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Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území – Přírodní památka Kotrlé
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody
příslušný podle § 77a odst. 4, písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
(dále jen zákon), předkládá v souladu s § 40 odst. 2 zákona návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a
jeho ochranného pásma.
1. Název zvláště chráněného území
Navrhované území ponese název Kotrlé
2. Navrhovaná kategorie ochrany zvláště chráněného území
Ve smyslu ustanovení § 36 a § 45c odst. 4 zákona a v souladu s nařízením vlády č. 132/2005 Sb. ve
znění pozdějších předpisů bude území vyhlášeno v kategorii přírodní památka.
3. Předmět ochrany a jeho popis
4. Předmětem ochrany navrhované přírodní památky je ochrana druhu vrkoč útlý (Vertigo angustior) - evropsky významný druh. Vrkoč útlý je zařazen mezi druhy živočichů v souladu s Přílohou č. 2
k vyhlášce č. 166/2005 Sb. jako druh v zájmu Evropského společenství, jehož ochrana vyžaduje
vyhlášení zvláštních oblastí ochrany.
5. Cíl ochrany
Zachování příznivého stavu biotopu pro udržení a posílení populace vrkoče útlého (Vertigo
angustior).
6. Základní ochranné podmínky
Základní ochranné podmínky v přírodních památkách jsou vymezeny v § 36 odst. 2 zákona: změna
nebo poškozování přírodní památky nebo její jiné hospodářské využívání vedoucí k jejímu
poškození jsou zakázány. Za poškození se považují takové zásahy a činnosti, v jejichž důsledku by
mohlo dojít k zániku nebo negativní změně předmětu ochrany. V uvedeném případě se jedná o
veškeré činnosti, které by mohly negativně ovlivnit stávající populaci vrkoče útlého, např. jakékoliv
úpravy vodních podmínek, terénní úpravy, umisťování staveb, nevhodné zemědělské, myslivecké a
rybářské hospodaření, ukládání odpadů v území atd.
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7. Návrh bližších ochranných podmínek
Podle § 44 odst. 3 zákona o ochraně přírody budou nařízením Zlínského kraje stanoveny bližší
ochranné podmínky přírodní památky, které lze vykonávat pouze se souhlasem orgánu ochrany
přírody, a to:














používat biocidy a hnojiva
provádět změny hydrologického režimu lokality
zalesňovat pozemky zemědělského půdního fondu
realizovat intenzivní pastvu dobytka
provádět změny druhu pozemků a způsob jejich využití podle zvláštních právních předpisů
provádět stavební činnost, na kterou se nevztahují povolení, souhlasy nebo jiná opatření
těžit horniny a nerosty, provádět hornickou činnost a geologické práce ve smyslu zvláštních právních
předpisů
uměle rozšiřovat a vysazovat geograficky nepůvodní druhy rostlin a živočichů
tábořit a rozdělávat ohně
pořádat hromadné sportovní, turistické a jiné akce
zřizovat cyklostezky, odpočívadla
zřizovat myslivecká zařízení a přikrmovat zvěř
provádět terénní úpravy, navážky a zemní práce

8. Územně správní vymezení
Navrhovaná Přírodní památka „Kotrlé“ (dále jen přírodní památka) se nachází na území Zlínského
kraje, v okrese Vsetín, na pozemcích KN (evidence katastru nemovitostí) parcelní číslo 1107/9 -část,
1107/10 - část, 1236 - část a 1921 – část, v katastrálním území Jasenka 786969.
Číslo
parcely
podle KN

Číslo
Druh
pozemku Způsob
využití
parcely
podle KN
pozemku podle KN
podle PK
nebo
jiných
evidencí

Číslo
listu
vlastnict
ví

Výměra parcely
celková
KN

Výměra parcely

podle v ZCHÚ (m2)*

(m2)

