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1. Základní údaje o ZCHÚ
1.1 Základní identifikační údaje
Identifikační číslo: kategorie ochrany: Přírodní památka
název území: Údolí Bánovského potoka
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: Bánov 592021, Šumice 592676, Uherský Brod 592731
katastrální území: Bánov 600865, Šumice u Uh. Brodu 764230, Těšov 766828
GPS středu ZCHÚ: 49°0'20.217"N, 17°42'32.075"E
Příloha:
Příloha č. M1 - Orientační mapa s vyznačením hranic ZCHÚ
Příloha č. M4 – Karta EVL Údolí Bánovského potoka

1.3 Stručný popis území
Území se nachází asi 1 km S od Bánova; 3,5 km VJV od Uherského Brodu, v údolí
Bánovského potoka v nadmořské výšce 248 - 300 m n. m. ZCHÚ je tvořena třemi VKP
(Hradčovce – východ, Hradčovce – západ a Údolí Bánovského potoka). Většina plochy lokality
je v údolní nivě Bánovského potoka, která je obklopena intenzivně využívanými
zemědělskými pozemky a z menší části lesem. Potok je v ZCHÚ neregulován, přirozeně
meandruje a v jeho okolí je množství mokřin a drobných tůní. Porost tvoří vrby, topoly,
rákosiny a na svazích jsou křovinaté porosty trnky obecné (Prunus spinosa) a hlohu
(Cratageus sp.). Lokalita je protáhlého tvaru a zabírá plochu asi 21,6 ha. Páteř ZCHÚ tvoří
Bánovský potok. Část plochy je na J až Z ukloněných svazích Černé hory (319 m n. m.).
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1.4 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí
ZCHÚ Údolí Bánovského potoka se rozkládá v katastrálních územích Bánov 600865,
Šumice u Uh. Brodu 764230 a Těšov 766828. Celková rozloha je 21,6227 ha.
Tabulka s vymezením území podle současného stavu KN je z důvodu velkého objemu dat
umístěna v příloze č. T 2 - Vymezení území podle současného stavu KN.
Tabulka s vlastníky pozemků v ZCHÚ je z důvodu velkého objemu dat umístěna v příloze č. T
1 – Vlastnici pozemků v ZCHÚ.
Informace o vlastnících pozemků byly získány z internetového portálu ČÚZK - Nahlížení do
katastru nemovitostí (http://nahlizenidokn.cuzk.cz/) ve dnech 18. – 19. 3 2013.

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

1.5 Výměra území

lesní pozemky

ZCHÚ - plocha
v ha
0,6924

vodní plochy

3,2046

0,2126

trvalé travní porosty
orná půda
Ostatní zemědělské
pozemky

6,9321
4,2815

0,7839
22,8904

-

-

ostatní plochy

6,5113

2,8621

-

-

Druh pozemku

zastavěné
plochy a nádvoří
plocha celkem

21,6227 ha

OP - plocha v ha

Způsob využití pozemku ZCHÚ - plocha v ha

5,5184
zamokřená plocha

-

rybník nebo nádrž
vodní tok

3,2046

neplodná půda

0,4973

ostatní způsoby využití

6,0140

32,2674 ha
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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): CZ0723430 Údolí Bánovského potoka
Příloha:
Příloha č. M1 - Orientační mapa s vyznačením hranic ZCHÚ

1.7 Předmět ochrany ZCHÚ
1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu
Území dosud nebylo vyhlášeno – níže uvedený text je návrhem předmětu ochrany.
Předmětem ochrany jsou biotopy, v nichž žije a rozmnožuje se bourovec trnkový
(Eriogaster catax) a kuňka žlutobřichá (Bombina variegata).
Jde o xerotermní stráně se sukcesně nestálým křovinatým porostem s bohatým
zastoupením trnky obecné (Prunus spinosa) a hlohu (Cratages sp.) a o drobné lesní a luční
zvodněné deprese a mokřadní porosty a údolní Jasanovo olšové luhy v nivě Bánovského
potoka.

1.7.2 Hlavní předmět ochrany ZCHÚ – současný stav
Stav populace bourovce trnkového (Eriogaster catax) byl v roce 2010 i 2011 hodnocen
jako nepříznivý (U2). Na lokalitě nebyl provedeným inventarizačním průzkumem,
zaznamenán výskyt předmětu ochrany.
Stav populace kuňky žlutobřiché (Bombina variegata) je v roce 2011 hodnocen jako
nepříznivý (U2). Na lokalitě nebyl provedeným inventarizačním průzkumem, zaznamenán
výskyt předmětu ochrany.
název druhu

aktuální početnost
nebo vitalita
populace v ZCHÚ

stupeň
ohrožení *

bourovec trnkový
(Eriogaster catax)

nenalezen žádný
jedinec

§2, C1

kuňka žlutobřichá
(Bombina variegata)

nenalezen žádný
jedinec

§2, C1
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popis biotopu druhu

xerotermní stráně s roztroušenými
křovinami, případně křovinaté meze a
remízky
drobné lesní a luční tůňky, zatopené
příkopy, kaluže na lesních blátivých cestách,
louže na kalištích zvěře

3

areál

populace

stanoviště

Předpokládaný
vývoj

Stav z hlediska
ochrany

bourovec trnkový
(Eriogaster catax)

nepříznivý

nepříznivý

méně příznivý

méně příznivý

nepříznivý

kuňka žlutobřichá
(Bombina variegata)

nepříznivý

nepříznivý

méně příznivý

méně příznivý

nepříznivý

název druhu

Návrh managementu dle inventarizačních průzkumů:
a) bourovec trnkový (Eriogaster catax) - extenzivní management zabraňující další
sukcesi směrem k lesním typům vegetace nebo k hustě zapojeným porostům křovin.
Aplikace herbicidů na pastvinách je nepřípustná (Marhoul & Turoňová 2008).
b) kuňka žlutobřichá (Bombina variegata) - lokalita postrádá vhodné plochy pro stabilní
vývoj populace. Proto je nezbytné zbudovat několik vhodných vodních ploch. Pro jejich
zbudování se jako nejvhodnější jeví niva Bánovského potoka v západní části ZCHÚ, kde je v
současné době nárůst terestrické rákosiny. Při terénním mapování zde byly nalezeny zbytky
suchých a značně zazemněných tůněk. Druhé místo je pak v nivě u mostku přes potok asi v
polovině jižní strany (polní cesta z ZCHÚ ke komunikaci Uherský Brod – hranice se
Slovenskem).
Hodnocení populace bourovce trnkového a hodnocení celkového současného stavu jeho
biotopů je v souladu se stupnicí biomonitoringu (Dušek et al. 2007, Hejda 2007).
Inventarizační průzkum provedl Josef Moravec, Poradenská a konzultační činnost v oblasti
ekologie, Vrdy, Smetanovo náměstí 320, PSČ 285 71, IČ: 74907492, DIČ: CZ6509160790.
Hodnocení populace kuňky žlutobřiché 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.
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1.7.3 Obecný popis druhu/biotopu tvořící předmět ochrany

