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1. Základní údaje o ZCHÚ

1.1 Základní identifikační údaje
Identifikační číslo : kategorie ochrany: Přírodní památka
název území: Chvalčov
druh právního předpisu, kterým bylo území vyhlášeno: orgán, který předpis vydal: číslo předpisu: Datum schválení: Datum účinnosti: -

1.2 Údaje o lokalizaci území
kraj: Zlínský
okres: Kroměříž
obec s rozšířenou působností: 7201 - Bystřice pod Hostýnem
obec s pověřeným obecním úřadem: 72011 - Bystřice pod Hostýnem
obec: Chvalčov
katastrální území: Chvalčova Lhota 654906
GPS středu EVL: 49°23'18.960"N 17°42'27.889"E

Příloha:
Příloha č. M1 - Orientační mapa s vyznačením hranic ZCHÚ a OP

1.3 Stručný popis území
Navrhované ZCHÚ leží cca 3 km VJV od Bystřice pod Hostýnem, u JV okraje obce
Chvalčov, na ve svahu pravém břehu potoka Bystřičky. Lokalita je malé rozlohy (ZCHÚ i OP
2,86 ha) a leží v nadmořské výšce 375 - 377 m n. m. Reliéf je rovinatý – plocha tvoří terasu ve
spodní části SV orientovaného svahu hory Hostýn. Předmětem ochrany je čolek velký
(Triturus cristatus), který se vyskytuje zejména ve větší tůni ve východní části území. Výskyt
prstnatce májového (Dactylorhiza majalis). Lokalita byla dříve využívána jako sportoviště
(hřiště na volejbal, kluziště, travní plochy). V současnosti je plocha silně podmáčená a není
využívána, jsou zde zbytky laviček, osvětlení atd. plocha značně zarůstá dřevinami a náletem.
Lokalita je vyhlášena jako VKP „Mokřad nad OÚ ve Chvalčově“. Údržbu zajišťuje vlastník
(obec Chvalčov) a ČSPOP – Českomoravské sdružení pro ochranu přírody.
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1.4 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí
Vymezení ZCHÚ podle KN vycházejí z dat (ÚKM ZK) poskytnutých objednatelem plánu
péče dne 27. 3. 2012. Vlastníci pozemků byli vyhledáváni z internetového portálu ČÚZK Nahlížení do katastru nemovitostí (http://nahlizenidokn.cuzk.cz/) dne 23. 4. 2012.
ZCHÚ i OP Chvalčov se rozkládá v katastrálním území Chvalčova Lhota 654906. Celková
rozloha ZCHÚ a OP je 2,85889 ha.
Parcely v ZCHÚ (katastrální území Chvalčova Lhota 654906)
Číslo
parcely
podle KN

364/8

Druh pozemku
podle KN

Způsob využití pozemku podle
KN

Číslo listu
vlastnictví

ostatní plocha

neplodná půda

785

Výměra parcely
celková podle KN
(m2)

Výměra parcely
v ZCHÚ (m2)

28567

Celkem

11935,5

11935,5 m

2

Parcely v OP (katastrální území Chvalčova Lhota 654906)
Číslo
parcely
podle KN

Číslo parcely
podle PK
nebo jiných
evidencí

Druh pozemku
podle KN

Způsob využití pozemku
podle KN

-

ostatní plocha
ostatní plocha

neplodná půda
neplodná půda

364/8

364/57

Číslo listu
vlastnictví

10001

663

Výměra
parcely
celková podle
KN (m2)

28567

963
Celkem

Výměra parcely
v OP (m2)

15690,3
963
2
16653,3 m

Vlastníci parcel v ZCHÚ (katastrální území Chvalčova Lhota 654906)
Číslo
parcely
podle KN

364/8

Číslo listu
vlastnictví

10001

vlastník

adresa vlastníka

OBEC CHVALČOV

Chvalčov, 768 72

Vlastníci parcel v OP (katastrální území Chvalčova Lhota 654906)
Číslo
parcely
podle KN

Číslo listu
vlastnictví

364/8

10001

364/57

663

vlastník

adresa vlastníka

OBEC CHVALČOV
Charvát Oldřich

Chvalčov, 768 72
Obřanská 100, Chvalčov, 768 72

Příloha:
Příloha č. T 1 – Vlastnici pozemků v ZCHÚ a OP
Příloha č. M2 - Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a OP
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1.5 Výměra území

lesní pozemky

ZCHÚ - plocha
v ha
-

vodní plochy

-

-

trvalé travní porosty
orná půda
ostatní zemědělské
pozemky

-

-

-

-

1,1936

1,6653

-

-

1,1936

1,6653

Druh pozemku

ostatní plochy
zastavěné
plochy a nádvoří
Celkem v ZCHÚ/OP
plocha celkem

OP - plocha v ha

Způsob využití pozemku ZCHÚ - plocha v ha

zamokřená plocha

-

rybník nebo nádrž
vodní tok

-

neplodná půda
ostatní způsoby využití

1,1936
-

2,8589 ha

1.6 Překryv území s jinými chráněnými územími
národní park: bez překrytí
chráněná krajinná oblast: bez překrytí
jiný typ chráněného území: bez překrytí
Natura 2000 (ptačí oblast): bez překrytí
Natura 2000 (EVL): CZ0723406 - Chvalčov
Příloha:
Příloha č. M1 - Orientační mapa s vyznačením hranic ZCHÚ a OP
Příloha č. M4 – Karta EVL
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1.7 Předmět ochrany ZCHÚ
1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu
Předmětem ochrany v přírodní památce Chvalčov je čolek velký (Triturus cristatum) a
jeho biotop (tůně a okolní mokřadní porosty).

1.7.2 Hlavní předmět ochrany ZCHÚ – současný stav
Na lokalitě byl proveden inventarizační průzkum v roce 2010/11. Dle tohoto průzkumu je
stav populace čolka velkého (Triturus cristatum) příznivý.
Na lokalitě byl průzkumem zaznamenán výskyt celkem osmi jedinců, z toho jeden
dospělý exemplář a sedm exemplářů v larválním stádiu. Tento počet by se mohl zdát pro
„optimistické“ hodnocení jako nedostatečný. Vzhledem k obtížnosti sběru dat v této lokalitě
(při použití „totálního“ odlovu i možnosti ohrožení celé populace) a znalosti biologických
nároků druhu je předpoklad, že populace je v příznivém stavu. O příznivém stavu populace
svědčí právě odchyt exemplářů v larválním stádiu vývoje.
Struktura populace je v dané lokalitě velmi příznivá. Ač byl odchycen jeden dospělý
jedinec, lze na základě získaných dat usuzovat na vitální populaci. Absolutní počet zjištěných
exemplářů v larválním i juvenilním stáří dokládá i vhodnost stavu lokality k rozmnožování
druhu. Nálezy juvenilních jedinců jsou pak dokladem i kvality prostředí pro jejich vývoj.
Pokud bychom hypoteticky přepočetli počet zjištěných jedinců na celkovou plochu lokality,
pak by relativní počet byl 100 - 150 jedinců.
Zimoviště druhu jsou v bezprostřední blízkosti shromaždiště. Druh na tato místa
migruje individuálně, takže nelze určit jasné směry tahu. Plocha v okolí shromaždišť je
dostatečně velká, aby zde mohlo zimovat 80% zdejší populace.
Druhy

název druhu
čolek velký
(Triturus cristatum)

aktuální početnost
nebo vitalita
populace v ZCHÚ

stupeň
ohrožení *

100 - 150 jedinců

§2, EN

popis biotopu druhu
Mělká tůň v západní části lokality a okolní
mokřadní společenstva a les..

