Plán péče o přírodní památku

Mokřad u Slováckých strojíren
(návrh na vyhlášení)
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1. Základní údaje o ZCHÚ

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

1.2 Údaje o lokalizaci území
kraj: Zlínský
okres: Uherské Hradiště
obec s rozšířenou působností: Uherský Brod 7208
obec s pověřeným obecním úřadem: Uherský Brod 72082
obec: Uherský Brod
katastrální území: Uherský Brod 772984, Nivnice 704679
GPS středu EVL: 49°0'7.160"N 17°38'55.377"E

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

1.3 Stručný popis území
Lokalita se nachází 2,5 km jižně od Uh. Brodu po levé straně u silnice č. 490 Uh. Brod Nivnice, v prostoru mezi areálem Slováckých strojíren a Mlýnským potokem v nadmořské
výšce 225 - 227 m n. m. ZCHÚ včetně OP se rozkládá na ploše 8,5 ha v rovinatém terénu.
V severním výběžku lokality je stará již zarostlá navážka zeminy (výška asi 5 m) s malým
podílem hrubé stavební suti (betonové konstrukce). Předmět ochrany (kuňka žlutobřichá)
zde nalézá zimoviště. V území je několik různě velkých tůní (revitalizovány v letech 2002-04)
a převážně suchých vodních kanálů. Zamokřená část lokality vykazuje během roku velké
kolísání vodní hladiny (není trvalý přítok vody). Část lokalita je charakteru slaniska. Na jižní
straně lokality je vzrostlý větrolam (Populus sp.). Vegetace je tvořena především rákosinami
a vegetací vysokých ostřic. Ve východní části je poměrně rozlehlé pole. Část lokality je VKP
(registrace 19. 3. 2002).
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1.4 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí
V zájmovém území v době přípravy plánu péče probíhají pozemkové úpravy.
Informace o vlastnících pozemků parcel v ZCHÚ a vymezení ZCHÚ podle KN vycházejí z dat
(ÚKM ZK) poskytnutých objednatelem plánu péče dne 27. 3. 2012. Vlastníci pozemků byli
vyhledáváni z internetového portálu ČÚZK - Nahlížení do katastru nemovitostí
(http://nahlizenidokn.cuzk.cz/) dne 7. 4. 2012. V případě parcely 3767/9 nebylo možné
dostupnými prostředky zjistit vlastníka vzhledem k právě probíhajícímu řízení pozemkové
úpravy (konzultováno s objednatelem, parcela označena kurzívou).
Vzhledem k postupujícím pozemkovým úpravám je pravděpodobné, že se počet
pozemků, výměry i jejich vlastníci budou v nejbližší době měnit.
ZCHÚ Mokřad u Slováckých strojíren se rozkládá v katastrálním území Uherský Brod
772984 a OP v katastrálním území Nivnice 704679. Celková rozloha ZCHÚ a OP je 8,4996 ha.
Parcely v ZCHÚ (katastrální území Uherský Brod 772984)
Číslo
parcely
podle KN

Druh pozemku
podle KN

3462/1
3463/25
3463/30
3767/1
3767/2
3767/3
3767/4
3767/5
3767/6
3767/7
3767/8

ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
orná půda
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda

6485/2

vodní plocha

6485/4

vodní plocha

6485/5

vodní plocha

6485/6

vodní plocha

6485/7

vodní plocha

6485/10

vodní plocha

6485/11

vodní plocha

7460/1

vodní plocha

7460/2

vodní plocha

7461/1
7461/2

orná půda
orná půda

Výměra parcely
celková podle KN
(m2)

Způsob využití pozemku podle
KN

Číslo listu
vlastnictví

jiná plocha
jiná plocha
manipulační plocha
zemědělský půdní fond
jiná plocha
jiná plocha
neplodná půda
zemědělský půdní fond
zemědělský půdní fond
zemědělský půdní fond
zemědělský půdní fond
koryto vodního toku
přirozené nebo upravené
koryto vodního toku
přirozené nebo upravené
koryto vodního toku
přirozené nebo upravené
koryto vodního toku
přirozené nebo upravené
koryto vodního toku
přirozené nebo upravené
koryto vodního toku
přirozené nebo upravené
koryto vodního toku
přirozené nebo upravené
koryto vodního toku
přirozené nebo upravené
koryto vodního toku
přirozené nebo upravené
zemědělský půdní fond
zemědělský půdní fond

10001
10001
217
217
10001
10001
10001
10001
5854
217
10001

835,6
5236
3623
140895,6
8949,2
10066,3
9975,1
4606,4
2200
5719,2
2327,4

771
5236
712,2
20635,7
8949,2
10066,3
9975,1
4606,4
2200
5719,2
2327,4

1550

4407,7

2631,2

5854

693,5

693,5

10001

1798,8

1798,8

1550

487,1

487,1

10001

4,8

4,80

217

604,4

604,4

217

472,4

472,4

5854

65,1

65,1

10001

60,9

60,9

5854
10001

484,3
323,2
Celkem

484,3
323,2
2
78824,2 m
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Parcely v OP (Katastrální území Nivnice 704679)
Číslo
parcely
podle KN

Číslo parcely
podle PK
nebo jiných
evidencí

3113/2

Druh pozemku
podle KN

orná půda

Způsob využití pozemku podle
KN

zemědělský půdní fond

Číslo listu
vlastnictví

Výměra
parcely
celková
podle KN
(m2)

10001

38809
Celkem

Výměra
parcely
v OP (m2)

6171,6
2
6171,6 m

Vlastníci parcel v ZCHÚ (katastrální území Uherský Brod 772984)
Číslo
parcely
podle KN

3462/1
3463/25
3463/30
3767/1
3767/2
3767/3
3767/4
3767/5
3767/6
3767/7
3767/8
6485/2
6485/4
6485/5
6485/6
6485/7
6485/10
6485/11
7460/1
7460/2
7461/1
7461/2

Číslo listu
vlastnictví

10001
10001
217
217
10001
10001
10001
10001
5854
217
10001
1550
5854
10001
1550
10001
217
217
5854
10001
5854
10001

vlastník
MĚSTO UHERSKÝ BROD
MĚSTO UHERSKÝ BROD
Slovácké strojírny, akciová společnost
Slovácké strojírny, akciová společnost
MĚSTO UHERSKÝ BROD
MĚSTO UHERSKÝ BROD
MĚSTO UHERSKÝ BROD
MĚSTO UHERSKÝ BROD
OBEC NIVNICE
Slovácké strojírny, akciová společnost
MĚSTO UHERSKÝ BROD
Kozák Josef
OBEC NIVNICE
MĚSTO UHERSKÝ BROD
Kozák Josef
MĚSTO UHERSKÝ BROD
Slovácké strojírny, akciová společnost
Slovácké strojírny, akciová společnost
OBEC NIVNICE
MĚSTO UHERSKÝ BROD
OBEC NIVNICE
MĚSTO UHERSKÝ BROD

adresa vlastníka
Masarykovo nám. 100, Uherský Brod, 688 18
Masarykovo nám. 100, Uherský Brod, 688 05
Nivnická 1763, Uherský Brod, 688 01
Nivnická 1763, Uherský Brod, 688 01
Masarykovo nám. 100, Uherský Brod, 688 07
Masarykovo nám. 100, Uherský Brod, 688 06
Masarykovo nám. 100, Uherský Brod, 688 10
Masarykovo nám. 100, Uherský Brod, 688 11
Sídliště 1000, Nivnice, 687 51
Nivnická 1763, Uherský Brod, 688 01
Masarykovo nám. 100, Uherský Brod, 688 09
Nivnická 279, Uherský Brod, 688 01
Sídliště 1000, Nivnice, 687 51
Masarykovo nám. 100, Uherský Brod, 688 01
Nivnická 279, Uherský Brod, 688 01
Masarykovo nám. 100, Uherský Brod, 688 01
Nivnická 1763, Uherský Brod, 688 01
Nivnická 1763, Uherský Brod, 688 01
Sídliště 1000, Nivnice, 687 51
Masarykovo nám. 100, Uherský Brod, 688 01
Sídliště 1000, Nivnice, 687 51
Masarykovo nám. 100, Uherský Brod, 688 02

