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PRŮVODNÍ ZPRÁVA
1. ÚVOD
Dokumentace byla zpracována v souladu s objednávkou č. OBJ/1343/2015/ÚP ze dne
13. 7. 2015 a zahrnuje vyhodnocení území Ostrožských jezer z hlediska zájmů ochrany
přírody a krajiny, kategorizaci území a návrh doporučení (limitů) pro jednotlivé
kategorie.

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
NÁZEV

Vyhodnocení území Ostrožských jezer z hlediska
zájmů ochrany přírody a krajiny

ÚČEL

Podklad pro výkon veřejné správy

POŘIZOVATEL

Krajský úřad Zlínského kraje

KRAJ

Zlínský

KATASTRÁL. ÚZEMÍ

Kvačice, Chylice, Ostrožská Nová Ves

VÝMĚRA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

7,78 km2

ZPRACOVATEL

ARVITA P spol. s r.o.
Příčná 1541
765 02 Otrokovice
tel.: 577 938 161
Hlavní projektant: Ing. Hedvika Psotová, autorizace ČKA 01 993
Projektanti: Mgr. Eva Štefková, Mgr. Jiří Dujka, Mgr. Pavel Křek
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3. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ
3.1. ŠIRŠÍ ÚZEMNÍ VZTAHY
Ostrožská jezera se rozprostírají západně od obce Ostrožská Nová Ves na ploše cca
5 km2. Jezera vznikla zatopením exploatovaných ploch po těžbě štěrkopísků. Těžba byla
ukončena a v zájmovém území se projevují četné snahy o jeho rekreační využití.
Studované území bylo vymezeno pořizovatelem na základě přirozených
a antropogenních hranic v terénu. Západní stranu zájmového území lemuje EVL
Nedakonický luh, na sever najdeme zemědělsky obhospodařovaná pole a také vzletovou
dráhu kunovického letiště. Na východní straně se nachází areál štěrkoven a obec
Ostrožská Nová Ves. Z jihu přiléhají pole s ornou půdou a travními porosty a obec
Uherský Ostroh (vše viz Situační výkres č. 1).

3.2. PŘÍRODNÍ, KULTURNÍ, CIVILIZAČNÍ A ESTETICKÉ HODNOTY
KRAJINY
Z hlediska typologie krajiny dle osídlení, využití krajiny a reliéfu jde o starou sídelní
krajinu Panonika, osídlenou nepřetržitě od neolitu, rozprostírající se v 1. a 2. vegetačním
stupni s plochým reliéfem či mírnou modelací terénu bez větších převýšení. Lokalita je
tvořena převážně rybniční krajinou s vysokým prostorovým zastoupením mělkých
vodních ploch; okrajově přechází také do lesozemědělské krajiny. V globálnějším
pohledu jde o krajinu širokých říčních niv (zde podél řeky Moravy).
Území spadá do teplé klimatické oblasti T4. Klima je tedy velmi teplé a mírně suché,
důsledkem depresní polohy jsou však přízemní teplotní inverze, díky zvýšené vlhkosti
půd s četnými mlhami. Teplotní inverze zkracují vegetační sezónu a podporují přežití
splavených druhů bioty středních poloh. Průměrné srážky uváděné na nejbližších
stanicích reprezentují v 597 m (Uherské Hradiště) a 626 mm (Hluk).
Geologický podklad území je budován neogenními sedimenty severního výběžku
vídeňské pánve (tzv. Hradišťského příkopu), které jsou zde zastoupeny štěrky, písky
a pestrými jíly se štěrky.
Geomorfologické zařazení je následující:
Subprovincie :
Západopanonská pánev
Oblast :
Vídeňská pánev
Celek :
Dolnomoravský úval
Podcelek:
Dyjsko - moravská niva
Fytogeograficky se nacházíme v panonském termofytiku, bioregion 4.5 Dyjskomoravský a biochoru 1Lh Širší hlinité nivy 1. vegetačního stupně. Jsou indikovány
břehovými valy či bezodtokými depresemi podlél řeky Moravy, kde dominují glejové
fluvizemě a v řešené lokalitě - pod přítokem Olšavy - rovněž typické fluvizemě. Substrát
je tvořen povodňovými jílovitými hlínami o mocnosti kolem 5 m.
Potenciální přirozenou vegetaci tvoří jilmová jasenina (Fraxino pannonicae-Ulmetum)
v komplexu s topolovou jaseninou (Fraxino-Populetum). Porosty jilmových jasenin více
nebo méně přirozeného složení mají bohatou vertikální strukturu. Tvoří je tři až čtyři
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patra, z nichž zejména patro stromové a bylinné bývá často členěné na další vrstvy.
Dominantami stromového patra jsou jasan úzkolistý (Fraxinus angustifolia subsp.
danubialis) a dub letní (Quercus robur), ve spodním stromovém patru je častá lípa
srdčitá (Tilia cordata) a jilmy (Ulmus minor, U. laevis). V příměsi se objevuje jasan ztepilý
(Fraxinus excelsior) a topoly (Populus nigra, P. alba, příp. P. x canescens, poslední hojný
zejména v topolových jaseninách). Olši (Alnus glutinosa) nalezneme na vlhčích
stanovištích, habr (Carpinus betulus) a babyku (Acer campestre) ve výše položených
částech niv. V hustém keřovém patru jsou kromě zmlazených dřevin stromového patra
časté Cornus sanguinea a Sambucus nigra, z lián zde roste Humulus lupulus.
Mapování biotopů Natura 2000 (AOPK ČR, 2014) v lokalitě indikuje i výskyt dnes již
vzácného měkkého luhu (L2.4) s vrbou bílou. V EVL Nedakonický les je tvořen převážně
tvrdým luhem (L2.3). Z přírodních biotopů zde najdeme ještě na malé ploše rákosiny
eutrofních stojatých vod (M1.1), vysoké mezofilní a xerofilní křoviny (K3)
a nejsevernější jezero obklopuje makrofytní vegetace přirozeně eutrofních
a mezotrofních vod (V1F). Ve východní části území najdeme část PP Lázeňský mokřad,
tvořenou kontinentální zaplavovanou loukou (T1.7).
Ostrožská jezera se nacházejí v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Kvartér
řeky Moravy. Řešenému území přiléhá EVL Nedakonický les, cenná především porosty
tvrdých luhů, které si na některých plochách uchovaly svoji přirozenou pralesovitou
strukturu a dále výskytem hořavky duhové (Rhodeus sericeus amarus) a hnědáska
osikového (Euphydryas maturna). Západně od jezer najdeme také PR Kolébky
a východně PP Lázeňský mokřad.
EVL Nedakonický les je zároveň migračně významným územím pro velké savce
a dálkový migrační koridor dále lemuje severní stranu jezer.
Jde o chráněné ložiskové území dle zákona č. 44/1988 Sb. (horní zákon).
Rozsáhlá jezera jsou antropogenním prvkem, nicméně z estetického hlediska
poměrně dobře zapadají do krajiny Dolnomoravského úvalu a zachovávají stávající ráz
otevřené krajiny s volnými průhledy. Přes jezera můžeme dobře pozorovat jak bližší
panoramata slováckých obcí, tak vzdálenější hřbety Chřibů a Bílých Karpat.
Širší územní vztahy a krajinné hodnoty a limity jsou zpracovány ve výkresech č. 2 a 3.