*Dle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb a červeného seznamu ohrožených druhů České republiky-obratlovci (Plesník, Hanzal,
Brejšková 2003).

Návrh managementu dle inventarizačních průzkumů:
Lokalita jako celek není bezprostředně ohrožena. Pokud by dlouhodobě nebyl
prováděn management (do 10 let), hrozilo by postupné zazemnění vodní plochy. Na základě
terénních zjištění a porovnání s literaturou jsou ochranářská opatření pro zvýšení početnosti,
resp. udržení druhu v příznivém stavu, zjevná.
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Pro zlepšení stavu předmětu ochrany jsou nutná následující ekologická, legislativní a
ekovýchovná opatření:
1. Lokalita se postupně zazemňuje a expanze rákosu obecného tento proces ještě
urychlí. Doporučujeme jeho neodkladnou redukci šetrným způsobem – ruční vytrhávání
(provedeno v roce 2010).
2. Vzhledem k mělkosti tůně a jejímu zazemnění bude možná již v blízké budoucnosti
nutné provést citlivé odstranění sedimentů, a to postupně, po malých částech plochy
(provedeno v roce 2010).
3. Doporučujeme zvážit možnost zbudování druhé vodní plochy na ploše bývalého a
dnes již nepoužívaného hřiště.
4. Informační panel pro veřejnost.
Hodnocení populace čolka velkého (Triturus cristatum) a hodnocení celkového
současného stavu jeho biotopu je v souladu se stupnicí hodnocení stavu z hlediska ochrany
(www.biomonitoring.cz). Inventarizační průzkum provedl RNDr. Jiří Veselý, autorizovaná
osoba pro hodnocení dle § 67 podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., č. autorizace
OEKI/1595/05, Čeperka, Vrchlického 92, PSČ 533 45, IČ: 73595845, DIČ: CZ5904281515 a
Josef Moravec, Poradenská a konzultační činnost v oblasti ekologie, Vrdy, Smetanovo
náměstí 320, PSČ 285 71, IČ: 74907492, DIČ: CZ6509160790.

1.7.3 Obecný popis druhu/biotopu tvořící předmět ochrany

Název: čolek velký (Triturus cristatum)
Kategorie zákonné ochrany: silně ohrožený
Červený seznam ČR: ohrožený
Ekologie a biologie: Čolek velký žije v rybnících, tůních,
jezírkách v lomech, hlinicích a pískovnách, vzácněji i v
zatopených příkopech podél cest, závlahových kanálech,
požárních nádržích a ve vybetonovaných koupalištích s
dostatečnou potravní nabídkou. Obecně preferují velcí čolci
hlubší a větší vody než malé druhy čolků. Na jaře (v nižších
polohách již od druhé dekády března) se vyskytují ve vodě,
kde dochází k páření a kladení vajíček. Dospělí čolci setrvávají ve vodě (tzv. vodní fáze života)
přibližně čtyři až pět měsíců (myslí se tím populace nikoli jedinci). Pak vodu opouštějí a žijí na
souši pod kameny, padlým dřevem, v mechu a dalších zemních úkrytech, ať již v lese či mimo
les. Jejich akční rádius (vzdálenost putování od vody) je ca do 400 m, ale ve výjimečných
případech bylo zaznamenáno 900 m a v jednom případě až 1290 m. Z vajíček se zhruba po 1–
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2 týdnech (záleží na teplotě vody) líhnou larvy, které se živí planktonem, drobnými
bezobratlými, zoobentosem atp., a přibližně po třech, čtyřech i více měsících metamorfují.
Velké druhy čolků jsou více vázány na vodu než malé, proto i nedospělé čolky nalezneme jak
na souši, tak i ve vodě. Část populace zimuje v zemních úkrytech: puklinách skal, sutích,
opuštěných norách savců, ve sklepích a podobných úkrytech, zbylá část na dně vodních
nádrží zahrabána v bahně a detritu.
Celkové rozšíření: Střední, severní a část východní a západní Evropy. Rozšířen v Anglii až po
severní Skotsko, na západě od pobřeží Atlantiku ve Francii a Beneluxu, přes Německo,
Dánsko, Českou republiku, Rakousko, Slovensko, Polsko a Ukrajinu do Ruska, zhruba po Ural
(do malé oblasti Asie zasahuje v okolí Jekaterinburgu). Na severu přes Pobaltské státy a jižní
Finsko po střední Švédsko a Norsko. Územím ČR a především Slovenskem probíhá jižní
hranice areálu (na jižní Moravě se dotýká areál příbuzných druh T. carnifex a T. dobrogicus,
na Slovensku je rozšířen pouze v pohořích, v nížinách žije parapatrický T. dobrogicus).
Rozšíření v ČR: Kromě menších oblastí na jižní Moravě byl
původně čolek velký na našem území rozšířen prakticky
plošně od nížin do nadmořské výšky 800 m. V současnosti je
počet jeho lokalit značně zredukován, ubyl především ve
středních Čechách, severně, východně a jihovýchodně od
Prahy. Hojnější je dosud v Podkrušnohoří, Doupovských
horách a jejich okolí, na Ostravsku, mezi Kladnem a
Rakovníkem, místy v jižních Čechách, na střední Moravě a v okolí Chebu a Plzně. Nová
hlášení pocházejí z jižního rozhraní Čech a Moravy.
Ohrožení: Hlavní příčinou výrazného úbytku „velkých čolků" v České republice jsou rozsáhlé
změny v krajině a rybničním obhospodařování, k nimž došlo po druhé světové válce. Díky
extenzivnímu a celkově odlišnému využívání krajiny byla v minulosti v krajině celá řada málo
využívaných nebo nevyužívaných vodních ploch. S postupujícím tlakem na produkci krajiny
však tato stanoviště prakticky zmizela. Druhy ustoupily především v důsledku změn vodního
režimu v krajině (odvodňování luk a lesů pod záminkou meliorací, regulace potoků a
zatrubňování drobných vodotečí, proměna luk v pole, chemizace v zemědělství, intenzivní
využití každého kousku půdy v rámci náhradních rekultivací praktikovaných v 70. a 80. letech
20. století, rekultivace lomů a pískoven a podobné zásahy). V posledních letech přistupují
faktory jako automobilismus, nešetrné rybářské obhospodařování rybníků (vysoké rybí
obsádky), zarůstání okolí vod spojené s jejich zastíněním a snad nejhorší dva faktory vůbec:
zarybňování jezírek v lomech a pískovnách a devastační odbahňování rybníků. Počínaje
druhou polovinou 20. století se zvyšují stavy černé zvěře. Nárůst stavů je prudký, prasata
mění své chování a dá se tedy hovořit o novém limitujícím faktoru či predátoru pro
obojživelníky (i plazy) v obecné rovině. Černá zvěř likviduje nejen drobné tůňky, ale jako
všežravec může být zahrnuta jako predátor čolků především v suchozemském období jejich
života.