Vlastníci parcel v OP (Katastrální území Nivnice 704679)
Číslo
parcely
podle KN

7461/2

Číslo listu
vlastnictví

10001 OBEC NIVNICE

vlastník

adresa vlastníka
Sídliště 1000, Nivnice, 687 51

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

lesní pozemky

ZCHÚ - plocha
v ha
-

vodní plochy

0,6818

-

trvalé travní porosty
orná půda
ostatní zemědělské
pozemky

3,6297

0,6172

-

-

ostatní plochy

3,5709

-

-

-

7,8824

0,6172

Druh pozemku

zastavěné
plochy a nádvoří
Celkem v ZCHÚ/OP
plocha celkem

OP - plocha v ha

Způsob využití pozemku ZCHÚ - plocha v ha

zamokřená plocha

-

rybník nebo nádrž
vodní tok

0,6818

neplodná půda

0,9975

ostatní způsoby využití

2,5735

8,4996 ha

1.6 Překryv území s jinými chráněnými územími
národní park: bez překrytí
chráněná krajinná oblast: bez překrytí
jiný typ chráněného území: bez překrytí
Natura 2000 (ptačí oblast): bez překrytí
Natura 2000 (EVL): Mokřad u Slováckých strojíren CZ0723412

Příloha:
Příloha č. M1 - Orientační mapa s vyznačením hranic ZCHÚ a OP
Příloha č. M4 – Karta EVL

1.7 Předmět ochrany ZCHÚ
1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu
Předmětem ochrany v přírodní památce Mokřad u Slováckých strojíren je kuňka
žlutobřichá (Bombina variegata) a její biotop (tůně a okolní mokřadní porosty).
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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 žlutobřiché (Bombina variegata) příznivý. Na lokalitě bylo průzkumem
zaznamenáno v jednom sčítacím termínu maximálně celkem 26 jedinců v larválním stavu a
dva dospělí jedinci. Na základě absolutního zjištění počtu jedinců a ekologického stavu
lokality lze předpokládat životaschopnou populaci předmětu ochrany o počtu 60 až 70
jedinců.
Druhy
název druhu
kuňka žlutobřichá
(Bombina variegata)

aktuální početnost
nebo vitalita
populace v ZCHÚ

stupeň
ohrožení *

60- 70 jedinců

§2, VU

popis biotopu druhu
drobné lesní a luční tůňky, zatopené
příkopy, kaluže na lesních blátivých cestách,
louže na kalištích zvěře

*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 předmětného druhu není ohrožena okamžitou likvidací, ale její
ekologický význam pro předmět ochrany se bude bez provádění navrhovaných zásahů
snižovat. Nutno sledovat početnost ryb, především střevličky a slunky. Po okrajích EVL jsou
drobné skládky odpadků. Pro zvýšení početnosti populace jsou nutná následující ekologická,
legislativní a ekovýchovná opatření:
1. Lokalita se postupně zazemňuje. Ke snížení zazemňování a otevření ploch většímu
slunečnímu požitku bude nutné (a to i s ohledem na bezpečnost) postupně nahradit
porost topolů na jižní straně EVL druhy dlouhověkými, případně s nižším vzrůstem.
Při jejich odstraňování dbát důsledného úklidu lokality.
2. Nezavádět chov ryb do jednotlivých vodních ploch v EVL
3. Provádět odlov ryb, za použití agregátu a v případě nutnosti (vysoká početnost) i
umělým snížením vodní hladiny (až s možným úplným odčerpáním vody) a
zajištěním efektivnějších podmínek pro odlovení populace ryb. Odlovy provézt v
období po opuštění vody obojživelníky (konec září až říjen).
4. Pravidelné odstraňování nahromaděného organického materiálu, včetně litorálního
pásma (vysoký zárůst litorálu – rákos, orobinec potlačuje tento druh, na rozdíl od
kuňky obecné). Včetně obnažení břehových okrajů.
5. Postupné zbudování několika malých (čerstvých) tůněk. Druh preferuje obnažené
břehy s řídkým zárůstem ponořené vegetace.
6. Informační panel pro veřejnost.
Hodnocení populace kuňky žlutobřiché (Bombina variegata) 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
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Josef Moravec, Poradenská a konzultační činnost v oblasti ekologie, Vrdy, Smetanovo
náměstí 320, PSČ 285 71, IČ: 74907492, DIČ: CZ6509160790.
1.7.3 Obecný popis druhu/biotopu tvořící předmět ochrany

Název: kuňka žlutobřichá (Bombina variegata)
Kategorie zákonné ochrany: silně ohrožený
Červený seznam ČR: kriticky ohrožený
Ekologie a biologie: Těžiště výskytu kuňky žlutobřiché v ČR se
nalézá v rozpětí nadmořských výšek 200-900 m. Druh žije v
jezírkách v lomech a pískovnách, drobných lesních a lučních
tůňkách, avšak nejčastěji v zatopených příkopech a kalužích na
lesních blátivých cestách, případně v loužích na kalištích zvěře. V
rybnících či požárních nádržích ji nalezneme jen v období sucha
nebo po ztrátě výše uvedeného biotopu, který představuje její
ideální nároky. Zde se většinou nemnoží. Většinu roku tráví ve
vodě, kde dochází k páření a kladení vajíček většinou v několika vlnách v závislosti na deštích
(od dubna do srpna). Akční rádius je 800 m (ale i více podle podmínek).
Rozmnožování předcházejí hlasové projevy. Z vajíček se zhruba po jednom až dvou
týdnech líhnou larvy živící řasami a organickými zbytky. Přibližně po dvou měsících se
proměňují v žabky, které se zdržují rovněž ve vodě a žijí podobným způsobem jako dospělí
jedinci. Na sklonku léta žáby vodu opouštějí a migrují k zimním
úkrytům. Zimují v puklinách skal, opuštěných norách hlodavců,
pod návějemi listí, ve sklepích a dalších zemních úkrytech. Byli
popsáni kříženci s kuňkou obecnou (ohnivou) a to i z našeho
území. Areály obou druhů kuněk se nepřekrývají, avšak v zóně
dotyku areálů vzniká tzv. hybridní zóna, kde nalezneme prakticky
výhradně křížence obou druhů
Celkové rozšíření: Výhradně evropský druh, vyskytující se na západě od Francie až po
karpatský masív a Bulharsko a od středního Německa a jižního Polska na severu až do Itálie a
na Balkán na jihu.
Rozšíření v ČR: Tato kuňka je rozšířena ve čtyřech vzájemně
izolovaných oblastech: a) karpatská pohoří na levém břehu
Moravy s přesahem do Chřibů a Oderských vrchů b) oblast
přibližně mezi spojnicí Beroun-Klatovy až po státní hranici a
Kladno-Mariánské Lázně až po státní hranici c) okolí Českého
Krumlova a České Velenice d) malá, avšak početně bohatá
populace na severním okraji okresu Jeseník při státní hranici s
Polskem.
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Ohrožení: Kuňky jsou výrazně ohroženy krajinotvornými změnami: odvodňováním luk a lesů,
regulacemi potoků a zatrubňováním drobných vodotečí, proměnou luk v pole, melioracemi,
zpevňováním blátivých lesních cest v asfaltové komunikace, odvodňováním příkopů podél
účelových komunikací, používáním chemických prostředků při ošetřování lesa atp. Příčinou
mizení celých populací je hlavně devastace prostředí. V lesích mizí populace díky používání
těžké mechanizace a úpravám cest štěrkováním a asfaltováním. Zřizování skládek v místech
opuštěných lomů je dalším faktorem podílejícím se na úbytku druhu.
Péče o druh: Nejdůležitější je opět ochrana a údržba vhodných biotopů. Drobné vodní plochy
ohrožené zazemněním je důležité kontrolovat a podle potřeby zbavovat organického
materiálu. Někdy je prospěšné je i mírně prohloubit. V případě ohrožení lokality zemními
úpravami (stavba, oprava komunikace) je možné v sousedství původního místa vybudovat
náhradní tůňku. Aktivní ochrana by měla spočívat i v budování nových nádrží na místech,
kam by mohly kuňky přirozeně migrovat. Druh je výrazně geneticky diferencován, umělý
transfer jedinců by měl být proto z ochrany tohoto druhu vyloučen.