3.3. VYHODNOCENÍ ÚZEMNÍCH POTENCIÁLŮ A LIMITŮ
Aktuální využití území
Aktuální využití území bylo zjištěno terénním průzkumem, který proběhl v červenci
roku 2015. Jeho výstupy zobrazuje výkres č. 4 s podrobnějším popisem kategorií využití
v příloze č. 1 a fotodokumentace současného stavu.
Cenné prvky
- část PP Lázeňský mokřad ve východní části řešeného území, tvořená
kontinentální zaplavovanou loukou (T1.7)1
- z vnější strany severozápadní a západní hranice řešeného území se nachází lužní
lesy EVL Nedakonický luh (L2.3, L2.4)

1

označení biotopů dle Mapování biotopů Natura 2000 AOPK ČR – viz výkres č. 3 Krajinné hodnoty a limity
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Perspektivní prvky
- měkký luh (L2.4) ve střední části území
- makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních vod (V1F) nejsevernější jezero
- rákosiny eutrofních stojatých vod (M1.1) – výskyt velmi okrajově
- vysoké mezofilní a xerofilní křoviny (K3) – výskyt velmi okrajově
- nové výsadby ovocných dřevin (viz výkres č. 4 – plošky „malovýrobně
obhospodařovaná zemědělská půda“); představují ovšem pouze zanedbatelnou
plochu
- výsadby biokoridorů – zatím jsou pouze podmíněně funkční – v oplocenkách jim
konkurují vzrostlé byliny a v některých segmentech se mladé výsadby neujaly;
biokoridory zatím nemají návaznost na biocentra
Problematické prvky
- borová monokultura (viz výkres č. 4 – plošky „les“) – neprostupná tyčovina
s pravidelným sponem výsadeb; druhovým a prostorovým složením neodpovídá
funkční skladbě biokoridoru
- náletová zeleň s převahou invazního javoru jasanolistého (výkres č. 4 - plošky
„Smíšená krajinná zeleň“ a „Krajinná zeleň s převahou dřevin“)
- neřízená zástavba rekreačního typu
- rybochovná zařízení z důvodů ohrožení kvality vodních zdrojů
- golfové hřiště z důvodů ohrožení kvality a kvantity vodních zdrojů

Krajinný ráz
V okolí Ostrožských jezer najdeme několik území se zvýšenou hodnotou krajinného
rázu. Jejich hodnota spočívá zejména v zachovalé urbanistické struktuře sídel (část
Nedakonic na západě, část Uherského Ostrohu na jihu) a specifické krajinné mozaice
(Novoveské Lázně na východě).2 Z estetického hlediska jsou významné také výhledy,
které se z prostoru jezer otevírají. Pro místa výhledů „lokálního významu“ je přirozenou
hranicí panoramatu vzrostlá krajinná zeleň, případně okraj lesa či zástavba obce
(Ostrožská Nová Ves, panorama Uherského Ostrohu). Výhledy „regionálního významu“
směřují i za hranice studovaného území, zpravidla ve vzdálenosti 1000 m a více.
Převážně se jedná o pohledy na Uherské Hradiště a východní okraj Dolnomoravského
úvalu (nad Mařaticemi, hřeben JZ od Kunovic), severní okraj Dolnomoravského úvalu
(Maková, JV okraj Chřibů), Bílé Karpaty, hřeben s poutním místem sv. Antonínka nad
Blatnicí pod sv. Antonínkem, vrcholové partie Vážanské vrchoviny mezi Vážany,
Polešovicemi a Ořechovem a Buchlovské trojvrší (viditelnost Holého vrchu pouze
omezeně).

