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1. Základní údaje o ZCHÚ

1.1 Základní identifikační údaje
evidenční číslo: kategorie ochrany: přírodní památka
název území: Remízy u Bánova
druh právního předpisu, kterým bylo území vyhlášeno: orgán, který předpis vydal: číslo předpisu: datum platnosti předpisu: datum účinnosti předpisu: -

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, Bystřice pod Lopeníkem 592111, Suchá Loz 592641
katastrální území: Bánov 600865, Bystřice pod Lopeníkem 617130, Suchá Loz 759031
GPS středu ZCHÚ: 48°58'7.437"N, 17°44'10.154"E
Příloha:
Příloha č. M1 - Orientační mapa s vyznačením hranic ZCHÚ
Příloha č. M5 – Karta EVL Remízy u Bánova

1.3 Stručný popis území
Lokalita se nachází cca 8 km JV od Uherského Brodu, mezi obcemi Bánov, Bystřice
pod Lopeníkem a Suchá Loz. Jedná se o komplex remízků, větrolamů, strání a křovin v okolí
kóty Skalky (387 m) a vodní nádrže Ordějova na J, JV a JZ orientovaných svazích. Jde o
tvarově poměrně velmi členitou ZCHÚ, která je tvořena především keřovými porosty v okolí
vodní nádrže a starými ovocnými sady u obce Suchá Loz. Tyto dva větší celky jsou propojeny
větrolamy a lesními remízky. V keřových porostech dominuje hloh (Cratageus sp.) a trnka
obecná (Prunus spinosa). V lesních porostech (bohatá buková doubrava, hlinitá buková
doubrava), kde je významný výskyt okrotice mečolisté (Cephalanthera longifolia), místy
dominuje borovice lesní (Pinus sylvestris). V ZCHÚ je několik menších starých a částečně i
zatopených lomů. Předmětem ochrany ZCHÚ je biotop bourovce trnkového (Eriogaster
catax). Území je v překryvu s EVL Remízy u Bánova, jejímž předmětem ochrany je bourovec
trnkový (Eriogaster catax).
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1.4 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí
ZCHÚ Remízy u Bánova se rozkládá v katastrální území Bánov 600865, Bystřice pod
Lopeníkem 617130, Suchá Loz 759031. Celková rozloha ZCHÚ je 41,91 ha. OP je vyhlášené a
rozkládá se na ploše 19,10 ha.
Tabulka s vlastníky pozemků v ZCHÚ je z důvodu velkého objemu dat umístěna
v příloze č. T 1 – Vlastnici pozemků v ZCHÚ/OP. Informace o vlastnících pozemků byly získány
z internetového
portálu
ČÚZK
Nahlížení
do
katastru
nemovitostí
(http://nahlizenidokn.cuzk.cz/) ve dnech 20. – 21. 3. 2013.
Vymezení ZCHÚ dle KN
KÚ

