesa 

veverka obecná 

Sciurus vulgaris 
1 – 2 ex. ohroţená lesní porosty 

 

 

2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské 

       činnosti v minulosti, současnosti a blízké budoucnosti 

 

Vlivy lidské činnosti v minulosti 

a) ochrana přírody  

Celé mineralogické naleziště bylo vytvořeno lidskou činností při sesbírávání a hromadění 

kamenů. Ve středověku zde existovala pole a kameny z nich byly sesbírávány a hromaděny 

v mezích, jejichţ pozůstatky dnes nalézáme v celém území. 

b) lesní hospodářství 

Jedná se o les, v němţ je hospodařeno podle platného LHP, bez jakéhokoliv negativního 

vlivu na předmět ochrany. Lesní porosty byly prohlášeny za lesy zvláštního určení. 

c) zemědělské hospodaření 

Nepřichází v území v úvahu. 

d) rybníkářství  

Nepřichází v území v úvahu 

e) myslivost  

Nemá ve zvláště chráněném území ţádný vliv 

f) rybářství  

Nepřichází v území v úvahu 

g) rekreace a sport  

Území není nijak vyuţíváno pro rekreaci a sport. V rámci rekreačních aktivit lze 

zaznamenat vyšší návštěvnost v podzimní době při sběru hub v krušnohorských lesích. 

h) těţba nerostných surovin  

Těţba nerostných surovin zde není a nebyla plánována. 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                
 

i) jiné způsoby vyuţívání 

Sběr kamenů: celé území je trvale navštěvováno a poškozováno sběrateli kamenů, kteří na 

celé ploše rozebírají staré kamenné snosy, případně provádějí v menším rozsahu výkopové 

práce, rozbíjejí kameny a odnášejí jednotlivé kamenné bloky k dalšímu zpracování 

(broušení). 

Škodlivé vlivy a ohroţení území v současnosti 

a) lesní hospodářství  

V území probíhá lesnické hospodaření v souladu s předchozím plánem péče a LHP – bez 

jakéhokoliv vlivu na předmět ochrany 

b) zemědělské hospodaření  

Území není zemědělským hospodařením ovlivněno. 

c) myslivost  

Území není mysliveckým hospodařením ovlivněno. 

f) rekreace a sport  

Území není rekreací a sportem ovlivněno. 

g) těţba nerostných surovin:  

Těţba nerostných surovin není na dotčeném území moţná. 

h) jiné způsoby vyuţívání:   

Území je trvale negativně ovlivněno nelegálním sběrem a vykopáváním jednotlivých 

kamenů a jejich dalším vyuţíváním v kamenických dílnách s následným prodejem. 

Jakýkoliv pokus o znemoţnění této činnosti uskutečněný v minulosti ve spolupráci 

s Městem Klášterec nad Ohří, Městskou policií a Policií ČR se minul účinkem. 

Předpokládané ohroţení v budoucnosti 

Jakékoliv ohroţení celé lokality je vázáno pouze na nelegální sběr kamenů.  

 

2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy 

 Tento plán péče navazuje na plán péče o Národní přírodní památku Doupňák na období 

1998-2007 (P.Chvátal, Z.Bártová 1998). 

 

2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch 

 

2.4.1 Základní údaje o lesích  

Přírodní lesní oblast Krušné hory 

Lesní hospodářský celek / 

zařizovací obvod 

1138  

Klášterec nad Ohří 

Výměra LHC v ZCHÚ (ha) 11,56 

Období platnosti LHP (LHO) 1. 1 2009-31. 12. 2018 

Organizace lesního hospodářství  LHC Klášterec 1, Klášterec nad Ohří 

Niţší organizační jednotka polesí 10, p. Bach 

 

Přírodní lesní oblast Krušné hory 

Lesní hospodářský celek / 

zařizovací obvod 

401405 

Klášterec nad Ohří 

Výměra LHC v ZCHÚ (ha) 1,99 

Období platnosti LHP (LHO) 1.1. 2006 – 31. 12. 2015 

Organizace lesního hospodářství  Město Klášterec nad Ohří 

Niţší organizační jednotka revír Město Klášterec n. O., p. Šedivý 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                
 

Přehled výměr a zastoupení souborů lesních typů 

 

Přírodní lesní oblast: 01 Krušné hory 

Soubor 

lesních typů 

(SLT) 

Název SLT Přirozená dřevinná skladba SLT Výměra 

(ha) 

Podíl 

(%) 

5N4 kamenitá kyselá jedlová 

bučina 

sm +-2, jd 1-4, bo +-2, bk 4-7, 

bř+-1,  

lp 0-+, jv 0-+ 

0,06 1 

5K1 kyselá jedlová bučina sm+-2, jd2-4, bo0-1, bk4-7 13,49 99 

Celkem  13,5500 100 % 

 

Porovnání přirozené a současné skladby lesa 

Stanovení přirozené skladby lesa podle: Míchal I. a Petříček V. eds. (1998).  

