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1. Základní údaje o ZCHÚ

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

1.2 Údaje o lokalizaci území
kraj: 141 - Zlínský
okres: 3708 - Kroměříž
obec s rozšířenou působností: 7203 - Kroměříž
obec s pověřeným obecním úřadem: 72031 - Hulín
obec: 588491 - Hulín
katastrální území: 649309 - Hulín
GPS středu EVL: 49°18'27.659"N, 17°25'27.738"E

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

1.3 Stručný popis území
Lokalita se nachází cca 6 km V od Kroměříže, 0,8 km SSZ od Záhlinic, po levé straně
silnice Záhlinice - Hulín. Jde o mokřadní biotopy v opuštěné pískovně s významným
výskytem zejména obojživelníků a vážek. Lokalita navazuje na Záhlinické rybníky. ZCHÚ
včetně OP se rozkládá na ploše asi 14 ha v rovinatém terénu v nadmořské výšce 192 - 195
mm n. m. Lokalita vznikla vlivem povrchové těžby písků a štěrkopísků. Při těžbě se na
původně zemědělských pozemcích v trati zvané Padělky vytvořily umělé deprese různého
plošného rozsahu a hloubky. Ty byly díky vysoké hladině spodní vody a založení rybniční
soustavy Záhlinických rybníků v jejich těsné blízkosti postupně zavodněny prolínáním
podzemní vody. V lokalitě je několik vodních ploch využívaných k chovu ryb. Předmětem
ochrany je kuňka obecná (Bombina bombina) a její biotop.
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1.4 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí
Vymezení ZCHÚ i OP podle KN vycházejí z dat (ÚKM ZK) poskytnutých objednatelem
plánu péče dne 27. 3. 2012. Vlastníci pozemků byli vyhledáváni z internetového portálu ČÚZK
- Nahlížení do katastru nemovitostí (http://nahlizenidokn.cuzk.cz/) dne 22. 5. 2012.
ZCHÚ i OP Skalky u Hulína se rozkládá v katastrálním území 649309 - Hulín. Celková
rozloha ZCHÚ a OP je 14,7860 ha.
Parcely v ZCHÚ (katastrální území 649309 - Hulín)
Číslo
parcely
podle KN

2886
2888
2890
2891
2876/1
2876/10
2876/11
2876/12
2876/2
2876/3
2876/4
2876/5
2876/6
2876/7
2876/8
2876/9
2877/1
2877/2
2878/1
2878/2
2878/4
2878/5
2880/1
2880/2
2880/3
2880/4
2884/1
2884/2
2884/3
2884/4
2884/5
2885/1
2885/2
2887/1

Druh pozemku
podle KN

ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
vodní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
orná půda
orná půda

orná půda

Způsob využití pozemku podle
KN

ostatní komunikace
neplodná půda
dobývací prostor
zamokřená plocha
manipulační plocha
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
manipulační plocha
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
manipulační plocha
manipulační plocha
zemědělský půdní fond
zemědělský půdní fond
zemědělský půdní fond
zemědělský půdní fond
neplodná půda
neplodná půda
neplodná půda
neplodná půda
zemědělský půdní fond
zemědělský půdní fond
zemědělský půdní fond
zemědělský půdní fond
zemědělský půdní fond
zemědělský půdní fond
zemědělský půdní fond
zemědělský půdní fond
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Číslo listu
vlastnictví

10001
2233
1226
1226
1731
11062
3048
10001
1731
1731
1731
1731
1731
11062
11062
11062
11062
11062
11062
11062
11062
11062
11062
11062
11062
11062
3048
3048
10001
10001
10001
10001
10001
1347

Výměra parcely
celková podle KN
(m2)

Výměra parcely
v ZCHÚ (m2)

729,2
2821,5
1346,5
594,1
12443,6
37,3
162,3
19,3
2626,2
314,8
3389,4
1116,9
680,6
787,1
130,2
218,9
815,3
683,9
6159
3620,3
628,2
1228,8
993,5
473,3
267,2
534,5

729,2
2821,5
1346,5
594,1
12443,6
37,3
162,3
19,3
2626,2
314,8
3389,4
1116,9
680,6
787,1
130,2
218,9
815,3
683,9
6159
3620,3
628,2
1228,8
993,5
473,3
267,2
534,5

5094,2

5094,2

7499,8
4783,1
19,9

7499,8
4783,1
19,9

2283,8

2283,8

4621,9
402,4
6540

4621,9
402,4
6540
2

Číslo
parcely
podle KN

2887/10
2887/11
2887/14
2887/3
2887/4
2887/5
2887/6
2887/7
2887/8
2887/9

Druh pozemku
podle KN

Způsob využití pozemku podle
KN

orná půda
orná půda

zemědělský půdní fond
zemědělský půdní fond
zemědělský půdní fond
zemědělský půdní fond
zemědělský půdní fond
zemědělský půdní fond
zemědělský půdní fond
zemědělský půdní fond
zemědělský půdní fond
zemědělský půdní fond

orná půda

orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda

Číslo listu
vlastnictví

Výměra parcely
celková podle KN
(m2)

3127
3048
2032
1226
2233
11280
2061
2032
2032
3127

3889,2
14,3
15,7
6023,7
4067,4
3858,4
5727,3
3847,1
2636,4
367,5
Celkem

Výměra parcely
v ZCHÚ (m2)

3889,2
14,3
15,7
6023,7
4067,4
3858,4
5727,3
3847,1
2636,4
367,5
2
104 514 m

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

Číslo parcely
podle PK
nebo jiných
evidencí

2887/12
2887/13
2887/15
2887/16
2887/17
2887/18
2887/19
2887/2
2887/20

Druh pozemku
podle KN

orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda

Způsob využití pozemku podle
KN

zemědělský půdní fond
zemědělský půdní fond
zemědělský půdní fond
zemědělský půdní fond
zemědělský půdní fond
zemědělský půdní fond
zemědělský půdní fond
zemědělský půdní fond
zemědělský půdní fond

Číslo listu
vlastnictví

10001
3127
3127
3127
1607
2384
1347
2119
165

Výměra
parcely
celková
podle KN
(m2)

Výměra parcely
v OP (m2)

4768,5
4109,80
2146,1
2146,10
2144,5
1533,90
1949,4
1949,40
6233,6
6233,60
3661,5
3661,50
1249,6
1249,60
11012,1
11012,10
2652,9
2652,90
2
Celkem 35 818, 2 m

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

podíl

2886
2888
2890
2891
2876/1
2876/10
2876/11 1/2
1/2

2876/12
2876/2
2876/3
2876/4
2876/5

vlastník
Město Hulín
Zapletal Svatopluk
Rovina Group a.s.
Rovina Group a.s.
Chalupa Emil Ing.
Pavelka Antonín
Dostálová Jiřina Ing.
Hýža Metoděj
Město Hulín
Chalupa Emil Ing.
Chalupa Emil Ing.
Chalupa Emil Ing.
Chalupa Emil Ing.
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adresa vlastníka
nám. Míru 162, Hulín, 768 24
nám. 3. května 1792, Otrokovice, 765 02
Kroměřížská 134, Hulín, 768 24
Kroměřížská 134, Hulín, 768 24
Holešovská 993, Hulín, 768 24
Kvítkovská 291, Pohořelice, 763 61
Včelín 1258, Hulín, 768 24
Tyršova 94, Hulín, 768 24
nám. Míru 162, Hulín, 768 24
Holešovská 993, Hulín, 768 24
Holešovská 993, Hulín, 768 24
Holešovská 993, Hulín, 768 24
Holešovská 993, Hulín, 768 24
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Číslo
parcely
podle KN

2876/6
2876/7
2876/8
2876/9
2877/1
2877/2
2878/1
2878/2
2878/4
2878/5
2880/1
2880/2
2880/3
2880/4
2884/1
2884/2

podíl

1/2
1/2
1/2
1/2

2884/3
2884/4
2884/5
2885/1
2885/2
2887/1
2887/10 1/2
1/4
1/4
2887/11 1/2
1/2
2887/14 1/12
1/6
3/4

2887/3
2887/4
2887/5
2887/6
2887/7

2887/8

2887/9

1/12
1/6
3/4
1/12
1/6
3/4
1/2
1/4
1/4

vlastník
Chalupa Emil Ing.
Pavelka Antonín
Pavelka Antonín
Pavelka Antonín
Pavelka Antonín
Pavelka Antonín
Pavelka Antonín
Pavelka Antonín
Pavelka Antonín
Pavelka Antonín
Pavelka Antonín
Pavelka Antonín
Pavelka Antonín
Pavelka Antonín
Dostálová Jiřina Ing.
Hýža Metoděj
Dostálová Jiřina Ing.
Hýža Metoděj
Město Hulín
Město Hulín
Město Hulín
Město Hulín
Město Hulín
Zlámal Zdeněk
LUKROM, spol. s r.o.
SYNER Morava, a.s.
Zálešák Rostislav Ing.
Dostálová Jiřina Ing.
Hýža Metoděj
Čech Ivan
Gajzlerová Františka
Zpěvák Robert
Rovina Group a.s.
Zapletal Svatopluk
Křenovský Radek
Stárková Marie
Čech Ivan
Gajzlerová Františka
Zpěvák Robert
Čech Ivan
Gajzlerová Františka
Zpěvák Robert
LUKROM, spol. s r.o.
SYNER Morava, a.s.
Zálešák Rostislav Ing.
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adresa vlastníka
Holešovská 993, Hulín, 768 24
Kvítkovská 291, Pohořelice, 763 61
Kvítkovská 291, Pohořelice, 763 61
Kvítkovská 291, Pohořelice, 763 61
Kvítkovská 291, Pohořelice, 763 61
Kvítkovská 291, Pohořelice, 763 61
Kvítkovská 291, Pohořelice, 763 61
Kvítkovská 291, Pohořelice, 763 61
Kvítkovská 291, Pohořelice, 763 61
Kvítkovská 291, Pohořelice, 763 61
Kvítkovská 291, Pohořelice, 763 61
Kvítkovská 291, Pohořelice, 763 61
Kvítkovská 291, Pohořelice, 763 61
Kvítkovská 291, Pohořelice, 763 61
Včelín 1258, Hulín, 768 24
Tyršova 94, Hulín, 768 24
Včelín 1258, Hulín, 768 24
Tyršova 94, Hulín, 768 24
nám. Míru 162, Hulín, 768 24
nám. Míru 162, Hulín, 768 24
nám. Míru 162, Hulín, 768 24
nám. Míru 162, Hulín, 768 24
nám. Míru 162, Hulín, 768 24
Vrchlického 105, Hulín, 768 24
Lípa 81, 763 11
1. máje 532/5, Kroměříž, 767 01
Spojovací 115, Otrokovice, Kvítkovice, 765 02
Včelín 1258, Hulín, 768 24
Tyršova 94, Hulín, 768 24
Štěpnická 1163, Uherské Hradiště, 686 06
Neuměřice 13, 273 26
K. Čapka 1130, Otrokovice, 765 02
Kroměřížská 134, Hulín, 768 24
nám. 3. května 1792, Otrokovice, 765 02
Višňovce 1185, Hulín, 768 24
Poděbradova 44, Hulín, 768 24
Štěpnická 1163, Uherské Hradiště, 686 06
Neuměřice 13, 273 26
K. Čapka 1130, Otrokovice, 765 02
Štěpnická 1163, Uherské Hradiště, 686 06
Neuměřice 13, 273 26
K. Čapka 1130, Otrokovice, 765 02
Lípa 81, 763 11
1. máje 532/5, Kroměříž, 767 01
Spojovací 115, Otrokovice, Kvítkovice, 765 02
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Vlastníci parcel v OP (katastrální území 649309 - Hulín)
Číslo
parcely
podle KN

