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1. Základní údaje o zvláště chráněném území
1.1 Základní identifikační údaje
evidenční číslo:

.....

kategorie ochrany:

Přírodní památka

název území:

Trubiska

druh právního předpisu, kterým bylo území vyhlášeno: .....
orgán, který předpis vydal:

Zlínský kraj

číslo předpisu:

.....

datum platnosti předpisu:

.....

datum účinnosti předpisu:

.....

1.2 Údaje o lokalizaci území
kraj:

Zlínský (CZ072)

okres:

Vsetín

obec s rozšířenou působností:

Vsetín

obec s pověřeným obecním úřadem:

Vsetín

obec:

Pozděchov

katastrální území:

Pozděchov

1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí
Zvláště chráněné území:
Katastrální území: 726851 Pozděchov
Číslo
parcely
podle KN

Číslo parcely Druh pozemku podle
podle PK
KN
nebo jiných
evidencí

1743/1
Celkem

trvalý travní
porost

Způsob využití pozemku
podle KN

Číslo
listu
vlastni
ctví
688

Výměra parcely
celková podle KN
(m2)

8264

Výměra parcely
v ZCHÚ (m2)

8264
8264
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Vymezené ochranné pásmo:
Katastrální území: 726851 Pozděchov
Číslo
parcely
podle KN

Číslo parcely Druh pozemku podle
podle PK
KN
nebo jiných
evidencí

1740

Způsob využití pozemku
podle KN

trvalý travní
porost

Číslo
listu
vlastni
ctví

Výměra parcely
celková podle KN
(m2)

39

Výměra parcely
v OP (m2)

3120

Celkem

3120
3120

1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma
Druh pozemku

ZCHÚ
plocha v ha

OP
plocha v ha

Způsob využití
pozemku

ZCHÚ
plocha v ha

lesní pozemky
vodní plochy

zamokřená plocha
rybník nebo nádrž
vodní tok

trvalé travní
porosty
orná půda

0,8264

0,3120

ostatní
zemědělské
pozemky
ostatní plochy

neplodná půda
ostatní způsoby
využití

zastavěné
plochy a nádvoří
plocha celkem

0,8264

0,3120

1.5 Překryv území s jinými chráněnými územími
národní park:

---

chráněná krajinná oblast:

---

jiný typ chráněného území:

---

Natura 2000
ptačí oblast:

---
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evropsky významná lokalita:
Pozděchov

CZ0724417,

EVL

1.6 Kategorie IUCN
III. – přírodní památka

1.7 Předmět ochrany ZCHÚ
1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu

Předmětem ochrany je druh významný z hlediska evropského společenství – vrkoč
útlý.

1.7.2 Hlavní předmět ochrany ZCHÚ – současný stav
Druhy
název druhu

aktuální
stupeň
popis biotopu druhu
početnost nebo
ohrožení
vitalita populace v
ZCHÚ
Vrkoč útlý
Vitální
VU Luční pěnovcové prameniště
(Vertigo angustior)
populace*
zranitelný
* Inventarizační průzkum 2010 - Mott MacDonald Praha, spol. s r. o.

1.8 Předmět ochrany EVL anebo PO, s kterými je ZCHÚ v překryvu
B. evropsky významné druhy a ptáci
název druhu
aktuální
stupeň
popis biotopu druhu
početnost nebo
ohrožení
vitalita populace v
ZCHÚ
vrkoč útlý
stovky, vitální
VU Luční pěnovcové prameniště
(Vertigo angustior)
populace *
zranitelný
* Inventarizační průzkum 2010 - Mott MacDonald Praha, spol. s r. o.

Vrkoč útlý je velmi malý plž o délce ulity nepřesahující 1,8 mm, který obývá zejména
více otevřené bazické vlhké údolní louky, mokřadní biotopy a pěnovcová luční
prameniště, kde žije v trávě, rozkládající se vegetaci v opadové vrstvě, nebo ve
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vlhkém mechu. Mohou však vylézat i na stonky rostlin (živých či odumřelých) do výše
cca 10-15 cm.
Obecně je vrkoč útlý považován za univoltinní druh. Živí se pravděpodobně detritem
a rozkládajícím se organickým materiálem pocházejícím z rostlin, případně
mikroorganismy přítomnými při rozkladu.