SLT 5N4 

Zkrat-

ka 

Název dřeviny Současné 

zastoupení (ha) 

Současné 

zastoupení (%) 

Přirozené 

zastoupení (ha) 

Přirozené 

zastoupení 

(%) 

Jehličnany 

 smrk ztepilý 0 0-+ 0,012 20 

 jedle bělokorá 0 0 0,006 10 

 borovice lesní 0 0-+ 0,012 20 

 modřín 

opadavý 

0,048 80 - - 

Listnáče 

 buk lesní 0 0 0,024 40 

 bříza bělokorá 0 0 0,012 10 

 lípa srdčitá 0 0 0-+ 0-+ 

 javor mléč 0 0 0-+ 0-+ 

 dub zimní 0,012 20 - - 

Celkem 0,06 100 % 0,06 100 

SLT 5K1 

Zkrat-

ka 

Název dřeviny Současné 

zastoupení (ha) 

Současné 

zastoupení (%) 

Přirozené 

zastoupení (ha) 

Přirozené 

zastoupení 

(%) 

Jehličnany 

 smrk ztepilý 3,970 29,429 2,698 20 

 jedle bělokorá 0 0 2,698 20 

 borovice lesní 4,753 35,234 1,349 10 

 modřín 

opadavý 

3,405 25,241 - - 

Listnáče 

 buk lesní 0 0 6,745 50 

 dub zimní 0,661 4,900 - - 

 bříza bělokorá 0,701 5,197 - - 

Celkem 13,49 100 % 13,49 100 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                
 

2.4.2 Základní údaje o rybnících, vodních nádržích a tocích 
Na území ZCHÚ se nenacházejí ţádné vodní nádrţe ani vodní toky.  

2.4.3 Základní údaje o útvarech neživé přírody 
Jedná se o plošně rozprostřené kamenné snosy s hojným výskytem úlomků 

polodrahokamových odrůd křemene (jaspis, ametyst). 

2.4.4 Základní údaje o nelesních pozemcích 
V dotčeném území jsou dva plošně malé (zanedbatelné) nelesní pozemky, které však mají 

v současné době charakter lesa a jsou od okolních porostů téměř neodlišitelné. 

2.5 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních ochranářských zásahů do 

území a závěry pro další postup 

V území nebyla v minulosti prováděna ţádná opatření. 

2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize 

Ţádné kolize ve vztahu k předmětu ochrany nelze očekávat. 

 

3. Plán zásahů a opatření 

3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ 

3.1.1 Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání 

a) péče o lesy  

Rámcové směrnice péče o les podle vymezených hospodářských souborů 

Číslo směrnice Kategorie lesa Soubory lesních typů/ Hospodářský soubor 

1 

les zvláštního 
určení v 
ZCHÚ 5N4, 5K1 

Cílová druhová skladba dřevin (%) při obnově lesa 

SLT 
základní 
dřeviny 

meliorační a zpevňující 
dřeviny ostatní dřeviny 

5N4, 5K1 BK 5 DB1, JD1 SM3 

Porostní typ 

smíšený les 

Základní rozhodnutí 

Obmýtí Obnovní doba 

130 40 

Hospodářský způsob 

maloplošný pasečný, podrostní 

Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty 

běžné obhospodařování 

Způsob obnovy a obnovní postup 

umělá obnova, částečně přirozená obnova 

Péče o nálety, nárosty a kultury 

dlouhodobé snižování stavů spárkaté zvěře, ožínání 

Výchova porostů 

probírky zaměřené na podporu dřevin cílové druhové skladby a většímu 
zastoupení listnáčů 

Opatření ochrany lesa 

 

Provádění nahodilých těžeb 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                
 

 

Doporučené technologie 

 

Poznámka 

při přibližování dřeva nepřejíždět technikou kamenné snosy a meze! 

 

b) péče o rybníky (nádrţe) a vodní toky 

Na území ZCHÚ se nenacházejí ţádné vodní nádrţe ani vodní toky 

c) péče o nelesní pozemky 

Na území ZCHÚ nejsou ţádné zemědělské pozemky 

Opatření na ostatních plochách se neplánují. 

d) péče o rostliny     

Nejsou nutná speciálních opatření 

e) péče o ţivočichy 

Případná mýcení je nutné realizovat mimo hnízdní období  

f) péče o útvary neţivé přírody  

Ochrana území před vykopáváním jednotlivých kamenů a rozbíjení kamenných snosů. 

g) zásady jiných způsobů vyuţívání území 

Jiný způsob vyuţití území není znám. 

