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1. Základní údaje o ZCHÚ

1.1 Základní identifikační údaje
Identifikační číslo : kategorie ochrany: Přírodní památka
název území: Mokřad Pumpák
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: Kroměříž
obec s pověřeným obecním úřadem: Hulín
obec: Hulín
katastrální území: Hulín (okres Kroměříž); 649309
GPS středu EVL: 49°19'24.841"N 17°28'19.405"E

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

1.3 Stručný popis území
Lokalita se nachází 6 km SV od Kroměříže, na SV okraji Hulína v prostoru mezi
železniční tratí směr Přerov a odbočkou trati na Kroměříž. ZCHÚ včetně OP se rozkládá na
ploše asi 2,5 ha v rovinatém terénu v nadmořské výšce 200 - 201 m n. m. Jde o zachovalé
mokřadní stanoviště v jinak intenzivně obhospodařované krajině. Předmětem ochrany je
čolek velký (Triturus cristatum). Lokalita vznikla v souvislosti s budováním okolních
železničních náspů – byl zde pravděpodobně brán materiál pro jejich stavbu. V lokalitě je
zbytek stavby čerpací stanice na vodu pro parní lokomotivy (vznik místního názvu Pumpák).
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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 19. 4. 2012.
ZCHÚ i OP Mokřad Pumpák se rozkládá v katastrálním území Hulín 649309. Celková
rozloha ZCHÚ a OP je 2,4611 ha.
Parcely v ZCHÚ (katastrální území Hulín 649309)
Číslo
parcely
podle KN

3443
3442
3437/1

Druh pozemku
podle KN

Způsob využití pozemku podle
KN

Číslo listu
vlastnictví

ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

jiná plocha
dráha
dráha

785
785
785

Výměra parcely
celková podle KN
(m2)

Výměra parcely
v ZCHÚ (m2)

76,4
5241,9
101941,1

Celkem

76,4
5241,9
13420,9

18739,2 m

2

Parcely v OP (katastrální území Hulín 649309)
Číslo
parcely
podle KN

Číslo parcely
podle PK
nebo jiných
evidencí

3444
3445/1

Druh pozemku
podle KN

Způsob využití pozemku podle
KN

Číslo listu
vlastnictví

ostatní plocha
ostatní plocha

ostatní komunikace
dráha

10001
785

Výměra
parcely
celková
podle KN
(m2)

304,8
5566,9
Celkem

Výměra
parcely
v OP (m2)

304,8
5566,9
2
5871,7 m

Vlastníci parcel v ZCHÚ (katastrální území Hulín 649309)
Číslo
parcely
podle KN

Číslo listu
vlastnictví

3443

785

3442

785

3437/1

785

vlastník
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

adresa vlastníka
Dlážděná 1003/7, Praha, Nové Město, 110 00
Dlážděná 1003/7, Praha, Nové Město, 110 01
Dlážděná 1003/7, Praha, Nové Město, 110 02

Vlastníci parcel v OP (katastrální území Hulín 649309)
Číslo
parcely
podle KN

3444
3445/1

Číslo listu
vlastnictví

10001
785

vlastník
Město Hulín
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

adresa vlastníka
nám. Míru 162, Hulín, 768 24
Dlážděná 1003/7, Praha, Nové Město, 110 02

Příloha:
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

-

-

-

-

1,8739

0,5872

-

-

1,8739

0,5872

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

1,8739

2,4611 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): Mokřad Pumpák CZ0723410
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 Pumpák 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) nepříznivý.
Na lokalitě byl průzkumem jednorázově zaznamenán výskyt maximálně 3 jedinců. Na
základě tohoto průzkumu, stavu lokality a posouzení biologických nároků druhu a stavu
lokality lze konstatovat, že populace je v nepříznivém stavu. O tomto stavu svědčí odchyt
pouze tří exemplářů, a to při relativně vysokém vynaloženém úsilí.
Struktura populace je v dané lokalitě rovněž nepříznivá. Ač byli jednorázově odchyceni
dva dospělý jedinci a jedinec v larválním stádiu, je tento počet (larev) velmi nízký až
znepokojující. Pokud bychom hypoteticky přepočetli počet zjištěných jedinců na celkovou
plochu lokality, pak by relativní počet byl 10 – 50 jedinců.
Zimoviště druhu jsou v bezprostřední blízkosti shromaždišť. Druh na tato místa
migruje individuálně, takže nelze určit jasné směry tahu. Plocha v okolí shromaždišť není
dostatečně velká, aby zde mohlo zimovat alespoň 80% zdejší populace.
Druhy

název druhu
čolek velký
(Triturus cristatum)

aktuální početnost
nebo vitalita
populace v ZCHÚ

stupeň
ohrožení *

10 - 50 jedinců

§2, EN

popis biotopu druhu
Mělké a prosluněné vodní nádrže v centrální
části území.

