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1. Základní údaje o zvláště chráněném území
1.1 Základní identifikační údaje
Název ZCHÚ:
Kategorie ochrany:

Babí hora
přírodní památka

1.2 Údaje o lokalizaci území
kraj:
okres:
obec s rozšířenou působností:
obec s pověřeným obecním úřadem:
obec:
katastrální území:

Zlínský
Uherské Hradiště
Uherské Hradiště
Hluk
Boršice u Blatnice, Hluk
Boršice u Blatnice (607975), Hluk (639907)

Příloha č. M1:

ZCHÚ Babí hora – lokalizace v širších souvislostech
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1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí
Vzhledem k rozsahu jsou příslušné tabulky uvedeny jako příloha.
Příloha č. M2:
Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ – viz Přílohy
1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma
Návrh OP
plocha v ha
0

Způsob využití
pozemku

ZCHÚ
plocha v ha

lesní pozemky

ZCHÚ
plocha v ha
14,2733

vodní plochy

2,5305

0,7495

zamokřená plocha

0

rybník nebo nádrž

0

vodní tok

2,5305

neplodná půda

1,6805

ostatní způsoby
využití

2,8124

Druh pozemku

trvalé travní porosty 18,8282

0,3401

orná půda

0,4110

1,9777

ostatní zemědělské
pozemky
ostatní plochy

7,7921

0

4,4930

0,6301

zastavěné
plochy a nádvoří
plocha celkem

0

0

48,3280

3,6974

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

1.5 Překryv území s jinými chráněnými územími
národní park:
chráněná krajinná oblast:
Natura 2000
evropsky významná lokalita
ptačí oblast
jiný typ chráněného území:

ne
ne
Babí hora
CZ0720013
ne
regionální a lokální ÚSES
Přírodní památka BABÍ HORA

PP Babí Hora
Kód ÚSOP: 1919
ORP - Uherské Hradiště (592005)
Obec - Hluk (03990)
Katastrální území - Hluk (639907)
Rozloha 1,1872 ha
Plán péče - 2004 - 2013 (Elsnerová, Trávníček)
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Cílem ochrany tohoto území je zachování zbytku jedinečných stepních společenstev tzv.
pannonského termofytika s výskytem chráněných a ohrožených rostlinných i živočišných
druhů. Na území je hospodařeno dle platného plánu péče.

1.6 Kategorie IUCN
V. - chráněná krajina
1.7 Předmět ochrany ZCHÚ
1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu
Předmětem ochrany jsou zbytky jedinečných stepních společenstev panonského termofytika s
výskytem chráněných a ohrožených rostlinných i živočišných druhů, biotop T3.4D širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného
(Juniperus communis), T1.1 - mezofilní ovsíkové louky, L6.4 -středoevropské bazifilní
teplomilné doubravy.
Typy přírodních stanovišť
kód a název typu přírodního stanoviště
T3.4D (Širokolisté suché trávníky bez
význačného výskytu vstavačovitých a
bez jalovce obecného)
T1.1 (Mezofilní ovsíkové louky)

podíl plochy
v ZCHÚ (%)
2%

popis biotopu typu přírodního stanoviště

16 %

Dvě rozsáhlejší plochy v jižní polovině
východní části EVL
Především severní polovina východní části
EVL – páskové parcely
Dominantní typ lesní vegetace v celé EVL.
Většina porostů v západní části EVL

Mozaiky T1.1 + T3.4D + jiné

25 %

L6.4 (Středoevropské bazální teplomilné
doubravy)

33 %

Jediná lokalita na jihu EVL.

1.7.2 Předmět ochrany ZCHÚ podle aktuálního stavu
Lesní biotopy jsou v zásadě zastoupeny jednotkou L6.4 – středoevropské bazifilní teplomilné
doubravy. Paseky se v podstatě nevyskytují. Místy jsou v náznacích vyvinuty ekotony (zčásti
tvořené keři, zčásti hlubokým zavětvením doplněným o některé bylinné druhy). V současnosti
se však nejedná o typický biotop L6.4, neboť je zde na mnoha místech patrný přechod
k jednotce L3.3 – karpatské dubohabřiny. Dá se spíše říci, že se jedná o velmi pestrou
mozaiku těchto dvou biotopů s různými přechody. Na vzhledu se významně podílí i
antropogenní zásahy v minulosti (především změny druhové skladby, ale i prostorová
struktura porostů). Budeme-li brát v úvahu možnost přítomnosti jednotky L3.3, pak i v rámci
této jednotky mohou nastat různé přechody mezi jejími podvariantami (především L3.3 A –
panonsko-karpatské dh.).
Plošně nejrozšířenější a pro ZCHÚ velmi významnou jsou biotopy travinobylinných
společenstev. Konkrétně se jedná o biotopy T1.1 – mezofilní ovsíkové louky a T3.4D širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného.
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Pokud jde o biotop T1.1, ten se vyskytuje samostatně na souvislých větších plochách i
v mozaikách. Kvalita je přitom vyšší v rámci mozaik, neboť se jedná o pásové parcely se
zatravněnými sady i čistě lučními porosty, které jsou obhospodařovány extenzivně. Některé
parcely jsou koseny 2x ročně, jiné pouze 1x ročně a některé jsou koseny i v delším horizontu
než jeden rok. To vše umožňuje zachování vysoké diverzity travního drnu. Oproti tomu jsou
rozsáhlé plochy s T1.1 obhospodařovány větší mechanizací. Jde o dvě samostatné plochy na
svazích pod Babí horou. Je pravděpodobné, že v minulosti (a pravděpodobně i dnes)
docházelo k přihnojování či dosevu kulturních trav. Tyto plochy mají výrazně nižší
zastoupení bylin. Další plochou s vymapovaným biotopem T1.1 jsou louky v nivě potoka
v severní části ZCHÚ. Zde se nejedná o typický biotop, protože se tu projevuje několik
faktorů, které vymapovanou jednotku zpochybňují. Na celé ploše je možno uvažovat spíše
s mozaikou různých biotopů, navíc i v rámci biotopu je možno odlišit v mikroměřítku různou
kvalitu. Především se projevuje podél celého potoka nivní poloha s dostatkem vláhy, kdy by
bylo možno hovořit spíše o biotopech více svázaných s vodou. Přitom ale zároveň dochází
k degradaci, která je způsobena nepravidelnou péčí, což se projevuje nástupem ruderalizace.
Na jiných místech je možno vylišit plochy s dominujícím řebříčkem nebo jitrocelem a
kulturní kostřavou, která byla pravděpodobně doseta. Typický biotop T1.1 v dostatečné
kvalitě se na louce vyskytuje spíše ostrůvkovitě na menší ploše. Kromě toho je ve spodní části
vymapovaného T1.1 v reálu menší rybník (V1G) – v rámci inventarizace bylo celé toto území
navrženo vypustit z ZCHÚ. Aktuálně je vymezeno jako ochranné pásmo.
Biotop T3.4D je zastoupen samostatně v rámci ZCHÚ pouze jako jeden segment na jižním
okraji EVL. Tento segment je střední kvality a projevuje se u něj nedostatečné péče – absence
pravidelného kosení, takže se zde nevyskytují některé druhy, zatímco se začínají objevovat
druhy ruderální při horním (západním) okraji a také první nálety z přiléhajícího lesa.
Posledním samostatným segmentem z původního mapování (i aktualizace), je malá loučka u
samostatného menšího lesíku na západ od vymezeného ZCHÚ, (navrženo přičlenit k ZCHÚ).
Zde se nepodařilo kvalitu posoudit, protože lokalita byla navštívena čerstvě po seči.
Vzhledem k tomu, že se jedná o součást intenzivně obhospodařovaných luk v okolí, kdy
dochází k přechodu těchto luk do ekotonu, který je na byliny bohatší, a kdy se projevuje i
zastínění sousedním lesním porostem, je možno považovat kvalitu tohoto segmentu za nižší
než v předchozích případech. Je otázkou, zda lze hovořit o tomto biotopu na celé vymapované
ploše, nebo zda se spíše nejedná o určitou linii podél lesního okraje (ve tvaru vykrojeného
půlměsíce). Další plochy biotopu T3.4D se vyskytují jako součást rozsáhlých mozaik na
jihozápadních svazích pruhových parcel společně se sady a ovsíkovými loukami. Zde je
kvalita velice rozdílná na jednotlivých parcelách podle způsobu i intenzity využití. Velmi
dobře je možno hodnotit mozaiku v současném MZCHÚ. Ostatní plochy lze považovat
vzhledem ke zjištěným druhům v průměru za střední kvalitu s tím, že poněkud lepší je na
ploše mezi MZCHÚ a polní cestou ve středu svahu, zatímco na západ je kvalita hodnocena
hůře.
Mozaiky jsou tvořeny především výraznými plochami v kombinaci T1.1 / T3.4D / X13
(případně ještě K3, X5, X12). Mnoho porostů řazených do L6.4 je ve skutečnosti mozaikou
typických doubrav, dubohabřin a malých kotlíků s jinou druhovou skladbou, kdy převládají
nepůvodní dřeviny (domácí stanovištně nepůvodní i cizí).
Přílohy – M3 EVL Babí hora – předměty ochrany
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1.8 Cíl ochrany
Hlavním cílem ochrany je zachování zbytku jedinečných stepních společenstev panonského
termofytika s výskytem chráněných a ohrožených rostlinných i živočišných druhů, biotopu
T3.4D - širokolistých suchých trávníků bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce
obecného (Juniperus communis), T1.1 - mezofilních ovsíkových luk a L6.4 středoevropských bazifilních teplomilných doubrav.