vlastník

podíl

2887/2 1/2
1/2
2887/12 2887/13 1/2
1/4
1/4
2887/15 1/2
1/4
1/4
2887/16 1/2
1/4
1/4
2887/17 SJM
SJM
2887/18 2887/19 2887/20 1/2
1/2

adresa vlastníka

SYNER Morava, a.s.
Zálešák Rostislav Ing.
Město Hulín
LUKROM, spol. s r.o.
SYNER Morava, a.s.
Zálešák Rostislav Ing.
LUKROM, spol. s r.o.
SYNER Morava, a.s.
Zálešák Rostislav Ing.
LUKROM, spol. s r.o.
SYNER Morava, a.s.
Zálešák Rostislav Ing.
Bureš Václav
Burešová Ludmila
FOND CHUDÝCH V ZÁHLINICÍCH
Zlámal Zdeněk
Králík František
Králík Luděk

1. máje 532/5, Kroměříž, 767 01
Spojovací 115, Otrokovice, Kvítkovice, 765 02
nám. Míru 162, Hulín, 768 24
Lípa 81, 763 11
1. máje 532/5, Kroměříž, 767 01
Spojovací 115, Otrokovice, Kvítkovice, 765 02
Lípa 81, 763 11
1. máje 532/5, Kroměříž, 767 01
Spojovací 115, Otrokovice, Kvítkovice, 765 02
Lípa 81, 763 11
1. máje 532/5, Kroměříž, 767 01
Spojovací 115, Otrokovice, Kvítkovice, 765 02
Záhlinice 34, Hulín, 768 24
Záhlinice 34, Hulín, 768 24
Vrchlického 105, Hulín, 768 24
Záhlinice 118, Hulín, 768 24
Záhlinice 118, Hulín, 768 24

Příloha:
Příloha č. M2 - Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ/OP

1.5 Výměra území

lesní pozemky

ZCHÚ - plocha
v ha
-

vodní plochy

0,0594

-

1,9680

-

5,3647

3,5818

Druh pozemku

trvalé travní
porosty
orná půda
ostatní
zemědělské
pozemky
ostatní plochy
zastavěné
plochy a nádvoří
Celkem
v ZCHÚ/OP
plocha celkem

OP - plocha v ha

Způsob využití
pozemku

ZCHÚ - plocha v
ha

zamokřená plocha

0,0594

rybník nebo nádrž
vodní tok

-

-

-

3,0591

-

neplodná půda
ostatní způsoby
využití

0,5090
2,5501

10,4514

3,5818
14,0332 ha
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1.6 Překryv území s jinými chráněnými územími
národní park: bez překrytí
chráněná krajinná oblast: bez překrytí
jiný typ chráněného území: bez překrytí
Natura 2000 (ptačí oblast): bez překrytí
Natura 2000 (EVL): CZ0723423 - Skalky
CHOPAV: 219 - Kvarter řeky Moravy

Příloha:
Příloha č. M1 - Orientační mapa s vyznačením hranic ZCHÚ/OP
Příloha č. M5 – Karta EVL

1.7 Předmět ochrany ZCHÚ
1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu
Území dosud nebylo vyhlášeno. Dle přílohy č. 850 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.,
kterou se zřizuje EVL Skalky, je předmětem ochrany kuňka obecná (Bombina bombina). Níže
uvedený text je návrhem pro zřizovací předpis.
Předmětem ochrany jsou vodní a mokřadní bitopy s bohatými litorálními porosty,
které jsou biotopem kuňky obecné (Bombina bombina).

1.7.2 Hlavní předmět ochrany ZCHÚ – současný stav
Na lokalitě byl proveden inventarizační průzkum v roce 2010/11. Dle tohoto průzkumu je
stav populace kuňky obecná (Bombina bombina) příznivý. Zjištěná absolutní početnost
vokalizujících samců je dostačující pro konstatování, že populace kuňky ohnivé je za
současných ekologických podmínek dlouhodobě životaschopná.
Maximální počet zjištěných jedinců při jedné návštěvě byl celkem 12 dospělých samců a
3 jedinci v larválním stadiu (pulec).
Struktura populace je v dané lokalitě velmi příznivá. Ač nebyl odchycen žádný dospělý
jedinec, lze na základě získaných dat usuzovat na vitální populaci. Zjištění přítomnosti
exemplářů v larválním stadiu dokládá vhodnost lokality k rozmnožování druhu.
Zimoviště druhu jsou v bezprostřední blízkosti shromaždišť. Druh na tato místa migruje
individuálně, takže nelze určit jasné směry tahu. Plocha v okolí shromaždišť je dostatečně
velká, aby zde mohlo zimovat až 95% zdejší populace, kterou lze odhadovat na stabilních 150
až 200 exemplářů.
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Druhy
název druhu
kuňka obecná
(Bombina bombina)

aktuální početnost
nebo vitalita
populace v ZCHÚ

stupeň
ohrožení *

popis biotopu druhu

150 – 200 jedinců

§2, EN

tůně s mělčinami i menší vodní nádrže, v
létě se může přemísťovat i do čistých kaluží,
zimuje v zemi, pod kameny a v lesích

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

Návrh managementu dle inventarizačních průzkumů:
Lokalita s výskytem druhu není bezprostředně ohrožena. Po okrajích lokality
jsou drobné skládky odpadků. Pro zvýšení početnosti populace jsou nutná následující
ekologická, legislativní a ekovýchovná opatření:
1. Informační tabule o významu lokality a o předmětu ochrany
2. Zvážit možnost rozšíření lokality ve zbytku opuštěného lomu, kde se již na
severní straně nachází několik tůní a zde je výskyt předmětu ochrany
nejpočetnější. Na zbytku této plochy by bylo možno vyhloubit nové vodní
plochy, nebo plochu ponechat jen pro zimování druhu. Pokud by toto opatření
nebylo možné, tak tuto plochu při vyhlášení za zvláště chráněné území uvést
jako ochranné pásmo, a tím nevymezovat pásmo „ze zákona“.
3. Razantní odstranění zastínění zbylých vodních ploch v ploše EVL.
4. Nezavádět chov ryb do jednotlivých vodních ploch v EVL
V delším časovém období bude třeba odstraňovat náletovou zeleň ze svažitých břehů, a
tím udržovat plochu zeleně do 30% zárůstu.
Hodnocení populace kuňky obecné (Bombina bombina) a hodnocení celkového
současného stavu jeho biotopu je v souladu se stupnicí hodnocení stavu z hlediska ochrany
(www.biomonitoring.cz). Inventarizační průzkum provedl RNDr. Jiří Veselý, autorizovaná
osoba pro hodnocení dle § 67 podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., č. autorizace
OEKI/1595/05, Čeperka, Vrchlického 92, PSČ 533 45, IČ: 73595845, DIČ: CZ5904281515 a
Josef Moravec, Poradenská a konzultační činnost v oblasti ekologie, Vrdy, Smetanovo
náměstí 320, PSČ 285 71, IČ: 74907492, DIČ: CZ6509160790.
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1.7.3 Obecný popis druhu/biotopu tvořící předmět ochrany
kuňka obecná (Bombina bombina)
Kategorie zákonné ochrany: silně ohrožený
Červený seznam ČR: ohrožený – Endangered (EN)
Ekologie a biologie: Kuňka obecná je mimo dobu rozmnožování
více vázána na vodní prostředí než kuňka žlutobřichá. Většinu
roku tedy tráví ve vodě, kde dochází i k páření. Klade vajíčka
většinou v několika etapách v závislosti na deštích od dubna do
srpna. Žije v jezírkách v lomech a pískovnách, tůních, avšak
nejčastěji v rybnících (někdy i v návesních), méně často ve
venkovských koupalištích a požárních nádržích. Vyhledává však
především mělké, zarostlé okraje extenzivně obhospodařovaných
či neobhospodařovaných rybníků, které jsou bohaté na její hlavní potravu – komáří a
pakomáři larvy. Z vajíček se zhruba po jednom týdnu líhnou larvy (pulci) živící se řasami a
organickými zbytky. Přibližně po 8–10 týdnech se pulci proměňují v žabky, které se zdržují
rovněž ve vodě a žijí podobným způsobem jako dospělí jedinci. Mladí jedinci po deštích často
vyhledávají nové lokality. Koncem léta žáby vodu opouštějí a migrují k zimním úkrytům.
Zimují v puklinách skal, opuštěných norách hlodavců, pod návějemi listí, v ruinách, ve
sklepích atp., většina populace do 250 m od vody, ojediněle do 800 m. Rozmnožování
předcházejí hlasové projevy – známé kuňkání.
Celkové rozšíření: Areál se rozprostírá na severozápadě zhruba od pravého břehu Labe, na
severu od Dánska (dříve i jižního Švédska) přes středoevropské státy a střední a východní
část Balkánu až do JV Řecka, dále na Ukrajinu a přes Bělorusko a jižní pobaltské republiky do
Ruska až po Ural (zhruba mezi 50–55º s. š.). Žije převážně v nížinách.
Rozšíření v ČR: Kuňka obecná chybí na většině
území jihozápadních Čech, v Libereckém kraji,
v centrálních partiích českomoravské vysočiny, v
karpatských pohořích a kromě okolí Ostravy a okolí
Javorníku na severní Moravě a ve Slezsku. Na
ostatních místech republiky je rozšířena víceméně
plošně ve výškovém rozpětí 150–730 m n. m. Na
našem území vystupuje do nejvyšších nadmořských
výšek v celém areálu.

