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1. Základní údaje o evropsky významné lokalitě
1.1 Základní identifikační údaje
Název ZCHÚ:
Kategorie ochrany:

Kobylí hlava
přírodní rezervace

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
Hluk
Hluk

Příloha:
Příloha č. M1 - Orientační mapa s vyznačením hranic EVL
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1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí
Katastrální území: Hluk (639907)
Číslo
parcely
podle KN

Číslo
parcely
podle PK
nebo jiných
evidencí

Druh pozemku podle
KN

Způsob využití pozemku
podle KN

Lesní pozemek
Lesní pozemek*
Lesní pozemek
Trvalý travní
porost

3729/6
3729/8
3729/20
3744

Číslo
listu
vlastni
ctví

Výměra parcely
celková podle KN
(m2)

10001
10001
10001
10001

515
4 710
152 635
9 137

Celkem

Výměra parcely
v EVL (m2)

515
4 710
20 572
9 137
34 934

*) – v současnosti se jedná o TTP
Pozn.: Veškeré uváděné výměry byly vypočítány v GIS, protože nebylo možné brát údaje z KN – některé parcely
se nalézají v ZCHÚ jen částečně..
LV
10001

Vlastník
Město Hluk, Hřbitovní 140, Hluk, 687 25

Ochranné pásmo:
Katastrální území: Hluk (639907)
Číslo
parcely
podle KN

Číslo
parcely
podle PK
nebo jiných
evidencí

Druh pozemku podle
KN

Způsob využití pozemku
podle KN

Číslo
listu
vlastni
ctví

Výměra parcely
celková podle KN
(m2)

Výměra parcely
v OP (m2)

3743/2
TTP
10001
56 821
56 821
56 821
Celkem
Pozn.: Veškeré uváděné výměry byly vypočítány v GIS, protože nebylo možné brát údaje z KN – některé parcely
se nalézají v ZCHÚ jen částečně..
LV
10001

Vlastník
Město Hluk, Hřbitovní 140, Hluk, 687 25

Přehledná mapa hranice EVL původní a navrhované, hranice MZCHÚ a návrhu OP – viz
Přílohy
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Příloha č. M2:

Katastrální mapa se zákresem návrhu hranic PR/ EVL

1.4 Výměra území

lesní pozemky

ZCHÚ
plocha v ha
2,5797

vodní plochy

0

Druh pozemku

OP
plocha v ha

Způsob využití
pozemku

ZCHÚ
plocha v ha

zamokřená plocha
rybník nebo nádrž
vodní tok

trvalé travní porosty 0,9137
orná půda

0

ostatní zemědělské
pozemky
ostatní plochy

0

5,6821

neplodná půda

0

ostatní způsoby
využití
zastavěné
plochy a nádvoří
plocha celkem

0
3,4934

5,6821
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1.5 Překryv území s jinými chráněnými územími
národní park:
chráněná krajinná oblast:
jiný typ chráněného území:

ne
ne
část EVL – regionální biocentrum
ÚSES

Natura 2000
ptačí oblast:
evropsky významná lokalita

ne
Kobylí hlava CZ0722201

Příloha č. M1:
Orientační mapa s vyznačením území – viz výše
1.6 Kategorie IUCN
IV. - řízená rezervace
1.7 Předmět ochrany MZCHÚ
1.7.1 Předmět ochrany EVL podle zřizovacího předpisu (nařízení vlády č. 132/2005 Sb.)
Předmětem ochrany v EVL je hadinec červený (Echium maculatum).
1.7.2 Předmět ochrany PR/EVL – současný stav
A. ekosystémy
název ekosystému

podíl plochy v
ZCHÚ (%)

Širokolisté suché trávníky

popis ekosystému
Bohaté společenstvo původních
kavylových stepí s hlaváčkem jarním,
kavylem tenkolistým, hadincem
nachovým, vstavačem nachovým a
osmahlým aj.
Stromové patro tvořeno dubem zimním,
jasanem ztepilým a lípou srdčitou,
v podrostu dřín jarní, kosatec trávolistý
a pestrý, okrotice bílá, kruštík růžkatý
aj.

Bazifilní teplomilná doubrava

Přírodní památka Kobylí hlava je v překryvu s evropsky významnou lokalitou CZ0722201
Kobylí hlava
B. evropsky významné druhy
název druhu

hadinec červený
(Echium maculatum).

