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1. Základní údaje o zvláště chráněném území
1.1 Základní identifikační údaje
kategorie ochrany:
název území:
1.2 Údaje o lokalizaci území
kraj:
okres:
obec s rozšířenou působností:
obec s pověřeným obecním úřadem:
obec:
katastrální území:
Mapové listy ZM ČR 1:10 000:

přírodní památka
Kněžpolský les

Zlínský
Uherské Hradiště
Uherské Hradiště
Staré Město u Uherského Hradiště, Uherské
Hradiště
Babice u Uherského Hradiště, Huštěnovice,
Kněžpole u Uherského Hradiště, Spytihněv, Staré
Město u Uherského Hradiště, Topolná
Babice u Uherského Hradiště, Huštěnovice,
Kněžpole u Uherského Hradiště, Spytihněv, Staré
Město u Uherského Hradiště, Topolná
25-33-08, 25-33-13
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1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí
Vzhledem k rozsahu jsou příslušné tabulky uvedeny jako příloha.

1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma
Druh pozemku

MZCHÚ
plocha v ha

OP
plocha v ha

lesní pozemky

294,1731

0

vodní plochy

80,63

0,3672

trvalé travní porosty 24,2868

2,4541

orná půda

6,5469

17,2356

ostatní zemědělské
pozemky
ostatní plochy

0,2082

0

25,1818

0,2589

zastavěné
plochy a nádvoří
plocha celkem

0,0811

0,0153

431,1082

20,3313

Pozn.: Veškeré uváděné výměry byly vypočítány v GIS, neboť nebylo možné brát údaje z KN – některé parcely
se nalézají v ZCHÚ jen částečně.

1.5 Překryv území s jinými chráněnými územími
jiný typ chráněného území:

Natura 2000
evropsky významná lokalita:

CHOPAV Kvartér řeky Moravy, pásmo hygienické
ochrany vodního zdroje (1. a 2. stupeň), nadregionální
biokoridor územního systému ekologické stability a jeho
ochranná zóna, regionální biocentrum, lokální
biocentrum, lokální biokoridor,
Kněžpolský les (CZ0724120)

1.6 Kategorie IUCN
V. - chráněná krajina
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1.7 Předmět ochrany ZCHÚ

1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu
Předmětem ochrany navrhované přírodní památky jsou L2.3A a B Tvrdé luhy
nížinných řek, L2.4 Měkké luhy nížinných řek a V1A Makrofytní vegetace přirozeně
eutrofních a mezotrofních stojatých vod s voďankou žabí (Hydrocharis morsus-ranae), T1.1
Mezofilní ovsíkové louky, hořavka duhová (Rhodeus sericeusamarus) a páchník hnědý
(Osmoderma eremita).
Předměty ochrany - druhy
název druhu

hořavka duhová (Rhodeus
sericeusamarus)
páchník hnědý (Osmoderma
barnabita)

aktuální početnost
nebo vitalita
populace v ZCHÚ
1 000 – 10 000 ks
Druh je přítomen

kategorie
podle vyhlášky
č. 395/1992 Sb.
Ohrožený dle
Červeného
seznamu
Silně ohrožený

popis biotopu druhu, další
poznámky
Slepá ramena Moravy; více viz
níže
Lesní komplex a především sad
v PR Trkmanec

Tabulka zastoupení předmětů ochrany - stanovišť/biotopů v EVL
Rozloha
(ha)

Podíl
(%)

R/Z/G

Předmět
ochrany

4.8965

0.93

A/A/A

Ano

4.8965

0.93

A/A/A

Ano

Extenzivní sečené louky nížin až podhůří
(Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion
nemoralis)

24.0559

4.61

C/B/C

Ano

T1.1 Mezofilní ovsíkové louky

24.0559

4.61

C/B/C

Ano

Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní
a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)

46.3156

8.88

B/B/B

Ano

L2.4 Měkké luhy nížinných řek

46.3156

8.88

B/B/B

Ano

Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus
robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j.
habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým
(Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F.
angustifolia) podél velkých řek atlantské a
středoevropské provincie (Ulmenion minoris)

278.1642

53.37

A/A/A

Ano

L2.3A Tvrdé luhy nížinných řek, člověkem málo
ovlivněné porosty

224.0008

42.98

A/A/A

Ano

L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek, člověkem silně
ovlivněné porosty

54.1634

10.39

C/B/B

Ano

Stanoviště/Biotop
3150

Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu
Magnopotamion nebo Hydrocharition
V1A Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a
mezotrofních stojatých vod s voďankou žabí
(Hydrocharis morsus-ranae)

6510

91E0

91F0
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Páchník hnědý, Osmoderma barnabita Motschulsky, 1845 patří mezi typické druhy zóny
evropských listnatých lesů. Obývá střední a východní Evropu 1). Záznamy o výskytu páchníka
hnědého jsou z území České republiky poměrně početné, většina z nich však již dnes
historické. V současné době je rozšíření v Čechách i na Moravě pouze ostrůvkovité, a to jen
s velmi omezenou možností komunikace jednotlivých populací mezi sebou. Těžištěm výskytu
je Třeboňská pánev, obory a hráze rybníků ve východních Čechách a zachovalé lesní
komplexy (včetně parků a obor) na jihovýchodní Moravě (KRÁL 2006). Páchníci obývají
dutiny kmenů listnatých dřevin, přednostně dubů (Quercus sp.), dále lip (Tilia sp.), vrb (Salix
sp.), buku lesního (Fagus sylvatica) a ovocných kultivarů
(třešní Prunus sp., hrušní Pyrus sp., jabloní Malus domestica)
(RANIUS et al. 2005). Osidlují jak dutiny u paty kmene, kmen
samotný tak i silné větve živné dřeviny. Vývoj larev probíhá ve
vlhčím trouchu dutin a trvá 3-4 roky. Imága se vyskytují od
května do září ve večerních až nočních hodinách na kmenech
a v okolí osídlených dutin, společně s dalšími xylofágními
„dutinovými“ druhy. Předpokládaná doba jejich života je jeden
měsíc. Většinu času tráví v dutině, převážně zahrabáni
v trouchu. Vzhledem k malé disperzitě imág hodnotí RANIUS
(2001) jednotlivé stromy jako stanoviště samostatné populace
(mikropopulace). Celý porost s těmito stromy potom
představuje stanoviště metapopulace (RANIUS 2002a). Podle RANIUSE (2002b) jsou páchníci
vhodným indikátorem společenstev „dutinové fauny“.
Hořavka duhová (Rhodeus sericeus amarus) obývá stojaté či pomalu proudící vody nižších
poloh (rybníky, ramena toků, kanály aj.), v zimě se zde přesouvá do proudných úseků.
Zdržuje se v hejnech a jako potrava jí slouží řasy, rozsivky a rostlinný detrit.
Vzhledem k způsobu rozmnožování se jedná o ostrakofilní druh, který ke svému
rozmnožování potřebuje přítomnost velkých vodních mlžů, a to zejména velevrubů (g. Unio)
nebo škeblí (g. Anodonta), kerým klade jikry
do žaberní dutiny v období od dubna do
června, výjimečně až do srpna. Z jiker se
v mlži vykulí plůdek, který se zde chráněn
ještě po nějakou dobu vyvíjí, než je mlžem
vypuzen do volného prostředí.
Hořavka duhová se vyskytuje v širokém areálu
od Francie až po Dálný východ, v Evropě
schází na většině ostrovů a poloostrovů. V ČR
se vyskytuje ve všech hlavních povodích, ale nikde ne masově.

1)

V poslední době bylo o rodu Osmoderma LePeletier de Saint-Fargeau et Serville publikováno několik
významných prací (RANIUS et al. 2005, AUDISIO et al. 2007, 2008). Na základě molekulárně genetických metod
autoři navrhují a zároveň popisují dvě základní, víceméně odlišitelná seskupení druhů rodu Osmoderma
rozšířených v Evropě. První skupina O. eremita (Scopoli, 1763) s. lato zahrnuje tři západoevropské druhy: O.
eremita s. stricto (severní Španělsko, Francie, Švýcarsko; východní hranice jejího rozšíření zasahuje od Dánska
a jižního Švédska přes Německo až po západní Slovinsko a Itálii), O. cristinae Sparacio, 1994 (Sicílie) a O.
italicum Sparacio, 2000 (jižní Itálie). Druhou skupinu tvoří O. barnabita Motschulsky, 1845 s. lato s druhy O.
barnabita s. stricto a O. lassallei Baraud et Tauzin, 1991 (Řecko a evropská část Turecka). Podle výše
uvedených prací měl by se na území České republiky vyskytovat druh O. barnabita. Tato skutečnost však
z hlediska retroaktivity práva nemá vliv na legislativní postavení druhu.
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Vzhledem k úzké vazbě na vodní mlže je ohrožována jak ztrátou možnosti tření při úbytku
hostitelů, tak devastací vodního prostředí, znečištěním, zazemňováním tůní, intenzivním
rybníkářstvím i rybářstvím, predačním i konkurenčním tlakem (zejména tam, kde nemá
dostatek vhodných úkrytů), sezónním vznikem kyslíkového deficitu (vysychání nebo
promrzání tůní) a pod.
1.7.2 Předmět ochrany ZCHÚ podle aktuálního stavu
1.7.2.1 Typy přírodních stanovišť
V1A Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s
voďankou žabí (Hydrocharis morsus-ranae)
Biotop se v území nevyskytuje. V rámci základního mapování byl vymapovaný ve slepém
rameni Kanada. Jedná se však spíše o biotopy V1F - Makrofytní vegetace přirozeně
eutrofních a mezotrofních stojatých vod – ostatní porosty. Tento biotop se nachází jak
v přírodní rezervaci Kanada, tak v navrhované přírodní rezervaci Huštěnovická ramena, místy
i ramenech na babickém katastru. V PR Kanada se v rámci biotopu vyskytuje např. leknín
bílý Nymphaea alba, stulík žlutý Nuphar lutea, či kotvice plovoucí Trapa natans. Z hlediska
ochrany tedy lze brát v potaz, že biotop V1 je součástí stávajícího i navrhovaného
maloplošného zvláště chráněného území. Na druhé straně, není účelné, aby biotop V1A byl
předmětem ochrany v ZCHÚ Kněžpolský les.
BIOTOP

RH

V1F

3

Plocha
11,2276990

Tab. 4 – Zastoupení biotopu V1F v ZCHÚ Kněžpolský les
Legenda: RH – Hodnocení biotopu v regionálním kontextu - 3 - průměrný

T1.1 Mezofilní ovsíkové louky
Biotop mezofilních ovsíkových luk se na území ZCHÚ vyskytuje na dvou lokalitách při
severním okraji. První je součástí PR Trnovec, druhá vybíhá od Kněžpolského lesa
k vysílačům. Obě jsou do značné míry degradované, s výskytem diagnostických druhů, ale
rovněž z významným zastoupením třtiny křovištní Calamagrostis epigeios.
BIOTOP

RH

T1.1

2

T1.1

Plocha
6,7493800
17,8535300

Tab. 5 – Zastoupení biotopu T1.1 v ZCHÚ Kněžpolský les
Legenda: RH – Hodnocení biotopu v regionálním kontextu – 2 - významný

L2.4 Měkké luhy nížinných řek
Měkké luhy nížinných řek tvoří plošně nevelké fragmenty břehové a doprovodné vegetace
slepých ramen na obou březích Moravy – Jezera, Uhliska, Blata, Výrovka, Koňov, Mlač,
Kanada. V dřevinné skladbě se kromě původních druhů, např. vrba bílá Salix alba, v. křehká
S. fragilis, topol černý Populus nigra, t. bílý P. alba vyskytují i druhy stanovištně nepůvodní,
především javor jasanolistý Acer negundo a trnovník akát Robinia pseudoacacia. Další
dřeviny tvoří místy přechod k biotopu L2.3 – tvrdé luhy nížinných řek – dub letní Quercus
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robur, jasan ztepilý Fraxinus excelsior. Strukturně se jedná o výškově diferencované porosty,
místy i s ponechaným tlejícím dřevem.
Porosty mají většinou dobře vyvinuté keřové i bylinné patro. To je dáno mimo jiné i jejich
malou plochou, kdy je porostní okraj tvořen především bezem černým Sambucus nigra, růží
šípkovou Rosa canina či brslenem evropským Euonymus europaeus. Směrem do nitra porostů
většinou keřové patro ustupuje.
Bylinné patro tvoří hojně kopřiva dvoudomá Urtica dioica, svízel přítula Galium aparine,
bršlice kozí noha Aegopodium podagraria, popenec břečťanolistý Glechoma hederacea,
tužebník jilmový Filipendula ulmaria, ale také nepůvodní a invazní netýkavka žláznatá
Impatiens glandulifera.
BIOTOP

RB

SD

MD

RH

Plocha

L2.4

P

Q

1,2

2

2,5181300

L2.4

V

Q

0

2

35,1659640

L2.4

W

4,3884996

Tab. 6 – Zastoupení a charakteristiky biotopu L2.4 v ZCHÚ Kněžpolský les
Legenda: RB – reprezentativnost biotopu - V – vyhraněný, bez pochyb klasifikovatelný biotop (včetně ohledů
na variabilitu a typické druhy), P - přechodný biotop s významným výskytem druhů dvou (popř. více) přírodních
biotopů, W – přírodní biotop s výraznou tendencí k biotopu formační skupiny „X“; SD - Prostorová a věková
struktura stromového a keřového patra - Q - porost víceetážový nebo porost s nedokonale vyvinutými etážemi;
MD – mrtvé dřevo - 0 – mrtvé dřevo žádné nebo v zanedbatelném množství, 1 – roztroušeně stojící nebo padlé
mrtvé dřevo, 2 – hojně stojící nebo padlé mrtvé dřevo; RH – Hodnocení biotopu v regionálním kontextu – 2 –
významný