Ohrožení: Druh ustoupil především v důsledku změn vodního režimu v krajině, jako jsou:
odvodňování luk a lesů v rámci meliorací, regulace potoků a zatrubňování drobných
vodotečí, proměna luk v pole, zasypávání jezírek v lomech, hlinicích a pískovnách
komunálním odpadem a rekultivace těchto území po odtěžení surovin, chemizace
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v zemědělství a podobné negativní zásahy. V poslední době jsou nejvýznamnějšími
negativními faktory: nešetrné rybářské obhospodařování rybníků (vysoké rybí obsádky a
nevhodné prováděná odbahňování), zarybňování či zánik jezírek v lomech a pískovnách,
rekultivace lomů a absence managementových zásahů na lokalitách. Obecně lze shrnout, že
kuňka obecná trpí jednak zánikem biotopu, jednak zásahem do biotopu (chemickým či
mechanickým). Před predátory chrání pulce kuňky poměrně účinně mělké zarostlé břehy. V
rybnících bez takovýchto břehů kuňky zpravidla nežijí, ačkoliv dospělé žáby nejsou
přirozenými predátory prakticky ohroženy.
Péče o druh: Nejdůležitější je ochrana a údržba vhodných biotopů. Vzhledem k tomu, že
ZCHÚ vymezené pro kuňku obecnou jsou většinou člověkem přebudované přirozené
mokřady na rybníky sloužící k chovu ryb, je nezbytné zde skloubit obhospodařování rybníků s
ekologickými nároky kuňky. Poměrně účinnou ochranou pro kuňky jsou prosluněné mělčiny
rybníků zarostlé vodní vegetací, kam ryby nepronikají a vyskytují se zde komáří a pakomáří
larvy – hlavní potrava žab. Důležité je stanovení úměrné a druhově vhodné rybí obsádky. Při
odbahňování je nutno postupovat individuálně u každé lokality na základě projektu a
biologického hodnocení, které musí předcházet vlastní odbahnění.
Při absenci pravidelné údržby tůní dochází někdy k velmi rychlému růstu vegetace a
následnému zazemňování. Taková tůň může zaniknout někdy již během několika let, jindy
vydrží bez zásahu i čtvrt století celkem v dobrém stavu. Nutné je individuální posouzení a
pravidelná kontrola stupně sukcese (v nižších nadmořských výškách ca jednou za tři až čtyři
roky, u ostatních lokalit stačí méně často). Tůňky je optimální udržovat částečně zarostlé
ponořenou vegetací, případně částečně zastíněné dřevinami.
Na loukách v bezprostřední návaznosti na rozmnožovací plochy je vhodné aplikovat ruční
kosení nebo extenzivní pastvu. Na kosení vzdálenějších porostů (do ca 100 m) je nutno
používat vysoko nastavitelnou lištu (nejlépe 15 cm), a to především tehdy, bude-li kosení
probíhat po dešti a v deštivých dnech (lépe za takového počasí nekosit). Při mechanizovaném
kosení není vhodné používání bubnových sekaček. Na lučních a polních porostech v dosahu
akčního radia druhu je nutné vyloučit užívání biocidů, velice důležité je vyhnout se
chemickým postřikům v blízkosti vodotečí, které napájejí ZCHÚ.
V lesních porostech v dosahu akčního radia druhu nelze používat na ochranu kultur a nárostů
látky proti okusu zvěří (Morsuvin apod.) a další chemické látky.

1.8 Cíl ochrany ZCHÚ
Zachování nebo zlepšení stavu biotopu vhodného pro život a rozmnožování kuňky
obecné (Bombina bombina) a dalších chráněných a vzácných druhů živočichů.
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2. Rozbor stavu ZCHÚ s ohledem na předmět ochrany
2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů
Lokalita se nachází cca 6 km V od Kroměříže, 0,8 km SSZ od Záhlinic, po levé straně
silnice Záhlinice - Hulín. Jde o mokřadní biotopy v opuštěné pískovně s významným
výskytem zejména obojživelníků a vážek. Lokalita navazuje na Záhlinické rybníky. ZCHÚ
včetně OP se rozkládá na ploše asi 14 ha v rovinatém terénu v nadmořské výšce 192 - 195
mm n. m. Lokalita vznikla vlivem povrchové těžby písků a štěrkopísků. Při těžbě se na
původně zemědělských pozemcích v trati zvané Padělky vytvořily umělé deprese různého
plošného rozsahu a hloubky. Ty byly díky vysoké hladině spodní vody a založení rybniční
soustavy Záhlinických rybníků v jejich těsné blízkosti postupně zavodněny prolínáním
podzemní vody. V lokalitě je několik vodních ploch využívaných k chovu ryb. Předmětem
ochrany je kuňka obecná (Bombina bombina) a její biotop.
Z klimatického hlediska spadá území do teplé klimatické oblasti T2 (E. Quit 1984),
která je charakterizována dlouhým, teplým a suchým létem, velmi krátkým přechodným
obdobím s teplým jarem i podzimem, místně teplou a suchou zimou a s velmi krátkým
trváním sněhové pokrývky. Roční úhrn srážek je 500-550mm. Průměrná roční teplota je 89°C.

Charakteristika
počet letních dnů

hodnota
50 - 60

počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více

160 - 170

počet mrazových dnů

100 - 110

počet ledových dnů

30 – 40

průměrná teplota v lednu ve °C

-2 až-3

průměrná teplota v červenci ve °C

18 - 19

průměrná teplota v dubnu ve °C

8-9

průměrná teplota v říjnu ve °C

7-9

průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více

90 - 100

srážkový úhrn ve vegetačním období v mm

350 - 400

srážkový úhrn v zimním období v mm

200 – 300

počet sněhových dnů
počet dnů zamračených
počet jasných dnů

40 - 50
120 – 140
40 – 50

Geologický podklad tvoří písky až písčité štěrky svrchní akumulace hlavní terasy
Holešovské plošiny, která je tvořena neogenními a kvartérními sedimenty a sklání se k JJZ.
Půdním typem je převážně kambizem arenická.
Z geomorfologického hlediska spadá lokality do podcelku Středomoravská niva.
Jedná se o akumulační rovinu podél řeky Moravy a Bečvy. Reliéf má charakter ploché poříční
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krajiny vzniklé na poklesové struktuře Hornomoravského úvalu ve Vněkarpatských
sníženinách, který je vyplněn mladými terciérními a kvartérními sedimenty. Jedná se o
akumulační rovinu podél řeky Moravy a jejích přítoků. Směrem k východu přechází rovinatý
terén pozvolna do Holešovské plošiny. Reliéf je plochý, nadm. výška se pohybuje okolo 195
m.
Vegetace: Fytogeograficky patří Záhlinicko do oblasti středoevropské a
jihovýchodoevropské teplomilné květeny (Pannonicum), do obvodu převážně teplomilné
květeny (Subpannonicum) a okresu Hané.
Po ukončení těžební činnosti začala na obnažených plochách nastupovat synantropní
bylinná společenstva charakteristická vysokým poddílem nitrofilních druhů, archeofytů a
neofytů, především nitrofilní společenstva na kypřených půdách třídy Chenopodietea,
vegetace dvouletých a vytrvalých bylin na suchých stanovištích třídy Artemisietea vulgaris a
nitrofilní společenstva třídy Galio-Urticetea. V místech bez rušivých zásahů začala část těchto
společenstev přecházet v sukcesně vyšší stadia křovinných a dřevinných formací s vrbou
(Salix spp.).
Analogický proces probíhal i v litorálu vzniklých vodních ploch, kde se díky přísunu
alochtonního materiálu do vodního prostředí vytvořily příhodné podmínky pro nástup
submerzní a emerzní vegetace třídy Lemnetea a Potametea, např. s okřehekem trojbrázdým
(Lemna trisulca), rdestem (Potamogeton spp.), lakušníkem (Batrachium spp.) aj. Později zde
začaly vznikat porosty rákosin řádu Phragmitetalia, které jsou charakteristické vysokou
vnitřní i vnější stabilitou při nízké druhové diverzitě. Dominantně je zde zastoupen především
rákos obecný (Phragmites australis) s dalšími vtroušeným druhy, jako jsou např. orobinec
širokolistý (Typha latifolia), žabník kopinatý (Alisma lanceolatum), kosatec žlutý (Iris
pseudacorus) a šmel okoličnatý (Butomus umbellatus). Mělké tůně zarůstají mechem
srpatkou zahnutou (Drepanocladus aduncus). Z chráněných druhů zde roste několik jedinců
silně ohroženého starčku poříčního (Senecio sarracenicus), který se sem rozšířil z nedaleké
lokality na Zahlinických loukách.
Fauna: Na lokalitě bylo dosud zjištěno 42 zvláště chráněných druhů živočichů ve
smyslu §48 zákona č.114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Na rostlinná společenstva,
stejně tak jako na vodní prostředí, jsou troficky či topicky vázány četné druhy bezobratlých a
obratlovců, které svou aktivitou zpětně ovlivňují druhovou pestrost těchto společenstev a
vytváří tak provázaný systém. Druhová diverzita jednotlivých zoocenóz bezobratlých,
především pleustonních, bentonních a pelagiálních společenstev, např. chrostíků
(Limnephilus spp.) a měkkýšů (Mollusca) zastoupených zde terčovníkem vroubeným
(Planorbis planorbis), okružákem ploským (Planorbarius corneus), plovatkou bahenní
(Lymnaea stagnalis) a hrachovkami (Pisidium spp.) ukazuje na jejich celkovou vyváženost a
vytváří tak příhodné podmínky pro existenci sekundárních a terciálních predátorů vyšších
řádů potravní pyramidy. U vážek (Odonata) je třeba upozornit na 32 většinou odchycených a
dokladovaných druhů ze 71 druhů zaznamenaných v celé České republice! Z pavouků zde byl
pozorován také teplomilný křižák pruhovaný (Argiope bruennichi).
Z nejvzácnějších druhů obojživelníků se zde vyskytuje především stabilní populace
čolka obecného (Triturus vulgaris) i čolka velkého (Triturus cristatus), dále blatnice skvrnité
(Pelobates fusca) a populace dalších zvláště chráněných druhů, jako např. ropuchy obecné
(Bufo bufo), ropuchy zelené (Bufo viridis), skokana štíhlého (Rana dalmatina), skokana
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ostronosého (Rana arvalis) a kuňky obecné (Bombina bombina). Z plazů zde žije užovka
obojková (Natrix natrix), ještěrka obecná (Lacerta agilis) a slepýš křehký (Anguis fragilis). Z
ryb je nejvýznamnější nález piskoře pruhovaného (Misgurnus fosilis).
Jako hnízdní refugium pravidelně využívají tuto lokalitu některé zvláště chráněné
druhy ptactva, jako např. silně ohrožený pisík obecný (Actitis hypoleucos) a ledňáček říční
(Alcedo atthis). Z ohrožených druhů lze uvést např. bramborníčka černohlavého (Saxicola
torquata), ťuhýka obecného (Lanius collurio), moudivláčka lužního (Remiz pendulinus) a
potápku malou (Tachybaptus ruficollis). K nejcennějším ptačím zástupcům patří bezesporu
vodouš rudonohý (Tringa totanus), který zde vyhnízdil ve dvou párech v roce 1992 a hnízdící
bukáček malý (Ixobrychus minutus). V době jarních a podzimních migrací se zde koncetruje
množství dalších druhů ptactva, především z řádu bahňáků (Charadriiformes).

