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1. Základní údaje o ZCHÚ

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

1.2 Údaje o lokalizaci území
kraj: Zlínský
okres: Uherské Hradiště
obec s rozšířenou působností: Uherský Brod 7208
obec s pověřeným obecním úřadem: Uherský Brod 72082
obec: Šumice 592676
katastrální území: Šumice u Uh. Brodu 764230
GPS středu EVL: 49°2'25.818"N 17°43'27.278"E

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

1.3 Stručný popis území
Lokalita se nachází v podhůří Bílých Karpat, cca 5,5 km V od Uherského Brodu, v údolí potoka
Ovčírka, 1 km S od železniční zastávky v Šumicích. Lokalita je v nadmořské výšce 237 - 280 m n. m.
ZCHÚ je protáhlého tvaru, rozkládá se v údolí a na V a Z orientovaných okolních svazích. Zabírá
plochu přibližně 10,87 ha. V centrální části lokality je soustava rybníků s rybí osádkou a několik
menších tůní. Lokality je ze 2/3 obklopena lesy, zbytek tvoří pastviny a pole. Je zde několik menších
sesuvů. Území je tvořeno rybníky, pastvinami, keřovými porosty a z malé části lužním lesem. Páteř
lokality tvoří potok Ovčírka s bohatými břehovými porosty a polní cesta. Do území zasahuje VKP
Padělky.
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1.4 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí
ZCHÚ i OP Ovčírka se rozkládá v katastrálním území Šumice u Uh. Brodu 764230. Celková
rozloha ZCHÚ je 10,8746 ha a OP rozloha je 0,1981 ha
Tabulka s vlastníky pozemků v ZCHÚ je z důvodu velkého objemu dat umístěna v příloze č. T
1 – Vlastnici pozemků v ZCHÚ a OP. Informace o vlastnících pozemků byly získány z internetového
portálu ČÚZK - Nahlížení do katastru nemovitostí (http://nahlizenidokn.cuzk.cz/) dne 11. 2. 2013.
Parcely v ZCHÚ (Katastrální území Šumice u Uh. Brodu 764230)
Číslo
parcely
podle KN

6163
6164
6166
6170
6171
6174
6175
6179
6182
6183
6190
6192
6195
6197
6198
6199
6200
6201
6213
6214
6215
6216
6217
6218
6221
6026/4
6042/1
6042/2
6042/3
6043/10
6043/12
6043/14
6043/2
6043/3
6043/8
6043/9
6049/25
6193/1
6194/1
6202/1
6202/2

Druh pozemku
podle KN

trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
ostatní plocha
lesní pozemek
lesní pozemek
ostatní plocha
ostatní plocha
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
vodní plocha
vodní plocha
vodní plocha
vodní plocha
vodní plocha
ostatní plocha
trvalý travní porost
ostatní plocha
trvalý travní porost
trvalý travní porost
orná půda
orná půda
orná půda
trvalý travní porost
trvalý travní porost

Způsob využití pozemku podle KN

zemědělský půdní fond
zemědělský půdní fond
zemědělský půdní fond
zemědělský půdní fond
zemědělský půdní fond
zemědělský půdní fond
zemědělský půdní fond
zemědělský půdní fond
zemědělský půdní fond
zemědělský půdní fond
zemědělský půdní fond
ostatní komunikace
PUPFL
PUPFL
jiná plocha
jiná plocha
zemědělský půdní fond
zemědělský půdní fond
zemědělský půdní fond
zemědělský půdní fond
zemědělský půdní fond
zemědělský půdní fond
zemědělský půdní fond
zemědělský půdní fond
zemědělský půdní fond
zemědělský půdní fond
vodní nádrž umělá
vodní nádrž umělá
vodní nádrž umělá
vodní nádrž umělá
vodní tok v korytě umělém
jiná plocha
zemědělský půdní fond
jiná plocha
zemědělský půdní fond
zemědělský půdní fond
zemědělský půdní fond
zemědělský půdní fond
zemědělský půdní fond
zemědělský půdní fond
zemědělský půdní fond
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Číslo LV

Výměra parcely
celková podle KN
(m2)

755
755
1334
339
1544
1203
1759
102
102
388
105
10001
440
951
951
698
698
1174
548
1172
981
1172
981
548
1203
10001
10001
10001
10001
10001
10001
10001
10001
10001
10001
10001
10001
777
1178
1383
1383

1813
1140
1798
1698
1176
985
2154
1061
1021
2989
2485
593
892
2183
147
169
1014
1054
522
651
428
419
405
406
1464
15414
3940
4725
4918
10636
217
3326
13635
354
11437
116
3067
1836
755
2500
1065

Výměra parcely
v ZCHÚ (m2)

156
256
415
385
236
127
313
168
105
183
66
531
698
1613
190
199
1008
1099
525
666
384
424
417
408
1538
2627
3940
4725
4918
10638
217
3316
10959
352
11400
116
3057
1867
739
2479
1064
2

Číslo
parcely
podle KN

Druh pozemku
podle KN

6202/3
6203/1
6203/2
6206/2
6206/3
6207/2
6208/1
6208/2
6209/1
6209/2
6210/1
6210/2
6212/2
6212/3
6219/1
6219/2
6219/3
6223/1
6259/1

trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
lesní pozemek
trvalý travní porost
orná půda
trvalý travní porost
orná půda
trvalý travní porost
ostatní plocha
trvalý travní porost
trvalý travní porost
orná půda
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
lesní pozemek

6341/1

vodní plocha

6341/2

vodní plocha

6341/27

vodní plocha

6341/28

vodní plocha

6341/29
6341/3

vodní plocha
trvalý travní porost

6341/30

vodní plocha

6341/31

vodní plocha

6341/32

vodní plocha

6341/33

vodní plocha

6341/34
6341/4

vodní plocha
ostatní plocha

Způsob využití pozemku podle KN

zemědělský půdní fond
zemědělský půdní fond
zemědělský půdní fond
zemědělský půdní fond
zemědělský půdní fond
zemědělský půdní fond
zemědělský půdní fond
zemědělský půdní fond
zemědělský půdní fond
jiná plocha
zemědělský půdní fond
zemědělský půdní fond
zemědělský půdní fond
zemědělský půdní fond
zemědělský půdní fond
zemědělský půdní fond
zemědělský půdní fond
PUPFL
vodní tok v korytě přirozeném
nebo upraveném
vodní tok v korytě přirozeném
nebo upraveném
vodní tok v korytě přirozeném
nebo upraveném
vodní tok v korytě přirozeném
nebo upraveném
vodní tok v korytě přirozeném
nebo upraveném
zemědělský půdní fond
vodní tok v korytě přirozeném
nebo upraveném
vodní tok v korytě přirozeném
nebo upraveném
vodní tok v korytě přirozeném
nebo upraveném
vodní tok v korytě přirozeném
nebo upraveném
vodní tok v korytě přirozeném
nebo upraveném
ostatní komunikace

Číslo LV

Výměra parcely
celková podle KN
(m2)

1383
77
77
653
653
653
239
239
1386
1386
1386
1386
10001
239
794
740
409
1544
10001

1521
2000
3137
1964
2277
2627
1382
730
505
250
911
440
1097
2683
918
457
282
1295
119804

1553
2080
3146
1180
1520
2627
1085
729
551
270
468
482
1098
2639
925
466
310
1343
3832

1399

17896

3882

1399

1888

1782

1399

20

20

1399

32

30

653
1399

46
2439

46
1495

1399

59

59

1399

7

9

1399

128

131

1399

56

61

1399
10001

17
401
Celkem:

17
386
2
108 746 m

Výměra parcely
v ZCHÚ (m2)

Parcely v OP (Katastrální území Šumice u Uh. Brodu 764230)
Číslo
parcely
podle KN

6106/1

Číslo parcely
podle PK
nebo jiných
evidencí

Druh pozemku
podle KN

ostatní plocha

Způsob využití pozemku podle
KN

jiná plocha

Číslo listu
vlastnictví

10001

Výměra
parcely
celková
podle KN
(m2)

9505
Celkem
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Výměra
parcely
v OP (m2)

1981
1 981 m

2

3

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

1.5 Výměra území

lesní pozemky

ZCHÚ - plocha
v ha
0,7663

vodní plochy

3,0475

-

trvalé travní porosty
orná půda
Ostatní zemědělské
pozemky

5,5228
0,9938

-

-

-

ostatní plochy

0,5442

0,1981

-

-

10,8746 ha

0,1981 ha

Druh pozemku

zastavěné
plochy a nádvoří
Celkem v ZCHÚ/OP
plocha celkem

OP - plocha v ha

Způsob využití pozemku ZCHÚ - plocha v ha

zamokřená plocha

-

rybník nebo nádrž
vodní tok

2,4211
0,6254

neplodná půda
ostatní způsoby využití

0,5442

11,0727 ha

1.6 Překryv území s jinými chráněnými územími
národní park: bez překrytí
chráněná krajinná oblast: bez překrytí
jiný typ chráněného území: bez překrytí
Natura 2000 (ptačí oblast): bez překrytí
Natura 2000 (EVL): Ovčírka CZ0723413
Příloha:
Příloha č. M1 - Orientační mapa s vyznačením hranic ZCHÚ
Příloha č. M5 – Karta EVL