aktuální početnost
nebo vitalita
populace v ZCHÚ
3 kvetoucí ex. –
průzkum 2010
8 kvetoucích ex.Šnajdarová 2012

stupeň
ohrožení

popis biotopu druhu

§1C1

Stepní společenstva
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Při terénní pochůzce prováděné v roce 2010 (Lacina, 2010) byl druh v počtu 3 kvetoucích
exemplářů zjištěn v SZ třetině EVL. V roce 2012 zjistila Šnajdarová 8 kvetoucích
exemmplářů.
1.7.3 Obecný popis druhu tvořícího předmět ochrany
Kategorie zákonné ochrany: kriticky ohrožený
Červený seznam ČR: kriticky ohrožený
Ekologie a biologie: Hadinec červený roste na suchých a teplých travnatých stanovištích,
převážně širokolistých trávnících Dává přednost hlubokým, živinami bohatým půdám,
obvykle s vápnitým podkladem, např. spraší. Často ho nalezneme na místech s neúplně
zapojenou vegetací, která jsou důležitá i pro uchycení a vyklíčení semenáčků.
Je to světlomilná, dvouletá, ale většinou krátce vytrvalá rostlina s listovými růžicemi. Růžice
jsou přezimující a na jaře z nich vyrůstají květonosné lodyhy. Kvete od června do počátku
července, opylovačem je hmyz, občas dochází i k samoopylení. Rozmnožuje se zejména
generativně, tvoří početné tvrdky. Vegetativní rozmnožování je méně časté, spočívá v
občasném vytvoření jedné až několika postranních listových růžic. Každoročně vykvétá
obvykle jen menší, podpoloviční část populací.
Celkové rozšíření: Hadinec je východoevropský druh rozšířený až do střední Evropy,
výskyty na Moravě tvoří severozápadní hranici areálu. Kromě Moravy zasahuje ještě do
Rakouska a na Slovensko, severní hranice rozšíření zasahuje do východního Polska. Chybí ve
větší části panonské nížiny, těžiště rozšíření je na Ukrajině a v Rusku. Na jihu zasahuje do
Makedonie, Bulharska a Turecka až na Krym. Dále na východ pak roste ještě v Íránu a
Turkmenistánu.
Rozšíření v ČR: V České republice se vyskytuje výhradně v panonské části jižní Moravy.
Historicky je znám z okolí Znojma, Brna a Vyškova, dále z Hustopečska, Ždánicka, Čejčska a
z jihozápadní části Bílých Karpat. V současné době je udáván ze čtrnácti převážně
chráněných lokalit, na kterých se nalézá celkem okolo sedmi set jedinců. Většina nalezišť leží
v Jihomoravské pahorkatině: NPR Hádecká planinka, NPR Větrníky, PR Hrádek, PP
Kamenný vrch, PP Louky pod Kumstátem, NPP Na Adamcích, PP Hovoranské louky, PR
Špidláky, Karlín u Čejče (návrh PP Zápověď) a PR Visengrunty u Bošovic. Nověji byly
potvrzeny výskyty v Bílých Karpatech u obce Blatnička na Miliových loukách, Pod
Jasenovou a PR Kobylí hlava. Nejbohatší populace je v PR Horky u Milotic.
Ohrožení: Druh roste na okraji areálu, což je hlavní příčinou jeho vzácnosti u nás. Některé
lokality v minulosti zanikly přímou destrukcí, v současnosti je hadinec ohrožen eutrofizací
stanovišť (hnojení a splachy z okolních pozemků), sukcesními změnami, především
zarůstáním ploch náletem dřevin a hromaděním stařiny, a v neposlední řadě i zalesňováním.
Jisté nebezpečí představuje také přímé ničení rostlin, a to jak časnou sečí, tak trháním do kytic
a okusem zvěří.
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1.8 Cíl ochrany PR / EVL
Základním cílem je udržení výskytu populace hadince červeného (Echium maculatum),
zachování jedinečného území v západní části Bílých Karpat s pozůstatky původních
subxerofilních lučních společenstev kavylových luk a bohatou druhovou diverzitou, uchování
a vytváření podmínek pro výskyt všech charakteristických rostlinných druhů s cílem posílení
populací druhů vzácných a ohrožených, zachování a podpora funkce území jako hnízdiště
ptáků a biotopu společenstev bezobratlých živočichů.