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

kategorie
podle
vyhlášky č.
395/1992
Sb.

Čolek velký
(Triturus cristatus)

Jedinci až
desítky jedinců

§2

Čolek obecný
(Triturus vulgaris)

Jedinci až
desítky jedinců

§2

Blatnice skvrnitá
(Pelobates fuscus)

Jedinci až
desítky jedinců

§2

skokan štíhlý
(Rana dalmatina)

Jedinci až
desítky jedinců

§2

Skokan ostronosý
(Rana arvalis)

Jedinci až
desítky jedinců

§1

Skokan zelený
(Rana esculenta
synclepton)

Jedinci až
desítky jedinců

§2

kuňka obecná
(Bombina bombina)

Jedinci až
desítky jedinců

§2

Ropucha zelená
(Bufo viridis)

Jedinci až
desítky jedinců

§2

název druhu
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popis biotopu druhu, další poznámky

žije především v rybnících, jezírkách v lomech a
pískovnách, tůních, vzácněji i v zatopených příkopech
a podobně
Žije v listnatých lesích. Rozmnožování probíhá v
osluněných menších vodních nádržích, lesních
rybníčcích i v kalužích na nezpevněných lesních
cestách.
Preferuje lokality s lehkými písčitými půdami, často
poblíž velkých toků. K rozmnožování dochází
většinou ve středně velkých vodních nádržích s
hloubkou 30 až 100 cm a dostatečným množstvím
vodních rostlin.
menší a střední nádrže, nevyhýbá se ani suším
místům
Přizpůsobivý druh upřednostňující vlhká lesní
stanoviště. Je nalézán v zaplavovaných lesích podél
řek, na okrajích mokřadů apod. Rozmnožuje se v
menších mělkých vodních nádržích s hloubkou
nepřesahující 70 cm.
Vyskytuje se ve vodních plochách různých typů
včetně malých rybníčků, velkých rybníků a jezer,
stejně jako v pomalu tekoucích řekách a jejich
ramenech.
tůně s mělčinami i menší vodní nádrže, v létě se
může přemísťovat i do čistých kaluží
Vázaná na stepní ekosystémy. Jako tzv. pionýrský
druh vyhledává k rozmnožování nově vzniklé,
periodické vodní nádrže, často v lidskou činností silně
ovlivněných biotopech. Je schopna se rozmnožovat v
rybníčcích, umělých nádržích, různých zaplavených
plochách atd., v otevřené krajině nízkých a středních
poloh.
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název druhu

aktuální
početnost nebo
vitalita
populace v
ZCHÚ

kategorie
podle
vyhlášky č.
395/1992
Sb.

Ropucha obecná
(Bufo bufo)

Jedinci až
desítky jedinců

§3

Rosnička zelená
(Hyla arborea)

Jedinci až
desítky jedinců

§2

ještěrka obecná
(Lacerta agilis)
užovka obojková
(Natrix natrix)
Rak říční
(Astacus fluviatilis)

Jedinci až
desítky jedinců
Jedinci až
desítky jedinců
Jedinci až
desítky jedinců

Velevrub malířský
(Unio pictorum)

Jedinci až
desítky jedinců

§1

Škeble rybničná
(Anodonta cygnea)
Chřástal vodní
(Rallus aquaticus)
Bukáček malý
(Ixobrychus minutus)
Ledňáček říční
(Alcedo atthis)

Jedinci až
desítky jedinců

§2

hnízdění

§2

hnízdění

§1

hnízdění

§2

Pisík obecný
(Actitis hypoleucos)

hnízdění

§2

Strakapoud jižní
(Dendrocopos
syriacus)

hnízdění

§2

hnízdění

§3

hnízdění

§3

Kopřivka obecná
(Anas strepera)

hnízdění

§3

Lejsek šedý
(Muscicapa striata)

hnízdění

§3

Moták pochop
(Circus aeroginosus)

hnízdění

§3

ťuhýk obecný
(Lanius collurio)

hnízdění

§3

Bramborníček
černohlavý
(Saxicola torquata)
Břehule říční
(Riparia riparia)
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Obývá převážně smíšené lesy v pahorkatinách a
horách. K rozmnožování dochází ve vodních nádržích,
lesních rybníčcích, bažinách, příležitostně i v potocích
a menších říčkách. Migruje na velké vzdálenosti a s
výjimkou období rozmnožování žije i daleko od vody.
Osluněné porosty poblíž malých a středně velkých
přirozených vodních ploch s bohatým pobřežním
rostlinstvem. Prostředí obývané mladými jedinci musí
splňovat tyto požadavky: vysokou vlhkost a
maximální oslunění s vhodnou vegetací. K
rozmnožování dochází v malých, často periodických
tůních, menších rybnících nebo v mělké příbřežní
vodě větších vodních nádrží.

§2

Sušší a výslunná stanoviště v celé ZCHÚ

§3

okolí stojatých i tekoucích vod jako jsou rybníky,
může vyskytovat i na suchých stanovištích

§1

malé říčky, rybníky, jezera a řeky
obývá mírně tekoucí a stojaté vody s bahnitým a
bahnitopísčitým dnem, k rozmnožování dochází v
letních měsících. Glochidie parazitují na žábrech ryb
(hrouzků, jelců, plotic ad.).
Obývá klidné bahnité vody, větší rybníky, tůně, slepá
či pomalu tekoucí říční ramena a velké bažiny.
Hnízdí v mělčinách zarostlých rákosím a v ostřicových
bažinách.
hnízdí v močálech, bažinách a na březích rybníků
zarostlých rákosem
Žije v blízkosti pomalu tekoucích čistých vod
bohatých na ryby.
Žije poblíž mělkých stojatých vod, řek, na bahnitých
březích větších vodní nádrží a při tahu také na
písečných březích.
Pták otevřené krajiny s vtroušenými stromy, obývá
okolí lidských sídel i lesy, zejména v nížinách. Hnízdí v
dutinách stromů, které jsou umístěny ve výši 2-3
metry nad zemí.
Vyskytuje se na otevřených plochách s dostatkem
křovin nebo řidším porostem.
Obývá místa s vysokými hlinitými břehy nebo
podobné stěny.
Preferuje větší vodní plochy, vlhké pastviny nebo
močály s hustým vegetačním porostem. Hnízdo si
staví na zemi a obvykle bývá dobře ukryté v porostu
rákosů nebo jiných vodních rostlin.
Žije ve světlých listnatých lesích, parcích, na
hřbitovech a v zahradách.
Preferují otevřenou krajinu, pro hnízdění si vybírají
rákosové porosty, nebo polní kultury (ozim, řepka,
vojtěška). Hnízdí vždy v blízkosti vody.
Výskyt v celé ZCHÚ.
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název druhu

aktuální
početnost nebo
vitalita
populace v
ZCHÚ

kategorie
podle
vyhlášky č.
395/1992
Sb.

hnízdění

§2

Výskyt v celé ZCHÚ.

hnízdění

§3

Výskyt v celé ZCHÚ.

hnízdění

§3

Výskyt v celé ZCHÚ.

popis biotopu druhu, další poznámky

žluva hajní
(Oriolus oriolus)
slavík obecný
(Luscinia
megarhynchos)
moudivláček lužní
(Remiz pendulinus)
Bobr evropský
(Castor fiber)
veverka obecná
(Sciurus vulgaris)

jedinci

§2

Výskyt v celé ZCHÚ.

Jedinci až
desítky jedinců

§3

Břehové a lesní porosty ZCHÚ.

Otakárek feniklový
(Papilio machaon)

Jedinci až
desítky jedinců

§3

Všude na bezlesích stanovištích, zvlášť hojný v
agrocenózách, na kulturních loukách, v zahradách, na
stepích a lesostepích, na raně sukcesních plevelových
společenstvech opuštěných polí.

Čmelák spec.
(Bombus spec.)

-

§3

Výskyt v celé ZCHÚ.

Potápník široký
(Dytiscus latissimus)

-

§2

Obývá především větší vodní nádrže. Jako hlavní
habitat je uváděn litorál zarostlý hustou vegetací
(Carex, Equisetum).

Stužkonoska vrbová
(Catocala electa)

-

§2

Teple lužní lesy, okraje vod a aleje s porosty vrb.

Mravenec spec.
(Formica spec.)