a) bourovec trnkový (Eriogaster catax)
Kategorie zákonné ochrany: silně ohrožený
Červený seznam ČR: kriticky ohrožený
Ekologie a biologie: bourovec trnkový u nás v minulosti žil v
řídkých teplých listnatých lesích v nížinách a pahorkatinách. Tyto
tzv. nízké a střední lesy byly obhospodařovány většinou
výmladkovým způsobem, případně se v nich pásl dobytek. Tento
typ hospodaření se dosud uchoval např. v jižním Bavorsku, kde
bourovec trnkový tyto biotopy stále obývá. Se změnou typu
hospodaření na vysokokmenné lesy u nás druh výrazně ustoupil.
Dnes je vázán především na xerotermní stráně s roztroušenými křovinami, případně
křovinaté meze a remízky. Druh vytváří lokální izolované populace, což je dáno především
malou pohyblivostí samic.
Hostitelskými rostlinami časných instarů jsou především hlohy a trnky. Housenky
posledního instaru nejsou potravně specializovány a živí se listy řady druhů listnáčů. Druh má
jedinou generaci v roce. Dospělci se vyskytují na podzim od konce září
do poloviny října. Samičky kladou vajíčka ve spirálovitých shlucích na
silnější větvičky živných rostlin. Vajíčka přezimují, housenky se líhnou
na konci dubna a počátkem května příštího roku a spřádají si
pavučinová hnízda. V počátečních instarech housenky žijí pospolitě, v
pozdějších jednotlivě. Kuklí se na konci července v pevných zámotcích
ve vegetaci na povrchu půdy. Létá až v září a v říjnu.
Celkové rozšíření: bourovec trnkový je západopalearktickým druhem. Západní hranice areálu
prochází severním Španělskem a západní Francií. Na sever druh zasahuje do severního
Polska, na jih do jižní Itálie. Na východ jeho areál sahá do Malé Asie a přes Ukrajinu po Ural.
V severozápadní části areálu druh za posledních sto let výrazně ustoupil.
Rozšíření v ČR: výskyt druhu v České republice byl vždy omezen na teplé nížiny a
pahorkatiny. Z Čech existují pouze historické údaje o výskytu v okolí Prahy, na Křivoklátsku a
v okolí České Skalice. V současné době je považován za druh
v Čechách vyhynulý. Na Moravě byl v minulosti rozšířenější,
od jižní a jihovýchodní Moravy až po severní Moravu a
Slezsko. V severní části území však vymizel již během první
poloviny 20. století. V současné době je znám pouze z jižní
části Bílých Karpat, okolí Břeclavi, Uherského Brodu, okolí
Mikulova a nově z NP Podyjí.
Ohrožení: ústup druhu v minulosti byl způsoben především přechodem od pařezinového
hospodaření na vysokokmenné. V současné době je druh ohrožen likvidací rozptýlené
zeleně, zalesňováním a chemizací. Protože jeho výskyt v krajině je závislý na sukcesně
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nestálých křovitých stanovištích, populace početně slábnou s rostoucím zapojením křovin a
postupnou přeměnou společenstva křovin na zapojený mladý les. Opačným extrémem je
plošné vyřezávání křovin v rámci péče o chráněná území.

a) 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
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účelových komunikací, používáním chemických prostředků při ošetřování lesa atp. Příčinou
mizení celých populací je hlavně devastace prostředí. V lesích mizí populace díky používání
těžké mechanizace a úpravám cest štěrkováním a asfaltováním. Zřizování skládek v místech
opuštěných lomů je dalším faktorem podílejícím se na úbytku druhu.
Péče o druh: Nejdůležitější je opět ochrana a údržba vhodných biotopů. Drobné vodní plochy
ohrožené zazemněním je důležité kontrolovat a podle potřeby zbavovat organického
materiálu. Někdy je prospěšné je i mírně prohloubit. V případě ohrožení lokality zemními
úpravami (stavba, oprava komunikace) je možné v sousedství původního místa vybudovat
náhradní tůňku. Aktivní ochrana by měla spočívat i v budování nových nádrží na místech,
kam by mohly kuňky přirozeně migrovat. Druh je výrazně geneticky diferencován, umělý
transfer jedinců by měl být proto z ochrany tohoto druhu vyloučen.

1.8 Předmět ochrany EVL, která je v překryvu se ZCHÚ
Předmětem ochrany v EVL Údolí Bánovského potoka je bourovec trnkový (Eriogaster
catax) a kuňka žlutobřichá (Bombina variegata).

1.9 Cíl ochrany ZCHÚ
Zachování nebo zlepšení stavu biotopu vhodného pro život a rozmnožování bourovce
trnkového (Eriogaster catax) a kuňky žlutobřiché (Bombina variegata).
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2. Rozbor stavu ZCHÚ s ohledem na předmět ochrany
2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů
Území se nachází asi 1 km S od Bánova; 3,5 km VJV od Uherského Brodu, v údolí
Bánovského potoka v nadmořské výšce 248 - 300 m n. m. Lokalita je protáhlého tvaru a
zabírá plochu asi 22 ha. Páteř ZCHÚ tvoří Bánovský potok. Část plochy je na J až Z svazích
Černé hory (319 m n. m.). Krajinný ráz tvoří lesní okraje, remízy a křoviny v kulturní krajině.
Z klimatického hlediska je 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 v nejbližším okolí potoka převážně
fluviálními písčito-hlinitými až písčitými sedimenty, na které navazují flyšové vrstvy s
převahou jílovců (nivnické souvrství).
Z geomorfologického hlediska lokalita spadá do celku Vizovická vrchovina, podcelku
Hlucká pahorkatina, okrsku Nivnická pahorkatina, což je členitá pahorkatina s erozně
denudačním reliéfem plochých hřbetů oddělených širokými údolími. Z půdních typů převládá
fluvizem, v okolí je kambizem, luvizem, černozem a pelozem. Reliéf území je tvořen dnem
údolí potoka a pozvolnými svahy s převažující JZ orientací.
Vegetace údolní nivy je tvořena zejména potočními a degradovanými jasanovoolšovými luhy. Na jižně orientovaném svahu ve V části lokality převládají polopřirozené
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suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) v kombinaci s
extenzivně sečenými loukami nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion
nemoralis). V zájmovém území nebyl proveden botanický inventarizační průzkum.
Z hlediska fauny je významný zvláště výskyt motýla bourovce trnkového (Eriogaster
catax) a kuňky žlutobřiché (Bombina variegata). Jinak fauna lokality odpovídá jejímu
charakteru. Nicméně vzhledem k okolní zemědělsky intenzivně využívané krajině, lokalita
plní funkci refugia zvířat i rostlin a stává se tak jejím významným stabilizujícím prvkem.