Parcela
KN

Parcela
PK

Druh pozemku

Využití pozemku

600865

6055

trvalý travní porost

zemědělský půdní fond

600865

6056

ostatní plocha

zeleň

600865

6057

trvalý travní porost

zemědělský půdní fond

600865

6058

ostatní plocha

neplodná půda

600865

6059

ostatní plocha

ostatní komunikace

600865

6061

trvalý travní porost

600865

6062

600865
600865

LV

Výměra
celková

Výměra v
ZCHÚ

72

4462

412

10001

11023

8488

129

14166

499

1098

2324

162

10001

581

4

zemědělský půdní fond

1799

4644

16

lesní pozemek

les jiný než hospodářský

1223

3676

3601

6063

ostatní plocha

zeleň

193

2560

385

6064

trvalý travní porost

zemědělský půdní fond

1692

3829

204

600865

6065

trvalý travní porost

zemědělský půdní fond

1799

1489

79

600865

6066

trvalý travní porost

zemědělský půdní fond

304

1488

108

600865

6067

trvalý travní porost

zemědělský půdní fond

600865

6068

ostatní plocha

ostatní komunikace

600865

6076

trvalý travní porost

600865

6077

600865

320

3084

164

10001

4014

499

zemědělský půdní fond

2147

2027

20

trvalý travní porost

zemědělský půdní fond

86

2985

452

6078

trvalý travní porost

zemědělský půdní fond

304

2386

1005

600865

6079

trvalý travní porost

zemědělský půdní fond

52

6688

4845

600865

6080

ostatní plocha

zeleň

10001

9478

7939

600865

6081

ostatní plocha

zeleň

10001

26665

7836

600865

6093

trvalý travní porost

zemědělský půdní fond

826

9037

20

600865

6094

ostatní plocha

ostatní komunikace

10001

2164

512

600865

6095

trvalý travní porost

zemědělský půdní fond

1756

4873

35

600865

6125

ostatní plocha

ostatní komunikace

10001

697

56

600865

6126

ovocný sad

zemědělský půdní fond

10001

869

152

600865

6127

lesní pozemek

PUPFL

10001

43137

37830

600865

6128

ostatní plocha

jiná plocha

10001

5253

4560

600865

6129

ostatní plocha

ostatní komunikace

10001

10962

444

600865

6130

ostatní plocha

ostatní komunikace

10001

602

434

600865

6131

trvalý travní porost

zemědělský půdní fond

47

1672

190

600865

6132

trvalý travní porost

zemědělský půdní fond

609

5164

34

600865

6133

trvalý travní porost

zemědělský půdní fond

600865

6139

ostatní plocha

ostatní komunikace

600865

6141

ovocný sad

zemědělský půdní fond

600865

6144

ostatní plocha

zeleň

600865

6145

ostatní plocha

zeleň

600865

6146

ostatní plocha

ostatní komunikace

Plán péče o přírodní památku Remízy u Bánova na období 2012 - 2022

1277

7985

199

10001

9859

5989

2137

299723

4543

10001

7536

192

10001

16543

16385

10001

4009

411
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KÚ

Parcela
KN

Parcela
PK

Druh pozemku

Využití pozemku

LV

Výměra
celková

Výměra v
ZCHÚ

600865

6147

orná půda

zemědělský půdní fond

409

6811

21

600865

6148

orná půda

zemědělský půdní fond

663

3141

13

600865

6149

orná půda

zemědělský půdní fond

2209

9882

20

600865

6164

ostatní plocha

zeleň

10001

9523

782

600865

6165

orná půda

zemědělský půdní fond

883

10392

4412

600865

6166

orná půda

zemědělský půdní fond

1816

10392

1197

600865

6167

trvalý travní porost

zemědělský půdní fond

2212

10016

9847

600865

6168

ostatní plocha

neplodná půda

1080

1391

1391

600865

6169

ostatní plocha

neplodná půda

1105

5983

5983

600865

6172

orná půda

zemědělský půdní fond

1684

35377

8672

600865

6173

ostatní plocha

zeleň

10001

19571

18722

600865

6174

vodní plocha

vodní nádrž umělá

1670

2900

428

600865

6175

vodní plocha

vodní nádrž umělá

1565

5704

583

600865

6315

ostatní plocha

ostatní komunikace

10001

1375

18

600865

6316

trvalý travní porost

zemědělský půdní fond

1341

776

34

600865

6339

vodní plocha

vodní nádrž umělá

161

1951

1

600865

6340

vodní plocha

vodní nádrž umělá

912

2270

7

600865

6341

vodní plocha

vodní nádrž umělá

1063

1956

10

600865

6342

vodní plocha

vodní nádrž umělá

96

2054

11

600865

6344

vodní plocha

vodní nádrž umělá

1673

1266

10

600865

6345

vodní plocha

vodní nádrž umělá

2203

2116

35

600865

6346

vodní plocha

vodní nádrž umělá

1254

1024

19

600865

6347

vodní plocha

vodní nádrž umělá

1255

5103

92

600865

6352

vodní plocha

vodní nádrž umělá

1284

1064

45

600865

6353

vodní plocha

vodní nádrž umělá

1274

109

9

600865

6355

vodní plocha

vodní nádrž umělá

1565

72757

159

600865

6356

vodní plocha

vodní nádrž umělá

2185

204

4

600865

6357

vodní plocha

vodní nádrž umělá

428

204

3

600865

6358

vodní plocha

vodní nádrž umělá

730

3108

349

600865

6359

vodní plocha

vodní nádrž umělá

795

1840

100

600865

6360

vodní plocha