Potenciál území podle typologie sídelních krajin
Ostrožská jezera mají charakter rybniční krajiny a dle krajinné typologie patří do
staré sídelní krajiny Pannonica (Löw, Novák, 2008). U jednotlivých jednotek rázovitosti
lze určit jejich přírodní i socioekonomické potenciály a limity, důležité pro péči o danou

Jde o území, která nejsou zákonem nijak chráněna, avšak v souladu s § 12 zákona 114/1992 Sb. O
ochraně přírody a krajiny obsahují historické, estetické a přírodní hodnoty, které určují krajinný ráz a jako
takové vyžadují ochranu proti zásahům a činnostem, jež by mohly krajinný ráz narušit. Jejich přítomnost
významně zvyšuje estetickou hodnotu a atraktivitu krajiny a navyšují tak potenciál pro rozvoj rekreace a
různých forem turistického ruchu (Psotová, Petrášová, Křek, 2007).
2
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krajinu (Low a kol., 2005: 4). Potenciál každého typu krajiny vychází z jeho vlastností
a hodnot, které jim společnost přisuzuje a prioritních potřeb jejich ochrany. Od toho je
odvozen potenciál využití z hlediska vhodnosti pro jednotlivé lidské činnosti, který
samozřejmě musí respektovat podmínky trvalé udržitelnosti. Proto při hledání
potenciálů daného krajinného typu vycházíme ze stanovení potřeb trvalé udržitelnosti,
tedy trvalého zachování ekologické a sociální stability. Tyto potřeby jsou prioritní
a žádné využívání je nejen nesmí ohrozit, ale naopak je musí posilovat. Z tohoto zorného
pole hodnotíme i míru hodnot krajiny, využitelných pro člověka (Low a kol., 2005: 80).
Při hodnocení potenciálů krajinných typů z hlediska těchto funkcí jsou významné nejen
vlastní přírodní charakteristiky, ale i způsob a intenzita uplatňování těchto funkcí
v jednotlivých krajinných typech v minulosti a současnosti (Low a kol., 2005: 82).
Krajinný typ staré sídelní krajiny Pannonica, rybniční krajina
podzemní jímání pitné vody
povrchové jímání pitné vody
polaření a speciální kultury
lukaření a pastevectví
rybníkářství
produkce dřevní hmoty

3
1
2
3
3
3

cestovní ruch
rekreace

2
2

1- funkce je potenciálem podporována velmi slabě
2 - funkce je potenciálem podporována středně
3 - funkce je potenciálem podporována silně
(Low a kol., 2005)

Produkční potenciál
Krajina Ostrožských jezer je významnou lokalitou pro jímání podzemní vody a skýtá
potenciál rovněž pro rybníkářství, luční hospodaření a dřevní produkci.
Rekreační potenciál
Ostrožská jezera jsou hojně využívána k pobytové rekreaci spojené s provozováním
vodních sportů, cyklistiky či rybaření. Z koncepčního hlediska je toto využití možné, ale
je třeba jej usměrnit tak, aby bylo v souladu s ochranou přírodních stanovišť
a ekologických funkcí krajiny.
Přírodní potenciál
Lokalita leží v nivě řeky Moravy s cennými vodními a vodou ovlivněnými ekosystémy.
Renaturalizovaná krajina jezer může přirozeně na tyto ekosystémy navazovat
a přispívat k ekologické stabilizaci území a vytvoření celku příbuzných biotopů. Jde
zároveň o chráněnou oblast přirozené akumulace vod se zásobníky pitné vody, jež
vyžaduje maximální ochranu (I. stupeň ochrany vodních zdrojů). Celá mokřadně-lesní
oblast plní také další mimoprodukční funkce v podobě retence vody v krajině,
zvlhčování suchého klimatu Dolnomoravského úvalu, v regulaci vodního režimu
a v půdoochranné funkci.

Shrnutí krajinných hodnot a limitů území
Zájmové území lze souhrnně hodnotit jako území s vysokým kumulativním
potenciálem, v němž je prioritním prvkem voda. Zachování kvalitního vodního prostředí
je základní podmínkou pro využívání všech ostatních potenciálů území, neboť tyto jsou
s vodním prostředím úzce spojeny a navzájem se ovlivňují.
6

4. NÁVRH VYUŽITÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA OCHRANY PŘÍRODY A
KRAJINY
4.1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ
Návrh cílového využití území se opírá o principy ekosystémové ekologie, která
integrovaně posuzuje přírodní a antropogenní vlivy na dynamiku společenstev a jejich
mnohorozměrnou funkci. Ekosystémová ekologie chápe ekosystém jako vysoce
proměnlivou, „tekoucí“ mozaiku biotopů. Při hlubším pohledu na dynamiku procesů,
které mezi společností a ekosystémy probíhají, systémová ekologie navrhuje volit
strategie zachovávající spíše než stabilitu pružnost (resilienci) ekosystémů, jako
schopnost adaptace či transformace vzhledem k měnícím se podmínkám (Folke et al.,
2011: 720). Poukazuje také na rizika nových interakcí na globální úrovni. K lokálním
vlivům přistupují např. disturbance probíhajících klimatických změn, které mohou
způsobovat nečekané zvraty ve vývoji. Tuto propojenost a zpětnovazební mechanismy
nelze nijak vyloučit, a je proto nasnadě hledat takovou formu správy, která by
umožňovala pružně reagovat na limity přírodního prostředí, a zároveň reflektovala míru
lidských zásahů do biosféry tak, aby tato byla schopna dále poskytovat ekosystémové
služby (Štefková, 2013).
Koncepčně se tedy tyto přístupy opírají o pojem ekologické integrity, která označuje
syntetickou vlastnost celého ekosystému. Pro její postižení se používají nejrůznější
indikátory. Jeden z nich sleduje míru poskytování tzv. ekosystémových služeb.
Ekosystémové služby jsou přínosy, které lidé získávají od ekosystémů a mají vliv na
životní úroveň/blahobyt lidí. Jednotlivé krajiny mají různou kapacitu ekosystémové
statky a služby poskytovat, přičemž tyto krajinné struktury a přírodní stanoviště jsou
různě formovány lidskou činností (Burkhard et al., 2009). Nejvýznamnější
ekosystémovou službou poskytovanou řešeným územím Ostrožských jezer jsou dodávky
vody, mimo to je však brát v úvahu i další služby zásobovací (dřevní a nedřevní lesní
produkty, produkce zemědělských plodin, produkce ryb), regulační (regulace místního
klimatu, regulace odtoku vody z krajiny, zneškodňování odpadních látek ve vodním
prostředí, ad.), rekreační a podpůrné (stanoviště bioty, cyklus živin, atd.).
Poptávka po ekosystémových službách se všeobecně zvětšuje, přičemž přínosy, které
z přírodních služeb a statků čerpáme, jdou v některých případech na úkor poskytování
služeb jiných. To může být případ např. rozporu rekreační funkce či chovu ryb a funkce
habitatové poskytující stanoviště četným vodním živočichům. V praxi jde o to, jak
dokážeme v různém časoprostorovém měřítku ovlivnit nejvýznamnější vnější činitele
působící na přírodu a krajinu. Podkladem návrhových prací je následující schéma č. 1
znázorňující vzájemné působení jednotlivých hnacích sil na hlavní předmět ochrany,
kterým je vodní prostředí.