Péče o druh: Nejdůležitější je ochrana a údržba vhodných biotopů. Drobné vodní plochy
ohrožené zazemněním je důležité kontrolovat a podle potřeby zbavovat organického
materiálu a příliš zastiňujících dřevin. Někdy je prospěšné je i mírně prohloubit. V případě
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ohrožení lokality zemními úpravami (stavba, oprava komunikace) je možné v sousedství
původního místa vybudovat náhradní tůňku. Aktivní ochrana by měla spočívat i v budování
nových nádrží na místech, kam by mohli čolci přirozeně migrovat.

1.8 Cíl ochrany ZCHÚ
Zachování nebo zlepšení stavu biotopu vhodného pro život a rozmnožování čolka
velkého (Triturus cristatum).
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2. Rozbor stavu ZCHÚ s ohledem na předmět ochrany
2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů
Lokality leží cca 3 km VJV od Bystřice pod Hostýnem, u JV okraje obce Chvalčov, na ve
svahu pravém břehu potoka Bystřičky. Území je malé rozlohy (ZCHÚ i OP 2,86 ha) a leží
v nadmořské výšce 375 - 377 m n. m. Reliéf je rovinatý – plocha tvoří terasu ve spodní části
SV orientovaného svahu hory Hostýn. Předmětem ochrany je čolek velký (Triturus cristatus),
který se vyskytuje zejména ve větší tůni v západní části území. Lokalita byla dříve využívána
jako sportoviště (hřiště na volejbal, kluziště, travní plochy). V současnosti je plocha silně
podmáčená a není využívána, jsou zde zbytky laviček, osvětlení atd. plocha značně zarůstá
dřevinami a náletem. V západní části území je vodní pramen. Lokalita je vyhlášena jako VKP
„Mokřad nad OÚ ve Chvalčově“. Údržbu zajišťuje vlastník a ČSPOP – Českomoravské sdružení
pro ochranu přírody.
Z klimatického hlediska spadá území do teplé klimatické oblasti T2 (E. Quit 1984),
která je charakterizována dlouhým, teplým a suchým létem, velmi krátkým přechodným
obdobím s teplým jarem i podzimem, místně teplou a suchou zimou a s velmi krátkým
trváním sněhové pokrývky. Roční úhrn srážek je 500-550mm. Průměrná roční teplota je 89°C.

Charakteristika
počet letních dnů

hodnota
50 - 60

počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více

160 - 170

počet mrazových dnů

100 - 110

počet ledových dnů

30 – 40

průměrná teplota v lednu ve °C

-2 až-3

průměrná teplota v červenci ve °C

18 - 19

průměrná teplota v dubnu ve °C

8-9

průměrná teplota v říjnu ve °C

7-9

průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více

90 - 100

srážkový úhrn ve vegetačním období v mm

350 - 400

srážkový úhrn v zimním období v mm

200 – 300

počet sněhových dnů
počet dnů zamračených
počet jasných dnů

40 - 50
120 – 140
40 – 50

Hydrologicky spadá lokalita do povodí toku Bystřička. Lokalita je saturována vodou
zejména z poměrně silného prameniště v západní části ZCHÚ. Zde je pramen částečně
zachycen ve studni a občas v malém měřítku je voda čerpána místním obyvatelem.
Z geologického hlediska je podklad tvořen mořskými flyšovými sedimenty godulského
vývoje slezské jednotky - převážně jílovcového až jílovcovo - pískovcového flyšového vývoje
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se střídáním vápnitých a nevápnitých hornin. V půdním pokryvu převažuje pseudoglej
modální.
Z geomorfologického hlediska spadá lokalita do celku Hostýnsko-vsetínská hornatina,
podcelku Hostýnské vrchy, okrsku Rusavská hornatina. Jedná se o plochou hornatinu
budovanou paleogenními flyšovými pískovci a jílovci, tvořenou hřbety směru SV-JZ, se
stopami zarovnaného povrchu. Reliéf území je plochý, nadmořská výška 375 – 377 m n. m.
Lokalita vznikla zřejmě sesuvem v minulosti (19. Století?).
Z pohledu vegetace většinu území tvoří mozaika mokřadní vrbin a makrofytní
vegetace mělkých stojatých vod. Z dřevin se zde vyskytují např. bříza bělokorá (Betula
pendula), topol (Populus sp.), několik druhů vrby (Salix sp.), třešeň ptačí (Prunus avium),
javor mléč (Acer platanoides), javor klen (Acer pseudoplatanus), buk lesní (Fagus sylvatica),
habr obecný (Carpinus betulus) ale také v SV části skupina invazního trnovníku akátu (Robinia
pseudocacia). Přímo v tůni a na jejích okrajích je rákos obecný (Phragmites australis).
Zaznamenán je výskyt vemeníku dvoulistého (Platanthera bifolia) a prstnatce májového
(Dactylorhiza majalis). Za zmínku jistě stojí výskyt rozrazilu štítkovitého (Veronica scutellata)
zařazeného v červeném seznamu mezi C4 - méně ohrožené druhy. V podrostu je místy
dominatní ostružiník (Rubus sp.).
Z hlediska fauny je významný zvláště výskyt obojživelníků. Z území je udáváno několik
druhů obojživelníků. V prvé řadě čolek velký (Tritutus cristatum) dále pak čolek horský
(Triturus alpestris), skokana zelený (Rana kl. esculenta), skokan hnědý (Rana temporaria).
Pravděpodobný je výskyt dalších druhů obojživelníků. V území dosud nebyl proveden
základní zoologický průzkum.

2.2 Přehled zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
Živočichové
aktuální početnost
nebo vitalita
populace v ZCHÚ

kategorie
podle vyhlášky
č. 395/1992 Sb.