L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek
L2.3A - Tvrdé luhy nížinných řek, člověkem málo ovlivněné porosty
L2.3B - Tvrdé luhy nížinných řek, člověkem silně ovlivněné porosty
Tvrdé luhy nížinných řek tvoří dominantní vegetaci komplexu Kněžpolského lesa. Jedná se
především o mozaiku hospodářských, prostorově málo diferencovaných porostních skupin.
Výjimkou jsou porosty na území a v okolí přírodní rezervace Trnovec, kde jsou porosty
částečně prostorově diferencované (především tloušťkově a věkově). V dřevinné skladbě
dominují hospodářské dřeviny přirozené druhové skladby tvrdého luhu – dub letní Quercus
robur a jasan ztepilý Fraxinus excelsior. V dřevinné skladbě se dále vyskytuje lípa srdčitá
Tilia cordata, jilm habrolistý Ulmus minor, j. vaz, U. laevis, habr obecný Carpinus betulus či
javor klen Acer pseudoplatanus. Z nepůvodních druhů se v podrostu vyskytuje především
javor jasanolistý Acer negundo.
V bylinném patře rostou: kopřiva dvoudomá Urtica dioica, bršlice kozí noha Aegopodium
podagraria, svízel přítula Galium aparine, popenec břečťanolistý Glechoma hederacea,
pryskyřník plazivý Ranunculus repens, ptačinec hajní Stellaria nemorum, opletník plotní
Calystegia sepium, kostival lékařský Symphytum officinale, orsej jarní Ficaria verna, sasanka
hajní Anemone nemorosa, plicník lékařský Pulmonaria officinalis aj. Velmi hojný je výskyt
česneku medvědího Allium ursinum a pitulníku žlutého Galeobdolon luteum.
I přes svůj hospodářský charakter mají porosty tvrdého luhu nížinných řek v ZCHÚ
Kněžpolský les velký význam pro svoji souvislou rozlohu.
Za zásadní negativní aspekt je nutno považovat velkoplošné holosečné obnovní prvky, které
výrazně narušují porostní mikroklima a umožňují šíření neofytních druhů. V neposlední řadě
je třeba zastavit výsadby nepůvodních dřevin, zejména ořešáku černého Juglans nigra.
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BIOTOP

RB

SD

MD

RH

L2.3A

V

Q

2

2

L2.3B

V

Q

0

2

L2.3B

W

Plocha
183,7230300
2,0413500
101,2325090

Tab. 7 – Zastoupení a charakteristiky biotopu L2.3 v ZCHÚ Kněžpolský les
Legenda: RB – reprezentativnost biotopu - V – vyhraněný, bez pochyb klasifikovatelný biotop (včetně ohledů
na variabilitu a typické druhy), W – přírodní biotop s výraznou tendencí k biotopu formační skupiny „X“; SD Prostorová a věková struktura stromového a keřového patra - Q - porost víceetážový nebo porost s nedokonale
vyvinutými etážemi; MD – mrtvé dřevo - 0 – mrtvé dřevo žádné nebo v zanedbatelném množství, 2 – hojně
stojící nebo padlé mrtvé dřevo; RH – Hodnocení biotopu v regionálním kontextu –2 - významný,

POZN.: Členění biotopu L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek na biotopy L2.3A - Tvrdé luhy
nížinných řek, člověkem málo ovlivněné porosty a L2.3B - Tvrdé luhy nížinných řek, člověkem
silně ovlivněné porosty nemá prakticky smysl. Všechny lužní biotopy v ČR člověkem významně
ovlivněné jsou (lesním hospodařením, úpravami hydrologických poměrů v nivě regulací toků
a odvodňováním okolní zemědělské půdy). Rozdíl ve stupni přirozenosti a ekologické stabilitě
a struktuře lesních porostů dostatečně postihují mapované charakteristiky jako je
reprezentativnost, mrtvé dřevo aj. Vzhledem k tomu, že i nové upravené vydání katalogu
biotopů (2010) již členění na kategorii A a B neobsahuje, je v dalším textu tohoto plánu péče
pojednáván pouze biotop L2.3 – Tvrdé luhy nížinných řek.
Zásadní vliv na celou lokalitu má z hlediska ochrany přírody lesní hospodaření. Současný stav
je vlastně výsledkem jak dlouhodobého hospodaření v lesích, tak neuvážených obnovních
těžeb (a výsadeb ořešáku černého) v poslední době.
Negativní vliv na lesní porosty mají vysoké stavy srnčí zvěře. Výsadby je nutno plotit a
dubové zmlazení mělo šanci odrůst.
1.7.2.2 Druhy
Páchník hnědý (Osmoderma barnabita)
Inventarizační průzkum ZCHÚ CZ0724120 Kněžpolský les (1 lokalita) dle Výkazu výměr byl
proveden na vytipovaném území ZCHÚ o celkové výměře 156,15 ha. Do zkoumaného území
byla zahrnuta říční niva na levobřeží Moravy se ZCHÚ: PR Trnovec (45,9342 ha) a PR
Kanada (18,7303 ha; slepé říční rameno Moravy s bohatým výskytem ohrožené vodní a
mokřadní flóry a fauny – viz HRABEC et al. 2002, PODEŠVA 2010).
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Území ZCHÚ doposud nebylo zahrnuto do reprezentativní sítě trvalých monitorovacích ploch
lokalit SAC (Special Areas of Conservation). Kvůli zachování stávajícího (nenarušeného)
mikroklimatu v dutině byl zaměřen monitoring na přítomnost pelet trusu páchníka, kokonů,
zbytků imág (např. krovky), výjimečně na monitorování larev. Aktivní imága v dutinách nebo
v okolí obsazených stromů nebyla pozorována. Padací pasti nebyly instalovány. Monitoring
probíhal v měsíci září 2010. Byly uskutečněny dvě terénní exkurze v termínech: 21.9. a
24.9.2010. Byly vyšetřovány výhradně osluněné (solitérní) dřeviny s defekty v různém stupni
poškození a dostatečně vlhkým trouchem vhodné pro vývoj tzv. dutinové fauny.
V extenzivním sadu (PR Trnovec) bylo vyšetřeno 71 ovocných kultivarů, především jabloní
(Malus domestica). Perspektivních pro vývoj dutinové fauny bylo stanoveno 23 dřevin .
Hodnocení populace (v případě bývalého ovocného sadu v PR Trnovec – metapopulace)
páchníka hnědého a hodnocení celkového současného stavu jeho biotopů je v souladu se
stupnicí biomonitoringu (viz HEJDA 2007, srov. DUŠEK et al. 2007). Pro své velmi nízké
disperzní schopnosti je páchník ohrožen fragmentací porostů se stromy s dutinami (RANIUS &
HEDIN 2004). Fragmentace stanovišť způsobuje ohrožení pro mnoho živočišných druhů
především tím, že se snižuje migrace jedinců mezi jednotlivými populacemi. Izolované
populace jsou potom náchylnější k vymírání (JONSELL et al. 1999, THOMAS 2000). Leží-li
další vhodné stanoviště ve větší vzdálenosti, stává se pro letícího brouka téměř
nedosažitelným. Navíc, je-li okolí obývaných stromů zarostlé keři nebo rychle rostoucími
dřevinami, může se stát, že brouk do takového porostu zalétne, nenajde vhodný strom a uhyne
(VIGNON 2006). Hlavními faktory ohrožení populací páchníka v PR Trnovec je bezesporu
samotné kácení přestárlých ovocných stromů na palivové dřevo, řez větví a též vypalování
dutin. Nevhodně vedené řezy stromů mohou zapříčinit změny v mikroklimatu dutiny a tím
značně limitovat její kapacitu. K ohrožení může navíc dojít přirozenou cestou během
extrémních klimatických podmínek.
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I když je dle výše uvedené mapky zřejmé, že IP proběhl na většině území ZCHÚ, tak v dalším
hodnocení jsou prezentovány pouze výsledky z jedné lokality. Přitom v PR Kanada se nalézá
starý ovocný sad, v němž jsou dřeviny, které charakterově odpovídají sadu v PR Trnovec. I
když není věrohodně doložen žádný nález páchníka z této lokality, jedná se minimálně o
vhodný biotop a bylo by třeba provést odpovídající průzkum.
Hořavka duhová (Rhodeus sericeus amarus)
Lokalita č. 1: Přírodní rezervace Kanada, staré slepé rameno na levém břehu Moravy, je
rozdělené na dvě části. Rameno vzniklo regulací Moravy ve 30 letech 20. století (koordináty
N 49˚06´13.95´´ E 17˚29´36.33´´)
Lokalita č. 2: zbytky starého ramene, vysoké stadium sukcese, rameno téměř zazemněné
(koordináty N 49˚06´13.95´´ E 17˚29´36.33´´)
Lokalita č. 3: staré rameno s místním názvem Koňovy (koordináty N 49˚05´34.05´´ E
17˚29´04.05´´)
Lokalita č. 4: pozůstatky starého ramene, v minulosti součást lokality Koňovy (koordináty N
49˚05´45.52´´ E 17˚29´11.28´´)
Lokalita č. 5: místní název Výrovka, pravděpodobně pozůstatky bývalého štěrkoviště
(koordináty N 49˚05´45.52´´ E 17˚29´11.28´´)
Lokalita č. 6: místní název Blata, pravděpodobně pozůstatky bývalého štěrkoviště (koordináty
N 49˚06´13.70´´ E 17˚29´05.18´´)
Lokalita č. 7: místní název Uhliska, pravděpodobně pozůstatky bývalého štěrkoviště
(koordináty N 49˚06´38.03´´ E 17˚29´03.44´´)
Lokalita č. 8: bez názvu, slepé rameno Moravy (koordináty N 49˚07´04.88´´ E 17˚29´17.06´´)
Lokalita č. 9: staré rameno s místním názvem Jezera (koordináty N 49˚07´22.32´´ E
17˚29´27.48´´)
Ichtyologický průzkum v EVL Kněžpolský les byl proveden v měsících červenec a září
2010 (9.7., 3.9.), tento průzkum byl zaměřen především na zjištění druhové diverzity.
V měsících duben a květen 2011 (22.4., 27.5.) byl průzkum zaměřen na zjištění
kvantitativního složení rybí populace. Vzhledem k charakteru lokality nebylo možné použít
elektrický agregát. S ohledem na velikost zjišťovaného druhu byl použit standardní čeřen o
rozměru 1x1 m, čeřen o rozměru 2x2 m není reálné v dané lokalitě použít.
lokalita č. 1 na 10 odchytových místech, lokalita č. 2 nebyly odchyty provedeny vzhledem ke
stavu lokality (prakticky zcela zazemněna), lokalita č. 3 na 5 odchytových místech, lokalita č.
4 na 1 odchytovém místě,, lokalita č. 5 na 3 odchytových místech, lokalita č. 6 na 3
odchytových místech, lokalita č. 7 na 7 odchytových místech, lokalita č. 8 na 3 odchytových
místech, lokalita č. 9 na 5 odchytových místech. V každém místě bylo provedeno 5 odchytů.
Hořavka byla odchycena na lokalitách č. 1, 3, 5, 6, 7, 8 a 9. Silné populace jsou na lokalitách
č. 1, 3, 5, 7 a 8. Na lokalitách č. 6 a 9 je možné populace považovat za ohrožené.
V roce 2011 bylo v EVL odchyceno celkem 104 exemplářů hořavky duhové.
Odchycení jedinci byli dlouzí v rozmezí 2 – 6 cm (hořavky se dožívají 2-3, zřídka 5 let), což
dokládá výskyt různých věkových kategorií a každoroční výtěr tohoto druhu. Současný stav
populace je možné odhadnout vzhledem k velikosti a charakteru lokalit č. 1,3,5,7 a 8 v řádech
1000 – 10 000, na lokalitách 6 a 9 můžeme konstatovat výrazně nižší počty v řádu desítek
kusů. Na těchto lokalitách je možno považovat stav populace za ohrožený.
Lokality pro výskyt hořavky jsou kvalitní s výjimkou lokality č. 2 (téměř zazemněné rameno).
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1.8 Předmět ochrany EVL , s kterými je ZCHÚ v překryvu
Údaje pro tuto kapitolu jsou shodné s kapitolou 1.7.
1.9 Cíl ochrany
Cílem ochrany je zachování příznivého stavu biotopů L 2.3A a B Tvrdé luhy nížinných řek,
L2.4 Měkké luhy nížinných řek a V1A Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a
mezotrofních stojatých vod s voďankou žabí (Hydrocharis morsus-ranae), T1.1 Mezofilní
ovsíkové louky, udržení a posílení populace hořavky duhové (Rhodeus sericeusamarus) a
páchníka hnědého (Osmoderma eremita).

2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany
2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů
Evropsky významná lokalita Kněžpolský les se nachází na obou březích řeky Moravy mezi
obcemi Jarošov, Kněžpole, Huštěnovice a Babice, SSV od Uherského Hradiště. Jedná se o
komplex lužního lesa na levém břehu Moravy, obklopeného převážně intenzívně využívanou
zemědělskou krajinou a slepá ramena a tůně na pravém břehu Moravy, která vznikla ve 30. a
40.letech při regulacích jejího toku. Na území Kněžpolského lesa se nachází dvě přírodní
rezervace – PR Kanada a PR Trnovec. Kněžpolským lesem protéká potok Březnice a Burava.
Tento lužní les a slepá ramena a tůně na obou březích Moravy reprezentují významnou část
vegetace mokřadů tzv. Hradištského příkopu.
Geomorfologie
Geomorfologicky je území ZCHÚ Kněžpolský les součástí Alpsko-himalájského systému,
subsystému Panonská pánev, provincie Západopanonská pánev, subprovincie Víděňská
pánev. Nachází se v oblasti Jihomoravské pánve v Dolnomoravském úvalu, v Dyjskomoravské nivě. Dyjsko-moravská niva představuje akumulační rovinu podél řeky Moravy
tvořenou čtvrtohorními usazeninami (Demek, 2006).
Geologie a pedologie
V podloží leží terciérní usazeniny Vídeňské pánve. Na nich se usazovaly kvartérní sedimenty
- fluviální štěrkopísky, výše holocénní písčité povodňové hlíny. Půdy jsou hluboké, v celé
lokalitě převažují fluvizemě. S typickými fluvizeměmi se lze setkat v oblasti břehových
porostů měkkých luhů, v oblasti tvrdých luhů se vyskytují fluvizemě glejové.
Dle klasifikačního systému půd ČR zahrnuje zájmová oblast několik typů půd. Jedná e
především o půdy nivního typu jako fluvizemě, stagnogleje, pseudogleje nebo gleje. V
místech lesního porostu jsou příznačné hnědozemě. Vzhledem k tomu, že jsou slepá ramena
obklopena zemědělskou krajinou, jsou zde na místě i kultizemě (Rysková, 1991).
Klima
Dle Quitta se jedná o klimatický region O - VT, velmi teplý, suchý se sumou teplot 2800 –
3100 °C, průměrnou roční teplotou 9 -10 °C, průměrným ročním úhrnem srážek 500 - 600
mm, pravděpodobností suchých vegetačních období 30 – 50 a vláhovou jistotou 0 - 3. Počet
letních dnů se pohybuje mezi 50-70, dnů s průměrnou teplotou nad 10 °C je 160-180, počet
mrazových dnů od 100-110, ledových dnů 30-40. Průměrná teplota v lednu je – 2 až –3 oC,
průměrná teplota v červenci se pohybuje mezi 18-20 oC. Počet dnů se sněhovou pokrývkou je
40 – 50, počet dnů jasných je 40-60, srážkový úhrn ve vegetačním období 300-400 mm.
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Průměrné úhrny srážek v jednotlivých měsících v mm za období 1961 – 1990 pro Uherského
Hradiště (Zítek, 1991):
Měsíc
I
II
III
IV
V
VI VII VIII IX
X
XI XII Rok
Srážky