1.8 Cíl ochrany ZCHÚ
Zachování nebo zlepšení stavu biotopu vhodného pro život a rozmnožování kuňky
žlutobřiché (Bombina variegata).
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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 2,5 km jižně od Uh. Brodu po levé straně u silnice č. 490 Uh. Brod Nivnice, v prostoru mezi areálem Slováckých strojíren a Mlýnským potokem v nadmořské
výšce 225 - 227 m n. m. ZCHÚ se rozkládá v rovinatém terénu. V severním výběžku lokality je
stará již zarostlá navážka zeminy (výška asi 5 m) s malým podílem hrubé stavební suti
(betonové konstrukce). Předmět ochrany (kuňka žlutobřichá) zde nalézá zimoviště. V území
je několik různě velkých tůní (revitalizovány v letech 2002-04) a převážně suchých vodních
kanálů. Na jižní straně lokality je vzrostlý větrolam (Populus sp.). Vegetace je tvořena
především rákosinami a vegetací vysokých ostřic. Ve východní části je poměrně rozlehlé
pole. Část lokality je VKP (registrace 19. 3. 2002). Zamokřená část lokality vykazuje během
roku velké kolísání vodní hladiny, protože zde není trvalý přítok vody.
V roce 2011 byla provedena obnova stávajícího Mlýnského náhonu, včetně původní
trasy s vytvořením hrází proti zaplavení objektů Slováckých strojíren. V této trase byly
vyhloubeny průlehy a tůňky a další část pole zatravněna.
Z klimatického hlediska spadá území do teplé klimatické oblasti T2 (E. Quit 1984),
která je charakterizována dlouhým, teplým a suchým létem, velmi krátkým přechodným
obdobím s teplým jarem i podzimem, místně teplou a suchou zimou a s velmi krátkým
trváním sněhové pokrývky. Roční úhrn srážek je 500-550mm. Průměrná roční teplota je 89°C.

Charakteristika
počet letních dnů

hodnota
50 - 60

počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více

160 - 170

počet mrazových dnů

100 - 110

počet ledových dnů

30 – 40

průměrná teplota v lednu ve °C

-2 až-3

průměrná teplota v červenci ve °C

18 - 19

průměrná teplota v dubnu ve °C

8-9

průměrná teplota v říjnu ve °C

7-9

průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více

90 - 100

srážkový úhrn ve vegetačním období v mm

350 - 400

srážkový úhrn v zimním období v mm

200 – 300

počet sněhových dnů
počet dnů zamračených
počet jasných dnů

40 - 50
120 – 140
40 – 50

Z geologického hlediska je podklad tvořen především fluviálními písčitými štěrky,
které jsou místy překryté vrstvou spraší. V půdním pokryvu převažují černice (modální var.
Karbonátová, luvická).
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Z geomorfologického hlediska Lokalita spadá do celku Vizovická vrchovina, podcelku
Hlucká pahorkatina, okrsku Uherskobrodská kotlina. Jedná se o strukturně a litologicky
podmíněnou sníženinu s plochým dnem tvořeným širokými údolními nivami. Reliéf území je
rovinatý s drobnými terénními depresemi a s uměle navršenou vyvýšeninou v S části lokality
(stará navážka zeminy s malým podílem hrubé stavební suti).
Z hydrologického hlediska území spadá do povodí Mlýnského potka, který ústí do
řeky Olšavy. Zdrojem vody ale jsou většinou pouze dešťové srážky, při vydatnějších deštích
přítok také z meliorací, které nyní po vybagrování přímo ústí do vybudovaných vodních
ploch. Zamokřená část lokality vykazuje během roku velké kolísání vodní hladiny, protože
zde není trvalý přítok vody.
Vegetaci tvoří zejména mokřadní společenstva, rákosiny a vegetace vysokých ostřic.
V severním výběžku lokality na navážce je porost vrby (Salix sp.) a topolu (Populus sp.).
Západní a jižní hranici lokality tvoří větrolam vzrostlých topolů (Populus sp.). Východní část je
tvořena polem se zemědělskými kulturami.
V lokalitě byla provedena botanická inventarizace v roce 2005. Nalezeno bylo celkem
85 druhů cévnatých rostlin. V převážné míře se jedná o druhy osidlující břehy vodních toků,
rybníků, bahnitých příkopů, pobřežních houštin, vlhkých luk. Přítomny jsou i druhy rumištní a
plevelové. Vedle běžných druhů odpovídající charakteru lokality bylo nalezeno i několik
vzácnějších druhů jako je drchnička modrá (Anagallis foemina) (C3), kamyšník přímořský
(Bolboschoenus maritimus) (C3), zeměžluč spanilá (Centaurium pulchellum) (C2) nebo kyprej
yzopolistý (Lythrum hyssopifolia) (C2).
Z hlediska fauny je významný zvláště výskyt kuňky žlutobřiché (Bombina variegata) a
dalších obojživelníků jako je čolek velký (Triturus cristatus), čolek obecný (Triturus vulgaris),
ropucha zelená (Bufo viridis), ropucha obecná (Bufo bufo) a další.
Neméně významná je lokalita z hlediska výskytu brouků. V roce 2007 byl proveden
faunistický průzkum brouků (Coleoptera, Carabidae, Dytiscidae). Bylo nalezeno celkem 149
druhů střevlíků což je asi 30% v současné době známých a žijících druhů v České republice.
Počet zjištěných druhů v jediném roce je celkem značný a je zřejmé, že lokalita je velmi
významnou nejen pro okolí Uherského Brodu. Nalezen byl například vzácný Acupalpus
suturalis, Agonum gisellae, Polistichus connexus nebo Pterostichus elongatu.
Zaznamenán byl výskyt užovky obojkové. Lokalita obecně je refugiem rostlin i
živočichů okolní intenzivně zemědělsky využívané krajiny.

