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1. Základní údaje o ZCHÚ

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

1.2 Údaje o lokalizaci území
kraj: Zlínský
okres: Uherské Hradiště
obec s rozšířenou působností: 7207 - Uherské Hradiště
obec s pověřeným obecním úřadem: 72072 - Uherské Hradiště
obec: 592528 - Popovice
katastrální území: 725862 - Popovice u Uherského Hradiště, 696072 – Javorovec, 667102
Kněžpole u Uherského Hradiště, 780995 - Vésky
GPS středu ZCHÚ: 49°3'40.417"N 17°31'4.469"E
Příloha:
Příloha č. M1 - Orientační mapa s vyznačením hranic ZCHÚ

1.3 Stručný popis území
Lokalita se nachází v nadmořské výšce 216 - 335 m n. m. cca 4 km V od Uh. Hradiště,
1 km SSZ od obce Popovice, v údolí potoka Olšovce a jeho pravostranného přítoku. Území je
poměrně členité a rozkládá se na ploše 98,7 ha. Většinu území tvoří lesní pozemky jejichž
většinovým vlastníkem je obec Popovice u Uherského Hradiště. Menší část lesů je ve
vlastnictví Vojenských lesů a statků ČR a drobných soukromých vlastníků. V území jsou tři
rybníky (rybochovná zařízení) v užívání MO MRS Kunovice a jedna menší vodní plocha
v rekreačně sportovním areálu „Amfík Bukovina“, který je v centrální části území. Tato menší
vodní plocha je v současnosti centrem výskytu předmětu ochrany. Předmětem ochrany je
kuňka žlutobřichá (Bombina variegata) a její biotop. V jižní části lokality jsou staré zarůstající
ovocné sady s výskytem vzácných druhů rostlin.
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1.4 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí
ZCHÚ Popovické rybníky se rozkládá v katastrálním území 725862 Popovice u
Uherského Hradiště, 696072 – Javorovec, 667102 Kněžpole u Uherského Hradiště, 780995 Vésky.
Tabulka s vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí je z důvodu
velkého objemu dat umístěna v příloze č. T 1 – Vymezení území podle současného stavu
katastru nemovitostí. Tabulka s vlastníky pozemků v ZCHÚ je z důvodu velkého objemu dat
umístěna v příloze č. T 2 – Vlastnici pozemků v ZCHÚ. Informace o vlastnících pozemků byly
získány z internetového portálu ČÚZK - Nahlížení do katastru nemovitostí
(http://nahlizenidokn.cuzk.cz/) ve dnech 7. - 8. 2. 2013.

Příloha:
Příloha č. T 1 – Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí
Příloha č. T 2 – Vlastnici pozemků v ZCHÚ
Příloha č. M2 - Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ

1.5 Výměra území
Druh pozemku

pp

OP

plocha v ha

plocha v ha

lesní pozemky

74,8399

0,8759

vodní plochy

2,1842

-

trvalé travní porosty
orná půda
ostatní zemědělské
pozemky

8,8634
1,2042

0,5067
0,2291

0,0207

-

ostatní plochy

3,0172

6,7830

Zastavěné plochy a
nádvoří

0,0038

0,2446

90,1336 ha

8,6394 ha

Celkem v PP/OP
Celkem PP+OP

Způsob využití
pozemku

ZCHÚ
plocha v ha

zamokřená plocha

-

rybník nebo nádrž
vodní tok

1,7335
0,4507

neplodná půda

1,1755

ostatní způsoby
využití

1,8417

98,7730 ha

Pozn: Součástí plánu péče je i vrstva hranic PP i OP v GIS. Rozloha území přesně neodpovídá rozloze vypočtené z výměr
parcel. Je to zřejmě způsobeno zaokrouhlením výměr parcel na 1 desetinné místo a nepřesnostmi ve vymezení katastrálních
2
území na jejich hranicích. Rozdíl je přibližně 250 m . V tabulce je uveden údaj získaný součtem výměr parcel v území.
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1.6 Překryv území s jinými chráněnými územími
národní park: bez překrytí
chráněná krajinná oblast: bez překrytí
jiný typ chráněného území: bez překrytí
Natura 2000 (ptačí oblast): bez překrytí
Natura 2000 (EVL): Popovické rybníky CZ0723416
ÚSES: regionální biocentrum 105 – Popovice, lokální biocentrum 725862-4 – Křiby

1.7 Předmět ochrany
1.7.1 Předmět ochrany podle zřizovacího předpisu
Předmětem ochrany v ZCHÚ Popovické rybníky je kuňka žlutobřichá (Bombina
variegata) a její biotop (tůně, zvodnělé deprese na lesních cestách a v okolí vodních toků,
mokřadní porosty).

1.7.2 Hlavní předmět ochrany – současný stav
Na lokalitě byl proveden inventarizační průzkum v roce 2010/11. Dle tohoto průzkumu je
stav populace kuňky žlutobřiché (Bombina variegata) příznivý.
V lokalitě bylo průzkumem zaznamenáno maximálně celkem 28 jedinců v larválním stavu
a 15 jedinců v juvenilním stádiu. Většina odchycených a pozorovaných jedinců byla ve vodní
ploše, která byla nově zbudována v rekreačním areálu, ostatní zjištění jedinci v jejím
bezprostředním okolí mimo lesní porosty. Žádný jedinec nebyl nalezen v lesních porostech.
Struktura populace je v dané lokalitě velmi příznivá. Ač nebyl v roce 2010 odchycen
žádný dospělý jedinec, lze na základě získaných dat usuzovat na vitální populaci. Absolutní
počet zjištěných exemplářů v larválním i juvenilním stáří dokládá i vhodnost stavu lokality k
rozmnožování druhu. Nálezy juvenilních jedinců jsou pak dokladem i kvality prostředí pro
vývoj larev.
Zimoviště druhu jsou v bezprostřední blízkosti shromaždišť. Druh na tato místa migruje
individuálně, takže nelze určit jasné směry tahu. Plocha v okolí shromaždišť je dostatečně
velká, aby zde mohlo zimovat až 95% zdejší populace.

Plán péče o přírodní památku Popovické rybníky na období 2012 - 2022

3

název druhu

kuňka žlutobřichá
(Bombina bombina)

aktuální početnost
nebo vitalita
populace v ZCHÚ

stupeň
ohrožení *

150 – 200 jedinců

§2, EN

popis biotopu druhu

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

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

Návrh managementu dle inventarizačních průzkumů:
Lokalita s výskytem druhů není bezprostředně ohrožena. Pro udržení, případně
zvýšení početnosti populace jsou nutná následující ekologická, legislativní a ekovýchovná
opatření:
1. Lokalita hostí životaschopnou populaci, která je zřejmě nejvitálnější v blízkosti
rekreačního areálu. Z tohoto důvodu je třeba nevysazovat ryby do tohoto rybníka a
nepoužívat chemické přípravky na čištění vody (GPS 49o3´36.603´´N 17o31´9.993´´E).
Rybník je nově zbudován – na starších podkladech (leteckých snímcích) chybí.
2. U rybníka těsně pod hřištěm udržovat současný stav, tj. buď zcela bez ryb nebo jen s
extenzivní obsádkou (GPS 49o3´28.762´´N 17o31´´4.176´´E).
3. U zbylých rybníků by bylo nutné pro zvýšení početnosti populace změnit systém
rybničního hospodaření s cílem zlepšit kvalitu vody a odstranit část nadzemního
litorálního porostu makrofyt (orobinec).
4. Pro zvýšení disperze rozmnožovacích lokalit by bylo vhodné zbudování několika
menších tůněk na vhodných nezastíněných nebo jen z části zastíněných místech.
5. Informační panel pro veřejnost
Hodnocení populace kuňky žlutobřiché (Bombina variegata) a hodnocení celkového
současného stavu jeho biotopu je v souladu se stupnicí hodnocení stavu z hlediska ochrany
(www.biomonitoring.cz). Inventarizační průzkum provedl RNDr. Jiří Veselý, autorizovaná
osoba pro hodnocení dle § 67 podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., č. autorizace
OEKI/1595/05, Čeperka, Vrchlického 92, PSČ 533 45, IČ: 73595845, DIČ: CZ5904281515 a
RNDr. František Bárta, zprostředkovatelská činnost, Třemošnice, Brigádnická 383, PSČ 538
43, IČ: 46462601.

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

1.8 Cíl ochrany
 zachování nebo zlepšení stavu biotopu vhodného pro život a rozmnožování kuňky
žlutobřiché (Bombina variegata).
 ochrana vodních ploch a mokřadů s litorálními a břehovými porosty, lesy a sady,
plnícími funkci hnízdiště ptáků a biotopu pro významná společenstva obojživelníků a
plazů, bezobratlých živočichů a rostlin
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2. Rozbor stavu ZCHÚ s ohledem na předmět ochrany
2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů
Lokalita se nachází v nadmořské výšce 216 - 335 m n. m. cca 4 km V od Uh. Hradiště,
1 km SSZ od obce Popovice, v údolí potoka Olšovce a jeho pravostranného přítoku. Území je
poměrně členité a rozkládá se na ploše 98,7 ha (PP,OP). Většinu území tvoří lesní pozemky
jejichž většinovým vlastníkem je obec Popovice u Uherského Hradiště. V území jsou tři
rybníky (rybochovná zařízení) v užívání MO MRS Kunovice. Předmětem ochrany je kuňka
žlutobřichá (Bombina variegata) a její biotop.
Z klimatického hlediska spadá území do teplé klimatické oblasti T2 (E. Quit 1984),
která je charakterizována dlouhým, teplým a suchým létem, velmi krátkým přechodným
obdobím s teplým jarem i podzimem, místně teplou a suchou zimou a s velmi krátkým
trváním sněhové pokrývky. Roční úhrn srážek je 500-550mm. Průměrná roční teplota je 89°C.

