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1. Základní údaje o zvláště chráněném území
1.1 Základní identifikační údaje
evidenční číslo:
kód:
přírodní památka

kategorie ochrany:
název území:

Březnice u Zlína

druh právního předpisu, kterým
bylo území vyhlášeno:
orgán, který předpis vydal:
číslo předpisu:
datum platnosti předpisu:
datum účinnosti předpisu:

1.2 Údaje o lokalizaci území
kraj:

Zlínský

okres:

Zlín

obec s rozšířenou působností:

Zlín

obec s pověřeným obecním úřadem:
obec:

Březnice, Zlín

katastrální území:

Březnice u Zlína, Malenovice u Zlína, Zlín

7

Schneider, J., Kozumplíková, A., Pazderová, M.: Plán péče pro přírodní památku Březnice u Zlínana období 2012-2021

1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí
Zvláště chráněné území:
Katastrální území: 614408 Březnice u Zlína
Číslo
parcely
podle KN

Číslo parcely Druh pozemku podle
podle PK
KN
nebo jiných
evidencí

1240

ostatní plocha

Způsob využití pozemku
podle KN

Číslo listu
vlastnictví

jiná plocha

Výměra parcely
celková podle KN
(m2)

571

8195

Celkem

571 - Dederle Tomáš Ing.

Výměra parcely
v ZCHÚ (m2)

6602
6602

Podlesí V 5450, Zlín, 760 05

Katastrální území: 635561 Zlín
Číslo
parcely
podle KN

Číslo parcely Druh pozemku podle
podle PK
KN
nebo jiných
evidencí

4139/4
Celkem

ostatní plocha

7214 - Dederle Tomáš Ing.

Způsob využití pozemku
podle KN

Číslo listu
vlastnictví

jiná plocha

Výměra parcely
celková podle KN
(m2)

7214

4762

Výměra parcely
v ZCHÚ (m2)

3310
3310

Podlesí V 5450, Zlín, 760 05

Ochranné pásmo:
Katastrální území: 614408 Březnice u Zlína
Číslo
parcely
podle KN

Číslo parcely Druh pozemku podle
podle PK
KN
nebo jiných
evidencí

ostatní plocha
451
1234/1
1234/2
1236/1
1240
1239
1241
1177
Celkem

trvalý travní
porost
trvalý travní
porost
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
lesní pozemek
lesní pozemek

Způsob využití pozemku
podle KN

ostatní
komunikace

Číslo listu
vlastnictví

Výměra parcely
celková podle KN
(m2)

6018
10001

680
4776

571

neplodná půda
jiná plocha
jiná plocha

5255
723
723
2584
571
8195
723 3068
571 828
1149 10948

** Uvedené výměry byly vypočítány v GIS, výměra ploch je pouze orientační
10001 – OBEC Březnice
Březnice, 760 01
723 – Arcibiskupství olomoucké
Wurmova 562/9, Olomouc, 771 01
1149 – Vaculík Antonín Ing., Ph.D. Zemědělská 2520/16, Šumperk, 787 01
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Výměra parcely
v OP (m2)**

4966
1433
3068
828
1112
12087
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Katastrální území: 635561 Zlín
Číslo
parcely
podle KN

Číslo parcely Druh pozemku podle
podle PK
KN
nebo jiných
evidencí

4139/3
4140/2
4140/3
4140/4
4140/5
4139/4

ostatní plocha
lesní pozemek
lesní pozemek
lesní pozemek
lesní pozemek
ostatní plocha
ostatní plocha

4408
4139/5
Celkem

ostatní plocha

Způsob využití pozemku
podle KN

jiná plocha

jiná plocha
ostatní
komunikace
jiná plocha

Číslo listu
vlastnictví

5217
7187
5217
7214
7215
7214

Výměra parcely
celková podle KN
(m2)

8839
15374
1228
3095

Výměra parcely
v OP (m2)**

1978

2823
580
4762

1451

47
10001
7215 241

47
241
6540

** Uvedené výměry byly vypočítány v GIS, výměra ploch je pouze orientační
5217 – SJM Vavruša Pavel Ing. a Vavrušová Jiřina Vavruša Pavel Ing. Dolní Paseky 5109, Zlín, 760 01
Vavrušová Jiřina Dolní Paseky 5109, Zlín, 760 01
10001 – Statutární město Zlínnáměstí Míru 12, Zlín, 761 40
7187 - Hoferek Vladimír Ing. Hluboká 5254, Zlín, 760 01
7215 - Arcibiskupství olomoucké
Wurmova 562/9, Olomouc, 771 01