2.2 Přehled zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
Živočichové
název druhu
kuňka žlutobřichá
(Bombina variegata)

aktuální početnost
nebo vitalita
populace v ZCHÚ

kategorie
podle vyhlášky
č. 395/1992 Sb.

60- 70 jedinců

§2
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čolek velký
(Triturus cristatus)

jedinci

§2

desítky jedinců

§2

desítky jedinců

§3

ropucha zelená
(Bufo viridis)

Jedinci až desítky
jedinců

§2

skokan zelený
(Rana esculenta)

desítky jedinců

§2

skokan štíhlý
(Rana dalmatina)

desítky jedinců

§2

užovka obojková
(Natrix natrix)

jedinci

§3

čolek obecný
(Triturus vulgaris)
ropucha obecná
(Bufo bufo)

žije především v rybnících, jezírkách v
lomech a pískovnách, tůních, vzácněji i
v zatopených příkopech, závlahových
kanálech, požárních nádržích i
vybetonovaných koupalištích
nepřerybněné rybníky až drobné
nádrže a vlhčí místa v okolí
rybníky, tůně, požární nádrže, louky,
lesy, zahrady
dobře osluněné nádrže, větší kaluže,
rumiště, zahrady, lokality stepního a
lesostepního charakteru
vyskytuje se ve vodních plochách
různých typů včetně malých rybníčků,
velkých rybníků a jezer, stejně jako v
pomalu tekoucích řekách a jejich
ramenech
menší a střední nádrže, nevyhýbá se
ani suším oblastem s lokalitami
stepního charakteru
okolí stojatých i tekoucích vod jako
jsou rybníky, zatopené pískovny, slepá
říční ramena, staré lomy a břehy
vodních toků, může vyskytovat i na
suchých stanovištích (lomy, skalnaté
stráně, pískovny, …

2.3 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti
v minulosti, současnosti a blízké budoucnosti
Z leteckého snímkování v 50. letech je zřejmé, že lokalita byla využívána jako pole. Ve
východní části protékal drobný vodní tok, který byl později regulován. V severním výběžku
lokality je poměrně rozsáhlá navážka zeminy a malého množství hrubé stavební suti
(betonové konstrukce). Tato navážka vznikla asi před 20 lety při stavebeních pracích ve
Slováckých strojírnách. Její výška je přibližně 5 m. Vrcholová část je zatravněna a pravidelně
kosena, svahy a severní část navážky je s porostem vrby (Salix sp.) a keřovými porosty.
Prostor navážky nepochybně obojživelníkům slouží jako zimoviště.
Mokřad vzniknul z větší části uměle na lokalitě, kde se vyskytovaly jen menší
zamokřené a zavodněné prohlubeniny

a) ochrana přírody – V roce 2002 bylo na lokalitě vybagrováno pět malých tůní. V roce 2003
byly provedeny další dvě navzájem oddělené tůně ve tvaru kanálu, na koncích rozšířené a
prohloubené. V roce 2004 byly provedeny tři velké vodní plochy (dvě v přední části a jedna
větší s ostrůvkem v zadní části). Po roce 2002 se zahájila také údržba kosením a
odstraňováním náletových dřevin. Ponechány jsou solitéry a skupinky vrb, které jsou
ošetřovány řezem na hlavu. V roce 2004 došlo k úpravě horní plochy na skládce zeminy, kdy
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se přebytečná zemina z bagrování tůní navezla nahoru, a terén se srovnal. Součástí projektu
revitalizace byla rovněž výsadba břehových porostů a vytvoření valu (asi 1 m výška)
přirozeně oddělující mokřad od sousedních intenzivně využívaných pozemků. Všechny
dosavadní zásahy přispěly ke zlepšení stavu lokality.
V lokalitě byla provedena botanická inventarizace v roce 2005 a faunistický průzkum
brouků (Coleoptera, Carabidae, Dytiscidae) v roce 2007.

b) zemědělské hospodaření – lokalita není zemědělsky využívána s výjimkou východní části,
kde je pole. Toto pole bude třeba převést na TTP.
Ohrožení:
 Nevhodný způsob kosení (po převodu na TTP), lišta sekačky musí být min. 10 cm nad
povrchem půdy, není vhodné užívat bubnové sekačky. Příliš nízká výška pokosu
likviduje kuňky, za vlhka či při dešti je vhodné nekosit vůbec.
 Splachy hnojiv a biocidů z navazujícího pole. Biocidy znečištují vodu a hnojiva
nepříznivě zvyšují trofii vody.
 Jednorázová prudká kontaminace vody anorganickými či organickými látkami (např.
kejdou).
c) rybníkářství – tůně nejsou rybářsky využívány.
Ohrožení:
 Nepovolené vysazení ryb.
d) myslivost - v zájmovém území se rozkládají dvě honitby 7208110062 Uherský Brod a
7208110064 Šaranov Nivnice (v OP). Využívání lokality pro zájmy myslivosti není při
současném rozsahu v rozporu s ochrannou ZCHÚ.
V obecné rovině je lokalita potenciálně ohrožena změnami vodního režimu směrem
k odvodnění. Ohrožení spočívá také v přílišném zarostení a zastínění tůní a v jejich
zazemnění. Další ohrožení je v možném spatřovat ve znečištění vody splachy z polí na horním
toku potoka.

2.4 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy
 Územní plán Uherský Brod – v jižní části lokality podél větrolamu plánován
zatravňovací pás kolem vodních toků. Záměr není v rozporu s ochranou lokality.
 Plán oblasti povodí Moravy – bez plánovaných zásahů

2.5 Současný stav ZCHÚ a přehled dílčích ploch

2.5.1 Základní údaje o nelesních pozemcích
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Podstatná část pozemků je tvořena porosty rákosin eutrofních stojatých vod
s dominancí orobince širolistého (Typha latifolia). Menší část tvoří porosty vegetace
vysokých ostřic. Ve východní části je pak poměrně velké zemědělské pole.
Pro předmět ochrany je důležitý způsob obhospodařování mokřadních luk, zejména
způsob sečení. Potřebné je se kosit vybrané porosty ručně nebo lištovou sekačkou se
zvýšenou lištou nejméně 15 cm nad půdním povrchem. Termín kosení je nutné stanovit tak,
aby nebylo přílišné vlhko (po dešti, za deště) kdy jsou obojživelníci více aktivní a migrují.
Vzniklou biomasu je potřeba odstranit.
Jižní a východní hranici lokality vytváří větrolam se vzrostlými topoly (Populus sp.).
Keřové porosty jsou rozptýleny po celé lokalitě s výjimkou východní části, kde je pole.