1107/9

lesní pozemek

PUPFL

4062

19505

1518

1107/10

lesní pozemek

PUPFL

2327

1769

136

1236

ostatní plocha

neplodná půda

2327

10182

1526

1921

ostatní plocha

silnice

3451

28504

Celkem

233
3413 m

2

9. Předpokládaná výměra území
Předpokládaná výměra navrhované přírodní památky je 0,34 ha (výměra stanovena odhadem
v GIS). Vymezení hranic přírodní památky je zakresleno v kopii katastrální mapy, která je obsažena
v příloze.
10. Odůvodnění návrhu
Vyhlášení uvedeného zvláště chráněného území je prováděno v rámci zřizování územní ochrany
evropsky významné lokality Kotrlé, kód CZ0723813 jako součásti soustavy chráněných území
Natura 2000 v České republice. Vyhlašovací proces byl zahájen na základě ustanovení § 45c odst. 4
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zákona o ochraně přírody, ve kterém je zakotveno, že k zajištění udržení příznivého stavu
evropských stanovišť nebo stanovišť evropsky významných druhů, které jsou předmětem ochrany
evropsky významných lokalit, lze území evropsky významných lokalit nebo jejich částí vyhlásit za
zvláště chráněná území. V daném případě jde o vyhlášení zvláště chráněného území v kategorii
přírodní památka s předmětem ochrany, který je v souladu s nařízením vlády č. 132/2005 Sb. ve
znění pozdějších předpisů na území stejnojmenné Evropsky významné lokality Kotrlé, zařazené do
národního seznamu evropsky významných lokalit. Vrkoč útlý (Vertigo angustior) je zařazen mezi
druhy živočichů v souladu s Přílohou č. 2 k vyhlášce č. 166/2005 Sb. jako druh v zájmu Evropského
společenství, jehož ochrana vyžaduje vyhlášení zvláštních oblastí ochrany.
Lokalita se nachází cca 5 km SV od Vsetína, v údolí Jasenky nad osadou Kotrlé. Jedná se o luční
pěnovcové prameniště na jižně orientovaném svahu lemované listnatým lesem. Nadmořská výška
se pohybuje okolo 600–605 m n. m.
Na území navrhované přírodní památky byl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů dle Přílohy č. II
a č.III vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona. V kategorii silně ohrožený druh se na území vyskytuje modrásek očkovaný
(Maculinea teleius), modrásek bahenní (Maculinea nausithous) a kruštík bahenní (Epipactis
palustris). Z ohrožených druhů rostlin prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), pětiprstka žežulník
(Gymnadenia conopsea) a vstavač mužský (Orchis mascula). Svahové přirozené luční prameniště je
v širším okolí ojedinělou lokalitou. Prameniště je po celý rok zásobeno vodou se zvýšenou
mineralizací a vysokým zastoupením zejména vápenatých a hydrogenuhličitanových iontů.
Vysrážený pěnovec vytváří sypké inkrustace zejména na rostlinném materiálu. Prameništní biotop
mozaikovitě přechází do druhově bohaté vlhké pcháčové louky, místy se charakter biotopu blíží
vlhčím mezofilním loukám. Na sušších místech roste jalovec obecný (Juniperus communis) a
hořeček brvitý (Gentianopsis ciliata).
Předmětem ochrany v navrhované přírodní památce je vrkoč útlý (Vertigo angustior). Základ péče o
tento druh spočívá v zachování příznivého stavu biotopu pro udržení a posílení populace vrkoče
útlého.

Ochranné pásmo
U navrhované přírodní památky Kotrlé se ochranné pásmo nevyhlašuje, proto je jím dle § 37 odst. 1 zákona
území do vzdálenosti 50 m od hranic zvláště chráněného území.
Na území ochranného pásma budou vázány na souhlas orgánu ochrany přírody stavební činnosti, terénní a
vodohospodářské úpravy, použití chemických prostředků a změny kultur pozemku podle ustanovení § 37
odst. 2 zákona. Žádná další omezení nebudou stanovena.

RNDr. Alan Urc
vedoucí odboru
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Přílohy:
 Kopie základní mapy České republiky s orientačním zákresem hranic zvláště chráněného území
 Kopie katastrální mapy s podrobným zákresem hranic zvláště chráněného území
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Kopie základní mapy České republiky s orientačním zákresem hranic zvláště chráněného území
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Kopie katastrální mapy s podrobným zákresem hranic zvláště chráněného území
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