Charakteristika
počet letních dnů

hodnota
50 - 60

počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více

160 - 170

počet mrazových dnů

100 - 110

počet ledových dnů

30 – 40

průměrná teplota v lednu ve °C

-2 až-3

průměrná teplota v červenci ve °C

18 - 19

průměrná teplota v dubnu ve °C

8-9

průměrná teplota v říjnu ve °C

7-9

průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více

90 - 100

srážkový úhrn ve vegetačním období v mm

350 - 400

srážkový úhrn v zimním období v mm

200 – 300

počet sněhových dnů
počet dnů zamračených
počet jasných dnů

40 - 50
120 – 140
40 – 50

Z geologického hlediska je podklad tvořen vápnitými jílovci a pískovci bělokarpatské a
račanské jednotky magurského flyše.
Z geomorfologického hlediska lokalita spadá do celku Vizovická vrchovina, podcelku
Hlucká pahorkatina, okrsku Prakšická pahorkatina. Jedná se o členitou pahorkatinu s
celkovým úklonem reliéfu k JZ, tvořenou flyšovými horninami, s erozně denudačním reliéfem
širokých plochých hřbetů oddělených hlubokými, ale široce rozevřenými podélnými údolími,
rozčleněnými krátkými příčnými údolími, na rozvodích se zbytky terciérního zarovnaného
povrchu.
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Reliéf je tvořen oboustrannými svahy údolí potoka Olšovec a rozlohově menší
plochou údolní nivou s rybniční soustavou.
V půdním pokryvu převažují kambizemě, v menší míře jsou zastoupeny hnědozem,
fluvizem a okrajově luvizem.
Z hlediska vegetace je většina lokality pokryta smíšeními a listnatými lesy, v nichž jsou
místy významnější porosty trnovníku akátu (Robinia pseudoacacia). Jednotlivě výskyt
ořešáku černého (Juglans nigra). Rozlohově méně zastoupeny jsou mokřadní stanoviště,
drobnější tůně a kaluže podél potoků a na lesních cestách. Hodnotné se jeví zejména
opuštěné zahrady v jižní části území kde je výskyt kozince dánského (Astragalus danicus) a
řady dalších vzácnějších druhů stepních a xerotermních stanovišť. V údolí potoka v lesní části
se objevuje lilie zlatohlávek (Lilium martagon). Dosud nebyl proveden botanický
inventarizační průzkum.
Z hlediska fauny je významný zvláště výskyt kuňky žlutobřiché (Bombina variegata) a
dalších obojživelníků a plazů (kap. 2.2). Výskyt obojživelníků je vázán na vodní prostředí a
jeho okolí. Nejcennější části lokality z pohledu předmětu ochrany a obojživelníků obecně
jsou proto malé vodní plochy v údolní nivě potoka před přítokem do rybníků, menší vodní
plocha v rekreačně sportovním areálu a rybníky (zejména nejsevernější rybník s bohatou
litorální vegetací).
Lokalita vzhledem k okolní intenzivně využívané krajině, plní funkci refugia zvířat i
rostlin a stává se tak jejím významným stabilizujícím prvkem. V lokalitě nebyl proveden
podrobnější průzkum fauny.
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2.2 Přehled zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
Živočichové
název druhu

aktuální početnost
nebo vitalita
populace v ZCHÚ

kategorie
podle vyhlášky
č. 395/1992 Sb.

Ropucha zelená
(Bufo viridis)

Jedinci až desítky
jedinců

§2

Ropucha obecná
(Bufo bufo)

desítky jedinců

§3

Skokan zelený
(Rana esculenta)

desítky jedinců

§2

Skokan štíhlý
(Rana dalmatina)

Jedinci až desítky
jedinců

§2

desítky jedinců

§2

čolek velký
(Triturus cristatus)

Jedinci až desítky
jedinců

§2

Mlok skvrnitý
(Salamandra salamandra)

Jedinci až desítky
jedinců

§2

desítky jedinců

§2

desítky jedinců

§2

desítky jedinců

§3

aktuální početnost
nebo vitalita
populace v ZCHÚ

kategorie
podle vyhlášky
č. 395/1992 Sb.

Rosnička zelená
(Hyla arborea)

ještěrka obecná
(Lacerta agilis)
Slepýš křehký
(Anguis fragilis)

Užovka obojková
(Natrix natrix)

popis biotopu druhu, další poznámky
Vázaná na stepní ekosystémy. Jako tzv.
pionýrský druh vyhledává k
rozmnožování nově vzniklé, periodické
vodní nádrže, často v lidskou činností
silně ovlivněných biotopech.
rybníky, tůně, požární nádrže, louky,
lesy, zahrady
vyskytuje se ve vodních plochách
různých typů včetně malých rybníčků,
velkých rybníků a jezer, stejně jako v
pomalu tekoucích řekách a jejich
ramenech
světlé listnaté a smíšené lesy a jejich
okraje, paseky, louky, menší a střední
nádrže, nevyhýbá se ani suším
oblastem s lokalitami stepního
charakteru
dobře osluněná místa v blízkosti
menších a středně velkých nádrží, vlhčí
listnaté lesy, sady, parky, zahrady
žije především v rybnících, jezírkách v
lomech a pískovnách, tůních, vzácněji i
v zatopených příkopech, závlahových
kanálech, požárních nádržích i
vybetonovaných koupalištích
vlhké listnaté a smíšené lesy v okolí
potůčků a pramenišť, preferuje zarostlé
a suťovité svahy, kde nacházejí
dostatek úkrytů
Sušší a výslunná stanoviště v celé ZCHÚ
v lesích na pasekách, v křovinatých
stráních i na loukách
okolí stojatých i tekoucích vod jako
jsou rybníky, zatopené pískovny, slepá
říční ramena, staré lomy a břehy
vodních toků, může vyskytovat i na
suchých stanovištích (lomy, skalnaté
stráně, pískovny, …

Rostliny
název druhu

Lilie zlatohlávek
(Lilium martagon)

Jedinci až desítky
jedinců

§3

Kozinec dánský

Jedinci až desítky

§3
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popis biotopu druhu, další poznámky
v listnatých i smíšených lesích a při
jejich okrajích, také v křovinách, na
provzdušněných, humózních, čerstvě
vlhkých vápenitých půdách.
v polosuchých až suchých travinných
9

(Astragalus danicus)

jedinců

porostech na žní straně území, na
kamenitých svazích, pastvinách, v
lemech a na světlinách teplomilných
lesů