-8-

2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany
2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů
Evropsky významná lokalita Babí hora se nachází podél silnice mezi Hlukem a Boršicemi u
Blatnice (cca 4 km jihovýchodně od Hluku). Lokalita se nachází na JZ a SV svazích a v údolí
Boršického potoka (JV-SZ směru). Jedná se o soubor širokolistých suchých trávníků,
mezofilních luk, teplomilných doubrav a lužního lesa. Přírodní komplex Babí hora se nachází
v kolinním stupni panonského termofytika. Reliéf je mírný, nadmořská výška se pohybuje od
243 do 342 m n. m., rozloha činí dle vyhlášení 49,2911 ha (49,8458 ha po revizi a návrhu
úpravy hranic).
Geomorfologie
Systém: Alpsko – himalájský
Provincie: Západní Karpaty
Oblast: Slovensko-moravské Karpaty
Celek: Vizovická vrchovina
Podcelek: Hlucká pahorkatina
Okrsek: Boršická pahorkatina
Jedná se o členitou pahorkatinu s erozně denudačním reliéfem širokých krátkých hřbetů a
vyvýšenin, s velkými zbytky zarovnaného povrchu.
Geologie
V podloží převládají horniny hluckého vývoje bělokarpatské jednotky magurského flyše, s
velkým zastoupením vápnitých jílovců.
Pedologie
V půdním pokryvu převažují kambizemě.
Klima
Území se rozprostírá v teplé oblasti T2, pro kterou je charakteristické dlouhé léto, teplé a
suché, velmi krátké přechodné období s teplým až mírným teplým jarem i podzimem,
krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou, s velmi krátkým trváním sněhové
pokrývky.
Nejbližší meteorologická stanice se nachází v Uherském Brodě.
Hydrologie
Území patří do povodí Moravy, do dílčího povodí Boršického potoka. Ten protéká územím ve
směru od SZ k JV a rozděluje EVL na dvě přibližně stejné části. Při SZ okraji lokality se
nalézá menší nádrž, která již není součástí EVL (podle tohoto návrhu upřesnění hranic).
Biogeografické členění
Provincie:
středoevropských listnatých lesů
Podprovincie:
karpatská
Bioregion:
3.3 Hlucký
Zastoupené biochory: 2PC Pahorkatiny na slínitém flyši 2. v.s.
Biota
Podle Fytogeografického členění
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Fytogeografická oblast:
Fytogeografický obvod:
Fytogeografický okres:

Termofytikum
Panonské termofytikum
19 Bílé Karpaty stepní

Potenciální přirozenou vegetaci tvoří prvosenková dubohabřina
PLO 36– 38 Bílé Karpaty a Vizovické vrchy
Aktuální stav:
Dominantním typem vegetace v ZCHÚ jsou především travinobylinné porosty na
jihozápadních svazích (biotopy T3.4D - širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu
vstavačovitých a bez jalovce obecného a T1.1 - mezofilní ovsíkové louky) a lesní porosty
(biotop L6.4 - středoevropské bazifilní teplomilné doubravy) na svazích severovýchodních.
V údolní nivě se vyskytují jednak břehové porosty dřevin okolo potoka (původně
vymapovány jako L2.4 - měkké luhy nížinných řek), dále pak značně degradované porosty
bývalých luk. Původní vymezení zahrnuje i částečně urbanizovaná území, extenzivní pole a
části sadů a zahrad. Pruhy sadů jsou také součástí značné plochy mozaik společně
s travinobylinnými porosty T1.1 a T4.3D.
Součástí lesních porostů jsou i menší fragmenty nepůvodních jehličnatých dřevin, případně
mozaiky a směsi jehličnanů a listnáčů. Sporadicky se objevují i nepůvodní listnáče (např.
skupiny akátu). V lesních porostech se místy vyskytují náletové dřeviny, především topoly
nebo třešeň ptačí.
Zásadní vliv na celou lokalitu má z hlediska ochrany přírody drobná vlastnická struktura a
extenzivní hospodaření na svazích s mozaikou sadů a TTP. Lesní porosty jsou spíše
ponechány svému vývoji s pomístně a nepravidelně umístěnými výchovnými zásahy (projev
(ne)zájmu vlastníků). Absence hospodaření se projevuje i v nivě potoka, kde dochází k silné
ruderalizaci původních TTP (na mnoha místech jsou v současnosti souvislé porosty kopřiv).
Opak je nadměrná péče o některé plochy v rámci rekreačního využití (zázemí chat).
V rámci inventarizace byl zjištěn místy výrazný nesoulad s vymapovanými jednotkami.
Jak je uvedeno již výše, lesní biotopy jsou v zásadě zastoupeny jednotkou L6.4 –
středoevropské bazifilní teplomilné doubravy. V současnosti se však nejedná o typický biotop
L6.4, neboť je zde na mnoha místech patrný přechod k jednotce L3.3 – karpatské
dubohabřiny. Dá se spíše říci, že se jedná o velmi pestrou mozaiku těchto dvou biotopů
s různými přechody. Na vzhledu se významně podílí i antropogenní zásahy v minulosti
(především změny druhové skladby, ale i prostorová struktura porostů).
Dalším lesním biotopem je linie původně vymapovaného biotopu L2.4 - měkké luhy
nížinných řek. S vymapováním této jednotky je nutno nesouhlasit. I když se v břehovém
porostu vyskytují vrby, tak jsou přítomny i další druhy dřevin. Především se ale morfologicky
nejedná o žádný široký luh nějaké řeky, ale o běžnou nivu potoka o šířce max. několika
desítek metrů. Místy je dokonce koryto poměrně hluboce zaříznuto a bezprostřední břeh se
zvedá strmě do výše i 4 m. Teprve pak se nalézá první terasa nivy, která je ale většinou
využita jako louka, zahrada, sad, případně pro rekreační využití. Z výše uvedených důvodů
byl původně vymezený pruh biotopu L2.4 v rámci inventarizace přemapován na biotop L2.2 –
údolní jasanovo-olšové luhy, které jsou občas degradovány přítomností náletových, případně
nepůvodních druhů dřevin (především akát a některé topoly). Celková kvalita porostů je
hodnocena jako střední (3).
Plošně nejrozšířenější a pro ZCHÚ velmi významnou jsou biotopy travinobylinných
společenstev. Konkrétně se jedná o biotopy T1.1 – mezofilní ovsíkové louky a T3.4D širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného.
Některé plochy v nivě potoka byly opuštěny a v současnosti jsou značně degradované
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(především invazí kopřiv), zatímco jiné jsou udržovány spíše jako rekreačně využívané
trávníky u chat.
Posledním přírodním biotopem, který byl zaznamenán, byl biotop K3 - vysoké mezofilní a
xerofilní křoviny, který se ve fragmentech vyskytuje v rámci celé ZCHÚ. Vzhledem k tomu,
že není předmětem ochrany, nebyla jeho kvalita hodnocena.
V rámci biotopů řady X je možno zmínit především biotop X9 – lesní kultury s nepůvodními
dřevinami. Na straně jedné se v ZCHÚ vyskytují malé fragmenty uvnitř segmentů
vymapovaných jako L6.4, na druhé straně se v nejbližším okolí původně vymezené ZCHÚ
nalézají některé segmenty s biotopem X9, které ale ve skutečnosti tímto biotopem nejsou
nebo mají výrazně menší rozlohu než bylo původně vymapováno. Jedná se především o
segment u jižního okraje ZCHÚ a pak segment na západním okraji malého lesíku, který je
navrhován k přičlenění k ZCHÚ. Obdobně naddimenzována je plocha segmentu
s nepůvodními listnáči v nivě potoka (opět původně mimo ZCHÚ).
Mozaiky jsou tvořeny především výraznými plochami v kombinaci T1.1 / T3.4D / X13
(případně ještě K3, X5, X12). Mnoho porostů řazených do L6.4 je ve skutečnosti mozaikou
typických doubrav, dubohabřin a malých kotlíků s jinou druhovou skladbou, kdy převládají
nepůvodní dřeviny (domácí stanovištně nepůvodní i cizí).
Kvalita biotopů
Hodnocení kvality biotopů vychází z podkladů pro plány péče, které byly zpracovány v roce
2010.
Kvalita byla hodnocena numericky škálou 1 – 5 (1 = nejvyšší kvalita) jako souhrnná známka
více charakteristik. Důvodem mimo jiné byl i fakt, že pro území ZCHÚ byly k dispozici dvě
vrstvy mapování (původní z roku 2001 a aktualizované z roku 2008), přičemž každá vrstva
používá jiného způsobu hodnocení kvality. I když základním materiálem bylo aktualizované
mapování, které pokrývá celou plochu ZCHÚ, v některých případech bylo pro hodnocení
segmentu přihlédnuto i k údajům z původního mapování. Vzhledem k tomu, že
v aktualizovaném mapování je několik kvalitativních charakteristik, dojde jejich kombinací
k mnoha variantám, což bylo třeba zjednodušit.
Přehled o kvalitě biotopů udává mapa v přílohách (M4: EVL Babí hora – kvalita biotopů).
Pro podrobnější popis byla lokalita rozdělena do 22 dílčích ploch – segmentů.
1 – Louka s výskytem druhů charakteristických pro lemová společenstva, patrně
pozůstatek dříve pěkného širokolistého suchého trávníku (T3.4D), dnes však značně
zarostlého a prostoupeného běžnými mezofilními druhy ovsíkových luk (T1.1) a druhy
vlhčích stanovišť. Ajuga genevensis, Achillea millefolium agg., Anthriscus sylvestris,
Campanula persicifolia, Carex tomentosa, Cirsium canum, Chaerophyllum aromaticum,
Dactylis glomerata, Geum urbanum, Heracleum sphondylium, Leucanthemum vulgare, Poa
pratensis, Primula veris, Potentilla alba (C4), Pulmonaria officinalis, Ranunculus
polyanthemos, Symphytum officinale, Taraxacum sec. Ruderalia, Valeriana officinalis,
Veronica chamaedrys.
Z ochranářského hlediska je zajímavý nález plicníků Pulmonaria mollis (C3) a
zejména Pulmonaria angustifolia (C2), jehož budoucí výskyt by mohlo ohrozit úplné
zarostení lokality.
2 – Nenápadná lesní světlina s výskytem běžných lesních i nelesních druhů rostlin
jako Alliaria petiolata, Anthriscus sylvestris, Brachypodium sylvaticum, Carex cf. brizoides,
Fragaria moschata, Galium aparine, Geranium robertianum, Geum urbanum, Lysimachia
nummularia, Sambucus nigra, Urtica dioica, Valeriana officinalis, aj.
Nalezen byl však i ochranářsky významný druh kosatce Iris graminea (C2) v populaci
čítající řádově desítku jedinců.
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3 – Lesní světlina značně zarůstající druhy charakteristickými pro úživná vlhčí
stanoviště: Cirsium arvense, Galium aparine, Geranium pratense, Heracleum sphondylium,
Lathyrus pratensis, Poa trivialis, Rumex acetosa, Sanguisorba officinalis, Symphytum
officinale, Urtica dioica, aj. Z botanického ochranářského hlediska nemá tato lokalita
význam.
4 – Lesní porost v předmýtním až mýtním věku. Jedná se o mozaiku ploch s různými
dřevinami. V úrovni dominuje především dub. V podúrovni je habr, místy jasan, lípa,
střemcha, třešeň. Keřové patro vyvinuto nerovnoměrně – ptačí zob obecný, bez černý, hloh.
Ve střední části jsou zřetelné pásové porostní skupiny s odlišnou druhovou skladbou – habr,
modřín, borovice, lípa a jednotlivými velkými duby. Bylinné patro opět vyvinuto
nepravidelně. Místy plošky s dominancí mařinky, jinde bršlice, konvalinka, kopřiva, česnek
medvědí. Roztroušeně kakost krvavý, jahodník, meruzalka, kuklík. zaznamenána byla i
chráněná lilie zlatohlavá (Lilium martagon) ve střední části v počtu 10 – 20 ks (ohrožený druh
dle vyhlášky a vzácnější druh, který vyžaduje další pozornost dle Červeného seznamu).
Původně vymapovaný biotop L6.4. neodpovídá. Spíše se jedná o dubohabřinu, a to přechod
mezi dubohabřinou karpatskou a panonskou (L3.3 / L3.4).
5 – Součást intenzívně obhospodařovaných luk pod pramenem, což se projevuje
pomístním podmáčením, vyšším podílem různých ostřic, případně i sítin.
6 – Původně oplocená plocha okolo zdroje vody, nyní zajímavý ostrůvek dřevin se
světlinami, na první pohled působící jako zarostlé, úživné, humózní stanoviště s druhy jako
Alliaria petiolata, Anthriscus sylvestris, Arrhenatherum elatius, Ballota nigra, Bettonica
officinalis, Crataegus sp., Dactylis glomerata, Fragaria vesca, Geranium robertianum,
Heracleum sphondylium, Lysimachia vulgaris, Primula veris, Valeriana officinalis,
Vincetoxicum hirundinaria. Nalezeny byly však dva vzácné a chráněné druhy: Iris variegata
(C2, Obr. 4) v populaci ca 20 kusů uvnitř ostrůvku a ca 30 ks na jeho JV okraji, a dále pak
Euphorbia villosa (C2) v bohaté populaci v řádu desítek jedinců. V Červeném seznamu je
uveden i bradáček vejčitý (Listera ovata), který je označen jako vzácnější druh, který
vyžaduje další pozornost (C4). Vykytuje se uvnitř plochy v počtu do 10 ks.
7 – Intenzívně využívaná louka, kterou by bylo možno řadit do biotopu mezofilní
ovsíková louka. od rozsáhlé plochy intenzivních TTP odděleno linií dřevin – duby a směs
keřů. V jv. části i jednotlivé dřeviny v ploše a drobné prameniště.
8 – Boršický potok s břehovými porosty, které jsou tvořeny pestrou směsí dřevin
(vrby, topoly, habry, třešně, jívy). V jedné části se nalézá skupina akátů.
9 – Okrajová část lesního porostu s dominantní olší lepkavou, v horní části i jasanem
ztepilým. Plocha je výrazněji ovlivněna vodou.
10 – Lesní porost v předmýtním věku. Dominuje dub, častá je lípa velkolistá, místy
habr a třešeň ptačí. Keřové patro vyvinuto slabě (bez černý, hloh). Bylinné patro nepravidelné
(orsej, konvalinka, mařinka, kostival hlíznatý, kakost smrdutý, kokořík mnohokvětý,
meruzalka, kopytník evropský, ostřice chlupatá, čarovník). Jednotlivě roztroušeně byly
nalezeny chráněné druhy - lilie zlatohlavá (C4), árón východní (C4). Původně vymapovaný
biotop L6.4. neodpovídá. Spíše se jedná o dubohabřinu, a to přechod mezi dubohabřinou
karpatskou a panonskou (L3.3 / L3.4). Podél východního okraje se táhne pruh sukcesí
vzniklého porostu s výrazným podílem keřů.
11 – Původně luční porost přestal být kosen. V současnosti absolutně dominuje
kopřiva dvoudomá.
12 – Mladší lesní porost s převahou lípy velkolisté, ve spodní části i modříny.
13 – Pěkná, druhově bohatá louka zařaditelná mezi širokolisté suché trávníky (T3.4D).
Zastoupeny druhy jako Anthoxantum odoratum, Arrhenatherum elatius, Asperula tinctoria,
Avenula pubescens, Bromus erectus, Brachypodium pinnatum, Briza media, Carlina acaulis,
Carex flacca, Carex montana, Carex tomentosa, Colchicum autumnale, Cruciata glabra,
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Dactylis glomerata, Dianthus carthusianorum, Eryngium campestre, Euphorbia cyparissias,
Festuca rupicola, Filipendula vulgaris, Galium pumilum, Genista germanica, Helianthemum
grandiflorum, Knautia arvensis agg., Lathyrus pratensis, Leucanthemum vulgare, Lotus
corniculatus, Luzula campestris agg., Ornithogalum kochii, Phleum phleoides, Polygala
comosa, Prunus spinosa juv., Ranunculus polyanthemos, Rumex acetosa, Salvia pratensis,
Securigera varia, Silene nutans, Thymus sp., Trifolium montanum, Trisetum flavescens,
Valeriana officinalis, Veronica chamaedrys, Vincetoxicum hirundinaria
Nalezeny byly i ochranářsky významné druhy uvedené v Černém a červeném seznamu
ohrožených druhů cévnatých rostlin (Procházka 2001): Anthericum ramosum (C4), Astragalus
danicus (C3/§3), Chamaecytisus virescens (C3), Cirsium pannonicum (C3), Dorycnium
herbaceum (C3), Lathyrus latifolius (C3), Orchis ustulata (C1/§2) Potentilla alba (C4),
Pseudolysimachion spicatum (C4).
Lokalitu je třeba chránit; pravidelný management by zabránil zarůstání hlohem
(Crataegus sp.) a dalšími druhy, které jsou svou dominancí schopné ohrozit druhovou
bohatost lokality.
14 – Sukcesí vzniklý pruh keřů. Původně pravděpodobně linie ovocných dřevin
(švestky). Nyní dominuje trnka a myrobalán.
15 – Porosty běžných mezofilních druhů a druhů signalizujících značnou úživnost
stanoviště. Patrné zarůstání těmito druhy. Z hlediska ochrany nezajímavé stanoviště, nicméně
z chráněných druhů nalezena Pulmonaria mollis (C3). Z hlavních zástupců možno jmenovat
Aegopodium podagraria, Alopecurus pratensis, Cirsium oleraceum, Galium aparine,
Geranium pratense, Geum urbanum, Heracleum sphondylium, Pastinaca sativa, Poa trivialis,
Ranunculus acris, Rumex obtusifolius, Sanaguisorba officinalis, Taraxacum sec. Ruderalia,
Urtica dioica.
16 – Jedná se o mozaiku sadů a porosty mezofilních ovsíkových luk (T1.1) s výskytem
běžných lučních druhů rostlin jako Arrhenatherum elatius, Leucanthemum vulgare, Lotus
corniculatus, Medicago lupulina, Plantago lanceolata, Poa pratensis, Trifolium repens.
Přítomen je též Bromus erectus, druh význačný pro širokolisté suché trávníky (T3.4), do
kterých vegetace tohoto segmentu přechází a ze kterých se tyto louky mohly v minulosti
vyvinout např. v důsledku přihnojování.
17 – Stávající MZCHÚ přírodní památka Babí hora. Kosení v termínu od 15.7.
mozaikovitě 1 x ročně s odklizením biomasy maximálně do druhého dne od posečení nebo se
sušením sena a odklizením do jednoho týdne od pokosení (výjimečně déle při nepříznivém
počasí). Na plochách s nepříznivým vývojem travních společenstev ve prospěch ruderálů,
třtiny křovištní a ostružiníku je třeba provádět minimálně 2 seče, první v termínu do 15.6.,
druhou do 15.8
18 – V tomto segmentu je nejvíce patrné rozdělení území na úzké dlouhé parcely
náležící více vlastníkům. Střídají se tu pásy velmi zachovalých a hodnotných suchých
trávníků, často s přítomností ovocných stromů, ale i bez nich, a úzké pásy s degradovanou
vegetací, bývalá políčka, lada, porosty zařaditelné mezi extenzivně obhospodařovaná pole
(X.3). Do takových porostů se postupně šíří luční druhy z okolí, některé tu místy tvoří až
monodominantní porosty, zejména Euphorbia cyparissias, Inula salicina, Knautia arvensis,
Salvia pratensis, a z keřů Crataegus sp.
Porosty zařaditelné z větší části mezi širokolisté suché trávníky (T3.4D).
Dominantním druhem je Bromus erectus, bylinné patro je bohaté. Vyskytují se tu druhy
Agrimonia eupatoria, Allium scorodoprasum, Aristolochia clematitis, Arrhenatherum elatius,
Astragalus glycyphyllos, Betonica officinalis, Carlina vulgaris, Carex flacca, Carex
tomentosa, Colchicum autumnale, Dactylis glomerata, Echinops sphaerocephalus, Euphorbia
waldsteinii, Festuca rupicola, Fragaria viridis, Galium album, Galium verum, Glechoma
hederacea, Inula salicina, Knautia arvensis, Knautia kitaibelii, Lathyrus tuberosus,
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Leucanthemum vulgare, Lithospermum purpurocaeruleum, Lotus corniculatus, Onobrychis
viciifolia, Plantago lanceolata, Plantago media, Primula veris, Prunella laciniata,
Pulmonaria molis, Ranunculus polyanthemos, Salvia pratensis, Salvia verticillata,
Sanguisorba minor, Sanguisorba officinalis, Securigera varia, Silene alba, Trifolium
campestre, Trifolium montanum, Trifolium pratense, Valerianella locusta, Veronica
chamaedrys, Vicia sepium, Vincetoxicum hirundinaria. Nalezeny byly i ochranářsky
významné druhy uvedené v Černém a červeném seznamu ohrožených druhů cévnatých rostlin
(Procházka 2001): Astragalus danicus (C3), Chamaecytisus virescens (C3), Dorycnium
herbaceum (C3), Lathyrus pannonicum subsp. collinus (C2), Melampyrum cristatum (C3),
Ornithogalum umbellatum (C3), Polygala major (C3), Pseudolysimachion orchideum (C3),
Tetragonolobus maritimus (C3), Trifolium rubens (C3). Území je navrženo jako ochranné
pásmo přírodní památky Babí hora.
19 – Svým charakterem plocha podobná segmentu 17.
20 – Jedná se o nejrozsáhlejší komplexní travinobylinný porost zařaditelný do
jednotky mezofilních ovsíkových luk (T1.1). Dominantním druhem je zejména Alopecurus
pratensis, zastoupeny jsou druhy Allium scorodoprasum, Arrhenatherum elatius, Avenula
pubescens, Betonica officinalis, Campanula patula, Campanula rapunculoides, Cirsium
arvense, Daucus carota, Euphorbia esula, Euphorbia waldsteinii, Filipendula vulgaris,
Galium album, Glechoma hederacea, Heracleum sphondylium, Hieracium pilosella, Lathyrus
pratensis, Leontodon hispidus, Lotus corniculatus, Luzula campestris agg., Pastinaca sativa,
Plantago lanceolata, Plantago media, Poa pratensis, Ranunculus acris, Rumex acetosa,
Rumex crispus, Salvia pratensis, Sanguisorba officinalis,Symphytum officinale, Trifolium
campestre, Trisetum flavescens, Vicia cracca, Varianella locusta.
Ze severu a východu je plocha ohraničena pruhem sukcesí vzniklých křovin,
tvořených především trnkou, hlohem, myrobalánem, růží šípkovou.
21 – Původně výsadby švestek vlivem sukcese změněny v křoviny (kořenové
výmladky).
Přehled zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
název druhu