-

§3

-

§3

Jedinci až
desítky jedinců

§3

Jedinci až
desítky jedinců

§3

Zlatohlávek skvostný
(Potosia aeruginosa)
Piskoř pruhovaný
(Misgurnus fossillis)
Rak bahenní
(Astacus
leptodactylus)

Teplé, vlhké prostředí. Mravenci potřebují vysokou
vlhkost vzduchu, ale nežijí ve vysloveně zamokřených
místech
Živné dřeviny: dub, vrba a další listnáče. Žije v
dutinách a podkorních kapsách v sypkém trouchu.
Obývá zabahněná dna pomalu tekoucích a stojatých
vod.
dává přednost chladným, sladkým, stojatým nebo
pomalu tekoucím vodám

2.3 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti
v minulosti, současnosti a blízké budoucnosti
V místním názvu Skalky se odráží vznik poměrně vertikálně členitého území vzniklého
při povrchové těžbě písků a štěrkopísků v této lokalitě. Při těžbě písků se na původně
zemědělských pozemcích v trati zvané Padělky vytvořily umělé deprese různého plošného
rozsahu a hloubky. Ty byly díky vysoké hladině spodní vody a založení rybniční soustavy
Záhlinických rybníků v jejich těsné blízkosti postupně zavodněny prolínáním podzemní vody.
Později zde docházelo také k terénním úpravám, kdy byla část vytěžených ploch zavážena
zeminou. Vznikaly zde také černé skládky, které byly z větší části odstraněny. Přesto dosud v
některých tůňkách zůstávají např. staré pneumatiky, stavební odpad a také produkty, které
sem v minulosti unikly z blízké obalovny živičných směsí (např. asfalt).
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a) ochrana přírody - lokalita je sledována přírodovědci již delší dobu a bylo zde provedeno
několik inventarizačních průzkumů. Odstraněna byla část černých skládek a provedeno i
několik zásahů do vegetace a prohloubení některých tůní.
b) zemědělské hospodaření – před vznikem lokality byla plocha využívána jako zemědělské
pozemky. V současnosti zemědělsky nevyužívána.
c) rybářství – V lokalitě jsou tři rybníky různých majitelů využívané k chovu ryb. Žádný
z rybníků není registrovaný (nepovolená činnost) a nejsou proto údaje o hospodaření, rybí
obsádce atd. Chov ryb ve vodních plochách je jednoznačně negativní vliv, který při
současném stavu není slučitelný s vývojem a existencí předmětu ochrany a dalších
obojživelníků.
Je nutné dohledat uživatele a zahájit jednání a legalizaci chovu a jeho regulaci. Část
plochy rybníků (20%) je třeba přizpůsobit ekologickým nárokům předmětu ochrany. To
znamená například vytvořit mělčiny s hloubkou od 0 – 30 cm na osluněných místech a
podpořit zde růst litorální vegetace včetně její iniciační výsadby, vyloučit dravé druhy ryb,
snížit populační hustotu kapra (Cyprinus carpio) atd.
d) myslivost – lokalita spadá do honitby 7203110007 Hulín. Jsou zde rozmístěna krmná
zařízení. Při současné úrovni využívání není toto využívání v rozporu se zájmy ochrany
lokality. Není možný chov vodní drůbeže.
e) rekreační využívání – v centrální části je rybník, u kterého je postaven rekreační objekt
využívaný rybáři (neoficiální rybářské sdružení Skalka). K objektu vede cesta. Plocha v okolí
rybníka je několikrát ročně sečena sekačkou s velmi nízkým pokosem a celkově je
upravována (terénní úpravy). Rekreační využívání v současném měřítku je nežádoucí a vede
k narušování biotopů chráněných druhů živočichů.
Řešením by mohlo být nastavení pravidel užívání (výška pokosu alespoň 15 cm, zákaz
terénních úprav, bezhlučný režim, zákaz chemizace, omezení vjezdu vozidel, noční i denní
klid atd.)
f) těžba nerostných surovin – lokality vznikla po opuštění těžby štěrkopísku. V současnosti
bez těžby.

2.4 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy
 Územní plán obce Hulín – bez navrhovaných záměrů
 Plán oblasti povodí Moravy – bez plánovaných zásahů
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2.5 Současný stav ZCHÚ a přehled dílčích ploch

2.5.1 Základní údaje o nelesních pozemcích
Nelesní pozemky pokrývají celou rozlohu lokality. Jde převážně o mokřadní biotopy
s hustými porosty vrbin, olšin, topolů a dalších vlhkomilných dřevin. Tyto poměrně hustě
zarostlé plochy jsou v mozaice s převážně neudržovanými travními porosty a vodními
plochami. Na některých místech jsou staré skládky hrubé stavební suti a pneumatik. Menší
plocha TTP v těsné blízkosti rybníka v centrální části území je nevhodně pravidelně
intenzivně sečena sekačkou a terén je zde zarovnán těžkou technikou. Zde je umístěna
maringotka (rekreační objekt) a poměrně velký přístřešek. Maringotka je rovněž u rybníka
v jižní části lokality.
V severovýchodní části hranice lokality zasahují významně do pozemků soukromého
podniku (třídění štěrku, dopravní stavitelství). Tato plocha je biologicky bezcenná a je
vhodné ji ze ZCHÚ vyloučit.
V těsné blízkosti této plochy dochází k zavážení lokality navážkou zeminy, suti a
dalších materiálů. Tuto činnost je třeba zastavit.
V lokalitě je na několika místech na zatím menších enklávách výskyt křídlatky
(Reynoutria sp.), proti které nutné radikálně zakročit a zajistit její likvidaci dokud se ve větší
míře nerozšíří.

2.5.2 Základní údaje o rybnících
V ZCHÚ se nachází celkem 7 větších vodních ploch. Z toho ve třech je chov ryb
provozovaný majiteli pozemků. Ostatní plochy je možné považovat za tůně s přítomností ryb
(jedná se o mělké vodní plochy s bohatými litorálními porosty). Některé tůně jsou od sebe
odděleny drátěným plotem k zamezení pohybu ryb mezi tůněmi.
Žádný ze tří rybníků s chovem ryb není registrován – jedná se o nepovolenou činnost.
Okolí těchto rybníků je upravováno (sečení travních porostů, odstraňování náletu atd.).
Litorální porost je omezen na minimum. I přesto, že se nejedná o intenzivní chov (nemožnost
vypuštění rybníka ani větší manipulace s vodní hladinou, pravděpodobně se nehnojí) je
složení rybí obsádky i její hustota neslučitelná s existencí i vývojem předmětu ochrany a
dalších obojživelníků. Ryby likvidují zdroje (litorální porosty, zdroje potravy) a dochází rovněž
k predaci vývojových stádií i dospělců obojživelníků (interferenční i exploatační konkurence).
V následujících tabulkách jsou popsány tři rybníky s chovem ryb. Rybníky se nachází
v dílčích plochách 3, 6, 13.
Vodní plocha na severní straně území (dílčí plocha 13)
Název rybníka (nádrže)
Katastrální plocha
Využitelná vodní plocha
Plocha litorálu
Průměrná hloubka
Maximální hloubka
Postavení v soustavě
Manipulační řád
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bez názvu (severní rybník – dílčí plocha 13)
2
1588 m
2
1570 m
2
do 20 m
1 m (odhad)
1,5 m (odhad)
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Hospodářsko provozní řád
Způsob hospodaření
Intenzita hospodaření
Výjimka k aplikaci látek znečišťujících vodu (krmiva,
hnojiva)
Parametry zvláštních povodní (u rybníků III. kategorie)
Vlastník rybníka
Uživatel rybníka
Rybářský revír
Správce rybářského revíru
Zarybňovací plán
Průtočnost – doba zdržení

bez možnosti vypuštění nádrže
extenzivní
není
Chalupa Emil Ing., Holešovská 993, Hulín, 768 24
Chalupa Emil Ing., Holešovská 993, Hulín, 768 24
není
-

Vodní plocha ve střední části území (dílčí plocha 6)
Název rybníka (nádrže)
Katastrální plocha
Využitelná vodní plocha
Plocha litorálu
Průměrná hloubka
Maximální hloubka
Postavení v soustavě
Manipulační řád
Hospodářsko provozní řád
Způsob hospodaření
Intenzita hospodaření
Výjimka k aplikaci látek znečišťujících vodu (krmiva,
hnojiva)
Parametry zvláštních povodní (u rybníků III. kategorie)
Vlastník rybníka
Uživatel rybníka
Rybářský revír
Správce rybářského revíru
Zarybňovací plán
Průtočnost – doba zdržení

bez názvu (střední rybník – dílčí plocha 6)
2
12 106 m
2
12 090 m
2
do 20 m
1 m (odhad)
1,5 m (odhad)
bez možnosti vypuštění nádrže
extenzivní
není
dle KN více vlastníků (8), hlavní část vlastní město
Hulín
není
-

Vodní plocha při jižní straně území (dílčí plocha 3)
Název rybníka (nádrže)
Katastrální plocha
Využitelná vodní plocha
Plocha litorálu
Průměrná hloubka
Maximální hloubka
Postavení v soustavě
Manipulační řád
Hospodářsko provozní řád
Způsob hospodaření
Intenzita hospodaření
Výjimka k aplikaci látek znečišťujících vodu (krmiva,
hnojiva)
Parametry zvláštních povodní (u rybníků III. kategorie)
Vlastník rybníka
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bez názvu (jižní rybník – dílčí plocha 3)
2
3 722 m
2
3710 m
2
do 20 m
1 m (odhad)
1,5 m (odhad)
bez možnosti vypuštění nádrže
extenzivní
není
Křenovský Radek, Višňovce 1185, Hulín, 768 24;
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Uživatel rybníka
Rybářský revír
Správce rybářského revíru
Zarybňovací plán
Průtočnost – doba zdržení

Stárková Marie, Poděbradova 44, Hulín, 768 24
není
-

2.5.3 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů do území a závěry pro
další postup
V území byla odstraněna část černých skládek (pneumatiky) a provedeno částečné
prosvětlení některých porostů (stromy a keře). Rovněž bylo provedeno prohloubení
některých tůní. Tyto zásahy lze hodnotit jednoznačně pozitivně a je potřebné v nich
pokračovat.