*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, vyjma přímé havárie na trati, přímo ohrožena. Nepřímo je
však ohrožena postupným zárůstem a zazemňováním. Zároveň je lokalita, jako celek velmi
malá a nemá přímé biologicky komunikační napojení na okolní biotopy s výskytem tohoto
druhu. Na základě zjištěného výskytu druhu, pro nějž je území navrženo k ochraně, a poloze
lokality nedoporučujeme nadále prosazovat její evropskou ochranu. Ochranu předmětného
druhu lze zajistit na jiných EVL (Veselý, Moravec 2011).
Pro zvýšení početnosti populace jsou nutná následující ekologická, legislativní a
ekovýchovná opatření:
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1. Zahájení jednání s vlastníky pozemků ležících v EVL, kde se předmět ochrany
vyskytuje o nutnosti ochrany území, resp. dalším využití pozemku.
2. Najít další vhodné pozemky v EVL pro zbudování menších vodních ploch.
3. Vytvořit nové vodní plochy, a to i v místech, kde bude nutné odstranění vzrostlé
zeleně.
4. K vytvoření nových ploch využít i plochy jižně od stávající EVL, kde převládá
nekosený luční porost a lze zde po dohodě s vlastníky pozemků vybudovat nové
stanoviště pro daný druh a rozšířit stávající plochu EVL.
5. Odstraňování zárůstu lokality – vrby a vodní makrofyta.
6. Najít náhradní lokalitu, kde se druh vyskytuje v početnější populaci a lokalita není
bezprostředně ohrožena.
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–
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,
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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
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.
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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
Lokalita se nachází 6 km SV od Kroměříže, na SV okraji Hulína v prostoru mezi
železniční tratí směr Přerov a odbočkou trati na Kroměříž. ZCHÚ včetně OP se rozkládá na
ploše asi 1,9 ha v rovinatém terénu v nadmořské výšce 200 - 201 m n. m. Jde o zachovalé
mokřadní stanoviště v jinak intenzivně obhospodařované krajině. Předmětem ochrany je
čolek velký (Triturus cristatum). Lokalita vznikla v souvislosti s budováním okolních
železničních náspů – byl zde pravděpodobně brán materiál pro jejich stavbu. V lokalitě je
zbytek stavby čerpací stanice na vodu pro parní lokomotivy (vznik místního názvu Pumpák).
V nejsevernějším cípu lokality vyvěrá železitý pramen, jehož intenzita kolísá podle vydatnosti
dešťových srážek.
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

Z geologického hlediska je podklad tvoří především spraše a sprašové hlíny. V půdním
pokryvu se tvoří černozemě.
Z geomorfologického hlediska spadá lokality do celku Hornomoravský úval, podcelku
Holešovská plošina. Jedná se o úpatní plošinu tvořenou neogenními a kvartérními
sedimenty, skloněnou k JJZ. Reliéf území je plochý, nadmořská výška se pohybuje okolo 200
m n. m.
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Z pohledu vegetace většinu území tvoří mozaika mokřadních a vodních biotopů s
porosty stromových i keřových vrb. Po okraji území jsou na železničních náspech vyvinuty
sekundární biotopy s řadou ruderálních ale i teplomilných druhů rostlin. V centrální části
území je vytvořena větší tůň, která je z velké většiny zarostlá rákosem a okřehkem (biotop
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod). Velmi vzácně se v těchto porostech objevuje i silně
ohrožený stařcek poříční (Senecio sarracenicus). Na severním i jižním okraji lokality se
nachází porosty stromových a keřových vrb. Mezi stromovými vrbami dominuje vrba bílá
(Salix alba) a vrba křehká (S. fragilis), keřové vrby jsou zastoupeny vrbou trojmužnou (Salix
triandra) a vrbou jíva (Salix caprea). V podrostu těchto porostů lze najít typické mokřadní
druhy, jako je přeslička bahenní (Equisetum palustre) a přeslička říční (Equisetum fluviatile),
pomněnka bahenní (Myosotis palustris), kosatec žlutý (Iris pseudacorus), ostřice zobánkatá
(Carex rostrata), ostřice chabá (Carex flacca), lilek potměchuť (Solanum dulcamara), vrbina
penízková (Lysimachia nummularia) nebo čistec bahenní (Stachys palustris).
Na sušších místech kolem železničních náspů lze najít běžné druhy jako je
divizna sápovitá (Verbascum phlomoides), lnice květel (Linaria vulgaris), pryšec chvojka
(Euphorbia cyparissias) nebo mateřídouška vejčitá (Thymus pulegioides). Na některých
místech se objevují i nepůvodní křídlatka japonská (Reynoutria japonica) a loubinec popínavý
(Parthenocissus inserta).
Z hlediska fauny je významný zvláště výskyt obojživelníků a ptáků. Z území je udáváno
několik druhů obojživelníků. V prvé řadě colek velký (Tritutus cristatum) dále pak kuňka
ohnivá (Bombina bombina), kuňka žlutobřichá (Bombina variegata), čolek obecný (Triturus
vulgaris), skokana zelený (Rana kl. esculenta), skokan hnědý (Rana temporaria), ropucha
obecná (Bufo bufo), ropuch zelená (Bufo viridis) a rosnička zelená (Hyla arborea). Při
průzkumu provedeném pro potřeby toto návrhu plánu péče (Veselý, Moravec 2011) uvádí
autoři pouze chabý výskyt čolka velkého (Triturus cristatus).
Ornitofauna území je zastoupena více než 70 druhů ptáků, pro které je mokřad
Pumpák v jinak zemědělské krajině střední Moravy významným refugiem. V území bylo
prokazatelně zaznamenáno hnízdění např. motáka pochopa (Circus aeruginosus), lejska
šedého (Muscicapa striata), bramborníčka černohlavého (Saxicola torquata) a moudivláčka
lužního (Remiz pendulinus). Kromě uvedených hnízdících druhů, zde byla prokázána celá řada
dalších vzácných druhů, např. bekasína otavní (Gallinago gallinago), volavka popelavá (Ardea
cinerea), volavka stříbřitá (Egretta garzetta), dudek chocholatý (Upupa epops), čáp bílý
(Ciconia ciconia), žluna zelená (Picus viridis), ledňáček říční (Alcedo atthis), krutihlav obecný
(Jynx torquilla), nebo lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca).
Ze savců zde byly zjištěny běžné druhy jako zajíc polní (Lepus europaeus), ondatra
pižmová (Ondatra zibethicus), potkan (Rattus norvegicus) a hryzec vodní (Arvicola terrestris).
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2.2 Přehled zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
Živočichové
název druhu