čolek velký
(Triturus cristatus)

100 – 150 jedinců

§2

čolek horský
(Triturus alpestris)

Jedinci až desítky
jedinců

§2

rosnička zelená
(Hyla arborea)
skokan štíhlý
(Rana dalmatina)

Jedinci až desítky
jedinců
Jedinci až desítky
jedinců

název druhu

§2
§2

popis biotopu druhu, další poznámky
Větší tůň v západní části plochy,
mokřadní plochy v okolí, zimoviště
v lese a okolních porostech.
Větší tůň v západní části plochy,
mokřadní plochy v okolí, zimoviště
v lese a okolních porostech.
Stromové porosty v blízkosti vodních
ploch, mokřady
menší a střední nádrže, nevyhýbá se
ani suším oblastem

Rostliny
název druhu
vemeník dvoulistý
(Platanthera bifolia)

aktuální početnost
nebo vitalita
populace v ZCHÚ

kategorie
podle vyhlášky
č. 395/1992 Sb.

popis biotopu druhu, další poznámky

jedinci

§3

Roste ve světlých lesích a v křovinách,
také na otevřených loukách, na půdách
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prstnatec májový
(Dactylorhiza majalis)

jedinci

§3

suchých až vlhkých.
Centrální palouk, vyžaduje podmáčené
stanoviště, pravidelné kosení.

2.3 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti
v minulosti, současnosti a blízké budoucnosti
Lokalita byla v minulosti (1950) bezlesí a ani v nejbližším okolí les nebyl. Šlo o trvalý
travní porost, pravděpodobně využívaný k produkci sena. Podle sdělení místního obyvatele
zde bylo přibližně v letech 1960 – 70 vybudováno sportoviště. Šlo o hřiště na volejbal,
lavičky, osvětlení atd. Přibližně před 20 lety došlo k postupnému opuštění a zarůstání
vegetací. Z lokality se stal postupně mokřad. Největší tůň (dříve pravděpodobně kluziště) je
plněno pramenem v těsné blízkosti. V roce 1993 zde byl vyhlášen VKP.
a) ochrana přírody - o údržbu lokality se stará majitel (Obec Chvalčov) a ČSPOP
(Českomoravské sdružení pro ochranu přírody). V roce 2010 byla provedena revitalizace tůně
a částečné prosvětlení lokality.
b) zemědělské hospodaření – v minulosti zde byl trvalý travní porost pravděpodobně
pravidelně kosený a využívaný k produkci sena.
c) lesnické hospodaření – v ZCHÚ nejsou lesní pozemky. Jižně a východně navazuje smrkový
les (vlastníkem je Obec Chvalčov).
d) rybářství – lokalita nevyužívána.
Ohrožení:
 Nepovolené vysazení ryb po prohloubení nebo vytvoření nových tůní. Vliv lze
eliminovat nevytvářením tůní hlubších než 50 cm (vymrznutí celého vodního sloupce
v zimním období).
e) myslivost - v zájmovém území se rozkládá honitba 7201206007 Obřany. Využívání lokality
pro zájmy myslivosti není při současném rozsahu v rozporu s ochrannou ZCHÚ.
Ohrožení:
 Vysazení divokých kachen.
 Narušení lokality divokými prasaty (Sus scrofa) - narušením biotopu a přímou predací.
Vliv těžce eliminovatelný, je třeba dlouhodobě jednat s mysliveckým sdružením o
snížení stavu populace divokých prasat.
g) rekreační a sportovní využití – v zimním období se na tůni bruslí (v okolí tůně dvě
hokejové branky). Nemá vliv na předmět ochrany. Jedná se spíše o pozitivum, protože
dochází k odstranění přebujelého břehového porostu a rákosu.
g) jiné způsoby využívání
 vyskytují se zde menší skládky převážně biologicky rozložitelného odpadu. Skládky je
třeba odstranit a případně sankcionovat jejich tvůrce.
Plán péče o přírodní památku Chvalčov na období 2012 - 2022

10

 občasný odběr pitné vody v malém měřítku ze zachyceného pramene (místní
obyvatel). V případě změny vodního režimu lokality nebo nepřiměřeného odběru je
nutné čerpání vody ukončit (např. odstraněním studny, domluvou atd.)

2.4 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy
 Územní plán obce Chvalčov – plochy ZCHÚ i OP jsou v kategorii krajinné a sídelní
zeleně.
 Plán oblasti povodí Moravy – bez plánovaných zásahů.

2.5 Současný stav ZCHÚ a přehled dílčích ploch

2.5.1 Základní údaje o nelesních pozemcích
Všechny pozemky v ZCHÚ i OP jsou v katastru nemovitostí vedeny jako ostatní
plocha. Prakticky jde o nevyužívané podmáčené pozemky (v ZCHÚ) s mozaikou vegetace
eutrofních stojatých vod (rákosiny), vysokých ostřic, stromových i keřových vrb a keřových
společenstev. V ochranném pásmu je menší sad ovocných stromů. V porostu při severní
hranici ZCHÚ je invazivní trnovník akát (Robinia pseudoacacia).

2.5.2 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů do území a závěry pro
další postup
Lokalita nebyla po delší dobu udržována. Až v roce 2010 byla z větší části hlavní tůň
vyčištěna od sedimentu. Současně byl z velké části odstraněn porost rákosu a nedaleko
vytvořeny menší tůně (mělké prohloubeniny). Lokalitu dlouhodobě sleduje pan Ing. Tomáš
Svačina z ČSPOP (Českomoravské sdružení pro ochranu přírody).
Péče by měla být zaměřena především na prosvětlení celé plochy ZCHÚ a pravidelnou
údržbu tůní (citlivé odstraňování sedimentu a části litorální vegetace). Současně je potřebné
vytvořit několik dalších menších tůní. V dalších letech pak pravidelně udržovat pokryvnost
dřevin do 40% plochy ZCHÚ.

2.5.3 Přehled dílčích ploch
Pro potřeby ochrany přírody je území rozděleno na 5 dílčích ploch. Při rozdělování
ZCHÚ do dílčích ploch jsme vycházeli především z charakteru biotopu, konfigurace terénu a
vedení cest.
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Dílčí plocha 1 (0,10 ha)
Plocha v centrální části ZCHÚ. Jedná se o tůni obdélníkového tvaru (bývalé kluziště).
Hloubka nepřesahuje 0,5 m. Dno je ploché. V roce 2010 byla tůň z větší části odbahněna a
zbavena většiny litorální vegetace (rákos, orobinec). Tůň je napájena z prameniště
v západním rohu plochy, který je z části zachycen v betonové skruži. Ze skruže je voda občas
čerpána místním obyvatelem a využívána jako pitná. Tůň je obklopena z asi 70% břehovými
porosty keřových i stromových vrb. Jde o hlavní místo výskytu a rozmnožování předmětu
ochrany. V zimním období se na zamrzlé tůni bruslí.
Dílčí plocha 2 (0,42 ha)
Plocha, která je celá silně podmáčená a tvoří se zde množství menších vodních ploch
(v závislosti na srážkových poměrech). Plocha je částečně zarostlá dřevinami (keře i nálet
stromů). V západní polovině plochy menší paloučky. Výskyt prstnatce májového
(Dactylorhiza majalis). V roce 2010 zde byla vytvořena menší mělká tůň a odstraněna malá
část keřových porostů (oslunění tůně).
Dílčí plocha 3 (0,29 ha)
Plocha v severní části ZCHÚ. Jde o podstatně sušší plochu než sousední dílčí plocha 2.
V západní části je zbytek starého hřiště na volejbal, zbytky laviček, osvětlení a zřejmě funkční
rozvaděč. Hřiště zarůstá náletem. Zbytek plochy je tvořen převážně stromovým porostem
(nálet). Je zde několik jedinců (10 – 40) trnovníku akátu (Robinia pseudoacacia). Plochou
prochází několik mělkých zřejmě odvodňovacích kanálků.
Dílčí plocha 4 (0,17 ha)
Plocha při vstupu do ZCHÚ v západní části lokality. Vegetace je tvořena keřovým a
stromovým porostem. Výskyt několika jedinců smrku ztepilého (Picea abies). Je zde několik
menší skládek biologicky rozložitelného odpadu (odpad ze zahrádek). Plochou prochází
přístupová cesta, která končí uvnitř ZCHÚ.
Dílčí plocha 5 (0,22 ha)
Plocha v JZ části lokality na okraji ZCHÚ. Jde o lesní porost (nelesní pozemek) na
severně ukloněném příkrém svahu. Porost tvořen prakticky monokulturou smrku ztepilého
(Picea abies).
Příloha:
Příloha č. T 1 - Popis dílčích ploch a výčet plánovaných zásahů v nich
Příloha č. M3 - Rozložení dílčích ploch v ZCHÚ