vodní nádrž umělá

1122

1071

27

600865

6364

vodní plocha

vodní nádrž umělá

1363

4849

2

600865

6365

vodní plocha

vodní nádrž umělá

1260

3389

40

600865

6366

vodní plocha

vodní nádrž umělá

438

701

59

600865

6367

vodní plocha

vodní nádrž umělá

204

1069

115

600865

6368

vodní plocha

vodní nádrž umělá

145

2734

130

600865

6369

vodní plocha

vodní nádrž umělá

87

1155

5

600865

6370

vodní plocha

vodní nádrž umělá

246

1400

47

600865

6371

vodní plocha

vodní nádrž umělá

1890

1640

83

600865

6372

vodní plocha

vodní nádrž umělá

284

1398

29

600865

6373

vodní plocha

vodní nádrž umělá

1726

1159

6

600865

6374

ostatní plocha

neplodná půda

1726

2727

2651

600865

6375

ostatní plocha

neplodná půda

546

2044

2044

600865

6376

ostatní plocha

neplodná půda

892

2765

2765

600865

6377

ostatní plocha

neplodná půda

515

966

966

600865

6378

ostatní plocha

neplodná půda

599

826

826

600865

6379

ostatní plocha

neplodná půda

1106

884

884

600865

6380

ostatní plocha

zeleň

10001

14127

14064

600865

6381

ostatní plocha

jiná plocha

2232

1869

1836

600865

6382

ostatní plocha

manipulační plocha

60000

400

399

600865

6383

ostatní plocha

zeleň

10001

2124

2077

600865

6384

vodní plocha

vodní tok v korytě přirozeném nebo

1565

1407

631
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KÚ

Parcela
KN

Parcela
PK

Druh pozemku

Využití pozemku

LV

Výměra
celková

Výměra v
ZCHÚ

upraveném
600865

6385

vodní plocha

vodní tok v korytě přirozeném nebo
upraveném

1565

15792

8997

600865

6386

trvalý travní porost

zemědělský půdní fond

939

2683

2683

600865

6387

trvalý travní porost

zemědělský půdní fond

1643

2518

2518

600865

6388

ostatní plocha

neplodná půda

10001

1410

1410

600865

6389

ostatní plocha

zeleň

10001

7976

7976

600865

6395

ostatní plocha

ostatní komunikace

10001

11268

1126

600865

6396

lesní pozemek

PUPFL

10001

10274

10010

600865

6409

ostatní plocha

zeleň

10001

1675

1660

600865

6410

trvalý travní porost

zemědělský půdní fond

868

2633

384

600865

6420

trvalý travní porost

zemědělský půdní fond

954

4504

12

600865

6421

trvalý travní porost

zemědělský půdní fond

600865

6422

ostatní plocha

ostatní komunikace

600865

6423

trvalý travní porost

600865

6424

600865
600865

522

4198

204

10001

5865

334

zemědělský půdní fond

509

769

142

trvalý travní porost

zemědělský půdní fond

1149

5365

6

6425

trvalý travní porost

zemědělský půdní fond

1640

5056

31

6426

trvalý travní porost

zemědělský půdní fond

341

7674

117

600865

6427

trvalý travní porost

zemědělský půdní fond

1953

15638

249

600865

6436

trvalý travní porost

zemědělský půdní fond

474

4735

11

600865

6437

ostatní plocha

silnice

10001

45135

565

600865

6438

lesní pozemek

PUPFL

10001

21087

18943

600865

6439

lesní pozemek

les jiný než hospodářský

15

1990

796

600865

6442

lesní pozemek

PUPFL

10001

57017

49463

600865

6443

ostatní plocha

ostatní komunikace

160

643

618

600865

6444

ostatní plocha

zeleň

160

16737

16086

600865

6445

trvalý travní porost

zemědělský půdní fond

540

564

564

600865

6446

trvalý travní porost

zemědělský půdní fond

951

574

574

600865

6447

trvalý travní porost

zemědělský půdní fond

1457

554

554

600865

6448

trvalý travní porost

zemědělský půdní fond

1977

769

769

600865

6449

trvalý travní porost

zemědělský půdní fond

1269

883

883

600865

6450

trvalý travní porost

zemědělský půdní fond

1269

215

215

600865

6451

trvalý travní porost

zemědělský půdní fond

1269

135

135

600865

6452

trvalý travní porost

zemědělský půdní fond

1269

894

894

600865

6453

trvalý travní porost

zemědělský půdní fond

1730

1237

1237

600865

6454

ostatní plocha

ostatní komunikace

160

1570

1555

600865

6455

trvalý travní porost

zemědělský půdní fond

392

4365

4363

600865

6456

trvalý travní porost

zemědělský půdní fond

1331

3832

3832

600865

6457

trvalý travní porost

zemědělský půdní fond

52

10320

10320

600865

6458

trvalý travní porost

zemědělský půdní fond

1890

4825

4825

600865

6459

trvalý travní porost

zemědělský půdní fond

1302

4986

4986

600865

6460

trvalý travní porost

zemědělský půdní fond

160

22447

21710

600865

6461

trvalý travní porost

zemědělský půdní fond

160

2901

2901

600865

6462

ostatní plocha

ostatní komunikace

10001

818

817

600865

6463

orná půda

zemědělský půdní fond

424

8603

1

600865

6472

orná půda

zemědělský půdní fond

1953

13220

3

600865

6473

orná půda

zemědělský půdní fond

417

8083

28

600865

6474

orná půda