1.9 Cíl ochrany
Cílem ochrany je zachování příznivého stavu biotopu pro udržení a posílení populace
vrkoče útlého.
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2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět
ochrany
2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů
Geologie a geomorfologie území
Geologicky je území budováno paleogénními glaukonitickými pískovci a vápnitými
jílovci vsetínských vrstev středního eocénu-spodního oligocénu na přesmyku
s paleogénními pískovci, slepenci, podřízeně jílovci újezdských vrstev středního
eocénu.
Geomorfologické zařazení území:
Systém

Alpsko-Himálajský

Subsystém
Provincie
Subprovincie
Oblast
Celek
Podcelek
Okrsek

Karpaty
Západní Karpaty
Vnější západní Karpaty
Moravsko – slovenské Karpaty
Vizovická vrchovina
Zlínská vrchovina
Seninecká vrchovina

Klimatické poměry
Území PP patří do mírně teplé klimatické oblasti MT2, srážkový úhrn ve vegetačním
období je v rozmezí 450-500 mm, počet dnů se sněhovou pokrývkou 80-100.
Hydrologické poměry
Zkoumané území náleží do hlavního povodí 4-11-01 Bečva pod soutok Vsetínské
a Rožnavské Bečvy, do povodí Senice (č. hydrologického pořadí 4-11-01-042), která
pramení na Z svazích Makyty ve výšce 840 m n. m., ústí zleva do Vsetínské Bečvy.
Pedologické poměry
Z pedologického hlediska převládá kambizem mesobazická, místy kambizem
rankerová, v potoční nivě se vytváří glej modální a fluvizem glejová.
Fytogeografické členění
Území přísluší k fytogeografické oblasti Mezofytika, obvodu Karpatského mezofytika,
fytogeografickému okresu 80 Střední Pobečví a podokresu 80a Vsetínská kotlina.
Přirozená rostlinná společenstva zde mapují zapojené porosty širokolistých bylin
vlhkých tužebníkových lad a vlhké pcháčové louky svazu Calthion palustris.
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Přehled zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
název druhu

Prstnatec májový
(Dactylorhiza majalis)
Vstavač mužský (Orchis
mascula)
Modrásek bahenní
(Maculinea nausithous)
Modrásek očkovaný
(Maculinea teleius)
vrkoč útlý
(Vertigo angustior)

aktuální
početnost nebo
vitalita populace v
ZCHÚ
2009 – cca 200
kvetoucích ex.
2009 – několik
kvetoucích ex.
2009 –
pozorovány 3 ex.
2009 – 2 ex.

kategorie
popis biotopu druhu, další
podle vyhlášky poznámky
č. 395/1992 Sb.

stovky, vitální
populace *

VU - zranitelný Luční pěnovcové prameniště

§3

Po celé ploše n-PP

§3

Vlhká louka

§2

Vlhká louka

§2

Vlhká louka

2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské
činnosti v minulosti, současnosti a blízké budoucnosti
a) ochrana přírody
Lokalita v zájmu ochrany přírody od roku 2004, kdy se o její údržbu začala starat ZO
ČSOP Valašské Meziříčí, od roku 2007 údržbu provádí nájemce. Louky se sečou
v červenci až srpnu. O lokalitu je pečováno v rámci Programu péče o krajinu.
c) zemědělské hospodaření
Louky byly v minulosti sečeny, poté několik let ležely ladem, od roku 2004 probíhá
pravidelná údržba – seč 1x ročně.
d) jiné způsoby využívání
V minulosti na okraji lokality umístěna unimobuňka, nyní zde zůstala malá
vybetonovaná plocha. Na části lokality bylo skládkováno dřevo.
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2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy
 Koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny Zlínského kraje (ARVITA P spol.
s r. o.)
 Vyhlášení EVL Pozděchov (132/2005 Sb.)
 Zásady územního rozvoje Zlínského kraje
 Plán oblasti povodí Moravy
 Územní plán obce Pozděchov

2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch
Jednou ročně sečená vlhká louka s prameništěm u místní komunikace vedoucí okolo
rybníku Neratov k zámečku Trubiska.
Vlhká louka s prameništěm je biotopem řady vlhkomilných druhů rostlin, například
blatouchu bahenního (Caltha palustris), starčku potočního (Tephroseris crispa),
kuklíku potočního (Geum rivale) a několika druhů ostřic. Nachází se zde bohatá
populace prstnatce májového (Dactylorhiza majalis) v počtu řádově stovek kusů.
Luční pěnovcové prameniště je místem výskytu měkkýše vrkoče útlého (Vertigo
angustior), rovněž se zde vyskytuje modrásek bahenní (Maculinea nausithous) a
modrásek očkovaný (Maculinea teleius), což jsou myrmekofilní druhy vyžadující
kromě krvavce totenu přítomnost specifických druhů mravenců.
Pro potřeby plánu péče lze území rozdělit na dvě dílčí plochy, a to luční pěnovcové
prameniště o rozloze cca 0,2 ha a vlhkou louku (převážně vlhká pcháčová louka až
tužebníková lada) o rozloze cca 0,8 ha. Zbytek plochy je tvořen křovinami, které
nevyžadují žádnou speciální údržbu.
2.4.1 Základní údaje o nelesních pozemcích