2.5.4 Přehled dílčích ploch
Pro potřeby ochrany přírody je území rozděleno na 15 dílčích ploch a ochranné
pásmo (OP). Při rozdělování lokality do dílčích ploch jsme vycházeli především z charakteru
biotopu, konfigurace terénu a vedení cest.
PP – přírodní památka
Dílčí plocha 1 (1,33 ha)
Plocha v JZ části lokality. Jde o porost vrby, olše a topolu v mokřadu s množstvím
menších tůní. Na zemi množství mrtvé dřeva.
Dílčí plocha 2 (0,64 ha)
Větší mělká tůň v jižní části lokality s bohatým břehovým porostem postupně
expandujícím do vodní plochy.
Dílčí plocha 3 (0,65 ha)
Plocha s rybníkem (chov ryb). Na ploše umístěna mobilní maringotka. Bohatě
vyvinuté břehové porosty. Prakticky bez litorálních porostů.
Dílčí plocha 4 (0,56 ha)
Plocha s tůní s bohatými břehovými i litorálními porosty. Obvod plochy se strmými
svahy s navážkou hrubé stavební suti (betonové bloky). Břehové porosty tvořeny především
olší, vrbou, topolem a břízou.
Dílčí plocha 5 (0,26 ha)
Menší plocha s převahou trvalého travního porostu. Je zde umístěnou krmné zařízení
pro zvěř. Menší enkláva křídlatky (Reynoutria sp.).
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Dílčí plocha 6 (1,27 ha)
Největší vodní plocha v lokalitě využívána jako rybník. Břehové porosty slabě vyvinuty
jen na části břehu. Litorální porost prakticky bez výskytu. Extenzivní chov ryb a vodní
drůbeže.
Dílčí plocha 7 (1,22 ha)
Plocha s mozaikou trvalých travních ploch, keřových a stromových společenstev.
V jižní části intenzivně sečená travní plocha, mobilní maringotka a trvalý přístřešek.
V severním výběžku několik skládek hrubé stavební suti. Plochou prochází polní cesta.
V jižním výběžku menší enkláva křídlatky (Reynoutria sp.).
Dílčí plocha 8 (0,58 ha)
Jde o soustavu dvou větších tůní s hloubkou do 1 m, bohatými břehovými i litorálními
porosty. Výskyt ryb.
Dílčí plocha 9 (2,00 ha)
Větší plocha s převážně dřevinným porostem vrby, olše a topolu. Je zde množství
malých tůní s bohatým litorálním porostem. Místy staré navážky zeminy a stavební suti.
Poměrně bohatě jsou zastoupeny porosty rákosin.
Dílčí plocha 10 (0,57 ha)
Větší tůň s hloubkou do 1 m, bohatými břehovými i litorálními porosty. Výskyt ryb.
V severní části příkrý svah s keřovým společenstvem.
Dílčí plocha 11 (0,16 ha)
Menší plocha, která je postupně zavážena navážkou zeminy a stavební suti. Vedla
tudy přístupová cesta – nyní již neprůjezdná. Jde o travní porost.
Dílčí plocha 12 (0,23 ha)
Menší plocha s rybníkem (chov ryb) s částečně vyvinutým břehovým porostem ale
bez větších litorálních porostů.
Dílčí plocha 13 (0,16 ha)
Menší plocha na severním okraji lokality s trvalým travním porostem.
Dílčí plocha 14 (0,16 ha)
Větší tůň s bohatým výskytem čolka velkého (Triturus cristatus). Hloubka do 1m.
V tůni staré pneumatiky a po obvodu drobné skládky odpadu. Břehové porosty dobře
vyvinuté, litorální porosty rovněž.
Dílčí plocha 15 (0,63 ha)
Plocha s břehovými porosty obklopující tůni. Plocha tvořená převážně příkrými svahy
svažujícími se do tůně. Ve východní části porost jasanu javorolistého (Acer negundo). Menší
plochy s TTP. Plochou prochází polní cesta. V severní části navazuje další tůň. Břehové
porosty tvořeny především vrbou (Salix sp.) a olší (Alnus sp.).
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OP - Ochranné pásmo
Dílčí plocha OP (3,58 ha)
Poměrně velká plocha z jihu navazující na ZCHÚ. Jde o rákosiny s drobnými tůněmi.
Plocha je občas využívána jako závodní dráha (autokros?). Je zde množství pneumatik jako
ochrana dráhy.
Příloha:
Příloha č. T 1 - Popis dílčích ploch a výčet plánovaných zásahů v nich
Příloha č. M3 - Rozložení dílčích ploch v ZCHÚ/OP

2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize
Režim managementu lokality lze vést dostatečně citlivě tak, aby k zásadním kolizím
ochranářských zájmů nedocházelo.
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3. Plán zásahů a opatření
3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ
3.1.1 Rámcové zásady péče o území
Pro předmět ochrany (kuňka obecná) i další zvláště chráněné druhy živočichů je
zásadní existence vhodného biotopu. V ZCHÚ je proto nutné především zajistit:
 udržení dobrého vodního režimu
 prosvětlení části porostů stromů a keřů
 zamezit nepovolených zásahů do vegetace, terénu i vodních ploch
 zamezit vzniku černých skládek
 zamezit snahám o chov ryb a vodní drůbeže a omezit již zřízené chovy
 v případě potřeby i prohloubení tůní nebo i zbudování nových tůní
a) péče o biotop
Kuňka obecná je výrazně vázána na vodu a stráví v ní většinu života. Vodu opouští
z především v období páření a zimování. Nejdůležitějším biotopem je tedy voda. Typickými
biotopy jsou mělké, vegetací hustě zarostlé stojaté vody na dobře osluněných místech:
pobřežní pásma rybníků, tůně v inundacích řek a potoků v pokročilém stupni zazemňovací
sukcese. Často obývá i mělké, periodicky zaplněné deprese a kaluže.
Kuňka obecná zimuje v zemi v opuštěných norách hlodavců, pod kameny, v různých
štěrbinách, pod listím, mezi kořeny a podobně. Biotopem se tedy stává i nejbližší okolí
vodních ploch. Jedná se o louky, křovinaté porosty i lesy v akčím rádiu druhu (800m, většina
populace se pohybuje do 250m od vodní plochy).
Tůně – tyto vodní plochy mají často tendenci rychle zarůstat a zazemňovat se, ať už litorální
vegetací, nebo expanzí břehových porostů. Je proto nutné je pravidelně kontrolovat a
v případě potřeby redukovat litorální a břehový porost. Tůně je optimální udržovat částečně
zarostlé ponořenou vegetací, případně částečně zastíněné dřevinami. Napadané listí
zhoršuje kyslíkové podmínky (tím eliminuje nebo alespoň potlačuje ryby), je zdrojem
organické hmoty jako počátku potravního řetězce pro dospělce (rozvoj komářích larev jako
hlavní potravy dospělce), tvoří dobrý úkryt především pro larvy a zabraňuje rozvinutí vodní
makrovegetace (především orobince), který zazemňuje tůně podstatně rychleji než spadané
listí. Pokud vegetace vodní sloupec zcela proroste nebo vrstva listí vystoupí do poloviny
vodního sloupce, přestávají být takové tůně vhodné. Údržbou se rozumí odstraňování
přebujelé vodní vegetace, napadaného listí, sedimentu a případné prohlubování tůně nebo
vytvoření tůní nových tam, kde se změnil hydrologický režim. Rovněž je nutno průběžně
odstraňovat křovinnou a stromovou vegetaci, která by tůně příliš zastiňovala.
Tvorba a obnova tůní - po individuálním posouzení a tam, kde je to vhodné, je možné
vytvářet nové tůně. Nově vytvořené tůně mají velký význam pro metapopulaci při kolonizaci
okolí, jako propojovací místa mezi stávajícími lokalitami (tj. místa, kde se mohou setkat a
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spářit jedinci ze vzdálenějších lokalit). Tůně by měly být na nezastíněném místě s rozlohou
0,5−10 m2 a s hloubkou od 20 do 50 cm. Tůně by měly mít pozvolné břehy s mělkými
litorálními zónami minimálně na polovině plochy tůně. Zcela nevhodné jsou nádrže se všemi
strmými břehy. U nově budovaných tůní je dobré umístit do nich jako úkryt například
kamení, staré pařezy, kůru nebo kmeny z odstraňování náletu. K tvorbě tůní je možné použít
ruční nářadí, ale není vyloučeno i použití těžší techniky – občasná větší disturbance půdního
povrchu, spojená se vznikem mělkých terénních depresí, obojživelníkům jednoznačně
prospívá. Zeminu vytěženou při tvorbě tůní je v menší míře možné navršit v okolí tůně na
hromadu. U větších tůní je potřebné zeminu odvézt. Tůně při zazemění na polovinu původní
hloubky nebo při zarůstání obnovovat v období srpen – konec září.

Rybníky – v lokalitě není žádné rybářské hospodaření povoleno. Nicméně nejméně ve třech
vodních plochách jsou vysazeny ryby a probíhá zde jejich chov. Je nezbytné zde skloubit
obhospodařování rybníků s ekologickými nároky kuňky. Důležité je stanovení úměrné a
druhově vhodné rybí obsádky. Úměrná rybí obsádka je taková, která ještě umožní
dostatečně bohatý rozvoj velkých druhů zooplanktonu a fytofilních bezobratlých. V ideálním
případě by rybníky měli být zařazeny do I. kategorie (extenzivní charakter chovu bez hnojení
a přikrmování) s normální (nikoliv zhuštěnou) polykulturní rybí obsádkou s vyloučením
dravých druhů ryb (štika, candát, okoun, sumec). Taková obsádka umožní zachovat vysokou
průhlednost vody, která na jaře a v první polovině léta neklesá pod 50 cm, a díky ní probíhá
rozvoj dostatečně rozsáhlých porostů makrofyt v mělčích částech rybníka. Velikost obsádky
je nutno individuálně stanovit podle podmínek každého rybníka (průměrná hloubka,
nadmořská výška, průtočnost, úživnost rybníka apod.).
Poměrně účinnou ochranou pro kuňky jsou prosluněné mělčiny rybníků zarostlé
vodní vegetací, kam ryby nepronikají a vyskytují se zde komáří a pakomáří larvy – hlavní
potrava žab.
Na odbahňovaných rybnících lze obecně doporučit podporu rozvoje litorálního
porostu na osluněných místech vodní plochy ponecháním stávajícího porostu nebo v
případě, že litorální porost vyvinut není, lze jeho rozvoj podpořit vytvářením mělčin a
pozvolných břehů se sklonem 1:15 a vyšším. Dno je nutno modelovat tak, aby vznikly
dostatečně velké partie mělké vody (nemusejí být vždy u břehu).
Břehový porost je nutné pravidelně redukovat tak, aby příliš nezastiňoval mělčiny
s litorální vegetací (obojživelníci preferují osluněné plochy, příliš zastíněné plochy prakticky
nevyužívají).
Při odbahňování je nutné postupovat podle projektu a biologického hodnocení, které
mu musí předcházet. Je vyloučeno vyhrnování bahna na hráze, nutné je ponechání
dostatečné rozlohy mělčin. Není možné odbahňovat všechny rybníky v lokalitě naráz –
v jednom roce odbahňovat pouze jeden rybník. Termín je nutné volit s ohledem na
rozmnožování obojživelníků (říjen, listopad) a rybník ještě před zimou napustit.
Křovinaté porosty – Porosty v těsné blízkosti vodních ploch, které ji významně zastiňují, je
potřeba zredukovat a dále pravidelně kontrolovat jejich rozrůstání. V půdě a mezi kořeny
nacházejí kuňky často zimoviště. Proto by neměli být keřové a břehové porosty likvidovány
úplně, a pokud je to možné, měli by být při severní straně vodní plochy, kde nejméně
zastiňují.
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Trvalé travní porosty – Na loukách v bezprostřední návaznosti na rozmnožovací plochy je
vhodné aplikovat ruční kosení nebo extenzivní pastvu. Na kosení vzdálenějších porostů (do
ca 100 m) je nutno používat vysoko nastavitelnou lištu – nejlépe 15 cm, a to především
tehdy, bude-li kosení probíhat po dešti a v deštivých dnech (lépe za takového počasí
nekosit). Při mechanizovaném kosení není vhodné používání bubnových sekaček. Na lučních
a polních porostech v dosahu akčního radia druhu je nutné vyloučit užívání biocidů, velice
důležité je vyhnout se chemickým postřikům v blízkosti vodotečí, které napájejí lokalitu.
Z hlediska ochrany a dalších vzácných druhů rostlin i živočichů je vhodné kosit louky
v časoprostorové mozaice. V jednom termínu pokosit vždy jen ½ plochy louky v mozaice
nebo pásech (to znamená, že pokud se louka seče 2x ročně pak kosení proběhne celkem ve 4
termínech).
b) péče o druh - kuňka obecná (Bombina bombina)
Péče o druh spočívá především v udržení a péči o jeho biotop. V zásadě jsou důležité
především následující faktory:
1. Přítomnost vhodných vodních ploch (nezastíněné, mělké s dostatečnou rozlohou a
vhodně orientované).
2. Stabilní vodní hladina v době rozmnožování
3. Přítomnost zimoviště
4. Absence chemizace