aktuální početnost
nebo vitalita
populace v ZCHÚ

kategorie
podle vyhlášky
č. 395/1992 Sb.

čolek velký
(Triturus cristatus)

Jedinci až desítky
jedinců

§2

čolek obecný (Triturus
vulgaris)

Jedinci až desítky
jedinců

§2

desítky jedinců

§3

Jedinci až desítky
jedinců

§2

ropucha obecná
(Bufo bufo)
rosnička zelená
(Hyla arborea)

popis biotopu druhu, další poznámky
žije především v rybnících, jezírkách v
lomech a pískovnách, tůních, vzácněji i
v zatopených příkopech, závlahových
kanálech, požárních nádržích i
vybetonovaných koupalištích
žije především v rybnících, jezírkách v
lomech a pískovnách, tůních, vzácněji i
v zatopených příkopech, závlahových
kanálech, požárních nádržích i
vybetonovaných koupalištích
rybníky, tůně, požární nádrže, louky,
lesy, zahrady
Litorální zóny vodních ploch.
vyskytuje se ve vodních plochách
různých typů včetně malých rybníčků,
velkých rybníků a jezer, stejně jako v
pomalu tekoucích řekách a jejich
ramenech
menší a střední nádrže, nevyhýbá se
ani suším oblastem
Mělké a prosluněné vodní nádrže.

skokan zelený
(Rana esculenta)

desítky jedinců

skokan štíhlý
(Rana dalmatina)
skokan ostronosý
(Rana arvalis)

Jedinci až desítky
jedinců
j Jedinci až desítky
jedinců

kuňka žlutobřichá
(Bombina variegata)

Jedinci až desítky
jedinců

§2

kuňka obecná
(Bombina bombina)

Jedinci až desítky
jedinců

§2

ještěrka obecná
(Lacerta agilis)

Jedinci až desítky
jedinců

§2

užovka obojková
(Natrix natrix)

Jedinci až desítky
jedinců

§3

hnízdění

§3

Nepravidelně hnízdí.

hnízdění

§3

Nepravidelně hnízdí.

hnízdění

§3

Nepravidelně hnízdí.

hnízdění

§3

Nepravidelně hnízdí.

-

§2

Vzácně, nehnízdí zde

bramborníček černohlavý
(Saxicola torquata)
lejsek šedý
(Muscicapa striata)
moták pochop
(Circus aeruginosus)
moudivláček lužní
(Remiz pendulinus)
volavka stříbřitá
(Egretta garzetta)
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§2
§1

drobné lesní a luční tůňky, zatopené
příkopy, kaluže na lesních blátivých
cestách, louže na kalištích zvěře
rybníky s mělčinami i menší vodní
nádrže, v létě se může přemísťovat i do
čistých kaluží
železniční násep po obvodu celé
lokality
okolí stojatých i tekoucích vod jako
jsou rybníky, zatopené pískovny, slepá
říční ramena, staré lomy a břehy
vodních toků, může vyskytovat i na
suchých stanovištích (lomy, skalnaté
stráně, pískovny, …

10

dudek chocholatý
(Upupa epops)
čáp bílý
(Ciconia ciconia)
ledňáček říční
(Alcedo atthis)
krutihlav obecný
(Jynx torquilla)

-

§3

Vzácně, nehnízdí zde

-

§3

Vzácně, nehnízdí zde

-

§2

Vzácně, nehnízdí zde

hnízdění

§2

Vzácně hnízdí

aktuální početnost
nebo vitalita
populace v ZCHÚ

kategorie
podle vyhlášky
č. 395/1992 Sb.

jedinci

§2

Rostliny
název druhu
starček poříční
(Senecio sarracenicus)

popis biotopu druhu, další poznámky
Mokřady, rákosiny.