2.5.2 Základní údaje o vodních tocích
Podél jižní a východní hranice v ZCHÚ prochází drobný vodní tok Mlýnský potok.
V roce 2011 byla část toku v ZCHÚ revitalizována (financováno z OPŽP) a vytvořeno původní
koryto toku (východní část lokality) a vybudovány dvě hráze s dlužovou stěnou (umožnění
manipulace s vodní hladinou). Protékající voda se objevuje jen za větších dešťů a při jarním
tání sněhu. Jinak koryto tvoří spíše soustavu drobných tůněk, kaluží a mokřin.
Název vodního toku
Číslo hydrologického pořadí
Úsek dotčený ochranou (řkm od–do)
ID vodního toku
Celková délka vodního toku
Významnost toku
Příčné objekty na toku
Manipulační řád
Správce toku
Správce rybářského revíru
Rybářský revír
Zarybňovací plán

Mlýnský potok
4-13-01-124/0
0 - 0,4 km
409 140 000 300
3,185 řkm
ostatní
dvě hráze pro možnost manipulace s vodní hladinou
Lesy ČR
-

2.5.3 Přehled dílčích ploch
Pro potřeby ochrany přírody je území rozděleno na 6 dílčích ploch. Při rozdělování
ZCHÚ do dílčích ploch jsme vycházeli především z charakteru biotopu, konfigurace terénu a
vedení cest.
Dílčí plocha 1 (1,66 ha)
Jedná se o plochu protáhlého tvaru obepínající lokalitu v úzkém pásu z jihu, západu a
z části ze severu. Plocha je tvořena větrolamem s dominantním zastoupením topolu (Populus
sp.). Jde poměrně staré, dospělé stromy ze kterých se již samovolně uvolňují suché větve.
Západní a severní část větrolamu má bohatý keřový podrost s bezem černým (Sambucus
nigra), vrbou (Salix sp.), trnkou obecnou (Prunus spinosa) a dalšími druhy keřů.
Jižní a západní části plochy prochází koryto Mlýnského potoka a jeho přítoku. Jsou
zde zbudované dvě hráze pro možnost manipulace s vodní hladinou.
Dílčí plocha 2 (0,59 ha)
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Jde o plochou vrcholovou část staré navážky a její jižně orientovaný svah. Rozkládá se
zde pravidelně kosená menší louka s menšími keřovými porosty a skupinkami vrb. Na svahu
je ruderální společenstvo. Ve východní části plochy je přístupová cesta.
Dílčí plocha 3 (0,56 ha)
Východně orientovaný svah staré navážky s keřovým porostem a vyvýšený val podél
plotu se Slováckými strojírnami. Část plochy je na horní plošině. Zde jsou v reliéfu patrné
hromady zeminy vzniklé při vyklápění z nákladních aut. Tato část plochy je porostlá keři a
vrbami. Val podél plotu je z části travnatý, ale většinu plochy pokrývají keřové porosty.
Dílčí plocha 4 (1,82 ha)
Plocha v centrální části lokality. Tvoří ji několik tůní (3 větší), vodní kanál a porosty
rákosin a vysokých ostřic. Jsou zde menší skupiny vrb. Tůně byly v roce 2004 revitalizovány.
V porostu dominuje orobinec širolistý (Typha latifolia). V severovýchodní části je větší
skupinka vrb, která je zřejmě pravidelně zaplavována. Jde o nejhodnotnější část ZCHÚ.
Dílčí plocha 5 (1,21 ha)
Větší plocha ve východní části ZCHÚ. V roce 2011 zde byla provedena revitalizace
Mlýnského potoka a vytvořeny hráze proti zaplavení objektů Slováckých strojíren. Po vnitřní
straně potoka výsadba břehového porostu. Voda korytem neprotéká, pouze stagnuje
v menších tůních a kalužích (spodní voda). Zbytek plochy tvoří čerstvě zatravněné
zemědělské pozemky (revitalizace Mlýnského potoka).
Dílčí plocha 6 (1,93 ha)
Plocha na východním okraji ZCHÚ,
obhospodařovaným zemědělským pozemkem.

která

je

celá

tvořená

intenzivně

Příloha:
Příloha č. T 1 - Popis dílčích ploch a výčet plánovaných zásahů v nich
Příloha č. M3 - Rozložení dílčích ploch v ZCHÚ
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3. Plán zásahů a opatření
3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ
3.1.1 Rámcové zásady péče o území
Historie ochrany přírody daného území je poměrně krátká a stále dochází
k objevování dalších vzácných a chráněných druhů živočichů i rostlin. Jde především o druhy
ze skupin Carabidae, Dytiscidae. Z toho důvodu je potřebné zpracovat řadu inventarizačních
průzkumů před započetím razantnějších managementových zásahů. Případně zásahy alespoň
konzultovat s entomology. Dle výsledků průzkumů pak modifikovat management lokality.
V každém případě je v celé lokalitě vyloučeno použití herbicidů (např. na likvidaci
keřů), fungicidů a insekticidů bez souhlasu orgánu ochrany přírody. Chemické ošetření
herbicidem lze použít jen zcela výjimečně (ve vegetační době), a to na bodové ošetření
pařízků silně zmlazujících dřevin, jako je např. trnovník akát (Robinia pseudoacacia) nebo
javor jasanolistý (Acer negundo).
a) péče o biotop
Tůně – V místech výskytu (i potenciálního) kuňky žlutobřiché je nutné individuální posouzení
a pravidelná kontrola stupně sukcese (jednou za 3 roky). Tůňky je optimální udržovat jen
velmi málo zarostlé ponořenou či litorální vegetací, případně částečně zanesené listím.
Pokud vegetace vodní sloupec z poloviny proroste, nebo vrstva listí dostoupí do poloviny
výše vodního sloupce, přestávají být takové tůňky vhodné. Nutno vzít také v potaz, že vodní
vegetace (především litorální – orobince) drobné tůňky vysušuje a rozkládající se vrstva
rostlin rychle vytváří vrstvu bahna. Na druhé straně dospělá i larvální stadia nalézají v
rostlinách a spadaném listí úkryt a spadané listí podporuje rozvoj bakterií a následně
komářích larev, jimiž se kuňky živí. Je nutné individuální posouzení a podle potřeby
odstraňovat vegetaci a jemný sediment častěji než pro ostatní druhy obojživelníků. Údržbou
se tedy rozumí odstraňování přebujelé vodní vegetace, napadaného listí, sedimentu a
případné prohlubování tůněk nebo vytvoření tůněk nových tam, kde se změnil hydrologický
režim. Rovněž je nutno průběžně odstraňovat křovinnou a stromovou vegetaci, která by
tůňky příliš zastiňovala. Druh výrazně preferuje tůňky a kaluže zcela holé či v iniciálním
sukcesním stadiu, z tohoto důvodu je žádoucí neodvodňovat a nezarovnávat deprese vzniklé
v polích po vytrvalých deštích.
Na loukách, v bezprostřední návaznosti na rozmnožovací plochy, je vhodné aplikovat
ruční kosení nebo extenzivní pastvu. Na kosení vzdálenějších porostů (do ca 200 m) je nutno
používat vysoko nastavitelnou lištu – nejlépe 15 cm, a to především tehdy, bude-li kosení
probíhat po dešti a v deštivých dnech. Lépe je kosení za takového počasí raději odložit. Při
mechanizovaném kosení není vhodné používání bubnových sekaček. Na lučních a polních
porostech v dosahu akčního radia kuňky (800 m) je nutné vyloučit užívání biocidů, velice
důležité je vyhnout se chemickým postřikům v blízkosti vodotečí, které napájejí EVL.
Po individuálním posouzení a tam, kde je to vhodné, je možné vytvářet nové tůně.
Nově vytvořené tůně mají velký význam pro metapopulaci při kolonizaci okolí, jako
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propojovací místa mezi stávajícími lokalitami (tj. místa, kde se mohou setkat a spářit jedinci
ze vzdálenějších lokalit). Tůně by měly být na nezastíněném místě s rozlohou 0,5−10 m2 a s
hloubkou od 20 do 50 cm. Tůně by měly mít pozvolné břehy s mělkými litorálními zónami
minimálně na polovině plochy tůně. Zcela nevhodné jsou nádrže se všemi strmými břehy. 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.
Koryto potoka a břehové porosty – vzhledem k tomu, že korytem potoka převážnou většinu
roku voda neprotéká, ale pouze stagnuje v drobných tůňkách (spodní voda), měly by být
břehové porosty pravidelně prosvětlovány (jednou za 5 let). Tím se umožní prosvětlení a
oslunění vodních ploch, které kuňka žlutobřichá preferuje. Koryto potoka by v ideálním
případě mělo být ponecháno přirozenému vývoji. Je vhodné podpořit vznik meandrů, tůní a
rozlivů na okolní louky.
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 EVL.
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).
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.