2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti
v minulosti, současnosti a blízké budoucnosti
a) ochrana přírody – v západní části bylo asi před 10 lety vyhloubeno několik tůní (VKP Údolí
Bánovského potoka) a část lokality je sečena (VKP Hradčovce - západ). Celá ZCHÚ se rozkládá
ve třech VKP (Hradčovce - východ, Hradčovce – západ, Údolí Bánovského potoka).
b) zemědělské hospodaření – na celé ploše ZCHÚ se nehospodaří. V minulosti zde byly
z části pole (svahy) a z části louky nebo pastviny (údolní niva).
c) rekreační a sportovní využití – ve východní části ZCHÚ je stráň příležitostně využívána jako
motokrosová dráha. Tento druh využití není v rozporu s managementem ochrany lokality za
dodržení určitých pravidel (období prořezávání křovin, zamezení zarovnávání kaluží a
odvodňování, omezení od 15. dubna do půlky června).
d) myslivost - v zájmovém území se rozkládají dvě honitby – 7208110065 Podhájí Újezdec –
Těšov, 7208110066 Šumice a 7208101067 Bánov. Využívání lokality pro zájmy myslivosti
není při současném rozsahu v rozporu s ochrannou ZCHÚ.
Zřejmě nejvýznamnějším ohrožením lokality je úplné zarostení keřovými porosty a
následně zalesnění. To se týká zejména východních části území, kde tento proces
v současnosti začíná probíhat.
Druhým nejvýznamnějším ohrožením je ohrožení ze strany chemizace (postřiky), na
které hmyz i obojživelníci reagují velmi citlivě. Z toho důvodu je nutné zamezit jakékoli
chemizaci v lokalitě (například likvidaci křovin herbicidy) a pokusit se ji omezit i na přilehlých
zemědělských pozemcích.
Dalším potenciálním ohrožením je regulace Bánovského potoka, odvodnění jeho nivy
nebo masivní intoxikace potoka i travních porostů splachy hnojiv a pesticidů ze zemědělsky
obhospodařovaných pozemků. Rovněž je možné spatřovat ohrožení (pro kuňku) ve
zpevňování cest, zavážení příkopů, zazemňování a zániku tůněk drobných i dočasných
vodních ploch. Ohrožením je také přílišné zastínění drobných vodních ploch (ochlazení vody,
menší produkce fytoplanktonu).
Extenzivní pastva na lokalitě (dílčí plocha H, M, N) se jeví jako velmi vhodná a levná
údržba ZCHÚ za dodržení některých podmínek (velikost stáda, regulace v případě přílišného
pastevního tlaku).
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2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy
 Územní plán Šumice č. 75155275 – v severním výběžku podél lesa je navrhnuta
plocha sídelní zeleně (není v rozporu s ochranou lokality)
 Územní plán sídelního útvaru Bánov č. 57098009 – bez návrhů v ZCHÚ
 Územní plán města Uherský Brod č. 7906742 – bez návrhů v ZCHÚ
 Plán oblasti povodí Moravy – bez plánovaných zásahů (v toku pod ZCHÚ revitalizace
toku)

2.4 Současný stav ZCHÚ a přehled dílčích ploch

2.4.1 Základní údaje o lesních pozemcích
Lesní pozemky tvoří pouze malou část lokality (asi 0,7 ha) a byly do ZCHÚ zahrnuty
spíše jako důsledek arondace hranic lokality.
2.4.2 Základní údaje o nelesních pozemcích
Nelesní pozemky jsou tvořeny jednak vodním tokem, jeho korytem a břehovými
porosty a dále pak trvalými travními porosty a keřovými společenstvy. Lužní porosty jsou
tvořeny zejména jasano – olšovými luhy. V keřových porostech dominuje trnka obecná
(Prunus spinosa) a hloh (Cratageus sp.)

2.4.3 Základní údaje o vodních tocích
ZCHÚ prochází vodní tok Bánovský potok, který tvoří její přirozenou páteř. Část toku,
která je v ZCHÚ, je neregulovaná s břehovými porosty. Za ZCHÚ směrem k recipientu je tok
regulován a připravuje se jeho revitalizace (MO110035) do roku 2013.
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

Bánovský potok
4-13-01-114
2,5 – 4,5
409050000100
7,619 řkm
páteřní tok základního hydrologického povodí
Zemědělská vodohospodářská správa
-
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2.4.4 Přehled dílčích ploch
Pro potřeby ochrany přírody je území rozděleno na 15 dílčích ploch.

Dílčí plocha A (9,16 ha)
Plocha protáhlého tvaru, tvořená především korytem Bánovského potoka a jeho
nejpřilehlejšími břehovými porosty. Potok je neregulovaný a vytváří značné množství
meandrů a drobných rozlivů a tůní. V břehových porostech jsou zastoupeny zejména vrby,
olše, topoly.
Dílčí plocha B (1,33 ha)
Jižně orientovaná stráň v západní části ZCHÚ. Stráň je v současné době porostlá
zapojenými keři, zejména hlohu (Cratageus sp.) a trnky obecné (Prunus spinosa). Ojediněle i
vzrostlými stromy. Po redukci křovin perspektivní plocha pro bourovce trnkového (Eriogaster
catax).
Dílčí plocha C (1,36 ha)
Plocha mokřadní louka s rákosinami. Jsou zde také řídce zastoupeny keře hlohu
(Cratageus sp.), trnky obecné (Prunus spinosa) a v menší míře bez černý a růže šípková. Ve
střední části plochy je vyhloubeno několik tůní a kanál, kterým protéká část vody z potoka.
Od sousedního pole odděluje plochu výsadba jilmu (Ulmus sp.), stáří 10 – 15 let.
Dílčí plocha D (0,13 ha)
Menší dílčí plocha se zapojenými keřovými porosty (hloh, trnka obecná, bez černý,
růže šípková).
Dílčí plocha E (0,41 ha)
Zřejmě jednou ročně kosená mokřadní louka. Je zde množství drobných tůněk a
mokřin. Celá plocha je obklopena lesem nebo břehovými porosty Bánovského potoka. V jižní
části na plochu ústí přístupová cesta.
Dílčí plocha F (0,54 ha)
Jde o lesní pozemek s porostem borovice lesní (Pinus sylvestris) a modřínu opadavého
(Larix decidua). Ve styku se sousední dílčí plochou E keřový lem tvořený především trnkou
obecnou (Prunus spinosa).
Dílčí plocha G (0,47 ha)
JZ orientovaná travnatá plocha, se zmlazením hlohu (Cratageus sp.) a trnky obecné
(Prunus spinosa). Zbytek rozsáhlejších stepních pastvin. V roce 2000 zde proběhlo čištění od
náletu křovin (hloh, trnka obecná, růže šípková). Vyskytuje se zde kriticky ohrožený snědek
kulatoplodý (Ornithogalum pyrenaicum), ožanka kalamandra (Teucrium chamaedrys),
čilimník černající (Cytisus nigricans), čilimník nízký (Chamaecytisus supinus), hadí mord
nachový (Scorzonera purpurea). Na ploše solitérní ovocné stromy. Plocha je součástí VKP
Hradčovce – západ.
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Dílčí plocha H (1,01 ha)
Jde o plochu protáhlého tvaru na západně orientované mezi. Porost tvoří převážně
zapojený porost trnky obecné (Prunus spinosa) a hlohu (Cratageus sp.) a několik stromů
borovice lesní (Pinus sylvestris).
Dílčí plocha CH (0,49 ha)
Plocha protáhlého tvaru, původně mokřadní louka, dnes již silně zarůstající vrbami,
ale stále pro kuňku žlutobřichou perspektivní biotop. Je zde množství terénních depresí
s vodní plochou. Plochou dříve procházela polní cesta, dnes již pro siné podmáčení a i
zarostení nepoužitelná. Plocha obklopena z jedné strany lesem a z druhé Bánovským
potokem.
Dílčí plocha J (0,60 ha)
Menší mokřadní louka protáhlého tvaru, obklopená ze severu lesem a z jihu
břehovými porosty Bánovského potoka. Plochou dříve procházela polní cesta, dnes již
nepoužívaná.
Dílčí plocha K (0,66 ha)
Mokřadní louka protáhlého tvaru na levém břehu Bánovského potoka s vrbou
křehkou (Salix fragilis).
Dílčí plocha L (2,54 ha)
Jižně orientovaná plocha s pravidelně sečeným trvalým travním porostem. Spolu
s dílčí plochou L patří do VKP Hradčovce – východ. V tomto VKP je výskyt poměrně vzácné
stepní květeny. Například oman mečolistý (Inula ensifolia), modřenec chocholatý (Muscari
comosum), hadí mord nachový (Scorzonera purpurea).
Dílčí plocha M (2,93 ha)
Větší jižně orientovaná plocha ve východní části ZCHÚ, prakticky celá se
zapojeným porostem hlohu (Cratageus sp.), trnky obecné (Prunus spinosa). V křovinách jsou
nezapojená místa, vytvářející labyrint. Někteří místní obyvatelé využívají plochu jako
motokrosovou dráhu. V porostu jsou ojediněle vzrostlé stromy (borovice lesní, ovocné
stromy). Plocha je součástí VKP Hradčovce - východ.