(mm)

28

28

27

38

61

78

63

57

42

35

43

34

534

Hydrologie
Řešené území se nachází v blízkosti toku řeky Moravy, která má v této oblasti ráz přechodu
ze střední do spodní části řeky. Slepá ramena na území ZCHÚ mají zcela neprůtočný
charakter. Při průtocích, které jsou vyšších než 650 m3/s dochází k přelití hráze řeky Moravy.
V tomto případě slouží ramena jako jímací zařízení.
Území odstaveného ramena Koňov je zařazeno do pásma hygienické ochrany vod 2. stupně se
značkou PHO2a. Slouží jako jímací zařízení pro obec Kněžpole. Také pro Mlač bylo
vymezeno pásmo hygienické ochrany vod 2. stupně se značkou PHO2b s toutéž funkcí.
Biota
Z biogeografického hlediska je území součástí Dyjsko-moravského bioregionu, který je
tvořen širokými říčními nivami, náležícími do 1. vegetačního stupně, s jasným vztahem
k panonské provincii. Zastoupené biochory: 1Lh – širší hlinité nivy1 v.s.
Podle Fytogeografického členění
Fytogeografická oblast:
termofytikum
Fytogeografický obvod:
Panonské termofytikum
18b. Dolnomoravský úval
Potenciální přirozenou vegetaci tvoří jilmová jasenina Fraxino pannonicae-Ulmetum
Dominantou vegetace v celém komplexu jsou tvrdé luhy nížinných řek s převahou jasanu
úzkolistého Fraxinus angustifolia a dubu letního Quercus robur. Fragmentálně ve
sníženinách zazeměných částí slepých ramen s vysokou hladinou spodní vody se vyskytují
měkké luhy nížinných řek svazu Salicion albae, v menší míře se vyskytuje vodní a pobřežní
vegetace ve slepých ramenech a tůních. Do území ZCHÚ jsou začleněny i navazující
mezofilní ovsíkové louky. PK Kněžpolský les reprezentuje významnou část vegetace
mokřadů tzv. Hradištského příkopu. Z hlediska biologického i krajinářského se jedná o cenný
komplex biotopů, který je ovšem v některých svých částech silně poznamenán lidskou
činností. Okraje PK jsou vystaveny eutrofizaci ze zemědělské činnosti a bylo zde
zaznamenáno šíření ruderálů. Všechny segmenty jsou více či méně negativně ovlivněny
zásahy do vodního režimu krajiny (regulace řeky Moravy a jejích přítoků). Relativně
zachovalý je tvrdý luh (typ L2.3A), který je rovněž postižen výsadbou a šířením nepůvodních
dřevin - zejména ořešák černý Juglans nigra, a javor jasanolistý Acer negundo, dále hybridní
topoly, zejm. topol kanadský Populus x canadensis (www.natura2000.cz). Velká část porostů
je v mýtním věku a v současné době probíhá jejich obnova velkoplošnými holosečmi.
V oblasti Kněžpolského lesa je řada slepých ramen a tůní. Tato ramena a tůně se stávají
útočištěm pro mnohé rostlinné a živočišné druhy, z nichž některé jsou chráněné nebo v
různém stupni ohrožení a zařazené do Červeného seznamu. Z rostlin se zde vyskytuje vzácná
kotvice plovoucí Trapa natans, dále leknín bílý Nymphaea alba, stulík žlutý Nuphar luteus,
na březích, mělčinách a obnažených dnech rostou kosatec žlutý Iris pseudacorus, žabník
jitrocelový Allisma plantago-aquatica, šmel okoličnatý Butomus umbellatus, orobinec
úzkolistý Typha angustifolia, šáchor hnědý Cyperus fuscus, zevar vzpřímený Sparganium
erectum, šípatka střelolistá Sagittaria sagittifolia aj. Z živočichů se zde pak vyskytuje např.
páchník hnědý Osmoderma eremita, hořavka duhová Rhodeus sericeus, rosnička zelená Hyla
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arborea, skokan zelený Rana esculenta a skokan ostronosý Rana arvalis, ropucha obecná
Bufo bufo, užovka obojková Natrix natrix a u. podplamatá Natrix tessellata.
PLO 35 – Jihomoravské úvaly

Přehled zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
název druhu

kotvice plovoucí (Trapa natans)
leknín bílý (Nymphaea alba)
sněženka podsněžník
(Galanthus nivalis)
rosnička zelená (Hyla arborea)

aktuální početnost
nebo vitalita
populace v ZCHÚ

kategorie
podle vyhlášky
č. 395/1992 Sb.
Kriticky
ohrožený
Silně ohrožený

popis biotopu druhu, další
poznámky

Silně ohrožený

Údaj z plánu péče PR Kanada;
zaznamenána při terénní
pochůzce na jaře 2011 v lesním
porostu v centrální části ZCHÚ
Údaj z plánu péče PR Kanada
Údaj z plánu péče PR Kanada

skokan zelený (Rana esculenta)
skokan ostronosý (Rana
arvalis)
ropucha obecná (Bufo bufo)
užovka obojková (Natrix
natrix)
užovka podplamatá (Natrix
tessellata)
bobr evropský (Castor fiber)

Silně ohrožený
Kriticky
ohrožený
Ohrožený
Ohrožený

batolec červený (Apatura ilia)
bělopásek topolový (Limenitis
populi)
stužkonoska vrbová (Catocala
electa)
páchník hnědý (Osmoderma
eremita)
kovařík rezavý (Elater
ferrugineus)
střevlík (Carabus ulrichi)
střevlík (Carabus scheidleri)
roháč obecný (Lucanus cervus)
luňák hnědý (Milvus migrans)
holub doupňák (Columba
oenas)
krahujec obecný (Accipiter
nisus)
ledňáček říční (Alcedo atthis)
lelek lesní (Caprimulgus
europaeus)
moták lužní (Circus pygargus)
včelojed lesní (Pernis apivorus)
žluva hajní (Oriolus oriolus)
krkavec velký (Corvus corax)

Údaj z plánu péče PR Kanada
Údaj z plánu péče PR Kanada
Údaj z plánu péče PR Trnovec

Údaj z plánu péče PR Kanada
Údaj z plánu péče PR Kanada

Ohrožený

Údaj z plánu péče PR Kanada

Kriticky
ohrožený
Ohrožený
Ohrožený

Údaj z plánu péče PR Kanada;
pobytové značky při terén.
pochůzce 2010 a 2011
Údaj z plánu péče PR Kanada
Údaj z plánu péče PR Kanada

Silně ohrožený

Údaj z plánu péče PR Kanada

Silně ohrožený

Údaj z plánu péče PR Kanada; IP
2010
Údaj z plánu péče PR Kanada,
PR Trnovec
Údaj z plánu péče PR Kanada
Údaj z plánu péče PR Kanada
Údaj z plánu péče PR Kanada
Údaj z plánu péče PR Kanada

Silně ohrožený
Ohrožený
Ohrožený
Ohrožený
Kriticky
ohrožený
Silně ohrožený

Údaj z plánu péče PR Kanada

Silně ohrožený

Údaj z plánu péče PR Kanada

Silně ohrožený
Silně ohrožený

Údaj z plánu péče PR Kanada
Údaj z plánu péče PR Kanada

Silně ohrožený
Silně ohrožený
Silně ohrožený
Ohrožený

Údaj z plánu péče PR Kanada
Údaj z plánu péče PR Kanada
Údaj z plánu péče PR Kanada
Údaj z plánu péče PR Kanada
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lejsek šedý (Muscicapa striata)
moták pochop (Circus
aeruginosus)
strakapoud prostřední
(Dendrocopos medius)
ťuhýk obecný (Lanius collurio)