1.7 Předmět ochrany ZCHÚ
1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu
Předmětem ochrany v ZCHÚ Ovčírka je kuňka obecná (Bombina bombina) a její
biotop (tůně a okolní mokřadní porosty).
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1.7.2 Hlavní předmět ochrany ZCHÚ – současný stav
Na lokalitě byl proveden inventarizační průzkum v roce 2010/11. Dle tohoto průzkumu je
stav populace kuňky ohnivé (Bombina bombina) příznivý. Na lokalitě bylo průzkumem
zaznamenáno celkem 14 dospělých vokalizujících samců a odchyceno 5 jedinců v larválním
stádiu. Všechna zjištění byla z rybníčků, kde dle vizuálního stavu vody není chov ryb vůbec
nebo je jen extenzivního charakteru. Struktura populace je v dané lokalitě velmi příznivá.
Absolutní počet zjištěných exemplářů v larválním i adultním (vokalizující samci) stáří,
zjištěných při jednotlivých návštěvách, dokládá vhodnost stavu lokality k rozmnožování
druhu.

název druhu

kuňka ohnivá
(Bombina bombina)

aktuální početnost
nebo vitalita
populace v ZCHÚ
desítky jedinců

stupeň
ohrožení *

§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 jako celek není bezprostředně ohrožena. Pokud by dlouhodobě byl
zakonzervován způsob hospodaření na stejných rybníčcích, hrozilo by postupné zarůstání
těch, které nejsou obhospodařovány, resp. kde není rybí obsádka. Nejvhodnější způsob
udržení populace předmětu ochrany je občasná výměna způsobu hospodaření mezi
intenzivně a extenzivně využívanými rybníčky. Tato výměna však musí být postupná v celé
lokalitě, nikoli jednorázová, v určitých cyklech.
Pro zlepšení stavu předmětu ochrany jsou nutná následující opatření:
1. Ponechat lokalitu ve stávajícím stavu, popřípadě střídat intenzivně a extenzivně
využívané rybníčky.
2. Na vhodných místech, především na pravém břehu Ovčírky zbudovat nové vodní
plochy.
3. Nepřevádět všechny rybníky na jednohorkový intenzivní způsob hospodaření.
4. Informační panel pro veřejnost

Hodnocení populace kuňky obecné (Bombina bombina) 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
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OEKI/1595/05, Čeperka, Vrchlického 92, PSČ 533 45, IČ: 73595845, DIČ: CZ5904281515 a
Josef Moravec, Poradenská a konzultační činnost v oblasti ekologie, Vrdy, Smetanovo
náměstí 320, PSČ 285 71, IČ: 74907492, DIČ: CZ6509160790.

1.7.3 Obecný popis druhu/biotopu tvořící předmět ochrany
kuňka ohnivá (Bombina bombina)
Kategorie zákonné ochrany: silně ohrožený
Červený seznam ČR: ohrožený – Endangered (EN)
Ekologie a biologie: Kuňka obecná je mimo dobu rozmnožování
více vázána na vodní prostředí než kuňka žlutobřichá. Většinu
roku tedy tráví ve vodě, kde dochází i k páření. Klade vajíčka
většinou v několika etapách v závislosti na deštích od dubna do
srpna. Žije v jezírkách v lomech a pískovnách, tůních, avšak
nejčastěji v rybnících (někdy i v návesních), méně často ve
venkovských koupalištích a požárních nádržích. Vyhledává však
především mělké, zarostlé okraje extenzivně obhospodařovaných
či neobhospodařovaných rybníků, které jsou bohaté na její hlavní potravu – komáří a
pakomáři larvy. Z vajíček se zhruba po jednom týdnu líhnou larvy (pulci) živící se řasami a
organickými zbytky. Přibližně po 8–10 týdnech se pulci proměňují v žabky, které se zdržují
rovněž ve vodě a žijí podobným způsobem jako dospělí jedinci. Mladí jedinci po deštích často
vyhledávají nové lokality. Koncem léta žáby vodu opouštějí a migrují k zimním úkrytům.
Zimují v puklinách skal, opuštěných norách hlodavců, pod návějemi listí, v ruinách, ve
sklepích atp., většina populace do 250 m od vody, ojediněle do 800 m. Rozmnožování
předcházejí hlasové projevy – známé kuňkání.
Celkové rozšíření: Areál se rozprostírá na severozápadě zhruba od pravého břehu Labe, na
severu od Dánska (dříve i jižního Švédska) přes středoevropské státy a střední a východní
část Balkánu až do JV Řecka, dále na Ukrajinu a přes Bělorusko a jižní pobaltské republiky do
Ruska až po Ural (zhruba mezi 50–55º s. š.). Žije převážně v nížinách.
Rozšíření v ČR: Kuňka obecná chybí na většině
území jihozápadních Čech, v Libereckém kraji,
v centrálních partiích českomoravské vysočiny, v
karpatských pohořích a kromě okolí Ostravy a okolí
Javorníku na severní Moravě a ve Slezsku. Na
ostatních místech republiky je rozšířena víceméně
plošně ve výškovém rozpětí 150–730 m n. m. Na
našem území vystupuje do nejvyšších nadmořských
výšek v celém areálu.
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Ohrožení: Druh ustoupil především v důsledku změn vodního režimu v krajině, jako jsou:
odvodňování luk a lesů v rámci meliorací, regulace potoků a zatrubňování drobných
vodotečí, proměna luk v pole, zasypávání jezírek v lomech, hlinicích a pískovnách
komunálním odpadem a rekultivace těchto území po odtěžení surovin, chemizace
v zemědělství a podobné negativní zásahy. V poslední době jsou nejvýznamnějšími
negativními faktory: nešetrné rybářské obhospodařování rybníků (vysoké rybí obsádky a
nevhodné prováděná odbahňování), zarybňování či zánik jezírek v lomech a pískovnách,
rekultivace lomů a absence managementových zásahů na lokalitách. Obecně lze shrnout, že
kuňka obecná trpí jednak zánikem biotopu, jednak zásahem do biotopu (chemickým či
mechanickým). Před predátory chrání pulce kuňky poměrně účinně mělké zarostlé břehy. V
rybnících bez takovýchto břehů kuňky zpravidla nežijí, ačkoliv dospělé žáby nejsou
přirozenými predátory prakticky ohroženy.
Péče o druh: Nejdůležitější je ochrana a údržba vhodných biotopů. Vzhledem k tomu, že
ZCHÚ vymezené pro kuňku obecnou jsou většinou člověkem přebudované přirozené
mokřady na rybníky sloužící k chovu ryb, je nezbytné zde skloubit obhospodařování rybníků s
ekologickými nároky kuňky. 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. Důležité je stanovení úměrné a druhově vhodné rybí obsádky. Při
odbahňování je nutno postupovat individuálně u každé lokality na základě projektu a
biologického hodnocení, které musí předcházet vlastní odbahnění.
Při absenci pravidelné údržby tůní dochází někdy k velmi rychlému růstu vegetace a
následnému zazemňování. Taková tůň může zaniknout někdy již během několika let, jindy
vydrží bez zásahu i čtvrt století celkem v dobrém stavu. Nutné je individuální posouzení a
pravidelná kontrola stupně sukcese (v nižších nadmořských výškách ca jednou za tři až čtyři
roky, u ostatních lokalit stačí méně často). Tůňky je optimální udržovat částečně zarostlé
ponořenou vegetací, případně částečně zastíněné dřevinami.
Na loukách v bezprostřední návaznosti na rozmnožovací plochy je vhodné aplikovat ruční
kosení nebo extenzivní pastvu. Na kosení vzdálenějších porostů (do ca 100 m) je nutno
používat vysoko nastavitelnou lištu (nejlépe 15 cm), a to především tehdy, bude-li kosení
probíhat po dešti a v deštivých dnech (lépe za takového počasí nekosit). Při mechanizovaném
kosení není vhodné používání bubnových sekaček. Na lučních a polních porostech v dosahu
akčního radia druhu je nutné vyloučit užívání biocidů, velice důležité je vyhnout se
chemickým postřikům v blízkosti vodotečí, které napájejí ZCHÚ.
V lesních porostech v dosahu akčního radia druhu nelze používat na ochranu kultur a nárostů
látky proti okusu zvěří (Morsuvin apod.) a další chemické látky.

1.8 Cíl ochrany ZCHÚ
Zachování nebo zlepšení stavu biotopu vhodného pro život a rozmnožování kuňky
ohnivé (Bombina bombina).
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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 podhůří Bílých Karpat, cca 5,5 km V od Uherského Brodu, v údolí
potoka Ovčírka, 1 km S od železniční zastávky v Šumicích. Lokalita je v nadmořské výšce 237
- 280 m n. m. ZCHÚ/OP je protáhlého tvaru, rozkládá se v údolí a na V a Z orientovaných
okolních svazích. Zabírá plochu přibližně 10 ha. Do lokality zasahuje ze severu VKP Padělky.
V centrální části lokality jsou 4 rybníky s rybí osádkou a několik menších hospodářsky
nevyužívaných rybníčků. Páteř lokality tvoří potok Ovčírka procházející celou lokalitou v SJ
směru.
Z klimatického hlediska spadá území do teplé klimatické oblasti T2 (E. Quit 1984),
která je charakterizována dlouhým, teplým a suchým létem, velmi krátkým přechodným
obdobím s teplým jarem i podzimem, místně teplou a suchou zimou a s velmi krátkým
trváním sněhové pokrývky. Roční úhrn srážek je 500-550mm. Průměrná roční teplota je 89°C.