2.3 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti
v minulosti, současnosti a blízké budoucnosti
Dnešní podoba lokality je spjata s budováním železničních tratí kolem Hulína v 19.
století. Úsek železnice Přerov – Břeclav byl zprovozněn roku 1841. Trať Hulín - Kroměříž
vedla původně na jih od Hulína, tento úsek byl koncem 19. stol. přeložen v souvislosti s
budováním Dráhy moravsko-slezských měst, aby se dosáhlo mimoúrovňového křížení s
dráhou Přerov - Břeclav. Materiál pro stavbu náspu byl brán v nejbližším okolí, čímž vznikla
stávající deprese naplněná vodou. Původní okolí bylo v těchto místech vždy silně podmáčené
vlivem vystupující spodní vody a nevysychá ani v době velkého sucha (např. v létech 1988 až
1995). Asi pro trvalý dostatek spodní vody zde byla v severozápadní části postavena čerpací
stanice s obsluhou, mající za úkol z vybudované 15 metrů hluboké studny čerpat (pumpovat)
a ohřívat vodu do parních lokomotiv. Odtud vznikl i místní název „Pumpák”. Do dnešní doby
zde zůstaly základy stanice, zbytek technologického zařízení a částečně zasypaná studna.
Dnes se můžeme pouze domnívat, jak asi vypadala lokalita po dobudování
železničních tratí. Pravděpodobně zde nebyl žádný vegetační kryt s bylinným, keřovým ani
stromovým patrem. K vlastní sukcesi došlo pozvolně v průběhu zhruba 100 leté existence
Pumpáku. Nejstaršími stromy jsou smuteční vrby, které zde byly zcela jistě vysazeny, vykazují
stáří okolo 80 let. Zbytek vegetace je mladší, což svědčí o tom, že tato lokalita byla
dlouhodobě udržována úmyslně bez stromového porostu. Spad listí a větví zazemňoval vodní
hladinu a také mohl znehodnocovat jakost odebírané vody. Ukončením provozu parních
lokomotiv došlo k opuštění čerpací stanice. Celý prostor přestal být udržován čímž došlo
k zarostení lokality mnoha rostlinnými společenstvy a následně také k osídlení četnými druhy
bezobratlých i obratlovců.
a) ochrana přírody - Prvotní snahy o ochranu území spadají do roku 1983, kdy byla mezi ZO
ČSOP Hulín a Správou Střední dráhy Olomouc uzavřena smlouva o dočasném a bezplatném
užívání území. ZO ČSOP Hulín pak několik let prováděla managementová opatření. Část
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těchto opatření lze dnes hodnotit negativně, např. výsadbu olší a bříz u spodní části
železničního náspu, ostatní činnost (kosení, úklid skládek) lze považovat za pozitivní.
b) zemědělské hospodaření – Od vzniku mokřadu byla většina lučních i mokřadních
společenstev pravidelně kosena pro udržení bezlesého charakteru části lokality. Část území
byla i využívána i jako orná půda, pro silné podmáčení však bylo od jejího užívání upuštěno.
Pravidelné kosení lze hodnotit jako velmi pozitivní vliv, který udržoval hodnotná nelesní
společenstva a na ně vázané druhy.
c) lesnické hospodaření - Lesní hospodářská činnosti nebyla v území nikdy intenzivně
provozována. Na okrajích území bylo vysázeno pouze několik jedinců třešní, olší, bříz a
pravděpodobně i větší část porostů v centrální části území.
d) rybářství – lokalita nevyužívána.
Ohrožení:
 Nepovolené vysazení ryb po prohloubení nebo vytvoření nových tůní.
e) myslivost - v zájmovém území se rozkládá honitba 7203110007 Hulín. Využívání lokality
pro zájmy myslivosti není při současném rozsahu v rozporu s ochrannou ZCHÚ.
Ohrožení:
 Vysazení divokých kachen.
f) doprava – lokalitou prochází silnice nižší třídy a prakticky celé lokalita je obklopena
železniční tratí
automobilová doprava – při jižní hranici ZCHÚ vede asfaltová sinice spojující Hulín a obec
Pravčice. Po vybudování rychlostní silnice R55 a jejího nadjezdu v roce 2011 se silně zvýšil
provoz na této komunikaci (sdělení místního obyvatele).
Ohrožení a návrh řešení
 Likvidace obojživelníků migrujících přes silnici. Určitým zlepšením situace by bylo
vybudování podchodu pro obojživelníky a naváděcích bariér.
železniční doprava – Okolní železniční náspy jsou pravidelně čištěny od nežádoucí vegetace
pomocí rozstřikování herbicidu či manuálním vyřezáváním. Ohrožení a návrh řešení:
 Aplikace herbicidů (pravděpodobně ve velkém množství) v bezprostřední blízkosti
porostů v EVL lze hodnotit jako negativní. Vliv odstranitelný důkladným dozorem
orgánu ochrany přírody při aplikaci herbicidů na vegetaci (množství, koncentrace,
lokalizace).
 Havárie na tratích a jednorázové znečištění lokality. Nelze eliminovat.
 Znečištění při rekonstrukci tratě. Vliv odstranitelný dozorem příslušného orgánu
ochrany přírody.
g) jiné způsoby využívání
Své jméno Pumpák získal mokřad v souvislosti se svým vznikem, který je úzce spjat a s
budováním okolních železničních tratí v 19. století. „Úsek železnice Přerov – Břeclav byl
zprovozněn roku 1841. Trať Hulín - Kroměříž vedla původně na jih od Hulína, tento úsek byl
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koncem 19. stol. přeložen v souvislosti s budováním Dráhy moravsko-slezských měst, aby se
dosáhlo mimoúrovňového křížení s dráhou Přerov - Břeclav. Materiál pro stavbu náspu byl
brán v nejbližším okolí, čímž vznikla stávající deprese naplněná vodou. Původní okolí bylo v
těchto místech vždy silně podmáčené vlivem vystupující spodní vody a nevysychá ani v době
velkého sucha (např. v létech 1988 až 1995). Asi pro trvalý dostatek spodní vody zde byla v
severozápadní části postavena čerpací stanice s obsluhou, mající za úkol z vybudované 15
metrů hluboké studny čerpat (pumpovat) a ohřívat vodu do parních lokomotiv. Odtud vznikl
i místní název „Pumpák”. Do dnešní doby zde zůstaly základy stanice, zbytek
technologického zařízení a částečně zasypaná studna.“