Příloha:
Příloha č. T 3 - Popis dílčích ploch a výčet plánovaných zásahů v nich
Příloha č. M3 - Rozložení dílčích ploch v ZCHÚ Údolí Bánovského potoka
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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
V každém případě je v celé lokalitě vyloučeno použití herbicidů (např. na likvidaci
keřů), fungicidů a insekticidů bez souhlasu orgánu ochrany přírody. Chemické ošetření
herbicidem lze použít jen zcela výjimečně (ve vegetační době), a to na bodové ošetření
pařízků silně zmlazujících dřevin, jako je např. trnovník akát (Robinia pseudoacacia) nebo
javor jasanolistý (Acer negundo).
Pokud je to možné, měly by být všechny plochy ZCHÚ, sousedící s intenzivně
využívanými zemědělskými pozemky po hranici odděleny keřovým pásem asi 5-10m širokým,
který bude plnit funkci bariéry proti úletům chemického ošetření polních plodin na
sousedících pozemcích.
V žádném případě by se neměl potok v ZCHÚ jakýmkoli způsobem regulovat a
mokřadní louky odvodňovat.
a) péče o biotopy předmětů ochrany Natura 2000
Křovinaté plochy - v zásadě je potřeba udržovat křovinaté plochy (hlohu a trnky) v relativně
rané fázi vývoje, kdy se střídají vysoké a nízké keře, osluněné závětrné kouty a mladé
obrážející keře s travními porosty. Dále je třeba uchovávat keřové lemy na okrajích lesíků.
Prořezávky a veškeré zásahy do křovin je možné provádět pouze mimo dobu výskytu
vajíček a housenek bourovce trnkového, tedy pouze od konce července do 20. září a to
ideálně v intervalu 3 – 5 let. Redukce křovin by měla probíhat formou mozaiky nebo pásů –
každý rok obnovit přibližně jednu pětinu porostů. Po redukci křovin je plochy možné
udržovat extenzivní 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.
K redukci křovin ve starých rozsáhlých zapojených keřových porostech je v některých
případech možné použít půdní frézu (pohybující se na úrovni terénu). Je ale nutné ji používat
s citem, lokálně a nepoškozovat půdní povrch. Ve většině případů ale bude vhodnější použít
motorovou pilu nebo křovinořez. Použití herbicidů k likvidaci křovin je vyloučeno.
Při prořezávkách by měl být odstraňován starší porost a pokud možno ze severní
strany (motýl výrazně preferuje osluněnou stranu s pozvolným přechodem od nejmladších
stádií po vysoké keře). V ideálním případě by pak prořezávka měla tvarovat okraj pásu
porostu do nepravidelně „zubatého“ tvaru, nebo vytvářet podkovovité útvary v případě
mozaiky. Keře trnky obecné je při redukci možné odstranit až u půdního povrchu – zmlazují
poměrně rychle. V porostech hlohu je možné část keřů zredukovat tím způsobem, že se
ořežou na výšku 1 – 1,5m a i větve se značně zkrátí. Tím se dosáhne rychlejší obnovy
vhodných stanovišť pro housenky bourovce trnkového.
Ojediněle stojící vzrostlé listnaté stromy nejsou na závadu, musí však jít pouze o
skutečně ojedinělý výskyt.
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Mokřadní louky – V místech výskytu (i potenciálního) kuňky 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 zazemnění na polovinu původní hloubky nebo při
zarůstání obnovovat v období srpen – konec září.
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 ZCHÚ. 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.
Koryto potoka a břehové porosty – je nutné zamezit jakékoli regulaci toku. Je možné v rámci
prosvětlení mokřadních luk prořezat břehové porosty a obnovit ořez „hlavatých „ vrb.
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b) péče o druh – předmět ochrany
bourovec trnkový (Eriogaster catax)
Na lokalitách výskytu bourovce trnkového a v jejich okolí je nutné především zamezit
likvidaci rozptýlené zeleně a leteckému chemickému ošetřování zemědělských a lesních
kultur. Nežádoucí je také převod pastvin, luk a křovinatých strání na les.
Optimální management by měl zajistit, aby byla na lokalitě udržována řídká mozaika
shluků keřů (především hlohů a trnek) a travnatých ploch. Keře by měly zabírat alespoň
desetinu plochy, ale neměly by tvořit souvislé porosty.
Souvislé porosty křovin na stráních je nutné radikálně prořezat. Prořezávky je však
možné provádět pouze mimo dobu výskytu vajíček a housenek motýla, tedy pouze od konce
července do 20. září. Použití herbicidů k likvidaci křovin je vyloučeno. V sadech, zahradách,
na loukách a pastvinách je třeba vždy nechávat část křovinatého náletu. Dále je třeba
uchovávat keřové lemy na okrajích lesů. V dlouhodobé perspektivě bude třeba ve vybraných
teplomilných doubravách v oblasti výskytu bourovce trnkového obnovit výmladkové
hospodaření.
Péče o bourovce musí spočívat v udržení dnešních křovin v relativně rané fázi vývoje,
kdy se zde střídají vysoké a nízké keře, osluněné závětrné kouty a mladé obrážející keře.
Zmlazující zásahy ale nesmí být prováděny v zimě ani na jaře, kdy bychom zlikvidovali snůšky
vajíček a pospolitě v hnízdech se vyvíjející mladé larvy. Výřez křovin v plném létě je technicky
a personálně náročný, jiná možnost ale nezbývá.
Dlouhodobou perspektivou pro tento druh je rekonstrukce pařezinového
hospodaření v teplých lesích v blízkosti současných lokalit.
kuňka žlutobřichá (Bombina variegata)
V místech výskytu a v jeho okolí je třeba udržovat především vhodný biotop. To
znamená dostatek vhodných tůní různé velikosti, bez rybí osádky. Tyto tůně je třeba
obnovovat a udržovat je málo zastíněné. Materiál vzniklý při údržbě a hloubení tůní není
vhodné vršit v bezprostředním okolí tůní, aby nedocházelo k rozplavování zeminy do depresí
tůní, nejlépe jej odvézt mimo lokalitu. Tůně by měly mít pozvolné břehy s mělkými litorálními
zónami minimálně na polovině plochy tůně. Zcela nevhodné jsou nádrže se všemi strmými
břehy. Údolní niva potoka je občas zaplavována a na podmáčených loukách vznikají vhodná
místa pro rozmnožování. Vyschnutí rozmnožovacích ploch s vykladenými snůškami nebo
malými vyvíjejícími se larvami by bylo možné zabránit vytvořením mobilních přehrážek
z prken na toku, které by byly nainstalovány podle potřeby v období rozmnožování kuněk
(duben až červenec) a zajistily by stálou úroveň vodní hladiny na zaplavených lokalitách a
kuňkami využívaných lokalitách. Nezbytné je zajištění oslunění rozmnožovacích ploch.
c) péče o nelesní biotopy
Management spočívá především v pravidelném odstraňování biomasy kosením, stanoviště
xerotermního charakteru mozaikovitě 1x za rok v termínu od začátku června do konce září,
aby došlo k vysemenění rostlin, zájmové jedince z kosení vynecháme. Vhodným doplňkem
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kosení je narušování vegetačního pokryvu. Na vybraných místech v období zralosti semen se
v létě a na podzim vyhrabáváním odstraňuje stařina a mech nebo se ručně skopáním
vytvářejí volné plošky s obnaženou půdou, které umožňují lepší klíčení a uchycování
semenáčků.
V případě šíření některých druhů rostlin (ostružiník, třtina křovištní), který může mít invazní
charakter, je třeba upravit termín a četnost sečí (2 seče za rok, první do poloviny června).
Dále je potřeba průběžně odstraňovat případné nálety dřevin. Mokřadní louky je vzhledem
k množství biomasy vhodné kosit 2x za rok, poprvé do 15.6. a podruhé od 15.8., aby nedošlo
k negativnímu zásahu do biotopu modrásků rodu Maculinea.
d) péče o živočichy
Pokud budou dodrženy zásady péče uvedené výše, budou zabezpečeny podmínky pro
vhodný rozvoj zoologické složky ekosystému (především bezobratlých). Na základě
aktualizace inventarizačních průzkumů může být vhodná úprava zejména termínu sečí
některých částí lučních porostů s živnými rostlinami pro vzácné skupiny motýlů na ploše PP a
realizace standartních opatření na podporu výskytu živočichů jako je např. ponechání hroubí
a materiálu po kosení na hromadách na okrajích udržovaných ploch, vybudování kamenné
zídky, instalace hnízdních budek pro ptáky a přikrmování v zimním období, skopání stěny,
vytváření tůněk a napajedel, dosadba vzácných druhů dřevin apod.