2.3 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti
v minulosti, současnosti a blízké budoucnosti
V obecné rovině je lokalita potenciálně ohrožena změnami vodního režimu směrem
k odvodnění. Možné ohrožení spočívá také v intenzifikaci chovu ryb v rybnících. Menší vodní
plochy, které nejsou rybářsky využívány, by měly zůstat ve stávajícím režimu bez rybí osádky
a s pozvolna se svažujícími břehy. Ohrožení spočívá také v přílišném zarostení, zastínění
drobných tůní. V rybnících je třeba rovněž umožnit zarostení litorálu vodními rostlinami a
optimalizovat rybí osádku. Další ohrožení je ve zpevňování lesních cesta a zavážení drobných
zvodněných depresí odpadem nebo stavební sutí.
a) zemědělské hospodaření – lokalita není významně zemědělsky využívána.
b) rybníkářství – v lokalitě jsou celkem 3 rybníky a jedno nově vybudovaná menší vodní
plocha. Ta je v rekreačně sportovním areálu „Amfík Bukovina“ a je momentálně hlavním
místem výskytu předmětu ochrany.
Ostatní tři rybníky jsou rybochovná zařízení v užívání MO MRS Kunovice. První v rybník
v soustavě je téměř z poloviny zarostení orobincem širolistým (Typha latifolia) a rovněž pro
předmět ochrany i další obojživelníky (i ptactvo) významným biotopem. Zbývající dva rybníky
jsou jen s malým podílem litorálních porostů.
Ohrožení:
 Intenzifikace hospodaření. Je potřebné optimalizovat stav a složení rybí osádky,
posílit porosty makrofyt v litorální zóně rybníků a vytvořit (nebo udržet) mělký litorál
(zejména ve dvou rybnících od jižní hranice lokality).
 Nevhodný způsob odbahnění. Potřebné je modelovat mělké litorální zóny.
 vypouštění rybníků v období březen – září (případně polovina října)
c) rekreační a sportovní využití – v centrální části území je rekreačně-sportovní areál „Amfík
Bukovina“, jež je využíván k pobytům mládeže (tábory, školy v přírodě atd.), pořádání
koncertů a dalších společenských akcí. Je zde restaurace, multifunkční sál, lanové centrum
atd. V centru areálu je malá vodní plocha, jež je v současnosti centrem výskytu předmětu
ochrany.
V lokalitě je také využívané fotbalové hřiště. Zde je ohrožení především ze strany údržby
trávníku – možnost nevhodné doby sečení po dešti nebo za mokra kdy je zvýšená migrační
aktivita obojživelníků. Uvedené plochy jsou vymezeny jako ochranné pásmo.
Ohrožení:
 Vysazení dravých druhů ryb do tůně
 Použití chemických prostředků k čištění tůně
 Vypuštění tůně před ukončením metamorfózy obojživelníků
Plán péče o přírodní památku Popovické rybníky na období 2012 - 2022
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 Zhuštění rybí obsádky
 Přímá likvidace obojživelníků návštěvníky
 Kosení TTP sekačkou s nízkým pokosem v nevhodném termínu (za mokra)
d) myslivost - v zájmovém území se rozkládá honitba 7207110042 Popovice. Využívání
lokality pro zájmy myslivosti není při současném rozsahu v rozporu s ochrannou ZCHÚ.
e) lesnické hospodaření – lesy tvoří většinu rozlohy lokality a patří do Přírodní lesní oblasti
38 - Bílé Karpaty a Vizovické vrchy. Jedná se o hospodářské lesy ve vlastnictví především
obce Popovice, v menší míře Vojenských lesů a soukromých vlastníků. Na zanedbatelné ploše
hospodaří lesy ČR. Negativní vliv lze spatřovat v šíření nepůvodních druhů dřevin (především
trnovníku akátu) a nevhodném zpevňování lesních cest bez kompenzačních opatření. Pro
předmět ochrany je více než lesnické hospodaření důležitá přítomnost malých vodních ploch
a jejich trvalá údržba a obnova (například pojezdem těžké techniky po lesních nezpevněných
cestách).
Proto je důležité zpevňování cest provádět tak aby zůstaly zachovány nebo byly
vytvořeny nové drobné deprese s vodní hladinou. V těchto drobných tůních nachází útočiště
a místo rozmnožování kuňka žlutobřichá (Bombina variegata) jež je předmětem ochrany EVL
a jejíž biotop je předmětem ochrany ZCHÚ.

2.4 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy
 Územní plán Popovice u Uherského Hradiště – bez plánovaných záměrů
 LHO - platnost 1. 1. 2004 do 31. 12. 2013
 LHP - platnost 1. 1. 2004 do 31. 12. 2013

2.5 Současný stav ZCHÚ a přehled dílčích ploch
2.5.1 Základní údaje o lesních pozemcích
Lesní pozemky tvoří asi 3/4 plochy lokality (75,5 ha). Na území se nachází lesní
vegetační stupně 2. LVS (bukodubový) a okrajové 1. LVS (dubový). Vyskytují se zde
následující lesní typy:
1 C3 – suchá habrová doubrava s válečkou prapořitou na svazích
2 H4 – hlinitá buková doubrava s ostřicí chlupatou a horskou na mírných svazích
2 H2 – hlinitá buková doubrava s ostřicí horskou na mírných svazích
2 D3 – obohacená buková doubrava s bršlicová na úpatí svahů a mírných svazích
2 D4 - obohacená buková doubrava s ostřicí chlupatou na krátkých příkrých svazích
2 B4 – bohatá buková doubrava válečková na svazích
2 L1 – potoční luh pahorkatinný
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V dřevinné skladbě lesa je místy silně zastoupen trnovník akát (Robinoa
pseudoacacia) a smrk ztepilý (Picea abies). Tyto dřeviny je nutné výchovou tlumit a
nezařazovat do dřevinné skladby při obnově prostu.
Následující tabulky se týkají pouze lesů na pozemcích dvou hlavních vlastníků - obce
Popovice a Vojenských lesů, kteří dohromady obhospodařují 61,36 ha z celkových 75,46 ha
lesa v ZCHÚ. Zbývající lesní pozemky (14,1 ha) jsou ve vlastnictví drobných vlastníků. LHO
v těchto pozemcích jsou pro zpracovatele plánu péče nedostupné (výpis z LHO dle zákona č.
289/1995 Sb. mohou být poskytnuty pouze majiteli pozemku).
LHC 608412
Přírodní lesní oblast
Lesní hospodářský celek / zařizovací obvod
Výměra LHC (zařizovacího obvodu) v ZCHÚ (ha)
Období platnosti LHP (LHO)
Organizace lesního hospodářství
Nižší organizační jednotka

38 - Bílé Karpaty a Vizovické vrchy
608412
54,78 ha
1. 1. 2004 do 31. 12. 2013
Soukromí vlastníci – obec Popovice
Soukromí vlastníci - obec Popovice

LHC 16010
Přírodní lesní oblast
Lesní hospodářský celek / zařizovací obvod
Výměra LHC (zařizovacího obvodu) v ZCHÚ (ha)
Období platnosti LHP (LHO)
Organizace lesního hospodářství
Nižší organizační jednotka

38 - Bílé Karpaty a Vizovické vrchy
16010
6,58 ha
1. 1. 2010 do 31. 12. 2019
Plumlov – vojenské lesy
Plumlov – vojenské lesy

Přehled výměr a zastoupení souborů lesních typů
Přírodní lesní oblast: 38 - Bílé Karpaty a Vizovické vrchy
Soubor lesních
Přirozená dřevinná skladba SLT
Název SLT
typů (SLT)
(Plíva 1971)
1C
suchá habrová doubrava
DB 8, LP 1, HB 1, BRK
2H
hlinitá buková doubrava
DBZ 6, BK 3, HB 1, LP
2D
obohacená buková doubrava
DBZ 6, BK 1, JV 1, HB 1, JLH 1
2B
bohatá buková doubrava
BK 3, DBZ 6, HB 1, BŘJ, JV, LP
2L
potoční luh
DB 5, JS 3, JV 1, JLV /JL/ JLH 1, OL

Podíl
(%)
15,5
0*
4,7
77,6
2,3

Výměra (ha)
8,99
0*
2,72
45,07
1,33

*SLT 2H se nachází na pozemcích drobných vlastníků, na které se tabulka nevztahuje

Porovnání přirozené a současné skladby lesa 1C (přirozené zastoupení dle Plíva 1971)
Současné
Současné
Přirozené
Zkratka
Název dřeviny
zastoupení (ha)
zastoupení (%)
zastoupení (ha)
Jehličnany
BO
Borovice lesní
2,77
30,81
MD
Modřín opadavý
0,111
1,23
SM
Smrk ztepilý
0,818
9,1
BOC
Borovice černá
0,114
1,27
Listnáče
AK
Trnovník akát
2,5685
28,57
DB
Dub letní
1,2137
13,5
7,192
LP
Lípa srdčitá
0,1443
1,61
0,899
BR
bříza bělokorá
0,1283
1,43
OL
Olše lepkavá
0,019
0,21
DBC
Dub cer
0,0222
0,25
DBZ
Dub zimní
1,081
12,02
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HB
BRK

habr obecný
jeřáb břek

-

-

0,899
-

Porovnání přirozené a současné skladby lesa 2D (přirozené zastoupení dle Plíva 1971)
Současné
Současné
Přirozené
Zkratka
Název dřeviny
zastoupení (ha)
zastoupení (%)
zastoupení (ha)
Jehličnany
BO
Borovice lesní
0,0716
2,63
MD
Modřín opadavý
0,111
4,08
SM
Smrk ztepilý
0,777
28,57
Listnáče
DB
Dub letní
1,2075
44,39
JS
Jasan ztepilý
0,2093
7,69
AK
Trnovník akát
0,1665
6,12
KL
Javor klen
0,0805
2,96
BR
bříza bělokorá
0,0161
0,59
JL
jilm habrolistý
0,0322
1,18
OL
Olše lepkavá
0,0322
1,18
TPS
Topoly šlechtěné
0,0161
0,59
DBZ
dub zimní
1,632
BK
buk lesní
0,272
JV
javor mléč
0,272
HB
habr obecný
0,272
JLH
Jilm horský
0,272
Porovnání přirozené a současné skladby lesa 2B (přirozené zastoupení dle Plíva 1971)
Současné
Současné
Přirozené
Zkratka
Název dřeviny
zastoupení (ha)
zastoupení (%)
zastoupení (ha)
Jehličnany
BO
Borovice lesní
3,0953
6,87
MD
Modřín opadavý
3,4406
7,63
SM
Smrk ztepilý
8,3175
18,45
BOC
Borovice lesní
1,935
4,29
Listnáče
DB
Dub letní
8,7838
19,49
JS
Jasan ztepilý
0,1641
0,36
AK
Trnovník akát
15,5157
34,43
LP
lípa malolistá
2,9375
6,52
KL
Javor klen
0,2
0,44
DBC
Dub cer
0,0815
0,18
BR
Bříza bělokorá
0,0815
0,18
JS
Jasan ztepilý
0,0815
0,18
OL
Olše lepkavá
0,36
0,8
BK
Buk lesní
0,076
0,17
13,521
DBZ
dub zimní
27,042
HB
habr obecný
4,507
BŘK
jeřáb břek
JV
javor mléč
Porovnání přirozené a současné skladby lesa 2L (přirozené zastoupení dle Plíva 1971)
Současné
Současné
Přirozené
Zkratka
Název dřeviny
zastoupení (ha)
zastoupení (%)
zastoupení (ha)
Jehličnany
BO
Borovice lesní
0,078
5,86
MD
Modřín opadavý
0,0884
6,65
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Přirozené
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60
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Přirozené
zastoupení (%)
13