2.4 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy
 Územní plán obce Hulín – v blízkosti lokality jižně za náspem je v návrhu plocha
sídelní zeleně. Záměr není v rozporu s ochranou Lokality.
 Projekt „Lesopark Nivky – Hulín“. V těsné blízkosti lokality je projektován lesopark
s rozlohou přibližně 12 ha. Je zde v plánu vytvoření vodní plochy – možné osídlení
obojživelníky a komunikace s populací v navrhované PP Pumpák. Projekt má plnit
funkce a cíle: hluková, vizuální, emisní bariéra mimoúrovňového křížení D1, R49 a
R55; vytvoření sportovně-rekreační zóny (krátkodobá rekreace); ekostabilizující prvek
v intenzivní zemědělské krajině a envivýchovným aspektem; respektování původních
krajinných struktur, introdukce původních bota-nických druhů rostlin, realizace
„jedlého lesa“, principy permakultury. Projektoval Atelier Gaia, Brno. Investor Město
Hulín.
 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 s mozaikou vegetace eutrofních
stojatých vod (rákosiny), vysokých ostřic, stromových i keřových vrb a keřových
společenstev. V ochranném pásmu jsou i trvalé travní porosty. Po obvodu lokality je
železniční násep, který hostí řadu teplomilných druhů rostlin. Při západní hranici lokality ve
střední části je ostrůvek invazní křídlatky japonské (Reynoutria japonica). Místy se objevuje
rovněž invazní loubinec (Parthenocissus sp.).
Vlastníci pozemků jsou pouze dva. Všechny pozemky s výjimkou komunikace vlastní
Správa železniční dopravní cesty (státní správa). Pozemek s komunikací je vlastnictví Města
Hulín.
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2.5.2 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů do území a závěry pro
další postup
V poslední době nebyla území věnována větší pozornost ve formě managementových
opatření. To se částečně negativně projevilo na tůních v centrální a jižních části území, které
jsou výrazně zarostlé rákosem (centrální tůň) nebo zaneseny org. materiálem a zastíněny
(jižní část).
Péče by měla být zaměřena především na rákosiny v centrální části, které by měli být
pravidelně udržovány kosením. Další částí péče o přírodní památku Mokřad Pumpák by mělo
být postupné radikální prosvětlení porostů a obnovení několika drobnějších tůní v jižní části
území a eliminace nežádoucích druhů křovin a bylin (křídlatka, loubinec) po okrajích území.
2.5.3 Přehled dílčích ploch
Pro potřeby ochrany přírody je území rozděleno na 4 dílčí plochy. Při rozdělování
ZCHÚ do dílčích ploch jsme vycházeli především z charakteru biotopu, konfigurace terénu a
vedení cest.
Dílčí plocha 1 (0,47 ha)
Jedná se o plochu protáhlého tvaru obepínající lokalitu v úzkém pásu ze severu,
západu a východu. Plocha je tvořena svahem železničního náspu. Jde o Značně
ruderalizované porosty na svazích železničních náspů. V stromovém a keřovém patře
dominuje topol osika (Populus tremula), třešeň ptačí (Prunus avium), bříza bělokorá (Betula
pendula), bez černý (Sambucus nigra) a růže šípková (Rosa canina). V bylinném patře opět
převažují druhy ruderálního charakteru, např. divizna sápovitá (Verbascum phlomoides),
lnice květel (Linaria vulgaris), pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias), křídlatka japonská
(Reynoutria japonica), čičorka pestrá (Coronilla varia), podběl lékařský (Tussilago farfara),
vratič obecný (Tanacetum vulgare), kozlík lékařský (Valeriana officinalis) a zlatobýl obrovský
(Solidago gigantea) aj.
Dílčí plocha 2 (0,63 ha)
Plocha v jižní části lokality s porosty stromových a keřových vrb s převahou vrby
křehké (Salix fragilis), v. bílé (S. alba), v. ušaté (S. aurita) a v. jívy (S. caprea). Podrost tvoří
druhy mokřadních biotopů, např. skřípina lesní (Scirpus sylvaticus), ostřice srstnatá (Carex
hirta), přeslička bahenní (Equisetum palustre), kosatec žlutý (Iris pseudacorus), kyprej vrbice
(Lythrum salicaria) a vrbina penízková (Lysimachia nummularia).
Dílčí plocha 3 (0,41 ha)
Plocha v centrální části lokality. Tvoří ji značně rákosem zarostlá a zazemněná vodní
plocha. Jde o těžiště výskytu předmětu ochrany a především o jeho rozmnožovací biotop.
Vodní s porosty rákosu obecnému (Phragmites australis), doplněné o několik typických
druhů, např. lilek potměchuť (Solanum dulcamara) a okřehek menší (Lemna minor).
Dílčí plocha 4 (0,36 ha)
Plocha v severní části lokality s dominancí stromových i keřových vrb. Plocha vegetací
velmi podobná dílčí ploše 1. Vegetace tvořena především stromoými a keřových vrbami s
převahou vrby křehké (Salix fragilis), v. bílé (S. alba), v. ušaté (S. aurita) a v. jívy (S. caprea).
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Podrost tvoří druhy mokřadních biotopů, např. skřípina lesní (Scirpus sylvaticus), ostřice
srstnatá (Carex hirta), přeslička bahenní (Equisetum palustre), kosatec žlutý (Iris
pseudacorus), kyprej vrbice (Lythrum salicaria) a vrbina penízková (Lysimachia nummularia).