Katastrální území: 635987 Malenovice u Zlína
Číslo
parcely
podle KN

Číslo parcely Druh pozemku podle
podle PK
KN
nebo jiných
evidencí

1849/9
Celkem

lesní pozemek

Způsob využití pozemku
podle KN

Číslo listu
vlastnictví

Výměra parcely
celková podle KN
(m2)

3 954535

Výměra parcely
v OP (m2)**

16313
16313

** Uvedené výměry byly vypočítány v GIS, výměra ploch je pouze orientační
3 - Česká republika. Lesy České republiky, s.p.Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, Nový Hradec
Králové, 501 68
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1.4 Výměra území a a druhy a způsoby využití pozemků

Druh pozemku

ZCHÚ
plocha v ha

lesní pozemky

OP
plocha v ha
2,1076

vodní plochy

Způsob využití
pozemku

ZCHÚ
plocha v ha

zamokřená plocha
rybník nebo nádrž
vodní tok

trvalé travní
porosty
orná půda
ostatní
zemědělské
pozemky
Druh pozemku
ostatní plochy

zastavěné
plochy a nádvoří
plocha celkem

0,4966

ZCHÚ
plocha v ha
0,9912

0,9912

OP
plocha v ha
0,8898

Zoůsob využití
pozemnku
neplodná půda

ZCHÚ
plocha v ha

ostatní způsoby
využití

0,9912

3,4940

1.5 Překryv území s jinými chráněnými územími
národní park:

.....

chráněná krajinná oblast:

.....

jiný typ chráněného území:

.....

Natura 2000
ptačí oblast:

---

evropsky významná lokalita:
Pozděchov

CZ0724417,

1.6 Kategorie IUCN
III. – přírodní památka

1.7 Předmět ochrany ZCHÚ
10
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1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ dle zřizovacého předpisu

Předmětem ochrany je druh významný z hlediska evropského společenství – vrkoč
útlý.

1.7.2 Hlavní předmět ochrany PP – současný stav
B. druhy
název druhu
aktuální
stupeň
popis biotopu druhu
početnost
ohrožení podle
nebo vitalita vyhlášky č.
populace v
395/1992 Sb. /
ZCHÚ*
červený
seznam ČR
vrkoč útlý
Příznivý stav - / zranitelný
Obývá zejména více otevřené bazické vlhké
populace –
(VU)
údolní louky, mokřadní biotopy a pěnovcová
(Vertigo
tisíce jedinců
luční prameniště, kde žije v trávě, rozkládající
angustior)
se vegetaci v opadové vrstvě, nebo ve vlhkém
mechu. Mohou však vylézat i na stonky rostlin
(živých či odumřelých) do výše cca 10-15 cm.
Rovněž jsou známy lokality výskytu na březích
rybníků.
* Inventarizační průzkum 2010 - Mott MacDonald Praha, spol. s r. o.

1.8 Předmět ochrany EVL anebo PO, s kterými je ZCHÚ v překryvu
B. evropsky významné druhy a ptáci
název druhu
aktuální
stupeň
popis biotopu druhu
početnost nebo
ohrožení
vitalita populace v
ZCHÚ
vrkoč útlý
Příznivý stav
VU Luční pěnovcové prameniště
(Vertigo angustior)
populace – tisíce
zranitelný
jedinců *
* Inventarizační průzkum 2010 - Mott MacDonald Praha, spol. s r. o.

Vrkoč útlý je velmi malý plž o délce ulity nepřesahující 1,8 mm, který obývá zejména
více otevřené bazické vlhké údolní louky, mokřadní biotopy a pěnovcová luční
prameniště, kde žije v trávě, rozkládající se vegetaci v opadové vrstvě, nebo ve
vlhkém mechu. Mohou však vylézat i na stonky rostlin (živých či odumřelých) do výše
cca 10-15 cm.