Vstavač osmahlý (Orchis
ustulata)
Kosatec pestrý (Iris variegata)
Kozinec dánský (Astragalus
danicus)
Dřín obecný (Cornus mas)
Prstnatec pleťový
(Dactylorhiza incarnata)
Len žlutý (Linum flavum)
Vemeník zelenavý (Platanthera
chlorantha)
Koniklec velkokvětý (Pulsatilla
grandis)
Kudlanka nábožná (Mantis
religiosa)
Lišaj pryšcový (Celerio
euphorbiae)

aktuální početnost
nebo vitalita
populace v ZCHÚ

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

popis biotopu druhu, další
poznámky

Ohrožený
Silně ohrožený

Údaj z plánu péče; segment 14 v roce 2011 8 kvetoucích
jedinců; 2010 (Batoušek)
Údaj z plánu péče; segment 6;
2010 (Batoušek)
Údaj z plánu péče; segmenty 14
a 19; 2010 (Batoušek)
2010 (Batoušek)
2010 (Batoušek)

Ohrožený
Ohrožený

2010 (Batoušek)
2010 (Batoušek)

Silně ohrožený

2010 (Batoušek)

Kriticky
ohrožený
Ohrožený

Údaj z plánu péče; segmenty 17,
18, 19
Údaj z plánu péče; 1998; 2005

Mimo ZCHÚ cca 50 Silně ohrožený
ks
Ohrožený
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Otakárek fenyklový (Papilio
machaon)
Otakárek ovocný (Iphiclides
podalirius)
Pestrokřídlec podražcový
(Zerynthia polyxena)
Střevlík (Carabus ulrichi)
Střevlík (Carabus scheidleri)
Zlatohlávek (Oxythyrea
funesta)
Zlatohlávek (Tropinota hirta)
Majka (Mëloe proscarabaeus)
Kosatec trávovitý (Iris
graminea)
Lilie zlatohlavá (Lilium
martagon)
Pryšec kosmatý (Euphorbia
villosa)
Hrachor panonský (Lathyrus
pannonicus)
Ještěrka obecná (Lacerta agilis)
Slepýš křehký (Anguis fragilis)
Bramborníček černohlavý
(Saxicola torquata)
Krahujec obecný (Accipiter
nisus)
Krkavec velký (Corvus corax)
Moták lužní (Circus pygargus)
Moták pochop (Circus
aeruginosus)
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor)
Ťuhýk obecný (Lanius collurio)

Ohrožený

Údaj z plánu péče; 1998; 2005

Ohrožený

Údaj z plánu péče; 1998; 2005

Kriticky
ohrožený
Ohrožený
Ohrožený
Ohrožený

Údaj z plánu péče; 1998

10 ks

Ohrožený
Ohrožený
Silně ohrožený

2004
2004
Segment 2

Desítky ks

Ohrožený

Segmenty 4 a 10

Desítky ks

Ohrožený

Segment 6
Segment 19; 2010 (Batoušek)

Desítky ks

Kriticky
ohrožený
Silně ohrožený

2004
2004
2004

Mladí jedinci

Silně ohrožený
Ohrožený

Segment 14; výskyt
pravděpodobný ve většině TTP;
2005
2005
MZCHÚ – jiný zdroj

1 ex.

Silně ohrožený

2005

6 ex. - přelet nad PP
1 ex.
1 ex.

Ohrožený
Silně ohrožený
Ohrožený

2005
2005
2005

1 pár

Ohrožený
Ohrožený

MZCHÚ – jiný zdroj
MZCHÚ – jiný zdroj; 2005

Pozn.: Jiný zdroj – Mackovčin P, Jatiová M. a kol. (2002): Zlínsko. In: Mackovčin P. a
Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek II. AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha,
376 pp.
2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti
v minulosti, současnosti a blízké budoucnosti
a) ochrana přírody
V severovýchodní části území ZCHÚ Babí Hora se nachází PP Babí Hora (Kód : 1919, ORP Uherské Hradiště (592005), Obec - Hluk (03990), Katastrální území - Hluk (639907),
Rozloha 1,1872 ha).
Přírodní památka Babí hora představuje stepní louky a bývalé pastviny. Nachází se v Boršické
pahorkatině. Předmětem ochrany je zachování zbytku jedinečných stepních společenstev
pannonského termofytika s výskytem chráněných a ohrožených rostlinných i živočišných
druhů.
Historické využití bylo formou extenzivní obecní pastviny. Plocha je již dlouhodobě bez
obhospodařování, sukcesní křoviny byly několikrát redukovány neplánovaným požárem
vzniklým při jarním vypalování trávy na okolních pozemcích.
Zásadním pozitivním vlivem z minulosti na ploše je extenzivní pasení dobytka.
Plocha PP může být ohrožena následujícími vlivy:
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- severní hranice rezervace sousedí s polními kulturami, tato část území může být ohrožena
splachy minerálních hnojiv a následnou ruderalizací.
- bez pravidelného kosení či extenzivní pastvy bude docházet k zarůstání plochy, k hromadění
stařiny a k případnému náletu dřevin z okolních pozemků.
- v budoucnosti se nepředpokládají jiné negativní vlivy
Na ploše mimo PP Babí hora má na část lokality ZCHÚ Babí Hora na východním břehu
Boršického potoka z hlediska ochrany přírody zásadní vliv drobná vlastnická struktura a
extenzivní hospodaření na svazích s mozaikou sadů a trvalých travních porostů.
ÚSES
Celé území náleží do zóny nadregionálního biokoridoru (NRBK Hluboček - Čertoryje). Dále
územím prochází lokální biokoridor (kolem vodního toku Boršický potok). Do jižní části
(oddělený lesní porost) zasahuje regionální biocentrum Jasenová. V rámci Návrhu územního
plánu je navrženo rozšíření lokálního biocentra Babí hora, které je vloženo do lokálního
biokoridoru procházejícím východním okrajem ZCHÚ a dále je navrženo doplnění lokálního
biokoridoru kolem Boršického potoka.
Současný stav (vyhlášení EVL) je výsledkem mapování biotopů soustavy NATURA 2000.
b) lesní hospodářství
Lesní porosty zaujímají pouze část ZCHÚ a tvoří v podstatě dva samostatné celky. Porosty
okolo Boršického potoka nejsou řazeny do PUPFL. Naprostá většina lesních porostů je
v rukou drobných vlastníků (LHO Uherské Hradiště). Několik parcel je ve správě LČR s.p.,
lesní správa Strážnice. Jeden porost (dílčí plocha 12) je majetkem obce Boršice u Blatnice.
Lze se jen dohadovat, jak vypadal les v dávné minulosti. Je jisté, že původní les nedotčený
nebo jen málo dotčený člověkem, zde vypadal odlišně, i když v dnešní době v porostech
dominují listnaté dřeviny přirozené druhové skladby. Přesto vlivem hospodaření, které bylo
spíše extenzivní a zaměřené původně na rychlou produkci dřevní hmoty pomocí pařezin,
došlo především k prostorovým změnám v porostech, spojených se změnou poměru
jednotlivých druhů dřevin. V současnosti se jedná v naprosté většině o porosty ve věku okolo
100 let, které jsou nezřídka dvouetážové. Z jehličnanů se vyskytuje jako jednotlivá příměs
nebo v malých skupinách modřín opadavý, případně borovice lesní. Přítomnost smrku je
zanedbatelná.
Všechny porosty jsou zařazeny do kategorie lesa hospodářského, kde je cílem vytvoření
produkčního lesa. Lesní porosty jsou spíše ponechány svému vývoji s pomístně a
nepravidelně umístěnými a výchovnými zásahy. Problémem do budoucna může být víceméně
stejnověká struktura porostů, kdy hrozí, že obnova proběhne současně ve všech porostech.
Kromě cílené změny druhové a prostorové skladby porostů je hrozbou případná eutrofizace,
následná ruderalizace v podrostu a s nimi související invaze nepůvodních bylin a keřů.
Do budoucna je třeba zachovat stávající maloplošný způsob obhospodařování lesních ploch.
c) zemědělské hospodaření
Je pravděpodobné, že v minulosti (a pravděpodobně i dnes) docházelo k přihnojování či
dosevu kulturních trav do trvalých travních porostů, protože některé travnaté plochy ZCHÚ
mají výrazně nižší zastoupení bylin.
Část lokality v okolí současné MZCHÚ sloužila jako obecní pastvina, na okolních pozemcích
byly pěstovány ovocné stromy. Tyto plochy unikly během zemědělské intenzifikace zornění a
hnojení, a díky velkému množství vlastníků se zde přirozeným způsobem vytvořila pestrá
mozaika různě obhospodařovaných biotopů.
Negativními antropogenními zásahy mohou potenciálně být souvislé zorňování travních
porostů, nové výsadby ovocných stromů, zalesňování a přihnojování ploch.
Pozitivními vlivy v minulosti i v současnosti a zásadními zásahy v budoucnosti je pravidelné
kosení travnatých ploch, případně extenzivní pastva a odstraňování stařiny.
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d) rybníkářství
Rybníky se nevyskytují. Pouze na S okraji pod silnicí se nalézá menší rybníček, který
původně byl součástí EVL, ale po revizi v roce 2010 byl spolu s lučními porosty navržen
k vyřazení z plochy EVL a v nyní je součástí OP .
e) rybářství
Jako rybářský revír může fungovat Boršický potok. Bližší informace nebyly zjištěny.
f) těžba nerostných surovin
Nevyskytuje se.
g) myslivost
Bližší informace o provozování myslivosti nejsou známy, je ale pravděpodobné, že je plocha
součástí nějaké honitby. Nebezpečím pro přirozenou obnovu jsou vysoké stavy zvěře.
Lesní porosty jsou udržovány jako kryt pro zvěř, negativním jevem je budování zásypů,
z nichž se šíří ruderální druhy (jako krmivo jsou používány i plevy).
h) rekreace a sport
V údolí Boršického potoka přiléhajícím k hranicím ZCHÚ se nacházejí rekreační chaty a
vinné sklepy. Cíle ochrany mohou být v budoucnosti ohroženy záměry výstavby dalších chat
a sklepů a případným znečišťováním blízkého vodního toku.
Na pozemcích kolem chat a sklepů může docházet u trvalých travních porostů díky absenci
pravidelného kosení či extenzivní pastvy k zarůstání ploch, k hromadění stařiny a k
případnému náletu dřevin. Důležité je tedy podporovat pravidelnou seč (nikoli ale intenzivní)
a případné dosazování původních druhů ovocných stromů. Dalším nebezpečím může být
zavlečení nepůvodních druhů dřevin a bylin z udržovaných ploch u chat do okolí.
Hranice ZCHÚ procházející okrajem lesního porostu v severozápadní části kopírují hranice
rekreačního objektu Camping Babí hora - Hluk. Toto rekreační středisko nabízí ubytovací
prostory, sociální zařízení i restaurace. V objektu se nachází 50 čtyřlůžkových chatek s
centrálním sociálním zařízením, dále 4 rodinné chaty se sociálním zařízením a chata „U lesa“
bez sociálního zařízení a 30 míst pro karavany a stany. V areálu je vybudována vodní nádrž
pro koupání. Rekreační středisko je využívané sezónně (1. 5. do 15. 9.).
V době vyššího rekreačního zatížení střediska může docházet ke zvýšenému sbírání klestu a
lesních plodů v přilehlých lesních pozemcích.
Po silnici Hluk - Boršice u Blatnice, která prochází mezi oběma částmi ZCHÚ Babí Hory,
vede značená cyklotrasa - Strážnická vinná cyklotrasa.
Početné využívání nabízených ubytovacích kapacit a obliba cyklotrasy vychází z místních
častých slavností bohatých folklórních tradic (spojených s tradicí vinařství) v obci Hluk a
dalších přilehlých obcí (především pak nedaleký Vlčnov).
V rámci Návrhu územního plánu obce Hluk jsou ve východní části ZCHÚ navrhovány dvě
nové plochy rodinné rekreace.
i) jiné způsoby využívání
Některé plochy v nivě potoka byly opuštěny a díky absenci obhospodařování původních
trvalých travních porostů jsou v současnosti značně degradované především invazí kopřiv,
zatímco jiné jsou udržovány spíše jako rekreačně využívané trávníky u chat.
Nutné je do budoucna vrátit se k extenzivnímu hospodaření v údolní nivě Boršického potoka,
jinak dojde k úplnému zániku travních porostů díky rychle postupující ruderalizaci
s následnou sukcesí dřevin.