zemědělský půdní fond

1283

6630

52

600865

6475

orná půda

zemědělský půdní fond

1307

6237

58

600865

6476

orná půda

zemědělský půdní fond

546

5009

59

600865

6477

orná půda

zemědělský půdní fond

403

12597

206

600865

6478

orná půda

zemědělský půdní fond

2198

7714

151
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KÚ

Parcela
KN

Parcela
PK

Druh pozemku

Využití pozemku

LV

Výměra
celková

Výměra v
ZCHÚ

600865

6479

orná půda

zemědělský půdní fond

21

17531

350

600865

6480

orná půda

zemědělský půdní fond

489

7304

151

600865

6481

orná půda

zemědělský půdní fond

1663

2122

280

600865

6482

orná půda

zemědělský půdní fond

314

2349

317

600865

6483

orná půda

zemědělský půdní fond

1482

1282

166

600865

6484

orná půda

zemědělský půdní fond

369

1317

165

600865

6485

orná půda

zemědělský půdní fond

1270

2564

308

600865

6486

orná půda

zemědělský půdní fond

1302

2087

216

600865

6487

orná půda

zemědělský půdní fond

160

752

24

600865

6488

ostatní plocha

zeleň

160

6137

24

600865

6489

ostatní plocha

ostatní komunikace

160

7179

109

600865

6592

ostatní plocha

ostatní komunikace

10001

1891

125

600865

6593

lesní pozemek

PUPFL

10001

975

723

600865

6594

ostatní plocha

jiná plocha

10001

5753

249

600865

6597

trvalý travní porost

zemědělský půdní fond

165

1297

149

600865

6598

trvalý travní porost

zemědělský půdní fond

1808

1677

225

600865

6599

trvalý travní porost

zemědělský půdní fond

468

964

112

600865

6600

trvalý travní porost

zemědělský půdní fond

868

1154

121

600865

6603

trvalý travní porost

zemědělský půdní fond

1924

1586

258

600865

6604

orná půda

zemědělský půdní fond

617

478

132

600865

6605

trvalý travní porost

zemědělský půdní fond

2127

385

86

600865

6606

trvalý travní porost

zemědělský půdní fond

497

427

55

600865

6607

trvalý travní porost

zemědělský půdní fond

505

159

2

600865

6609

ostatní plocha

zeleň

10001

510

510

600865

6610

ostatní plocha

ostatní komunikace

10001

564

392

600865

6611

ostatní plocha

jiná plocha

1401

402

402

600865

6612

lesní pozemek

PUPFL

10001

7968

6722

600865

6613

lesní pozemek

PUPFL

10001

8634

7178

600865

6614

ostatní plocha

ostatní komunikace

10001

756

1

600865

6627

orná půda

zemědělský půdní fond

526

4414

2

600865

6628

orná půda

zemědělský půdní fond

1551

3828

24

600865

6629

orná půda

zemědělský půdní fond

409

4787

61

600865

6630

orná půda

zemědělský půdní fond

1889

4344

49

600865

6631

orná půda

zemědělský půdní fond

1728

4498

20

hráz přehrazující vodní tok nebo údolí

600865 .1045/1

zastavěná plocha a
nádvoří

1252

2079

1875

hráz přehrazující vodní tok nebo údolí

600865 .1045/2

zastavěná plocha a
nádvoří

1565

1749

1605

zastavěná plocha a
nádvoří

hráz přehrazující vodní tok nebo údolí

600865 .1045/3

1063

1010

1010

hráz přehrazující vodní tok nebo údolí

600865 .1045/4

zastavěná plocha a
nádvoří

1337

932

767

zemědělská stavba

600865 .991

zastavěná plocha a
nádvoří

1269

17

17
747

617130

zahrada

zemědělský půdní fond

10002

2329

617130 262/1

2828
264/1

orná půda

zemědělský půdní fond

875

36575

23

617130 262/5

263/6

trvalý travní porost

zemědělský půdní fond

10001

15884

6637

263/7

trvalý travní porost

zemědělský půdní fond

10001

263/5

ostatní plocha

jiná plocha

10001

179

29

617130 2819/2

orná půda

zemědělský půdní fond

10002

154

131

617130 2826/1

orná půda

zemědělský půdní fond

10002

5884

6453

617130 2826/2

vodní plocha

vodní nádrž umělá

10002

76

46

617130 2874/15

vodní plocha

vodní tok v korytě přirozeném nebo

770

11154

115

617130 262/6
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KÚ

Parcela
KN

Parcela
PK

Druh pozemku

Využití pozemku

Výměra
celková

LV

Výměra v
ZCHÚ

upraveném
617130 2877/4
617130 2877/5
759031

2376

vodní plocha

vodní tok v korytě přirozeném nebo
upraveném

770

71

1

vodní plocha

vodní tok v korytě přirozeném nebo
upraveném

770

287

185

vodní plocha

vodní tok v korytě přirozeném nebo
upraveném

10001

219

75

843

1590

807

759031

4468

vodní plocha

vodní tok v korytě přirozeném nebo
upraveném

759031

4469

ostatní plocha

jiná plocha

10001

1597

84

1373 vodní plocha

vodní tok v korytě přirozeném nebo
upraveném

843

534

195

vodní plocha

vodní tok v korytě přirozeném nebo
upraveném

843

20679

1

759031 2373/2

vodní plocha

vodní tok v korytě přirozeném nebo
upraveném

843

20679

124

759031 2377/2

ostatní plocha

zeleň

60000

126

142

neplodná půda

10001

4409

378

10001

46

40

10001

785

540

Celková výměra

419 135 m2