3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území

Dílčí plocha A (9,16 ha)
 Samotné koryto potoka ponechat bez zásahu.
 Na světlejších mokřadních loukách v této dílčí ploše vybudovat několik (10-30)
nepravidelně rozmístěných, pozvolně se svažujících tůní, o hloubce do 0,5 m. Možné je
také vytvoření rozmnožovacích ploch pro kuňky přehrážkami na vodním toku a tím
navýšení vodní hladiny na přilehlých loukách
 Materiál vzniklý při hloubení tůní pokud možno nevršit v okolí tůní, nejlépe odvézt na
okraj nebo mimo lokalitu. Tůně by měly mít pozvolné břehy s mělkými litorálními
zónami minimálně na polovině plochy tůně. Zcela nevhodné jsou nádrže se všemi
strmými břehy.
 K tvorbě tůní je možné použít ruční nářadí, ale není vyloučeno i použití těžší techniky –
občasná větší disturbance půdního povrchu obojživelníkům jednoznačně prospívá.
 Tůně dle potřeby obnovovat (srpen – konec září). Budování tůní viz kapitola 3.1.1
Rámcové zásady péče o území, odstavec mokřadní louky.
 Na vhodných místech v břehových porostech v rámci prosvětlení mokřadních luk a tůní
je nutné provést prořezávku a tu v intervalu 5 let opakovat. Část břehového porostu
tvoří dlouhodobě neudržované „hlavaté“ vrby, které po prvotní rekonstrukci je vhodné
ořezávat v intervalu 2 – 4 let, jinak dojde v krátké době z jejich rozlámání a zániku.
 Prořezávku břehových porostů provádět v období vegetačního klidu.
 Plochy po obvodu dílčí plochy, které jsou v době vyhlášení využívány k pěstování
hospodářských plodin zatravnit regionální směsí a provést dosadbu křovin.
 Biomasu odvézt nebo na vhodném místě spálit či deponovat.
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Dílčí plocha B (1,33 ha)
 Celou plochu radikálně prořezat. Porost keřů by měl tvořit max. 20% pokryvnosti plochy
a měl by vytvářet mozaiku keřů v různém sukcesním stádiu s převahou raných stádií.
 Ojedinělé vzrostlé stromy i případné mrtvé dřevo ponechat na místě.
 Při okraji plochy v sousedství polí je nutné nechat pás keřů (5 - 10 m) bez prořezání, jako
ochranou bariéru před vstupem prostředků chemického ošetření zemědělských plodin
do ZCHÚ.
 Redukci křovin provádět v termínu od konce července do 20. září - mimo dobu výskytu
vajíček a housenek bourovce.
 První redukci křovin je možné rozložit do více let (2 – 5).
 V dalších letech v intervalu 3 - 5 let udržovat plochu prořezávkou tak, aby zde byla různá
věková stádia křovin (hloh a trnka), jejichž celková pokryvnost nebude větší než 20% dílčí
plochy.
 Po redukci křovin kosit travnaté plochy v časoprostorové mozaice 1x za 2 roky. Biomasu
odvézt nebo na vhodném místě deponovat.
 Biomasu deponovat na vhodném místě nebo na vhodném místě spálit (v zimním období
v místech mimo potencionální výskyt zimujících obojživelníků).
 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 C (1,36 ha)
 Ne celé ploše odstranit porost keřů (zejména hloh a trnka obecná) a ponechat jen
ojedinělé keře. Odstraňování keřů v době od konce července do 20. září. Výsadbu jilmu
na rozhraní plochy a pole ponechat bez zásahu (pás asi 3-5m široký).
 Celou plochu (s výjimkou rákosin) nejméně jednou ročně pokosit ručně vedenou listovou
sekačkou nebo kosou, v termínu od poloviny května do poloviny července.
 Rákosiny zredukovat jarním kosením na pás asi 10 m široký, přiléhající k Bánovskému
potoku, a v dalších letech ho držet ve zredukovaném stavu. Termín kosení redukovaných
rákosin v prvních dvou letech je konec května až začátek června (v tomto období kosení
rákosin způsobí jejich ústup, zimní kosení by naopak podpořilo šíření). V případě
neúčinnosti opatření realizovat dvojí sečení, podruhé po 15.8.
 Ve střední a jižní části plochy na vhodných osluněných místech (nutno posoudit na místě
dle konfigurace terénu) zaplavit louky pomocí přehrážek nebo vytvořit několik (5 - 10)
terénních depresí - tůní o hloubce od 0,2 do 0,5 m a ploše od 0,5 do 10 m2.
 Veškerou biomasu vzniklou při kosení, odstraňování keřů i tvorbě depresí odvézt nebo
na vhodném místě deponovat (místo deponie je nutné zvolit tak, aby nedocházelo
k eutrofizaci lokality).
 Kanál, procházející střední částí plochy, v místě kde plochu opouští přehradit až do výše
okolního půdního povrchu. Hráz vytvořit dřevěnou případně sypanou. Cílem je zvýšit
spodní hladinu vody a umožnit jarní zaplavování okolních mokřadních luk. Po přehrazení
by se měl vodní tok z velké části vrátit do původního koryta (které vede sousední dílčí
plochou A) a část vody by se měla v jarním období po zaplnění koryta kanálu rozlít po
loukách a doplnit vodu v depresích a tůních. V následujícím roce na jaře, po vytvoření
hráze, je nutné proces zaplavování zkontrolovat a doladit ho. Jarní zaplavování by mělo
probíhat tak, (1.) aby doba jarní záplavy trvala jen do konce dubna, (2.) aby pozdější
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záplavy nebyly uměle prodlužovány, a (3.) aby voda nezůstala nad povrchem půdy déle
než deset dní (s výjimkou terénních depresí).
Dílčí plocha D (0,13 ha)
 Celou plochu radikálně prořezat. Porost keřů by měl tvořit max. 20% pokryvnosti plochy
a měl by vytvářet mozaiku keřů v různém sukcesním stádiu s převahou raných stádií.
Ojedinělé vzrostlé stromy i případné mrtvé dřevo ponechat na místě.
 Při okraji plochy v sousedství polí je nutné nechat pás keřů (5 - 10 m) bez prořezání, jako
ochranou bariéru před vstupem prostředků chemického ošetření zemědělských plodin
do ZCHÚ.
 Redukci křovin provádět v termínu od konce července do 20. září - mimo dobu výskytu
vajíček a housenek bourovce. První redukci křovin je možné rozložit do více let (2 – 5).
 V dalších letech v intervalu 3 - 5 let udržovat plochu prořezávkou tak, aby zde byla různá
věková stádia křovin (hloh a trnka), jejichž celková pokryvnost nebude větší než 20% dílčí
plochy.
 Biomasu deponovat na vhodném místě nebo na vhodném místě spálit (v zimním období
v místech mimo potencionální výskyt zimujících obojživelníků).
Dílčí plocha E (0,41 ha)
 Kosení dvakrát ročně, poprvé v termínu do 15.6., podruhé po 15.8. Kosení provádět
lehkou mechanizací nebo ručně vedenou listovou sekačkou s lištou zvednutou na
nejméně 15 cm nebo ručně.
 Biomasu odvézt nebo na vhodném místě deponovat.
 Na celé ploše vytvořit asi 5 - 10 tůní různé velikosti i hloubky (20 – 50 cm). Tůně by měly
být na nezastíněném místě, nepravidelného tvaru, postupně se svažující od okraje do
nejhlubšího místa. Vodní plocha by měla být asi od 0,5m2 do 10 m2. K tvorbě tůní je
možné použít ruční nářadí, ale není vyloučeno i použití těžší techniky – občasná větší
disturbance půdního povrchu obojživelníkům jednoznačně prospívá.
 Materiál vzniklý při hloubení tůní pokud možno nevršit v bezprostřední blízkosti tůní.
 Tůně dle potřeby obnovovat v období od srpna do konce září. Budování tůní viz kapitola
3.1.1 Rámcové zásady péče o území, odstavec mokřadní louky.
Dílčí plocha F (0,54 ha)
 Bez zásahu. Postupovat dle platného LHP/LHO.