- 17 -

Negativním dopadem v budoucnosti mohou být případné snahy o regulaci Boršického potoka
a nadměrné znečišťování vody v toku.
2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy
Koncepce ochrany přírody a krajiny Zlínského kraje – Arvita P spol. s r.o.
Plán oblasti povodí Moravy (2010-2015)
Zásady územního rozvoje pro Zlínský kraj (vydalo Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 10. 9.
2008 usnesením č. 0761/Z23/08 a nabylo účinnosti dne 23. 10. 2008)
Studie rozvoje zemědělské výroby ve Zlínském kraji (2003)
Program rozvoje cestovního ruchu ve Zlínském kraji (2006 - 2013)
Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje (2010 - 2012)
Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009 – 2020
Strategie rozvoje venkova Zlínského kraje (2010 – 2015)
Studie o lesním hospodářství ve Zlínském kraji (z roku 2002)
Územní plán Hluk - Návrh územního plánu (z října 2010)
Územní plán Hluk - Urbanistická koncepce - návrh (z října 2010)
Územní plán Hluk - Hodnocení vlivů koncepce dle § 45i zákona č. 114/92 Sb. (z října 2010)
ORPL PLO 38 Bílé Karpaty a Vizovické vrchy platnost od 1.1.1999 do 31.12.2018
Informace o platnosti lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov jsou
uvedeny v kap. 2.4.1.
2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch
2.4.1 Základní údaje o lesích
Přírodní lesní oblast
Lesní hospodářský celek /
zařizovací obvod
Výměra LHC (zařizovacího
obvodu) v EVL (ha)
Období platnosti LHP
Organizace lesního hospodářství
Nižší organizační jednotka

PLO 38– Bílé Karpaty a Vizovické vrchy
613000 Strážnice

Přírodní lesní oblast
Lesní hospodářský celek /
zařizovací obvod
Výměra LHC (zařizovacího
obvodu) v EVL (ha)
Období platnosti LHO
Organizace lesního hospodářství

PLO 38– Bílé Karpaty a Vizovické vrchy
608803 LHO Uherské Hradiště

Přírodní lesní oblast
Lesní hospodářský celek /
zařizovací obvod
Výměra LHC (zařizovacího

PLO 38– Bílé Karpaty a Vizovické vrchy
608431 Obec Boršice u Blatnice

1,2616 ha
1. 1. 2007 – 31. 12. 2016
LČR, LS Strážnice
revír Vápenky

11,7707 ha
1. 1. 2007 – 31. 12. 2016

0,5997 ha
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obvodu) v EVL (ha)
Období platnosti LHP
Organizace lesního hospodářství

1. 1. 2007 – 31. 12. 2016
Obec Boršice u Blatnice

Přehled výměr a zastoupení souborů lesních typů
Přírodní lesní oblast: 38 Bílé Karpaty a Vizovické vrchy
Soubor lesních
Název SLT
Přirozená dřevinná skladba SLT
typů (SLT)
2D
Obohacená buková doubrava (DB,DBZ)6, BK1,LP1,JV1,HB1, JL
2H
Hlinitá ( sprašová ) buková
(DBZ,DBZ)5-6, BK2-3, HB+-1
doubrava
Celkem

Výměra
(ha)
2,5783
11,3400

Podíl (%)
18,5
81,5
100 %

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

Dřevina
AK
BK
BO
BR
DB
HB
JL
JS
JV
KL
LP
MD
OL
OS
SM
TP
VR

+
0
5
1
40
20
0
6
1
3
15
3
1
+
4
1
0

Potenciál [%]
0
+/- 20
+
+
50 – 70
10 – 20
+/- 3
+
5 – 10
5 – 10
+/- 10
0
+
+
0
+
+

Vzhledem k absenci potřebných dat z lesnicko-hospodářské evidence, je výše uvedený
přehled aktuálního stavu pouze odborným odhadem. I z tohoto důvodu není připojen graf.
Přirozenost lesa
Všechny porosty jsou řazeny do 4. stupně přirozenosti lesa, tj. les kulturní.
Přílohy:
- tabulka „Popis dílčích ploch a objektů” – přílohy č. T1 a T2
- mapa dílčích ploch a objektů – příloha č. M5
2.4.2 Základní údaje o rybnících, vodních nádržích a tocích
Přímo v lokalitě se nenachází žádný rybník nebo nádrž. V původním vymezení ZCHÚ se
nalézala jedna malé vodní plocha, avšak v rámci inventarizace z roku 2010 bylo navrženo
danou plochu z ZCHÚ vypustit společně s nekvalitními TTP okolo. Nyní je součástí OP.
Součástí ZCHÚ je tok Boršického potoka, okolo kterého je vyvinut biotop L2.2 (jasanoolšové luhy). Ve svazích je několik drobných pramenišť. Dílčí plocha 6 je původně upravený
zdroj vody, dnes v zanedbaném stavu.
Název vodního toku
Číslo hydrologického pořadí
Úsek dotčený ochranou
(řkm od–do)
Charakter toku
Příčné objekty na toku
Manipulační řád

Boršický potok
4-13-02-006/0
5–6
0
0
0
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Správce toku
Správce rybářského revíru
Rybářský revír
Zarybňovací plán