Ohrožený
Ohrožený

Údaj z plánu péče PR Kanada
Údaj z plánu péče PR Kanada

Ohrožený

Údaj z plánu péče PR Kanada

Ohrožený

Údaj z plánu péče PR Kanada

2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti
v minulosti, současnosti a blízké budoucnosti
V rámci způsobů využívání krajiny ZCHÚ Kněžpolského lesa a jeho bezprostředního okolí
jsou stěžejní dvě odvětví řízené lidské činnosti - zemědělství a lesnictví. Z historických map
je patrné, že výskyt původních lesů se neomezoval pouze na levý břeh řeky Moravy, jak je
tomu dnes, ale souvislé porosty se vyskytovaly i na pravém břehu v okolí dnešních slepých
ramen. S rozvojem osídlování a zemědělské činnosti obyvatelstva lesů v této krajině ubylo.
K zakládání sídel byl zapotřebí stavební materiál, kterého bylo v lesích dostatek. Zároveň
mýcením lesních porostů vznikaly plochy vhodné pro pěstování plodin. Kdyby nebylo zásahů
člověka, bylo by celé území nivy řeky Moravy pokryto lužními společenstvy s ostrůvky
mokřadů na nejvlhčích místech. Do současné doby se v nivě řeky Moravy zachovaly jen
zbytky komplexu lužních lesů a slepá ramena s vodní vegetací. Značná část úrodných nivních
půd je zorněna. Slepá ramena na území ZCHÚ mají zcela neprůtočný charakter. Při průtocích,
které jsou vyšších než 650 m3/s dochází k přelití hráze řeky Moravy. V tomto případě slouží
ramena jako jímací zařízení. Území odstaveného ramena Koňov je zařazeno do pásma
hygienické ochrany vod 2. stupně se značkou PHO2a. Slouží jako jímací zařízení pro obec
Kněžpole. Také pro Mlač bylo vymezeno pásmo hygienické ochrany vod 2. stupně se
značkou PHO2b s toutéž funkcí.
a) ochrana přírody
Nařízením Okresního úřadu Uherské Hradiště byla v roce 1998 vyhlášena za účelem ochrany
slepého ramene řeky Moravy s vodními a na vodu vázanými společenstvy přírodní rezervace
Kanada. Rameno vzniklo umělým zásahem při regulaci řeky Moravy ve třicátých letech 20.
století. Postupem času se zde vytvořila pozoruhodná společenstva rostlin a živočichů a již od
50. let 20. stol. je území uváděno jako významná botanická a zoologická lokalita s návrhem
na ochranu. V roce 1995 byl vysazen amur bílý (Ctenopharyngodon idella), který svou
potravní specializací na vodní rostliny ohrožuje vzácné druhy rostlin. Více informací je
v platném plánu péče o PR na období 2007 – 2016 (Melicharová, Schneider, 2006).
Na konci roku 2000 vyhlásil Okresní úřad Uherské Hradiště přírodní rezervaci Trnovec.
Cílem bylo zachování lesního typu tvrdého luhu, jeho pestré dřevinné skladby a věkové
diferencovanosti tak, aby se udržely a rozvíjely optimální podmínky pro výskyt ohrožených
druhů rostlin a živočichů. Druhým motivem ochrany je zachování společenstva květnatých
luk s druhovou skladbou původních pomoravních nivních luk. Plán péče platí na léta 2003 –
2012 (Schneider, 2002).
Území je v současnosti vymezeno jako evropsky významná lokalita soustavy NATURA 2000.
b) lesní hospodářství
Většina území je pokryta lesními porosty. Lze se jen dohadovat, jak vypadal les v dávné
minulosti. Je jisté, že původní les nedotčený nebo jen málo dotčený člověkem, zde vypadal
odlišně, i když v dnešní době v porostech dominují listnaté dřeviny přirozené druhové
skladby.
Porosty byly již v dávné minulosti obhospodařovány pouze soustavnou probírkou. Tím
zůstala zachována pestrá dřevinná skladba původních lužních pralesů a věkově i výškově
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diferencovaný lesní porost. V minulosti byly některé části lesa obhospodařovány
výmladkovým způsobem - ve formě pařezin s výstavky. Les se smýtil holosečně s ponecháním
některých jedinců na ploše a z výmladků se zajistila obnova porostu. Tento systém sloužil
především jako zdroj paliva, kvalitnější výřezy byly získávány z výstavků. Průměrný věk
výmladkových porostů byl 30 let. Vzhledem ke změně potřeb sortimentů dříví byl tento
systém opuštěn po 2. světové válce, obmýtí bylo prodlouženo a lesy byly výchovou
převáděny na lesy vysoké. Protože porosty byly z hlediska ekonomického méně zajímavé,
plánované obnovy byly neustále odkládány a kvalitní sortimenty v průběhu minulých
desetiletí výběrem odtěženy.
První písemné zmínky o hospodaření v lesích Uherskohradišťska spadají do 13. století.
Vesnice s polnostmi a lesy patřily církvi – velehradskému klášteru (dle úředních historických
listin obcí). V r. 1371 předal klášter ves Huštěnovice s 3 loukami (Huštěnůvky, Volová,
Drahy) Janovi z Choryně, který vlastnil vesnici ještě v r. 1387. Tehdy klášter vyhradil pro
sebe les a povinnost Huštěnovských robotovat u babického dvora, za to dovolil pobírat z lesa
palivové i stavební dříví.
V 15. století zanikl dvůr v Huštěnovicích a začaly se budovat rybníky. Rybolov se prováděl
v někdejších ramenech Moravy zvaných Jezera. V huštěnovickém katastru se pak připomínají
lovné plochy Brančiny, Trumpetky, Olší, na Hambalkách. Velehradský klášter odprodal
huštěnovickým lidem kus tamějšího lesa na vyklučování a vzdělávání luk - v místě dnešních
Hampalek (Nekuda, 1992). Během husitských válek se natolik zhoršila hospodářská situace,
že byl klášter nucen r. 1467 zastavit královskému městu Uherské Hradiště obce Kněžpole a
Jarošov s přilehlými statky. Městu Uherské Hradiště tak připadlo lesní hospodářství na levém
břehu řeky Moravy o rozloze 379 ha. R. 1528 po několikerém prodloužení zástavní lhůty
pustil klášter vsi trvale. Vesnice zůstaly majetkem uherskohradišťského statku až do r. 1850.
Když byl statek v r. 1850 likvidován, vesnice dále městu nepatřily, ale podstatnou část půdy si
město ponechalo a pronajímalo. Tento stav byl až do roku 1907, pak město pozemky
odprodávalo a r. 1948 zaniklo vlastnictví města. Lesy byly dříve v této oblasti rozsáhlejší,
v letech 1845 – 1870 bylo úřady povoleno vyklučení lesa na pole a louky.
První prameny o lesích uherskohradišťských obsahuje urbář města Uherské Hradiště z r.
1678, podle něj patřily k městu i lesy vsi Kněžpole – les panský s jezerem Netelče, Chrást
jménem Hrádek a Chrást pod Rožňava. Inventář panství z r. 1775 také zmiňuje les
v Kněžpoli. R. 1808 byl proveden odhad lesů uherskohradišťských a je v něm zmínka o dělení
lesů na 2 revíry: jarošovský a podolský. Součástí jarošovského revíru byl i Kněžpolský les
(archiv MěÚ Uherské Hradiště).
Les r. 1948 přešel pod správu státu, vrácen městu Uherské Hradiště byl až v roce 1992 (dle
MěÚ Uherské Hradiště). Toho roku byl spolu s ostatními lesními pozemky města předán do
pronájmu soukromé firmě - Ing. Pištěk, která zde hospodaří dodnes. Nájemní smlouva firmu
opravňuje k těžbám ve smyslu zákona o lesích a LHP. V Kněžpolském lese se momentálně
hospodaří dle aktuálního lesního hospodářského plánu zpracovaného s platností od 1. 1. 2004
do 31. 12. 2013. Přesto, že je obnova porostů prováděna v souladu s lesním hospodářským
plánem, dochází k vytváření nerovnováhy v rozložení věkových stupňů po celém území
Kněžpolského lesa, protože se zvyšuje zastoupení prvního věkového stupně.
Výrazným negativním vlivem na životní prostředí entomofauny a dekompozitorů obecně je
odstraňování starých a usychajících stromů z porostu. V důsledku toho dochází ke snižování
početnosti populací druhů, včetně chráněných.
Vlastní slepá ramena obklopuje lužní les s bohatou skladbou původních dřevin, zastoupen je
dub letní (Quercus robur), jilm vaz (Ulmus laevis), topol bílý (Populus alba) a topol černý
(Populus nigra), vrba křehká (Salix fragilis), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) a jasan
úzkolistý (Fraxinus angustifolia). Závážné poškozování a likvidaci lesních porostů v okolí
tůně způsobuje zdejší populace bobra evropského.
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V současné době je největším negativním vlivem intenzivní prosazování netýkavek netýkavky malokvěté (Impatiens parviflora) a netýkavky žlaznaté (I. glandulifera) v
bylinném podrostu a javoru jasanolistého (Acer negundo) ve stromovém patře.
Všechny porosty jsou zařazeny do kategorie lesa hospodářského, kde je cílem vytvoření
produkčního lesa s vyrovnaným poměrem věkových tříd se smíšenými porostními skupinami,
odolného proti abiotickým a biotickým škodlivým činitelům. Z hlediska statické stability je
výhodnější jednotlivé smíšení více či méně odolných dřevin než smíšení skupinovité.
c) zemědělské hospodaření
Využití zemědělské půdy je koncentrováno především na pravém břehu řeky Moravy, kdy
tvoří celistvé plochy orné půdy v prostoru mrtvých ramen. Dalšími plochami jsou TTP
v severní části ZCHÚ (luční porosty mezi lesním komplexem a „vysílači“). Svým způsobem
je zemědělským využitím i plocha sadů či zahrad, které se v území vyskytují, ale jejich
charakter je spíše rekreační než produkční (malopěstitelé).
Problémem v této zemědělsky obhospodařované krajině bylo v minulosti znečišťování vod
vlivem intenzifikace a chemizace zemědělství. Nesprávným a neúměrným hnojením polí nad
jímacím územím docházelo ke znečišťování podzemních vod, splachy ze zemědělských ploch
se zvyšovalo i množství dusíkatých látek a fosforečnanů v povrchových vodách (zdroj
Koncept péče o ŽP okresu Uherské Hradiště, 1987). Velký podíl na eutrofizaci mělo i
nevhodné vypouštění odpadních vod. V dnešní době je ochrana vod zajištěna – v území je
zbudována ČOV, k neúměrnému hnojení polí v bezprostředním okolí ZCHÚ již nedochází,
eutrofizace sice probíhá, ale v omezené míře.
d) rybníkářství
Rybníky se nevyskytují. Charakter rybníků mají mrtvá ramena, především Uhliska.
e) myslivost
Na území ZCHÚ je provozována myslivost. Myslivecké sdružení Kněžpole tu hospodaří
přes 50 let. V letech 1965 – 1985 byla v rámci jeho činnosti v lese zřízena bažantnice, ale
jelikož nebyla ve výsledku dostatečně ekonomicky efektivní, od tohoto záměru se upustilo.
V minulosti nastal problém masového přezvěření, byly zjištěny velké škody na porostech
v důsledku vysokého tlaku zvěře. V r. 2003 proběhlo kontrolní sčítání městským úřadem a
byla nařízena redukce počtu zvěře. V průběhu následujících čtyř let byl stav zvěře redukován.
V současnosti jsou již škody způsobené zvěří přípustné a může docházet i k odrůstání
přirozeného zmlazení.
f) rybářství
Na slepá ramena Moravy i vlastní řeku Moravu je vázán především sportovní rybolov.
Rybářské revíry spadají pod Moravský rybářský svaz, místní organizaci Uherské Hradiště.
Jedná se o mimopstruhové revíry.
MO MRS UH obhospodařuje dva mimopstruhové revíry, které zasahují do ZCHÚ - Morava
10 a Morava 10 A. Jedná se vesměs o slepá ramena řeky Moravy. Revír M 10 tvoří samotná
řeka Morava a Baťův plavební kanál. Ke všem revírům se dá přijet po polních cestách
automobilem či na kole přímo z Uh. Hradiště.
Jako nástraha na kapry se nejčastěji používá kukuřice, brambor, rohlík a foukačka. Lov na
boilies je v současné době rozšířen na řece Moravě. Vhodnou nástrahou na amury jsou třešně,
mirabelky a trnky.
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461 094 MORAVA 10 (9,0 km/54 ha)
Popis revíru: Přítok Dunaje.Od silničního mostu Staré Město-Uherské Hradiště až k jezu ve
Spytihněvi mimo Březnici a potok Smilný. K revíru patří plavební kanál od vtoku do Moravy
ve Starém Městě až k jezu ve Spytihněvi.
Zarybnění: kapr obecný (Cyprinus carpio), cejn velký (Abramis brama), štika obecná (Esox
lucius), candát obecný (Stizostedion lucioperca), sumec velký (Silurus glanis), okoun říční
(Perca fluviatilis), amur bílý (Ctenopharyngodon idella), bolen dravý (Aspius aspius), jelec
tloušť (Leuciscus cephalus), mník jednovousý (Lota lota), ostroretka stěhovavá
(Chondrostoma nasus), bílá ryba
Míra štiky 55 cm, sumce 90 cm.
461 095 MORAVA 10 A (- km/41 ha)
Popis revíru: Revír tvoří uvedená ramena.
 Kobylisa, Staré Město, 1,0 ha
 Mlač, Huštěnovice, 1,0 ha
 Koňov, Huštěnovice, 5,0 ha
 Výrovka , Huštěnovice, 3,0 ha
 Blata, Huštěnovice, 1,0 ha
 Uhliska, Huštěnovice, 13,0 ha
 Babice, 1 Babice , 3,0 ha
 Babice, 2 Babice, 3,0 ha
 štěrkopískoviště, Topolná, 7,0 ha
 Mařacké, Uh. Hradiště, 1,0 ha
 Březolupy rybník, Březolupy, 2,5 ha
Na rameni Mařackém v k.ú. Uherské Hradiště (1,0 ha) je lov povolen z pravého břehu ramene
( ze strany objektu OTMA a CTZ).
Míra štiky 60 cm, sumce 90 cm.
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g) rekreace a sport
Území ZCHÚ (zejména vodní plochy) má značný rekreační potenciál, pro návštěvníky je
velice atraktivní. Slepá ramena jsou hojně využívána k rybaření, na některých z nich stojí
rekreační chatky. V lokalitě Jezero Uhliska je intenzivně rekreačně využívanou lokalitou. Na
břehu vodní plocha Uhliska je rozmístěna početná chatová kolonie. Pro rekreaci má
nezanedbatelný význam. Z hlediska koexistence ochrany přírody a rekreačního využívání je
důležité, že se na lokalitě vyskytují některé druhy živočichů (např. užovka obojková), které
jsou k antropickému tlaku tolerantnější a že se v bezprostředním okolí plochy Uhliska nachází
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další slepá ramena. Ta jsou rekreačně zatížena méně a umožňují rozvoj vegetace na slepá
ramena přirozeně vázána.
h) těžba nerostných surovin
Nevyskytuje se.
i) jiné způsoby využívání
Významnou roli v celé oblasti hraje voda. Díky postupné intenzifikaci zemědělství a
k odlesňování říční krajiny člověk výrazným způsobem ovlivňoval vodní režim říční krajiny a
retenční schopnost krajiny. Při vyšších srážkových úhrnech docházelo k
nekontrolovatelnému rozlivu řek na okolní zemědělské pozemky a povodňové vlny působily
rozsáhlé škody na lidských sídlech a majetku. Ve snaze zabránit škodám na majetku začal
člověk budovat první protipovodňová opatření. Zpočátku prvky jednoduchých konstrukcí
(valy) v pozdější době nahradily regulace říčních koryt velkého rozsahu. Katastrofické
povodně na Moravě v 19. století byly hybnou silou k realizaci regulace koryta řeky Moravy
ve 20. a 30. letech 20. století (Šimčíková, 2009). Řeka Morava původně meandrovala v široké
údolní nivě. V současné době je na území ZCHÚ zcela regulována a má upravené koryto na
ochranu před stoletým průtokem. Regulací řeky Moravy došlo k napřímení toku a odříznutí
říčních meandrů.

Původní a současné koryto řeky Moravy – historická mapa z let 1832-1856 vs. současná ortofotomapa (zdroj:
http://www.mapy.cz/)
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Kopie návrhu regulace řeky Moravy v trati Jarošov

Zásahy do vodního režimu ovlivňovaly také úroveň hladiny podzemní vody. Snížením
hladiny přestalo docházet k přímé komunikaci lužního lesa a přilehlých porostů s vodním
tokem. Význam území Kněžpolského lesa je ve využívání jako zdroje pitné vody (zvodnělé
kvartérní sedimenty jsou pro svůj význam vyhlášeny jako CHOPAV). Vodárenským jímáním
a čerpáním je pokles úrovně hladiny podzemní vody významně ovlivňován. Podzemní vody
jsou zde využívány intenzivně. Kněžpolský les je jímacím územím od 40. let 20. století a
zásobuje vodou město Uherské Hradiště a okolní obce. Z Kněžpolského lesa je odebíráno pro
zásobování obyvatelstva a průmyslu 117 l/s. Jímací území Kněžpole je rozděleno na 4 dílčí
jímací území, které zahrnuje 45 jímacích studní.
V současné době je v provozu 28 jímacích studní, jímací území Kněžpole mají vyhlášena
pásma hygienické ochrany I. a II. stupně.

Vodárenské rozčlenění JÚ Kněžpole (Sovadina, 2005)
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Obr.č. 3 – Rozmístění vrtů a studen v Kněžpolském lese (Sovadina, 2005)
1 – průzkumné vrty z roku 1957; 2 – jímací vrty (studny);
3 – pozorovací vrty; 4 - sběrné studny

Snížení hladiny podzemní vody vodárenským jímáním a čerpáním a zamezení životodárných
záplav, způsobených úpravou řeky Moravy i menších vodních toků (Březnice a Búravy)
znamenalo významné ohrožení lužního lesa. Úpravami toků se zamezila i sedimentace
povodňových kalů, přinášející luhu nezbytné živiny. Příznaky chřadnutí lužních lesů byly
zjevné zejména v okolí vrtů v jímacím území, kdy docházelo k usychání výsadeb sazenic
dřevin. Úrovně hladiny spodní vody jsou mimo období extrémních povodňových stavů
zaklesnuty pod hranici kapilárního vzlínání v těchto štěrkových vrstvách. Nedostatek vláhy se
negativně projevoval na kvalitě dřevin. Pro zachování lužních ekosystémů bylo rozhodnuto,
že je naprosto nezbytné stabilizovat hydrologické poměry. Vznikl projekt zavodňování
Kněžpolského lesa (2010).
Les byl v minulosti zavlažován šestikilometrovým systémem umělých kanálů. Voda byla
přiváděna od spytihněvského jezu. Tehdy se jako zdroj využívala řeka Morava, což
v současnosti není možné díky zaklesnutí její normální hladiny. Většina ze soustavy
zavlažovacích kanálů však byla v minulém století zanesena, zarostla vegetací a původnímu
účelu přestala sloužit. V rámci projektu byly v území vytipovány hlavní kanály, které by
efektivně zavodňovaly celé řešené území. Některé úseky původních kanálů byly funkční a
mohly zůstat bez úprav, jiné bylo zapotřebí vyhloubit a rozšířit. Původní propustky se musely
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zrekonstruovat, jelikož byly v dezolátním stavu. Na řece Búravě byly vybudovány 2 odběrné
objekty a jeden regulační objekt. Celková délka nového systému kanálů je 5,685 km. Projekt
má za cíl zabránit usychání mladých lesních porostů využitím přebytku vody při jarním tání
nebo při přívalových deštích a dosáhnout tak znovuobnovení přirozeného zavodňování lesa.