SM
Listnáče
AK
DB
LP
OL
TP
JS
JLV /JL/ JLH
JV

Smrk ztepilý

0,0156

1,17

-

-

Trnovník akát
Dub letní
Lípa malolistá
Olše lepkavá
topol bílý
Jasan ztepilý
Jilm vaz/habrolistý/
horský
javor mléč

0,026
0,26
0,052
0,6885
0,1215
-

1,95
19,55
3,91
51,77
9,14
-

0,665
0,399

50
příměs
30

-

-

0,133

10

-

-

0,133
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Příloha:
Příloha č. M4 – Typologická lesnická mapa
Příloha č. T 4 - Rámcová směrnice péče o les podle hospodářských souborů

2.5.2 Základní údaje o nelesních pozemcích
Nelesní pozemky a vodní plochy tvoří asi 1/4 plochy lokality. Největší plocha se
nachází v jižní části lokality. Jedná se o staré sady na východně ukloněných mírných svazích.
Sady jsou neobhospodařovány a postupně zarůstají křovinami. Vyskytují se zde vzácné druhy
rostlin (např. kozinec dánsky). Jedná se o poměrně vzácný a hodnotný biotop.
Další větší část nelesních pozemků je ochranném pásmu v okolí rekreačněsportovního areálu „Amfík Bukovina“. Jedná se o trvalé travní plochy pravidelně několikrát
ročně kosené s nízkým pokosem. Jižně pod tímto areálem je používané fotbalové hřiště.

2.5.3 Základní údaje o vodních tocích
Lokalitou protéká drobný vodní tok Olšovec a jeho pravostranný bezejmenný přítok o
délce asi 1 řkm. Olšovec napájí soustavu tří rybníků a v jižní části lokalitu opouští a ústí do
recipientu (Olšava).
Název vodního toku
Číslo hydrologického pořadí
Úsek dotčený ochranou (řkm od–do)
ID vodního toku
Celková délka vodního toku
Významnost toku
Příčné objekty na toku
Manipulační řád
Správce toku
Správce rybářského revíru
Rybářský revír
Zarybňovací plán

Olšovec
4-13-01-131/0
1,9 – 3,5
409210003100
8,2 řkm
3. řádu
LČR
-

Název vodního toku
Číslo hydrologického pořadí
Úsek dotčený ochranou (řkm od–do)
ID vodního toku
Celková délka vodního toku

Bezejmenný přítok Olšovce
4-13-01-131/0
Celý tok 1,011 řkm
409210003000
1,011 řkm
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Významnost toku
Příčné objekty na toku
Manipulační řád
Správce toku
Správce rybářského revíru
Rybářský revír
Zarybňovací plán

1. řádu
LČR
-

2.5.4 Základní údaje o rybnících
Informace o rybnících nebyly od MO MRS Kunovice zpracovateli poskytnuty. Veškeré
údaje jsou odhadem zpracovatele plánu péče nebo nejsou odhadnutelné.
V zájmovém území je soustava 3 rybníků a jedna menší vodní plocha v rekreačně
sportovním areálu „Amfík Bukovina“. Všechny rybníky vlastní obec Šumice. Tři rybníky v jižní
části lokality jsou užívány MO MRS Kunovice. Jedná se o rybochovná zařízení. Dva severnější
rybníky jsou na pozemcích v kategorii PUPFL.
První rybník v soustavě. Jedná se o rybník s velmi bohatým litorálním porostem
především orobince širolistého (Typha latifolia). Z hlediska ochrany přírody se jedná o
poměrně perspektivní plochu. Litorál zabírá více než polovinu katastrální vodní plochy
rybníka a dále se rozšiřuje. V rybníce se vyskytuje řada obojživelníky. Část hráze a břehů je
tvořena betonovou sutí a pražci. Zde pravděpodobně obojživelníci nacházejí úkryt. Litorální
porosty jsou nepravidelně sečeny a páleny.
Název rybníka (nádrže)
Katastrální plocha
Využitelná vodní plocha
Plocha litorálu
Průměrná hloubka
Maximální hloubka
Postavení v soustavě
Manipulační řád
Hospodářsko provozní řád
Způsob hospodaření
Intenzita hospodaření
Výjimka k aplikaci látek znečišťujících vodu (krmiva,
hnojiva)
Parametry zvláštních povodní (u rybníků III. kategorie)
Vlastník rybníka
Uživatel rybníka
Rybářský revír
Správce rybářského revíru
Zarybňovací plán
Průtočnost – doba zdržení

1 (první rybník v soustavě), dílčí plocha 1
2
11 415m - odhad
2
4647 m - odhad
2
6768 m - odhad
1 m - odhad
1,5 m - odhad
první
Není k dispozici
Není k dispozici
Jednohorkové s jarním výlovem (odhad)
polointenzivní
Není známa
Obec Šumice
MO MRS Kunovice
není
Není znám
-

Druhý rybník v soustavě je bez významného výskytu litorálu. Intenzita chovu je zde
také pravděpodobně vyšší než v prvním rybníce v soustavě. Ze západní strany na rybník
navazuje lesní porost. Uživatelem rybníka je MO MRS Kunovice.
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Název rybníka (nádrže)
Katastrální plocha
Využitelná vodní plocha
Plocha litorálu
Průměrná hloubka
Maximální hloubka
Postavení v soustavě
Manipulační řád
Hospodářsko provozní řád
Způsob hospodaření
Intenzita hospodaření
Výjimka k aplikaci látek znečišťujících vodu (krmiva,
hnojiva)
Parametry zvláštních povodní (u rybníků III. kategorie)
Vlastník rybníka
Uživatel rybníka
Rybářský revír
Správce rybářského revíru
Zarybňovací plán
Průtočnost – doba zdržení

2 (první rybník v soustavě), dílčí plocha 2
2
9396 m - odhad
2
9109 m - odhad
2
287 m - odhad
1,5 m - odhad
2 m - odhad
druhý
Není k dispozici
Není k dispozici
Není znám
polointenzivní
Není známa
Obec Šumice
MO MRS Kunovice
není
Není znám
-

Poslední (třetí) rybník v soustavě je rozlohou největší. V severní části rybníka je menší
plocha s litorálními porosty. Z východu na rybník navazují zemědělsky využívaná pole, ze
západu lesní porost. Uživatelem rybníka je MO MRS Kunovice.
Název rybníka (nádrže)
Katastrální plocha
Využitelná vodní plocha
Plocha litorálu
Průměrná hloubka
Maximální hloubka
Postavení v soustavě
Manipulační řád
Hospodářsko provozní řád
Způsob hospodaření
Intenzita hospodaření
Výjimka k aplikaci látek znečišťujících vodu (krmiva,
hnojiva)
Parametry zvláštních povodní (u rybníků III. kategorie)
Vlastník rybníka
Uživatel rybníka
Rybářský revír
Správce rybářského revíru
Zarybňovací plán
Průtočnost – doba zdržení

3 (první rybník v soustavě), dílčí plocha 3
2
11 415m - odhad
2
4647 m - odhad
2
6768 m - odhad
1,5 m - odhad
2 m - odhad
třetí
Není k dispozici
Není k dispozici
Není znám
polointenzivní
Není známa
Obec Šumice
MO MRS Kunovice
není
Není znám
-

Poměrně malá vodní plocha v centrální části dílčí plochy 5 (Amfík Bukovina). Vodní
plocha má funkci estetickou a rekreační. V současnosti s bohatým výskytem obojživelníků.
Litorální porosty vyvinuty.
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Název rybníka (nádrže)
Katastrální plocha
Využitelná vodní plocha
Plocha litorálu
Průměrná hloubka
Maximální hloubka
Postavení v soustavě
Manipulační řád
Hospodářsko provozní řád
Způsob hospodaření
Intenzita hospodaření
Výjimka k aplikaci látek znečišťujících vodu (krmiva,
hnojiva)
Parametry zvláštních povodní (u rybníků III. kategorie)
Vlastník rybníka
Uživatel rybníka
Rybářský revír
Správce rybářského revíru
Zarybňovací plán
Průtočnost – doba zdržení

Bez názvu, malá vodní plocha v dílčí ploše 5
(„Amfík Bukovina“)
2
674 m - odhad
2
600 m - odhad
2
74 m - odhad
0,7 m (odhad)
1 m (odhad)
extenzivní
Obec Šumice
Obec Šumice
-