2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany
2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů
Jedná se o poslední zbytek bělokarpatských kavylových porostů s celou řadou vzácných
druhů, které se v Bílých Karpatech zachovaly pouze zde. Vegetaci tvoří druhově bohatá
společenstva kavylových stepí a travnatých společenstev sv. Cirsio-Brachypodion pinnati,
která jsou doplněna v severní až severovýchodní části lesními porosty teplomilných doubrav
(lesní porosty jsou součástí porostní skupiny 503 H 4 (zdroj: OPRL pro PLO 38 - Bílé
Karpaty a Vizovické vrchy)). Z východu a jihu se přimykají lesní porosty nepůvodních dřevin
s převahou borovice lesní a smrku ztepilého (nejsou již součástí MZCHÚ).
V rámci mapování biotopů soustavy NATURA 2000 zde byly vymezeny tyto jednotky:
 biotop L6.4 - středoevropské bazifilní teplomilné doubravy
 biotop T3.4A – širolisté suché trávníky s význačným výskytem vstavačovitých a s
jalovcem
 biotop T3.3A – úzkolisté suché trávníky/subpanonské stepní trávníky (malý fragment
v JV části – bodový výskyt).
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Na lokalitě jsou patrné managementové zásahy z nedávné minulosti, především redukce
náletů, ale i individuální ochrana dřevin i speciální mangemnet ploch s výskytem chráněných
druhů rostlin v travinobylinném porostu.
Trvalé travní porosty jsou dobře vyvinuty a jsou útočištěm celé řady ochranářsky zajímavých
druhů rostlin. Při návštěvě lokality byl zaznamenán výskyt hadince červeného (Echium
maculatum), kosatce různobarvého (Iris variegata), lilie zlatohlávek (Lilium martagon),
kruštík (Epipactis sp.), kavyl (Stipa sp.), prvosenka jarní (Primula veris) – spíše v okrajích
lesního porostu. Běžným druhem je tužebník obecný (Filipendula vulgaris), tolita lékařská
(Vincetoxicum hirundinaria), místy v porostu dominují zástupci rodu Carex nebo Festuca.
V lesním porostu byl zaznamenán dřín (Cornus mas), na louce jeden exemplář jalovce
obecného (Juniperus communis).
Doubrava je charakteristická vtroušenými skupinkami jasanu ztepilého, javoru klenu a
modřínu evropského. Keřové patro je vyvinuto (hloh, ptačí zob, růže, plamének plotní,
ostružiník, nálety dubu, jasanu, klenu). Ve spodní části je keřové patro vyvinuto více a
dominuje mu hloh.
Přírodní poměry
Jedná se o členitou pahorkatinu, tvořenou flyšovými horninami, s erozně denudačním
reliéfem širokých krátkých hřbetů oddělených krátkými průlomovými údolími, nebo
obklopených sníženinami, na rozvodích se zbytky terciérního zarovnaného povrchu.
Podklad tvoří horniny hluckého vývoje dílčí bělokarpatské jednotky magurského flyše. Jde o
svrchnokřídové antonínecké souvrství se střídáním vápenců, slínovců a vápnitých jílovců a o
nivnické souvrství s převahou vápnitých jílovců.
Horniny jsou zčásti překryty návějemi spraší, popř. sprašových hlín. Půdy reprezentuje
pararendzina modální, ojediněle hnědozem modální.
Území se nalézá 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.
Území patří do povodí Moravy, dílčího povodí Boršického potoka.
Dle biogeografického členění spadá lokalita do provincie středoevropských listnatých lesů,
podprovincie karpatské, bioregionu 3.3 Hlucký. Zastoupené biochory - 2PC Pahorkatiny na
slínitém flyši 2. v.s.
Podle fytogeografického členění se jedná o fytogeografická oblast Termofytikum, obvod
Panonské termofytikum a okres 19 Bílé Karpaty stepní.
Potenciální přirozenou vegetaci tvoří prvosenková dubohabřina Primulo veris-Carpinetum
Přehled zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
název druhu

Rostliny 1)
Hlaváček jarní (Adonis vernalis)
Kozinec dánský (Astragalus
danicus)
Okrotice bílá (Cephalanthera
damasonium)
Dřín jarní (Cornus mas)
Hadinec nachový (Echium russicum)
Kruštík růžkatý (Epipactis muelleri)

aktuální početnost
nebo vitalita
populace v ZCHÚ

kategorie
popis biotopu druhu, další
podle vyhlášky č. poznámky
395/1992 Sb.

36 trsů
Roztroušeně

ohrožený
ohrožený

Roztroušeně

ohrožený

Lem lesa

Vzácně
Vzácně
30 ex.

ohrožený
kriticky ohrožený
silně ohrožený

Les
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Hořec (prostřelenec) křížatý
(Gentiana cruciata)
Kosatec pestrý (Iris variegata)
Kosatec trávolistý (Iris graminea)6)
Hrachor panonský chlumní
(Lathyrus pannonicus subsp.
collinus)
Lilie zlatohlávek (Lilium martagon)
Len žlutý (Linum flavum)
Vstavač nachový (Orchis purpurea)
Vstavač osmahlý (Orchis ustulata)
Vemeník zelenavý (Platanthera
chlorantha)
Koniklec velkokvětý (Pulsatilla
grandis)
Kavyl tenkolistý (Stipa tirsa)
Živočichové
Otakárek fenyklový (Papilio
machaon)2)
Otakárek ovocný (Iphiclides
podalirius)2)
Lišaj pryšcový (Hyles euphorbiae)2)

Roztroušeně
(do 10 ex.)
Vzácně
Vzácně
Vzácně

ohrožený

Roztroušeně
Vzácně
3 ex.
2 ex.
Vzácně

ohrožený
ohrožený
silně ohrožený
silně ohrožený
ohrožený

Vzácně

silně ohrožený

Vzácně

silně ohrožený

Ojediněle

ohrožený

Hojně

ohrožený

Ojediněle

ohrožený

Bělopásek topolový (Limenitis
populi)2)
Batolec červený (Apatura ilia)2)
Ještěrka obecná (Lacerta agilis)3)
Střevlík (Carabus scheidleri)4)
Zlatohlávek tmavý (Oxythyrea
funesta)4)
Zlatohlávek huňatý (Tropinota
hirta)4)
Ťuhýk obecný (Lanuis colurio)5)
Krahujec obecný (Accipiter nisus)5)