ZVHS Uherské Hradiště
0
0
0

2.4.3 Základní údaje o útvarech neživé přírody
V území se nevyskytují žádné útvary neživé přírody, které by zasluhovaly pozornost.
2.4.4 Základní údaje o nelesních pozemcích
V ZCHÚ převažují zemědělské pozemky, které tvoří pestrou mozaiku TTP, ovocných sadů,
v malé míře i drobných ploch orné půdy. Bližší popis viz kapitola 2.1.
Příloha:
- tabulka „Popis dílčích ploch a objektů” – příloha č. T1
- mapa dílčích ploch a objektů – příloha č. M5.
2.5 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních ochranářských zásahů do území
a závěry pro další postup
V předchozích letech nebyla lokalita jako celek v zájmu pozornosti orgánů ochrany přírody.
Pozornost byla soustředěna pouze na stávající ZCHÚ přírodní památka Babí hora, která byla
vyhlášena nařízením č. 2/1998 Okresního úřadu v Uherském Hradišti ze dne 16. 3. 1998.
Kromě aktuálního plánu péče pro MZCHÚ bylo v letech 1998 – 2010 zpracováno několik
inventarizačních průzkumů (botanika, ptáci, plazi, obojživelníci, pavouci, motýli, brouci).
Současné vymezení ZCHÚ je výsledkem mapování biotopů a jejich ochranou v rámci
soustavy NATURA 2000. V této ploše postačí dodržovat zásady managementu podle
platného plánu péče.
Současné hospodářské lesy jsou využívány spíše extenzivně. Pokud nedojde k nárazové
celoplošné obnově nebo nebude při obnově použito nepůvodních dřevin, je možno při
hospodaření postupovat dosavadním způsobem. Pouze v dílčích plochách 1 a 2 by mělo být
udržováno bezlesí při velmi extenzivních formách managementu (seč a odstranění biomasy
1x za 2 roky).
Pokud jde o nelesní plochy na ZPF, je třeba zajistit, aby nedošlo k rozvoji stavebních činností
(výstavba chat), péče o plochy probíhalo ve stávajícím duchu, kdy jsou jednotlivé úzké
parcely udržovány s různou intenzitou a zásahy neprobíhají v jednom časovém okamžiku.
K tomu je zapotřebí zabránit slučování jednotlivých úzkých parcel. Tento způsob hospodaření
má i vysokou krajinářskou hodnotu. Plošně rozsáhlé území s biotopem T1.1 by nemělo být
využíváno příliš intenzivně (zamezit vysokým dávkám hnojení). Nutno je zajistit pravidelnou
péči (kosení 1x ročně v dílčí ploše 14, jinak hrozí zánik poměrně zajímavé lokality
s předmětem ochrany (biotop T3.4D).
Je třeba zachovat stávající břehové porosty okolo Boršického potoka, stejně jako přírodní
charakter samotného vodního toku. Vhodná bude postupná redukce malé plochy s akátem. Je
nutno zabránit jakýmkoli zásahům do něj s cílem napřimování, opevnění nebo stabilizace
břehů a dna.
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2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize
Nepředpokládají se kolize mezi zájmy ochrany přírody.
Jako kolizní ve vztahu k provozování práva myslivosti je třeba označit potřebu výrazné
redukce stavů spárkaté zvěře (především srnčí), a to nejen přímo v území ZCHÚ, ale i
v blízkém okolí tak, aby byla reálná přirozená obnova porostů.
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3. Plán zásahů a opatření
3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření
3.1.1 Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání
a) péče o lesy
Výsledný přístup, který se odráží ve struktuře plánu péče je následující:
 Zásadním principem ochrany je nezhoršování aktuálního stavu
Rámcové zásady péče o lesy na území ZCHÚ Babí hora vycházejí z rámcových zásad
hospodaření pro zastoupené hospodářské soubory, jak jsou uvedeny v:
 Oblastním plánu rozvoje lesů pro přírodní lesní oblast 38 – Bílé Karpaty a Vizovické
vrchy
 publikaci KOLEKTIV: Rámcové zásady lesního hospodaření pro typy přírodních
stanovišť v územích soustavy Natura 2000 v České republice. Základní doporučení
pro hospodářské soubory. PLANETA XII, 3/2004. Ministerstvo životního prostředí,
Praha. 2004
 a publikaci KOLEKTIV: Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť
v evropsky významných lokalitách soustavy NATURA 2000. Ministerstvo životního
prostředí, Praha. 2006
Nejdůležitější obecné požadavky na hospodaření v lesních porostech soustavy Natura 2000
lze formulovat takto:
 nezvyšovat podíl geograficky nepůvodních dřevin
 při výchově a obnově přednostně odstraňovat invazní a geograficky nepůvodní
dřeviny
 včasnými a pravidelnými výchovnými zásahy upravovat složení druhové skladby ve
prospěch klimaxových dřevin, neopomíjet úpravu druhové skladby porostů vzniklých
živelně v důsledku pěstebního zanedbání (např. čisté jaseniny, čisté habřiny)
 do lesních porostů vnášet chybějící dřeviny přirozené druhové skladby
 klást důraz na přirozenou obnovu porostů a s tím spojené jemnější způsoby
hospodaření a dostatečnou ochranu proti zvěři; s tím souvisí potřeba výrazné redukce
stavů spárkaté zvěře (především srnčí), a to nejen přímo v území ZCHÚ ale i
v blízkém okolí.
 preferovat členitější prostorovou výstavbu porostů, tu lze docílit pestřejší druhovou
skladbou, delší obnovní dobou a vhodnými výchovnými zásahy
 při obnovách porostů s vyšším než minimálním zastoupením (podle vyhlášky
č.83/1996 Sb.) původních MZD v žádném případě tento podíl nesnižovat. Naopak se
doporučuje, aby byl postupně zvyšován až na úroveň přirozeného zastoupení těchto
dřevin.
 při hospodaření v lesích neopomíjet význam mrtvého dřeva v lesním ekosystému. Jeho
účast v porostech lze zajistit mimo jiné ponecháním jednotlivých stromů přirozené
dřevinné skladby (zejména doupných) na dožití a posléze do úplného rozpadu dřevní
hmoty na místě (může jít i o zlomy).
 požadavek na udržení, případně znovuzavedení typického lesa středního s obmýtím
spodní etáže 30 – 40 let
Předpokládá se, že v případech nejméně zachovalých typů přírodních stanovišť, podobně jako
v případech biotopů zcela pozměněných (mapovaných jako X), povede pouhé dodržování
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ustanovení platného zákona č. 289/95 Sb. o lesích a jeho prováděcích předpisů k zlepšení
současného stavu.
Velikost seče, obmýtí i obnovní dobu udávají RSH s ohledem na fakt, že se jedná o ZCHÚ.
Jde především o možnost prodloužení obmýtí i obnovní doby v MZCHÚ. Při použití
jemnějších způsobů obnovy bude délka obnovní doby při horní hranici rozpětí vyhláškou
doporučované obnovní doby (eventuálně o 10 let delší) : orientačně 20 – 30 let pro slunné
dřeviny, 30 – 40 let pro stinné dřeviny, delší ve výjimečných případech při přechodu k
výběrnému hospodářskému způsobu.
Je třeba citlivěji využívat přirozené zmlazení cílových dřevin a dřevin přirozené dřevinné
skladby, vytvářet pro ně příznivé podmínky a doplňovat v porostech ty dřeviny přirozené
druhové skladby, které ve stávajících porostech chybějí.
Opatření pro konkrétní biotopy
L6.4 Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy / L3.3 – Západokarpatské
dubohabřiny a L3.4 – Panonské dubohabřiny
L6.4 je jeden z předmětů ochrany, který se ale v ZCHÚ vlastně nevyskytuje. Podle původního
vymapování se jedná o téměř veškerý PUPFL. V reálu se ale spíše jedná o dubohabřiny. Je
otázkou, zda jde o biotop L3.3A Panonsko-karpatské dubohabřiny nebo L3.4 Panonské
dubohabřiny, protože druhové spektrum odpovídá přechodu mezi biotopy L3.3 a L3.4. Jen
občas se objevují i druhy, které by mohli indikovat biotop L6.4, a to ještě spíše na bezlesí
(lesní světliny, ekotony a okraje TTP).
Ohrožující faktory:
 přeměna porostů blížících se modelu přirozené druhové skladby na porosty
geograficky nepůvodních dřevin, případně na porosty s převahou borovice lesní
 šíření invazních dřevin - trnovník akát (Robinia pseudacacia)
 vysoké stavy spárkaté zvěře
Specifické priority, opatření a doporučení ve vztahu k ochraně typu přírodního
stanoviště
Priority ochrany typu přírodního stanoviště:
Část porostů zachovat ve formě pařezin nebo lesa středního
Opatření nezbytná pro udržení dochovaného stavu:
Pro L6.4 nejsou uvedena; obecně v rámci obnovy, péče o kultury a nárosty a při výchově
porostů odstraňovat případně expandující jasan.
Doporučení pro zlepšení současného stavu:
U vybraných porostů zachovat, případně obnovit hospodářský tvar lesa nízkého či středního
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Rámcové směrnice hospodaření
Číselné označení
cílového hosp. souboru

CÍLOVÝ HOSPODÁŘSKÝ SOUBOR:

Plocha

ŽIVNÁ STANOVIŠTĚ NIŽŠÍCH POLOH

25

Základní
dřeviny:

13,9183 ha

Soubory lesních typů :
(lesní typy)

1H, 1D, 2S, 2B, 2H, 2D, 1P

Základní CÍLOVÁ
DRUHOVÁ SKLADBA:

DB6, BK2, HB1, LP JV, JL, JS, TŘ, BŘK, BB, BŘ,

ZÁKONNÁ USTANOVENÍ (zákon č .289/ 1995 Sb.)
Maximální velikost holé
seče : ( §31,odst.2 )

( §31,odst.2 )

2x prům. výška

1 ha

Minimální podíl melioračních a
zpevňujících dřevin % :
(Příloha č.4 k vyhlášce č.83 /1996 Sb.)

7 let

DOPORUČENÁ DOBA zajištění kultur od vzniku holiny:

BK

LP

JV

JS

10

5

5

5

4

POROSTNÍ
TYP:

ZÁKLADNÍ
HOSPODÁŘSKÁ

DOPORUČENÍ
vyhl.č.83/96 Sb.

OBNOVNÍ
POSTUP
a míšení
dřevin:

- mladé
porosty
-dospívající
porosty
Bezpečnost
produkce
a opatření
OCHRANY
LESA:

Odchylky
od modelu:
Doporučené
výrobní
technologie:

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

Hospodářský tvar:

Hospodářský způsob:

les vysoký, nízký,
střední

nN, pN, nH, pH, nP

Přiměřeně snížený podíl meliorač. a zpev. dřevin v případě nahodilých těžeb: ---

255 - DUBOVÉ

255 - DUBOVÉ nekvalitní,
poškozené

257- LISTNÁTÉ (HB,LP,JS +
směsi s DB)

Obmýtí

Obmýtí

Obnovní doba

Obmýtí

Obnovní doba

140

120

20

100

30

Počátek obnovy

Počátek obnovy

Hospodářský
způsob

Počátek obnovy

Hospodářský způsob

121

111

pN, pH, (P)

81

pN, pH, nN, nH

Hodnocení
porostů:
( AVB)

Možnosti
přirozené
obnovy:

Meliorační a zpevňující dřeviny :

BK, LP, HB, JV, JS, JL, JD, TŘ, BŘK,
BB, DB

20

7 let

DOPORUČENÉ POČTY prostokořenného sadebního materiálu v tis. ks./ ha :

DB

Geograficky nepůvodní dřev.(max.%)

DB, BK

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

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

Povolená maximální
šířka holé seče :

DB 24-26

DB 22-24

LP 22-26
HB 14-18
DB průměrná, u ostatních listnáčů velmi
dobrá.

Průměrná.

Průměrná.

Clonně, nelze- li přirozeně, pak násek či
holoseč s ohledem na svah a vláhové poměry.
BK, LP, JV, JL do předsunutých násečných
skupin. K docílení kvality nutná etážpodsadby (počátek ve 40-60letech),
výmladky. Ponechat výstavky kvalitních
listnáčů- DB, BK, JV, LP, TŘ, BŘK
Interval 5-10 let, neutrální kombinovaný výběr.
Udržovat hustý podružný porost. Výběr
netvárných předrostlíků a vidličnatých jedinců.
Interval 10-20 let, úrovňové kladné zásahy
zaměřené na kvalitu- intenzivní, šetřit podrost
a podúroveň.

Rychlejší obnova s ohledem na možnosti
přirozené obnovy, holoseč s ohledem na svah
a vláhové poměry. BK, LP, JV, JL do
předsunutých násečných skupin. K docílení
kvality nutná etáž- podsadby (počátek ve 4060letech), výmladky. Ponechat výstavky
cenných listnáčů- DB, BK, JV, LP, TŘ, BŘK.
Interval 5-10 let, neutrální kombinovaný výběr.
Udržovat hustý podružný porost. Výběr
netvárných předrostlíků a vidličnatých jedinců.
Interval 10-20 let, úrovňové kladné zásahy
zaměřené na kvalitu- intenzivní, šetřit podrost
a podúroveň.

Suchem a buření.

Ohrožení suchem a buření.

Ohrožení suchem a buření.