tabulka „Popis dílčích ploch a objektů” – příloha č. T2

2.5 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních ochranářských
zásahů do území a závěry pro další postup
Údržba spočívá v sečení lokality jednou ročně pomocí lehké ručně vedené sekačky a
křovinořezu, biomasa je usušena, sklizena a odvezena mimo lokalitu. Údržba je
prováděna v období července až srpna, tato doba byla stanovena zejména
s ohledem na výskyt rostlin z čeledi Orchideaceae.
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Vzhledem k výskytu modráska bahenního a očkovaného je nezbytné posunutí sečení
na dobu po 15. srpnu, v této době jsou již housenky v hnízdech hostitelských
mravenců. Posunutí doby údržby nebude mít vliv na další předměty ochrany, naopak
v případě prstnatce májového bude rovněž zaručeno dostatečné dozrání semen.
Musí být zamezeno pojezdům těžké techniky a skládkování dřeva vytěženého na
okolních lesních pozemcích v celém prostoru n-PP.

2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné
kolize
Pokud bude dodržena doba sečení lokality po 15. srpnu, nedojde ke kolizi mezi péči
o předmět ochrany - biotop vrkoče útlého a výše uvedenými zvláště chráněnými
druhy rostlin a živočichů.
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3. Plán zásahů a opatření
3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ
Dílčí plocha A + dílčí plocha B
Seč 1 x ročně ručně vedenou lištovou sekačkou, kosou nebo křovinořezem
s následným usušením biomasy na místě a jejím odklizením mimo plochu přírodní
památky. Vzhledem k nárokům jednotlivých druhů je nezbytné dodržovat termín
sečení od 15. srpna, nejlépe do poloviny září.
V případě, že by docházelo k ničení prameniště např. černou zvěří, je možná
realizace dřevěného oplůtku.
Geodetické zaměření území, vyhotovení a instalace 2 ks tabule se státním znakem,
zhotovení pruhového značení, vyhotovení a instalace informační tabule, pravidelná
údržba značení a informační tabule.

3.1.1 Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání

Péče o nelesní pozemky
Rámcová směrnice péče o nelesní plochy
Typ managementu
Sečení
Vhodný interval
1 x ročně
Minimální interval
1 x za dva roky
Prac. nástroj / hosp. zvíře
ručně vedená lištová sekačka, kosa nebo křovinořez
Kalendář pro management
od poloviny srpna
Upřesňující podmínky
biomasa musí být usušena, shrabána a odvezena mimo
lokalitu
d) péče o živočichy
Vrkoč útlý (Vertigo angustior)- předmět ochrany
V rámci péče o druh je podstatné zejména zachování existujícího hydrologického
režimu a údržby na lokalitách s životaschopnými populacemi vrkoče útlého. Z dalších
opatření lze uvést odstraňování nahromaděné stařiny a náletů dřevin. V rámci
aktivních opatření lze podle stavu lokality zvětšovat přechodovou zónu mezi loukou a
mokřadem, kterou populace vrkoče často osidluje.
Modrásek bahenní (Maculinea nausithous)* a modrásek očkovaný (Maculinea teleius)*
Kosení je třeba provádět nejlépe ručně a pouze jednou ročně, a to do 20. června
nebo od 15. srpna, mimo období letu modrásků rodu Maculinea a krátce po něm, kdy
se na krvavcích vyvíjí jejich housenky.
* Druhy nejsou předmětem ochrany v navrhované PP
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3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území

d) nelesní pozemky
Seč 1 x ročně ručně vedenou lištovou sekačkou, kosou nebo křovinořezem
s následným usušením biomasy na místě a jejím odklizením mimo plochu přírodní
památky. Vzhledem k nárokům jednotlivých druhů je nezbytné dodržovat termín
sečení od 15. srpna, nejlépe do poloviny září.
Příloha:
- výčet plánovaných zásahů (tabulka) – příloha č. T2

3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně
návrhu zásahů a přehledu činností
Ke stavební činnosti, terénním a vodohospodářským úpravám, k použití chemických
prostředků, změnám kultury pozemku a ke stanovení způsobu hospodaření v lesích
v ochranném pásmu je dle § 37 odst. 2 zákona 114/1992 Sb. v platném znění
nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody.

3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu
Zaměření území s vyhotovením geometrického plánu a následně jeho vyznačení
dvěma cedulema se státním znakem a pruhovým značením v souladu s vyhláškou č.
64/2011 Sb.