 

3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území 

a) lesy 

Na území se nenavrhují ţádné zásahy. 

b) útvary neţivé přírody  

Na území se nenavrhují ţádné zásahy. 

d) nelesní pozemky:  

Na území se nenavrhují ţádné zásahy. 

 
3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně 

      návrhu zásahů a přehledu činností 

Současný stav vyuţívání ochranného pásma je vhodný. Hospodaření v sousedních lesních 

porostech nemůţe nijak negativně ovlivnit nejen stav skalního fenoménu, ale ani běţnou 

ţivou přírodu v NPP. 

 

3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu 

Hranice NPP Doupňák byla vymezena GP. Hranice je v terénu vyznačena. Instalace 

informační tabule v r. 2007. Nutné je vyřešení rozporu v různých výměrách – KN vs. 

ÚSOP a zřejmě následné „přehlášení“ NPP podle aktuálního stavu.  
 
3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území 

Pozemky, které jsou součástí NPP, jsou ve správě LČR s.p. a v majetku města Klášterec 

nad Ohří Tento stav je vyhovující, správce a vlastník vlastní ochranu jako NPP akceptuje a 

účinně ji pomáhá zajišťovat.  

 

3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností 

Není navrhováno. Nutná je pravidelná kontrola celého území z důvodu častého nelegálního 

sběru minerálů. 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                
 

3.6 Návrhy na vzdělávací využití území 

Jedná se o zvláště chráněné území, jeţ je moţno vyuţít k výchově veřejnosti k ochraně 

přírody. Text na informační tabuli by měl obsahovat, kromě poučení o chráněném 

fenoménu, i poučení o pravidlech chování v přírodě.  

Z hlediska celkové koncepce informačního systému MZCHÚ v CHKO Labské pískovce je 

vhodné zajistit vydání stručného informačního letáku s odkazem na internetové stránky . 

 

3.7 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území 

V daném území by bylo dobré zadat základní přírodovědný inventarizační průzkum 

vyšších rostlin a obratlovců. 

 

4. Závěrečné údaje 

4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody 

       podle jednotlivých zásahů (druhů prací)  

 

Druh zásahu (práce) a odhad mnoţství (např. 

plochy)  

  

Orientační náklady 

za rok (Kč) 

Orientační 

náklady za 

období platnosti 

plánu péče (Kč) 

Jednorázové a časově omezené zásahy 

Obnova a instalace informační tabule 15.000 15 000  

Obnova hraničního značení 10.000 30 000 

Instalace tabulí se státním znakem 10 000 30 000 

botanický a zoologický průzkum  30 000 

C e l k e m (Kč)   105 000  

Opakované zásahy 

- - - 

C e l k e m (Kč) - - 

 
4.2 Použité podklady a zdroje informací 

Vlastní průzkum: dokumentace ZCHÚ, botanický a zoologický průzkum. 

Literární údaje: 

Bártová Z., Chvátal P., (1998): Plán péče o NPP Doupňák na období 1998-2007 

Mackovčin P (1999): Chráněná území ČR, Ústecko,svazek I, Praha 

Míchal I., Petříček V. eds. (1998): Péče o chráněná území II., Praha 

Táborský I. ed.  (1995): Příroda okresu Chomutov. Chomutov 

 

4.3 Seznam mapových listů 

a) Přehledová mapa 

b) Katastrální mapa  

c) Typologická mapa 

d) Porostní mapa 

 
4.4 Seznam používaných zkratek 

ČR – Česká republika 

EVL - evropsky významná lokalita 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                
 

GP – geometrický plán  

CHOPAV – Chráněná oblast přirozené akumulace vod 

IUCN – Světový svaz ochrany přírody 

KN – katastr nemovitostí 

LHC – lesní hospodářský celek 

MŢP – Ministerstvo ţivotního prostředí ČR 

NPP – národní přírodní památka 

PF ČR – Pozemkový fond ČR 

ZCHÚ – zvláště chráněné území 

 

 

4.5 Plán péče zpracoval: 
EES. s.r.o., Mgr. Luboš Motl, Litvínov 
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Příloha č.3 – Obrázková příloha 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                
 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                
 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                
 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                
 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                
 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                
 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                
 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                
 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                
 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                
 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                
 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                
 

 