759031 2373/12
759031 2373/2

759031 317/1

317 ostatní plocha

759031 320/4

vodní plocha

vodní tok v korytě přirozeném nebo
upraveném

759031 320/5

ostatní plocha

neplodná půda

Vymezení vyhlášeného OP dle KN
KÚ

Parcela
KN

Druh pozemku

Využití pozemku

Výměra
celková

LV

Výměra v OP

600865

6139 ostatní plocha

ostatní komunikace

10001

9859

112

600865

6165 orná půda

zemědělský půdní fond

883

10392

5980

600865

6166 orná půda

zemědělský půdní fond

1816

10392

9195

600865

6167 trvalý travní porost

zemědělský půdní fond

2212

10016

168

600865

6145 ostatní plocha

zeleň

10001

16543

146

600865

6160 orná půda

zemědělský půdní fond

1163

5897

1549

600865

6159 orná půda

zemědělský půdní fond

1232

8528

2426

600865

6158 orná půda

zemědělský půdní fond

1383

8034

2427

600865

6157 orná půda

zemědělský půdní fond

1142

14464

4665

600865

6156 orná půda

zemědělský půdní fond

1455

5583

1931

600865

6155 orná půda

zemědělský půdní fond

71

10609

3898

600865

6154 orná půda

zemědělský půdní fond

1144

3766

1478

600865

6153 orná půda

zemědělský půdní fond

1681

6533

2686

600865

6152 orná půda

zemědělský půdní fond

1074

13567

6305

600865

6151 orná půda

zemědělský půdní fond

1381

3232

1766

600865

6150 orná půda

zemědělský půdní fond

1776

9380

6235

600865

6149 orná půda

zemědělský půdní fond

2209

9882

7682

600865

6148 orná půda

zemědělský půdní fond

663

3141

2780

600865

6147 orná půda

zemědělský půdní fond

409

6811

6708

600865

6146 ostatní plocha

ostatní komunikace

10001

4009

1452

600865

6164 ostatní plocha

zeleň

10001

9523

3373

600865

6163 orná půda

zemědělský půdní fond

973

3908

668

600865

6162 orná půda

zemědělský půdní fond

1939

4752

1161

600865

6161 orná půda

zemědělský půdní fond

1147

3346

786

600865

6393 orná půda

zemědělský půdní fond

165

2701

2701
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KÚ

Parcela
KN

Druh pozemku

Využití pozemku

Výměra
celková

LV

Výměra v OP

600865

6394 orná půda

zemědělský půdní fond

278

8934

8934

600865

6392 orná půda

zemědělský půdní fond

417

10246

10246

600865

6408 trvalý travní porost

zemědělský půdní fond

797

1060

1060

600865

6407 trvalý travní porost

zemědělský půdní fond

1260

1943

1943

600865

6404 trvalý travní porost

zemědělský půdní fond

1260

2075

2075

600865

6402 trvalý travní porost

zemědělský půdní fond

1317

1112

1112

600865

6401 trvalý travní porost

zemědělský půdní fond

1331

4743

4743

600865

6400 trvalý travní porost

zemědělský půdní fond

1333

230

230

600865

6397 trvalý travní porost

zemědělský půdní fond

1525

17509

17509

600865

6398 trvalý travní porost

zemědělský půdní fond

1682

4303

4303

600865

6172 orná půda

zemědělský půdní fond

1684

35377

21160

600865

6391 orná půda

zemědělský půdní fond

1808

5159

5159

600865

6141 ovocný sad

zemědělský půdní fond

2137

299723

8534

600865

6406 trvalý travní porost

zemědělský půdní fond

2191

1943

1943

600865

6405 trvalý travní porost

zemědělský půdní fond

2201

2107

2107

600865

6399 trvalý travní porost

zemědělský půdní fond

2212

3670

3670

600865

6403 trvalý travní porost

zemědělský půdní fond

2212

2075

2075

600865

6395 ostatní plocha

ostatní komunikace

10001

11268

6785

600865

6390 ostatní plocha

ostatní komunikace

10001

3943

3943

600865

6422 ostatní plocha

ostatní komunikace

10001

5865

748

600865

6137 ostatní plocha

silnice

1940

14971

1382

600865

6790 ostatní plocha

silnice

1940

89440

3103

Celková roloha

191 042 m2

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

1.5 Výměra území

lesní pozemky

ZCHÚ plocha v ha
13,5266

OP plocha v ha
-

vodní plochy

1,3625

-

trvalé travní porosty

9,0927

4,2938

orná půda

2,3765

11,8526

ostatní zemědělské
pozemky

0,5442

0,8543

ostatní plochy

14,4836

2,1044

0,5274

-

41,9135 ha

19,1042 ha

Druh pozemku

zastavěné
plochy a nádvoří
plocha celkem
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Způsob využití pozemku

ZCHÚ - plocha v ha

zamokřená plocha

-

rybník nebo nádrž
vodní tok

0,2454
1,1171

neplodná půda

2,0000

ostatní způsoby využití

12,4836

7

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): CZ0723421 Remízy u Bánova
Příloha:
Příloha č. M1 - Orientační mapa s vyznačením hranic ZCHÚ/OP

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 je biotop, v němž žije a rozmnožuje se bourovec trnkový
(Eriogaster catax). Jde o xerotermní stráně se sukcesně nestálým křovinatým porostem
(roztroušené křoviny, křovinaté meze a remízky) s bohatým zastoupením trnky obecné
(Prunus spinosa) a hlohu (Cratages sp.).