Dílčí plocha G (0,47 ha)
 Plochu jednou ročně pokosit ručně vedenou listovou sekačkou nebo kosou. Termín
kosení plochy s výskytem snědku kulatoplodého po 15. Srpnu, zbytek mozaikovitě od
1.6. Ponechat vždy asi 10% pokryvnosti plochy zmlazení trnky obecné a hlohu, jako živné
rostliny bourovce trnkového (Eriogaster catax).
 V případě šíření křovin je jednou za 3-5 let zredukovat na 10 – 20% plochy tak, aby zde
byla různá věková stádia nepravidelně rozmístěných křovin (hloh a trnka). Redukci
křovin provádět v termínu od konce července do 20. září - mimo dobu výskytu vajíček a
housenek bourovce.

Plán péče o přírodní památku Údolí Bánovského potoka na období 2011 - 2021

18




Biomasu deponovat na vhodném místě nebo na vhodném místě spálit (v zimním
období).
Plochu je možné udržovat extenzivní pastvou.

Dílčí plocha H (1,01 ha)
 Celou plochu radikálně prořezat. Porost keřů by měl tvořit max. 20% pokryvnosti plochy
a měl by vytvářet mozaiku keřů v různém sukcesním stádiu, s převahou raných stádií.
 Západní část plochy zatravnit regionální směsí a provést dosadbu křovin.
 Ojedinělé vzrostlé stromy i případné mrtvé dřevo ponechat na místě.
 Po redukci křovin kosit travnaté plochy jedenkrát ročně. Biomasu odvézt nebo na
vhodném místě deponovat.
 Při okraji plochy v sousedství polí je nutné nechat pás keřů (2-5 m) bez prořezání ,jako
ochranou bariéru před vstupem prostředků chemického ošetření zemědělských plodin
do ZCHÚ.
 Redukci křovin provádět v termínu od konce července do 20. září - mimo dobu výskytu
vajíček a housenek bourovce. První redukci křovin je možné rozložit do více let (2 – 5).
 V dalších letech v intervalu 3 - 5 let udržovat plochu prořezávkou tak, aby zde byla různá
věková stádia křovin (hloh a trnka), jejichž celková pokryvnost nebude větší než 20% dílčí
plochy.
 Biomasu deponovat na vhodném místě nebo na vhodném místě spálit (v zimním období
v místech mimo potencionální výskyt zimujících obojživelníků).
Dílčí plocha CH (0,49 ha)
 Celou plochu je třeba radikálně prosvětlit z jižní a západní strany - to znamená realizovat
ořez a údržbu dlouhodobě neudržovaných „hlavatých“ vrb a probírku břehového
porostu. Prosvětlení provádět v zimním období.
 Na ploše vybudovat několik (10) tůněk různých tvarů, do hloubky 50 cm, na
nezastíněných místech. K tvorbě tůní je možné použít ruční nářadí, ale není vyloučeno i
použití těžší techniky – občasná větší disturbance půdního povrchu obojživelníkům
jednoznačně prospívá.
 Po redukci křovin kosit travnaté plochy 1x ročně. Biomasu odvézt nebo na vhodném
místě deponovat.
 Tůně dle potřeby obnovovat v období od srpna do konce září. Budování tůní viz kapitola
3.1.1 Rámcové zásady péče o území, odstavec mokřadní louky.
Dílčí plocha J (0,60 ha)
 Kosení dvakrát ročně, poprvé v termínu do 15.6., podruhé po 15.8. Kosení provádět
lehkou mechanizací nebo ručně vedenou listovou sekačkou s lištou zvednutou na
nejméně 15 cm nebo ručně.
 Biomasu odvézt nebo na vhodném místě deponovat.
 Břehové porosty Bánovského potoka prořezávat v intervalu 5 let (prosvětlení mokřadní
louky) v termínu listopad – březen.
 Ve východní části lokality odstranit keřový porost tak, aby došlo k propojení s dílčí
plochou N. Keřový lem lesa, tvořený trnkou obecnou, pouze zúžit – nelikvidovat.
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Na celé ploše vytvořit asi 5 - 10 tůní různé velikosti i hloubky (20 – 50 cm). Tůně by měly
být na nezastíněném místě, nepravidelného tvaru, postupně se svažující od okraje do
nejhlubšího místa. Vodní plocha by měla být asi od 0,5m 2 do 10 m2.
Materiál vzniklý při hloubení tůní navršit v okolí. K tvorbě tůní je možné použít ruční
nářadí, ale není vyloučeno i použití těžší techniky – občasná větší disturbance půdního
povrchu obojživelníkům jednoznačně prospívá.
Tůně dle potřeby obnovovat v období od srpna do konce září. Budování tůní viz kapitola
3.1.1 Rámcové zásady péče o území, odstavec mokřadní louky.