1P: DB 10, BŘ, OS
1.lvs bez buku

1P: DB 10, BŘ, OS
1.lvs bez buku

1P: DB 10, BŘ, OS
1.lvs bez buku

95,3 %

Holoseče nebo náseky od V - SV. DB clonně
(obsek kvalitních jedinců). Využít přirozené
obnovy cílových dřevin, výmladky využít pro
vytvoření etáže. Ponechat výstavky cenných
listnáčů- DB, BK, JV, LP, TŘ, BŘK.
Interval 5-10let. Podpora žádoucích dřevin.
Zásahy v úrovni i nadúrovni záporným
výběrem. Podúroveň šetřit.
Interval 10 let, úrovňový kladný výběr, tvarový
výběr, podpora vitálních jedinců. Udržet zápoj
a podúroveň.

Šetřící přirozené zmlazení, půdní kryt a nenarušující půdu- lehká mechanizace, koně.
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Číselné označení
cílového hosp. souboru

CÍLOVÝ HOSPODÁŘSKÝ SOUBOR:

Plocha

ŽIVNÁ STANOVIŠTĚ NIŽŠÍCH POLOH

25

Základní
dřeviny:

13,9183 ha

Soubory lesních typů :
(lesní typy)

1H, 1D, 2S, 2B, 2H, 2D, 1P

Základní CÍLOVÁ
DRUHOVÁ SKLADBA:

DB6, BK2, HB1, LP JV, JL, JS, TŘ, BŘK, BB, BŘ,

ZÁKONNÁ USTANOVENÍ (zákon č .289/ 1995 Sb.)
Maximální velikost holé
seče : ( §31,odst.2 )

Povolená maximální
šířka holé seče :
( §31,odst.2 )

2x prům. výška

1 ha

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

7 let

DOPORUČENÁ DOBA zajištění kultur od vzniku holiny:

7 let

DOPORUČENÉ POČTY prostokořenného sadebního materiálu v tis. ks./ ha :

DB

BK

LP

JV

10

5

5

5

POROSTNÍ
TYP:

JS

4

HOSPODÁŘSKÁ

DOPORUČENÍ

OBNOVNÍ
POSTUP
a míšení
dřevin:
- mladé
porosty
-dospívající
porosty

ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÁ DOPORUČENÍ (vyhláška č.83/ 1996 Sb.):
Minimální podíl melioračních a
zpevňujících dřevin % :
(Příloha č.4 k vyhlášce č.83 /1996 Sb.)

20
Hospodářský tvar:

les vysoký, nízký,
střední

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

BK, LP, HB, JV, JS, JL, JD, TŘ, BŘK,
BB, DB
Hospodářský způsob:

nN, nH, pN, pH, nP

Přiměřeně snížený podíl meliorač. a zpev. dřevin v případě nahodilých těžeb: ---

Obnovní doba

140/60

20

Počátek obnovy

Hospodářský
způsob

81

pN, pH, nN,
nH

vyhl.č.83/96 Sb.

Hodnocení
porostů:
( AVB)
Možnosti
přirozené
obnovy:

Geograficky nepůvodní dřev.(max.%)

259 – NÍZKÝ a STŘEDNÍ LES
(DB,HB,LP)
Obmýtí

ZÁKLADNÍ

DB, BK

95,3 %

LP 22-24
HB 14-16
DB průměrná, u ostatních listnáčů velmi
dobrá.
Obnova od V - SV náseky nebo holou sečí.
Využít přirozeného zmlazení žádoucích
dřevin. Možnost předsunout clonné skupiny
pro BK, LP, KL. Výmladky využít pro vytvoření
etáže.
Interval 5-10 let, jednocení výmladků, podpora
žádoucích dřevin.
Interval 5-10let, úrovňový kladný výběr,
tvarový výběr. Podpora vitálních jedinců.

Bezpečnost
Produkce
a opatření
OCHRANY
LESA:

Ohrožení suchem a buření.

Odchylky
od modelu:

Nekvalitní pařezina 70/20
1.lvs bez buku

Doporučené
Výrobní
technologie:

Šetřící přirozené zmlazení, půdní kryt a nenarušující půdu- lehká mechanizace, koně.

b) péče o nelesní pozemky
Rámcové směrnice péče o nelesní pozemky vychází z publikace
HÁKOVÁ A., KLAUDISOVÁ A., SÁDLO J. (eds.) 2004: Zásady péče o nelesní biotopy v
rámci soustavy Natura 2000. PLANETA XII, 3/2004 – druhá část. Ministerstvo životního
prostředí, Praha.
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T1.1 – ovsíkové mezofilní louky

Upřesňující poznámky
VHODNÝ 1 (* zpravidla pro výživné nížinné typy)
Nutno pravidelně kosit optimálně 2x (3x) za rok, sušení sena na místě a jeho následný včasný
odvoz.
Trávu možno podle stávajících podmínek (např. počasí) odvézt hned po seči.
Při pravidelných častých sečích (3x/rok) je nutné přihnojování hnojem. Nejlépe hovězím
(podzimní rozmetání, jarní rozvláčení a shrabání) a mírné vápnění.
Místo přihnojování lze použít mulčování (neprovádět vícekrát za sebou).
VHODNÝ 2 (** zpravidla pro nevýživné nížinné typy)
Optimální počet sečí je 2 do roka.
Není vhodné přihnojovat a vápnit!
Těžkou techniku používat jen na vybraných plochách.
Dobu seče přizpůsobit tak, aby nebyly ohroženy chráněné druhy živočichů a rostlin,
především orchidejí a bezobratlých.
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T3.4D - Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce
obecného (Juniperus communis)

Upřesňující poznámky
Tento biotop zahrnuje pestrou škálu možného managementu, který je daný jak historickým
způsobem obhospodařování, tak přírodními podmínkami.
Může se jednat o druhově bohaté louky, které je možné kosit 1x ročně a to dle dostupnosti
terénu traktorem, lištovou sekačkou či ručně. Vždy je nutné biomasu odvézt mimo zájmové
území. Vhodný je časový posun sečí, aby stihla dozrát i semena pozdějších druhů (buď
nekosit celou plochu ve stejnou dobu, ponechat pásy, nebo posunout seč v jednotlivých
letech). Tato metoda posunu sečí je vhodná i pro hmyz.
Třtinu křovištní (Calamagrostis epigeios) šířící se do porostu je potřeba likvidovat častějším
sečením (3 – 5x ročně), případně vyvláčením. Počet sečí je třeba zvýšit i při šíření ovsíku
vyvýšeného (Arrhenatherum elatius).
U většiny těchto porostů je možné jednorázové přepasení otav, a to buď ovcemi, kozami,
případně i dobytkem.
V některých případech na historických pastvinách (s jalovcem) je možná rotační pastva ovcí a
koz (méně vhodný je dobytek) s dosekáním nedopasků. V těchto případech je vhodné v
intervalu 1x za 3 roky jednorázové posečení porostu koncem června nebo v červenci. Vždy je
nutné biomasu odvézt mimo zájmové území.
Po skončení pastvy je nutné pokosení nedopasků.
Podrobný způsob obhospodařování musí být upřesněn na základě historického využívání
daného území a možnostech uživatele či vlastníka pozemku.
Vzhledem k tomu, že se může jednat o pozemky, na kterých byl nebo je odstraňován nálet,
je nutné kosení výmladků. Vlastní likvidace náletu motorovými pilami a křovinořezy se
provádí během zimního období X. – III. Dřevní hmotu je nutné z biotopu odvézt.
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c) péče o rybníky (nádrže) a vodní toky
Rybníky v upravených hranicích ZCHÚ nejsou přítomny. Vodní tok nevyžaduje speciální
péči. Je třeba zamezit případným zásahům do toku, které by uměle měnily niveletu dna,
trasování koryta a stav břehových hran.
d) péče o rostliny
Ohrožené druhy rostlin vyskytující se v území, nevyžadují žádnou samostatnou péči. Pokud
budou dodrženy zásady plánu péče s navrženým managementem, bude podpořen i výskyt
daných druhů v území.
Problematickým se jeví výskyt netýkavky malokvěté, která lokálně (ostrůvkovitě) dominuje
v lesních porostech. Vzhledem k tomu, že je její výskyt ovlivněn mimo jiné i stanovištními
podmínkami (především nezapojeným bylinným patrem a dostatkem světla), je možno říci, že
na straně jedné není možno efektivně zabránit jejímu šíření (hospodářské zásahy v porostech
budou probíhat nadále), na straně druhé ale nedojde k masovému rozšíření na celé území
ZCHÚ (netýkavka bude spíše po lokalitě „putovat“ v závislosti na tom, jak budou
hospodářskými zásahy vytvářeny plochy s vhodnými podmínkami, které časem zase
pominou).
e) péče o živočichy
Předmětem ochrany jsou biotopy. Proto se nenavrhují speciální zásady péče o druhy
živočichů. Pokud budou dodrženy zásady péče uvedené výše, budou zabezpečeny podmínky
pro vhodný rozvoj zoologické složky ekosystému (především ptactva a bezobratlých).
Jako speciální opatření pro podporu především některých bezobratlých a ptáků (případně i
netopýrů) je možno považovat ponechání jednotlivých stromů v porostech na dožití, případně
i ponechání určitého množství mrtvé dřevní hmoty v porostech. Důležitá je redukce stavu
srnčí zvěře.
Důležitá je rovněž mozaikovitá údržba travních porostů a rozdělení seče do různých období,
omezení používání biocidů v sadech.
f) zásady jiných způsobů využívání území
Je třeba redukovat stavy zvěře na normované nejen přímo v ZCHÚ, ale i v širším okolí,
protože zvěř se ze zemědělské krajiny do lesních porostů zvláště v době nouze stahuje.
Krajinářsky cenné uspořádání extenzivních ovocných sadů je třeba zachovat a chránit před
slučováním parcel i před stavebními aktivitami.
3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území
Podrobný výčet plánovaných zásahů udává tabulka – příloha č. T1.
Příloha:
- mapa dílčích ploch a objektů – příloha č. M5
- tabulka plánovaných zásahů – T1
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3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu
zásahů a přehledu činností
Ochranné pásmo ZCHÚ je navrženo na severu. Plocha OP pokrývá víceméně území, které
bylo v rámci inventarizace navrženo k vyjmutí z EVL kvůli nízké kvalitě i pochybnému
zařazení do biotopu T1.1 (viz výše). Hranice OP jsou upřesněny podle parcelního vymezení.
Do OP nejsou zahrnuty plochy se stavebními objekty rekreačního střediska (chatky), a také
zahrada s chatou pod silnicí. Součástí OP je rybníček.
Celková výměra navrhovaného OP: 3,6991 ha
Situaci zobrazuje mapa M6 – EVL Babí hora - ochranné pásma ZCHÚ.
3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu
Bude provedeno geodetické zaměření a zhotovení záznamu podrobného měření změn,
stabilizace hranic hraničníky v lomových bodech v terénu. Území není označeno. Proto bude
provedeno vhodné značení – pruhové značení a 8 ks velkých infotabulí s označením ZCHÚ
v místech možného přístupu do ZCHÚ z nějakého typu komunikace (lokalizace tabulí – viz
mapka níže). Součástí infotabule bude označení ZCHÚ podle přílohy č. 6 vyhlášky č. 64/2011
Sb.
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3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území



Provést potřebné kroky k vyhlášení ochranného pásma ZCHÚ.
Provést odpovídající změny v lesním hospodářském plánu a lesních hospodářských
osnovách (nejlépe při jejich obnově).