b) péče o druh - kuňka žlutobřichá (Bombina variegata)
Péče o druh spočívá především v udržení a péči o jeho biotop. V zásadě jsou důležité
především následující faktory:
1. Přítomnost dostatečného množství vhodných vodních ploch (nezastíněné, mělké
s menší rozlohou, nezarostlé vegetací a vhodně orientované).
2. Správné obhospodařovaní navazujících ploch (sečení za sucha se zvednutou lištou).
3. Absence chemizace (splachy agrochemikálií z polí atd.).
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3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území
Historie ochrany přírody daného území je poměrně krátká a stále dochází
k objevování dalších vzácných a chráněných druhů živočichů i rostlin. Jde především o druhy
ze skupin Carabidae, Dytiscidae. Současný navržený management vychází z poznatků, které
jsou v současnosti dostupné. Lze předpokládat nálezy dalších významných druhů rostlin a
živočichů. Z toho důvodu je potřebné zpracovat řadu inventarizačních průzkumů (vážky,
motýli, obojživelníci a plazi, brouci, rostliny) před započetím razantnějších
managementových zásahů. V přechodném období tyto zásahy alespoň konzultovat
s entomology. Podle výsledků inventarizačních průzkumů a případných nálezů nových
vzácných a chráněných druhů živočichů konzultovat management se specialisty na danou
skupinu a dle výsledku modifikovat management lokality.
Zásahy mimo ZCHÚ
 řídit pomocí vystavěných hrází na toku stav vodní hladiny v korytě mlýnského potoka
a zavodňovat tak mokřad (aktuální zejména v jarních měsících únor - duben)
 příležitostně kontrolovat zda není manipulováno s výškou dlužových stěn na hrázích
v období zavodňování mokřadu
 v případě neautorizované manipulace s vodní hladinou zabezpečit dlužové stěny proti
manipulaci (zámky, ochranná konstrukce …)
Dílčí plocha 1 (1,66 ha)
 1x za 3 roky v zimním období provádět prořezávku břehových porostů za účelem
oslunění vodních ploch v korytě Mlýnského potoka.
 Část silnějšího dřeva ponechat na vhodném místě (nejlépe osluněném) v lokalitě jako
broukoviště (logger). Některé kmeny částečně zapustit do půdy (1/3 výšky kmene).
Vhodné by bylo mrtvé dřevo doplnit dřevem dubu.
 Broukoviště označit cedulí s informacemi o záměru.
 Každoročně kontrolovat stav zazemnění a zarůstání koryta Mlýnského potoka a
v případě potřeby provést odstranění sedimentu a stínící vegetace. Zásahy provádět
v období srpen – konec září.
 Stromy ve větrolamu bez zásahu.
Dílčí plocha 2 (0,59 ha)
 Pravidelné kosení 1x ročně v období květen až říjen v časoprostorové mozaice
(nejméně 2 termíny).
 Kosení provádět lištovou sekačkou nebo traktorem s pokosem nejméně 15 cm
vysokým.
 Nekosit za mokra nebo po dešti (zvýšená aktivita obojživelníků).
 1x za 5 let prořezávka dřevin a keřových porostů tak aby nepokrývali víc než 20%
plochy.
 Prořezávku provádět v zimním období.
 Získanou hmotu odstranit mimo ZCHÚ nebo na vhodném místě deponovat.
Dílčí plocha 3 (0,56 ha)
 Bez zásahu
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Dílčí plocha 4 (1,82 ha)
 Travnaté plochy (vegetace vysokých ostřic) jednou ročně pokosit ručně vedenou
listovou sekačkou nebo kosou s pokosem min. 15cm (nekosit za mokra), v termínu od
poloviny května do poloviny července.
 Rákosiny (zejména porost orobince) je potřeba zredukovat do heterogenní mozaiky
každoročním letním kosením v období květu na polovinu současné rozlohy. Cílem je
vytvořit mozaiku ploch s rákosinami, vodními plochami a vegetací vysokých ostřic.
 V severní části u hranice s dílčí plochou 2 a 3 (viz mapa v příloze M4) vyčistit
zazemněnou tůni a v kanále vytvořit 10 – 15 menších depresí (plocha do 2 m2)
s hloubkou do 50 cm. Práce provádět v období srpen – konec září. Při hloubení
postupovat podle doporučení v kapitole 3.1.1 (břehy, velikost atd.).
 Ve východní části plochy (viz mapa v příloze M4) vytvořit 4-5 terénních depresí - tůní
o velikosti 0,5 - 10 m2 a hloubce do 50 cm. Při hloubení postupovat podle doporučení
v kapitole 3.1.1 (břehy, velikost atd.).
 K tvorbě i obnově tůní je možné použít ruční nářadí, ale není vyloučeno i použití těžší
techniky – občasná větší disturbance půdního povrchu obojživelníkům jednoznačně
prospívá.
 Tůně dle potřeby obnovovat v období od srpna do konce září.
 Jednou za 5 let zredukovat keřové porosty a porost vrb (ořez hlavatých vrb) tak aby
celková pokryvnost nepřesáhla 10% plochy a aby vegetace nestínila tůně.
 Jednou ročně provádět narušování půdního povrchu ručním nářadím v okolí výskytu
zeměžluče spanilé (místa potenciální kolonizace).
 Provést narušení půdního povrchu mělkou orbou v období srpen – září v jižním rohu
dílčí plochy na osluněných a zastíněných místech v páse nebo skupině polygonů o
celkové rozloze do 30 m2.
 Veškerou biomasu vzniklou při kosení, odstraňování keřů i tvorbě depresí odvézt
nebo na vhodném místě deponovat (místo deponie je nutné zvolit tak, aby
nedocházelo k eutrofizaci lokality).
Dílčí plocha 5 (1,21 ha)
 Každoročně kontrolovat stav zazemnění a zarůstání revitalizované části koryta
mlýnského potoka a v případě potřeby provést odstranění sedimentu (v období srpen
– konec září) a příliš stínící vegetace (zimní období).
 Zatravnění plochy vhodnou regionální travinobylinnou osevní směsí.
 Pravidelné kosení 1x ročně v období květen až říjen v časoprostorové mozaice
(nejméně 2 termíny).
 Kosení provádět lištovou sekačkou nebo traktorem s pokosem nejméně 15 cm
vysokým.
 Nekosit za mokra nebo po dešti (zvýšená aktivita obojživelníků).
 Ve východní části plochy v místě mokřiny (viz mapa v příloze M4) vytvořit 4-5
terénních depresí - tůní o velikosti 0,5 - 10 m2 a hloubce do 50 cm. Při hloubení
postupovat podle doporučení v kapitole 3.1.1 (břehy, velikost atd.). Práce provádět
v období srpen – konec září.
 K tvorbě tůní je možné použít ruční nářadí, ale není vyloučeno i použití těžší techniky
– občasná větší disturbance půdního povrchu obojživelníkům jednoznačně prospívá.
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 Tůně dle potřeby obnovovat v období od srpna do konce září.
 Veškerou biomasu vzniklou při kosení, odstraňování keřů i tvorbě depresí odvézt
nebo na vhodném místě deponovat (místo deponie je nutné zvolit tak, aby
nedocházelo k eutrofizaci lokality).