7

4.2. NÁVRH KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
Návrh koncepce uspořádání krajiny je zpracována z pohledu zájmů ochrany přírody
a krajiny, navrhuje plošné a prostorové uspořádání území a stanoví podmínky pro jeho
využití. Koncepce si klade za cíl zachování krajinných hodnot a potenciálů
v dlouhodobém časovém horizontu.
Jádrové území Ostrožských jezer tvoří souvislá plocha přírodních a přírodě blízkých
biotopů s významným ekostabilizačním vyzařováním. Přírodní a přírodě blízké plochy
navazují na nadregionální biokoridor podél řeky Moravy a tvoří tak jeho ochrannou
zónu. Tento prostor reprezentuje klidové stanoviště vodních a na vodu vázaných
živočichů, zejména ptáků a chrání zdroje pitné vody. Toto jádrové území nebude
využíváno k pobytové rekreaci.
Z jižní, jihovýchodní a částečně východní strany jezer, které jsou dobře dostupné od
okolních obcí, se navrhuje podmíněné využívání krajiny k rekreaci. Nezbytné rekreační
zázemí pro hromadnou bude koncentrováno do omezených ploch, což umožní
minimalizovat nepříznivé vlivy rekreace na krajinu. Individuální rekreace zůstane
situována pouze do dvou jasně vymezených ploch. Prakticky ze všech strany tato území
obklopují zemědělsky využívané pozemky, jejichž funkce zůstane zachována
s doporučeným zatravněním orné půdy v blízkosti vodních zdrojů. Plochy pro
hromadnou a individuální rekreaci se doporučuje řešit v podrobnějším měřítku
(zastavovací studie).
Z hlediska prostupnosti krajiny je zachován současný stav s drobnými úpravami za
účelem odstínění klidových lokalit. Organizace cestní sítě vyžaduje, aby se využití
přístupových cest vázalo výlučně na cílové využití pozemků. Co se týká prostupnosti
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krajiny pro živočichy, návrh posiluje migrační trasy doplněním ÚSES a respektováním
území pro migraci velkých savců.
Plánované uspořádání krajinných ploch navrhuje limitování výstavby rekreačních
objektů co do plošného zastoupení i výškových parametrů, tak, aby byly zachovány
stávající vizuální vztahy v krajině.
Celky jádrových přírodních a přírodě blízkých ploch jsou navrženy v souvislé podobě
tak, aby byly odstíněny liniovou zelení, nebo zemědělsky využívanou půdou.