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
Režim managementu lokality lze vést dostatečně citlivě tak, aby k zásadním kolizím
ochranářských
zájmů
nedocházelo.
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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 (Reynoutria japonica).
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 předmětu ochrany 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
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minimálně na polovině plochy tůně. Zcela nevhodné jsou nádrže se všemi strmými břehy. 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.
Dopravní komunikace - Pokud se vyskytují poblíž nádrží v dosahu akčního radia druhu
komunikace, ať již v lese či mimo les, je nutno individuální posoudit střety dopravních
prostředky s obojživelníky a podle výsledku posudku navrhnout buď instalaci periodických
bariér v době tahu, nebo (lépe) trvalých bariér. Nepovolit výstavbu nových komunikací v
dosahu akčního radia druhu a obdobně se stavět i k budování cyklostezek; v krajních
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případech (např. tam kde nedovoluje morfologie terénu odklonit komunikaci) lze komunikaci
povolit za striktních opatření (trvalé bariéry s navedením obojživelníků do podchod_ apod.).

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:
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 (likvidace vegetace na železničním náspu atd.).

3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území

Dílčí plocha 1 (0,47 ha)
 Jednorázově odstranit 70 – 80% keřových porostů a stromů. Výsledný porost by měl
pokrývat v menších skupinkách a jedincích keřů a stromů max. 30% dílčí plochy.
Stromy ponechat přednostně ovocné (např. Prunus avium).
 Redukci keřových porostů provádět v období od 1. 8. do 31. 3. postupně po 2 až 3
roky (každý rok část porostů).
 Odstranit expandující porost křídlatky japonské (Reynoutria japonica) podle běžně
dostupných metodik (např. Barták et al. 2010). Nejlépe aplikovat metodou
intenzivního kosení popřípadě v kombinaci s cílenou aplikací herbicidu herbicidem.
 Následně každých 5 let v období od 1. 8. do 31. 3. provádět prořezávky keřových
porostů na zredukovanou úroveň max. 30% pokryvnosti plochy.
 Odstranit černé skládky a odpadky.
 Veškerou biomasu vzniklou při redukci keřových porostů, likvidaci křídlatky i kosení
ruderálních společenstev odstranit mimo lokalitu.