1.7.2 Hlavní předmět ochrany ZCHÚ – současný stav
Stav populace bourovce trnkového (Eriogaster catax) a celkový stav jeho biotopů je
hodnocen jako méně příznivý (U1). Stav celorepublikové populace z hlediska ochrany je
hodnocen jako nepříznivý (Bad – U2).
název druhu
bourovec trnkový
(Eriogaster catax)

název druhu
bourovec trnkový
(Eriogaster catax)

aktuální početnost
nebo vitalita
populace v ZCHÚ
cca 550 housenek
v hnízdech v roce
2011

stupeň
ohrožení *
§2, C1

popis biotopu druhu
xerotermní stráně s roztroušenými
křovinami, případně křovinaté meze a
remízky

areál

populace

stanoviště

Předpokládaný
vývoj

Stav z hlediska
ochrany

nepříznivý

nepříznivý

méně příznivý

méně příznivý

nepříznivý

Plán péče o přírodní památku Remízy u Bánova na období 2012 - 2022

8

Návrh managementu dle inventarizačního průzkumu: Upřednostnit kosení travnatých
ploch. Zabránit plošné sukcesi směrem k lesním biotopům Aplikace herbicidů na okolních
agrocenózách je nepřípustná (Marhoul & Turoňová 2008). Používání pesticidů a hnojiv v
okolních agrocenózách během průzkumu nebylo prokázáno.
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 RNDr. František Bárta a Josef Moravec. Inventarizační zprávu
zpracoval 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

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.
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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
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.

1.8 Předmět ochrany EVL , která je překryvu se ZCHÚ
Předmětem ochrany v EVL Remízy u Bánova je bourovec trnkový (Eriogaster catax).

1.9 Cíl ochrany ZCHÚ
Zachování nebo zlepšení stavu biotopu vhodného pro život a rozmnožování bourovce
trnkového (Eriogaster catax) prostřednictvím blokování sukcesních procesů ekosystému
v určitém stádiu a dalších nástrojů ochrany přírody.
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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 rozkládá na ploše 41,91 ha na J, JV a JZ orientovaných svazích v širším okolí
vodní nádrže Ordějov cca 8 km JV od Uherského Brodu, mezi obcemi Bánov a Bystřice pod
Lopeníkem a Suchá Loz. Zájmové území je v nadmořské výšce 311 - 385 m n. m.
Z klimatického hlediska spadá zájmové území do teplé oblasti T2, která se vyznačuje
dlouhým teplým a suchým létem, velmi krátkým přechodným obdobím s teplým až mírně
teplým jarem i podzimem, zima je zde krátká, mírně teplá, suchá až velmi suchá, s velmi
krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrná roční teplota se pohybuje kolem 8°C a
průměrný roční srážkový úhrn 500 - 700mm.
Charakteristika

hodnota

počet letních dnů
počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více
počet mrazových dnů
počet ledových dnů
průměrná teplota v lednu ve °C
průměrná teplota v červenci ve °C
průměrná teplota v dubnu ve °C
průměrná teplota v říjnu ve °C
průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více
srážkový úhrn ve vegetačním období v mm
srážkový úhrn v zimním období v mm
počet sněhových dnů
počet dnů zamračených
počet jasných dnů

50 – 60
160 – 170
100 – 110
30 – 40
-2 – -3
18 – 19
8–9
7–8
90 – 100
350 – 400
200 – 300
40 – 50
120 – 140
40 – 50

Z geologického hlediska je podloží tvořeno flyšovými pískovci a jílovci hluckého vývoje
bělokarpatské jednotky magurského příkrovu se střídáním vápnitých a nevápnitých hornin,
místy s drobnými proniky neovulkanitů.
Geomorfologicky lokalita spadá do celku Vizovická vrchovina, podcelku Hlucká
pahorkatina, okrsku Nivnická pahorkatina a Ordějovská kotlina. Ordějovská kotlina je
strukturně litologicky podmíněná sníženina s velmi plochým dnem, tvořená flyšovými jílovci
a pískovci s drobnými proniky neovulkanitů. Nivnická pahorkatina je členitá pahorkatina s
erozně denudačním reliéfem plochých hřbetů oddělených širokými údolími. Půdy jsou
kambizemě, na vulkanických sucích se lokálně vyvíjejí rankery.
Vegetační pokryv lokality je tvořen pestrou mozaikou mezofilních křovin svazu
Berberidion, lesních remízků různě reprezentativních karpatských dubohabřin (asociace
Carici pilosae-Carpinetum), fragmentů společenstev lesních lemů svazu Trifolion medii a
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fragmentů zarůstajících mezofilních ovsíkových luk svazu Arrhenatherion. V keřových
porostech dominuje hloh (Cratageus sp.) a trnka obecná (Prunus spinosa) z dalších keřů pak
svída krvavá (Cornus sanguinea), bez černý (Sambucus nigra), růže šípková (Rosa canina),
ptačí zob (Ligustrum vulgare) a další. V lesních remízcích a větrolamech se místy hojně
vyskytuje okrotice mečolistá (Cephalanthera longifolia) (C3, §3).
Z hlediska fauny je významný zvláště výskyt motýla bourovce trnkového (Eriogaster
catax), jehož biotop je předmětem ochrany této ZCHÚ. Jinak fauna lokality odpovídá
charakteru ZCHÚ. Nicméně vzhledem k okolní zemědělsky intenzivně využívané krajině,
lokalita plní funkci refugia a stává se tak jejím významným stabilizujícím prvkem krajiny.
Nebyl zde proveden základní zoologický inventarizační průzkum.