3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území
Vyhlášení území jako maloplošného zvláště chráněného území v kategorii přírodní
památka v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění. Další návrhy potřebných administrativně – správních opatření
nejsou potřeba.
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3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území
veřejností
Území není turisticky zatěžováno, další zpřístupňování pro veřejnost však není
vzhledem k rozloze a charakteru lokality žádoucí. V území se doporučuje umístit
informační tabule s odůvodněním ochrany.

3.6 Návrhy na vzdělávací využití území
U vstupu do n-PP umístit informační tabuli o území. Na lokalitě je možné
s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody zadávat ke zpracování odborné
práce a specializované průzkumy.
Vzhledem k blízkosti dalších významných přírodních zajímavostí v okolí by bylo
možné zřízení krátké naučné stezky vedoucí od rybníku Neratov na Vařákovy
paseky.

3.7 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území
Navrhuje se provedení celkového botanického průzkumu, a dále provedení
monitoringu populace vrkoče útlého, modráska bahenního a očkovaného a zvláště
chráněných druhů rostlin s vyhodnocením, zda nastavený způsob hospodaření je pro
populace těchto druhů dlouhodobě vhodný.

4. Závěrečné údaje
4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody
podle jednotlivých zásahů (druhů prací)
Druh zásahu (práce) a odhad množství (např.
plochy)
Jednorázové a časově omezené zásahy
Geodetické zaměření
Označení dle vyhlášky č. 64/2011 Sb. (Pruhové
značení a informační cedule)
Informační tabule
Oplocení prameniště
Monitoring
Jednorázové a časově omezené zásahy celkem (Kč)

Orientační
náklady za rok
(Kč)

Orientační náklady
za období platnosti
plánu péče (Kč)

-------------------

45 000,20 000,-

----------

10 000,15 000,45 000,135 000,-

----------
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Opakované zásahy
Sečení, hrabání posečené hmoty, odnos a
likvidace pokosené hmoty
Údržba značení a infotabule
Opakované zásahy celkem (Kč)
N á k l a d y

c e l k e m (Kč)

20 000,-

200 000,-

1 500,-

15 000,215 000,-

----------

350 000,-

4.2 Použité podklady a zdroje informací
Demek J (ed.). 1987. Zeměpisný lexikon ČSR: Hory a nížiny. Vydání 1. Praha:
Academia. 287 p.
Farkač J, Král D, Škorpík M. (eds.) 2005. Červený seznam ohrožených druhů ČR:
Bezobratlí. Praha: AOPK ČR.
Háková A, Klaudiusová A, Sádlo J (eds.) 2004. Zásady péče o nelesní biotopy
v rámci soustavy NATURA 2000. Praha: MŽP. Planeta 12: 3. Druhá část.
Chytrý M, Kučera T, Kočí M (eds) 2001. Katalog biotopů České republiky. Vydání 1.
Praha: AOPK ČR. 307 p.
Marhoul P, Turoňová D. 2008. Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky
významných lokalitách soustavy Natura 2000. Praha: AOPK ČR. 202 p.
VESELÝ, J., MORAVEC, J.: Inventarizační průzkum EVL Pozděchov z oboru
malakozoologie (vrkoč útlý). Mott MacDonald Praha, spol. s r. o. 2010
Vrstva mapování biotopů soustavy Natura 2000; AOPK ČR
Osnova plánů péče o národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní
rezervace a přírodní památky a jejich ochranná pásma.
Vlastní terénní šetření

4.3 Seznam používaných zkratek
EVL – evropsky významná lokalita
KN - katastr nemovitostí
PP - přírodní památka
TTP - trvalý travní porost
ZPF - zemědělský půdní fond
ZCHÚ - zvláště chráněné území
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Seznam příloh

Tabulky:
Příloha T2 - Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a
výčet plánovaných zásahů v nich
(Tabulka k bodům 2.5.2, 2.5.3 a 2.5.4 a k bodu 3.1.2).

Příloha M1 - Orientační mapa s vyznačením území

Mapy:

Příloha M2 - Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho
ochranného pásma

Příloha M3 - Mapa dílčích ploch a objektů

Příloha T2 - Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných
zásahů v nich
označení
plochy
nebo
objektu

výměr
a (ha)

stručný popis charakteru
plochy nebo objektu a
dlouhodobý cíl péče

0,2

Luční pěnovcové prameniště

0,8

Vlhká louka

A
B

doporučený zásah

naléhavost

Sečení s usušením biomasy na místě a 1
následným odklizením mimo plochu
přírodní památky
Sečení s usušením biomasy na místě a 1
následným odklizením mimo plochu
přírodní památky

termín provedení

interval
provádění

15.8. – 15.9.

1 x ročně

15.8. – 15.9.

1 x ročně
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Mapa orientační