Ojediněle

ohrožený

Druh vázaný vývojem housenek na
miříkovité
Housenky vázány na trnky a
švestky
Housenky vázány na různé druhy
pryšců
Vázán na topoly, zejména osiky

Ojediněle
Stabilní populace
Silná populace
Silná populace

ohrožený
silně ohrožený
ohrožený
ohrožený

Druh listnatých lesů
Po celém území
Typický druh luk a pastvin
V posledních letech šířící se druh

Silná populace

ohrožený

Vzácně
Vzácně

ohrožený
silně ohrožený

Sluka lesní (Scolopax rusticola)5)
Moták pochop (Circus
aeruginosus)5)
Holub doupňák (Columba oenas)5)

Vzácně
Sporadicky

ohrožený
ohrožený

Sporadicky

silně ohrožený

Krutihlav obecný (Jynx torquilla)5)
Kudlanka nábožná (Mantis
religiosa)6)

Vzácně
Hojně

silně ohrožený
kriticky ohrožený

silně ohrožený
silně ohrožený
kriticky ohrožený

Loviště
Loviště, hnízdí v těsném
sousedství PR
Sledován na tahu
Přelet, hnízdění cca 1 km od PR
Pozorovány 4 ex., nemá zde ale
možnost hnízdění
Druh hnízdí v těsné blízkosti PR
V dnešní době již běžně se
vyskytující druh

1) Inventarizační průzkum rostlin lokality PR Kobylí hlava, zpracovatel Petr Batoušek, 2010
2) Závěrečná zpráva z inventarizace Lepidopter v MZCHÚ Kobylí hlava za rok 2005, zpracovatel Ing.
František Kopeček
3) Základní inventarizační zoologický průzkum obojživelníků, plazů a vážek v PR Kobylí hlava,
zpracovatel Pavel Šálek, 2005
4) Závěrečná zpráva z inventarizace Coleopter za rok 2005, zpracovatel Ladislav Kandrnál
5) Inventarizační průzkum ptáků v roce 2005, zpracovatel Jiří Sviečka
6) Vlastní terénní šetření v roce 2012
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2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti
v minulosti, současnosti a blízké budoucnosti
a) ochrana přírody
Jedná se o vyhlášenou přírodní rezervaci Kobylí hlava. Upravené hranice EVL jsou víceméně
totožné s MZCHÚ. Plán péče o MZCHÚ je zpracován na roky 2013 – 2023.
b) lesní hospodářství
Součástí plochy jsou lesní porosty. Mimo pěstebních opatření je prioritní redukce stanovištně
nevhodných a nepůvodních dřevin, redukce křovin uvnitř lesních porostů a prosvětlení lesních
okrajů pro rozvoj ekotonových společenstev.
c) zemědělské hospodaření
V rámci managementu dochází ke kosení TTP s možným využitím sena jako krmiva nebo
kompostováním. Plán péče navrhuje jako managementové opatření extenzivní kontinuální
nebo krátkodobou intenzivní rotační pastvu ve vymezeném OP.
d) myslivost
Plocha je součástí honitby MS Hluk a na severním okraji lesního porostu je stávající krmné
zařízení.
e) rekreace a sport
Plocha není využívána pro sport ani rekreaci. I když je na horní hranici osazena informační
tabulí, tak kolem nevede žádná turistická stezka.
f) jiné způsoby využívání
Vznik bělokarpatských stepí sahá do období boreálu asi před 10 000 lety. Již od neolitu byly
tyto stepi udržovány pastvou a posléze kosením na celé ploše masívu Kobylí hlavy a nedaleké
Jasenové. Tyto byly postupně rozorávány nebo zalesňovány. Vlastní území bylo
v sedmdesátých letech zalesněno dubem a borovicí. Porost borovice byl ochránci přírody
postupně odstraněn, porosty dubu se stabilizovaly do podoby teplomilné doubravy. Luční část
pak byla v letech 1998 až 1999 zbavena náletu dřevin a bylo na ní obnoveno kosení.