2.5.5 Přehled dílčích ploch na nelesních pozemcích
Lokalita je z velké části tvořena lesními pozemky, v následujících odstavcích jsou
vymezeny dílčí plochy pro plochy s nelesním charakterem vegetace. Část nelesních pozemků
je v současnosti s lesním porostem. Obhospodařování v těchto pozemcích se řídí rámcovými
zásadami péče o les, jež jsou uvedeny v kapitole 3.1.1.
Pro potřeby ochrany přírody jsou nelesní plochy rozděleny na 7 dílčích ploch. Při
rozdělování lokality do dílčích ploch jsme vycházeli především z charakteru biotopu,
konfigurace terénu a vedení cest.
Vodní plochy
Dílčí plocha 1 (1,47 ha)
Jde o první rybník v soustavě. Velká část (asi ½) je v současnosti s bohatým litorálním
porostem orobince širolistého (Typha latifolia). Porost je v zimním období uživatelem kosen
a pálen. I přes tyto zásahy se dále rozšiřuje. Pro předmět ochrany i jiné druhy obojživelníků
se jedná o perspektivní biotop, pokud nebude probíhat manipulace s vodní hladinou v jarním
období do ukončení metamorfózy obojživelníků. Hráz je obložena betonovou sutí a pražci –
úkryt pro obojživelníky. Výskyt čolka velkého (Triturus cristatus).
Dílčí plocha 2 (1,22 ha)
Jde o prostřední rybník v soustavě. Litorální porost je slabě vyvinutý a nachází se
spíše v zastíněných zónách vodní plochy. Břehové porosty bohatě vyvinuté při západní straně
rybníka, kde navazuje les. Uživatelem je MO MRS Kunovice. Jde o rybochovné zařízení.
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Dílčí plocha 3 (1,51 ha)
Poslední rybník v soustavě s intenzivním chovem ryb. Uživatelem je MO MRS
Kunovice. Jde o rybochovné zařízení. V severní části rybníka se postupně vyvíjí litorální
porost tvořený především orobincem širolistým (Typha latifolia). Břehové porosty málo
vyvinuté.
Dílčí plocha 4 (3,71 ha)
Jde o staré opuštěné a v současnosti neobhospodařované sady ovocných stromů
(zejména jabloň, hrušeň a slivoň) na východně orientovaných svazích. Plocha postupně silně
zarůstá náletovými dřevinami (Rosa canina, Prunus spinosa, Cratageus sp. a daší). Výskyt
kozince dánského (Astragalus danicus) a řady vzácnější druhů rostlin a bezobratlých
vázaných na stepní a xerotermní stanoviště. V severovýchodní části plochy je myslivecká
chata s udržovaným TTP v okolí.
Dílčí plocha 5 (0,28 ha)
Poměrně malá plocha pod hrází posledního rybníka v soustavě. Jde o podmáčené
stanoviště s výskytem mokřadní vegetace. V západní části pravidelně kosený TTP pro
produkci sena.
Dílčí plocha 6 (1,31 ha)
Plocha v jihovýchodním výběžku lokality. Jde o nelesní pozemky s vyvíjejícím s lesním
porostem na západně ukloněném mírném svahu. Plocha plní funkci zimoviště obojživelníků.
Na horní straně svahu navážka zemi s ruderálními porosty.
Dílčí plocha 7 (1,04 ha)
Jde o podmáčenou až mokřadní plochu podél vodního toku Olšovec v severní části
lokality. Plocha postupně zarůstající keři i stromy (Alnus glutinosa, Salix sp.). Perspektivní
biotop pro předmět ochrany
Příloha:
Příloha č. T 2 - Popis dílčích ploch a výčet plánovaných zásahů v nich
Příloha č. M3 - Rozložení nelesních dílčích ploch v ZCHÚ
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3. Plán zásahů a opatření
3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ
3.1.1 Rámcové zásady péče o území – nelesní plochy
a) péče o biotop
Kuňka žlutobřichá je výrazně vázána na vodu a stráví v ní většinu života. Vodu opouští
z především v období páření a zimování. Nejdůležitějším biotopem je tedy voda. Typickými
biotopy jsou mělké, vegetací hustě zarostlé stojaté vody na dobře osluněných místech:
pobřežní pásma rybníků, tůně v inundacích řek a potoků v pokročilém stupni zazemňovací
sukcese. Často obývá i mělké, periodicky zaplněné deprese a kaluže.
Kuňka žlutobřichá zimuje v zemi v opuštěných norách hlodavců, pod kameny,
v různých štěrbinách, pod listí, mezi kořeny a podobně. Biotopem se tedy stává i nejbližší
okolí vodních ploch. Jedná se o louky, křovinaté porosty i lesy v akčím rádiu druhu (800m,
většina populace se pohybuje do 250m od vodní plochy).
Rybníky – Vzhledem k tomu, že chráněná území vymezená pro kuňku žlutobřichou jsou
většinou člověkem přebudované přirozené mokřady na rybníky sloužící k chovu ryb, je
nezbytné zde skloubit obhospodařování rybníků s ekologickými nároky kuňky.
Důležité je stanovení úměrné a druhově vhodné rybí obsádky. Úměrná rybí obsádka
je taková, která ještě umožní dostatečně bohatý rozvoj velkých druhů zooplanktonu a
fytofilních bezobratlých. V ideálním případě by rybníky měli být zařazeny do I. kategorie
(extenzivní charakter chovu bez hnojení a přikrmování) s normální (nikoliv zhuštěnou)
polykulturní rybí obsádkou s vyloučením dravých druhů ryb (štika, candát, okoun, sumec).
Taková obsádka umožní zachovat vysokou průhlednost vody, která na jaře a v první polovině
léta neklesá pod 50 cm, a díky ní probíhá rozvoj dostatečně rozsáhlých porostů makrofyt v
mělčích částech rybníka. Velikost obsádky je nutno individuálně stanovit podle podmínek
každého rybníka (průměrná hloubka, nadmořská výška, průtočnost, úživnost rybníka apod.).
Poměrně účinnou ochranou pro kuňky jsou prosluněné mělčiny rybníků zarostlé
vodní vegetací, kam ryby nepronikají a vyskytují se zde komáří a pakomáří larvy – hlavní
potrava žab.
Na odbahňovaných rybnících lze obecně doporučit podporu rozvoje litorálního
porostu na osluněných místech vodní plochy ponecháním stávajícího porostu nebo v
případě, že litorální porost vyvinut není, lze jeho rozvoj podpořit vytvářením mělčin a
pozvolných břehů se sklonem 1:15 a vyšším. Dno je nutno modelovat tak, aby vznikly
dostatečně velké partie mělké vody (nemusejí být vždy u břehu).
Břehový porost je nutné pravidelně redukovat tak, aby příliš nezastiňoval mělčiny
s litorální vegetací (obojživelníci preferují osluněné plochy, příliš zastíněné plochy prakticky
nevyužívají).
Při odbahňování je nutné postupovat podle projektu a biologického hodnocení,
které mu musí předcházet. Je vyloučeno vyhrnování bahna na hráze, nutné je ponechání
dostatečné rozlohy mělčin. Není možné odbahňovat všechny rybníky v lokalitě naráz –
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v jednom roce odbahňovat pouze jeden rybník. Termín je nutné volit s ohledem na
rozmnožování obojživelníků (říjen, listopad) a rybník ještě před zimou napustit.
Tůně – V místech výskytu (i potenciálního) kuňky žlutobřiché je nutné individuální posouzení
a pravidelná kontrola stupně sukcese (jednou za 3 roky). Tůňky je optimální udržovat jen
velmi málo zarostlé ponořenou či litorální vegetací, případně částečně zanesené listím.
Pokud vegetace vodní sloupec z poloviny proroste, nebo vrstva listí dostoupí do poloviny
výše vodního sloupce, přestávají být takové tůňky vhodné. Nutno vzít také v potaz, že vodní
vegetace (především litorální – orobince) drobné tůňky vysušuje a rozkládající se vrstva
rostlin rychle vytváří vrstvu bahna. Na druhé straně dospělá i larvální stadia nalézají v
rostlinách a spadaném listí úkryt a spadané listí podporuje rozvoj bakterií a následně
komářích larev, jimiž se kuňky živí. Je nutné individuální posouzení a podle potřeby
odstraňovat vegetaci a jemný sediment častěji než pro ostatní druhy obojživelníků. Údržbou
se tedy rozumí odstraňování přebujelé vodní vegetace, napadaného listí, sedimentu a
případné prohlubování tůněk nebo vytvoření tůněk nových tam, kde se změnil hydrologický
režim. Rovněž je nutno průběžně odstraňovat křovinnou a stromovou vegetaci, která by
tůňky příliš zastiňovala. Druh výrazně preferuje tůňky a kaluže zcela holé či v iniciálním
sukcesním stadiu, z tohoto důvodu je žádoucí neodvodňovat a nezarovnávat deprese vzniklé
v polích po vytrvalých deštích.
Na loukách, v bezprostřední návaznosti na rozmnožovací plochy, je vhodné aplikovat
ruční kosení nebo extenzivní pastvu. Na kosení vzdálenějších porostů (do ca 200 m) je nutno
používat vysoko nastavitelnou lištu – nejlépe 15 cm, a to především tehdy, bude-li kosení
probíhat po dešti a v deštivých dnech. Lépe je kosení za takového počasí raději odložit. Při
mechanizovaném kosení není vhodné používání bubnových sekaček. Na lučních a polních
porostech v dosahu akčního radia kuňky (800 m) je nutné vyloučit užívání biocidů, velice
důležité je vyhnout se chemickým postřikům v blízkosti vodotečí, které napájejí ZCHÚ.
Po individuálním posouzení a tam, kde je to vhodné, je možné vytvářet nové tůně.
Nově vytvořené tůně mají velký význam pro metapopulaci při kolonizaci okolí, jako
propojovací místa mezi stávajícími lokalitami (tj. místa, kde se mohou setkat a spářit jedinci
ze vzdálenějších lokalit). Tůně by měly být na nezastíněném místě s rozlohou 0,5−10 m2 a s
hloubkou od 20 do 50 cm. Tůně by měly mít pozvolné břehy s mělkými litorálními zónami
minimálně na polovině plochy tůně. Zcela nevhodné jsou nádrže se všemi strmými břehy. U
nově budovaných tůní je dobré umístit do nich jako úkryt například kamení, staré pařezy,
kůru nebo kmeny z odstraňování náletu. K tvorbě tůní je možné použít ruční nářadí, ale není
vyloučeno i použití těžší techniky – občasná větší disturbance půdního povrchu, spojená se
vznikem mělkých terénních depresí, obojživelníkům jednoznačně prospívá. Zeminu
vytěženou při tvorbě tůní je v menší míře možné navršit v okolí tůně na hromadu. U větších
tůní je potřebné zeminu odvézt. Tůně při zazemění na polovinu původní hloubky nebo při
zarůstání obnovovat v období srpen – konec září.
Koryto potoka a břehové porosty – břehové porosty by měly být pravidelně prosvětlovány
(jednou za 5 let). Tím se umožní prosvětlení a oslunění malých vodních ploch v okolí toku,
které kuňka žlutobřichá preferuje. Koryto potoka by v ideálním případě mělo být ponecháno
přirozenému vývoji. Je vhodné podpořit vznik meandrů, tůní a rozlivů do okolí.
Trvalé travní porosty – Na loukách v bezprostřední návaznosti na rozmnožovací plochy je
vhodné aplikovat ruční kosení nebo extenzivní pastvu. Na kosení vzdálenějších porostů (do
Plán péče o přírodní památku Popovické rybníky na období 2012 - 2022