1.9 Cíl ochrany
Cílem ochrany je zachování příznivého stavu biotopu pro udržení a posílení populace
vrkoče útlého.
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2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět
ochrany
2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů
Geomorfologie

Systém: Alpsko – himalájský
Provincie: Západní Karpaty
Subprovincie: Vnější Západní Karpaty
Oblast: Slovensko-moravské Karpaty
Celek: Vizovická vrchovina
Podcelek: Zlínská vrchovina
Okrsek: Kudlovská vrchovina

Přírodní památka Březnice u Zlína se dle geomorfologického členění (Demek, 2006)
řadí do provincie Západní Karpaty, subprovincie Vnější Západní Karpaty, oblasti
Slovensko-moravské Karpaty, celku Vizovická vrchovina, podcelku Zlínská vrchovina
a okrsku Kudlovská vrchovina.
Vnější Západní Karpaty tvoří geomorfologickou soustavu mladých vrásozlomných
flyšových pohoří vyvrásněných v průběhu alpínského vrásnění ve třetihorách.
Kudlovská vrchovina je členitou vrchovinu, tvořenou především flyšovými pískovci a
jílovci zlínských vrstev, s erozně denudačním reliéfem rozčleněných hřbetů a údolí.

Geologie a pedologie

Z geologického hlediska je předmětné území třetihorního stáří. Geologický podklad
lokality je tvořen alpínsky zvrásněnými pískovci, břidlicemi. Reliéf tvoří východně
orientovaný mírný svah na břehu potoka.
Půdními typy jsou fluvizem arenická a kambizem luvická vyluhovaná.
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Klima

Přírodní památka Březnice u Zlína náleží dle Quittovy klasifikace (1971) do mírně
teplé oblasti MT9. Tato oblast se vyznačuje delším sušším létem, dlouhým a mírně
teplým jarem a mírným podzimem. Zima je kratší s krátkou sněhovou pokrývkou.

Charakteristiky
Počet letních dnů
Počet dnů nad100C
Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Prům. teplota v lednu
Prům. teplota v červenci
Prům. teplota v dubnu
Prům. teplota v říjnu
Počet dnů srážek nad 1
mm
Úhrn srážek ve veg.době
Úhrn srážek v zimě
Srážky celkem
Počet dnů se sněhem
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

MT9
40-50
140-160
110-130
30-40
-3- -4
17-18
6-7
7-8
100-120
400-450
250-300
650-750
60-80
120-150
40-50

Hydrologie

Zkoumané území náleží do hlavního povodí 4-13-01 Dřevnice a Morava od Dřevnice
pod Olšavu, do povodí Březnice (č. hydrologického pořadí 4-13-01-065), která
pramení u Kudlova ve výšce 405 m n. m., ústí zleva do Moravy u Jarošova ve 180 m
n. m., plocha povodí 124,2 km2, délka toku 24,4 km, průměrný průtok u ústí 0,38
m3·s-1. Vodohospodářsky významný tok (VLČEK 1984).
Biota

Z biogeografického hlediska (Culek, 1996) je PP součástí provincie
středoevropských listnatých lesů, karpatské podprovincie a zlínského bioregionu.
Zastoupené biochory:

3SC

Svahy na slínitém flyši 3. v.s

Dle fytogeografického členění (Hejný, Slavík, 1987) se jedná o oblast mezofytikum,
obvod Karpatské mezofytikum, fytogeografický okrsek 79. Gottwaldovské vrchy.
Potenciální přirozenou vegetaci tvoří ostřicová dubohabřina Carici pilosaeCarpinetum (Neuhaslová, Z. et al., 1997).
Území PP Březnice u Zlína je součástí přírodní lesní oblasti (PLO) 38 – Bílé Karpaty
a Vizovické vrchy.
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Popis lokality-současný stav

Malé luční pěnovcové prameniště v aluviu potoka, uprostřed mezofilní louky.
Regionálně velmi významné a bohaté společenstvo měkkýšů pěnovcových
pramenišť. Prameniště na mírném svahu s velmi vlhkou částí přecházející v Calthion
s několika drobnými jezírky a několika stromy na břehu potoka.
Lokalita má stabilizovaný vodní režim, což přispívá k udržení populace vrkoče útlého.
Možným ohrožením může být zarůstání a hromadění stařiny v případě, že by lokalita
nebyla pravidelně kosena.