2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy
Nařízení Okresního úřadu Uherské Hradiště č. 15/2002 ze dne 2. 9. 2002 o zřízení přírodní
rezervace Kobylí hlava.
Koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny Zlínského kraje (ARVITA P spol. s r. o.)
Územní pán Hluk - Hodnocení vlivů koncepce dle §45i zákona č. 114/92 Sb., říjen 2010
Návrh Územního plán Hluku – fáze před veřejným projednáním

2.4 Současný stav zvláště EVL a přehled dílčích ploch
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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

38 - Bílé Karpaty a Vizovické vrchy
608803 / LHO Uherské Hradiště
1,94 ha
1.1.2004 - 31.12.2013

Přehled výměr a zastoupení souborů lesních typů
Přírodní lesní oblast: 36 Středomoravské Karpaty
Soubor lesních
Název SLT
Přirozená dřevinná skladba SLT
typů (SLT)
2H
Hlinitá ( sprašová ) buková
(DBZ,DBZ)5-6, BK2-3, HB+-1
doubrava
Celkem

Výměra
(ha)
1,94

Podíl (%)
100
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
Vzhledem k tomu, že v EVL je zaznamenán pouze jeden lesní typ (2H4), není přílohou
samostatná mapa lesních typů.
Přirozenost lesa
Původně se jednalo o extenzívně obhospodařovaný les, který je v současnosti v podstatě
neobhospodařovaný. Proto je navržen jako přechod mezi lesem kulturním a přírodě blízkým.
Plocha L2 není jako les hodnocena.
Zastoupení dřevin v porostech
LHO
Dřevina Výměra [%]
BO
0,05
BOČ
0,01
DB
82,04
HB
4,25
JS
1,15
LP
12,00
DBŠ
0
Břek
0
„+„ – dřevina v příměsi

Potenciál [%]
60 - 70
10 - 20
+
+/-10
+
+

L1 – Lesní porost na části pozemků p.č. 3729/6 a 3729/20
L2 – V současnosti TTP na části pozemků p.č. 3729/6 a 3729/20
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Příloha:
- tabulka “Popis dílčích ploch a objektů” – příloha č. T1
- mapa dílčích ploch a objektů – příloha č. M3
2.4.2 Základní údaje o nelesních pozemcích
T1 – TTP tvořena dvěma samostatnými segmenty, které odděluje plocha L2
T2 – část parcely 3744 s převahou náletových dřevin
Příloha:
- tabulka „Popis dílčích ploch a objektů” – příloha č. T1
- mapa dílčích ploch a objektů – příloha č. M3
2.5 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních ochranářských zásahů do území
a závěry pro další postup
Jak je uvedeno výše, byly na ploše realizovány managementové zásahy, které měly za cíl
především odstranění borovice z lesních porostů, proředění stávajícího lesního porostu na
zakmenění nižší než 1,0 a odstranění náletových dřevin (především křovin). Dále probíhal
záchranný program vybraných ohrožených druhů stepních rostlin, který v území realizuje ZO
ČSOP SCILLA Vlčnov. Tyto aktivity by měly být nadále rozvíjeny. Jalovec obecný
(Juniperus communis) zde přežil v posledním jedinci a vzhledem k vzácnosti druhu v oblasti
je třeba začít s opatřeními k zachování druhu.
2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize
V současnosti se nepředpokládají kolize zájmů ochrany přírody. Nároky i podmínky
managementu hadince nachového jsou v souladu s požadavky na údržbu bělokarpatských
stepí a v současné době je řeší již zavedený způsob managementu, zajišťovaný orgánem
ochrany přírody.