4.3. KATEGORIZACE ÚZEMÍ DLE CÍLOVÉHO VYUŽITÍ
Území Ostrožských jezer skýtá potenciál pro uchování a posílení přírodních funkcí
lužní a rybniční krajiny a pro individuální a hromadnou rekreaci. Mimo to lze využít
i produkčního potenciálu přilehlé zemědělské a lesní krajiny a vodních zdrojů.
Navrhovaná kategorizace ploch směřuje zejména k uspořádání jednotlivých potenciálů
krajiny do logických celků. Cílem bylo zachovat základní potenciály (přírodní,
vodohospodářský) a vytvořit prostor pro rozvoj sekundárních potenciálů, zejména
rekreačního.
Navržené cílové využití ploch zobrazuje výkres č. 5; pro podrobnější komentář
k jednotlivým segmentům viz Příloha č. 2.
Kategorie I – Přírodní a přírodě blízké plochy
Do této kategorie náleží zejména lesy, travní porosty a břehová vegetace - segment
přilehlého měkkého luhu, „ptačí“ ostrovy a také vymezené segmenty ÚSES propojující
EVL Nedakonický les a PP Lázeňský mokřad.
Účel
 území navržené jako zóna zeleně s primárně ekologickou funkcí; účelem je tvořit
ochranné pásmo nadregionálního biokoridoru a EVL Nedakonický les a chránit zdroje
podzemní vody a stávající stav vody v jezerech
 z důvodu přilehlého chráněného území, I. a II. ochranného pásma vodních zdrojů
a četná stanoviště ptáků a obojživelníků je zde navrženo úplně vyloučit jakoukoliv
rekreaci a odstranit stávající rekreační objekty
Management
 podpora stanovištně původních dřevin
 podpora břehových porostů, eliminace invazních druhů, zejm. javoru jasanolistého
(Acer negungo) a ořešáku černého (Juglans nigra) a dosadba druhů původních (vrb, olší,
topolů…)
 vymezení a realizace zbývajících částí biokoridoru a biocenter
 dlouhodobá péče o nové výsadby v rámci biokoridoru (eliminace náletů
a konkurenčně silných bylin)
 odstranění stávajících rekreačních objektů a zamezení výstavby dalších s ohledem na
zabezpečení klidového režimu přírodních stanovišť, zachování krajinného rázu
a průhledů do krajiny (krajinně - estetické hledisko). Další výstavba není vhodná
i z důvodu absence jakékoliv infrastruktury a z hlediska blízkosti řeky Moravy
(záplavové území) a záboru zemědělské půdy.
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 respektování podmínek vodoprávního úřadu pro jednotlivé lokality ochranných
pásem vodního zdroje Ostrožská Nová Ves3
Kategorie II – zemědělské plochy
Jde o plochy zemědělského půdního fondu, aktuálně využívané zemědělským
způsobem, korespondující se stejným vymezením v územním plánu.
Účel
 území určené k zemědělské výrobě s přihlédnutím k mimoprodukčním funkcím
využívaných ploch
Management
 zachovat stávající travní porosty
 ornou půdu v blízkosti vodních ploch převést do kategorie trvalých travních porostů
za účelem ochrany vodních zdrojů před splachy půdy a chemických látek
 na ZPF respektovat zásady hospodaření ve vodárenských pásmech
 podporovat alternativní měkké formy hospodaření na zemědělské půdě
Kategorie III – individuální rekreace
Individuální rekreace je v návrhu situována do dvou lokalit - území rybářského
poloostrova a stávající chatkovou lokalitu v blízkosti areálu těžebny (segmenty I1, I2).
Účel
 vymezené segmenty umožňují koncentrovat dosavadní rozptýlenou rekreaci do jedné
části jezer, což se jeví jako vhodnější i z hlediska dostupné infrastruktury, návaznosti na
plochy hromadné rekreace i ochrany přírodních a přírodě blízkých ploch
Management
 smíšené využití individuální rekreace s rybářstvím či malovýrobním zemědělstvím
 dodržovat podmínky vodoprávního úřadu pro ochranná pásma vodních zdrojů
Ostrožská Nová Ves
 na poloostrově výhledově ponechat jen objekty a stavby rybochovného zařízení;
stávající objekty pouze na dožití; zrušit současnou přístupovou trasu -> vybudovat
novou od bývalé výsypky
 v segmentu I2 je podmíněně možná výstavba dalších nízkopodlažních objektů
k nezbytné obsluze území (zemědělské obhospodařování pozemků) s ohledem na
zachování krajinného rázu a průhledů do krajiny (krajinně - estetické hledisko)
 v rybochovných vodních plochách na poloostrově nezvyšovat intenzitu chovu ryb
Kategorie IV – hromadná rekreace
Plochy hromadné rekreace zahrnují v návrhu břehy jezer ze strany od Ostrožské
Nové Vsi a Uherského Ostrohu; golfové hřiště a areál těžebny s výsypkou a koupalištěm.
Účel
 plochy určené k hromadné rekreaci (sport, relaxace) byly vymezeny stranou od
přírodních a přírodě blízkých ploch. Jsou tak také dobře dostupné od okolních obcí
 plochy jsou v návrhu rozrůzněny na travnaté plochy, lesopark, golfové hřiště a plochy
s případnou výstavbou rekreačního zázemí (občerstvení, apod.)

3

viz http://www.svkuh.cz/cz/podminky-stanovene-v-prislusnych-rozhodnutich-vodopravniho-uradu-projednotlive-lokality-ochrannych-pasem-vodniho-zdroje-opvz-ostr-nova-ves/
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Management
 rekreačních objektů hromadné rekreace
 v segmentu H4 je navrženo, aby byl stávající těžební areál přeměněn na plochu
hromadné rekreace, kde by byla možná i výstavba rekreačních objektů a zázemí
 v segmentu H5 je podmíněně možné umístění nízkopodlažního rekreačního zázemí,
s ohledem na zachování krajinného rázu, průhledů do krajiny a ochranu vodních zdrojů
 výstavba individuálních rekreačních objektů není v žádném ze segmentů H možná
 dodržovat podmínky vodoprávního úřadu pro jednotlivé lokality ochranných pásem
vodních zdrojů Ostrožská Nová Ves, zvláště pak při ošetřování travnatých ploch
golfového hřiště
 v případě výstavby objektů nezvětšovat plochy nepropustné pro srážkovou vodu;
pokud bude třeba budovat zpevněné plochy, užívat, kde nehrozí znečištění vod,
propustné povrchy nebo jiná opatření umožňující retenci vody v krajině (z důvodu
podpory malých vodních cyklů v krajině)
Kategorie V - vodní plochy
Ostrožská jezera jsou otevřené vodní plochy postupně vytvořené těžbou štěrkopísků
a v současné době představují strategický zdroj pitné vody pro sídelní aglomeraci
Uherské Hradiště. Zájmové území je v plném rozsahu situováno v Chráněné oblasti
přirozené akumulace vod Kvartér řeky Moravy. Problematika vodárenského využití
Ostrožských jezer je řešena samostatně v jiných dokumentech. (Ochrana vydatnosti,
jakosti a zdravotní nezávadnosti vodních zdrojů využívaných pro zásobování pitnou
vodou je řešena v rámci ochranných pásem se zpřísněným režimem hospodaření
a dalšími legislativními nástroji.) V rámci tohoto díla jsou vodní plochy řešeny
koncepčně z hlediska zachování jejich vodohospodářských i přírodních hodnot v rámci
udržitelného rozvoje území.
Management
 respektovat podmínky vodoprávního úřadu pro jednotlivé lokality ochranných pásem
vodního zdroje Ostrožská Nová Ves
 zachovat klidový režim severních jezer
 chránit břehové porosty stanovištně původních dřevin a bylin, stejně jako vodní
rostliny a živočichy litorálu