2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti
v minulosti, současnosti a blízké budoucnosti
a) ochrana přírody – v roce 2010 a 2011 provedena redukce křovin na menší ploše okolo
starých lomů u vodní nádrže Ordějov.
b) zemědělské hospodaření – Místa, kde jsou v současnosti větrolamy a liniové stromové
výsadby, byla v minulosti využívána jako orná půda drobně hospodařících rolníků. Sad u obce
Suchá Loz neexistoval a vznikl až po roce 1950. Les, který k sadu přiléhá ze SV na mapách
z roku 1950 již vystopovat lze, šlo však spíše o keřové porosty a zárodky pařezin. Plochy
v okolí vodní nádrže Ordějov byly v minulosti využívány v menší míře jako drobná pole a ve
větší míře jako drobné lomy stavebního kamene a zřejmě i pastviny. Ve SV výběžku lokality,
kde je v současnosti keřový až lesní porost, byly v minulosti louky, sad a menší lomy. U
východního konce vodní nádrže Ordějov stával rozlehlý statek. V současnosti nelze jeho
zbytky rozpoznat.
b) lesnické hospodaření – lesní pozemky tvoří asi ¼ plochy ZCHÚ. Jde o sekundární les stáří
přibližně 30-50 let (první výsadba). Do kategorie PUPFL byla většina ploch zařazena při
pozemkových úpravách v letech 2010-12. Dříve se jednalo o kategorii zeleň a ve starých
ortofotosnímcích je jasně zřetelné, že šlo většinou o pastviny s keřovými porosty a o
zemědělské pozemky drobných vlastníků. Vzhledem k předmětu ochrany je možné zalesnění
vnímat jako negativní zásah, protože došlo k zániku biotopu předmětu ochrany.
d) myslivost – v zájmovém území se rozkládají tři honitby - 7208101067 Bánov, 7207110168
Březina Suchá Loz a 7207110075 Troják Bystřice pod Lopeníkem. Využívání lokality pro zájmy
myslivosti není při současném rozsahu v rozporu s ochrannou ZCHÚ.
Asi největším ohrožením pro předmět ochrany je chemizace lokality, na které hmyz
reaguje velmi citlivě. V okolí lokality se nachází intenzivně využívaná orná půda a sad jabloní,
na který jsou aplikovány různé chemické přípravky. Je nutné zamezit jakékoli chemizaci
v lokalitě (například likvidaci křovin herbicidy, použití insekticidů nebo fungicidů v lesních
porostech) a pokusit se ji vyloučit nebo alespoň regulovat i v přilehlém okolí.
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V budoucnu je lokalita dále teoreticky ohrožena dvěma extrémy. Úplnou likvidací
křovin (například pro uvolnění pastvě) anebo absencí aktivní péče a v důsledku toho
přechodem v les (v místech kde les ještě není).
Pastva na lokalitě se jeví jako vhodná a levná údržba ZCHÚ za dodržení některých
podmínek (velikost stáda, ohrazení některých částí, regulace v případě přílišného pastevního
tlaku).

2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy
 Územní plány obcí Bánov, Suchá Loz a Bystřice pod Lopeníkem – v územních plánech
jmenovaných obcí se nepočítá s žádnou aktivitou v zájmovém území
 LHO zařizovací obvod 1214 – Luhačovice