2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize
Management lokality lze vést dostatečně citlivě tak, aby k zásadním kolizím zájmů
ochrany přírody nedocházelo. Nicméně prioritou ochrany lokality je čolek velký (Triturus
cristatus) a zejména jeho biotop.
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3. Plán zásahů a opatření
3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ
3.1.1 Rámcové zásady péče o území
V každém případě je v celé lokalitě vyloučeno použití herbicidů (např. na likvidaci
keřů), fungicidů a insekticidů bez souhlasu orgánu ochrany přírody. Chemické ošetření
herbicidem lze použít jen zcela výjimečně (ve vegetační době), a to na bodové ošetření
pařízků silně zmlazujících dřevin, jako je např. trnovník akát (Robinia pseudoacacia) nebo na
likvidaci nebezpečně se šířících invazních druhů.
a) péče o biotop (podle Marhoul P. & Turoňová D. 2007)
Tůně – V místech výskytu (i potenciálního) čolka velkého je nutné individuální posouzení a
pravidelná kontrola stupně sukcese (jednou za 3 roky). Tůňky je optimální udržovat jen velmi
málo zarostlé ponořenou či litorální vegetací, případně částečně zanesené listím. Pokud
vegetace vodní sloupec z poloviny proroste, nebo vrstva listí dostoupí do poloviny výše
vodního sloupce, přestávají být takové tůňky vhodné. Nutno vzít také v potaz, že vodní
vegetace (především litorální – orobince) drobné tůňky vysušuje a rozkládající se vrstva
rostlin rychle vytváří vrstvu bahna. Na druhou stranu napadané listí zhoršuje kyslíkové
podmínky (tím eliminuje nebo alespoň potlačuje ryby), je zdrojem organické hmoty jako
počátku potravního řetězce pro dospělce (rozvoj bakterií a následně komářích larev jako
hlavní potravy čolků) i pro larvy (rozvoj vírníků a planktonu), tvoří dobrý úkryt především pro
larvy a zabraňuje rozvinutí vodní makrovegetace (především orobince), která zazemňuje
tůňky podstatně rychleji než spadané listí.
Vždy je nutné individuální posouzení situace a podle potřeby pak odstraňovat
vegetaci a jemný sediment častěji než pro ostatní druhy obojživelníků. Údržbou se tedy
rozumí odstraňování přebujelé vodní vegetace, napadaného listí, sedimentu a případné
prohlubování tůněk nebo vytvoření tůněk nových tam, kde se změnil hydrologický režim.
Rovněž je nutno průběžně odstraňovat křovinnou a stromovou vegetaci, která by tůňky příliš
zastiňovala.
Na loukách, v bezprostřední návaznosti na rozmnožovací plochy, je vhodné aplikovat
ruční kosení nebo extenzivní pastvu. Na kosení vzdálenějších porostů (do ca 200 m) je nutno
používat vysoko nastavitelnou lištu – nejlépe 15 cm, a to především tehdy, bude-li kosení
probíhat po dešti a v deštivých dnech. Lépe je kosení za takového počasí raději odložit. Při
mechanizovaném kosení není vhodné používání bubnových sekaček. Na lučních a polních
porostech v dosahu akčního radia čolka velkého je nutné vyloučit užívání biocidů, velice
důležité je vyhnout se chemickým postřikům v blízkosti vodotečí, které napájejí EVL.
Po individuálním posouzení a tam, kde je to vhodné, je možné vytvářet nové tůně.
Nově vytvořené tůně mají velký význam pro metapopulaci při kolonizaci okolí, jako
propojovací místa mezi stávajícími lokalitami (tj. místa, kde se mohou setkat a spářit jedinci
ze vzdálenějších lokalit). Tůně by měly být na nezastíněném místě s rozlohou 0,5−10 m2 a s
hloubkou od 20 do 50 cm. Tůně by měly mít pozvolné břehy s mělkými litorálními zónami
minimálně na polovině plochy tůně. Zcela nevhodné jsou nádrže se všemi strmými břehy.
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U nově budovaných tůní je dobré umístit do nich jako úkryt například kamení, staré pařezy,
kůru nebo kmeny z odstraňování náletu. K tvorbě tůní je možné použít ruční nářadí, ale není
vyloučeno i použití těžší techniky – občasná větší disturbance půdního povrchu, spojená se
vznikem mělkých terénních depresí, obojživelníkům jednoznačně prospívá. Zeminu
vytěženou při tvorbě tůní je v menší míře možné navršit v okolí tůně na hromadu. U větších
tůní je potřebné zeminu odvézt. Tůně při zazemění na polovinu původní hloubky nebo při
zarůstání obnovovat v období srpen – konec září.
Tvorba a obnova tůní - Po individuálním posouzení a tam, kde je to vhodné, je možné
vytvářet nové tůně v povodí toků, blízkosti rybníků, v kamenolomech a lomech jiného typu.
Nově vytvořené tůně mají význam pro populaci při kolonizaci okolí. Vhodné jsou prosluněné
nevysychavé tůňky v blízkosti rybníků spojené vodou přes vrstvu Země. Pro nastavení
optimálních podmínek pro čolky je vhodné vytváření soustavy tůní. Při budování soustavy
tůní doporučujeme vytvořit jednu větší (např. ovál o rozměrech 10 × 5 m, případně i více),
hlubokou alespoň 1,5 m. V této tůni je vhodné podporovat růst ponořené (submersní)
vegetace, aby se zde čolci mohli skrývat. Takovou nádrž může úspěšně využít část populace
zimující ve vodě.
Velmi problematické je zarůstání lokalit orobincem, který se snadno uchytí do
hloubky 80 cm. Již z tohoto důvodu je vhodné zbudovat jednu tůni větší a hlubší, u níž je
možné modelovat strmější břehy a to až 1:(2–3), případně i méně (alespoň na části břehu,
nejlépe z jedné poloviny na jižním břehu tůně). Rovněž při vytváření soustavy drobných tůní
je nejlepší některé zbudovat přistíněné, jiné ponechat plně osluněné.
Tůňky je nutno dlouhodobě monitorovat a podle výsledků, tedy obsazení tůní cílovým
druhem, management dále modifikovat.
Zásahy provádět pouze v době, kdy nedochází k rozmnožování obojživelníků a vývoje
juvenilních jedinců, tj. v době mezi 20. březnem a 15. říjnem (nutné zpřesnit podle
aktuálního stavu).
Trvalé travní porosty – Na lučních porostech v bezprostřední návaznosti na rozmnožovací
plochy je vhodné aplikovat ruční kosení nebo extenzivní pastvu. Na kosení vzdálenějších
porostů (ca do 150 m) je nutno používat vysoko nastavitelnou lištu (alespoň 10 cm nad
povrchem půdy) a nepoužívat bubnové sekačky. Na lučních a polních porostech v dosahu
akčního radia druhu je nutné vyloučit užívání biocidů, velice důležité je vyhnout se
chemickým postřikům v blízkosti vodotečí, které napájejí lokalitu.
Křovinaté porosty – Porosty v těsné blízkosti vodních ploch, které je významně zastiňují, je
potřeba zredukovat a dále pravidelně kontrolovat jejich rozrůstání. V půdě a mezi kořeny
nacházejí čolci často zimoviště. Proto není vhodné keřové a břehové porosty likvidovat
úplně, a pokud je to možné, umisťovat je při severní straně vodní plochy, kde nejméně
zastiňují.