20

ca 100 m) je nutno používat vysoko nastavitelnou lištu – nejlépe 15 cm, a to především
tehdy, bude-li kosení probíhat po dešti a v deštivých dnech (lépe za takového počasí
nekosit). Při mechanizovaném kosení není vhodné používání bubnových sekaček. Na lučních
a polních porostech v dosahu akčního radia druhu je nutné vyloučit užívání biocidů, velice
důležité je vyhnout se chemickým postřikům v blízkosti vodotečí, které napájejí ZCHÚ.
Z hlediska ochrany a dalších vzácných druhů rostlin i živočichů je vhodné kosit louky
v časoprostorové mozaice. V jednom termínu pokosit vždy jen ½ plochy louky v mozaice
nebo pásech (to znamená, že pokud se louka seče 2x ročně pak kosení proběhne celkem ve 4
termínech).
Křovinaté porosty – Porosty v těsné blízkosti vodních ploch, které ji významně zastiňují, je
potřeba zredukovat a dále pravidelně kontrolovat jejich rozrůstání. V půdě a mezi kořeny
nacházejí kuňky často zimoviště. Proto by neměli být keřové a břehové porosty likvidovány
úplně, a pokud je to možné, měli by být při severní straně vodní plochy, kde nejméně
zastiňují.

3.1.2 Rámcové zásady péče o území – lesní plochy
Les je možné nadále ponechat v kategorii lesa hospodářského a do konce platnosti
LHP a LHO (2013) lze podle uvedených dokumentů hospodařit. Při zpracování navazujícího
LHP a LHO je třeba zohlednit doporučení uvedená v následujících odstavcích této kapitoly a v
příloze č. T 4 - Rámcová směrnice péče o les podle hospodářských souborů.
V lokalitě les není předmětem ochrany. Předmět ochrany se v lese vyskytuje, ale není
na něj striktně vázán. Spíš než způsob hospodaření má na předmět ochrany významný vliv
výskyt vhodných mikrostanovišť k rozmnožování. Speciální management v lesních biotopech
proto není definován. Přesto je nanejvýš vhodné dodržovat následující doporučení.
Především postupně měnit dřevinnou skladbu směrem k přirozené dřevinné skladbě
(zejména SM monokultury), aktivně potlačovat invazivní a nepůvodní druhy dřevin (AK, BOC)
a nezpevňovat lesní cesty a nezarovnávat vzniklé zvodněné deprese (v případě nutnosti
terénních úprav pak vytvářet náhradní biotopy).
Preferovaným hospodářským způsoben je způsob výběrný (jednotlivý, skupinový). V
dosahu akčního radia kuňky (800 m) nelze používat na ochranu kultur a nárostů látky proti
okusu zvěří (Morsuvin apod.) a další chemické látky a biocidy. Pro ochranu je nutné použít
oplocení. Lesní pozemky, kde není v současnosti lesní porost, je vhodné zachovat jako
bezlesí. Porosty ponechané samovolnému vývoji se v zájmovém území nenavrhují.
Lesní cesty/kaluže/strouhy/zvodněné deprese – zvláštní pozornost vyžadují lesní cesty, na
kterých se vytvářejí pojezdem techniky kaluže. Předmět ochrany výrazně preferuje malé
vodní tůně. Často kuňku žlutobřichou nalézáme v kalužích na lesních cestách, v příkopech a
zvodněných depresích vzniklých pohybem těžké techniky. Lesní kaluže a strouhy jsou velmi
významnými biotopy pro rozmnožování několika druhů obojživelníků. Velmi negativně však
působí projíždění kaluží technikou v období rozmnožování obojživelníků (duben – srpen).
V tomto období by měl být pohyb techniky omezen nebo přizpůsoben tak aby nedocházelo
k nadměrnému projíždění kaluží (vedení náhradních cest).
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Z toho důvodu je třeba nezpevňovat lesní cesty nebo v případě kdy jde o nutnost, vytvořit
v okolí řadu malých tůní, které budou pravidelně obnovovány. Každá navrhovaná oprava
nezpevněné zvodněné lesní cesty či zvodněného příkopu podél zpevněné, anebo
nezpevněné účelové cesty v dosahu akčního radia kuňky, musí být individuálně posouzena ve
spolupráci s majiteli či uživateli pozemků.
Nejdůležitější obecné požadavky na hospodaření v lesních porostech
 nezvyšovat podíl geograficky nepůvodních dřevin (SM, AK, BOC)
 při výchově a obnově přednostně odstraňovat invazní 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
 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.

3.1.3 Péče o druh - kuňka žlutobřichá (Bombina variegata)
Péče o druh spočívá především v udržení a péči o jeho biotop. V zásadě jsou důležité
především následující faktory:
1. Přítomnost dostatečného množství vhodných vodních ploch (nezastíněné, mělké
s menší rozlohou, nezarostlé vegetací a vhodně orientované).
2. Správné obhospodařovaní navazujících ploch (sečení za sucha se zvednutou lištou).
3. Absence chemizace (splachy agrochemikálií z polí atd.).

3.1.4 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území
Lesní plochy
Plochy na lesních pozemcích se řídí dle LHP/LHO a pravidly popsanými v kapitole
3.1.2, rámcovými směrnicemi péče o les (Příloha č. T 4 - Rámcová směrnice péče o les podle
hospodářských souborů).
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Ostatní plochy s porostem lesního charakteru na nelesních pozemcích se řídí pravidly
popsanými v kapitole 3.1.2. Jedná se především malé plochy, jež byly do ZCHÚ zahrnuty
z důvodu arondace území.

Vodní plochy
Dílčí plocha 1 (1,47 ha)
Varianat I. (ideální stav)





Opuštění chovu ryb.
Zákaz manipulace s vodní hladinou.
Ponechat vodní plochu z 80 -90 % zarůst submerzní vegetací.
V případě zazemění (po dobu tohoto plánu péče se nepředpokládá) prohloubit menší
část rybníka do hloubky až 1,5 m a zbytek nechat s hloubkou do 0,5 m s ostrým
přechodem do hlubší části rybníka (omezení šíření orobince).

Varianat II.









V rybníce hospodařit pouze extenzivním způsobem. To znamená bez přikrmování a
hnojení.
Je možné hospodařit jednohorkovým i vícehorkovým způsobem.
S vodní hladinou se nesmí manipulovat od poloviny března do konce června.
Po výlovu musí být rybník na vodě do konce listopadu.
Normální rybí obsádka (nikoli zhuštěná) s vyloučením dravých druhů ryb.
Při případném odbahnění modelovat dno na S straně rybníka tak, aby vznikla příbřežní
mělčina s hloubkou (do 30 cm hloubky) alespoň 10 m od břehu rybníka (viz kap. 3.1.1
odstavec rybníky).
Při nadměrném rozvoji submerzní vegetace (zárůst více než 50 % využitelné vodní
plochy) je možné její omezení mechanicky letním kosením (koncem května, začátkem
června) nebo pomocí biomelioračního zásahu (nasazení řízené obsádky amura).
Travnaté plochy v dílčí ploše pokud budou sečeny, pak s lištou zvednutou nejméně 15
cm nad půdní povrch. Sekat za sucha. Biomasu odstranit (neházet do rybníka).