3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území
PP – přírodní památka
Dílčí plocha 1 (1,33 ha)
 Každoročně sledovat stav zazemění tůní a v případě potřeby provést odstranění
sedimentu v tůni v období konec srpna – září.
 Odstranit 40 – 60% dřevin. Výsledný porost by měl pokrývat v menších skupinkách a
jedincích keřů a stromů max. 50% dílčí plochy.
 Jednou za 5 let v období od 1. 8. do 31. 3. provádět prořezávky dřevin tak aby
nepokrývali více než 50% plochy.
 Veškerou biomasu vzniklou při redukci keřových porostů a stromů odstranit mimo
lokalitu. Menší část je možné na vhodném místě ponechat v hromadách v lokalitě
(zvýšení diverzity prostředí).
Dílčí plocha 2 (0,64 ha)
 Zredukovat dřeviny v místech kde stíní tůni. Stromy ponechat spíše při severním okraji
plochy.
 Následně každých 5 let v období od 1. 8. do 31. 3. provádět prořezávky břehových
porostů.
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Sledovat stav zarůstání tůně a v případě že litorální vegetace pokryje více než 50%
vodní plochy přistoupit k její redukci zimním kosením nebo vytrháváním (srpen – září)
na úroveň 20% vodní plochy.
V případě potřeby provést odstranění sedimentu v tůni nebo její prohloubení (viz kap.
3.1.1 odstavec „Tvorba a obnova tůní“) v období konec srpna – září.
Veškerou biomasu vzniklou při redukci dřevin, hloubení tůní nebo odstraňování
litorální vegetace odstranit mimo lokalitu. Menší část je možné na vhodném místě
ponechat v hromadách v lokalitě (zvýšení diverzity prostředí).

Dílčí plocha 3 (0,65 ha)





Zredukovat dřeviny v místech kde stíní tůni. Stromy ponechat spíše při severním okraji
plochy.
Následně každých 5 let v období od 1. 8. do 31. 3. provádět prořezávky břehových
porostů.
Omezit chov ryb (maximální slovení, nepřikrmovat, nehnojit) a umožnit tak rozvoj
litorální vegetace.
Veškerou biomasu vzniklou při redukci dřevin, hloubení tůní nebo odstraňování
litorální vegetace odstranit mimo lokalitu. Menší část je možné na vhodném místě
ponechat v hromadách v lokalitě (zvýšení diverzity prostředí).

Dílčí plocha 4 (0,56 ha)
 Odstranit 30 – 50% dřevin.
 Redukci dřevin provádět v období od 1. 8. do 31. 3. postupně po 2 až 3 roky (každý rok
část porostů).
 Stromy ponechat spíše při severovýchodním okraji plochy.
 Následně každých 5 let v období od 1. 8. do 31. 3. provádět prořezávky keřových
porostů na zredukovanou úroveň max. 60% pokryvnosti plochy.
 Sledovat stav zarůstání tůně a v případě že litorální vegetace pokryje více než 50%
vodní plochy přistoupit k její redukci zimním kosením nebo vytrháváním (srpen – září)
na úroveň 20% vodní plochy.
 V případě potřeby provést odstranění sedimentu v tůni nebo její prohloubení (viz kap.
3.1.1 odstavec „Tvorba a obnova tůní“) v období konec srpna – září.
 Veškerou biomasu vzniklou při redukci dřevin, hloubení tůní nebo odstraňování
litorální vegetace odstranit mimo lokalitu. Menší část je možné na vhodném místě
ponechat v hromadách v lokalitě (zvýšení diverzity prostředí).
Dílčí plocha 5 (0,26 ha)





Úplně odstranit porost křídlatky kombinací postřiku herbicidem a kosením a
vytrháváním po dobu několika let až do úplného vymizení.
Kosení travních porostů v mozaice jednou ročně od května do září s pokosem nejméně
15 cm.
Nekosit za mokra nebo po dešti (zvýšená aktivita obojživelníků).
Veškerou biomasu vzniklou při kosení odstranit mimo lokalitu.
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Dílčí plocha 6 (1,27 ha)


V maximální míře omezit chov ryb slovením a umožnit tak vývoj litorální vegetace.

Dílčí plocha 7 (1,22 ha)
 Úplně odstranit porost křídlatky kombinací postřiku herbicidem a kosením a
vytrháváním po dobu několika let až do úplného vymizení.
 Kosení travních porostů v mozaice jednou ročně od května do září s pokosem nejméně
15 cm.
 Nekosit za mokra nebo po dešti (zvýšená aktivita obojživelníků).
 Veškerou biomasu vzniklou při kosení odstranit mimo lokalitu.
Dílčí plocha 8 (0,58 ha)
 Prosvětlení břehových porostů zejména v jižní části plochy (stínění tůně). Redukci
dřevin provádět v období od 1. 8. do 31. 3.
 Sledovat stav zarůstání tůně a v případě že litorální vegetace pokryje více než 50%
vodní plochy přistoupit k její redukci zimním kosením nebo vytrháváním (srpen – září)
na úroveň 20% vodní plochy.
 V případě potřeby provést odstranění sedimentu v tůni nebo její prohloubení (viz kap.
3.1.1 odstavec „Tvorba a obnova tůní“) v období konec srpna – září.
 Veškerou biomasu vzniklou při redukci dřevin, hloubení tůní nebo odstraňování
litorální vegetace odstranit mimo lokalitu. Menší část je možné na vhodném místě
ponechat v hromadách v lokalitě (zvýšení diverzity prostředí).
Dílčí plocha 9 (2,00 ha)
 Odstranit 30 – 50% dřevin.
 Redukci dřevin provádět v období od 1. 8. do 31. 3. postupně po 2 až 3 roky (každý rok
část porostů).
 Následně každých 5 let v období od 1. 8. do 31. 3. provádět prořezávky dřevinných
porostů na zredukovanou úroveň max. 60% pokryvnosti plochy.
 Sledovat stav zarůstání tůní a v případě že litorální vegetace pokryje více než 50%
vodní plochy přistoupit k její redukci zimním kosením nebo vytrháváním (srpen – září)
na úroveň 20% vodní plochy.
 Na vhodných místech je možné vytvářet další menší tůně (viz kap. 3.1.1 odstavec
„Tvorba a obnova tůní“).
 V případě potřeby provést odstranění sedimentu v tůních nebo jejich prohloubení (viz
kap. 3.1.1 odstavec „Tvorba a obnova tůní“) v období konec srpna – září.
 Veškerou biomasu vzniklou při redukci dřevin, hloubení tůní nebo odstraňování
litorální vegetace odstranit mimo lokalitu. Menší část je možné na vhodném místě
ponechat v hromadách v lokalitě (zvýšení diverzity prostředí).
Dílčí plocha 10 (0,57 ha)
 Prosvětlení břehových porostů zejména v jižní části plochy (stínění tůně). Redukci
dřevin provádět v období od 1. 8. do 31. 3.
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Sledovat stav zarůstání tůně a v případě že litorální vegetace pokryje více než 50%
vodní plochy přistoupit k její redukci zimním kosením nebo vytrháváním (srpen – září)
na úroveň 20% vodní plochy.
V případě potřeby provést odstranění sedimentu v tůni nebo její prohloubení (viz kap.
3.1.1 odstavec „Tvorba a obnova tůní“) v období konec srpna – září.
Veškerou biomasu vzniklou při redukci dřevin, hloubení tůní nebo odstraňování
litorální vegetace odstranit mimo lokalitu. Menší část je možné na vhodném místě
ponechat v hromadách v lokalitě (zvýšení diverzity prostředí).

Dílčí plocha 11 (0,16 ha)
 Bez zásahu.
 Zamezit zavážení lokality.
Dílčí plocha 12 (0,23 ha)
 Zredukovat dřeviny v místech kde stíní tůni. Stromy ponechat spíše při severním okraji
plochy.
 Následně každých 5 let v období od 1. 8. do 31. 3. provádět prořezávky břehových
porostů.
 Omezit chov ryb (maximální slovení, nepřikrmovat, nehnojit) a umožnit tak rozvoj
litorální vegetace.
 Veškerou biomasu vzniklou při redukci dřevin, hloubení tůní nebo odstraňování
litorální vegetace odstranit mimo lokalitu. Menší část je možné na vhodném místě
ponechat v hromadách v lokalitě (zvýšení diverzity prostředí).
Dílčí plocha 13 (0,16 ha)
 Kosení travních porostů v časoprostorové mozaice jednou ročně od května do září
s pokosem nejméně 15 cm.
 Nekosit za mokra nebo po dešti (zvýšená aktivita obojživelníků).
 Veškerou biomasu vzniklou při kosení odstranit mimo lokalitu.
Dílčí plocha 14 (0,16 ha)
 Postupně za 2-3 roky odstranit pneumatiky z vodní plochy i okolí.
 V případě expanze břehových porostů do vodní plochy provést jejich redukci.
 Sledovat stav zarůstání tůně a v případě že litorální vegetace pokryje více než 50%
vodní plochy přistoupit k její redukci zimním kosením nebo vytrháváním (srpen – září)
na úroveň 30% vodní plochy.
 V případě potřeby provést odstranění sedimentu v tůni nebo její prohloubení (viz kap.
3.1.1 odstavec „Tvorba a obnova tůní“) v období konec srpna – září.
 Veškerou biomasu vzniklou při redukci dřevin, hloubení tůní nebo odstraňování
litorální vegetace odstranit mimo lokalitu. Menší část je možné na vhodném místě
ponechat v hromadách v lokalitě (zvýšení diverzity prostředí).
Dílčí plocha 15 (0,63 ha)
 Jednou za 5 let v období od 1. 8. do 31. 3. provádět prořezávky dřevin tak aby
nepokrývali více než 50% plochy.
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Každoroční kosení ruderálních porostů ručně nebo křovinořezem v období květen –
září s pokosem nejméně 15 cm.
Nekosit za mokra nebo po dešti (zvýšená aktivita obojživelníků).
V zimním období odstranit všechny jedince javoru jasanolistého (Acer negundo).
Odstranit černé skládky.
Veškerou biomasu vzniklou při redukci keřových porostů a stromů odstranit mimo
lokalitu. Menší část je možné na vhodném místě ponechat v hromadách v lokalitě
(zvýšení diverzity prostředí).