3. Plán zásahů a opatření
3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v EVL - PR
3.1.1 Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání
a) péče o nelesní pozemky
Předmětem ochrany v Evropsky významné lokalitě Kobylí hlava je kriticky ohrožená rostlina
(§1, C1b) hadinec červený (Echium maculatum).
Management spočívá především v pravidelném odstraňování biomasy kosením, mozaikovitě
1x za rok v termínu od druhé polovině července do konce srpna, aby došlo k vysemenění
rostlin, zájmové jedince z kosení vynecháme. Vhodným doplňkem kosení je narušování
vegetačního pokryvu. Na vybraných místech v období zralosti semen a na podzim se
vyhrabáváním odstraňuje stařina a mech nebo se ručně skopáním vytvářejí volné plošky s
obnaženou půdou, které umožňují lepší klíčení a uchycování semenáčků. Místa s
obnažovanými ploškami je vhodné ohradit, aby se zabránilo poškozování mladých rostlin.
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V případě šíření některých druhů rostlin (ostružiník, třtina křovištní), který může mít invazní
charakter, je třeba upravit termín a četnost sečí (2 seče za rok, první do poloviny června). Dále
je potřeba průběžně odstraňovat případné nálety dřevin.
b) péče o živočichy
Předmětem ochrany je rostlina hadinec červený (Echium maculatum). Pokud budou dodrženy
zásady péče uvedené výše, budou zabezpečeny podmínky pro vhodný rozvoj zoologické
složky ekosystému (především bezobratlých). Na základě aktualizace inventarizačních
průzkumů může být vhodná úprava zejména termínu sečí některých částí lučních porostů
s živnými rostlinami pro vzácné skupiny motýlů (např. vřetenušky) na ploše PR a jejího OP a
realizace standartních opatření na podporu výskytu živočichů jako je např. ponechání hroubí a
materiálu po kosení na hromadách na okrajích udržovaných ploch, kamenné zídky, instalace
hnízdních budek pro ptáky a přikrmování v zimním období, skopání stěny, vytváření tůněk a
napajedel, dosadba vzácných druhů dřevin apod.
3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území
Doplnění o informační tabulku o evropsky významné lokalitě ke stávajícímu značení
MZCHÚ dle vyhlášky a označení hranic EVL dle platných právních předpisů.
a) lesní porosty
L1 – stávající druhové složení obohatit o jilm, cer, břek, oskeruši a třešeň, v okrajích o dřín i
dub šípák; udržovat zakmenění 0,6 – 0,8; potenciálně možná občasná pastva v lese (pak ale
nutno plochy pastvy oplotit).
L2 – v současnosti se jedná o TTP se solitérními dřevinami; obhospodařovat jako TTP;
podpořit zmlazení jalovce obecného
Příloha:
- výčet plánovaných zásahů (tabulka) – příloha č. T1
- mapa dílčích ploch M4
b) nelesní pozemky
Dílčí plocha C: Pro potlačení růstu ostružiníku a některých nepůvodních druhů rostlin, což se
při sečení plochy 1x ročně dosud nepodařilo, navrhujeme provádět sečení této plochy 2x
ročně (1.6.-30.6. a 1.8.-30.9.), případně místa se zapojeným porostem ostružiníku likvidovat
pomocí cíleného chemického postřiku.
Pro vylepšení druhového složení plochy by bylo vhodné, aby při prvním termínu sečení byla
tato plocha ihned shrabána a byla na ni převezena a rozhozena posečená travní hmota z vedle
ležící plochy D sečené ve stejném termínu. Pohrabání by bylo provedeno za týden, přičemž
by došlo k vypadání semen cílových druhů rostlin.
Dílčí plocha D: Sečení 1x ročně ručně vedenou lištovou sekačkou v termínu od 1.6. do 30.6.,
v terénních depresích pro potlačení ostružiníku a dalších invazních druhů rostlin sečení 2x
ročně v termínech od 1.6.-30.6. a 1.8.-30.9. Pečlivá likvidace výmladků lípy, v případě
potřeby cíleným chemickým postřikem. Plocha pro aktivní péči o vybrané vzácné druhy
rostlin.
Dílčí plocha E: Sečení 1x ročně ručně vedenou lištovou sekačkou v termínu od 1.9. do 30.9.,
plocha pro aktivní péči o vybrané vzácné druhy rostlin.
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Dílčí plocha F: Sečení 1x ročně ručně vedenou lištovou sekačkou v termínu od 15.7. do 15.8.
Plocha pro aktivní péči o vybrané vzácné druhy rostlin.
Dílčí plocha G: Výběrové odstranění borovice, případná dosadba dřínu nebo jilmu apod..
Na plochách s nepříznivým vývojem travních společenstev ve prospěch ruderálů, třtiny
křovištní je upravit management na realizaci minimálně 2 sečí, první v termínu do 15. 6.,
druhou seč do 15.8
Příloha:
- výčet plánovaných zásahů (tabulka) – příloha č. T1
- mapa dílčích ploch M4
3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu
zásahů a přehledu činností
Ochranné pásmo je nově vymezeno na parcele 3743/2 v horní části svahu nad ZCHÚ.
V současnosti se jedná o TTP, který je třeba alespoň 1x ročně kosit. Travní porost zde vznikl
cca před 5 lety zatravněním 50 metrového ochranného pásma PR Kobylí hlava a řízeným
úhorem na zbytku plochy. Kosení nebo mulčování 1x ročně realizuje uživatel pozemku
v průběhu srpna až září, proto došlo k rozvoji a zapojení nežádoucích ruderálních
společenstev s převahou pýru plazivého, různých druhů bodláků, lopuchu plstnatého a třtiny
křovištní; převažujícím druhem vytrvalých trav je ovsík vyvýšený. Plocha vymezeného OP
plní funkci ochrany stávajícího biotopu předmětu ochrany, ale je zároveň stanovištně velmi
vhodná pro realizaci programu aktivní ochrany (PAO) hadince nachového – dosevu semen a
pěstování semenáčků in situ.
PAO in situ se jeví jako jediná možnost k udržení a obnově příznivého stavu předmětu
ochrany v PR Kobylí hlava a případně vymezeném OP. Jako opatření proti šíření kulturních a
ruderálních druhů rostlin ze stávajícího travního porostu v OP a současně jako opatření ve
prospěch a pro možnost šíření zvláště chráněných druhů rostlin na území OP je vhodné
provést rekonstrukci stávajícího TTP v OP osetím směsí původních druhů rostlin místní
provenience a odpovídajícího druhového složení pro vytvoření vhodných biotopových
podmínek předmětu ochrany EVL. V OP by ani za současných podmínek nemělo docházet
k vápnění a hnojení průmyslovými hnojivy. Ve spodní části OP při hranici se ZCHÚ je terén
vzhledem k vyšší vlhkosti sezónně neúnosný pro těžkou techniku, na což je třeba pamatovat
při seči (za běžného průběhu počasí by problém nastat neměl, avšak vždy je třeba situaci
zhodnotit a případné výkyvy počasí zohlednit). Opakovanou každoroční péči o OP je možné
provádět:
a) intenzivně – kosením těžkou mechanizací nebo
b) extenzivně – kosením mozaikovitě (v pásech) ručně vedenou sekačkou nebo lehkou
mechanizací případně pastvou ovcí (extenzivní kontinuální pastva nebo krátkodobá
intenzivnější rotační pastva), s vyhrazením zájmových ploch PAO in situ.
3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu
Vlastní chráněné území je třeba geodeticky vytýčit a hranice v terénu vyznačit. Bude třeba
provést geodetické zaměření a zhotovení záznamu podrobného měření změn, stabilizace
hranic hraničníky v lomových bodech v terénu pro území OP. Stávající značení PR doplnit o
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tabulku s informací o EVL podle přílohy č. 6 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Geodetické práce a
základní značení budou realizovány v rámci zřizování ochrany EVL.
3.3 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území
Změny v oficiálním mapovém vyjádření EVL tak, aby byla odstraněna chyba a došlo
k souladu s plochou stávající přírodní rezervace.
V KN bude nutno dát do souladu druh pozemku s reálným stavem (především plocha L2).
Přehlášení CHÚ – úprava výčtu parcel, doplnění předmětu ochrany a vyhlášení OP.
3.5 Návrhy na vzdělávací využití území
Formou propagačního materiálu, případně odborných přednášek je možno propagovat Naturu
2000 a lokalitu v okolních obcích.
3.6 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území
PR Kobylí hlava je součástí reprezentativní sítě maloplošných zvláště chráněných území ve
Zlínském kraji. Ve spojitosti s dynamikou realizace jednorázového a opakovaného
managementu je třeba aktualizovat inventarizace zájmových skupin živočichů a rostlin,
v období 5 -10 let.
V souvislosti se zařazením území do soustavy NATURA 2000 je nutný trvalý monitoring
předmětu ochrany EVL - hadince červeného (Echium maculatum), s ohledem na ohrožení
druhu a vesměs slabé populace se doporučuje každoroční monitoring. V případě stabilních a
početnějších populací je možný monitoring i v delších intervalech, jednou za dva až tři roky.
Rostliny kvetou ve druhé polovině května do konce června, v této době se nejlépe počítají.
Plodné rostliny jsou viditelné i později, většinou až do srpna. Pokud se lokality sečou, je
nutné si načasovat monitoring před sečí.
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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
Vyznačení území – informační tabule
Výsadba solitérních dřevin
Ochrana výsadeb před okusem zvěří
Odstranění borovic a keřů v ploše A, B
Oplocení plochy zmlazení jalovce
Jednorázové a časově omezené zásahy celkem (Kč)