4.4. ODŮVODNĚNÍ
Má-li být životní prostředí dostatečně chráněno, musí efektivně fungovat především
koncepční nástroje sloužící k jeho ochraně. Proto se návrh odvíjí také od Zásad
územního rozvoje Zlínského kraje. Tento dokument řadí území Ostrožských jezer mezi
krajiny s vysokým podílem povrchových vod, pro jejichž využívání platí následující
zásady:
 preferovat ochranu vodních režimů a nivních biotopů,
 dbát na obnovu kulturních forem využití nivy,
 zabezpečit ochranu a využívání lučních porostů.
a možná ohrožení krajiny s vysokým podílem povrchových vod:
 necitlivé zásahy do vodních režimů nivy,
 ohrožení kvality povrchových a podzemních vod,
 zástavba v nivě.
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Do koncepce řešení je zapracován taktéž ÚSES, a to jak nadregionální, trasovaný
v souběhu s řekou Moravou (NRBK č. 142 „Chropyňský luh – Soutok“, a jeho ochranné
pásmo), tak regionální (RK č. 144 „Zápověď – Kolébky“ s vloženými lokálními biocentry),
u něhož je navržena optimalizace trasy s přihlédnutím ke generelu ÚSES Uherské
Hradiště.
Pro optimální využití potenciálů řešeného územím třeba zajistit sjednocený postup,
limitující negativní vlivy jednotlivých způsobů využití území, aby nemohlo dojít
k poškození vodních zdrojů a dalších hodnot území antropogenní činností. K zajištění
tohoto trendu jsou uvažovány limity udržitelného rozvoje území, krajinotvorné
a ekosystémové funkce jezer a přilehlé krajiny, definování antropogenních vlivů (tzv.
hnací síly – viz schéma 1) a odhad jejich potenciálního dopadu na jednotlivé ekosystémy.
Navržená opatření je možno vnímat také jako adaptační opatření ke zmírnění dopadů
klimatické změny.
Jednotlivé plochy jsou na základě podrobného vyhodnocení sdružovány do větších
logicky uspořádaných celků - kategorií. Vymezeny jsou tak, aby mezi přírodními
a přírodě blízkými plochami a plochami s rekreační funkcí byla zeleň s nárazníkovou,
tlumící funkcí. Toto vymezení je poplatné také aktuální Politice územního rozvoje ČR, kde
je jednou z republikových priorit vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační
propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro člověka a omezovat nežádoucí
srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny (PÚR ČR, 2015,
odd. 2.2. odst. 20a).
Na těchto ucelených plochách lze s výrazným efektem uplatňovat managementová
opatření jak k podpoře biodiverzity, ekologické stability a případně dalších pozitivních
přínosů, tak k omezení negativních vlivů intenzivněji využívaných ploch omezující
management na plochách s negativním vyzařováním (plochy rekreace, rybářství,
zemědělství).
Návrh respektuje všechny hodnocené jevy a limity využití území, s přihlédnutím ke
specifičnosti vodních zdrojů.