b) péče o druh – čolek velký (Triturus cristatum)
Péče o druh spočívá především v udržení a péči o jeho biotop. V zásadě jsou důležité
především následující faktory:

Plán péče o přírodní památku Chvalčov na období 2012 - 2022

14

1. Přítomnost dostatečného množství vhodných vodních ploch (nezastíněné, hloubka
do 1,5 m s menší rozlohou, přiměřeně zarostlé vegetací, absence rybí obsádky –
hlavně dravých druhů ryb).
2. Správné obhospodařovaní navazujících ploch (sečení za sucha se zvednutou lištou).
3. Absence chemizace.

3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území
V lokalitě se vyskytuje prstnatec májový (Dactylorhiza majalis). Veškeré
managementové zásahy je potřebné vykonávat s ohledem na výskyt tohoto druhu. Před
započetím prací je nutné identifikovat místa výskytu a v těchto místech nenarušovat půdní
povrch (rozdupání, pohyb techniky, hloubení tůní atd.).
Dílčí plocha 1 (0,10 ha)
 Jednorázově odstranit břehové porosty tak aby nezabíraly více než 50% obvodu vodní
plochy. Přednostně ponechat keřové vrby na SV straně tůně (biotop rosničky zelené).
 Redukci keřových porostů provádět v zimním období postupně po 2 až 3 roky (každý
rok část porostů).
 Následně každých 5 let v zimním období provádět prořezávky keřových porostů na
zredukovanou úroveň max. 30% obvodu vodní plochy.
 Pravidelně monitorovat stav zazemnění tůně a její zarostení litorální vegetací.
V případě potřeby odstranit sediment (v jednom roce na max. ½ plochy) a zredukovat
vytrháváním litorální vegetaci.
 Veškerou biomasu vzniklou při redukci keřových porostů, litorálních porostů a čištění
tůně odstranit mimo lokalitu.
 Každoročně sledovat vodní režim prameniště (JZ roh plochy). V případě snížení
hladiny spodní vody nebo nedostatečném plnění tůní je nutné zamezit čerpání vody
ze studny (odstranění studny, domluva atd.).

Dílčí plocha 2 (0,42 ha)
 Odstranit až 60% náletových dřevin. Možné je ponechat část dlouhověkých dřeviny.
 Redukci náletových dřevin provádět v zimním období postupně po 2 až 3 roky (každý
rok část porostů).
 V dalších letech pravidelné každoroční kosení v červenci až v srpnu (prstnatec májový
je jíž odkvetlý a semena v květech jsou vyvinuta).
 Kosení provádět ručně kosou nebo křovinořezem s pokosem nejméně 15 cm
vysokým.
 Nekosit za mokra nebo po dešti (zvýšená aktivita obojživelníků).
 Na vhodných místech (vlhké a osluněná místa bez výskytu vstavačovitých druhů
rostlin) vytvořit nepropojenou soustavu drobných vodních tůněk s výškově
diferenciovaným dnem, pozvolnými svahy a o houbce do 0,5 m (viz kap. 3.1.1
odstavec „Tvorba a obnova tůní“).
 Při zemních pracích a pohybu techniky i osob je nutné dbát na neporušení míst
výskytu prstnatce májového (Dactylorhiza majalis).
Plán péče o přírodní památku Chvalčov na období 2012 - 2022
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 Zeminu z hloubení tůní odstranit mimo ZCHÚ nebo použít k zarovnání odvodňovacích
kanálků v dílčí ploše 3.
 Nerovnosti po pohybu těžké techniky nezarovnávat.
 Získanou hmotu z kosení a redukce dřevin odstranit mimo ZCHÚ.
Dílčí plocha 3 (0,29 ha)
 Odstranit až 60% náletových dřevin. Možné je ponechat dlouhověké dřeviny.
 Odstranit všechny jedince trnovníku akátu (Robinia pseudoacacia) – možné je použít
cílenou aplikaci herbicidu.
 Redukci dřevin provádět v zimním období postupně po 2 až 3 roky (každý rok část
porostů).
 V dalších letech pravidelné každoroční kosení v červenci až v srpnu (prstnatec májový
je jíž odkvetlý a semena v květech jsou vyvinuta).
 Kosení provádět ručně kosou nebo křovinořezem s pokosem nejméně 15 cm
vysokým.
 Nekosit za mokra nebo po dešti (zvýšená aktivita obojživelníků).
 Zarovnat staré odvodňovací kanálky (k zarovnání použít materiál získaný hloubením
nebo odbahněním tůní).
 Při zemních pracích a pohybu techniky i osob je nutné dbát na neporušení míst
výskytu prstnatce májového (Dactylorhiza majalis).
 Získanou hmotu z kosení a redukce dřevin odstranit mimo ZCHÚ.
Dílčí plocha 4 (0,17 ha)
 Jednorázově odstranit 40-60% dřevin.
 Redukci dřevin provádět v zimním období postupně po 2 až 3 roky (každý rok část
porostů).
 Následně každých 5 let v zimním období provádět prořezávky keřových porostů na
zredukovanou úroveň max. 50% pokryvnosti plochy.
 V dalších letech pravidelné každoroční kosení travnatých ploch v červenci až v srpnu.
 Kosení provádět ručně kosou nebo křovinořezem s pokosem nejméně 15 cm
vysokým.
 Nekosit za mokra nebo po dešti (zvýšená aktivita obojživelníků).
 Získanou hmotu z kosení a redukce dřevin odstranit mimo ZCHÚ.
 Odstranit drobné skládky odpadu mimo ZCHÚ.
Dílčí plocha 5 (0,22 ha)
 Po dobu platnosti plánu péče bez zásahu.
 Po dosažení doby obmýtí smrku, stromy odtěžit a vysadit několik (cca 5 ks) místně
původních dřevin např. dub zimní (Quercus petraea).

