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Legenda

Mapa zonace lesních porostů  M 1 : 10 000

ZÓNA I - lázeňský park
•	 celoplošná přestavba stávajících pozemků začleněných do porostní půdy v rámci 

PUPFLu  na lázeňský park bez vynětí z lesních pozemků, pouze s převedením do-
tčených ploch do ostatní plochy v rámci PUPFLu

•	  v procesu přestavby budou plně využity torzovité fragmenty původní zahradní 
úpravy - plocha bude po přestavbě vyžadovat trvalou celoplošnou běžnou údržbu 
zahradních úprav nad rámec lesního hospodaření

ZÓNA IV - les ochranný na rašeliništi
•	 klidová zóna lesa na pozemcích PUPFLu se změnou kategorizace na les ochranný s 

nadřzenou funkcí ochrany přírody 
•	 vyžaduje trvalé snížení zakmenění pod 0,7 a rovněž specifické řešení provozu s 

dominantním posílením zájmu ochrany přírody

ZÓNA III - slatiny a vodní plochy
•	 začlenění slatinných jezírek a mokřadů na pozemcích PUPFLu do kompozice lá-

zeňského parku s převedením do ostatních ploch v rámci PUPFLu
•	 vyžaduje trvalé snížení zakmenění pod 0,7 a rovněž specifické řešení provozu s 

dominantním posílením zájmu ochrany přírody

ZÓNA II - lázeňský les
•	 přestavba nejhodnotnějších torzovitých fragmentů původní zahradní úpravy na-

cházejících se na pozemcích PUPFLu na lázeňský les, nevyžadující trvalé celoploš-
né omezení hospodaření 

•	 trvalá běžná údržba zahradních úprav bude realizována pouze na vymezených 
částech lesních pozemků

Důvody vedoucí k omezení lesního hospodaření  M 1 : 5 000

2 c 

Funkční a kompoziční provázání na 
zahradní úpravy okolí Slunečního 
pramene a pramene Glauber 

Funkční a kompoziční provázání na 
vnější území terapeutické krajiny 

Legenda

Přesun z porostní půdy do ostatních ploch v rámci PUPFLu 

Přesun z bezlesí do ostatních ploch v rámci PUPFLu 

Přestavba bezlesí na park a přesun do ostatních ploch v rámci PUPFLu 

Posílení kompozičních vazeb na ostatních plochách v rámci PUPFLu 

Trvalé snížení zakmenění pod 0,7 a práce s porostním detailem 

Začlenění drobné architektury do kompozice porostů v rámci PUPFLu 

Využití lesní dopravní sítě pro provoz lázeňského parku v rámci PUPFLu 

Budování sítě chodníků pro provoz lázeňského parku v rámci PUPFLu 

Přesun z porostní půdy do ostatních ploch v rámci PUPFLu 

Přesun z bezlesí do ostatních ploch v rámci PUPFLu 

Přestavba bezlesí na park a přesun do ostatních ploch v rámci PUPFLu 

Posílení kompozičních vazeb na ostatních plochách v rámci PUPFLu 

Trvalé snížení zakmenění pod 0,7 a práce s porostním detailem 

Začlenění drobné architektury do kompozice porostů v rámci PUPFLu 

Využití lesní dopravní sítě pro provoz lázeňského parku v rámci PUPFLu 

Budování sítě chodníků pro provoz lázeňského parku v rámci PUPFLu 

Mapy definující trvalé omezení plnění funkce lesa
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