2.2 Biotopy soustavy NATURA 2000
Z hlediska soustavy NATURA 2000 přvažuje na lokalitě biotop T1.5 – Vlhké
pcháčové louky. Bodově jsou zastoupeny rovněž biotopy V5 – vegetace parožnatek
a R1.1 – Luční pěnovcová prameniště. Lokalita je obklopena břehovými porosty
biotopu L2.2. – údolní jasanovo-olšové luhy.

2.3Přehled zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
název druhu

aktuální
početnost nebo
vitalita populace v
PP

vrkoč útlý

tisíce jedinců*

(Vertigo angustior)

kategorie
popis biotopu druhu, další poznámky
podle
vyhlášky č.
395/1992
Sb. /
červený
seznam ČR
- / zranitelný Obývá zejména více otevřené bazické
(VU)
vlhké údolní louky, mokřadní biotopy
a pěnovcová luční prameniště, kde
žije v trávě, rozkládající se vegetaci v
opadové vrstvě, nebo ve vlhkém
mechu. Mohou však vylézat i na
stonky rostlin (živých či odumřelých)
do výše cca 10-15 cm. Rovněž jsou
známy lokality výskytu na březích
rybníků.

* Inventarizační průzkum 2010 - Mott MacDonald Praha, spol. s r. o.

2.4 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské
činnosti v minulosti, současnosti a blízké budoucnosti
a) ochrana přírody

Ochrana území nebyla dosud na lokalitě realizována.
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d) zemědělství

V jižní části PP byla zjištěna dočasná eutrofizace vodního toku a okolí fekáliemi
ovcí, které jsou chovány v bezprostřední blízkosti hranic PP (či do nich zasahují –
oplocení pastviny). Intenzivní pastva při hranicích PP by mohla mít na populaci
předmětu ochrany mírně negativní vliv (mírně rušivý vliv a mírné narušení
ekologických nároků na stanoviště druhu).

2.5 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy

 Koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny zlínského kraje (ARVITA P spol.
s . r. o.)
 Zásady územního rozvoje Zlínského kraje
 Plán oblasti povodí Moravy
 Územní plány dotčených obcí (Březnice, Zlín, Malenovice)

2.6 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch
Základní údaje o nelesních pozemcích
Základní údaje o nelesních segmentech jsou uvedeny v příloze č. T2

2.7 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních ochranářských
zásahů do území a závěry pro další postup
Záměrná péče ochrany přírody nebyla na lokalitě dosud realizována. Dosavadní
způsoby hospodaření však umožnily rozvoj cenných biotopů jeproto možné v nich
pokračovat.

2.8 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné
kolize
Pokud bude dodržena doba sečení lokality po 15. srpnu, nedojde ke kolizi mezi péči
o biotop vrkoče útlého a dalšími cennými biotopy.
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3. Plán zásahů a opatření
3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ
Péče o nelesní pozemky
Rámcové směrnice péče o nelsní pozemky vychází z publikace
Typ managementu
Sečení
Vhodný interval
1 x ročně
Minimální interval
1 x za dva roky
Prac. nástroj / hosp. zvíře
ručně vedená lištová sekačka, kosa nebo křovinořez
Kalendář pro management
od poloviny srpna
Upřesňující podmínky
biomasa musí být usušena, shrabána a odvezena mimo
lokalitu
Péče o živočichy
Vrkoč útlý (Vertigo angustior)
V rámci péče o druh je podstatné zejména zachování existujícího hydrologického
režimu a údržby na lokalitách s životaschopnými populacemi vrkoče útlého. Z dalších
opatření lze uvést odstraňování nahromaděné stařiny a náletů dřevin. V rámci
aktivních opatření lze podle stavu lokality zvětšovat přechodovou zónu mezi loukou a
mokřadem, kterou populace vrkoče často osidluje.
3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území

Seč 1 x ročně ručně vedenou lištovou sekačkou, kosou nebo křovinořezem
s následným usušením biomasy na místě a jejím odklizením mimo plochu přírodní
památky. Vzhledem k nárokům předmětu ochrany je nezbytné dodržovat termín
sečení od 15. srpna, nejlépe do poloviny září.
Příloha:
- výčet plánovaných zásahů (tabulka) – příloha č. T2

3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně
návrhu zásahů a přehledu činností
Ke stavební činnosti, terénním a vodohospodářským úpravám, k použití chemických
prostředků, změnám kultury pozemku a ke stanovení způsobu hospodaření v lesích
v ochranném pásmu je dle § 37 odst. 2 zákona 114/1992 Sb. v platném znění
nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody.