Dílčí plocha K (0,66 ha)
 Kosení dvakrát ročně, poprvé v termínu do 15.6., podruhé po 15.8. Kosení provádět
lehkou mechanizací nebo ručně vedenou listovou sekačkou s lištou zvednutou na
nejméně 15 cm nebo ručně.
 Biomasu odvézt nebo na vhodném místě deponovat. Keřové porosty (vrba atd.)
v termínu listopad – březen jednou za 5 let redukovat na max. 10% pokryvnosti plochy.
 Na celé ploše vytvořit asi 5 - 10 tůní různé velikosti i hloubky (20 – 50 cm). Tůně by měly
být na nezastíněném místě, nepravidelného tvaru, postupně se svažující od okraje do
nejhlubšího místa. Vodní plocha by měla být asi od 0,5m 2 do 10 m2.
 Materiál vzniklý při hloubení tůní pokud možno nevršit v blízkosti tůně. K tvorbě tůní je
možné použít ruční nářadí, ale není vyloučeno i použití těžší techniky – občasná větší
disturbance půdního povrchu obojživelníkům jednoznačně prospívá.
 Tůně dle potřeby obnovovat v období od srpna do konce září. Budování tůní viz kapitola
3.1.1 Rámcové zásady péče o území, odstavec mokřadní louky.
Dílčí plocha L (2,53 ha)
 Celou plochu nejméně jednou ročně pokosit ve dvou termínech První kosení realizovat
do 15.6. s ponecháním 1/3 plochy nepokosené v pásech, druhou seč realizovat od 15.8.
na celé ploše. Biomasu odvézt nebo deponovat na vhodném místě.
Dílčí plocha M (2,93 ha)
 Celou plochu radikálně prořezat. Porost keřů by měl tvořit max. 20% pokryvnosti plochy
a měl by vytvářet mozaiku keřů v různém sukcesním stádiu s převahou raných stádií.
 Redukci křovin provádět v termínu od konce července do 20. září - mimo dobu výskytu
vajíček a housenek bourovce. První redukci křovin je možné rozložit do více let (2 – 5) a
provádět ji v pásech po vrstevnicích tak, aby pás křovin byl po jedné dlouhé straně
maximálně osluněn.
 Ojedinělé vzrostlé stromy i případné mrtvé dřevo ponechat na místě.
 Při okraji plochy v sousedství polí je nutné nechat pás keřů (5 - 10 m) bez prořezání, jako
ochranou bariéru před vstupem prostředků chemického ošetření zemědělských plodin
do ZCHÚ.
 V dalších letech v intervalu 3 - 5 let udržovat plochu prořezávkou tak, aby zde byla různá
věková stádia křovin (hloh a trnka), jejichž celková pokryvnost nebude větší než 20% dílčí
plochy.
 Po redukci křovin travnaté plochy jednou za rok kosit v časoprostorové mozaice.
Biomasu z kosení odvézt nebo na vhodném místě deponovat.

Plán péče o přírodní památku Údolí Bánovského potoka na období 2011 - 2021

20



Biomasu z redukce křovin deponovat na vhodném místě nebo na vhodném místě spálit
(v zimním období v místech mimo místa potencionální výskyt zimujících obojživelníků a
plazů).

Příloha:
Příloha č. T 3 - Popis dílčích ploch a výčet plánovaných zásahů v nich
Příloha č. M3 - Rozložení dílčích ploch v ZCHÚ Údolí Bánovského potoka

3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ZCHÚ
1. v celé lokalitě je vyloučeno použití herbicidů (např. na likvidaci keřů), fungicidů a
insekticidů bez souhlasu orgánu ochrany přírody
2. dílčí plochy H, M a N lze využívat pro extenzivní pastvu (extenzivní kontinuální pastva
nebo krátkodobá intenzivnější rotační pastva)

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 OP je nezbytný souhlas orgánu
ochrany přírody.
V nejbližším okolí ZCHÚ (tzn. v jeho OP) je omezeno chemické ošetřování porostů a je
vázáno na souhlas orgánu ochrany přírody. Zemědělské pozemky v OP využívané jako orná
půda je z důvodu plnění funkcí ochranného pásma vhodné zatravnit regionální
travinobylinou směsí, případně provést odclonění plochy PP dosadbou dřevin.

3.4 Návrhy na vzdělávací využití území
Informační tabule
U vjezdu do ZCHÚ po polní cestě ve východní části lokality by bylo vhodné umístit
informační tabuli o ZCHÚ a soustavě chráněných území Natura 2000.
Osvětová kampaň
Vzhledem k velkému množství vlastníků pozemků v ZCHÚ a také vzhledem k tomu, že
trvalé přežití a prosperita předmětů ochrany spočívá spíše v mozaice vhodných stanovišť
v širší krajině než pouze v zachování vhodných biotopů v ZCHÚ, by bylo velmi vhodné provést
masivní osvětovou kampaň minimálně v nejbližší obci (Bánov). Tato kampaň by byla
zaměřena na zvýšení environmentálního citu a povědomí obyvatel obcí a vlastníků pozemků.
Cílem by mělo být probuzení zájmu a kladného vztahu cílových skupin k ZCHÚ a jejím
předmětům ochrany, změna chování v obhospodařování vlastních pozemků i mimo ZCHÚ ve
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prospěch bourovce trnkového a kuňky žlutobřiché a posílení kladného vztahu k přírodě a
regionu. Kampaň by mohla zahrnovat například vydání brožury a plakátu o ZCHÚ
a předmětech ochrany, přednášky pro veřejnost i místní školy, exkurze atd.

3.5 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území
1. Každoročně v období od konce půlky dubna do počátku půlky května provádět
monitoring výskytu housenek (pavučinových hnízd) bourovce trnkového (Eriogaster
catax).
2. Každoročně monitorovat vitalitu a početnost populace kuňky žlutobřiché (Bombina
variegata).
3. Provádět opakovaně základní inventarizační zoologický i botanický průzkum v období
5 – 10 let
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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 995 950 Kč. Cena za
regulační management je 1 054 820Kč. Celkové orientační náklady za celou dobu platnosti
plánu péče jsou odhadnuty na 2 050 770 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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cena za dílčí
plochu

výsadba keřů
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přehrazení kanálu
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kácení do
průměru 20cm
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(+50% přestárlé
porosty)
cena za asanační
management

995 950 Kč
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0
0
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1 054 820 Kč

Přibližný ceník managementových zásahů:
zásah

cena (Kč) jednotka

zásah

cena (Kč) jednotka
2

odstraňování přestárlých křovin

45000 ha

asanace ostružiníku

30 m

odstraňování křovin
Odstranění křovin frézováním
kosení ručně vedenou sekačkou
kosení lehkou mechanizací
kosení těžkou mechanizací
kosení na podmáčených stanovištích

30000 ha
35000 ha
18000 ha
12000 ha
10000 ha
+ 50%

výsadba keřů
výsadba stromů
ohrazení
vytvoření svahové stěny
vystavění kamenné stěny
naučná tabule