Orientační
náklady za rok
(Kč)

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

N á k l a d y

c e l k e m (Kč)

30 000
20 000
10 000
50 000
5 000
72 000

----------

Opakované zásahy
Kosení TTP
Monitoring plochy
Údržba značení
Opakované zásahy celkem (Kč)

40 000
5 000
1 000
46 000
----------

Orientační
náklady za období
platnosti plánu
péče (Kč)

400 000
50 000
10 000
460 000
532 000

4.2 Použité podklady a zdroje informací
GUTH J. Praktické a metodické poznámky ke klasifikaci biotopů. Praha: AOPK ČR, 2002. 10
s.
CHYTRÝ M., KUČERA T. & KOČÍ M. (eds.) Katalog biotopů České republiky. Praha:
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2001. 307 s..
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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
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ČR – Česká republika
EVL – Evropsky významná lokalita
(M)ZCHÚ – (maloplošné) zvláště chráněné území
pp – plán péče
PR – přírodní rezervace
TTP – trvalý travní porost
PAO – program aktivní ochrany

Přílohy
Tabulky:

Příloha T1 - Popis dílčích ploch a objektů a výčet plánovaných zásahů
v nich

Mapy:

Příloha M1 - Orientační mapa s vyznačením území
Příloha M2 - Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ
Příloha M3 – Ortofotomapa se zákresem ZCHÚ a jeho OP
Příloha M4 - Mapa dílčích ploch a objektů

Příloha T1
Popis dílčích ploch a objektů údržby a výčet plánovaných zásahů v nich
označení
plochy
nebo
objektu

název

Dílčí
plocha A
Dílčí
plocha B
Dílčí
plochy C
Dílčí
plocha D

Zapojený lesní
porost
Okraj lesa

Dílčí
plocha E

Zruderalizovaná
plocha
Vrchní
část
stepních ploch

Stepní plochy
s hlaváčkem
jarním
Dílčí
Stepní plochy
plocha F se vstavačem
nachovým
Dílčí
Křovinaté
plocha G okraje

výměra
stručný popis
(ha)
charakteru plochy
nebo objektu a
dlouhodobý cíl
péče

doporučený zásah

naléhavost termín provedení interval
provádění

Odstranění části křovin a
borovic
Sečení plochy, odstranění části
křovin a borovic
Sečení, odstranění části křovin
a borovic
Sečení

3

Sečení

1

Mimo vegetační 1x
dobu
1.9.-30.9.
1x za 3
roky
1.6.-30.6. a 1.9.- 2x za rok
30.9.
1.6.
–
30.6., 1x až 2x
kotlíky ještě 1.9.- ročně
30.9.
1.9. – 30.9.
1 x ročně

Sečení

1

15.7.-15.8..