Příloha:
Příloha č. T 1 - Popis dílčích ploch a výčet plánovaných zásahů v nich
Příloha č. M3 - Rozložení dílčích ploch v ZCHÚ
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3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ZCHÚ
Lokalita je prakticky hospodářsky nevyužitelná. Vyloučené je vysazení a chov ryb a
vodní drůbeže. Po domluvě s orgánem ochrany přírody je možná extenzivní rotační pastva
ovcí a koz (je nutné zamezit vstup zvířatům do vodních ploch).

3.3 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně
návrhu zásahů a přehledu činností
Vyhlášené ochranné pásmo tvoří plocha o rozloze asi 1,7 ha obklopující celou ZCHÚ.
Tato plocha je tvořena z jihu a východu lesem a ze severu a západu menším extenzivně
obhospodařovaným soukromým ovocným sadem a porostem křovin a dřevin na nelesních
pozemcích.
Ke stavební činnosti, terénním a vodohospodářským úpravám, k použití chemických
prostředků a změnám kultury pozemku v ochranném pásmu je nezbytný souhlas orgánu
ochrany přírody.

3.4 Zaměření a vyznačení území v terénu
Lokalitu je nutno geodeticky zaměřit a vyznačit cedulemi a pruhovým značením dle
vyhlášky č.60/2008 o plánech péče, označování a evidenci chráněných území.

3.5 Návrhy na vzdělávací využití území
Informační tabule
U cesty při vstupu do ZCHÚ umístit informační tabuli o předmětu ochrany,
managementu lokality a soustavě chráněných území Natura 2000.
Osvětová kampaň
Doporučujeme vydat osvětový materiál a distribuovat ho obyvatelům domů v okolí
lokality, informovat učitele nejbližší základní školy, případně uspořádat besedu s občany
nebo komentovanou prohlídku lokality.
Cílem je zvýšit povědomí místních obyvatel o předmětu ochrany a jeho významu a
tím snížit možnost nevhodného narušování biotopu předmětu ochrany.
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3.6 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území
1. Provést základní inventarizační zoologický i botanický průzkum.
2. Pravidelně provádět monitoring předmětu ochrany (nejméně 3x za období platnosti
plánu péče).
3. Každoročně monitorovat vývoj populace prstnatce májového (Dactylorhiza majalis).
4. Každoročně sledovat vývoj litorální vegetace a stav zazemnění tůní.
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4. Závěrečné údaje
4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody
podle jednotlivých zásahů (druhů prací)
Orientační cena za provedení jednorázových zásahů a opatření je 57 850 Kč. Cena za
regulační management je 98 000 Kč. Celkové orientační náklady za celou dobu platnosti
plánu péče jsou odhadnuty na 155 850 Kč.
V tabulkách níže je kalkulace hrubého odhadu nákladů bez DPH na provedení
asanačního a regulačního managementu za období platnosti plánu péče a přibližný ceník
zásahů. Při kalkulaci jsme vycházeli především z ceníku nákladů obvyklých opatření pro
žádosti OP ŽP podané v 14. Výzvě a z ceníku obvyklých nákladů AOPK 2009.
Kalkulace byla provedena tak, že o celou plochu ZCHÚ se stará a péči financuje orgán
ochrany přírody. V kalkulaci není počítáno se ziskem z těžby dřeva, pastvy, výroby sena a
podobně, ani s účastí vlastníků pozemků, kteří některé plochy v současnosti udržují na vlastní
náklady.

1
2
3
4
5
celá
lokalita

2

m /kus
cena
2
m /kus
cena
2
m /kus
cena
2
m /kus
cena
2
m /kus
cena
kus/akce
cena

0
0
3000
6600
1500
3300
1000
2200
0
0

20
2000
20
2000
10
1000
20
2000
0
0

cena za asanační
management
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0
0
0
10
2000
5
1000
0
0

0
0
5
5000
0
0
0
0
0

0
0
0
0
5
750
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
2000
0
0
1
8000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
20000

cena za
dílčí
plochu

osvětová
kampaň

odstranění
skládky

kácení do
průměru
30 cm
tvorba
tůní
(bagrování
3
m)
odvoz
zeminy
3
(m )

kácení do
průměru
20cm

prořezávk
a křovin

Asanační management

2000
13600
7050
7200
0
28000
57 850 Kč
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Regulační management

1

2

m /kus
četnost za PP
cena
2
2
m /kus
četnost za PP
cena
2
3
m /kus
četnost za PP
cena
2
4
m /kus
četnost za PP
cena
2
5
m /kus
četnost za PP
cena
cena za regulační
management

prořezávka křovin (odstr.
kosení ručně vedenou
náletu)
sekačkou
cena za dílčí plochu
500
0
2
0
2200
0
2200
0
2000
0
10
0
54000
54000
0
1000
0
10
0
27000
27000
500
700
2
10
2200
12600
14800
0
0
0
0
0
0
0
98 000 Kč

Přibližný ceník managementových zásahů:
zásah

cena (Kč) jednotka

zásah

cena (Kč) jednotka
2

odstraňování přestárlých křovin
odstraňování křovin
Odstranění křovin frézováním
kosení ručně vedenou sekačkou

45000 ha
30000 ha
35000 ha
18000 ha

asanace ostružiníku
výsadba keřů
výsadba stromů
ohrazení

30 m
80 kus
570 kus
200 m

kosení lehkou mechanizací
kosení těžkou mechanizací
kosení na podmáčených stanovištích
kácení do průměru 20cm
kácení do průměru 30 cm
kácení do průměru 40 cm

12000 ha
10000 ha
+ 50%
100 kus
200 kus
350 kus

vytvoření svahové stěny
vystavění kamenné stěny
naučná tabule
osvětová kampaň
tvorba tůní (bagrováním)
odvoz zeminy