3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu
Zaměření území s vyhotovením geometrického plánu a následně jeho vyznačení
dvěma cedulema se státním znakem a pruhovým značením v souladu s vyhláškou č.
64/2011 Sb.
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3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území
Vyhlášení území jako maloplošného zvláště chráněného území v kategorii přírodní
památka v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v
platném znění. Další návrhy potřebných administrativně – správních opatření nejsou
potřeba.

3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území
veřejností
Území není turisticky zatěžováno, další zpřístupňování pro veřejnost však není
vzhledem k rozloze a charakteru lokality žádoucí. V území se doporučuje umístit
informační tabule s odůvodněním ochrany.

3.6 Návrhy na vzdělávací využití území
U vstupu do PP umístit informační tabuli o území. Na lokalitě je možné s předchozím
souhlasem orgánu ochrany přírody zadávat ke zpracování odborné práce a
specializované průzkumy.

3.7 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území
Navrhuje se provedení celkového botanického průzkumu, lepideptorologického a
batrachologického. Dále opakované provedení monitoringu populace vrkoče útlého,
s vyhodnocením, zda nastavený způsob hospodaření je pro populaci tohoto druhu
dlouhodobě vhodný.
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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)
Jednorázové a časově omezené zásahy
Geodetické zaměření
Označení dle vyhlášky č. 64/2011 Sb. (Pruhové
značení a informační cedule)
Informační tabule
Probírka břehového porostu s odstraněním
vytěžené hmoty
Monitoring
Jednorázové a časově omezené zásahy celkem (Kč)

Orientační
náklady za rok
(Kč)
-------------------

45 000,25 000,-

-------------------

10 000,7 000,-

----------

25 000,112 000,-

Opakované zásahy
Sečení, hrabání posečené hmoty, odnos a
likvidace pokosené hmoty
Údržba značení a infotabule
Opakované zásahy celkem (Kč)
N á k l a d y
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c e l k e m (Kč)

Orientační náklady
za období platnosti
plánu péče (Kč)

----------

20 000,-

200 000,-

1 500,-

5 000,205 000,317 000,-
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4.3 Seznam používaných zkratek
AOPK - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
EVL – evropsky významá lokalita
KN – katastr nemovitostí
MZCHÚ – maloplošné vzláště chráněné území
n-PP – navrhovaná přírodní památka
OP – ochranné pásmo
PP – přírodní památka
r-VKP – registrovaný významný krajinný prvek
VKP – významný krajinný prvek
ZCHÚ – zvláště chráněné území
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Seznam příloh
Tabulky:
Příloha T2 - Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a
výčet plánovaných zásahů v nich
(Tabulka k bodům 2.5.2, 2.5.3 a 2.5.4 a k bodu 3.1.2).

Příloha M1 - Orientační mapa s vyznačením území

Mapy:

Příloha M2 - Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho
ochranného pásma

Příloha M3 - Mapa dílčích ploch a objektů
Příloha T2 - Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných
zásahů v nich
označení
plochy
nebo
objektu

výměr
a (ha)

0,28

A
0,10

B
C
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0,61

stručný popis charakteru
plochy nebo objektu a
dlouhodobý cíl péče
Vlhká louka

doporučený zásah

naléhavost

Sečení s usušením biomasy na místě a 1
následným odklizením mimo plochu
přírodní památky
Luční pěnovcové prameniště
Sečení s usušením biomasy na místě a 1
následným odklizením mimo plochu
přírodní památky
Břehový porost charakteru Jednotlivý výběr, udržovat charakter lesa 1
údolního jasanovo-olšového středního
luhu

termín
provedení

interval
provádění

15.8. – 15.9.

1 x ročně

15.8. – 15.9.

1 x ročně

listopad-únor

1 x decenium
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Orientační mapa s vyznačením území
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