5. ZÁVĚR
Navržená kategorizace ploch vytváří předpoklady pro využití existujících potenciálů
řešeného území a současně umožní i zachování existujících hodnot krajiny a funkcí
dalším generacím.
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7. PŘÍLOHY
Příloha č. 1 - Kategorie aktuálního využití území
0 les. Kategorie obsahuje všechny pozemky zařazené v katastru nemovitostí jako lesní
pozemky.
1 vodní plochy. Do kategorie vodních ploch jsou zařazeny vodní plochy bez ohledu na
jejich aktuální funkční využití, antropogenní či přirozený původ a původní určení.
Vodní plochy jsou vymezeny na základě skutečného stavu dle průzkumů a
ortosnímků a nemusejí odpovídat katastru nemovitostí.
2 vodní toky. Do této kategorie jsou zahrnuty všechny liniové vodní prvky v krajině,
včetně jejich souvisejících břehových porostů. Vymezování bylo částečně
koordinováno s katastrem nemovitostí, avšak byl kladen důraz především na
skutečný stav.
3 krajinná zeleň s převahou dřevin. Kategorie krajinné zeleně s převahou dřevin
zahrnuje všechnu zeleň, která je tvořena převážně středními a vysokými dřevinami a
není volně průchodná s výjimkou vytvořených chodníčků. Liniová zeleň byla do této
kategorie řazena pouze v případech, kdy se nejednalo o doprovodnou zeleň jiným
liniovým prvkům, ale o neprůchodnou krajinnou bariéru. Do této kategorie jsou
řazeny také všechny plochy s charakterem lesa, které nejsou v katastru nemovitostí
zapsány jako lesní pozemky.
4 smíšená krajinná zeleň. Kategorie smíšené krajinné zeleně zahrnuje plochy
krajinné zeleně, na nichž je poměr dřevin a trávobylinných společenstev přibližně
vyrovnaný. Zpravidla se jedná o náletové plochy v různě pokročilém stádiu sukcese.
Pohyb v těchto plochách je také možný převážně po již vytvořených cestičkách,
ovšem prostupnost je jednodušší než u výše uvedené kategorie.
5 krajinná zeleň s převahou trávobylinných společenstev. V kategorii jsou zařazeny
plochy, jež mají převážně charakter trvalých travních porostů s ojedinělou až
roztroušenou přítomností dřevin. Pohyb v těchto plochách je možný bez omezení.
6 orná půda. Kategorie obsahuje všechny plochy velkovýrobně obhospodařované
orné půdy.
7 trvalé travní porosty. Kategorie trvalých travních porostů byla vytvořena na
odlišení od kategorie (5) z důvodu rozdílného využití. Plochy zařazené do kategorie
(7) jsou plochy, u nichž je jasně patrné obhospodařování sečením či pasením trávy,
zatímco plochy v kategorii (5) mají převážně přírodě blízký charakter s pouze
okrajovými či udržovacími lidskými zásahy.
8 malovýrobně obhospodařovaná zemědělská půda. Kategorie obsahuje všechny
plochy malovýrobně obhospodařované zemědělské půdy, tj. zejména zahrady,
záhumenky či sady, bez ohledu na jejich oplocení či volný přístup. Charakteristická je
drobná krajinná mozaika, pravidelná lidská činnost za účelem zemědělského
obdělávání půdy a přítomnost ovocných či okrasných stromů. Rozdíl od kategorie (8)
je patrná převaha produkční funkce nad rekreační. Objekty, příslušející k plochám
v kategorii (8) jsou označeny jako kategorie (15).
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9 plochy rekreace. Do kategorie jsou zařazeny všechny plochy a stavby s primárním
zaměřením na rekreaci a trávení pobytového volného času. Z hlediska zastavěnosti
jsou sem řazeny nejen trvalé pevné stavby, ale také obydlí dočasného charakteru
(maringotky, obytné přívěsy, skříně nákladních aut, vyřazené železniční vagony aj.),
dle vizuálního hodnocení adaptované na pevné stavby (tj. zbaveny možnosti pohybu).
Z hlediska charakteru nezastavěné plochy se jedná o upravené plochy se zahradní či
parkovou výsadbou a přítomností ovocných a okrasných dřevin a rostlin, přičemž
výhradní funkcí těchto ploch je rekreace a trávení volného času. Produkční funkce je
zastoupena pouze v omezené formě nebo zcela chybí.
10 plochy sportu. Kategorie sportu zahrnuje všechny plochy a stavby, určené
k provozování sportovních aktivit, přičemž další funkce jsou potlačeny nebo zcela
chybí. Z hlediska ploch se převážně jedná o trávobylinná kulturní společenstva
s výskytem okrasných a neovocných dřevin a převážně parkovou úpravou.
11 plochy výroby. Plochy a stavby, řazené do této kategorie, mají prvořadou
produkčně-ekonomickou nezemědělskou funkci. Plochy výroby byly vymezeny takřka
výhradně na plochách areálu štěrkovny DOBET, s.r.o. v Ostrožské Nové Vsi, případně
na prostorově souvisejících provozech. Z hlediska nezastavěných ploch se jedná o
plochy s různým podílem zpevněných a nezpevněných ploch, převážně s náletovou
zelení.
12 ulice. Zpevněné komunikace, jež jsou určené pro veřejnou dopravu bez zvláštních
provozních omezení, včetně související infrastruktury a liniových prvků (v kvalitě
veřejného prostranství s převahou zpevněných ploch).
13 zpevněné cesty. Zpevněné účelové komunikace mimo zastavěné území, zpravidla
s vyloučením motorového provozu kromě majitelů či správců pozemků.
14 nezpevněné cesty. Všechny ostatní komunikace, jež jsou sjízdné pro dvoustopé
vozidlo (s výjimkou čtyřkolek).
15 ostatní stavby. Do kategorie jsou zařazeny pouze stavby, a to jednak stavby
související s plochami (9), jednak stavby, které není možno zařadit do žádné jiné
kategorie.
16 technická infrastruktura. Stavby a zařízení technické infrastruktury, jež mají
rozsáhlejší než bodový rozsah. Nezastavěná plocha je zpravidla zpevněná a určená
k obsluze příslušného zařízení.
17 plochy občanské vybavenosti. Stavba občanské vybavenosti bez konkrétního
rozlišení. Plocha je vymezena unikátně, jedná se o stavbu na Rybářském ostrově
určenou pro potřeby Českomoravského rybářského svazu.
18 plochy rekultivací. Do kategorie jsou řazeny všechny plochy, u nichž nebylo v době
průzkumů jasné krajinné zařazení z důvodu probíhajících zemních prací. Kromě dvou
ploch v jihozápadní části studovaného území se jedná o rozsáhlou plochu skládky
zeminy navazující na areál fy DOBET v Ostrožské Nové Vsi.
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Příloha č. 2
Segment

Doporučené cílové využití území (doplnění k výkresu č. 5)
zákaz umisťování objektů a staveb; individuální rekreační
objekty pouze na dožití; zachování stávající přístupové
cesty, bez vjezdu motorových vozidel;

H1

hromadná rekreace; zachování břehových porostů a zeleně, eliminace invazních dřevin

H2
H3

golfové hřiště - důsledně respektovat podmínky ochrany vodních zdrojů
revitalizace bývalé výsypky pro hromadnou rekreaci charakteru lesoparku

H4

výhledově přeměna na lokalitu hromadné rekreace

H5

hromadná rekreace - travnaté plochy

umisťování objektů a staveb podmíněno podrobnější studií

H6

hromadná rekreace - travnaté plochy

umisťování objektů a staveb podmíněno podrobnější studií

H7

hromadná rekreace - travnaté plochy

umisťování objektů a staveb podmíněno podrobnější studií,
přičemž stavby, vč. hřišť nesmí překročit polovinu z plochy je nutno zachovat souvislé volně přístupné travnaté
plochy/zeleň

H8

doprovodná zeleň v rekreační zóně; eliminace invazních dřevin, podpora stanovištně původních
dřevin a bylin

umisťování objektů a staveb podmíněno podrobnější studií

I1

smíšené využití - individuální rekreace a rybářství

výhledově jen objekty a stavby rybochovného zařízení;
stávající objekty pouze na dožití; zrušit současnou
nevhodně vedenou přístupovou trasu -> vybudovat novou
od býv. výsypky

I2

individuální rekreace v kombinaci s malovýrobním zemědělstvím

podmíněně možná výstavba objektů k obsluze území
(hospodaření na pozemcích), přičemž jejich rozloha
nepřesáhne 30% plochy I2