Dílčí plocha 2 (1,22 ha)
 V rybníce je nutné hospodařit extenzivním způsobem. To znamená bez přikrmování a
hnojení.
 Je možné hospodařit jednohorkovým i vícehorkovým způsobem.
 S vodní hladinou se nesmí manipulovat od poloviny března do konce června.
 Po výlovu musí být rybník na vodě do konce listopadu.
 Normální rybí obsádka (nikoli zhuštěná) s vyloučením dravých druhů ryb.
 Při odbahnění modelovat dno na S straně rybníka tak, aby vznikla příbřežní mělčina
s hloubkou (do 30 cm hloubky) alespoň 4 m od břehu rybníka (viz kap. 3.1.1. odstavec
rybníky). Omezení šíření vegetace dále do rybníka je možné vytvořením prudkého
schodu do větší hloubky dna (více než 1m).
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Při nadměrném rozvoji submerzní vegetace (zárůst více než 30 % využitelné vodní
plochy) je možné její omezení mechanicky letním kosením (koncem května, začátkem
června) nebo pomocí biomelioračního zásahu (nasazení řízené obsádky amura).
Travnaté plochy v dílčí ploše pokud budou sečeny, pak s lištou zvednutou nejméně 15
cm nad půdní povrch. Sekat za sucha. Biomasu odstranit (neházet do rybníka).

Dílčí plocha 3 (1,51 ha)
 V rybníce je nutné hospodařit extenzivním způsobem. To znamená bez přikrmování a
hnojení.
 Je možné hospodařit jednohorkovým i vícehorkovým způsobem.
 S vodní hladinou se nesmí manipulovat od poloviny března do konce června.
 Po výlovu musí být rybník na vodě do konce listopadu.
 Normální rybí obsádka (nikoli zhuštěná) s vyloučením dravých druhů ryb.
 Při odbahnění modelovat dno na S straně rybníka tak, aby vznikla příbřežní mělčina
s hloubkou (do 30 cm hloubky) alespoň 4 m od břehu rybníka (viz kap. 3.1.1. odstavec
rybníky). Omezení šíření vegetace dále do rybníka je možné vytvořením prudkého
schodu do větší hloubky dna (více než 1m).
 Při nadměrném rozvoji submerzní vegetace (zárůst více než 30 % využitelné vodní
plochy) je možné její omezení mechanicky letním kosením (koncem května, začátkem
června) nebo pomocí biomelioračního zásahu (nasazení řízené obsádky amura).
 Je vyloučeno použití jakýchkoli chemických látek bez souhlasu orgánu ochrany přírody.
 Odbahňování musí předcházet projekt a biologického hodnocení.

Ostatní plochy
Dílčí plocha 4 (3,71 ha)
 Pozemky, které jsou již s porostem keřů radikálně prořezat na pokryvnost max. 10% a
v dalších letech v intervalu 3 - 5 let udržovat plochu prořezávkou tak, aby zde byla různá
věková stádia křovin.
 Ovocné stromy i jejich případné mrtvé dřevo ponechat na místě.
 Část plochy, kde ještě není keřový porost, jednou za 2 roky posekat ručně nebo ručně
vedenou lištovou sekačkou v období od konce června do konce října.
 Biomasu z kosení deponovat na vhodném místě nebo odvézt mimo ZCHÚ.
 Redukci křovin provádět v zimním období. Biomasu z prořezávek deponovat na
vhodném místě nebo na vhodném místě spálit (v zimním období).
 Plochu je možné udržovat pastvou (nejlépe intenzivnější krátkodobá rotační pastva nebo
kontinuální extenzivní pastva ovcí nebo koz), v kombinaci s redukcí křovin, pokud
dosáhnou větší pokryvnosti než 20% plochy.
Dílčí plocha 5 (0,28 ha)
• V mokřadní východní části plochy vybudovat 3 – 4 menší tůně s rozlohou od 1 do 10 m2,
hloubkou do 0,5 m a s pozvolně se svažujícími břehy
• Tůně je možné vytvořit ručně nebo i těžkou technikou (nerovnosti po pohybu techniky
nezarovnávat).
• Zeminu odvézt mimo ZCHÚ nebo uskladnit na vhodném místě.
• Keřové porosty stínicí tůně odstranit.
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• Veškerou vzniklou biomasu odstranit mimo ZCHÚ nebo na vhodném místě deponovat.
• V intervalu 3 - 5 let udržovat plochu prořezávkou tak, aby tůně zůstaly nezastíněné.
• V případě zazemnění tůní provést jejich prohloubení.
Dílčí plocha 6 (1,31 ha)
• Bez nutnosti zásahu
Dílčí plocha 7 (1,04 ha)
• Provést prořezávku dřevin na pokryvnost max. 30% plochy. Výsledný porost by měl být
tvořen z roztroušených jedinců stromů a keřů.
• V dalších letech jednou za 3 – 5 let provést prořezávku dřevin na pokryvnost max. 30%
plochy. Odstranit především porost stínící tůně.
• Travní porosty kosit 1x ročně v časoprostorové mozaice nejméně ve dvou termínech.
• Na vhodných místech podél toku vytvořit ručně nebo těžkou technikou drobné vodní
tůně o ploše přibližně od 1 do 20 m2. Hloubka do 0,5 m, pozvolně se svažující břehy (viz
kapitola 3.1.1 odstavec Tůně).
• Odstranit černé skládky.
• Veškerou biomasu z prořezávek, kosení a tvorby tůní odstranit mimo ZCHÚ nebo na
vhodném místě deponovat.

Příloha:
Příloha č. T 2 - Popis dílčích ploch a výčet plánovaných zásahů v nich
Příloha č. M3 - Rozložení nelesních dílčích ploch v ZCHÚ

3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ZCHÚ
Využití trvalých travních porostů je možné pro extenzivní pastvu a hospodářských
zvířat a k produkci sena. Není možné TTP převádět na ornou půdu.
Rybníky je možné využívat podobně jako doposud pro chov ryby, za předpokladu
realizace managementových zásahů (kapitola 3.1.1.). To znamená především optimalizaci
rybí obsádky (vyloučení dravých druhů ryb) a vytvoření mělčin s litorálními porosty. Vyloučit
je však třeba užití biocidů nebo jakýchkoliv jiných cizorodých látek bez povolení orgánu
ochrany přírody.
Aktivity v rekreačně sportovním areálu „Amfík Bukovina“ je možné nadál
v současném rozsahu provozovat za předpokladu realizace managementových zásahů a
doporučení (kapitola 3.1.1).

3.3 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma
Ke stavební činnosti, terénním a vodohospodářským úpravám, k použití chemických
prostředků a změnám kultury pozemku v ochranném pásmu je nezbytný souhlas orgánu
ochrany přírody.
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Ochranné pásmo je rozděleno do tří dílčích ploch. Níže jsou uvedeny doporučené
zásahy a pravidla využití jednotlivých ploch.
Plocha A - hřiště
 Hřiště sekat za sucha
 Ostatní travní plochy sekat ručně nebo lištovou sekačkou rovněž za sucha s pokosem
alespoň 15 cm.
 Lesní porosty dle kapitoly 3.1.2 Rámcové zásady péče o území – lesní plochy
Plocha B – rekreačně sportovní areál „Amfík Bukovina“
• Travní porosty sekat za sucha lištovou sekačkou s pokosem alespoň 10 cm.
• Travní porosty ve vzdálenosti alespoň 3 m od vodní plochy kosit maximálně 2x ročně.
• Rybníček v centrální části neosazovat rybami a ponechat vyvinout litorální vegetaci při
březích do vzdálenosti alespoň 2m směrem do nádrže.
• Zákaz použiti jakýchkoliv biocidů ve vodních plochách a jejich bezprostředním okolí
stejně i v okolí vodních toků.
• Lesní porosty dle kapitoly 3.1.2 Rámcové zásady péče o území – lesní plochy
Plocha C – niva potoka
• Provést prořezávku dřevin na pokryvnost max. 30% plochy. Výsledný porost by měl být
tvořen z roztroušených jedinců stromů a keřů.
• V dalších letech jednou za 3 – 5 let provést prořezávku dřevin na pokryvnost max. 30%
plochy. Odstranit především porost stínící tůně.
• Travní porosty kosit 1x ročně v časoprostorové mozaice nejméně ve dvou termínech.
• Na vhodných místech podél toku vytvořit ručně nebo těžkou technikou drobné vodní
tůně o ploše přibližně od 1 do 20 m2. Hloubka do 0,5 m, pozvolně se svažující břehy (viz
kapitola 3.1.1 odstavec Tůně).
• Odstranit černé skládky.
• Veškerou biomasu z prořezávek, kosení a tvorby tůní odstranit mimo ZCHÚ nebo na
vhodném místě deponovat.
• Lesní porosty dle kapitoly 3.1.2 Rámcové zásady péče o území – lesní plochy

3.4 Návrhy na vzdělávací využití území
Informační tabule
U cest v místě jejího vstupu do ZCHÚ by bylo vhodné umístit informační tabuli o
předmětu ochrany, hospodaření a soustavě chráněných území Natura 2000.
Osvětová kampaň
Vzhledem k tomu, že část lokalita má mimo jiné rekreační funkci je potřebné
vybudovat v návštěvnících, vlastnících a uživatelích pozemků a rybníků kladný vztah
k předmětu ochrany. Doporučujeme vydat osvětový materiál a distribuovat ho do
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domácností v obci Popovice u Uherského Hradiště, informovat učitele základní školy,
případně uspořádat besedu s občany nebo komentovanou prohlídku lokality.
Cílem je zvýšit povědomí uživatelů lokality o předmětu ochrany a jeho významu a tím
snížit možnost nevhodného narušování biotopu předmětu ochrany.