Charakteristika
počet letních dnů

hodnota
50 - 60

počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více

160 - 170

počet mrazových dnů

100 - 110

počet ledových dnů

30 – 40

průměrná teplota v lednu ve °C

-2 až-3

průměrná teplota v červenci ve °C

18 - 19

průměrná teplota v dubnu ve °C

8-9

průměrná teplota v říjnu ve °C

7-9

průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více

90 - 100

srážkový úhrn ve vegetačním období v mm

350 - 400

srážkový úhrn v zimním období v mm

200 – 300

počet sněhových dnů
počet dnů zamračených
počet jasných dnů

40 - 50
120 – 140
40 – 50

Z geologického hlediska je podklad tvořen především fluviální sedimenty, z okolí
mohou na lokalitu zasahovat deluviální písčito-hlinité sedimenty a flyšové vrstvy s převahou
vápnitých jílovců.
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
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povrchu. Z půdních typů převládají kambizemě a pseudogleje. Reliéf území je tvořen údolní
nivou potoka Ovčírka a pozvolnými východně orientovanými svahy a příkrými západně
orientovanými svahy.
Vegetace údolní nivy je tvořena zejména potočními a degradovanými jasanovoolšovými luhy. Na východně orientovaném svahu ve východní části lokality převládají
extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion
nemoralis), v severní části lokality je menší jasanovo – olšový luh. Na zádně orientovaných
svazích jsou křovinaté porosty (Prunus spinosa, Sambucus nigra, Rosa sp., Cornus sanguinea
a další). V břehových porostech potoka i rybníků a tůní převládá vrba (Salix sp.), jasan ztepilý
(Fraxinus exscelisior), olše lepkavá (Alnus glutinosa). V zájmovém území jsou menší zbytky
starých sadů (slivoň, jabloň, hrušeň). V severní a východní části na svazích se vyskytuje dřín
obecný (Cornus mas) v počtu 20 – 30jedinců. Dosud nebyl proveden botanický inventarizační
průzkum.
Z hlediska fauny je významný zvláště výskyt kuňky ohnivé (Bombina bombina) a
dalších obojživelníků (kap. 2.2). V mokřadu na severní straně lokality jsou želvy nádherné
(Trachemys scripta elegant) - zřejmě introdukce nezodpovědnými chovateli. Jinak fauna
lokality odpovídá jejímu charakteru. Nicméně vzhledem k okolní intenzivně využívané
krajině, lokalita plní funkci refugia zvířat i rostlin a stává se tak jejím významným
stabilizujícím prvkem. V lokalitě nebyl proveden podrobnější průzkum fauny.

2.2 Přehled zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
Živočichové
aktuální početnost
nebo vitalita
populace v ZCHÚ

kategorie
podle vyhlášky
č. 395/1992 Sb.

Kuňka ohnivá
(Bombina bombina)

desítky jedinců

§2

Ropucha obecná
(Bufo bufo)

desítky jedinců

§3

Skokan zelený
(Rana esculenta)

desítky jedinců

§2

Skokan štíhlý
(Rana dalmatina)

desítky jedinců

§2

Rosnička zelená
(Hyla arborea)

desítky jedinců

§2

jedinci

§2

název druhu

Mlok skvrnitý
(Salamandra salamandra)
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popis biotopu druhu, další poznámky
rybníky s mělčinami i menší vodní
nádrže, v létě se může přemísťovat i do
čistých kaluží
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
vlhké listnaté a smíšené lesy v okolí
potůčků a pramenišť, preferuje zarostlé
a suťovité svahy, kde nacházejí
dostatek úkrytů
9

Užovka obojková
(Natrix natrix)

jedinci

§3

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, …

aktuální početnost
nebo vitalita
populace v ZCHÚ

kategorie
podle vyhlášky
č. 395/1992 Sb.

popis biotopu druhu, další poznámky

20 -30 jedinců

§3

Stráně a les na východní straně lokality,
spíše v severní části.

Rostliny
název druhu
Dřín obecný
(Cornus mas)

2.3 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti
v minulosti, současnosti a blízké budoucnosti
Z leteckého snímkování v 50. letech je zřejmé, že lokalita byla v místech dnešních
keřových porostů a rybníků (východní polovina ZCHÚ) využívána jako extenzivní podmáčená
pastvina. Na západní straně lokality byla drobná políčka – pravděpodobně sloužící k produkci
sena. V zásadě lokalita byla s nepoměrně menším zastoupením dřevin (viz obr. 38
fotodokumentace).
V sedmdesátých letech byly vybudovány vodní nádrže, které sloužili jako zdrže vody.
Později začaly být využívány jako rybníky k chovu ryb. V letech 2002-03 byly dva horní
rybníky vykoupeny od MRS Uherský Brod obcí Šumice, revitalizovány a spojeny v jeden
(rekreační a retenční funkce). Dobudována byla soustava mokřadů a zdrží. Rovněž byl
vykoupen pás polí východně nad spojenými rybníky a zatravněn za účelem zvýšení retenční
schopnosti území a jako protierozní opatření. Potok Ovčírka byl na dolním toku regulován a
v letech 2006-2007 proběhla jeho úprava. Byl vysázen břehový porost (jasan ztepilý, olše
lepkavá).
a) zemědělské hospodaření – lokalita není významně zemědělsky využívána. Louky jsou
mulčovány nebo jsou využívány k produkci sena. Menší enklávy v lokalitě slouží jako ovocný
sad a pole.
Ohrožení:
 Nevhodný způsob kosení luk, lišta sekačky musí být min. 10 cm nad povrchem půdy,
není vhodné užívat bubnové sekačky. Příliš nízká výška pokosu likviduje kuňky, za
vlhka či při dešti je vhodné nekosit vůbec.
 Splachy hnojiv a biocidů z polí. Biocidy znečišťují vodu a hnojiva nepříznivě zvyšují
trofii vody. Splachy jsou v současnosti omezeny širokým pásem TTP ve východní části
EVL i přesto ke splachům z pole dochází.
 jednorázová prudká kontaminace vody anorganickými či organickými látkami (např.
kejdou)
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b) rybníkářství - hlavních čtyři rybníky jsou využívány pro intenzivní chov ryb Moravským
rybářským svazem (MO Uherský Brod) č. revíru 461 109. Rybníky byly vybudovány v 70.
letech. V roce 2002 byly revitalizovány.
Ohrožení:
 Intenzifikace hospodaření. Je potřebné optimalizovat stav a složení rybí osádky,
posílit porosty makrofyt v litorální zóně rybníků a vytvořit mělký litorál.
 Nevhodný způsob odbahnění. Potřebné je modelovat mělké litorální zóny.
 vypouštění rybníků v období duben – září (případně polovina října)
 přebudovávání rybářsky nevyužívaných drobných rybníčků na rybníky s
polointenzivním, případně intenzivním chovem ryb a polodivokých kachen (nebo
kachen domácích)
 zavážení tůní komunálním odpadem a přímé ničení tůněk
c) rekreační a sportovní využití – rybníky jsou využívány ke sportovnímu rybolovu. Lokalita je
využívána také k procházkám a setkávání místních obyvatel. K tomu účelu je v severní části
lokality vybudováno odpočívadlo a ohniště. V zimě se na rybnících bruslí. Lokalitou prochází
turistická značka KČT. Rekreační sportovní aktivity v lokalitě nezpůsobují její ohrožení.
d) myslivost - v zájmovém území se rozkládá honitba 7208110066 Šumice. Využívání lokality
pro zájmy myslivosti není při současném rozsahu v rozporu s ochrannou ZCHÚ.
e) lesnické hospodaření – lesy v ZCHÚ patří do Přírodní lesní oblasti 38 - Bílé Karpaty a
Vizovické vrchy. Jedná se o menší plochy v severní a východní části ZCHÚ.
Ohrožení:
 Kontaminace vod a půdy biocidy. V nejbližším okolí je třeba vyloučit chemické
ošetření sazenic proti okusu.
V obecné rovině je lokalita potenciálně ohrožena změnami vodního režimu směrem
k odvodnění a další intenzifikaci chovu ryb. 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 v možném spatřovat ve znečištění vody splachy z polí na horním toku potoka.
V mokřadu v severní části lokality byly pozorovány želvy nádherné (Trachemys scripta
elegant), které sem zřejmě vypustili nezodpovědní chovatelé. Želvy likvidují všechny
vývojová stádia předmětu ochrany včetně dospělců. Z toho důvodu je nutné tyto zvířata
eliminovat (jedná se o invazní druh).