1500 m3
4600 m3
8000 kus
50000 akce
1500 m3
150 m3

odstranění stařiny

60000 ha

přehrazení kanálu

10000 kus

Všechny jmenované zásahy nemusí být v ZCHÚ aplikovány.
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4.2 Použité podklady a zdroje informací
Plesník J., Hanzal V. & Brejšková L. (eds.) (2003): Červený seznam ohrožených druhů České
republiky – obratlovci. AOPK ČR, Praha, 183 pp.
Hartman P., Přikryl I., Štědronský E. (1998): Hydrobiologie. Informatorium, Praha.
Háková A., Klaudisová A. & Sádlo J. (eds.) (2004): Zásady péče o nelesní biotopy v rámci
soustavy Natura 2000. Planeta XII, 3/2004 – druhá část. MŽP, Praha.
Chytrý M., Kučera T. & Kočí M. (eds.) (2001): Katalog biotopů České republiky. Agentura
ochrany přírody a krajiny, Praha, 304 pp.
Mackovčin P., Matková M. (eds.) 2002: Chráněná území ČR – Zlínsko, svazek II. Agentura
ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 376 pp.
Marhoul P. & Turoňová D. (eds.) (2007): Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky
významných lokalitách soustavy Natura 2000, AOPK ČR, Praha.
Mikátová B., Vlašín M. (2002): Ochrana obojživelníků – metodika ČSOP, Ekocentrum Brno
Neuhäuslová Z. & Moravec J. (eds.) (1997): Mapa potenciální přirozené vegetace České
republiky. Kartografie, Praha, 341 pp.
Nováková K. (2010): Ochrana přírody a krajiny na Uherskobrodsku, Bakalářská práce.
(Depon. in: Univerzita Palackého v Olomouci, katedra geografie).
Petříček V., (ed.) (1999): Péče o chráněná území I. Nelesní společenstva, AOPK ČR,
Praha, 451 pp.
Šálek, P. (2002): Mapování výskytu obojživelníků na vybraných lokalitách v okrese Kroměříž.
(Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje).
Šálek, P. & Podešva, Z. (2003): Základní inventarizační průzkum zoologický VKP mokřadu
Pumpák. (Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje).
Šálek, P. (2002): Inventarizace jednotlivých druhů vážek na mokřadních lokalitách v okrese
Kroměříž v roce 2002. (Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje).
Veselý J., Moravec J. (2011): Inventarizační průzkum EVL Chvalčov z oboru batrachologie
(čolek velký). (Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje).
Quitt E. (1971): Klimatické oblasti Československa. ČSAV, Brno.
Zwach I., (2009): Obojživelníci a plazi České republiky. Grada Publishing a.s.
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Ústní sdělení:
Pavelčík Petr, Krajský úřad Zlín, Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany
přírody a krajiny, Výkon státní správy - NATURA 2000, Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761
90 Zlín
Šálek Pavel, 60/14 ZO ČSOP VIA Hulín, předseda.
Tomáš Svačina, Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, Odbor životního prostředí, oddělení
ochrany přírody, Městský úřad, Předzámčí - Pod Platany 2, Bystřice pod Hostýnem.

Elektronické zdroje:
Zvláště chráněná území Zlínského kraje: http://nature.hyperlink.cz/
Plán oblasti Povodí Moravy: http://www.pmo.cz/pop/2009/Morava/End/kestazeni.html
ČUZK - nahlížení do katastru nemovitostí: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastr.aspx
ÚHUL: http://geoportal2.uhul.cz/index.php
HEIS – Hydroekologický informační systém VÚV: http://heis.vuv.cz/
Geologické a geovědní mapy: http://www.geologicke-mapy.cz/
Ústav územního rozvoje: http://www.uur.cz/

Mapové podklady:
Základní mapa České republiky 1:25 000 číslo mapového listu: 25-14-21
Základní mapa České republiky 1:50 000 číslo mapového listu: Kroměříž 25-143
Quitt, E. (1977): Klimatické oblasti ČR - mapa 1:500 000. ČSAV, Brno
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4.3 Seznam používaných zkratek
C1 - Kriticky ohrožený druh podle Černého a červeného seznamu České republiky
C2 - Silně ohrožený druh podle Černého a červeného seznamu České republiky
C3 - Ohrožený druh podle Černého a červeného seznamu České republiky
C4 - Vzácnější taxony vyžadující další pozornost podle Černého a červeného seznamu České
republiky
CR – Kriticky ohrožený – Critically endangered
ČR – Česká republika
EVL – Evropsky významná lokalita
EN – endangered (ohrožený)
KN – katastr nemovitostí
KÚ – krajský úřad
ČÚZK – Český úřad zeměměřický a katastrální
LHP – lesní hospodářský plán
LHO – lesní hospodářské osnovy
PP – plán péče
PUPFL – půda určená k plnění funkce lesa
TTP – trvalý travní porost
ZCHÚ – zvláště chráněné území
§1 - Kriticky ohrožený druh podle Vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.
§2 - Silně ohrožený druh podle Vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.
§3 - Ohrožený druh podle Vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.

4.4 Plán péče zpracoval
Plán péče zpracovala Lenka Pavelčíková (Králová) a Petr Pavelčík v roce 2012.
Kontakt zpracovatele:
Mgr. Lenka Pavelčíková (Králová)
e-mail: pavelcikova.lk@seznam.cz
IČO: 86914987
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5. Fotodokumentace
Všechny fotografie pocházejí z 14. 4. 2012
Obr. 1: Dílčí plocha 1 – centrum
výskytu a rozmnožování čolka
velkého (Tritirus cristatus)

Obr. 2: Dílčí plocha 1

Obr. 3: Dílčí plocha 1 – rozvíjející se
litorální vegetace.
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Obr. 4: Dílčí plocha 4 – rozvaděč.

Obr. 5: Dílčí plocha 2 – menší mělká
tůň vytvořená v roce 2010.

Obr. 6: Dílčí plocha 3 – náletem
zarůstající hřiště.
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Obr. 7: Dílčí plocha 3 – hranice s OP

Obr. 8: Dílčí plocha 3 – hranice s OP,
vlevo dole vyústění odvodňovacího
kanálku

Obr. 9: Dílčí plocha 3 – mělký
odvodňovací kanálek (uprostřed)
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Obr. 10: Chata v těsné blízkosti
ZCHÚ (nepatří do OP).

Obr. 11: Dílčí plocha 3 – nálet dřevin

Obr. 12: Dílčí plocha 4
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Obr. 13: Dílčí plocha 2 – místo
vhodné pro zbudování tůně po
prosvětlení plochy.

Obr. 14: Dílčí plocha 2

Obr. 15: Pramen v dílčí ploše 1 –
napájí tůni

Plán péče o přírodní památku Chvalčov na období 2012 - 2022

28

Obr. 16: Dílčí plocha 1 – přívod vody
do tůně od pramene

Obr. 17: Dílčí plocha 3 – nepůvodní
dřeviny.

Obr. 18: Dílčí plocha 3 – přístupová
cesta.
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Obr. 19: Ortofotosnímek z roku 1950 (sever na horním okraji snímku)

Obr. 20: Ortofotosnímek z roku 2009 (sever na horním okraji snímku)
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6. Přílohy

Součástí plánu péče jsou tyto přílohy
Tabulky:
Příloha č. T 1 - Popis dílčích ploch a výčet plánovaných zásahů v nich

Mapy:
Příloha č. M1 - Orientační mapa s vyznačením hranic ZCHÚ a OP
Příloha č. M2 - Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a OP
Příloha č. M3 - Rozložení dílčích ploch v ZCHÚ
Příloha č. M4 – Karta EVL
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