Záměr na vyhlášení zvláště chráněného území
Přírodní památka Buky na Bouřňáku
Název zvláště chráněného území
Buky na Bouřňáku.
Předmět ochrany
Předmětem ochrany jsou zbytky horských listnatých lesů a luk charakteristických pro
vrcholové polohy východního Krušnohoří s význačným zastoupením zakrslých bučin
ovlivněných mrazem, s typickou květenou a vzácnými druhy živočichů a hub. Předmět
ochrany tvoří:
a) přírodní stanoviště: 6230* Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích
v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech), 6520 Horské
sečené louky, 9110 Bučiny asociace Luzulo – Fagetum, 9130 Bučiny asociace Asperulo –
Fagetum;
b) zvláště chráněné a ohrožené druhy rostlin: lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum), prha
arnika (Arnica montana), pryskyřník platanolistý (Ranunculus platanifolius);
c) zvláště chráněné a ohrožené druhy živočichů: holub doupňák (Columba oenas), krahujec
obecný (Accipiter nisus), krkavec velký (Corvus corax), krutihlav obecný (Jynx torquilla),
ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes), sluka lesní (Scolopax rusticola), vřetenec
horský (Pseudofusulus varians);
d) ohrožené lignikolní a saprotrofní druhy hub.
Cíl ochrany
Udržení stavu předmětu ochrany, spočívající v omezení či pozastavení vývojových procesů
v ekosystémech, které vedle přírody významně formoval svou činností i člověk, tak, aby bylo
zachováno vývojové stadium ekosystému potřebné pro udržení dobrého stavu předmětu
ochrany zvláště chráněného území (příl. 1 bod 11 vyhl. č. 64/2011 Sb.).
Návrh kategorie ochrany
Území se navrhuje vyhlásit v kategorii přírodní památka. Ochrana přírodní památky je dána
ustanovením § 36 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění (dále jen zákon), podle kterého jsou zakázány změny nebo poškozování přírodní
památky a hospodářské využívání vedoucí k jejímu poškození.
Návrh bližších podmínek ochrany
Ve zvláště chráněném území lze ve smyslu § 44 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. jen se
souhlasem orgánu ochrany přírody
a) vysazovat jehličnaté dřeviny, vyjma jedle bělokoré, provádět lesní těžbu, odstraňovat
odumírající a mrtvé dřevo z porostů, sbírat klest;
b) zřizovat obory, budovat myslivecká zařízení (včetně krmelišť, zásypů, slanisk a
napajedel), přikrmovat a vnadit zvěř;
c) používat chemické přípravky (vyjma použití repelentů při ochraně mladých lesních porostů
a biocidů k likvidaci invazních a expanzivních druhů při péči o přírodní památku), vápnit a
hnojit pozemky;
d) provádět úpravy vodních toků a měnit stávající vodní režim pozemků;
e) vyznačovat nové lyžařské, cyklistické a pěší turistické trasy;
f) povolovat a provádět stavby a terénní úpravy, zakládat skládky a deponie jakéhokoliv
materiálu, provádět geologické práce a těžit nerosty.
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Přehled katastrálních území, parcelních čísel dotčených pozemků v navrhovaném
zvláště chráněném území a jeho orientační výměra:
Navrhované zvláště chráněné území se nachází na pozemcích v k.ú. Nové Město u
Mikulova (698318): 75/1, 76/2, 76/3, 76/4, 76/9 část, 246/15 část, 246/16, 325/1, 325/4,
325/5, 325/6, 325/7, 325/8, 326/1, 328/2, 329/7 část, 343/1 část, 343/3 část, 343/14, 343/18
část, 343/24, 348/2, 348/3, 353, 412/1 část, 423/4 část, 433, v k.ú. Mikulov v Krušných
horách (694185): 602/2, 608/1, 603/2, 608/2, 608/3, 608/4, 609, 613/1, 613/2, 616/2, 617/1,
617/2, 619/1, 619/2, 620, 621/1, 621/5, 633/2, 891/5, 937 část, 938, 939.
Orientační výměra zvláště chráněného území: 61,88 ha.
Ochranné pásmo
Podle § 37 odst. 1 zákona se zvláště chráněné území vyhlašuje bez ochranného pásma.
Odůvodnění návrhu
Území navrhované přírodní památky bylo nařízením vlády č. 318/2013 Sb. zahrnuto do
evropsky významné lokality CZ0424127 Východní Krušnohoří. Podle § 45c odst. 4 zákona č.