Schéma kanálů (Horký, 2009)
Se zavodňováním se počítá při zvýšených stavech vody v toku Búravy, přibližně 3x do roka.
Při průtocích vyšších než 0,3 m3/s se čerpáním bude přepouštět část vody z Búravy do
Kněžpolského lesa a využívat k povodňování (Horký, 2009).
Pro další fázi projektu je připraven záměr na zbudování soustavy turistických odpočívadel,
naučné stezky kolem hlavní aleje a zřízení mokřadu, kde by mohli návštěvníci pozorovat
vzácné druhy živočichů lužního lesa.
2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy
1. Koncepce ochrany přírody a krajiny Zlínského kraje – Arvita P spol. s r.o.
2. Plán oblasti povodí Moravy (2010-2015)
3. Koncepce řešení protipovodňové ochrany na území zlínského kraje, Hydroprojekt CZ
a.s., srpen 2007 (http://www.kr-zlinsky.cz/ppo/soubory_html/C.html)
4. Zásady územního rozvoje pro Zlínský kraj (vydalo Zastupitelstvo Zlínského kraje dne
10. 9. 2008 usnesením č. 0761/Z23/08 a nabylo účinnosti dne 23. 10. 2008)
5. Studie rozvoje zemědělské výroby ve Zlínském kraji (2003)
6. Program rozvoje cestovního ruchu ve Zlínském kraji (2006 - 2013)
7. Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje (2010 - 2012)
8. Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009 – 2020
9. Strategie rozvoje venkova Zlínského kraje (2010 – 2015)
10. Studie o lesním hospodářství (z roku 2002)
11. Koncept péče o ŽP okresu Uherské Hradiště, 1987
12. Územní plány obcí Nedakonice, Kostelany nad Moravou dostupné z http://www.krzlinsky.cz/docDetail.aspx?docid=119169&doctype=ART&nid=3023&cpi=1
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13. Uherský Ostroh - Územní plán, Koncept Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj
území, říjen 2010.
14. Aktuální územní plán města Kunovice - aktualizace po změně č. 1 a 2 - březen 2010.
Dostupný z http://www.mesto-kunovice.cz/sites/mestokunovice.cz/files/UP_aktualni_ZM1Aa2_brezen_2009.pdf
15. Aktuální územní plán města Ostrožská Nová Ves (listopad 1998, po změně č. 1 z roku
2000). Dostupný z http://www.onves.cz/files/docs/up-onv.jpg
16. Územní plán městysu Polešovice z roku 2000. Dostupný z
http://www.polesovice.cz/doc/cms/261/
17. Územní plán Staré Město u Uherského Hradiště. Dostupný z http://gis.mestouh.cz/tms/upd_z2/index.php?client_type=map_resize&strange_opener=0
18. Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020. Dostupný z
http://dataplan.info/img_upload/7bdb1584e3b8a53d337518d988763f8d/UH_SPRM.p
df
19. ORPL PLO 35 Jihomoravské úvaly, platnost od 1. 1. 1999 do 31. 12. 2018
2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch
2.4.1 Základní údaje o lesích
Přírodní lesní oblast
Lesní hospodářský celek /
zařizovací obvod
Výměra LHC (zařizovacího
obvodu) v ZCHÚ (ha)
Období platnosti LHP
Organizace lesního hospodářství
Nižší organizační jednotka

PLO 35 – Jihomoravské úvaly
608405 Město Uherské Hradiště
329,0729 ha
1.1.2004 – 31.12.2013

Přehled výměr a zastoupení souborů lesních typů
Přírodní lesní oblast: 35 Jihomoravské úvaly
Soubor lesních
Název SLT
Přirozená dřevinná skladba SLT
typů (SLT)
1L
Jilmový luh
DB 35-65, HB 0-10, OS+,JV1-6, JS
10-25, LP2-15, JL 10-30, TP+10,
VR+5, BB 0-5, OLL+-5
1G
Vrbová olšina
BŘ+-5, JV+-5, JL+15, TP+35, VR 6095
Celkem

Výměra
(ha)
328,0668

Podíl (%)

1,0061

0,31

99,69

100 %

Zdroj: Rámcové zásady lesního hospodaření pro typy přírodních stanovišť v územích
soustavy Natura 2000 v ČR – základní doporučení pro hospodářské soubory (MŽP, AOPK
ČR, 2004), publikováno v edici PLANETA 2004, ročník, XII, číslo 3/2004, ISSN 1213-3393
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Mapa lesních typů v ZCHÚ Kněžpolský les

Zastoupení dřevin v porostech ZCHÚ
Název dřeviny

Zkr.

Současné Přirozené
zast.(%) zast.(%)

DB

Dub letní

57,6

BR

Bříza bělokorá

0,80

35 – 60
+

LP

Lípa srdčitá

4,60

2 – 10

HB

Habr obecný

7,80

0 - 10

OS

Topol osika

2,40

+

TP

Topol sp.

3,60

15 – 20

JL

Jilm sp.

1,40

10 – 15

JV

Javor mléč

0,10

+-5

BBK

Javor babyka

1,90

0–5

JS

Jasan ztepilý

7,90

10 - 15

JSU

Jasan úzkolistý

3,10

5 - 10

OL

Olše lepkavá

1,20

+-5

KL

Javor klen

0,10

+

VR

Vrby sp.

0,40

+-10

JVJ

Javor jasanolistý

1,90

0

AK

Trnovník akát

0,60

ORC

Ořesák černý

4,6

0
0

„+„ – dřevina v příměsi
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Přílohy:
- mapa dílčích ploch a objektů – příloha č. M3
- mapa stupňů přirozenosti lesních porostů se zákresem porostů ponechaných samovolnému
vývoji – příloha č. M5
2.4.2 Základní údaje o rybnících, vodních nádržích a tocích
Kromě řeky Moravy a menších toků Burava a Březnice se v ZCHÚ nalézají slepá ramena,
která jsou pozůstatkem původně meandrující Moravy.
Vodní plochy, tůně, odstavená říční ramena

V rámci ZCHÚ je možné za cenná považovat Huštěnovická ramena, které tvoří původní
mozaika společenstev slepých ramen Moravy a jejich doprovodné vegetace, tvořená
makrofytní vegetací přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, rákosinami eutrofních
stojatých vod a fragmentů měkkého luhu nížinných řek. Huštěnovická ramena tvoří čtyři
slepá ramena, odstavená při regulaci řeky Moravy. Všechny mají obdobný charakter. Jsou
plošně nevelká, leží na pravém břehu řeky, od níž jsou odděleny ochrannou hrází. Obklopuje
je orná půda, a to i z vnitřní strany meandru (navrženo jako vymezené ochranné pásmo).
Vlastní vodní plocha tvoří biotop V1F - Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a
mezotrofních stojatých vod – ostatní porosty, resp. V1G - Makrofytní vegetace přirozeně
eutrofních a mezotrofních stojatých vod bez významných makrofyt. Obklopená je pásem
biotopu L2.4 - měkké luhy nížinných řek. Místy jsou vyvinuta společenstva M1.1 – Rákosiny
eutrofních stojatých vod.
Nejsevernější ze zájmových ramen jsou Blata, dále směrem k jihu Koňov, Výrovka a téměř
zazemněné rameno Mlač.
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Název rybníka (nádrže)
Katastrální plocha
Využitelná vodní plocha
Vlastník rybníka
Uživatel rybníka
Rybářský revír
Správce rybářského revíru
Průtočnost – doba zdržení

Blata
5448,7 m2
1,0 ha
ČR
Povodí Moravy, s. p.
Morava 10A, ev. číslo revíru: 461 095
Moravský rybářský svaz, o.s. místní organizace Uherské Hradiště

Název rybníka (nádrže)
Katastrální plocha
Využitelná vodní plocha
Vlastník rybníka
Uživatel rybníka
Rybářský revír
Správce rybářského revíru
Průtočnost – doba zdržení

Koňov
33093 m2
5,0 ha
ČR
Povodí Moravy, s. p.
Morava 10A, ev. číslo revíru: 461 095
Moravský rybářský svaz, o.s. místní organizace Uherské Hradiště

Název rybníka (nádrže)
Katastrální plocha
Využitelná vodní plocha
Vlastník rybníka
Uživatel rybníka
Rybářský revír
Správce rybářského revíru
Průtočnost – doba zdržení

Výrovka
57982 m2
3,0 ha
ČR
Povodí Moravy, s. p.
Morava 10A, ev. číslo revíru: 461 095
Moravský rybářský svaz, o.s. místní organizace Uherské Hradiště

Název rybníka (nádrže)
Katastrální plocha
Využitelná vodní plocha
Vlastník rybníka
Uživatel rybníka
Rybářský revír
Správce rybářského revíru
Průtočnost – doba zdržení

Mlač
1,0 ha
ČR
Povodí Moravy, s. p.
Morava 10A, ev. číslo revíru: 461 095
Moravský rybářský svaz, o.s. místní organizace Uherské Hradiště

Na území ZCHÚ jsou další slepá ramena, která ale nejsou hodnocena tak dobře. Zvláště
Uhliska jsou vysloveně rekreační nádrží, avšak v rámci IP zde byl zaznamenán největší počet
hořavky duhové.
Název rybníka (nádrže)
Katastrální plocha
Využitelná vodní plocha
Vlastník rybníka
Uživatel rybníka
Rybářský revír
Správce rybářského revíru
Průtočnost – doba zdržení

Uhliska
156839,8 m2
13,0 ha
ČR
Povodí Moravy, s. p.
Morava 10A, ev. číslo revíru: 461 095
Moravský rybářský svaz, o.s. místní organizace Uherské Hradiště
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Název rybníka (nádrže)
Katastrální plocha
Využitelná vodní plocha
Vlastník rybníka
Uživatel rybníka
Rybářský revír
Správce rybářského revíru
Průtočnost – doba zdržení

Babice I
36982 m2
3,0 ha
ČR
Povodí Moravy, s. p.
Morava 10A, ev. číslo revíru: 461 095
Moravský rybářský svaz, o.s. místní organizace Uherské Hradiště

Název rybníka (nádrže)
Katastrální plocha
Využitelná vodní plocha
Vlastník rybníka
Uživatel rybníka
Rybářský revír
Správce rybářského revíru
Průtočnost – doba zdržení

Babice II
24999 m2
3,0 ha
ČR
Povodí Moravy, s. p.
Morava 10A, ev. číslo revíru: 461 095
Moravský rybářský svaz, o.s. místní organizace Uherské Hradiště

Toky
Název vodního toku
Číslo hydrologického pořadí
Úsek dotčený ochranou
(řkm od–do)
Charakter toku
Správce toku
Správce rybářského revíru
Rybářský revír
Zarybňovací plán

Morava
4-13-01-056/0, 4-13-01-060/0, 4-13-01-064/0, 4-13-01-076/0

Název vodního toku
Číslo hydrologického pořadí
Úsek dotčený ochranou
(řkm od–do)
Charakter toku
Správce toku
Správce rybářského revíru
Rybářský revír
Zarybňovací plán

Burava
4-13-01-074/0

Název vodního toku
Číslo hydrologického pořadí
Úsek dotčený ochranou
(řkm od–do)
Charakter toku
Správce toku
Správce rybářského revíru
Rybářský revír
Zarybňovací plán

Březnice
4-13-01-071/0, 4-13-01-075/0

Úsek v ELV - 4 112 m
kaprové vody
Povodí Moravy, s. p.
Moravský rybářský svaz, o.s. místní organizace Uherské Hradiště
Morava 10, ev. číslo revíru: 461 094

Úsek v ELV - 1 100 m
kaprové vody
Dříve ZVHS, dnes pravděpodobně Povodí Moravy, s. p.

Úsek v ELV - 928 m
kaprové vody
Povodí Moravy, s. p.