OP - Ochranné pásmo
Dílčí plocha OP (3,58 ha)
 Na vhodných místech vytvořit 5 - 10 menších tůní (viz kap. 3.1.1 odstavec „Tvorba a
obnova tůní“) v období konec srpna – září. Nerovnosti vzniklé pohybem těžké techniky
nezarovnávat.
 V případě potřeby provést odstranění sedimentu v tůních nebo jejich prohloubení (viz
kap. 3.1.1 odstavec „Tvorba a obnova tůní“) v období konec srpna – září.
 Veškerou biomasu vzniklou při redukci dřevin, hloubení tůní nebo odstraňování
litorální vegetace odstranit mimo lokalitu. Menší část je možné na vhodném místě
ponechat v hromadách v lokalitě (zvýšení diverzity prostředí).

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

3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ZCHÚ
Chov ryb o vodní drůbeže v lokalitě není povolený a je potřebné ho zlikvidovat nebo
alespoň regulovat. Současně je nutné zamezit snahám o další přeměnu tůní v rybníky
s chovem ryb. Lokalita je jinak prakticky hospodářsky nevyužitelná.
V centrální části lokality je rybník, u kterého je postaven rekreační objekt využívaný
rybáři (neoficiální rybářské sdružení Skalka). Plocha v okolí rybníka je několikrát ročně sečena
sekačkou s velmi nízkým pokosem a celkově je upravována (terénní úpravy). Rekreační
využívání v současném měřítku je nežádoucí a vede k narušování biotopů chráněných druhů
živočichů.
Řešením by mohlo být nastavení pravidel užívání (výška pokosu alespoň 15 cm, zákaz
terénních úprav, bezhlučný režim, zákaz chemizace, omezení vjezdu vozidel, noční i denní
klid atd.)
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3.3 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně
návrhu zásahů a přehledu činností
Ke stavební činnosti, terénním a vodohospodářským úpravám, k použití chemických
prostředků a změnám kultury pozemku v ochranném pásmu je nezbytný souhlas orgánu
ochrany přírody.
Po schválení orgánem ochrany přírody lze na lokalitě v omezeném množství sklízet
rákos. Na vhodných místech by bylo vhodné vybudovat několik menších tůní jako potenciální
místo vývoje a předmětu ochrany a dalších obojživelníků (viz kap. 3.1.1 odstavec „Tvorba a
obnova tůní“).

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

3.5 Návrhy na vzdělávací využití území
Informační tabule
Na vhodném místě (při vstupu na lokalitu a u rybníka v centrální části) umístit
informační tabuli o předmětu ochrany, hospodaření v rybnících a soustavě chráněných
území Natura 2000.
Osvětová kampaň
Vzhledem ke konfliktům mezi uživateli pozemků a ochranou lokality je potřebné
vybudovat v návštěvnících, vlastnících a uživatelích pozemků a rybníků kladný vztah
k předmětu ochrany. Doporučujeme vydat osvětový materiál a distribuovat ho do
domácností v okolních obcích, informovat učitele základních škol, případně uspořádat
besedu s občany nebo komentovanou prohlídku lokality.
Cílem je zvýšit povědomí uživatelů lokality o předmětu ochrany a jeho významu a tím
snížit možnost nevhodného narušování biotopu předmětu ochrany.

3.6 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území
1. Provést základní inventarizační zoologický i botanický průzkum.
2. Pravidelně provádět monitoring předmětu ochrany (nejméně 3x za období platnosti
plánu péče).
3. Každoročně sledovat vývoj litorální vegetace a stav zazemnění tůní.
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4. Závěrečné údaje
4.1 Předpokládané orientační náklady v ZCHÚ hrazené orgánem ochrany
přírody podle jednotlivých zásahů (druhů prací)
Orientační cena za provedení jednorázových zásahů a opatření v ZCHÚ/OP je 261 750
Kč. Cena za regulační management v ZCHÚ/OP je 160 600 Kč. Celkové orientační náklady
v ZCHÚ/OP za celou dobu platnosti plánu péče jsou odhadnuty na 422 350 Kč.
V tabulkách níže je kalkulace hrubého odhadu nákladů bez DPH na provedení
asanačního a regulačního managementu za období platnosti plánu péče a přibližný ceník
zásahů. Při kalkulaci jsme vycházeli především z ceníku nákladů obvyklých opatření pro
žádosti OP ŽP podané v 14. Výzvě a z ceníku obvyklých nákladů AOPK 2009.
Kalkulace byla provedena tak, že o celou plochu ZCHÚ se stará a péči financuje orgán
ochrany přírody. V kalkulaci není počítáno se ziskem z těžby dřeva, pastvy, výroby sena a
podobně, ani s účastí vlastníků pozemků, kteří některé plochy v současnosti udržují na vlastní
náklady.
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Přibližný ceník managementových zásahů:
zásah

cena (Kč) jednotka

zásah

cena (Kč) jednotka
2

odstraňování přestárlých křovin
odstraňování křovin

45000 ha
30000 ha

asanace ostružiníku
výsadba keřů

30 m
80 kus

Odstranění křovin frézováním
kosení ručně vedenou sekačkou
kosení lehkou mechanizací
kosení těžkou mechanizací
kosení na podmáčených stanovištích
kácení do průměru 20cm

35000 ha
18000 ha
12000 ha
10000 ha
+ 50%
100 kus

výsadba stromů
ohrazení
vytvoření svahové stěny
vystavění kamenné stěny
naučná tabule
osvětová kampaň

570 kus
200 m
1500 m3
4600 m3
8000 kus
50000 akce

kácení do průměru 30 cm
kácení do průměru 40 cm
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200 kus
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60000 ha

tvorba tůní (bagrováním)
odvoz zeminy
přehrazení kanálu

1500 m3
150 m3
10000 kus

Všechny jmenované zásahy nemusí být v ZCHÚ aplikovány.
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4.3 Seznam používaných zkratek
C1 - Kriticky ohrožený druh podle Černého a červeného seznamu České republiky
C2 - Silně ohrožený druh podle Černého a červeného seznamu České republiky
C3 - Ohrožený druh podle Černého a červeného seznamu České republiky
C4 - Vzácnější taxony vyžadující další pozornost podle Černého a červeného seznamu České
republiky
CR – Kriticky ohrožený – Critically endangered
ČR – Česká republika
EVL – Evropsky významná lokalita
EN – endangered (ohrožený)
KN – katastr nemovitostí
KÚ – krajský úřad
ČÚZK – Český úřad zeměměřický a katastrální
LHP – lesní hospodářský plán
LHO – lesní hospodářské osnovy
PP – plán péče
PUPFL – půda určená k plnění funkce lesa
TTP – trvalý travní porost
ZCHÚ – zvláště chráněné území
ZO – základní ochrana
§1 - Kriticky ohrožený druh podle Vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.
§2 - Silně ohrožený druh podle Vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.
§3 - Ohrožený druh podle Vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.

4.4 Plán péče zpracoval
Plán péče zpracovala Lenka Pavelčíková (Králová) a Petr Pavelčík v roce 2012.
Kontakt zpracovatele:
Mgr. Lenka Pavelčíková (Králová)
e-mail: pavelcikova.lk@seznam.cz
IČO: 86914987
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5. Fotodokumentace
Obr. 1: Dílčí plocha 15 – tůň s
pneumatikami

Obr. 2: Dílčí plocha 15 – bohaté
břehové porosty

Obr. 3: Dílčí plocha 11 – postupně
zavážená plocha navazují na PP.
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Obr. 4: Dílčí plocha 16 – drobná
černá skládka

Obr. 5: Přechod mezi plochami 16 a
10

Obr. 6: Dílčí plocha 10 – bohaté
litorální porosty
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Obr. 7: Dílčí plocha 10 – plot mezi
tůněmi omezující pohyb ryb

Obr. 8: Dílčí plocha 7 – hrubá
stavební suť

Obr. 9: Dílčí plocha 8 – tůň
s bohatými břehovými porosty
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Obr. 10: Dílčí plocha 9

Obr. 11: Dílčí plocha 9

Obr. 12: Dílčí plocha 13 – chov ryb
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Obr. 13: Dílčí plocha 13 – vodní
plocha bez větších litorálních
porostů

Obr. 14: Dílčí plocha 7 v popředí a 6
(vodní plocha)

Obr. 15: Dílčí plocha 7 – intenzivně
sečený TTP s nízkým pokosem
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Obr. 16: Dílčí plocha 7 – nalevo
enkláva křídlatky (Reynoutria sp.).

Obr. 17: Dílčí plocha 5 – nalevo
enkláva křídlatky (Reynoutria sp.).

Obr. 18: Dílčí plocha 6 – rybník
s maringotkou a přístřeškem
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Obr. 19: Dílčí plocha 4

Obr. 20: Dílčí plocha 4

Obr. 21: Dílčí plocha 5 – krmné
zařízení mysliveckého sdružení
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Obr. 22: Dílčí plocha 1 – menší tůň

Obr. 23: Dílčí plocha 1 – dřevinný
porost je potřebné radikálně
prosvětlit

Obr. 24: Dílčí plocha 3 – rybník
s extenzivním chovem ryb
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Obr. 25: Dílčí plocha 3 – rybník
s extenzivním chovem ryb

Obr. 26: Dílčí plocha 2

Obr. 27: Dílčí plocha 1 – menší vodní
plochy
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Obr. 28: Dílčí plocha 1

Obr. 29: Ochranné pásmo –
využívané jako automobilová dráha

Obr. 30: Ochranné pásmo
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Obr. 31: Ortofotosnímek z roku 1950 (sever na horním okraji snímku)

Obr. 32: Ortofotosnímek z roku 2009 (sever na horním okraji snímku)
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6. Přílohy

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

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