2.4 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy
 Územní plán Šumice č. 75155275 – v západní části lokality na příkrých svazích je
navrhnuta plocha sídelní zeleně. V současnosti jsou zde keřové porosty, soliterní
stromy a remízy (Salix sp., Quercus sp., Betula sp., Fraxinus excelsior, Acer
platanoides) a menší ovocný sad. Záměr není v rozporu s ochranou lokality.
 Plán oblasti povodí Moravy – bez plánovaných zásahů
 LHO - platnost 1. 1. 2004 do 31. 12. 2013

Plán péče o přírodní památku Ovčírka na období 2012 - 2022

11

2.5 Současný stav ZCHÚ a přehled dílčích ploch

2.5.1 Základní údaje o lesních pozemcích
Lesní pozemky tvoří pouze menší část lokality (asi 0,76 ha). Jde cíp lužního lesa
zasahující do ZCHÚ v severním výběžku lokality. Menší lesní pozemek se nachází v JZ cípu
ZCHÚ, zde je však v současnosti louka. Lesní pozemky kde není les, je vhodné zachovat jako
bezlesí.
Základní údaje o lesních
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
1214 - Luhačovice
0,3887 ha
1. 1. 2004 do 31. 12. 2013
Soukromí vlastníci
Soukromí vlastníci

Přehled výměr a zastoupení souborů lesních typů
Přírodní lesní oblast: 38 - Bílé Karpaty a Vizovické vrchy
Soubor lesních
Přirozená dřevinná skladba
Název SLT
typů (SLT)
SLT (Plíva 1971)
2H
Hlinitá (sprašová) buková
DBZ 6 BK 3 HB 1 LP
doubrava
2B
Bohatá buková doubrava
DBZ 6 BK 3 HB 1 LP
BŘK JV
3D
Obohacená dubová bučina
BK 6 LP 2 DBZ 2 JV JD

Výměra (ha)
0,3887

47%

0,2651

32%

0,1656

21%

Porovnání přirozené a současné skladby lesa 2H (přirozené zastoupení dle Plíva 1971)
Současné
Současné
Přirozené
Zkratka
Název dřeviny
zastoupení (ha)
zastoupení (%)
zastoupení (ha)
Jehličnany
Listnáče
DBZ
dub zimní
příměs
méně než 1%
0,23 ha
BK
buk lesní
příměs
méně než 1%
0,12 ha
HB
habr obecný
příměs
méně než 1%
0,04 ha
LP
lípa malolistá
příměs
méně než 1%
příměs
JS
Jasan ztepilý
0,23 ha
60%
KL
javor klen
0,12 ha
30%
10%
OL
olše lepkavá
0,04 ha
Porovnání přirozené a současné skladby lesa 2B (přirozené zastoupení dle Plíva 1971)
Současné
Současné
Přirozené
Zkratka
Název dřeviny
zastoupení (ha)
zastoupení (%)
zastoupení (ha)
Jehličnany
Listnáče
DBZ
dub zimní
0
0
0,16 ha
BK
buk lesní
0
0
0,08 ha
HB
habr obecný
0
0
0,02 ha
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Podíl (%)

Přirozené
zastoupení (%)

60
30
10
příměs
-

Přirozené
zastoupení (%)

60
30
10
12

LP
BŘK
JV

lípa malolistá
jeřáb břek
javor mléč

0
0
0

0
0
0

příměs
příměs
příměs

Porovnání přirozené a současné skladby lesa 3D (přirozené zastoupení dle Plíva 1971)
Současné
Současné
Přirozené
Zkratka
Název dřeviny
zastoupení (ha)
zastoupení (%)
zastoupení (ha)
Jehličnany
JD
jedle bělokorá
0
0
příměs
Listnáče
BK
buk lesní
0
0
0,10 ha
LP
lípa malolistá
0
0
0,03 ha
DBZ
dub zimní
0
0
0,03 ha
JV
javor mléč
0
0
příměs

příměs
příměs
příměs

Přirozené
zastoupení (%)
příměs
60
20
20
příměs

Příloha:
Příloha č. M4 – Typologická lesnická mapa

2.5.2 Základní údaje o nelesních pozemcích
Podstatná část nelesních pozemků je tvořena lučními porosty rozkládající se
především v západní polovině lokality. Jde o jednu velkou louku podél toku Ovčírky a menší
louku v JZ výběžku lokality. Obě louky nejsou floristicky nijak zajímavé. V severní části
největší louky je neaktivní sesuv s vlhkomilnou vegetací. Pozemky patří drobným soukromým
vlastníků. Nicméně jsou obhospodařovány společně strojním sečením 2x ročně.
Pro předmět ochrany je důležitý způsob obhospodařování luk, zejména způsob
sečení. Potřebné je se kosit porosty ručně nebo lištovou sekačkou se zvýšenou lištou
nejméně 10 cm nad půdním povrchem. Termín kosení je nutné stanovit tak, aby nebylo
přílišné vlhko (po dešti, za deště) kdy jsou obojživelníci více aktivní a migrují. Vzniklou
biomasu je potřeba odstranit.
Menší část nelesních pozemků tvoří křovinaté porosty především při JV straně ZCHÚ.
Jde porosty, kde dominuje trnka obecná (Prunus spinosa), hloh (Cratageus sp.), svída krvavá
(Cornus sanguinea), bez černý (Sambucus nigra), růže šípková (Rosa canina). V porostu jsou
ojedinělé solitérní stromy (dub, bříza). Tyto plochy jsou v těsné blízkosti vodních ploch a
bezesporu jsou jedním z míst zimování předmětu ochrany.
Na zanedbatelné ploše ZCHÚ je pole soukromého vlastníka. Rozkládá se na terase
nad svahem v JV části lokality. Ve stejném prostoru je malý ovocný sad (slivoň).
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2.5.3 Základní údaje o vodních tocích
ZCHÚ prochází vodní tok Ovčírka, který tvoří její přirozenou páteř. Část toku, která je
v ZCHÚ, je regulovaná s vysazenými břehovými porosty. Správcem toku (LČR OST Vsetín) bylo
provedeno odstraněním betonových migračních bariér a jejich nahrazení kamennými splazy.
Rovněž byla provedena rekonstrukce břehových porostů s odstraněním monokultur jasanu.
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

Ovčírka
4-13-01-097
1 – 1,7
408870000100
8,2 řkm
páteřní tok základního hydrologického povodí
LČR OST Vsetín
-

2.5.4 Základní údaje o rybnících
V zájmovém území je soustava 4 rybníků. Všechny rybníky vlastní obec Šumice. Tři
rybníky od jihu jsou užívány MRS Uherský Brod a na severním rybníku hospodaří obec
Šumice. Na tomto rybníce je vyhlášen revír, ostatní tři rybníky užívané MRS jsou rybochovná
zařízení. Jeden z těchto tří rybníku je dlouhodobě neobhospodařován. Vlastnické vztahy a
užívání u třech rybníků, jež užívá MRS jsou nevyjasněné a dlouhodobě (desítky let) jsou
předmětem vyjednávání mezi MRS a obcí Šumice.
Rybník v severní části lokality (první rybník od severní hranice ZCHÚ). Rybník byl v
letech 2002/03 revitalizován a vznikl propojením dvou již nefunkčních rybníků. Doba
udržitelnosti projektu, z nějž byla revitalizace financována, končí v roce 2003. Obecní rybník
má funkci rekreační, retenční ale i hospodářskou. Litorální porosty jsou velmi slabě vyvinuté
a pobřežní porosty rovněž. V době návštěvy byl i velmi sporadický dřevinný břehový porost
odstraněn (jaro 2012). V rybníce je povolen chov dravých ryb (candát). Podle sdělení majitele
rybníka (obec Šumice) nebyl doposud rybník vypuštěný a nebyl proveden výlov. Dá se
předpokládat výskyt kapra, případně jiných druhů ryb, jež nejsou ve stanovené rybí obsádce.
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
Plán péče o přírodní památku Ovčírka na období 2012 - 2022

Ovčírka (obecní rybník)
2
5 013 m
2
5 003 m
2
do 10 m
1,5 m (odhad)
2,5 m (odhad)
extenzivní
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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

není
Obec Šumice
Obec Šumice
Číslo pořadové 48, číslo evidenční 13 761 001
Obec Šumice, pan Pípal
Ka(1) 500ks, Ka(2) 100ks, Ca (1) 100ks,
C(2-n) 30Ks, L (2) 100 ks
-

Menší rybník ve střední části lokality s extenzivním chovem ryb (druhý rybník od
severní hranice ZCHÚ). Rybník je silně zazemněný s bohatými porosty tvrdé i měkké litorální
vegetace. Břehové porosty rovněž silně vyvinuty. Podle ústního sdělení hospodáře MRS (pan
Břetislav Čaňo) se zde dlouhodobě nehospodaří a ani to není plánováno. Pro předmět
ochrany velmi perspektivní plocha.
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

Šumice 3
2
2 192 m
2
1192 m
2
asi 1000 m
0,7 m (odhad)
1 m (odhad)
Nehospodaří se
extenzivní
není
Obec Šumice
MRS Uherský Brod
není, (rybochovné zařízení)
MRS Uherský Brod, pan Kramný
-

Rybník v jižní polovině lokality s extenzivním chovem ryb (třetí rybník od severní
hranice ZCHÚ). Rybník je využíván pro extenzivní vícehorkový chov ryb – chovné zařízení
MRS. Je zde chov kapra K3. Břehové porosty slabě vyvinuty, litorální porosty prakticky žádné.
Podle ústního sdělení hospodáře MRS (pan Břetislav Čaňo) je rybník slovován a vypouštěn
jednou za cca 5 let.
Název rybníka (nádrže)
Katastrální plocha
Využitelná vodní plocha
Plocha litorálu
Průměrná hloubka
Maximální hloubka
Postavení v soustavě
Manipulační řád
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Šumice 2
2
3 428 m
2
3 428 m
2
0m
1 m (odhad)
2 m (odhad)
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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

vícehorkové (5 let)
extenzivní
není
Obec Šumice
MRS Uherský Brod
není, (rybochovné zařízení)
MRS Uherský Brod, pan Kramný
K (3) 100Kg
-