2.4.3 Základní údaje o útvarech neživé přírody
V území se nevyskytují žádné útvary neživé přírody, které by zasluhovaly pozornost.
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2.4.4 Základní údaje o nelesních pozemcích
Kromě lesních pozemků se v ZCHÚ nalézají plochy vodní a zemědělské. Vodní plochy jsou
popsány výše. Zemědělský půdní fond tvoří zčásti orná půda, zčásti trvalé travní porosty
intenzivní i extenzivní.
Bližší údaje jsou v popisu dílčích ploch a jako příloha v tabulce s návrhem opatření pro dílčí
plochy.
2.5 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních ochranářských zásahů do území
a závěry pro další postup
Současné vymezení ZCHÚ je výsledkem mapování biotopů a jejich ochranou v rámci
soustavy NATURA 2000. V minulosti byly veškeré aktivity ochrany přírody směřovány
pouze do lokalit MZCHÚ (PR Trnovec a PR Kanada).
Jelikož aktuální inventarizační průzkum páchníka v ZCHÚ se nezmiňuje o možnosti výskytu
tohoto předmětu ochrany v sadu v PR Kanada (informační tabule u PR Kanada rovněž
páchníka uvádí), je potřebné tuto lokalitu prověřit.
Vzhledem k tomu, že se v současnosti jedná o hospodářsky využívané lesní porosty a
s ohledem na nadnárodní zájem ochrany přírody, bude nutno přehodnotit a upravit směrnice
hospodaření v zájmovém území.
V současnosti ohrožují předmět ochrany především tyto faktory:
•
nevhodné formy lesního hospodaření (holosečná těžba a nešetrně
provedené
přibližování dřeva, místy nevhodná druhová skladba z nepůvodních dřevin),
•
destrukce přirozeného zmlazení zvěří
Poznámka: Jako vhodné se jeví vyhlášení lesních porostů za lesy zvláštního určení
(subkategorie 32a – lesy v prvních zónách chráněných krajinných oblastí a lesy v přírodních
rezervacích, přírodních památkách; případně subkategorie 32f – lesy potřebné k zachování
biologické rozmanitosti).
2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize
Pro většinu společenstev v krajině, zejména pro společenstva luhů, je zásadním elementem
voda. Vodní režim je zde ohrožen regulací toku a jeho zahloubením, nadměrným čerpáním
pitné vody, případně kombinací těchto dvou faktorů. Jako nejzávažnější, s prioritním zájmem,
se jeví protipovodňová ochrana, která převažuje nad zájmem ochrany přírody. Těmito
úpravami je však zasahováno velmi závažně do přirozeného vodního režimu oblasti a v praxi
tyto zásahy vyvolávají negativní dopady na vodní ekosystémy. Nepříznivý vliv regulací
spočívá především v tom, že v napřímeném korytě dochází ke zkrácení břehové linie, k
redukci ekologické rozmanitosti toku a ke zmenšení vodní plochy, což nutně vede ke snížení
produktivity vodního prostředí. Dále je zrychlen odtok, snižuje se celkový objem vody,
vznikají deficitní vodní stavy s minimálními průtoky, dochází k vysoké kulminaci
povodňových vln v úsecích pod regulovanými partiemi, snižuje se samočisticí schopnost
vody, mizí původní břehové porosty a zanikají zaplavovaná území, významná pro řadu
rostlinných i živočišných druhů. Snahou do budoucna je přivedení vody zpět do lesa
systémem vodních kanálů, tlumení velkých vod v Moravě rozlivem do porostů.
Dalším negativním vlivem je odříznutí většiny biotopu T1.1 oplocením ochranného pásma
vysílače (nejsevernější část ZCHÚ Kněžpolský les). Oplocením tak došlo ke fragmentaci
biotopu. Jiné podstatné vlivy tento jev nemá.
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Velmi ožehavý problém v praxi ochrany přírody, významný i pro uplatnění vhodného
managementu břehových porostů jsou škody působené chráněnými druhy živočichů.
V ZCHÚ Kněžpolský les, konkrétně v mrtvých ramenech, se jedná o zvýšený výskyt
populace bobra evropského (Castor fiber). Jeho hlavní potravou jsou dřeviny měkkého luhu vrby (Salix. spp.) nebo topoly (Populus spp.).
Z hlediska výše uvedených skutečností lze vymezit hlavní střety ochrany přírody s dalším
využíváním území ZCHÚ:
 střety při plánování a realizaci opatření na ochranu před povodněmi
 střety mezi ochranou přírody a požadavkem na zásobování obyvatel pitnou vodou
 střety ochrany přírody a zemědělského využití území (intenzivní zemědělství, eroze
půd, splachy, eutrofizace, znečišťování vod)
 střety ochrany přírody a lesnického využití území (důraz na hospodářsky-produkční
funkce lesa, přezvěření)
 požadavek ochrany přírody na ponechání určitého množství stojících stromů na dožití
(až po totální rozpad), stejně jako ponechání jisté části dřevní hmoty v porostech
(nejen klest ale i části kmenů)
 střety ochrany přírody a rybářství
 střety ochrany přírody s rekreačním využíváním krajiny (především slepá ramena na
pravém břehu Moravy, zvláště pak Uhliska).
 ochrana významných biotopů vs. jejich destrukce chráněnými druhy živočichů
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3. Plán zásahů a opatření
3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ
Zamezit šíření nepůvodních dřevin. Stávající nepůvodní porosty postupně nahrazovat porosty
s přirozenou druhovou skladbou. Zvýšit mýtní věk porostů a preferovat probírkovou těžbu na
úkor plošné. Zvýšit hladinu spodní vody a v jarních měsících umožnit záplavy. V případě luk
je žádoucí pravidelné kosení a odstraňování biomasy.
3.1.1 Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání
a) péče o lesy
Aktuální stav přístupu k péči o plošně rozsáhlé, převážně lesní evropsky významné
lokality
Rámcové zásady péče o lesy na území PP Kněžpolský les vychází jednak z rámcových zásad
hospodaření pro zastoupené hospodářské soubory, jak jsou uvedeny v
 Oblastním plánu rozvoje lesů pro přírodní lesní oblast 35 – Dolnomoravské úvaly
a dále z publikací
 KOLEKTIV: Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v evropsky
významných lokalitách soustavy NATURA 2000. Ministerstvo životního prostředí,
Praha. 2006
Ochrana typů přírodních stanovišť je vnímána ve dvou úrovních:
1. nezhoršení současného stavu a z toho vyplývající nezbytná opatření,
2. případné zlepšování současného stavu a z toho vyplývající doporučení, jejichž realizace je
dobrovolná.
1. Souhrn opatření, nezbytných pro udržení příznivého stavu typů lesních přírodních
stanovišť představujících předměty ochrany v konkrétních evropsky významných
lokalitách
a) Zachovat výměru (plochu) jednotlivých typů přírodních stanovišť reprezentujících
předměty ochrany v konkrétních evropsky významných lokalitách a uchovat přirozenou
biologickou rozmanitost těchto typů stanovišť v celé její šíři.
b) Nesnižovat celkové zastoupení dřevin přirozené druhové skladby není-li dále uvedeno
jinak. Cílové zastoupení dřevin přirozené druhové skladby na konkrétních souborech lesních
typů přednostně odvozovat od modelů předpokládané přirozené druhové skladby (viz
Hospodářská doporučení podle hospodářských souborů a podsouborů v příloze Lesnické
práce č. 1/97). Pro zohlednění regionálních odlišností lze v konkrétních případech, po dohodě
s orgány ochrany přírody, využít modely PDS zpracované pro jednotlivé přírodní lesní oblasti
(PLO) v rámci oblastních plánů rozvoje lesa (OPRL).
c) Nezvyšovat celkové zastoupení geograficky nepůvodních dřevin
d) Šetřit a podporovat vitální jedince málo početných populací dřevin přirozené druhové
skladby. Zvýšenou pozornost věnovat zachování populací ustupujících dříve významných
porostotvorných druhů dřevin (např. původních druhů jilmů, topolu černého aj.) na
stanovištích jejich přirozeného výskytu.
e) Při dostatečném zastoupení dřevin přirozené druhové skladby a za příznivých porostních a
stanovištních podmínek obnovovat les přednostně cestou přirozené obnovy, nebude-li
z důvodu uchování příznivého stavu určitého typu přírodního stanoviště mezi příslušným
orgánem ochrany přírody a vlastníkem lesa dohodnuto jinak.
f) Mimo stávající obory usilovat o dosažení stavů zvěře, které při rozsahu následné ochrany
porostů podle § 5 odst. 1 vyhlášky č. 101/1996 Sb. umožní bezproblémové odrůstání
přirozeného zmlazení všech zastoupených dřevin přirozené druhové skladby.
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g) Těžbu a soustřeďování dříví přednostně provádět za dostatečné únosnosti půdy (za
vhodných klimatických podmínek) technologiemi minimalizujícími poškození půdy, bylinné
a dřevinné vegetace.
h) Nezavádět nové intenzivní chovy zvěře (např. obory, bažantnice, farmové chovy) na
plochách (segmentech) přírodních typů stanovišť reprezentujících předměty ochrany
v konkrétní evropsky významných lokalitách.
i) Podporovat rozrůzněnou věkovou a prostorovou strukturu lesa především
prostřednictvím maloplošných obnovních prvků a prodloužením obnovní doby
j) Zajišťovat účinnou ochranu kultur a přirozeného zmlazení dřevin přirozené druhové
skladby proti poškozování zvěří minimálně v rozsahu daném § 5 odst. 1. vyhlášky č.
101/1996 Sb.
2. Opatření doporučená pro zlepšování stavu typů lesních přírodních stanovišť
v evropsky významných lokalitách
Na úrovni porostních skupin reprezentujících typy lesních přírodních stanovišť, které
jsou v konkrétních evropsky významných lokalitách předměty ochrany:
a) Vnášet chybějící dřeviny přirozené druhové skladby, zejména na typech přírodních
stanovišť s přirozeně pestrou dřevinnou skladbou.
b) Zvyšovat celkové zastoupení dřevin přirozené druhové skladby. Cílové zastoupení dřevin
přirozené druhové skladby na konkrétních souborech lesních typů přednostně odvozovat od
modelů předpokládané přirozené druhové skladby (viz Hospodářská doporučení podle
hospodářských souborů a podsouborů v příloze Lesnické práce č. 1/97).
c) Udržovat a podle možností daných zejména současnou dřevinnou skladbou a stanovištními
podmínkami vytvářet maloplošně rozrůzněnou věkovou a prostorovou strukturu lesa (např.
zakládáním menších obnovních prvků, ponecháváním nedomýcených jedinců či skupin dřevin
přirozené druhové skladby atd.). K dosažení věkové (tloušťkové, výškové) diferenciace lesa
využívat co nejdelší obnovní doby (v souladu s vyhláškou č. 83/1996 Sb.).
d) Při obnově porostů maximálně šetřit a využít případné přirozené zmlazení dřevin přirozené
druhové skladby.
e) Při umělé obnově dřevin přirozené druhové skladby přednostně používat reprodukční
materiál místního původu, tzn. ze stejné přírodní lesní oblasti a ze stejného lesního
vegetačního stupně s možným posunem v souladu s platnou právní úpravou (např. zákon č.
289/1995 Sb., zákon č. 149/2003 Sb.).
f) Šetřit při obnově lesa dřeviny přirozené druhové skladby tvořící lesní pláště na hranicích s
jinými než lesními pozemky.
g) Ponechávat jedince nebo skupiny dřevin přirozené druhové skladby fyzickému dožití a do
rozpadu dřevní hmoty v množství dohodnutém mezi vlastníkem lesa a příslušným orgánem
ochrany přírody. Současně je nutno respektovat principy ochrany lesa.
h) Úmyslnou mýtní těžbu přednostně provádět mimo období od 1. 4. do 31. 7. běžného
kalendářního roku.
i) Zajišťovat v případě potřeby účinnou ochranu kultur a nadějného přirozeného zmlazení
dřevin přirozené druhové skladby proti poškozování zvěří nad rámec § 5 odst. 1. vyhlášky č.
101/1996 Sb.
L2.3 – Tvrdé luhy nížinných řek
Ohrožující faktory:
• necitlivé regulace vodních toků, odvodňování pozemků
• přeměna druhové skladby porostů na porosty geograficky nepůvodních dřevin
• výsadby dřevin křížících se s původními druhy (hybridní topoly)
• šíření invazních dřevin – javor jasanolistý (Acer negundo)
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• vysoké stavy spárkaté zvěře
Specifické priority, opatření a doporučení ve vztahu k ochraně typu přírodního
stanoviště (nad rámec ustanovení shrnutých v kapitole 1.)
Priority ochrany typu přírodního stanoviště:
• v odůvodněných případech obnovit vodní režim nezbytný pro zachování příznivého stavu
tohoto typu přírodního stanoviště
Opatření nezbytná pro udržení dochovaného stavu:
• šetřit porostní podúroveň a keře
Doporučení pro zlepšení dochovaného stavu:
• podle charakteru a rozlohy biotopů upřednostňovat velikost holých sečí do 1 ha
• ve vybraných porostech zachovat, případně obnovit tradiční obhospodařování lesa formou
pařezin či lesa středního
• porostní skupiny s druhově bohatou skladbou dřevin přednostně obnovovat opět na porostní
skupiny smíšené se zastoupením většího počtu druhů dřevin přirozené druhové skladby
• při obnově lesa netěžit břehové porosty vodních toků s výjimkou výběru (druhového,
tvarového, zdravotního) jednotlivých dřevin a nezbytné údržby břehových porostů (riziko
překážky a omezení průtoku nebo vzniku břehových nátrží vývratem stromu)
L2.4 – Měkké luhy nížinných řek
Ohrožující faktory:
• nevhodné zásahy do vodního režimu krajiny
• přeměna druhové skladby porostů na porosty geograficky nepůvodních dřevin
• výsadby dřevin křížících se s původními druhy (hybridní topoly)
• šíření invazních dřevin – javor jasanolistý (Acer negundo)
• vysoké stavy spárkaté zvěře
Specifické priority, opatření a doporučení ve vztahu k ochraně typu přírodního
stanoviště (nad rámec ustanovení shrnutých v kapitole 1.)
Priority ochrany typu přírodního stanoviště:
• v odůvodněných případech obnovit vodní režim nezbytný pro zachování příznivého stavu
tohoto typu přírodního stanoviště
Opatření nezbytná pro udržení dochovaného stavu:
• porostní skupiny s druhově bohatou skladbou dřevin přednostně obnovovat opět na porostní
skupiny smíšené se zastoupením většího počtu druhů dřevin přirozené druhové skladby
Doporučení pro zlepšení dochovaného stavu:
• lesy původních druhů dřevin o dohodě mezi vlastníkem lesa a orgánem ochrany přírody
navrhnout k zařazení do kategorie lesů zvláštního určení (§8 odst.2 písm.f zákona č. 289/1995
Sb. o lesích).
• podle charakteru a rozlohy biotopů upřednostňovat velikost holých sečí do 1 ha
• ve vybraných porostech zachovat, případně obnovit tradiční obhospodařování lesa formou
pařezin či lesa středního
• při obnově lesa netěžit břehové porosty vodních toků s výjimkou výběru (druhového,
tvarového, zdravotního) jednotlivých dřevin a nezbytné údržby břehových porostů (riziko
překážky a omezení průtoku nebo vzniku břehových nátrží vývratem stromu)
• stanoviště L2.4 – unikátní zachovalé porosty dřevin přirozené druhové skladby ponechávat
po dohodě mezi vlastníkem lesa a příslušným orgánem ochrany přírody bez úmyslných
těžebních zásahů
Přílohy:
- mapa stupňů přirozenosti lesních porostů – příloha č. M5
- rámcové směrnice hospodaření
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b) péče o rybníky (nádrže) a vodní toky
Vodní toky nevyžadují speciální péči. Pouze v PHO vodního zdroje je třeba postupovat dle
příslušných předpisů. Rybníky nejsou přítomny, avšak jejich funkci plní slepá ramena řeky
Moravy. Pokud by se uvažovalo o odtěžení nánosů (případně prohloubení stávajících ramen),
je třeba s ohledem na výskyt hořavky zajistit, aby práce spojené s přímým zásahem do
vodního prostředí neprobíhaly v době tření hořavek a vývoje raných stádií plůdku (duben –
červenec), ideální doba je na podzim (září – listopad). Při odstraňování nánosu je potřeba
vyloučit možnost nasátí hořavek, mlžů a dalších větších vodních živočichů spolu se
sedimentem, proto síla sacího zařízení musí být nastavena přiměřeně a na sací hadici je
nezbytné instalovat síto o velikosti ok 0,5 – 1 cm.
c) péče o nelesní pozemky
Rámcové směrnice péče o nelesní pozemky vychází z publikace
HÁKOVÁ A., KLAUDISOVÁ A., SÁDLO J. (eds.) 2004: Zásady péče o nelesní biotopy v
rámci soustavy Natura 2000. PLANETA XII, 3/2004 – druhá část. Ministerstvo životního
prostředí, Praha.
T1.1 – ovsíkové mezofilní louky

Upřesňující poznámky
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VHODNÝ 1 (* zpravidla pro výživné nížinné typy)
Nutno pravidelně kosit optimálně 2x (3x) za rok, sušení sena na místě a jeho následný včasný
odvoz.
Trávu možno podle stávajících podmínek (např. počasí) odvézt hned po seči.
Při pravidelných častých sečích (3x/rok) je nutné přihnojování hnojem. Nejlépe hovězím
(podzimní rozmetání, jarní rozvláčení a shrabání) a mírné vápnění.
Místo přihnojování lze použít mulčování (neprovádět vícekrát za sebou).
VHODNÝ 2 (** zpravidla pro nevýživné nížinné typy)
Optimální počet sečí je 2 do roka.
Není vhodné přihnojovat a vápnit!
Těžkou techniku používat jen na vybraných plochách.
Dobu seče přizpůsobit tak, aby nebyly ohroženy chráněné druhy živočichů a rostlin,
především orchidejí a bezobratlých.
V1 – makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod
Zahrnuje vegetaci rostlin ponořených až plovoucích na hladině, v obou případech mohou
rostliny kořenovat ve dně nebo volně splývat. Skupina je vázána na trvalé vody vysychající
jen při výjimečných okolnostech. Častá je hlubší vrstva sedimentu na dně. Tato vegetace se
vyskytuje roztroušeně na většině území, zejména však v nižších polohách, především v nivách
větších vodních toků a rybničních oblastech. Ohrožení vyplývá hlavně z rozsáhlého
odvodňování krajiny a vodohospodářských úprav vedoucích k likvidaci vodních ploch.
Dalším rizikovým prvkem je nevhodné rybniční hospodaření spojené s nešetrným
odbahňováním rybníků, nasazováním býložravého amura, hnojením a vápněním, případně
použitím herbicidů. Škody mohou způsobovat také vodní ptáci, nejsilněji často vysazované
polokrotké divoké kachny, a také labutě.
Management většinou spočívá v ovlivňování biotopu rybí obsádkou – prakticky téměř vždy,
protože neexistují vody s vegetací tohoto typu bez přítomnosti ryb. Stejně tak je velmi častým
managementem manipulace s hladinou vody. V případě kvalitního rozvoje druhově pestré
vodní vegetace je nejlepší dodržovat již osvědčené postupy, které umožnily vznik a existenci
takovéto vegetace.