P1

lokální biocentrum charakteru kontinentální zaplavované louky, část PP Lázeňský mokřad

zákaz umisťování objektů a staveb

P2

výhledově vyloučení individuální rekreace; nahradit zelení s primárně ekologickou funkcí

zákaz umisťování objektů a staveb; stávající rekreační
objekty pouze na dožití

P3
P4
P5
P6
P7
P8

lokální biocentrum - preferovaná varianta umístění - navazuje na trasování reg. biokoridoru dle
generelu ÚSES UH
regionální biokoridor kombinovaného charakteru (vodní-nivní, lesní i travní porosty)
regionální biokoridor kombinovaného charakteru (vodní-nivní, lesní i travní porosty)
lokální biocentrum
lokální biocentrum
rekultivace bývalé výsypky stanovištně původními dřevinami a bylinami s cílem získat přirozené
odstínění rekreace od přírodních ploch a zajištění břehů

zákaz umisťování objektů a staveb
umístění rekreačních objektů sloužících jako zázemí pro
hromadnou rekreaci podmíněně možné

zákaz umisťování objektů a staveb
zákaz umisťování objektů a staveb
zákaz umisťování objektů a staveb
zákaz umisťování objektů a staveb
zákaz umisťování objektů a staveb
zákaz umisťování objektů a staveb

P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P20
P21
P22
P23
P24
P25
V1
V2
V3
V4
V5
Z1
Z2
Z3

regionální biokoridor kombinovaného charakteru (vodní-nivní, lesní i travní porosty) - preferovaná
varianta trasování dle generelu ÚSES UH, která umožňuje kompaktněji umístit biocentrum P3 a
oddělit přírodní plochy od rekreační zóny
regionální biokoridor kombinovaného charakteru (vodní, lesní i travní porosty); stanovištně původní
dřeviny a byliny
krajinná zeleň charakteru lesního společenstva - měkký luh
zeleň s primárně ekologickou funkcí; následná obnova stanovištně původních dřevin; eliminace
invazních dřevin
zeleň s primárně ekologickou funkcí; následná obnova stanovištně původních dřevin; eliminace
invazních dřevin
zeleň s primárně ekologickou funkcí; ponechat přirozenému vývoji
zeleň s primárně ekologickou funkcí; eliminace invazních dřevin, podpora stanovištně původních
dřevin a bylin
ZPF - mozaika krajinné zeleně a extenzivních travních porostů, orná půda doporučena k zatravnění
(ochrana vod)
písčitý ostrov bez vegetace - stanoviště populací vodních ptáků
zeleň s primárně ekologickou funkcí; eliminace invazních dřevin, podpora stanovištně původních
dřevin a bylin
zeleň s primárně ekologickou funkcí; eliminace invazních dřevin, podpora stanovištně původních
dřevin a bylin
zeleň s primárně ekologickou funkcí; eliminace invazních dřevin, podpora stanovištně původních
dřevin a bylin
ZPF s trvalým travním porostem s ekologickou, příp. ekologicko - výrobní funkcí
zeleň s primárně ekologickou funkcí; eliminace invazních dřevin, podpora stanovištně původních
dřevin a bylin
zeleň s primárně ekologickou funkcí; rekultivace stanovištně původních dřevin a bylin; důležitý prvek
odstínění negativních vlivů rekreace
regionální biokoridor kombinovaného charakteru (vodní, lesní i travní porosty); stanovištně původní
dřeviny a byliny
vodní plocha s primárně ekologickou funkcí;chránit, příp. doplnit břehové porosty, eliminace
invazních druhů
vodní plocha s primárně ekologickou, příp. rekreační funkcí (vodní sporty);chránit, příp. doplnit
břehové porosty, eliminace invazních druhů
vodní plocha s ekologicko - rekreační funkcí (vodní sporty);chránit, příp. doplnit břehové porosty,
eliminace invazních druhů
vodní plocha s ekologicko - rekreační funkcí (vodní sporty);chránit, příp. doplnit břehové porosty,
eliminace invazních druhů
vodní plocha s rekreační funkcí
ZPF s primárně výrobní funkcí; doporučeno zatravnění
ZPF s primárně výrobní funkcí; doporučeno zatravnění
ZPF s primárně výrobní funkcí

zákaz umisťování objektů a staveb
zákaz umisťování objektů a staveb
zákaz umisťování objektů a staveb
zákaz umisťování objektů a staveb
zákaz umisťování objektů a staveb
zákaz umisťování objektů a staveb
zákaz umisťování objektů a staveb
odstranění stávajících rekreačních objektů; zákaz
umisťování objektů a staveb
zákaz umisťování objektů a staveb
zákaz umisťování objektů a staveb
zákaz umisťování objektů a staveb
zákaz umisťování objektů a staveb
zákaz umisťování objektů a staveb
zákaz umisťování objektů a staveb
zákaz umisťování objektů a staveb
zákaz umisťování objektů a staveb
zákaz umisťování objektů a staveb
zákaz umisťování objektů a staveb
zákaz umisťování objektů a staveb
zákaz umisťování objektů a staveb
zákaz umisťování objektů a staveb
zákaz umisťování objektů a staveb
zákaz umisťování objektů a staveb
zákaz umisťování objektů a staveb

Z4
Z5
Z6
Z7

ZPF s primárně výrobní funkcí
ZPF s primárně výrobní funkcí; doporučeno zatravnění
ZPF s primárně výrobní funkcí; doporučeno zatravnění
ZPF s primárně výrobní funkcí

zákaz umisťování objektů a staveb
zákaz umisťování objektů a staveb
zákaz umisťování objektů a staveb
zákaz umisťování objektů a staveb

8. FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU

16

V1 - litorál

1

P21 - břehový porost; výhled na SV

3

P20 - břehový porost

2

V1 - biota

4

1

3

I1 - rekreační objekty na rybářském poloostrově

P16 - rekreační objekty na jednom z poloostrovů

2 P16 - rekreační objekty na jednom z poloostrovů

4 H4 - těžební areál

V1 - pohled z JV strany

V1 - pohled na jeden z ptačích ostrovů v nesevernější části jezera

1

3

V1 - litorál; skokan skřehotavý

4 P9 - realizace biokoridoru

I2 - plochy individuální rekreace v jižní částí jezer

H7 travnaté plochy hromadné rekreace v jižní části jezer

1

3

P11 - měkký luh

4P13 - borová monokultura