1 x ročně

jaro - podzim

1x

2
1
1

Sečení, odstranění části křovin 3
a borovic

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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T1: Popis dílčích ploch a objektů na lesních i nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich
označení
plochy nebo
objektu
L1

název

výměra
(ha)

stručný popis charakteru plochy nebo objektu a
dlouhodobý cíl péče

doporučený zásah

naléhavost

termín
provedení

interval
provádění

les

1,9330

L2

TTP

0,0128

T1

TTP

1,1951

Lesní porost – doubrava s příměsí dalších listnáčů, vyvinuta
spodní etáž i keřové patro
Oficiálně lesní pozemek, ve skutečnosti TTP s výskytem 1 ex.
jalovce
TTP s rozptýleně rostoucími solitérními dřevinami

Jedním probírkovým zásahem udržet zakmenění na
úrovni 0,6 – 0,8, odstranění borovice lesní
Pravidelné kosení od června do září 1x ročně;
Provést změnu v KN
Pravidelné mozaikovité kosení od června do září ,
1x ročně; výsadba 10 solitérních stromů a 5 jalovců
po celé ploše; pomístné narušení drnu

2-3

říjen
březen
Léto
2012/2013
Léto;
výsadby –
jaro nebo
podzim
podzim

3 - 5 let

T2

TTP

0,3526

Porosty křovina zbytky původního zalesnění v S části

Odstranění borovice černé, redukce křovin a náletů; 2 a 3
následně kosení 1x až 2x (ruderalizovaná místa)
ročně

1
2
1a2

1 rok
1 rok

5 let

naléhavost - stupně naléhavosti jednotlivých zásahů se uvádí podle následujícího členění
4. stupeň - zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany),
5. stupeň - zásah vhodný,
6. stupeň - zásah odložitelný.
Je-li v tabulce naléhavost uvedena jen číselně, uvede se vysvětlení významu stupňů pod tabulku.

T2: Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich
označení
JPRL

dílčí
plocha

L1

L2
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výměra dílčí číslo rámcové
plochy
směrnice
(ha)
/
porostní typ
1,9330
25

0,0128

-

dřeviny

zastoupení
dřevin
(%)

DB
HB
LP
keře
JAL

65
25
5
5

průměrná
výška
porostu
(m)

stupeň
přirozenosti
3-4

--

doporučený zásah

Jedním probírkovým zásahem udržet zakmenění na
úrovni 0,6 – 0,8
Odstranění borovice lesní a černé
Pravidelné kosení od května do září 1x ročně;
Provést změnu v KN

naléhavost

poznámka

2–3
2
1
2

Oficiálně lesní pozemek, ve
skutečnosti TTP s výskytem 1 ex.
jalovce

Fotopříloha (D. Lacina)
Horní okraj MZCHÚ/EVL

Detail TTP s hadincem nachovým – horní část PR

Iris variegata se vyskytuje hojně

Střední část TTP při pohledu od SZ

Interiér lesa – teplomilná doubrava

Interiér lesa – bohaté bylinné i keřové patro
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Luční porost ve spodní části PR

Segment TTP s kavyly

Sušší a teplomilná vegetace podél lesa s orientací k JZ Spodní jižní okraj PR s mezofilním TTP

Ještěrka obecná
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Jediný exemplář jalovce obecného v lokalitě

Rámcové směrnice hospodaření
Číselné označení
cílového hosp. souboru

CÍLOVÝ HOSPODÁŘSKÝ SOUBOR:

Plocha

ŽIVNÁ STANOVIŠTĚ NIŽŠÍCH POLOH

25

Základní
dřeviny:

1,94 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:
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(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
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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

100 %

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

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.

Číselné označení
cílového hosp. souboru

CÍLOVÝ HOSPODÁŘSKÝ SOUBOR:

Plocha

ŽIVNÁ STANOVIŠTĚ NIŽŠÍCH POLOH
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Základní
dřeviny:

1,94 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

Hodnocení
porostů:
( AVB)
Možnosti
přirozené
obnovy:
OBNOVNÍ
POSTUP
a míšení
dřevin:
- mladé
porosty
-dospívající
porosty

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

les vysoký, nízký,
střední

Obnovní doba

20

Počátek obnovy

Hospodářský
způsob

81

pN, pH, nN,
nH
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.
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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: ---

140/60

vyhl.č.83/96 Sb.

Geograficky nepůvodní dřev.(max.%)

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

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

ZÁKLADNÍ

DB, BK

100 %