80 kus
570 kus
200 m
1500 m3
4600 m3
8000 kus

kácení do průměru 20cm
kácení do průměru 30 cm
kácení do průměru 40 cm
odstranění stařiny

100 kus
200 kus
350 kus
60000 ha

osvětová kampaň
tvorba tůní (bagrováním)
odvoz zeminy
přehrazení kanálu

50000 akce
1500 m3
150 m3
10000 kus

Všechny jmenované zásahy nemusí být v ZCHÚ aplikovány.
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4.2 Použité podklady a zdroje informací
Farkač, J., Král, D. & Škorpík, M. (eds.) (2005): Červený seznam ohrožených druhů České
republiky – bezobratlí. AOPK ČR, Praha, 760 pp.
Háková A., Klaudisová A. & Sádlo J. (eds.) (2004): Zásady péče o nelesní biotopy v rámci
soustavy Natura 2000. Planeta XII, 3/2004 – druhá část. MŽP, Praha.
Chytrý M., Kučera T. & Kočí M., (eds.) (2001): Katalog biotopů České republiky. Agentura
ochrany přírody a krajiny, Praha, 304 pp.
Konvička M., Beneš J. & Čížek L. (2005): Ohrožený hmyz nelesních stanovišť: ochrana a
management. Sagittaria, Olomouc.
Konvička M., Čížek L. & Beneš J. (2006): Ohrožený hmyz nížinných lesů: ochrana a
management. Sagittaria, Olomouc.
Mackovčin P., Matková M., (eds.) 2002: Chráněná území ČR – Zlínsko, svazek II. Agentura
ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 376 pp
Marhoul P. & Turoňová D. (eds.) (2007): Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky
významných lokalitách soustavy Natura 2000, AOPK ČR, Praha
Moravec J. (2011): Inventarizační průzkum EVL Údolí Bánovského potoka z oboru
lepidopterologie (bourovec trnkový). (Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje).
Mikátová B., Vlašín M. (2002): Ochrana obojživelníků – metodika ČSOP, Ekocentrum Brno
Neuhäuslová Z. & Moravec J. (eds.) (1997): Mapa potenciální přirozené vegetace České
republiky. Kartografie, Praha, 341 pp.
Nováková K. (2010): Ochrana přírody a krajiny na Uherskobrodsku – bakalářská práce.
(Depon. in: katedra geografie, UPOL).
Petříček V. (ed.) (1999): Péče o chráněná území I. Nelesní společenstva, AOPK ČR,
Praha, 451 pp.
Veselý J. (2011): Inventarizační průzkum EVL Údolí Bánovského potoka z oboru batrachologie
(kuňka žlutobřichá). (Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje).
Quitt, E. (1971): Klimatické oblasti Československa. ČSAV, Brno.
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Mapové podklady:
Základní mapa České republiky 1:10 000 číslo mapového listu: 35-12-01
Základní mapa České republiky 1:5 000 číslo mapového listu: Uherský Brod 7-4,
Uherský Brod 8-4
Quitt, E. (1977): Klimatické oblasti ČR - mapa 1:500 000. ČSAV, Brno

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
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 letech 2010 –
2011. Aktualizace vlastníků parcel dne 11. 2. 2013.
Adresa zpracovatele:
Mgr. Lenka Pavelčíková (Králová)
687 61 Vlčnov 622
e-mail: kralova.lk@seznam.cz
IČO: 86914987

Mgr. Petr Pavelčík
687 61 Vlčnov 622
e-mail: p.pavelcik@centrum.cz
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5. Fotodokumentace
Obr. 1: V popředí dílčí plocha N a v pozadí
M se zapojenými keřovými porosty
(duben 2011)

Obr. 2: Dílčí plocha M se zapojenými
keřovými porosty a stopami po
motokrosové dráze (duben 2011)

Obr. 3: Dílčí plocha M - některé porosty
jsou již naprosto nevhodným biotopem
pro bourovce trnkového (Eriogaster
catax) (duben 2011)
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Obr. 4: Dílčí plocha M v pozadí, v popředí
dílčí plocha N (duben 2011)

Obr. 5: Dílčí plocha M v pozadí, v popředí
dílčí plocha N (duben 2011)

Obr. 6: Pohled do dílčí plochy K od
východu (duben 2011)

Plán péče o přírodní památku Údolí Bánovského potoka na období 2011 - 2021

29

Obr. 7: Silně zarůstající cesta v dílčí ploše
K (duben 2011)

Obr. 8: Mokřadní louka v dílčí ploše K
(duben 2011)

Obr. 9: Vrbami zarůstající dílčí plocha J
(duben 2011)
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Obr. 10: Vrbami zarůstající dílčí plocha J
(duben 2011)

Obr. 11: Drobné tůně v dílčí ploše J je
potřeba prosvětlit (duben 2011)

Obr. 12: Dílčí plocha J je v jarním období
zaplavována (duben 2011)
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Obr. 13: Dílčí plocha E - celkový pohled
(duben 2011)

Obr. 14: Dílčí plocha E je v jarním období
zaplavována (duben 2011)

Obr. 15: Dílčí plocha H, v pozadí lesní dílčí
plocha G (duben 2011)
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Obr. 16: Dílčí plocha H s výskytem snědku
kulatoplodého (Ornithogalum
pyrenaicum) (duben 2011)

Obr. 17: Dílčí plocha CH, v popředí dílčí
plocha H (duben 2011)

Obr. 18: Dílčí plocha CH (duben 2011)
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Obr. 19: Lesní dílčí plocha I (duben 2011)

Obr. 20: Pohled na SZ výběžek ZCHÚ (dílčí
plochy A, B, C) (duben 2011)

Obr. 21: Dílčí plocha C postupně
zarůstající rákosinami (duben 2011)
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Obr. 22: Dílčí plocha C postupně
zarůstající keři (duben 2011)

Obr. 23: Dílčí plocha C – tůně (duben
2011)

Obr. 24: Dílčí plocha C kanál protínající
část plochy (duben 2011)
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Obr. 25: V popředí dílčí plocha C
s keřovým porostem. V pozadí dílčí plocha
B, která je po redukci křovin
perspektivním biotopem bourovce
trnkového (Eriogaster catax) (duben
2011)

Obr. 26: Dílčí plocha C – nejzápadnější
část (duben 2011)

Obr. 27: Dílčí plocha B na jižně
orientovaném svahu s porostem hlohu a
trnky obecné – biotop bourovce
trnkového (Eriogaster catax) (duben
2011)
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Obr. 28: Dílčí plocha B na jižně
orientovaném svahu s porostem hlohu a
trnky obecné – biotop bourovce
trnkového (Eriogaster catax) (duben
2011)

Obr. 29: Dílčí plocha A – koryto potoka
s břehovými porosty (duben 2011)

Obr. 30: Dílčí plocha A – vodní hladina
v korytě je vysoká a k snadno dochází k
rozlivům do okolí (duben 2011)
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Obr. 31: Ortofotosnímek z roku 1950

Obr. 32: Ortofotosnímek z roku 2009
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6. Přílohy

Součástí plánu péče jsou dále tyto přílohy
Tabulky:
Příloha č. T 1 – Vlastníci pozemků v ZCHÚ
Příloha č. T 2 – Vymezení území podle současného stavu KN
Příloha č. T 3 - 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 Údolí Bánovského potoka
Příloha č. M4 – Karta EVL Údolí Bánovského potoka
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