Upřesňující podmínky
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Rybí obsádka podstatně ovlivňuje celkové oživení rybníka. Cílem je vyšší průhlednost vody
s malým výskytem řas. To lze dosáhnout, pokud se rozmnoží střední a velký zooplankton, což
se daří zejména na plůdkových rybnících a při vyšším zastoupení dravých ryb. Naprosto
nevhodné jsou býložravé ryby.
Manipulace s vodní hladinou by měla probíhat tak, aby nedošlo k ohrožení nejcennějších
druhů přítomných vodních rostlin. Lekníny špatně snášejí úplné, a hlavně opakované
zimování rybníků, stejně tak i letnění. Úspěšná obnova vodních rostlin ze semenné banky ve
dně začíná ze spuštěné jarní hladiny s postupným a pomalým naháněním vody s plným
stavem nejdříve na konci vegetačního období v září. Rozvoj stolístků a růžkatců lze potlačit
zimováním, pokud se nevyskytují cennější druhy vodních rostlin. V krajním případě lze
krátkodobě nasadit býložravé ryby a tak snížit výskyt méně žádoucích druhů vodních rostlin.
d) péče o rostliny
Ohrožené druhy rostlin vyskytující se v území, nevyžadují žádnou samostatnou péči. Pokud
budou dodrženy zásady plánu péče s navrženým managementem (úpravou lesnického
hospodaření), bude podpořen i výskyt daných druhů v území.
Problematickým se jeví výskyt netýkavky malokvěté, která lokálně (ostrůvkovitě) dominuje.
Vzhledem k tomu, že je její výskyt ovlivněn mimo jiné i stanovištními podmínkami
(především nezapojeným bylinným patrem a dostatkem světla), je možno říci, že na straně
jedné není možno efektivně zabránit jejímu šíření (hospodářské zásahy v porostech budou
probíhat nadále), na straně druhé ale nedojde k masovému rozšíření na celé území ZCHÚ
(netýkavka bude spíše po ZCHÚ „putovat“ v závislosti na tom, jak budou hospodářskými
zásahy vytvářeny plochy s vhodnými podmínkami, které časem zase pominou). Dalším
problémovým druhem je netýkavka žláznatá, která se vyskytuje nejen v břehových
společenstvech vodních toků a slepých ramen, ale místy se šíří i do porostních okrajů.
e) péče o živočichy
Předmětem ochrany jsou kromě biotopů i dva druhy živočichů – páchník hnědý a hořavka
duhová (Rhodeus sericeus amarus).
Základem péče o páchníka je zachování starých stromů s dutinami na vhodných místech,
zamezení nevhodným zásahům do těchto stromů za účelem zlepšení zdravotního stavu.
V rámci lesních porostů je třeba ponechat vhodné stromy s dutinami především v okrajích
porostů, kde je zajištěno osvětlení kmene.
Základ péče o hořavku spočívá především v zajištění péče o biotopy, ve kterých se nachází,
což je zároveň komplikováno tím, že tento ostrakofilní druh je při svém rozmnožování vázán
na přítomnost dostatečně bohaté populace vodních mlžů.
Péče o biotop by měl obsahovat následující požadavky:
 Zajištění napojení ramen na stávající koryto řeky Moravy i mezi sebou tak, aby došlo
k jejich regulovatelnému zprůtočnění (možnost migrace ryb, dostatečná dotace vodou)
 Odtěžení části nánosů a navážek tak, aby byla ponechána dostatečná plocha litorálu (to
znamená nikoliv celoplošně), avšak bez rizika častého vysychání a tím likvidace zde
se vyskytujících populací mlžů
 Ochrana před znečištěním ze zemědělství a průmyslových podniků, odstranění
černých skládek ze břehů jako potencionálního zdroje znečištění při zvýšení vodní
hladiny nebo splachem látek při intenzivních deštích
 Ponechávání vybraných spadlých stromů ve vodě jako možných úkrytů před dravci,
péče o vodní a pobřežní vegetaci, která nesmí být úmyslně likvidována
Z hlediska rybářského hospodaření zde nesmí docházet k hnojení vodních ploch (zvyšování
trofie vody), vysazování dravých ryb (po zprůtočnění postačí jejich přirozená migrace) a
nadměrné vysazování kaprovitých ryb, které působí predačním a konkurenčním tlakem.
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Hospodaření zde může být pouze polointenzivní a musí zde platit zákaz používání čeřínku pro
lov nástražních rybek.
Jako speciální opatření pro podporu především některých bezobratlých a ptáků (případně i
netopýrů) je možno považovat ponechání jednotlivých stromů v porostech na dožití, případně
i ponechání určitého množství mrtvé dřevní hmoty v porostech.
3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území
Lesy
Návrhy v jednotlivých dílčích plochách (plochách s vymezenými biotopy) jsou popsány
v přílohách v tabulce T1 (tabulku s výčtem plánovaných opatření v lesních porostech)
Příloha:
- mapa dílčích ploch a objektů – příloha č. M3
- tabulka T1
b) rybníky (nádrže) a vodní toky
Návrhy v jednotlivých dílčích plochách (plochách s vymezenými biotopy) jsou popsány
v přílohách v tabulce T2 (tabulku s výčtem plánovaných opatření v nelesních porostech)
Dodatek:
Při IP byl zjištěn nepůvodní druh ryby - slunečnice pestrá (Lepomis gibbosus). Jde o dravce,
živícího se převážně bezobratlými, v menší míře i rybami. Druh je proto možnou potravní
konkurencí původních druhů ryb s obdobnou potravní biologií. V ZCHÚ je jeho přítomnost
principiálně nežádoucí, proto by měl být v maximální míře redukován. Slunečnice byla
zjištěna na lokalitě č. 8 (slepé rameno Moravy (koordináty N 49˚07´04.88´´ E
17˚29´17.06´´)), kde byly odchyceno 12 kusů a další jedinci byli pozorováni (Rejl, 2011).
Příloha:
- výčet plánovaných zásahů (tabulka) – příloha č. T2
c) nelesní pozemky
Návrhy v jednotlivých dílčích plochách (plochách s vymezenými biotopy) jsou popsány
v přílohách v tabulce T2 (tabulku s výčtem plánovaných opatření v nelesních porostech)
Příloha:
- výčet plánovaných zásahů (tabulka) – příloha č. T2
d) jiné způsoby využití
3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu
zásahů a přehledu činností
Ochranné pásmo je vymezeno v prostoru slepých ramen řeky Moravy na pravém břehu. Jedná
se v drtivé většině o stávající ornou půdu „uvnitř“ těchto ramen. V rámci plánu péče je
navrženo zatravnění těchto ploch a využívání jako TTP.
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3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu
Bude provedeno geodetické zaměření a zhotovení záznamu podrobného měření změn,
stabilizace hranic hraničníky v lomových bodech v terénu. Území není označeno. Proto bude
provedeno vhodné značení – minimálně 8 ks velkých infotabulí s označením ZCHÚ a EVL
(lokalizace tabulí – viz mapka níže). Součástí infotabule bude označení EVL podle přílohy č.
6 vyhlášky č. 64/2011 Sb.

3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území




Provést potřebné kroky k vyhlášení navrhovaného ZCHÚ a OP,
Vyhlásit porosty za lesy zvláštního určení
Zapracovat do lesního hospodářského plánu změnu kategorie lesa, a úpravy
hospodářských charakteristik (doba obnovy, obmýtí, ...),

3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností
Zamezit intenzifikaci sportovního rybolovu na slepých ramenech.
3.6 Návrhy na vzdělávací využití území
Z důvodu evropského významu lokality bude vhodné tuto skutečnost prezentovat na
informační tabuli u přístupových cest a zvláště pak u slepých ramen Moravy. Formou
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propagačního letáku, případně odborné přednášky je možno propagovat ZCHÚ v okolních
obcích.
3.7 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území
Monitoring na území ZCHÚ lze provádět pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody,
odboru životního prostředí Krajského úřadu Zlínského kraje.
V souvislosti se zařazením území do soustavy NATURA 2000 bude nutný trvalý monitoring
vývoje území (vhodné i jako bakalářské nebo diplomové práce). Toto je možno provádět
každoročně nad rámec povinných kontrol státní ochrany přírody, které probíhají
v několikaletém intervalu.
Nutný bude především průzkum zaměřený na mlže (kvůli vazbám na hořavku duhovou) a
ohledně páchníka v celém lesním koplexu. Celkově bude třeba provést doplňující zoologický
průzkum zaměřený na důležité indikační skupiny živočichů (předmětů ochrany), stejně tak i
průzkum botanický.
Provést studii lesnického hospodaření v území s ohledem na aktuální stav lesních porostů a
stanovení dlouhodobé koncepce hospodaření, vzhledem k předmětům ochrany přírodní
památky.

41

4. Závěrečné údaje
4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle
jednotlivých zásahů (druhů prací)
Druh zásahu (práce) a odhad množství (např.
plochy)

Orientační
náklady za rok
(Kč)

Jednorázové a časově omezené zásahy
Doplňující zoologický průzkum území (důležité ---------indikační skupiny + mlži a doplnění páchníka)
Doplňující botanický průzkum území
Označení PP infotabulemi (8 ks)
Vydání propagačního materiálu (skládačka 1000x)
Lesnická studie
Dolpnění dřevinné skladby o druhy chybějící v
přirozenném zastoupení dřevin (TPČ, JL, JLV,
BRK)
Náhrady za ztrátu na produkci za ponechanou
dřevní hmotu v porostech (stromy na dožití,
kmeny k rozpadu)
Geodetické zaměření PP
Pruhové značení
Zalučnění orné půdy v OP (17,5 ha po 7 500,-)
---------Jednorázové a časově omezené zásahy celkem (Kč) ----------

Orientační
náklady za období
platnosti plánu
péče (Kč)
70 000,- Kč
30 000,- Kč
120 000,- Kč
10 000,- Kč
100 000,-Kč
100 000,- Kč

dle aktuál. stavu a
metodiky
1 230 000,- Kč
30 000,- Kč
131 250,- Kč

1 821 250,- Kč
Opakované zásahy
Údržba pruhového značení (1x)
Údržba infotabulí
Sečení 2x ročně s odklizením biomasy (27 ha 20x)
Sečení 2x ročně s odklizením biomasy v OP
(17,5 ha 19x)
Opakované zásahy celkem (Kč)
N á k l a d y

c e l k e m (Kč)

28 000,-Kč
4 000,- Kč
702 000,- Kč
455 000,- Kč

28 000.- Kč
40 000,- Kč
7 020 000,- Kč
4 322 500,- Kč
11 410 500,- Kč

----------

13 231 750,- Kč
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4.3 Seznam používaných zkratek
ČR – Česká republika
EVL – Evropsky významná lokalita
CHLÚ – chráněné ložiskové území
CHOPAV – chráněná oblast přirozené akumulace vod
(M)ZCHÚ – (maloplošné) zvláště chráněné území
OP – ochranné pásmo
PP – přírodní památka
pp – plán péče
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PUPFL – pozemek určený k plnění funkce lesa
SLT – skupina lesních typů
TTP – trvalý travní porost
ÚP – územní plán
ÚSES – územní systém ekologické stability
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pásma
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Rámcové směrnice hospodaření
Přehled odchycených druhů ryb a jejich početnost v roce 2011
Fotodokumentace
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Rámcové směrnice hospodaření
Číselné označení
cílového HS

Výměra

CÍLOVÝ HOSPODÁŘSKÝ SOUBOR:

LUŽNÍ STANOVIŠTĚ

19

328 ha

roviny potočních a říčních aluvií,údolní dna,naplavená půda(vespod oglejená)

Soubory lesních typů :
(lesní typy)
Základní CÍLOVÁ
DRUHOVÁ SKLADBA:

1L

DB,TP, JS s
DB
DB 7, JS 2, LP(JV,HB,OLL,TP) 1, JL, BB, OS, VR,
poznámka:DB –znamená dub letní pro 1-2L
Základní dřeviny:

Geograficky
nepůvodní dřeviny:

ZÁKONNÁ USTANOVENÍ (zákon č .289/ 1995 Sb.)

ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÁ DOPORUČENÍ (vyhláška č.83/ 1996 Sb.) :

Maximální velikost holé
seče : ( §31,odst.2 )

Minimální podíl melioračních a
zpevňujících dřevin % :

Povolená maximální
šířka holé seče :

Doba zajištění kultur od
vzniku holiny :
( §31,odst.6 )

( §31,odst.2 )

bez omezení

2 ha(výjimka)

7 let

1L,2L:DB, LP, HB, JL, JV, BB, BŘK
1U:JL,LP,OLL,VR,OS,DB

Hospodářský tvar:

JS

LP

JV

JL

OLL

TP

HB

VR

BŘK

10

6

4

4

4

3

0,4

4

1,1

3

ZÁKLADNÍ

(Příloha č.4 k vyhlášce č.83 /1996 Sb.)

15

DB

195 – DUBOVÉ
(slavonský)kvalitní

Meliorační a zpevňující dřeviny :

Příloha č.4 k vyhlášce č.83 /1996 Sb.)

Doporučené ha počty prostokořenného sadebního materiálu v tis . ks :

POROSTNÍ
TYP:

99,7
%

Hospodářský způsob:

P - N – H (HH)
Přiměřeně snížený podíl melioračních a zpev. Dřevin v případě nahodilých těžeb:
-

195-DUBOVÉ nekvalitní +
ost.list.(nepr.kmen)

197 – JASANOVÉ a smíš.
S převahou js

Obmýtí

Obnovní doba

Obmýtí

Obnovní doba

Obmýtí

DOPORUČENÍ

150

30

110

20

110

20

vyhl.č.83/96 Sb.

Počátek obnovy

Hospodářský způsob

Počátek obnovy

Hospodářský způsob

Počátek obnovy

Hospodářský způsob

125

nH,H

101

nH

91

nH,H,(P)

HOSPODÁŘSKÁ

Alternativní
CÍLOVÁ
DRUHOVÁ
SKLADBA
Hodnocení
porostů:
( AVB)
Možnosti
přirozené
obnovy:
OBNOVNÍ
POSTUP
a míšení
dřevin:

VÝCHOVA
POROSTŮ :
- mladé
porosty

- dospívající
porosty

MZCHÚ a
prvky ÚSES:

Odchylky od
modelu:
Doporučené
výrobní
technologie:

28

24

Obnovní doba

30

U DB průměrná, u JS nadprůměrné;
často nutná příprava půdy

U DB průměrná, u JS a HB
nadprůměrné; často nutná příprava
půdy

Nadprůměrná u JS,průměrná u DB

Holá seč,na zamokřených místech
ohrožených záplavami po těžbě pruhová
seč holá přizpůsobená dopravní síťi. při
intenzivní buřeni výsadba do naoraných
pruhů,míšení do skupin i jednotlivě,spodní
patro budovat i z výmladků,vyvýšená sadba
Polaření

Holá seč,na zamokřených místech
ohrožených záplavami po těžbě pruhová
seč holá přizpůsobená dopravní síťi,při
intenzivní buřeni výsadba do naoraných
pruhů,míšení do skupin i jednotlivě,spodní
patro budovat i z výmladků,vyvýšená sadba
Polaření.