Rybník v jižní polovině lokality s extenzivním chovem ryb (čtvrtý rybník od severní
hranice ZCHÚ, první od jižní hranice). Rybník je využíván pro chov ryb – chovné zařízení MRS.
Je zde chov kapra K1. Břehové porosty vyvinuty pouze na západní straně rybníka, menší
litorální porosty na severní straně. Podle ústního sdělení hospodáře MRS (pan Břetislav
Čaňo) je rybník vypouštěn a slovován každý rok v říjnu a ještě na podzim opět napouštěn.
Násada K0 je vysazována v měsíci květnu a v říjnu jsou ryby slovovány. Přírustek je však
podprůměrný (údajně „divná voda“). V době návštěvy (březen 2012) byl však rybník
vypuštěn.
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
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Šumice 1
2
3169 m
2
3119 m
2
asi 50 m
1 m (odhad)
2 m (odhad)
jednohorkové
extenzivní
Obec Šumice
MRS Uherský Brod
není, (rybochovné zařízení)
MRS Uherský Brod, pan Kramný
K (1), 1000ks
-
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2.5.5 Přehled dílčích ploch
Pro potřeby ochrany přírody je území rozděleno na 15 dílčích ploch. Plochy jsou dále
rozděleny do tří skupin. Plochy A jsou vodní biotopy (rybníky, tůně). Plochy B tvoří trvalé
travní porosty a keřové společenstva. Plocha C je tvořena lesem. Při rozdělování ZCHÚ do
dílčích ploch jsme vycházeli především z charakteru biotopu, konfigurace terénu a vedení
cest.
Rybníky a tůně
Dílčí plocha A 1 (0,523 ha)
Plocha je tvořena rybníkem a břehovými porosty. V rybníce probíhá jednohorkové
extenzivní hospodaření (K1 1000ks). Násada je vysazována v květnu a slovována v říjnu. Po
slovení je rybník znovu ještě na podzim napuštěn. S vodní hladinou není jinak manipulováno.
Na jaře 2012 byl však rybník vypuštěný. Břehové porosty jsou poměrně bohaté na východní
straně rybníka. Jinak bez břehových porostů. Travní porosty pravidelně sečeny. Břehové
porosty tvoří především vrba (Salix sp.) a olše lepkavá (Alnus glutinosa). V severovýchodní
části rybníka je vyvinutý litorální porost. Zbytek rybníka je prakticky bez litorálních porostů.
Břehy jsou poměrně příkré, pouze v severní a východní části jsou břehy pozvolnější. Rybník
užívá MRS Uh. Brod, vlastníkem je obec Šumice. Pro předmět ochrany je rybník v tomto
stavu nevhodný.
Dílčí plocha A 2 (0,49 ha)
Jde o druhý rybník z jihu s břehovými porosty. V rybníce probíhá extenzivní
vícehorkové (cca 5) hospodaření (K3 100kg). Břehové porosty (Salix sp.) jsou vyvinuty málo,
západní strana rybníka je bez břehových porostů. Břehy jsou příkré, litorální porosty nejsou
vyvinuty. Pro předmět ochrany je rybník v tomto stavu nevhodný. Travní porosty na březích
pravidelně sečeny. Rybník užívá MRS Uh. Brod, vlastníkem je obec Šumice.
Dílčí plocha A 3 (0,40 ha)
Menší rybník ve střední části ZCHÚ s bohatě vyvinutými břehovými porosty tvořené
především vrbou (Salix sp.) a z menší části olší lepkavou (Alnus glutinosa). Tyto porosty
přecházejí do vodní plochy. Litorální porosty jsou vyvinuté, dominuje v nich orobinec širolistý
(Typha latifolia). V rybníce probíhá velmi extenzivní chov ryb (podle vyjádření hospodáře se
prakticky nehospodaří). Pro předmět ochrany perspektivní a do budoucna vhodná plocha.
Rybník užívá MRS Uh. Brod, vlastníkem je obec Šumice. Z východu navazuje starý, již úplně
zazemněný malý rybníček (patrno již pouze podle zbytku betonové hráze a požeráku).
Dílčí plocha A 4 (0,90 ha)
Největší rybník v ZCHÚ v severní části lokality. V roce 2002/03 revitalizován.
Vlastníkem i uživatelem je obec Šumice. V rybníce probíhá extenzivní chov ryb. Rybník od
roku 2003 nebyl vypuštěn a sloven. Povolen je chov candáta. Dá se předpokládat výskyt
kapra, případně jiných druhů ryb, jež nejsou ve stanovené rybí obsádce. Břehové porosty
jsou velmi slabě vyvinuty. Perspektivně se jeví severní a východní část rybníka, kde jsou
pozvolnější břehy a objevuje se litorální vegetace (Juncus sp.) i břehové porosty.
V severovýchodní části navazuje menší mokřad s tůněmi.
Plán péče o přírodní památku Ovčírka na období 2012 - 2022
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Dílčí plocha A 5 (0,17 ha)
Malá odkalovací nádrž v severní části lokality. Vyvinuty jsou břehové porosty i
litorální vegetace. Do nádrže ústí náhon z potoka Ovčírky a odtok z menších tůní v sousední
dílčí ploše. Z nádrže voda odtéká do sousedního rybníka nebo přes dlužovou stěnu zpět do
recipientu (potok Ovčírka).
Dílčí plocha A 6 (0,52 ha)
Mokřadní plocha se dvěma propojenými na sebe navazujícími záchytnými tůněmi
s bohatou litorální vegetací. Tůně byly vybudovány v roce 2002/03. Tůně jsou plněny
drobným vodním tokem, přicházejícím z navazující strže. V létě tento tok občas vysychá. Ze
spodní tůně odtéká voda drobným vodním tokem do nádrže v sousední dílčí ploše. Na
vodním toce jsou vybudovány drobné přehrážky (horizontálně uložené dřevěná kulatina) pro
zadržení vody v mokřadu. Horní tůň je poměrně sině zarostlá a zastíněná stromy (Salix
fragilis). V porostu křovin se vyskytuje poměrně hojně dřín obecný (Cornus mas).

TTP a keřové porosty
Dílčí plocha B 1 (2,76 ha)
Plocha s TTP strojně sečená 2x ročně v celé ploše najednou. Pozemky jsou drobných
vlastníků, uživatelem je místní zemědělský podnik. Jde o nejrozsáhlejší plochu s TTP
v lokalitě. Plocha je protáhlého tvaru a rozprostírá se podél páteřního vodního toku. Na ploše
je několik solitérních vrb (Salix fragilis). Ve střední části mohutná, stará, rozlámaná hrušeň.
Plochou prochází polní cesta.
Dílčí plocha B 2 (0,81 ha)
Plocha v JZ cípu ZCHÚ na mírně ukloněném východně orientovaném svahu. Jde o
louku sečenou 2x ročně celá v jednom termínu. Plochu ze S obklopuje les. Z jihu navazuje
další louka. Jižní stranou plochy prochází polní cesta a podél ní je mez s ovocnými stromy
(slivoň). Východní část louky je na lesním pozemku.
Dílčí plocha B 3 (0,37 ha)
Menší plocha protáhlého tvaru na mírně ukloněném východně orientovaném svahu.
Porost tvořen starým opuštěným ovocným sadem slivoní s hustým zapojeným podrostem
(Prunus sp.). Ojediněle je zde dub (Quercus sp.). V severní části plochy skupinka vzrostlých
dubů. Z východní strany na plochu navazuje louka, ze západní z části les a z části rovněž
louka.
Dílčí plocha B 4 (0,06 ha)
Menší plocha s vlhkomilnou vegetací. Plocha je tvořena sesuvem malého rozsahu.
V akumulační části sesuvu několik keříku trnky obecné (Prunus spinosa).
Dílčí plocha B 5 (0,75 ha)
Plocha v severním výběžku lokality. Jde o lesní a keřové porosty v nivě potoka Ovčírka
a na východní straně příkrých na svazích. Plochou protéká potok a náhon. V dřevinné skladbě
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dominuje olše lepkavá (Alnus glutinosa), javor babyka (Acer campestre). V podrostu zejména
bez černý (Sambucus nigra).
Dílčí plocha B 6 (0,50 ha)
Plocha protáhlého tvaru s 2x ročně sečeným trvalým travním porostem oddělující
rybník od louky a následně pole. Plocha je na mírně ukloněném západně orientovaném
svahu. Navazující louka má ochranou funkci proti splachům agrochemikálií z navazujích polí.
Plochou prochází častěji kosený pás, který slouží jako cesta pro pěší (rekreační funkce
sousedního rybníku).
Dílčí plocha B 7 (0,27 ha)
Menší plocha tvořící závěr strže přicházející od východu. V minulosti zde patrně byla
menší vodní nádrž (odkalovací funkce?), která je již úplně zazemněna splachy z polí. Nicméně
hráz je dobře patrná. Vegetace je tvořena především vzrostlými stromy (Salix sp.), které se
nachází po obvodu bývalé nádrže. Plochou prochází ze strže drobný vodní tok a ústí do
rybníka. Zbytky betonové malé hráze a kovového požeráku.
Dílčí plocha B 8 (0,85 ha)
Plocha v JV části lokality na západně ukloněných svazích. Na ploše je mozaika
keřových porostů, travních porostů a solitérních dřevin (Betula pendula, Quercus sp.). Na
horní straně svahu menší zemědělské políčko a obhospodařovaný extenzivní sad bez tržní
produkce. Plocha sousedí z V s rozlehlým polem a ze Z s rybníkem. V jižní části plocha
přechází v malý lesík (Alnus glutinosa, Salix sp., Pinus silvestris, Populus sp.)
Dílčí plocha B 9 (1,12 ha)
Plocha táhnoucí se v SJ směru přes celou ZCHÚ. Tvoří ji vodní tok Ovčírka s břehovými
porosty a polní zpevněná cesta. Koryto potoka i břehové porosty byly v nedávné době
revitalizovány.