Dílčí plocha 2 (0,63 ha)
 Jednorázově odstranit 60 – 70% dřevin. Výsledný porost by měl pokrývat v menších
skupinkách a jedincích keřů a stromů max. 30% dílčí plochy.
 Redukci dřevin provádět v období od 1. 8. do 31. 3. postupně po 2 až 3 roky (každý
rok část porostů).
 Primárně odstranit dřeviny u severní strany plochy, které stíní tůni. Stromy ponechat
spíše v okrajových částech plochy.
 Na vhodných místech (vlhké a osluněná místa) vytvořit nepropojenou soustavu
drobných vodních tůněk s výškově diferenciovaným dnem, pozvolnými svahy a větší
centrální tůní a hloubce do 0,5 m (viz kap. 3.1.1 odstavec „Tvorba a obnova tůní“).
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 Zeminu z hloubení tůní navršit ve formě valu na jižní hranici plochy u silnice.
Ponechat proluku pro odtok vody z mokřadu do příkopu silnice, nebo do valu umístit
trubku.
 Nerovnosti po pohybu těžké techniky nezarovnávat.
 Vyčistit a od sedimentů příkopy u silnice.
 Pravidelné kosení ruderálních společenstev 1x ročně v období květen až říjen.
 Kosení provádět ručně kosou nebo křovinořezem s pokosem nejméně 15 cm
vysokým.
 Nekosit za mokra nebo po dešti (zvýšená aktivita obojživelníků).
 1x za 5 let prořezávka dřevin a keřových porostů tak aby nepokrývali víc než 30% dílčí
plochy.
 Prořezávku provádět v období od 1. 8. do 31. 3.
 Odstranit černé skládky a odpadky.
 Získanou hmotu z kosení a redukce dřevin odstranit mimo ZCHÚ.
Dílčí plocha 3 (0,41 ha)
 Každoročně kosit rákosiny. V ideálním případě provádět letní kosení před fenofází
kvetení (potlačení rákosin a tím nutnost kosení vždy pouze po několik málo let než se
porost znovu rozšíří). Alternativou je pravidelné každoroční zimní kosení po
zamrznutí vodní hladiny.
 Veškerou biomasu z kosení odstranit mimo ZCHÚ.
Dílčí plocha 4 (0,36 ha)
 Jednorázově odstranit 40 – 60% dřevin. Výsledný porost by měl pokrývat v menších
skupinkách a jedincích keřů a stromů max. 50% dílčí plochy.
 Redukci dřevin provádět v období od 1. 8. do 31. 3. postupně po 2 až 3 roky (každý
rok část porostů).
 Primárně odstranit dřeviny v místech kde stíní tůně. Stromy ponechat spíše
v okrajových částech plochy.
 Následně každých 5 let v období od 1. 8. do 31. 3. provádět prořezávky keřových
porostů na zredukovanou úroveň max. 50% pokryvnosti plochy.
 Na vhodných místech (vlhká a osluněná místa) vytvořit soustavu drobných vodních
tůněk s výškově diferenciovaným dnem a pozvolnými břehy (viz kap. 3.1.1 odstavec
„Tvorba a obnova tůní“).
 Pravidelné kosení ruderálních společenstev 1x ročně v období květen až říjen.
 Kosení provádět ručně kosou nebo křovinořezem s pokosem nejméně 15 cm
vysokým.
 Nekosit za mokra nebo po dešti (zvýšená aktivita obojživelníků).
 Veškerou biomasu vzniklou při redukci keřových porostů a kosení ruderálních
společenstev odstranit mimo lokalitu.
Dílčí plocha OP (0,59 ha)
 Každých 5 let v období od 1. 8. do 31. 3. provádět prořezávky keřových porostů na
úroveň max. 30% pokryvnosti plochy.
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 Na vhodných místech (vlhké a osluněná místa) vytvořit soustavu drobných vodních
tůněk s výškově diferenciovaným dnem, pozvolnými svahy a větší centrální tůní a
hloubce do 0,5 m (viz kap. 3.1.1 odstavec „Tvorba a obnova tůní“).
 Pro tvorbu tůní je možné použít těžkou techniku, nerovnosti vzniklé pohybem těžké
techniky nezarovnávat.
 Pravidelné kosení 1x ročně v období květen až říjen.
 Kosení provádět ručně kosou, křovinořezem nebo lištovou sekačkou s pokosem
nejméně 15 cm vysokým.
 Nekosit za mokra nebo po dešti (zvýšená aktivita obojživelníků).
 Monitorovat mortalitu obojživelníků vlivem silniční dopravy. V případě že vliv dopravy
začne narušovat stabilitu nebo výrazně snižovat početnost populace čolka velkého
vytvořit podchody pro obojživelníky a naváděcí zátarasy nebo přijmout jiná
kompenzační opatření.
 Veškerou biomasu vzniklou při redukci keřových porostů, kosení ruderálních
společenstev a tvorby tůní odstranit mimo lokalitu.