3.5 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území
1. Provést základní inventarizační zoologický i botanický průzkum.
2. Pravidelně provádět monitoring předmětu ochrany (nejméně 3x za období platnosti
plánu péče).
3. Každoročně sledovat vývoj litorální vegetace v rybnících.
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4. Závěrečné údaje
4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle
jednotlivých zásahů (druhů prací)
Orientační cena za provedení jednorázových zásahů a opatření je 224 400 Kč. Cena za
regulační management je 498 600 Kč. Celkové orientační náklady za celou dobu platnosti
plánu péče jsou odhadnuty na 723 000 Kč.
V tabulkách níže je kalkulace hrubého odhadu nákladů bez DPH na provedení
asanačního a regulačního managementu za období platnosti plánu péče a přibližný ceník
zásahů. Při kalkulaci jsme vycházeli především z ceníku nákladů obvyklých opatření pro
žádosti OP ŽP podané v 14. Výzvě a z ceníku obvyklých nákladů AOPK 2009.
Kalkulace se vztahuje na nelesní pozemky. Lesní pozemky zůstávají v kategorii
hospodářských lesů a jejich obhospodařování realizují i financují vlastníci.

celá
lokalita

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
10500

0
0
0
0
0
0
0
0
16
2400
0
0
20
3000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
15000

kus/akce
cena

1
8000

cena za asanační management

cena za dílčí
plochu

0
0
0
0
0
0
0
0
16
16000
0
0
20
20000

osvětová
kampaň

odstranění
černých
skládek

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
8000

odvoz
3
zeminy (m )

0
0
0
0
0
0
20
2000
0
0
0
0
70
7000

kácení do
průměru 30
cm
kácení do
průměru 40
cm

0
0
0
0
0
0
10000
45000
0
0
0
0
15000
67500

tvorba tůní
(bagrování
3
m)

1 m2/kus
cena
2 m2/kus
cena
3 m2/kus
cena
4 m2/kus
cena
5 m2/kus
cena
6 m2/kus
cena
7 m2/kus
cena

kácení do
průměru
20cm

Dílčí
plocha

prořezávka
křovin (+50%
přestárlé
porosty)

Asanační management

0
0
0
47000
18400
0
131000
1
20000

28000
224 400 Kč

Regulační management
Dílčí plocha
1

2

3

prořezávka křovin (odstr.
náletu)
2

m /kus
četnost za PP
cena
2
m /kus
četnost za PP
cena
2
m /kus

kosení ručně vedenou
sekačkou
0
0
0
0
0
0
0
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cena za dílčí plochu
0
0
0
0
0
0
0

0

0

28

četnost za PP
cena
2
4
m /kus
četnost za PP
cena
2
5
m /kus
četnost za PP
cena
2
6
m /kus
četnost za PP
cena
2
7
m /kus
četnost za PP
cena
cena za regulační management

0
0
15000
5
165000
1500
2
6600
0
0
0
15000
2
66000

0
0
15000
5
135000
0
0
0
0
0
0
7000
10
126000

0

300000

6600

0

192000
498 600 Kč

Přibližný ceník managementových zásahů:
zásah

cena (Kč) jednotka

zásah

cena (Kč) jednotka
2

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

45000 ha
30000 ha
35000 ha
18000 ha

asanace ostružiníku
výsadba keřů
výsadba stromů
ohrazení

30 m
80 kus
570 kus
200 m

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

12000 ha
10000 ha
+ 50%
100 kus
200 kus
350 kus

vytvoření svahové stěny
vystavění kamenné stěny
naučná tabule
osvětová kampaň
tvorba tůní (bagrováním)
odvoz zeminy

1500 m3
4600 m3
8000 kus
50000 akce
1500 m3
150 m3

odstranění stařiny

60000 ha

přehrazení kanálu

10000 kus

Všechny jmenované zásahy nemusí být v ZCHÚ aplikovány.
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republiky – obratlovci. AOPK ČR, Praha, 183 pp.
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Ústní sdělení:
Alois Martinec, odborný lesní hospodář obce Popovice u Uherského Hradiště.
Pochylý Luděk, Moravský rybářský svaz, místní organizace Kunovice, místopředseda
Pavelčík Petr, Krajský úřad Zlín, Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany
přírody a krajiny, Výkon státní správy - NATURA 2000, Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761
90 Zlín

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

Mapové podklady:
Základní mapa České republiky 1:25 000 číslo mapového listu: 25-33-24
Quitt, E. (1977): Klimatické oblasti ČR - mapa 1:500 000. ČSAV, Brno
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4.3 Seznam používaných zkratek
C1 - Kriticky ohrožený druh podle Černého a červeného seznamu České republiky
C2 - Silně ohrožený druh podle Černého a červeného seznamu České republiky
C3 - Ohrožený druh podle Černého a červeného seznamu České republiky
C4 - Vzácnější taxony vyžadující další pozornost podle Černého a červeného seznamu České
republiky
ČR – Česká republika
EVL – Evropsky významná lokalita
EN – endangered (ohrožený)
K - kapr
Ca - candát
C - cejn
L - lín
LHP – lesní hospodářský plán
LHO – lesní hospodářské osnovy
PP – plán péče
PUPFL – půda určená k plnění funkce lesa
TTP – trvalý travní porost
ZCHÚ – zvláště chráněné území
§1 - Kriticky ohrožený druh podle Vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.
§2 - Silně ohrožený druh podle Vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.
§3 - Ohrožený druh podle Vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.

4.4 Plán péče zpracoval
Plán péče zpracovala Lenka Pavelčíková (Králová) a Petr Pavelčík v roce 2012. Aktualizace
vlastníků pozemků v únoru 2013.
Kontakt zpracovatele:
Mgr. Lenka Pavelčíková (Králová)
e-mail: pavelcikova.lk@seznam.cz
IČO: 86914987
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5. Fotodokumentace
Obr. 1:Dílčí plocha 1 – rybník
s bohatým litorálním porostem

Obr. 2: Dílčí plocha 1 – rybník
s bohatým litorálním porostem –
severní břeh

Obr. 3: Dílčí plocha 4 – lesní cesta
s kaluží (místo vývoje kuňky
žlutobřiché)
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Obr. 4: Dílčí plocha 3 – rybník

Obr. 5: Les v ZCHÚ - dubohabřina

Obr. 6: lesní cesta u břehu rybníků
(potenciální místo vývoje kuňky ve
zvodněných depresích)
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Obr. 7: Litorální porosty v dílčí ploše 1
(Typha latifolia)

Obr. 8: Litorální porosty v dílčí ploše 1
(Typha latifolia)

Obr. 9: Litorální porosty v dílčí ploše 1
(Typha latifolia)
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Obr. 10: Dílčí plocha 4 – zarůstající
neobhospodařované sady

Obr. 11: Dílčí plocha 4 – výskyt
kozince dánského (Astragalus
danicus)

Obr. 12: Lesní cesta s vodou v kolejích
po pohybu lesní techniky – biotop
předmětu ochrany
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Obr. 13: Kuňka žlutobřichá (Bombina
variegata)

Obr. 14: Kuňka žlutobřichá (Bombina
variegata)

Obr. 15: vajíčka kuňky žlutobřiché
(Bombina variegata)
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Obr. 38: Ortofotosnímek z roku 1950 (sever na pravé straně snímku)

Obr. 39: Ortofotosnímek z roku 2009 (sever na pravé straně snímku)
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6. Přílohy

Součástí plánu péče jsou dále tyto přílohy
Tabulky:
Příloha č. T 1 - Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí
Příloha č. T 2 - Vlastnici pozemků v ZCHÚ
Příloha č. T 3 - Rámcová směrnice péče o les podle hospodářských souborů
Příloha č. T 4 - Popis dílčích ploch a výčet plánovaných zásahů v nich

Mapy:
Příloha č. M1 - Orientační mapa s vyznačením hranic ZCHÚ
Příloha č. M2 - Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ
Příloha č. M3 - Rozložení dílčích ploch v ZCHÚ
Příloha č. M4 – Typologická lesnická mapa
Příloha č. M5 – Porostní lesnická mapa
Příloha č. M6 – Karta EVL
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