3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností
I když se v těsné blízkosti nalézá rekreační středisko, tak kromě sběru lesních plodů nebo
suchého klestu nedochází ke vstupu rekreantů do lesních porostů. Extenzívní využití
ovocných sadů jako rekreační aktivity je při stávajícím způsobu údržby jednou z podmínek
zachování prvků ochrany v ZCHÚ.
3.6 Návrhy na vzdělávací využití území
Z důvodu evropského významu lokality bude vhodné tuto skutečnost prezentovat na
informačních tabulích u přístupových cest. Jedna infotabule by měla být umístěna
v rekreačním areálu. Formou propagačního letáku, případně odborné přednášky je možno
propagovat ZCHÚ v okolních obcích.
3.7 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území
Výzkumy na území ZCHÚ lze provádět pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody: odboru
životního prostředí Krajského úřadu Zlínského kraje.
V souvislosti se zařazením území do soustavy NATURA 2000 bude nutný trvalý monitoring
vývoje území (vhodné i jako bakalářské nebo diplomové práce). Toto provádět každoročně
nad rámec povinných kontrol státní ochrany přírody, které probíhají v několikaletém
intervalu. Monitoring rostlin i živočichů (především bezobratlých) směřovat především do
nelesních částí s TTP. V lese je možno sledovat výskyt ptáků. Zvláštní pozornost by
zasluhovaly i dílčí plochy 1 a 2, kde bylo zaznamenáno zajímavé druhové spektrum rostlin i
s ohroženými druhy.
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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
Podrobný monitoring zoologický a botanický
Označení EVL infotabulemi (8 ks)
Náhrady za ztrátu na produkci za stromy
ponechané na dožití
Geodetické zaměření ZCHÚ
Geodetické zaměření OP
Pruhové značení ZCHÚ
Jednorázové a časově omezené zásahy celkem (Kč)
Opakované zásahy
Základní monitoring předmětu ochrany
Kontrola a údržba infotabulí
Management TTP v PP Babí hora
Management TTP mimo PP Babí hora (dílčí
plochy 1, 2, 13 – cca 1,1 ha)
Opakované zásahy celkem (Kč)
N á k l a d y

c e l k e m (Kč)

Orientační
náklady za rok
(Kč)

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

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

Orientační
náklady za období
platnosti plánu
péče (Kč)
60 000,- Kč
120 000,- Kč
dle aktuál. stavu a
metodiky
325 000,- Kč
75 000,- Kč
50 000,- Kč
630 000,- Kč

10 000,- Kč
6 000,- Kč
25 000,- Kč
20 000,- Kč

100 000,- Kč
60 000,- Kč
250 000,- Kč
200 000,- Kč

61 000,- Kč

610 000,- Kč

----------

1 240 000,- Kč

V nákladech není kalkulována péče o TTP v rámci mozaiky ovocných sadů (včetně
ochranného pásma ZCHÚ), jelikož se jedná o běžný management, který je zajištěn vlastníky
při péči o svůj majetek. (výjimkou jsou tak pouze plochy 1, 2 a 14, kde je v zájmu ochrany
přírody zlepšení situace nebo minimálně zabránění pravděpodobného zhoršení stavu.
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Vlastní terénní šetření v roce 2011 a ústní sdělení pracovníků odboru životního prostředí a
zemědělství Zlínského kraje.
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
ČR – Česká republika
EVL – evropsky významná lokalita
SLT – skupina lesních typů
(M)ZCHÚ – (maloplošné) zvláště chráněné území
OP – ochranné pásmo
PP – přírodní památka
pp – plán péče
PUPFL – pozemek určený k plnění funkce lesa
TTP – trvalý travní porost
ÚP – územní plán
ÚSES – územní systém ekologické stability
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5. Přílohy
Tabulka:

T1 - Výčet plánovaných zásahů v dílčích plochách
T2 - Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich

Seznam dotčených parcel: Seznam parcel pro celé ZCHÚ
Seznam parcel ochranného pásma ZCHÚ
Soupis parcel s více vlastníky (soubor pouze v digitální podobě)
Mapy:

Příloha M1 - Orientační mapa s vyznačením území (v textu)
Příloha M2 (I – VI) - Katastrální mapa
Příloha M3 – Předměty ochrany
Příloha M4 – Kvalita biotopů
Příloha M5 - Mapa dílčích ploch
Příloha M6 – Ochranné pásmo ZCHÚ
Příloha M7 – Mapa vlastnického rozdělení lesů
Příloha M8 – Mapa biotopů

Fotodokumentace
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Tabulky
T1 - Výčet plánovaných zásahů v dílčích plochách
označení plochy
nebo objektu
1
2

název

výměra (ha)

Dlouhodobý cíl péče

doporučený zásah

naléhavost

0,2632
0,0595

Udržení bezlesí
Udržení bezlesí

Pravidelná seč ručně nebo lehkou mechanizací
Pravidelná seč ručně nebo lehkou mechanizací

1
1

3
4

0,2487
4,6171

Maloplošné obnovní prvky

3
2

5
6
7
8

0,4102
0,0817
1,7324
5,2038

Pravidelná seč mechanizovaná
Pravidelná seč mechanizovaná
Redukce akátu

1
2
1
2

9

0,3297

Zalesnit nebo ponechat sukcesi
Hospodařit dle LHP/LHO; vytipovat 5 – 6 stromů na dožití; šetřit
porostní okraj jako významný ekoton
Využití jako TTP
Ponechat sukcesi
Udržovat jako TTP
Udržet současný stav, postupná redukce akátové skupinky;;
případná obnova jednotlivě nebo po krátkých úsecích podél toku
(cca do 30 m)
Hospodařit dle LHP/LHO s ohledem na charakter stanoviště (L2.2)

Maloplošné obnovní prvky

2

10

11,4617

11

0,6704

12

0,7401

13
14
15
16
17
18

0,6990
0,4888
0,1746
3,8412
1,1870
5,0513

19
20

1,6238
9,3198

21

0,1242

Hospodařit dle LHP/LHO; vytipovat 10 – 12 stromů na dožití; šetřit Maloplošné obnovní prvky
porostní okraj jako významný ekoton
Zabezpečit návrat k extenz. udržovanému TTP
V prvních dvou letech 2 seče/rok s odstraněním
biomasy, od 3. roku 1 seč/rok (červen/červenec)
Hospodařit dle LHP/LHO; šetřit porostní okraj jako významný Probírka
ekoton
Zabezpečit extenz. péči o TTP; výskyt Orchis ustulata
Pravidelná seč lehkou mechanizací nebo ručně
Ponechat sukcesi
Udržovat v současném stavu (TTP + sad)
Pravidelná seč lehkou mechanizací nebo ručně
Udržovat v současném stavu (úzké parcely s TTP a sady)
Pravidelná seč lehkou mechanizací nebo ručně
Stávající MZCHÚ – postup podle platného plánu péče
Pravidelná seč lehkou mechanizací nebo ručně
Udržovat současný způsob obhospodařování (úzké parcely s TTP a
sady)
Pravidelná seč lehkou mechanizací nebo ručně
Udržovat v současném stavu (úzké parcely s TTP a sady)
Pravidelná seč lehkou mechanizací nebo ručně
Seč TTP 1x ročně
Pravidelná seč mechanizovaná
Seč provádět v pruzích cca 30 m ve 2 fázích s odstupem min. 14 dnů
Ponechat sukcesi nebo obnovit sad
-

termín
provedení
VII
VII
Při obnově
LHO/LHP
VI
VI - VII
podzim

interval
provádění
1x ročně
Min. 1x za dva
roky
-

1x ročně
1x ročně
Max.3x/10 let

1

Při obnově LHO/LHP
Při obnově LHO/LHP
VIII - IX
(2) 1x ročně

3

-

1
3
1
1
1
1
2
1
1
2
3

(VIII) - IX
V - VII
V - VII
VIII
Okamžitě
V - VII
V - VII
VI

2

-

1/10 let
dle LHP
1x ročně
1x ročně
1x ročně
1x ročně
1x ročně
1x ročně
1x ročně
-

naléhavost - stupně naléhavosti jednotlivých zásahů se uvádí podle následujícího členění:
1. stupeň - zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany),
2. stupeň - zásah vhodný,
3. stupeň - zásah odložitelný.
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T2: Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich
označení
JPRL

dílčí
plocha

1

výměra dílčí číslo rámcové
plochy
směrnice
(ha)
/
porostní typ
0,2632
25

dřeviny

zastoupení
dřevin
(%)

průměrná
výška
porostu
(m)

stupeň
přirozenosti

doporučený zásah

naléhavost

4

Udržovat bezlesí – kosit křovinořezem 1x ročně v VII
- VIII

1

2

0,0595

25

4

Udržovat bezlesí – kosit křovinořezem 1x ročně v VII
- VIII

1

3

0,2487

25

4

Zalesnit nebo ponechat sukcesi

3

4

4,6171

25

9

0,3297

25

10

11,4617

12

0,7401

DB
HB
LP
JS
BO
MD
TR
OS
JS
OL
Ost.

25
25
15
15
7
5
7
1
40
40
20

4

Maloplošné obnovní prvky; hospodařit dle LHP/LHO;
vytipovat 5 – 6 stromů na dožití; šetřit porostní okraj
jako významný ekoton

2

4

Maloplošné obnovní prvky; hospodařit dle LHP/LHO
s ohledem na charakter stanoviště (L2.2)

2

25

DB
HB
LP
BO
JS
MD

50
10
25
5
10
+

4

Maloplošné obnovní prvky; hospodařit dle LHP/LHO;
vytipovat 10 – 12 stromů na dožití; šetřit porostní okraj
jako významný ekoton

2

25

DB
LP
BO
MD

50
30
15
5

4

Hospodařit dle LHP/LHO; šetřit porostní okraj jako
významný ekoton; probírka

3

poznámka
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