Les
Dílčí plocha C 1 (0,37 ha)
Plocha v severním výběžku ZCHÚ. Část plochy je v nivě potoka a část na příkrém
západně orientovaném svahu. Plochou prochází lesní cesta, potok Ovčírka a náhon k rybníku.
Menší část plochy na Z straně je lesní pozemek, jinak převážně TTP. V dřevinné skladbě je
zastoupen javor mléč (Acer platonoides), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), topol (Populus
sp.), buk lesní (Fagus sylvatica), dub (Quercus sp.), vrba křehká (Salix fragilis). V porostu
křovin se vyskytuje dřín obecný (Cornus mas).
Příloha:
Příloha č. T 2 - Popis dílčích ploch a výčet plánovaných zásahů v nich
Příloha č. M3 - Rozložení dílčích ploch v ZCHÚ
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3. Plán zásahů a opatření
3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ
3.1.1 Rámcové zásady péče o území
Pro předmět ochrany je zásadní existence vhodného biotopu. V ZCHÚ Ovčírka je
soustava rybníků využívaných pro chov ryb (jeden rybník je revír). Přesto je zde několik
vhodných vodních ploch pro život a rozmnožování kuňky ohnivé. Jedná se především o
mokřad s tůněmi v S části ZCHÚ a rybník Šumice 3, který je nevyužívaný a má bohaté litorální
i břehové porosty. V tomto rybníce je potřebné zachovat stávající režim. Ostatní tři rybníky
však nejsou pro předmět ochrany vhodným stanovištěm a je nutné nalézt kompromisní
řešení mezi jejich hospodářským využitím a ekologickými nároky kuňky ohnivé. V těchto
třech rybnících je tedy třeba udělat několik opatření, která podmínky pro předmět ochrany
zlepší a nevyloučí ani zásadně neomezí jejich hospodářské využití.
V prvé řadě je nutné vyloučit dravé druhy ryb, zejména v rybníce Ovčírka při S straně
ZCHÚ kde je povolen chov candáta. Dále je nutné umožnit rozvoj litorálu. To znamená
modelovat dno rybníků tak, aby vznikly prosluněné, vegetací zarostlé mělčiny s hloubkou do
30cm (ideálně až na 20% plochy rybníka). Nutné je zamezit manipulaci s vodní hladinou od
března do poloviny dubna a zajistit napuštění rybníků ještě na podzim po jejich případném
výlovu. Pokud bude rybníky vypuštěn, je potřebné zachovat alespoň v nejnižší části nejméně
30 cm hloubky vody na ploše nejméně 25 m2 (možnost rozmnožování obojživelníků a
dokončení metamorfózy obojživelníků - kuňka se rozmnožuje po celý rok).
V ideálním případě by měla v rybnících být normální (nezhuštěná) polykulturní rybí
obsádka s vyloučením dravých druhů ryb. Býložravé druhy ryb by měly být vysazovány
v takové míře, aby neredukovaly litorální porosty ale ani neumožnily jejich větší expanzi.
Celá problematika stanovení vhodné rybí obsádky je poměrně složitá a v praxi je
otázkou několika let správné vyvážení rybí obsádky. Každoročně je třeba hodnotit vývoj
situace a rybí obsádku podle vývoje upravit.
a) péče o biotop
Kuňka ohnivá 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 ohnivá 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 (800 m, většina
populace se pohybuje do 250 m od vodní plochy).
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Rybníky – Vzhledem k tomu, že chráněná území vymezená pro kuňku obecnou 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 –
v jednom roce odbahňovat pouze jeden rybník. Termín je nutné volit s ohledem na
rozmnožování obojživelníků (říjen, listopad) a rybník ještě před zimou napustit.
Menší vodní plochy bez rybí osádky – tyto vodní plochy mají často tendenci rychle zarůstat a
zazemňovat se, ať už litorální vegetací, nebo expanzí břehových porostů. Je proto nutné je
pravidelně kontrolovat a v případě potřeby redukovat litorální a břehový porost. Tůně je
optimální udržovat částečně zarostlé ponořenou vegetací, případně částečně zastíněné
dřevinami. Napadané listí zhoršuje kyslíkové podmínky (tím eliminuje nebo alespoň
potlačuje ryby), je zdrojem organické hmoty jako počátku potravního řetězce pro dospělce
(rozvoj komářích larev jako hlavní potravy dospělce), tvoří dobrý úkryt především pro larvy a
zabraňuje rozvinutí vodní makrovegetace (především orobince), který zazemňuje tůně
podstatně rychleji než spadané listí. Pokud vegetace vodní sloupec zcela proroste nebo
vrstva listí vystoupí do poloviny vodního sloupce, přestávají být takové tůně vhodné.
Údržbou se rozumí odstraňování přebujelé vodní vegetace, napadaného listí, sedimentu a
případné prohlubování tůně nebo vytvoření tůní nových tam, kde se změnil hydrologický
režim. Rovněž je nutno průběžně odstraňovat křovinnou a stromovou vegetaci, která by tůně
příliš zastiňovala.
Trvalé travní porosty – Na loukách v bezprostřední návaznosti na rozmnožovací plochy je
vhodné aplikovat ruční kosení nebo extenzivní pastvu. Na kosení vzdálenějších porostů (do
ca 100 m) je nutno používat vysoko nastavitelnou lištu – nejlépe 15 cm, a to především
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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 lokalitu.
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.
Lesní pozemky - 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, zejména
pak v blízkosti vodotečí, které napájejí chráněné území. Každá navrhovaná oprava
nezpevněné zvodněné lesní cesty či zvodněného příkopu podél zpevněné, anebo
nezpevněné účelové cesty v dosahu akčního radia kuňky, by měla být individuálně
posouzena ve spolupráci s majiteli či uživateli pozemků. Lesní pozemky, kde není
v současnosti lesní porost, je vhodné zachovat jako bezlesí.
Koryto potoka a břehové porosty – břehové porosty je možné v rámci prosvětlení
mokřadních luk prořezat. Koryto potoka by v ideálním případě mělo být ponecháno
přirozenému vývoji. Je vhodné podpořit vznik meandrů, tůní a rozlivů na okolní louky.

b) péče o druh - kuňka ohnivá (Bombina bombina)
Péče o druh spočívá především v udržení a péči o jeho biotop. V zásadě jsou důležité
především čtyři faktory:
1. Přítomnost mělčin zarostlých litorální vegetací ve vodních plochách (nezastíněné,
mělké s dostatečnou rozlohou a vhodně orientované).
2. Stabilní vodní hladina v době rozmnožování (zákaz manipulace s vodní hladinou
v rybnících od poloviny března do poloviny července).
3. Vhodná rybí obsádka (nezhuštěná s vyloučením dravých druhů ryb).
4. Vyloučen je chov vodní drůbeže
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3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území
Rybníky a tůně
Dílčí plocha A1 (0,53 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 poloviny dubna.
 Po výlovu musí být rybník na vodě do konce listopadu a po dobu vypuštění zajištěna
minimální hloubka vody 30 cm na ploše alespoň 25m2.
 Normální rybí obsádka (nikoli zhuštěná) s vyloučením dravých druhů ryb.
 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).
 Při nadměrném rozvoji submerzní vegetace (zárůst více než 20 % využitelné vodní
plochy) je možné její omezení mechanicky letním kosením (koncem května, začátkem
června) nebo pomocí biomelioračního zásahu (nasazení řízené obsádky amura).
 Travnaté břehy rybníka nesekat.
 Ostatní travnaté plochy v dílčí ploše sekat 1x ročně v období červen – září s lištou
zvednutou nejméně 15 cm nad půdní povrch. Sekat za sucha. Biomasu odstranit
(neházet do rybníka).
 Jednou za 3 roky prořezávat břehový porost tak, aby nestínil litorální zóny se submerzní
vegetací a zaujímal max. 1/4 obvodu vodní plochy (S a V strana rybníka).
 Je vyloučeno použití jakýchkoli chemických látek bez souhlasu orgánu ochrany přírody.
 Odbahňování musí předcházet projekt a biologického hodnocení.

Dílčí plocha A2 (0,49 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 poloviny dubna.
 Po výlovu musí být rybník na vodě do konce listopadu a po dobu vypuštění zajištěna
minimální hloubka vody 30 cm na ploše alespoň 25m2.
 Normální rybí obsádka (nikoli zhuštěná) s vyloučením dravých druhů ryb.
 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).
 Při nadměrném rozvoji submerzní vegetace (zárůst více než 20 % využitelné vodní
plochy) je možné její omezení mechanicky letním kosením (koncem května, začátkem
června) nebo pomocí biomelioračního zásahu (nasazení řízené obsádky amura).
 Travnaté břehy rybníka nesekat.
 Ostatní travnaté plochy v dílčí ploše sekat 1x ročně v období červen – září s lištou
zvednutou nejméně 15 cm nad půdní povrch. Sekat za sucha. Biomasu odstranit
(neházet do rybníka).
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Jednou za 3 roky prořezávat břehový porost tak, aby nestínil litorální zóny se submerzní
vegetací a zaujímal max. 1/4 obvodu vodní plochy (S a V strana rybníka).
Je vyloučeno použití jakýchkoli chemických látek bez souhlasu orgánu ochrany přírody.
Odbahňování musí předcházet projekt a biologického hodnocení.