Obnova holou sečí, míšení dřevin do
skupin, vyvýšená sadba
Polaření

Negativní výběr v úrovni a nadúrovni,
Negativní výběr, včasná podpora všech Negativní výběr, včasná podpora
odstranit obrostlíky, netvárné
přimíšených dřevin odstranit obrostlíky,
kvalitních přimíšených dřevin
předrostlíky a tvarově nevhodné jedince, netvárné předrostlíky a tvarově
redukce přílišné příměsi HB a JS i BB
nevhodné jedince, redukce přílišné
(ne podúroveň),neporušit zápoj,v
příměsi HB a JS i BB (ne
tyčkovině uvolňovat nadějné jedince
podúroveň),neporušit zápoj,v tyčkovině
DB(JS,JV)
uvolňovat nadějné jedince DB(JS,JV)
Kladný výběr v úrovni, záporný výběr
Kladný výběr v úrovni, záporný výběr
Negativní výběr. Preferovat MZD
v podúrovni, MZD protěžovat i
v podúrovni, MZD protěžovat i
protěžovat i v podúrovni, šetřit spodní
v podúrovni, šetřit spodní patro ale
v podúrovni, šetřit spodní patro ale
patro ale neporušit zápoj, uvolňovat
neporušit zápoj, uvolňovat nadějné
neporušit zápoj, uvolňovat nadějné
nadějné jedince,šetřit životaschopný
jedince,šetřit životaschopný podružný
jedince,šetřit životaschopný podružný
podružný podrost i keřepodrost i keře,ve směsích preferovat DB podrost i keře,ve směsích preferovat DB (HB,BB)hlavně součástí poúrovně,
na úkor JS -(HB,BB)hlavně součástí
na úkor JS -(HB,BB)hlavně součástí
poúrovně,
poúrovně,
Hospodaření podle návrhů opatření v prvcích schválených v dokumentaci ÚSES. Ochrana původní fytocenózy.
Jemnější způsoby hospodaření. Vytvoření a podpora vertikálního členění. Max. podpora všech listnáčů.
Šetřit doupné stromy, ponechání výstavků až do fáze rozpadu dřeva (biotop páchníka)
JS jednotlivé smíšení-až do 40%

Kůň, LKT s nízkotlakými pneumatikami, lanové systémy. Těžbu provádět v období vegetačního klidu, přibližování nejlépe
za zámrazu
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Číselné označení
cílového HS

Výměra

CÍLOVÝ HOSPODÁŘSKÝ SOUBOR:

LUŽNÍ STANOVIŠTĚ

19

328 ha 99,7
%

roviny potočních a říčních aluvií,údplní dna,naplavená půda(vespod oglejená)

Soubory lesních typů :
(lesní typy)
Základní CÍLOVÁ
DRUHOVÁ SKLADBA:

1L

Základní dřeviny

DB, JS s DB:

Geograficky
nepůvodní dřeviny:

DB 7, JS 2, LP(JV,HB,OLL,TP) 1, JL, BB, OS, VR,
Poznámka:DB –znamená dub letní-pro 1-2L

ZÁKONNÁ USTANOVENÍ (zákon č .289/ 1995 Sb.)

ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÁ DOPORUČENÍ (vyhláška č.83/ 1996 Sb.) :

Maximální velikost holé
seče : ( §31,odst.2 )

Minimální podíl melioračních a
zpevňujících dřevin % :

Povolená maximální
šířka holé seče :

Doba zajištění kultur od
vzniku holiny :
( §31,odst.6 )

( §31,odst.2 )

1 ha

bez omezení

7 let

Hospodářský tvar:

DB

JS

LP

JV

JL

OLL

TP

HB

VR

BŘK

10

6

4

4

4

3

0,4

4

1,1

3

HOSPODÁŘSKÁ

197 -OLŠOVÉ
Obmýtí

(Příloha č.4 k vyhlášce č.83 /1996 Sb.)

1L:DB, LP, HB, JL, JV, BB, BŘK

15

Doporučené ha počty prostokořenného sadebního materiálu v tis . ks :

POROSTNÍ
TYP:
ZÁKLADNÍ

Meliorační a zpevňující dřeviny :

Příloha č.4 k vyhlášce č.83 /1996 Sb.)

Hospodářský způsob:

P - N – H (HH)
Přiměřeně snížený podíl melioračních a zpev. Dřevin v případě nahodilých těžeb:
-

198 -TOPOLOVÉ

Obnovní doba

Obmýtí

197-VRBOVÉ-(nekval.)
Obnovní doba

DOPORUČENÍ

90

20

40

10

vyhl.č.83/96 Sb.

Počátek obnovy

Hospodářský způsob

Počátek obnovy

Hospodářský způsob

81

pH

31

H

Alternativní
CÍLOVÁ
DRUHOVÁ
SKLADBA
Hodnocení
porostů:
( AVB)
Možnosti
přirozené
obnovy:
OBNOVNÍ
POSTUP
a míšení
dřevin:

VÝCHOVA
POROSTŮ :
- zaměření
- mladé
porosty

- dospívající
porosty

Bezpečnost
produkce a
opatření
ochrany lesa:
Meliorace:

Změna dřevinné skladby

Přeměna dřevinné skladby

Přeměna druhové skladby
(TP 10)

24
U OL,DB průměrná, u JS a HB
nadprůměrné; často nutná příprava
půdy
holou sečí, při intenzivní buřeni výsadba
do naoraných pruhů, míšení do skupin,
přimíšené dřeviny i jednotlivě, spodní
patro budovat i z výmladků a keřů,místy
i vyvýšená sadba

26

24
U OL,DB průměrná, u JS a HB
nadprůměrná

Přeměna porostů, obnova holosečí,
míšení dřevin do skupin, místy i
vyvýšená sadba

holou sečí, při intenzivní buřeni
výsadba do naoraných pruhů, míšení
do skupin, přimíšené dřeviny i
jednotlivě, spodní patro budovat i
z výmladků a keřů,místy i vyvýšená
sadba

Negativní výběr v úrovni a nadúrovni,
odstranit obrostlíky, netvárné
předrostlíky a tvarově nevhodné jedince,
redukce přílišné příměsi HB a JS
Kladný výběr v úrovni, záporný výběr
v podúrovni, neporušit zápoj,MZD
protěžovat i v podúrovni, šetřit spodní
patro(z výmladků i keře)

Negativní výběr, včasná podpora všech
přimíšených dřevin

Negativní výběr v úrovni a nadúrovni,
odstranit obrostlíky, netvárné
předrostlíky a tvarově nevhodné
jedince
Kladný výběr v úrovni, záporný výběr
v podúrovni, neporušit zápoj,MZD
protěžovat i v podúrovni, šetřit spodní
patro(z výmladků i keře)

Mrazové polohy, vysoká buřeň

Hniloba, mrazové polohy,buřeň

V nutných případech odvodnění při
obnově

Negativní výběr,vtroušené list.
Preferovat

Mrazové polohy, vysoká buřeň
V nutných případech odvodnění při
obnově

Odchylky od
modelu:
Doporučené
výrobní
technologie:

Kůň, LKT s nízkotlakými pneumatikami, lanové systémy. Těžbu provádět v období vegetačního klidu, přibližování nejlépe
za zámrazu
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Číselné označení
cílového HS

Výměra

CÍLOVÝ HOSPODÁŘSKÝ SOUBOR:

OLŠOVÁ STANOVIŠTĚ NA PODMÁČENÝCH PŮDÁCH

29

1 ha

sníženiny úvalových a údolních plošin a aluviální náplavy,glej,semiglej

Soubory lesních typů :
(lesní typy)

1G

Základní CÍLOVÁ
DRUHOVÁ SKLADBA:

OL4-6, JS1- 3(VR,BŘ)1-4,OS,DB,JV,BŘP

Základní dřeviny:

Geograficky
nepůvodní dřeviny:

OL; OL s JS

ZÁKONNÁ USTANOVENÍ (zákon č .289/ 1995 Sb.)

ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÁ DOPORUČENÍ (vyhláška č.83/ 1996 Sb.) :

Maximální velikost holé
seče : ( §31,odst.2 )

Minimální podíl melioračních a
zpevňujících dřevin % :

Povolená maximální
šířka holé seče :

Doba zajištění kultur od
vzniku holiny :
( §31,odst.6 )

( §31,odst.2 )

2x prům. výška

1 ha
OLL

JS

DB

SM

TP

JV

BŘ

OS

VR

4

6

4

4

0,4

4

3

3

2

POROSTNÍ
TYP:
ZÁKLADNÍ

Meliorační a zpevňující dřeviny :
(Příloha č.4 k vyhlášce č.83 /1996 Sb.)

Příloha č.4 k vyhlášce č.83 /1996 Sb.)

7 let

1G-90%-OL, JS, VR

70-90

Doporučené ha počty prostokořenného sadebního materiálu v tis . ks :

0,3
%

Hospodářský tvar:

Hospodářský způsob:

N–H

les vysoký

Přiměřeně snížený podíl melioračních a zpev. Dřevin v případě nahodilých těžeb:
-

297 - OLŠOVÉ (smíšené,JS a
j)

298 -TOPOLOVÉ

297 -VRBOVÉ

Obmýtí

Obnovní doba

Obmýtí

Obnovní doba

Obmýtí

DOPORUČENÍ

90

20

30

10

40

10

vyhl.č.83/96 Sb.

Počátek obnovy

Hospodářský způsob

Počátek obnovy

Hospodářský způsob

Počátek obnovy

Hospodářský způsob

81

pN,N

31

nN,H

HOSPODÁŘSKÁ

Alternativní
CÍLOVÁ
DRUHOVÁ
SKLADBA
Hodnocení
porostů:
( AVB)
Možnosti
přirozené
obnovy:

21

H

Obnovní doba

Přeměna dřevinné skladby

24

24

22

Podprůměrné, využití přirozeného
zmlazení OLL, JS

Žádné

OBNOVNÍ
POSTUP
a míšení
dřevin:
VÝCHOVA
POROSTŮ :
- mladé
porosty

Náseky, míšení dřevin skupinovité

Náseky, smíšení dřevin skupinovité, SM Náseky, smíšení dřevin skupinovité,
na příznivá místa
SM na příznivá místa

Úprava druhové skladby, negativním
výběrem zkvalitnit zásobu,ve prospěch
jasanu

Negativní výběr

Negativní výběr

- dospívající
porosty

Negativní výběr, delší interval

Uvolňovat kvalitní jedince

Uvolňovat kvalitní jedince

Bezpečnost
produkce a
opatření
ochrany lesa:
Meliorace:

Silné zamokření a zabuřenění půdy,
mrazové polohy

Silné zamokření a zabuřenění půdy,
mrazové polohy

Silné zamokření a zabuřenění půdy,
mrazové polohy

Odchylky od
modelu:

(TP 10)
OL6,VR3,(TP,SM,JS,BŘ)1-pro 1G
V kvalitních porostech zvýšit obmýtí na
BŘP pro 1T
80(90) roků. V MZCHÚ přirozené olšiny BŘP pro 1T
a vrbiny na SLT 1G ponechat bez
těžebních zásahů
Kůň, LKT s nízkotlakými pneumatikami, lanové systémy. Těžbu provádět v období vegetačního klidu, přibližování nejlépe
za zámrazu

Doporučené
výrobní
technologie:

Žádné

Provádět jen nutné odvodnění mimo prameniště, neodvodňovat slepá ramena
potočin a tůní
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Tab. – Přehled odchycených druhů ryb a jejich početnost v roce 2011
lokality
lokalita č. 1

lokalita č. 2
lokalita č. 3

lokalita č. 4

lokalita č. 5

lokalita č. 6

lokalita . 7

lokalita č. 8

22.4.2011

27.5.2011

Plotice obecná (Rutilus rutilus)

121

184

Perlín ostrobřichý (Scardinius erythrophthalmus)

8

13

Cejnek malý (Abramis bjoerkna)

5

12

Cejn velký (Abramis brama)

0

3

Hořavka duhová (Rutilus rutilus)

5

26

Okoun říční (Perca fluviatilis)

16

29

negativní výsledek

0

0

Plotice obecná (Rutilus rutilus)

41

68

Perlín ostrobřichý (Scardinius erythrophthalmus)

2

5

Cejnek malý (Abramis bjoerkna)

0

3

Cejn velký (Abramis brama)

0

1

Hořavka duhová (Rutilus rutilus)

4

8

Okoun říční (Perca fluviatilis)

9

22

Plotice obecná (Rutilus rutilus)

12

23

Okoun říční (Perca fluviatilis)

1

5

Plotice obecná (Rutilus rutilus)

37

44

Perlín ostrobřichý (Scardinius erythrophthalmus)

0

4

Cejnek malý (Abramis bjoerkna)

0

3

Cejn velký (Abramis brama)

1

1

Hořavka duhová (Rutilus rutilus)

3

7

Okoun říční (Perca fluviatilis)

4

13

Plotice obecná (Rutilus rutilus)

24

41

Perlín ostrobřichý (Scardinius erythrophthalmus)

0

2

Cejnek malý (Abramis bjoerkna)

1

3

Cejn velký (Abramis brama)

0

1

Hořavka duhová (Rutilus rutilus)

0

4

Okoun říční (Perca fluviatilis)

3

12

Plotice obecná (Rutilus rutilus)

61

82

Perlín ostrobřichý (Scardinius erythrophthalmus)

7

9

Cejnek malý (Abramis bjoerkna)

4

7

Cejn velký (Abramis brama)

0

2

Hořavka duhová (Rutilus rutilus)

7

16

Okoun říční (Perca fluviatilis)

14

17

Ježdík obecný (Gymnocephalus cernuus)

3

4

Plotice obecná (Rutilus rutilus)

31

45

Perlín ostrobřichý (Scardinius erythrophthalmus)

1

4

Cejnek malý (Abramis bjoerkna)

2

5

Cejn velký (Abramis brama)

0

1

Hořavka duhová (Rutilus rutilus)

4

14

druhy ryb

počet
305
21
17
3
31
45
0
109
7
3
1
12
31
35
6
81
4
3
2
10
17
65
2
4
1
4
15
143
16
11
2
23
31
7
76
5
7
1
18

50

lokalita č. 9

Slunečnice pestrá (Lepomis gibbosus)

0

12

Okoun říční (Perca fluviatilis)

9

17

Plotice obecná (Rutilus rutilus)

43

76

Perlín ostrobřichý (Scardinius erythrophthalmus)

2

7

Cejnek malý (Abramis bjoerkna)

1

7

Cejn velký (Abramis brama)

0

2

Hořavka duhová (Rutilus rutilus)

1

5

Okoun říční (Perca fluviatilis)

12

22

12
26
119
9
8
2
6
34

V tabulce nejsou uvedeny odchyty z roku 2010, kdy nebylo vždy chytáno na stejném počtu míst a nebylo prováděno vždy 5
odchytů na každém místě. Výsledky proto nelze porovnávat, aniž by došlo k výraznému zkreslení stavu. V roce 2010 byl
průzkum zaměřen na doložení výskytu předmětu ochrany, hořavky duhové.

Mapka s vyznačením odchytů v EVL Kněžpolský les
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