Dílčí plocha 6 (1,93 ha)
 Zatravnění plochy vhodnou regionální travinobylinnou osevní směsí.
 Pravidelné kosení 1x ročně v období květen až říjen v časoprostorové mozaice
(nejméně 2 termíny).
 Kosení provádět lištovou sekačkou nebo traktorem s pokosem nejméně 15 cm
vysokým.
 Nekosit za mokra nebo po dešti (zvýšená aktivita obojživelníků).
 Získanou hmotu odstranit mimo ZCHÚ.

Příloha:
Příloha č. T 1 - Popis dílčích ploch a výčet plánovaných zásahů v nich
Příloha č. M3 - Rozložení dílčích ploch v ZCHÚ
Příloha č. M4 – Rozložení managementových zásahů

3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ZCHÚ
Využití trvalých travních porostů je možné pro extenzivní pastvu hospodářských zvířat
a k produkci sena.

3.3 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně
návrhu zásahů a přehledu činností
Vyhlášené ochranné pásmo tvoří menší plocha v JV části ZCHÚ. Tato plocha je
tvořena zemědělským polem.
Ke stavební činnosti, terénním a vodohospodářským úpravám, k použití chemických
prostředků a změnám kultury pozemku v ochranném pásmu je nezbytný souhlas orgánu
ochrany přírody.

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

Plán péče o přírodní památku Mokřad u Slováckých strojíren na období 2012 - 2022

18

3.5 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území
Bez návrhu.

3.6 Návrhy na vzdělávací využití území
Informační tabule
U cesty v místě jejího vstupu do ZCHÚ v JZ části lokality by bylo vhodné umístit
informační tabuli o předmětu ochrany, managementu lokality a soustavě chráněných území
Natura 2000.
Osvětová kampaň
Doporučujeme vydat osvětový materiál a distribuovat vlastníkům a uživatelům
pozemků v ZCHÚ, informovat učitele základní školy v Uherském Brodě, případně uspořádat
besedu s občany nebo komentovanou prohlídku lokality.
Cílem je zvýšit povědomí místních obyvatel o předmětu ochrany a jeho významu a
tím snížit možnost nevhodného narušování biotopu předmětu ochrany.

3.7 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území
Historie ochrany přírody daného území je poměrně krátká a stále dochází k objevování
dalších vzácných a chráněných druhů živočichů i rostlin. Z toho důvodu je třeba doplnit
informace o území zpracováním řady inventarizačních průzkumů.
1. Zpracovat inventarizační průzkum pro skupiny: vážky, rostliny, brouci, motýli,
obojživelníci a plazi.
2. Dle zjištěných nových vzácných a chráněných druhů konzultovat management se
specialisty na danou skupinu a dle výsledku modifikovat management lokality.
3. Pravidelně provádět monitoring předmětu ochrany (nejméně 3x za období platnosti
plánu péče).
4. Každoročně sledovat vývoj litorální vegetace a stav zazemnění tůní.
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4. Závěrečné údaje
4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody
podle jednotlivých zásahů (druhů prací)
Orientační cena za provedení jednorázových zásahů a opatření je 184 300 Kč. Cena za
regulační management je 448 800 Kč. Celkové orientační náklady za celou dobu platnosti
plánu péče jsou odhadnuty na 633 100 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.
Asanační management
tvorba tůní odvoz
Inventarizační cena za
Vytvoření
osvětová
(bagrování zeminy
zatravnění
průzkum
dílčí
broukoviště kampaň
3
3
m)
(m )
plochu
2
1
m /kus
0
0
0
0
cena
0
0
0
0
2
2
m /kus
0
0
0
0
cena
0
0
0
0
2
3
m /kus
0
0
0
0
cena
0
0
0
0
2
4
m /kus
12
12
0
1
cena
12000
1800
0
10000
23800
2
5
m /kus
10
10
12000
0
cena
10000
1500
8000
0
19500
2
6
m /kus
0
0
19000
0
cena
0
0
13000
0
13000
celá
kus/akce
1
1
5
lokalita cena
8000
20000
100000 128000
cena za asanační
184 300
management
Kč

Regulační management

1

2

prořezávka
křovin
(odstr.
náletu)
2
m /kus
6000
četnost za PP
3
cena
39600
2
m /kus
4000
četnost za PP
2

kosení
ručně
vedenou
sekačkou
0
0
0
3000
10

kosení
těžkou
mechanizací
0
0
0
0
0
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Narušování
půdního
povrchu
mechanizací
0
0
0
0
0

Narušování
půdního
povrchu
cena za dílčí
ručně
plochu
0
0
0
39600
0
0

20

cena
2
m /kus
četnost za PP
cena
2
4
m /kus
četnost za PP
cena
2
5
m /kus
četnost za PP
cena
2
6
m /kus
četnost za PP
cena
cena za regulační
management
3

17600
0
0
0
4000
2
17600
0
0
0
0
0
0

81000
0
0
5000
2
18000
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
10000
9
90000
19000
9
171000

0
0
0
0
30
3
9000
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
5
10
5000
0
0
0
0
0
0

98600

0

49600

90000

171000
448 800 Kč

Přibližný ceník managementových zásahů:
zásah

cena (Kč) jednotka

zásah

cena (Kč) jednotka
2

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

45000 ha
30000 ha
35000 ha
22000 ha

asanace ostružiníku
výsadba keřů
výsadba stromů
ohrazení

30 m
80 kus
570 kus
200 m

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

16000 ha
10000 ha
+ 50%
100 kus
200 kus
350 kus

vytvoření svahové stěny
narušování půdního povrchu
naučná tabule
osvětová kampaň
tvorba tůní (bagrováním)
odvoz zeminy