Dílčí plocha A3 (0,40 ha)
Varianta I. – ukončení hospodaření






Ukončení hospodaření
Provést výlov a modelaci dna tak aby vznikly rozsáhlé mělčiny (S strana nebo i uprostřed
rybníka) na asi 50% plochy. Ještě na podzim po výlovu opět napustit a dál s vodní
hladinou nemanipulovat.
Opětovně ryby nevysazovat.
Jednou za 3 roky prořezávat břehový porost tak, aby nestínil litorální zóny se submerzní
vegetací a zaujímal max. 1/4 obvodu vodní plochy (S a V strana rybníka).
Každoročně sledovat postup zazemňování a v případě že vegetace vodní sloupec zcela
proroste nebo vrstva listí vystoupí do poloviny vodního sloupce přistoupit k
odstraňování přebujelé vodní vegetace, napadaného listí, sedimentu a případnému
prohlubování.

Varianta II. – extenzivní chov
Tato varianta je akceptovatelná pokud se současně budou realizovat zásahy v sousední dílčí
ploše B7, zejména vytvoření tůně a redukce dřevin (omezení zastínění).












Extenzivní chov ryb bez přikrmování a hnojení.
Rybí obsádka nezhuštěná s vyloučením dravých ryb.
Je možné hospodařit jednohorkovým i vícehorkovým způsobem.
S vodní hladinou se nesmí manipulovat od poloviny března do poloviny dubna.
Po výlovu musí být rybník na vodě do konce listopadu a po dobu vypuštění zajištěna
minimální hloubka vody 30 cm na ploše alespoň 25m2.
Na nejméně 20% plochy v severní části modelovat dno tak, aby vznikly mělčiny a
vytvořila se submerzní litorální vegetace. Omezení šíření vegetace dále do rybníka je
možné vytvořením prudkého schodu do větší hloubky dna (více než 1m).
Každoročně sledovat postup zazemňování a v případě že vegetace vodní sloupec
v litorálu zcela proroste nebo vrstva listí vystoupí do poloviny vodního sloupce přistoupit
k odstraňování přebujelé vodní vegetace, napadaného listí, sedimentu a případnému
prohlubování (letní kosení rákosin = ústup, zimní kosení rákosin = šíření).
Jednou za 3 roky prořezávat břehový porost tak, aby nestínil litorální zóny se submerzní
vegetací a zaujímal max. 1/4 obvodu vodní plochy (S a V strana rybníka).
Travnaté břehy rybníka nesekat.
Ostatní travnaté plochy v dílčí ploše sekat 1x ročně v období červen – září s lištou
zvednutou nejméně 15 cm nad půdní povrch. Sekat za sucha. Biomasu odstranit
(neházet do rybníka).
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Dílčí plocha A4 (0,90 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 poloviny dubna.
 Po výlovu musí být rybník na vodě do konce listopadu a po dobu vypuštění zajištěna
minimální hloubka vody 30 cm na ploše alespoň 25m2.
 Normální rybí obsádka (nikoli zhuštěná) s vyloučením dravých druhů ryb.
 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).
 Při nadměrném rozvoji submerzní vegetace (zárůst více než 20 % využitelné vodní
plochy) je možné její omezení mechanicky letním kosením (koncem května, začátkem
června) nebo pomocí biomelioračního zásahu (nasazení řízené obsádky amura).
 Travnaté břehy rybníka nesekat.
 Ostatní travnaté plochy v dílčí ploše sekat 1x ročně v období červen – září s lištou
zvednutou nejméně 15 cm nad půdní povrch. Sekat za sucha. Biomasu odstranit
(neházet do rybníka).
 Jednou za 3 roky prořezávat břehový porost tak, aby nestínil litorální zóny se submerzní
vegetací a zaujímal max. 1/4 obvodu vodní plochy (S a V strana rybníka).
 Je vyloučeno použití jakýchkoli chemických látek bez souhlasu orgánu ochrany přírody.
 Odbahňování musí předcházet projekt a biologického hodnocení.
Dílčí plocha A5 (0,17 ha)
 S vodní hladinou se nesmí manipulovat od poloviny března do konce září.
 Při nadměrném rozvoji submerzní vegetace (zárůst více než 20 % využitelné vodní
plochy) je možné její omezení mechanicky letním kosením (koncem května, začátkem
června) nebo pomocí biomelioračního zásahu (nasazení řízené obsádky amura).
 Travnaté břehy rybníka nesekat.
 Jednou za 3 roky prořezávat břehový porost tak, aby nestínil litorální zóny se submerzní
vegetací a zaujímal max. 1/4 obvodu vodní plochy (S a V strana rybníka).
 Je vyloučeno použití jakýchkoli chemických látek bez souhlasu orgánu ochrany přírody.
 Při odbahňování je nutné modelovat litorální zóny tak aby vznikly mělčiny alespoň na
20% plochy a mohla se zde vyvinout submerzní litorální vegetace.
 Nevysazovat ryby.
Dílčí plocha A6 (0,52 ha)
 Z horní tůně odtěžit část sedimentu a odstranit většinu dřevin, ponechat pouze několik
keřů při východní straně tůně.
 Každých 5 let prořezat dřeviny tak aby pokrývali asi 40% plochy a nezastiňovali příliš
tůně.
 Každoročně sledovat postup zazemňování tůní a v případě, že vegetace vodní sloupec
zcela proroste nebo vrstva listí vystoupí do poloviny vodního sloupce přistoupit k
odstraňování přebujelé vodní vegetace, napadaného listí, sedimentu a případnému
prohlubování.
 Tůně obnovovat v období od konce září do konce listopadu.
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Zvýšit vodní hladinu pomocí utěsnění popřípadě zvýšení dlužové stěny (výška hladiny
alespoň 0,5 v nejhlubší části).

TTP a keřové porosty
Dílčí plocha B1 (2,74 ha)




Kosení 1-2x ročně v termínu od května do konce října v časoprostorové mozaice.
Kosení provádět za sucha (migrace obojživelníků) ručně vedenou listovou sekačkou
s lištou zvednutou na nejméně 15 cm nebo ručně.
Biomasu odvézt nebo na vhodném místě deponovat.

Dílčí plocha B2 (0,75 ha)




Kosení 1-2x ročně v termínu od května do konce října v časoprostorové mozaice.
Kosení provádět za sucha (migrace obojživelníků) ručně vedenou listovou sekačkou
s lištou zvednutou na nejméně 15 cm nebo ručně.
Biomasu odvézt nebo na vhodném místě deponovat.

Dílčí plocha B3 (0,40 ha)


Bez zásahu

Dílčí plocha B4 (0,06 ha)




Kosení jednou ročně v září až říjnu ručně kosou nebo křovinořezem.
Kosit za sucha (migrace obojživelníků).
Biomasu odvézt nebo na vhodném místě deponovat mimo tuto dílčí plochu.

Dílčí plocha B5 (0,75 ha)


Bez zásahu

Dílčí plocha B6 (0,50 ha)




Kosení 1-2x ročně v termínu od května do konce října v časoprostorové mozaice.
Kosení provádět za sucha (migrace obojživelníků) ručně vedenou listovou sekačkou
s lištou zvednutou na nejméně 15 cm nebo ručně.
Biomasu odvézt nebo na vhodném místě deponovat.

Dílčí plocha B7 (0,27 ha)


V místě bývalé nádrže (uprostřed dílčí plochy) vyhloubit tůni o hloubce do 1 m
s pozvolnými břehy (1:15) a rozloze přibližně 30 m2. Mělčiny do 30 cm hloubky by měly
být umístěny na S straně tůně a tvořit min. 40% její plochy. Břeh na J straně by měl být
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poměrně strmý (1:2-3). Tůň modelovat tak, aby byla při vyšších stavech vody plněna
protékajícím drobným vodním tokem (přelivem).
Vytěžený materiál odvézt mimo ZCHÚ. Část materiálu je možné uložit v místě staré
betonové hráze v severní části plochy (zamezení odtoku vody z tůně).
Odstranit starý kovový požerák („past“ na obojživelníky).
V okolí vzniklé tůně radikálně zredukovat dřeviny tak, aby vodní plocha byla z J a
Z osluněná.
Jednou za 5 let prosvětlovat porosty dřevin v okolí tůně (kuňka preferuje osluněné
mělčiny).
Pravidelně každý rok kontrolovat stav zazemnění a zarůstání tůně a nejbližšího okolí,
v případě nepříznivého vývoje tůň obnovovat a porosty dřevin redukovat.
Do tůně nevysazovat ryby!
Porosty dřevin, které nejsou v okolí tůně ponechat bez zásahu.

Dílčí plocha B8 (0,85 ha)





Travní porosty kosit jednou za dva roky v časoprostorové mozaice (každý rok pokosit ½
plochy v různých termínech)
Kosení provádět za sucha (migrace obojživelníků) ručně vedenou listovou sekačkou
s lištou zvednutou na nejméně 15 cm nebo ručně (kosa, křovinořez).
Jednou za 5 let prořezávka křovin na max. 50% pokryvnosti plochy.
Biomasu odvézt nebo na vhodném místě deponovat.

Dílčí plocha B9 (1,12 ha)



Břehové porosty v intervalu 5 let prořezávat v zimním období.
Cestu ponechat nezpevněnou.