114/1992 Sb. je Ústecký kraj povinen vyhlásit tu část evropsky významné lokality, v níž
udržení příznivého stavu předmětu ochrany evropsky významné lokality vyžaduje přísnější
formu ochrany, než je ochrana podle § 45c odst. 2 zákona, za zvláště chráněné území
v kategorii stanovené nařízením vlády.
Území navrhované přírodní památky Buky na Bouřňáku se nachází ve vrcholové části svahů
Krušných hor severozápadně od obce Mikulov, v nadmořské výšce cca 610 – 860 m n. m. na
výměře 62,35 ha. Jejím jádrem je prostor původního chráněného přírodního výtvoru, který
byl pod stejným názvem vyhlášen v roce 1979 k ochraně zakrslé horské bučiny na vrchu
Bouřňák. Území je cenné především mimořádnou kontinuitou vegetačních poměrů, která
zřejmě dosud nebyla narušena pasečným hospodařením v míře obvyklé v obdobných
polohách evropsky významné lokality. Nasvědčuje tomu především dosud hojný výskyt
kriticky ohroženého dendrofilního plže vřetence horského (Pseudofulus varians), jehož místní
populace je pravděpodobně nejsilnější v Krušných horách. Jde o druh striktně vázaný na
přirozené listnaté lesy horského stupně s relativně přirozenou dynamikou a věkovou
strukturou, s významným podílem mrtvého dřeva a stabilními vlhkostními poměry. Proto se
v Evropě vyskytuje zejména v přírodě blízkých horských lesích východních Alp a západních
Karpat, kde je významným indikátorem přirozenosti lesa. Izolovaná arela vřetence horského
ve východním Krušnohoří je v evropském měřítku unikátní a potvrzuje mimořádnou
biologickou hodnotu zdejších lesů i opodstatněnost jejich ochrany podle evropské směrnice o
stanovištích.
Právě poslední lokality s přetrvávajícím výskytem vřetence horského patří proto
k nejcennějším jádrovým částem evropsky významné lokality Východní Krušnohoří. Již
z vysokých stanovištních nároků tohoto indikačně významného druhu vyplývá, že stěžejní
předměty ochrany této evropsky významné lokality, tj. přírodní lesní stanoviště 9110 Bučiny
asociace Luzulo-Fagetum, 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum a 9180* Lesy svazu
Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, jsou zpravidla v místech jeho výskytu zastoupeny
v reprezentativní a pro biodiverzitu významné podobě. To platí v plné míře i pro území
navrhované přírodní památky Buky na Bouřňáku, kde byl v lesních porostech potvrzen nejen
hnízdní výskyt holuba doupňáka (Columba oenas), krkavce velkého (Corvus corax),
krutihlava obecného (Jynx torquilla), ořešníka kropenatého (Nucifraga caryocatactes) a sluky
lesní (Scolopax rusticola), ale i nadprůměrné zastoupení vzácných dřevních a saprotrofních
hub, z nichž severský druh rourkovec lemovaný (Tubulicrinis strangulatus) a dřevomorka
Leucogyrophana sororia zde byly nalezeny nově pro Českou republiku, v doprovodu dalších
vzácných a ohrožených druhů lignikolních hub, jakými jsou například dřevomor černý
(Nemania atropurpurea), hlívička dvouvýtrusá (Hohenbuehelia fluxilis), ploníkovec měkký
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(Muscinupta laevis), rosoloklihatka čirá (Neobulgaria pura), štítovka lemovaná (Pluteus
luctuosus) nebo štítovka síťnatá (P. plebophorus).
Součástí navrhované přírodní památky je i nehnojená horská louka s regionálně typickou
vegetací a s výskytem prhy arniky (Arnica montana), lilie cibulkonosné (Lilium bulbiferum) a
vzácné luční houby voskovky veselé (Hygrocybe laeta).
Protože udržení tohoto příznivého stavu předmětů ochrany evropsky významné lokality
vyžaduje na shora uvedeném území přísnější formu ochrany, než odpovídá ochraně podle §
45c odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, navrhuje
se podle § 45c odst. 4 zákona vyhlásit toto území zvláště chráněným v kategorii přírodní
památka.
Vstup na území přírodní památky nebude pro veřejnost nijak omezen.

Přílohy
1. Orientační mapa se zákresem přírodní památky
2. Katastrální mapa se zákresem přírodní památky
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Příloha č. 1 - Orientační mapa přírodní památky
(červená linka - hranice území navrhovaného k ochraně)
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Příloha č. 2 - Katastrální mapa přírodní památky
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