1500 m3
50 m2
8000 kus
50000 akce
1500 m3
150 m3

odstranění stařiny

60000 ha

Výstavba broukoviště

10000 kus

Všechny jmenované zásahy nemusí být v ZCHÚ aplikovány.
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4.2 Použité podklady a zdroje informací
Elsnerová M. (2005): Výsledky botanického průzkumu mokřadu za Slováckými strojírnami v
Uherském Brodě. (Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje)
Plesník J., Hanzal V. & Brejšková L. (eds.) (2003): Červený seznam ohrožených druhů České
republiky – obratlovci. AOPK ČR, Praha, 183 pp.
Resl K. (2007): Výsledky faunistického průzkumu brouků (Coleoptera, Carabidae, Dytiscidae)
v Uherském Brodě na lokalitě VKP – mokřad. (Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje)
Hartman P., Přikryl I., Štědronský E. (1998): Hydrobiologie. Informatorium, Praha.
Háková A., Klaudisová A. & Sádlo J. (eds.) (2004): Zásady péče o nelesní biotopy v rámci
soustavy Natura 2000. Planeta XII, 3/2004 – druhá část. MŽP, Praha.
Chytrý M., Kučera T. & Kočí M. (eds.) (2001): Katalog biotopů České republiky. Agentura
ochrany přírody a krajiny, Praha, 304 pp.
Janda J., Pechar L. a kol. (1996): Trvalé udržitelné využívání rybníků v Chráněné krajinné
oblasti a biosférické rezervaci Třieboňsko, České koordinační středisko UICN – světového
svazu ochrany přírody, Praha, 189 pp.
Mackovčin P., Matková M. (eds.) 2002: Chráněná území ČR – Zlínsko, svazek II. Agentura
ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 376 pp.
Marhoul P. & Turoňová D. (eds.) (2007): Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky
významných lokalitách soustavy Natura 2000, AOPK ČR, Praha.
Mikátová B., Vlašín M. (2002): Ochrana obojživelníků – metodika ČSOP, Ekocentrum Brno
Neuhäuslová Z. & Moravec J. (eds.) (1997): Mapa potenciální přirozené vegetace České
republiky. Kartografie, Praha, 341 pp.
Nováková K. (2010): Ochrana přírody a krajiny na Uherskobrodsku, Bakalářská práce.
(Depon. in: Univerzita Palackého v Olomouci, katedra geografie).
Petříček V., (ed.) (1999): Péče o chráněná území I. Nelesní společenstva, AOPK ČR,
Praha, 451 pp.
Veselý J., Moravec J. (2011): I Inventarizační průzkum EVL Mokřad u Slováckých strojíren z
oboru batrachologie (kuňka žlutobřichá). (Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje).
Quitt E. (1971): Klimatické oblasti Československa. ČSAV, Brno.
Zwach I., (2009): Obojživelníci a plazi České republiky. Grada Publishing a.s.
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Ústní sdělení:
Barčík Jiří, Ing., Městský úřad Uh. Brod, Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení
státní správy v oblasti životního prostředí, ochrana vod, Město Uherský Brod, Masarykovo
nám. 100, 688 17 Uherský Brod
Pavelčík Petr, Krajský úřad Zlín, Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany
přírody a krajiny, Výkon státní správy - NATURA 2000, Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761
90 Zlín
Šimčík Petr, Městský úřad Uh. Brod, Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení státní
správy v oblasti životního prostředí, vedoucí, Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100,
688 17 Uherský Brod

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

Mapové podklady:
Základní mapa České republiky 1:25 000 číslo mapového listu: 25-34-21
Základní mapa České republiky 1:50 000 číslo mapového listu: Uherský Brod 25-343
Quitt, E. (1977): Klimatické oblasti ČR - mapa 1:500 000. ČSAV, Brno
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4.3 Seznam používaných zkratek
C1 - Kriticky ohrožený druh podle Černého a červeného seznamu České republiky
C2 - Silně ohrožený druh podle Černého a červeného seznamu České republiky
C3 - Ohrožený druh podle Černého a červeného seznamu České republiky
C4 - Vzácnější taxony vyžadující další pozornost podle Černého a červeného seznamu České
republiky
CR – Kriticky ohrožený – Critically endangered
ČR – Česká republika
EVL – Evropsky významná lokalita
EN – endangered (ohrožený)
KN – katastr nemovitostí
KÚ – krajský úřad
ČÚZK – Český úřad zeměměřický a katastrální
LHP – lesní hospodářský plán
LHO – lesní hospodářské osnovy
PP – plán péče
PUPFL – půda určená k plnění funkce lesa
TTP – trvalý travní porost
ZCHÚ – zvláště chráněné území
§1 - Kriticky ohrožený druh podle Vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.
§2 - Silně ohrožený druh podle Vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.
§3 - Ohrožený druh podle Vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.

4.4 Plán péče zpracoval
Plán péče zpracovala Lenka Pavelčíková (Králová) a Petr Pavelčík v roce 2012.
Kontakt zpracovatele:
Mgr. Lenka Pavelčíková (Králová)
e-mail: pavelcikova.lk@seznam.cz
IČO: 86914987

Mgr. Petr Pavelčík
e-mail: p.pavelcik@centrum.cz
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5. Fotodokumentace
Všechny fotografie pocházejí z 1. 4. 2012
Obr. 1: Dílčí plocha 1 - příčné hráze
s dlužovou stěnou pro regulaci výšky
hladiny vody v Mlýnském potoku a
v mokřadu.

Obr. 2: Dílčí plocha 1 – koryto
Mlýnského potoka.

Obr. 3: Dílčí plocha 1 – severní strana
plochy.
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Obr. 4: Dílčí plocha 2 – kosený travní
porost s vrbami.

Obr. 5: Celkový pohled na mokřad z
dílčí plochy 2.

Obr. 6: Pohled na západní okraj
lokality. Vpravo svah staré navážky.
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Obr. 7: Porost orobince širolistého
(Typha latifolia) v dílčí ploše 4.

Obr. 8: Zarůstající tůň v dílčí ploše 4.

Obr. 9: Kanál v severní části dílčí
plochy 4 - místo vytvoření tůní.
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Obr. 10: Zaůstění kanálu do tůně
v dílčí ploše 4.

Obr. 11: Vajíčka skokana v tůni v dílčí
ploše 4.

Obr. 12: Tůň v dílčí ploše 4.
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Obr. 13: Tůň (kanál) v dílčí ploše 4.

Obr. 14: Tůň (kanál) v dílčí ploše 4.

Obr. 15: Tůň (kanál) v dílčí ploše 4.
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Obr. 16: Největší tůň v dílčí ploše 4.

Obr. 17: Největší tůň v dílčí ploše 4
porostem orobince širolistého e
vegetací vysokých.

Obr. 18: Pokosená vegetace vysokých
ostřic v dílčí ploše 4.
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Obr. 19: Porost vrb v dílčí ploše 4 –
místo vytvoření tůní.

Obr. 20: Porost vrb a rákosin v dílčí
ploše 4 – místo vytvoření tůní.

Obr. 21: Dílčí plocha 5 – vytvořený val
s výsadbou břehových porostů.
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Obr. 22: Dílčí plocha 5 – vytvořený val
oddělující zemědělsky intenzivně
využívané pozemky v dílčí ploše 6.

Obr. 23: Dílčí plocha 5 –
revitalizované koryto Mlýnského
potoka se stagnující vodou.

Obr. 24: Dílčí plocha 5 –
revitalizované koryto Mlýnského
potoka se stagnující vodou. Vlevo
mokřina – místo vytvoření tůní.
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Obr. 25: Dílčí plocha 1 – koryta
mlýnského potoka, vlevo nové –
revitalizované.

Obr. 26: Dílčí plocha 1 – jižní výběžek.

Obr. 27: Příčné hráze s dlužovou
stěnou pro regulaci výšky hladiny
vody kanálu v jižní části lokality.
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Obr. 28: Nově revitalizovaná tůň
v dílčí ploše 4.

Obr. 29: Dílčí plocha 1 – staré koryto
mlýnského potoka.
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Obr. 30: Ortofotosnímek z roku 1950

Obr. 31: Ortofotosnímek z roku 2009
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6. Přílohy

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

Mapy:
Příloha č. M1 - Orientační mapa s vyznačením hranic ZCHÚ a OP
Příloha č. M2 - Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a OP
Příloha č. M3 - Rozložení dílčích ploch v ZCHÚ
Příloha č. M4 – Rozložení managementových zásahů
Příloha č. M5 – Karta EVL
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