Příloha:
Příloha č. T 1 - Popis dílčích ploch a výčet plánovaných zásahů v nich
Příloha č. M3 - Rozložení dílčích ploch v ZCHÚ

3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ZCHÚ
Lokalita je prakticky hospodářsky nevyužitelná. Vyloučené je vysazení a chov ryb a
vodní drůbeže. Vzhledem k těsné blízkosti města je naopak vhodné využívat lokalitu pro
environmentální výchovu (exkurze).

3.3 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně
návrhu zásahů a přehledu činností
Vyhlášené ochranné pásmo tvoří plocha o rozloze asi 0,6 ha navazující z jihu na ZCHÚ.
Tato plocha je tvořena silnicí a mokřadními společenstvy.
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.
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3.5 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území
Velmi vhodné by bylo z parcely č. 3437/1 (vlastnictví státu) vyčlenit plochu přírodní
památky jako samostatnou parcelu a převést ji do kategorie „vodní plocha“ (způsob využití
„zamokřená plocha“). Podobně převést i parcelu č. 3442.

3.6 Návrhy na vzdělávací využití území
Informační tabule
U cesty u jižní hranice ZCHÚ by bylo vhodné 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 základní školy v Hulíně, 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.

3.7 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 sledovat vývoj litorální vegetace a stav zazemnění tůní.
4. Pravidelně monitorovat mortalitu předmětu ochrany vlivem střetu s dopravními
prostředky na silnici v OP.

3.8 Další návrhy
Komunikovat s realizátory projektu „Lesopark Nivky“, který má vzniknout v těsné
blízkosti navrhované PP Pumpák o charakteru vodní plochy a jejím přizpůsobení pro
obojživelníky. To znamená vodní plocha bez rybí obsádky nebo alespoň s vyloučením dravých
druhů ryb, bohaté litorální porosty, pozvolné břehy a několik menších tůní s hloubkou
do 0,5 m.
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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 235 500 Kč. Cena za
regulační management je 417 900 Kč. Celkové orientační náklady za celou dobu platnosti
plánu péče jsou odhadnuty na 653 400 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.
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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
OP
m /kus
četnost za PP
cena
cena za regulační
management

prořezávka křovin
kosení ručně /
cena za dílčí
(odstr. náletu)
sekačkou
plochu
20000
0
2
0
88000
0
88000
6300
3000
5
10
69300
81000
150300
0
4000
0
10
0
108000
108000
2000
1500
2
10
8800
27000
35800
2000
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2
10
8800
27000
35800
417 900 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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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.

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: 25-31-08
Základní mapa České republiky 1:50 000 číslo mapového listu: Kroměříž 25-311
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.
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5. Fotodokumentace
Všechny fotografie pocházejí z 14. 4. 2012
Obr. 1: Dílčí plocha 2 – vpravo místní
komunikace mezi Hulínem a obcí
Pravčice

Obr. 2: Dílčí plocha 2 – ruderální
porosty na okraji plochy

Obr. 3: Dílčí plocha 2 – odpadky a
černá skládky
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Obr. 4: Dílčí plocha 3 – silně se
zazemňující tůně

Obr. 5: Celkový pohled na mokřad
(dílčí plochu3) z železničního náspu

Obr. 6: Dílčí plocha 1 – porost
křídlatky japonské (Reynoutria
japonica)
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Obr. 7: Dílčí plocha 3 – zbytek
studny čerpací stanice

Obr. 8: Dílčí plocha 3 – vodní plocha
se silným zárůstem řas

Obr. 9: Dílčí plocha 4 – mokřad
zarůstající vegetací
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Obr. 10: Dílčí plocha 1 – železitý
pramen v severním rohu ZCHÚ

Obr. 11: Dílčí plocha 1 – keřové
porosty na svazích náspu

Obr. 12: Dílčí plocha 4
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Obr. 13: Dílčí plocha 4

Obr. 14: Pohled do dílčí plochy 3

Obr. 15: Dílčí plocha 2 - mokřiny
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Obr. 16: Dílčí plocha 3

Obr. 17: Dílčí plocha 2 – kosatec
žlutý (Iris pseudacorus)

Obr. 18: Dílčí plocha 2 – zapojený
porost dřevin
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Obr. 19: Letecký pohled na OP

Obr. 20: Letecký pohled na jižní část
ZCHÚ

Obr. 21: Letecký pohled na severní
část ZCHÚ
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Obr. 31: Ortofotosnímek z roku 1950 (sever na levém okraji snímku)

Obr. 32: Ortofotosnímek z roku 2009 (sever na levém 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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