Les
Dílčí plocha C (0,37 ha)





Na vhodném místě odstranit dřeviny a vybudovat mělkou tůni s pozvolnými břehy a
hloubkou do 50 cm a plochou alespoň 20 m2.
Postupovat dle LHP
Upřednostňovat podrostní a výběrnou těžbu
V příštím LHP plánovat přirozenou dřevinnou skladbu

Příloha:
Příloha č. T 2 - Popis dílčích ploch a výčet plánovaných zásahů v nich
Příloha č. M3 - Rozložení dílčích ploch v ZCHÚ
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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 3.1.2.). To znamená především optimalizaci
rybí obsádky (vyloučení dravých druhů ryb) a vytvoření mělčin s litorálními porosty. Není
možné udělit výjimku pro k aplikaci látek znečišťujících vodu (krmiva, hnojiva).
V ZCHÚ je možné v současném rozsahu využívat půdu k zemědělské produkci pro
vlastní potřebu (malé políčko a sad v JV části lokality). Vyloučit je však třeba užití biocidů
nebo jakýchkoliv jiných cizorodých látek.

3.3 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně
návrhu zásahů a přehledu činností
Ke stavební činnosti, terénním a vodohospodářským úpravám, k použití chemických
prostředků a změnám kultury pozemku v ochranném pásmu je nezbytný souhlas orgánu
ochrany přírody.

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

3.5 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území
Zařazení lesních pozemků v severní části lokality do lesů zvláštního určení. Podle § 8
odstavce 2 zákona číslo 89/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní
zákon) lze do lesů zvláštního určení zařadit lesy, u kterých veřejný zájem na zlepšení a
ochraně životního prostředí nebo jiný oprávněný zájem na plnění mimoprodukčních funkcí
lesa je nadřazen funkcím produkčním. Jde mj. o lesy v přírodních památkách.

3.6 Návrhy na vzdělávací využití území
Informační tabule
U cesty v místě jejího vstupu do ZCHÚ a u odpočívadla v severní části lokality by bylo
vhodné umístit informační tabuli o předmětu ochrany, hospodaření v rybnících a soustavě
chráněných území Natura 2000.
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Osvětová kampaň
Vzhledem k tomu, že lokalita má rekreační funkci (je užívána místními obyvateli
k procházkám, setkávání, v zimě k bruslení, pořádají se zde dětské rybářské závody, …) je
potřebné vybudovat v návštěvnících, vlastnících a uživatelích pozemků a rybníků kladný
vztah k předmětu ochrany. Doporučujeme vydat osvětový materiál a distribuovat ho do
domácností v obci Šumice, 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.

3.7 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) v přírodní památce a jejím OP
Orientační cena za provedení jednorázových zásahů a opatření v přírodní památce a
jejím OP je 174 650 Kč. Cena za regulační management je 445 120 Kč. Celkové orientační
náklady za celou dobu platnosti plánu péče jsou odhadnuty na 619 770 Kč.
V tabulkách níže je kalkulace hrubého odhadu nákladů bez DPH na provedení
asanačního a regulačního managementu za období platnosti plánu péče a přibližný ceník
zásahů. Při kalkulaci jsme vycházeli především z ceníku nákladů obvyklých opatření pro
žádosti OP ŽP podané v 14. Výzvě a z ceníku obvyklých nákladů AOPK 2009.
Kalkulace byla provedena tak, že o celou plochu ZCHÚ se stará a péči financuje orgán
ochrany přírody. V kalkulaci není počítáno se ziskem z těžby dřeva, pastvy, výroby sena a
podobně, ani s účastí vlastníků pozemků, kteří některé plochy v současnosti udržují na vlastní
náklady.
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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
kosení lehkou mechanizací
kosení těžkou mechanizací

45000 ha
30000 ha
35000 ha
18000 ha
12000 ha
10000 ha

asanace ostružiníku
výsadba keřů
výsadba stromů
ohrazení
vytvoření svahové stěny
vystavění kamenné stěny

30 m
80 kus
570 kus
200 m
1500 m3
4600 m3

kosení na podmáčených stanovištích
kácení do průměru 20cm
kácení do průměru 30 cm
kácení do průměru 40 cm
odstranění stařiny

+ 50%
100 kus
200 kus
350 kus
60000 ha

naučná tabule
osvětová kampaň
tvorba tůní (bagrováním)
odvoz zeminy
přehrazení kanálu

8000 kus
50000 akce
1500 m3
300 m3
10000 kus

Všechny jmenované zásahy nemusí být v ZCHÚ aplikovány.
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Ústní sdělení:
Barčík Jiří, Ing., Městský úřad Uh. Brod, Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení
státní správy v oblasti životního prostředí, ochrana vod, Město Uherský Brod, Masarykovo
nám. 100, 688 17 Uherský Brod
Bartoš Josef, ing., Obecní úřad Šumice, starosta.
Čaňo Břetislav, MRS Uh. Brod, hospodář, Nábřežní 625, 687 51 Nivnice
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
Šálek Pavel, 60/14 ZO ČSOP VIA Hulín, předseda.
Šimčík Petr, Městský úřad Uh. Brod, Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení státní
správy v oblasti životního prostředí, vedoucí, Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100,
688 17 Uherský Brod

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

Mapové podklady:
Základní mapa České republiky 1:25 000 číslo mapového listu: 25-34-21
Základní mapa České republiky 1:50 000 číslo mapového listu: Uherský Brod 25-343,
Quitt, E. (1977): Klimatické oblasti ČR - mapa 1:500 000. ČSAV, Brno
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4.3 Seznam používaných zkratek
C1 - Kriticky ohrožený druh podle Černého a červeného seznamu České republiky
C2 - Silně ohrožený druh podle Černého a červeného seznamu České republiky
C3 - Ohrožený druh podle Černého a červeného seznamu České republiky
C4 - Vzácnější taxony vyžadující další pozornost podle Černého a červeného seznamu České
republiky
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 hranic ZCHÚ i OP a vlastníků parcel dle digitalizovaného katastru nemovitostí
dne 11. 2. 2013.
Kontakt zpracovatele:
Mgr. Lenka Pavelčíková (Králová)
e-mail: pavelcikova.lk@seznam.cz
IČO: 86914987
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5. Fotodokumentace
Obr. 1: Ochranné pásmo se skládkou
dřeva a manipulačním prostorem.

Obr. 2: Ochranné pásmo se skládkou
dřeva a manipulačním prostorem.

Obr. 3: Dílčí plocha B1 – pravidelně
kosená louka.
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Obr. 4: Dílčí plocha B1, v pozadí
koryto potoka Ovčírka a rybníky

Obr. 5: Dílčí plocha B3 – starý sad
slivoní.

Obr. 6: Dílčí plocha B2 s menším
sadem slivoní.
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Obr. 7: Dílčí plocha B1, v pozadí
vypuštěný rybník – dílčí plocha A1.

Obr. 8: Dílčí plocha B9 – koryto
potoka Ovčírka.

Obr. 9: Dílčí plocha B9 – koryto
potoka Ovčírka s výpustí z rybníka.
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Obr. 10: Dílčí plocha B9 – koryto
potoka Ovčírka s kamenným prahem.

Obr. 11: Dílčí plocha B4 – menší
sesuv.

Obr. 12: Dílčí plocha B5 – náhon
z potoka Ovčírka.
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Obr. 13: Dílčí plocha C1.

Obr. 14: Dílčí plocha C1 – lesní cesta
zpevněná stavební sutí.

Obr. 15: Vlevo potok Ovčírka a
vpravo dlužová stěna v dílčí ploše A5.
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Obr. 16: Dílčí plocha A5.

Obr. 17: Dílčí plocha A5 – náhon
z potoka Ovčírka.

Obr. 18: Dílčí plocha A4 – rybářský
revír.
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Obr. 19: Dílčí plocha A4 – ústí přítoku
(místo vhodné pro modelaci dna a
vznik mělčiny).

Obr. 20: Dílčí plocha A4 – jižní část.

Obr. 21: Dílčí plocha A6 – rekreační
zóna.
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Obr. 22: Dílčí plocha A6 – příčné
přehrážky na odtoku z tůní.

Obr. 23: Dílčí plocha A6 – spodní tůň.

Obr. 24: Dílčí plocha A6 – spodní tůň.
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Obr. 25: Dílčí plocha A6 – horní
zarůstající tůň.

Obr. 26: Dílčí plocha A6 – horní
zarůstající tůň.

Obr. 27: Dílčí plocha A3 – rybník
s bohatými břehovými porosty
prakticky bez obhospodařování.
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Obr. 28: Dílčí plocha A3 – rybník
s bohatými břehovými porosty
prakticky bez obhospodařování.

Obr. 29: Starý požerák v dílčí ploše B7
a drobný tok ze strže.

Obr. 30: Dílčí plocha B7 – stará vodní
nádrž, místo vhodné pro hloubení
tůně.
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Obr. 31: Dílčí plocha B7 – zbytek
staré dlužové stěny.

Obr. 32: Dílčí plocha A2 – rybářské
zázemí.

Obr. 33: Dílčí plocha A10– slabě
vyvinuté břehové porosty.
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Obr. 34: Dílčí plocha A1 – vypuštěný
rybník (březen 2012). V severní části
zárodky litorální vegetace.

Obr. 36: Dílčí plocha B8.

Obr. 37: Dílčí plocha A1.
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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 – Vlastníci pozemků v ZCHÚ/OP
Příloha č. T 2 - Popis dílčích ploch a výčet plánovaných zásahů v nich

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