2.4 Současný stav ZCHÚ a přehled dílčích ploch
2.4.1 Základní údaje o lesích
Lesy na pozemcích určených k plnění funkce lesa se rozkládají na ploše asi 13 ha – to
je asi 1/4 plochy území. Jedná se lesní typy 2B (bohatá buková doubrava), 2H (hlinitá buková
doubrava). Jedná se většinou o na sebe navazující lesní remízky a větrolamy. Některé části
jsou tvořeny téměř výhradně borovicí lesní a jiné části relativně místně přirozenou dřevinou
skladbou (lípa malolistá, jasan ztepilý, dub zimní, javor klen a další).
V současnosti je pro předmět ochrany (bourovec trnkový – Eriogaster catax) tento
biotop druhořadý a nevyskytuje se v něm. V minulosti byl bourovec vázán na pařezinové lesy
(hospodářský typ lesa – nízký les nebo střední les). Proto by bylo potřebné směřovat
hospodaření v lese tímto směrem.
Z výše popsaných důvodů mají lesy v této ZCHÚ podružnou důležitost a je jim i
v následujícím textu věnována menší pozornost než nelesním pozemkům, které jsou v
současnosti biotopem a místem výskytu předmětu ochrany.
Většina lesních pozemků vlastní Obec Bánov. Lesní hospodářský plán (LHP) a lesní
hospodářské osnovy (LHO) pro zařizovací obvod 1214 - Luhačovice zpracoval Lesoprojekt
Kroměříž. Jejich platnost je od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2013.
Přehled výměr a zastoupení souborů lesních typů (přirozené zastoupení dle Plíva 1971)
Přírodní lesní oblast: 38 - Bílé Karpaty a Vizovické vrchy
SLT
Název SLT
Přirozená dřevinná skladba SLT
Výměra (ha)
2B
bohatá buková doubrava
BK 3, DBZ 6, HB 1, BŘJ, JV, LP
8,4765
2H
Hlinitá buková doubrava
DBZ 6, BK 3, HB 1, LP
4,8609

Podíl (%)
63,6
36,4

Příloha:
Příloha č. M4 – Lesnická typologická mapa
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2.4.2 Základní údaje o nelesních pozemcích
Nelesní pozemky pokrývají více než polovinu plochy lokality. Většina nelesních
pozemků je potenciálním biotopem bourovce trnkového. Na nelesních pozemcích se
rozkládají staré sady, zahrady a především křovinaté porosty. Křovinaté porosty jsou však
vesměs zapojené a pro předmět ochrany již v nevhodném sukcesním stádiu. Pouze na malé
ploše byly porosty v roce 2010 a 2011 pročištěny.
Staré sady, které jsou především na západní straně ZCHÚ u obce Suchá Loz, byly z asi
1/2 v zimě 2010/2011 radikálním způsobem zbaveny keřového patra. Druhá, východní část
sadů je z větší části obhospodařována a je zde rozptýlená mozaika keřů trnky obecné i hlohu.

2.4.3 Základní údaje o vodních tocích
Okrajovou částí ZCHÚ protéká říčka Nivnička. V ZCHÚ je asi 1,2 km toku od 14 řkm do
přibližně 15,2 řkm. Vodní tok je lemován bohatými břehovými porosty (olše, vrba, jasan a
další). Další charakteristiky toku v tabulce níže.
ID vodního toku:
Název vodního toku:
Inventární číslo podle CEVT:
Celková délka vodního toku:
Významnost toku:
ID pramenného úseku toku:
ID posledního úseku toku:
Horní styčník recipientu (řkm 0=ústí nebo státní hranice):
ID recipientu:
Název recipientu:
ID hlavního povodí:
Název hlavního povodí:

409070000100
Nivnička
10 100 316
20,937 řkm
páteřní tok vodního útvaru
409070000100
409130002100
21,31 řkm
408760000100
Olšava
4
Dunaj

2.4.4 Přehled dílčích ploch
Pro potřeby ochrany přírody je území rozděleno do 24 dílčích ploch. Vzhledem k velké
prostorové členitosti ZCHÚ jsou dílčí plochy seskupeny označením do tří logických celků,
které odpovídají částem lokality – severní rameno (A), východní rameno (B) a západní
rameno (C).
Severní rameno ZCHÚ:

Dílčí plocha A1 (7,10 ha)
Plocha výhradně pokryta lesním porostem. Dřevinná skladba je tvořena především
borovicí lesní (Pinus sylvestris) s příměsí dubu (Quercus sp.). Dále se vyskytuje lípa malolistá
(Tilia cordata), třešeň ptačí (Prunus avium), jilm (Ulmus), javor babyka (Acer campastre),
modřín opadavý (Larix decidua) a další. Plocha se rozkládá z části na mělké, jižně orientované
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erozní strži a z části na bývalých polních pozemcích. Jde o sekundární les (prvovýsadba).
V minulosti v jižní části byly křoviny a v severovýchodní části pole. V podrostu se místy hojně
vyskytuje okrotice mečolistá (Cephalanthera longifolia) (C3, §3).
Dílčí plocha A2 (0,93 ha)
Plocha tvoří větrolam na plochém hřebeni. Jde o pozemek z podstatné části
v kategorii PUPFL. Dřevinná skladba je tvořena především lípou malolistou (Tilia cordata)
s příměsí dubu (Quercus sp), dále je zde borovice lesní (Pinus sylvestris) a další dřeviny.
V podrostu se místy hojně vyskytuje okrotice mečolistá (Cephalanthera longifolia)(C3, §3).
Dílčí plocha A3 (0,45 ha)
Plocha je vymezena na pravidelně obhospodařovaném zemědělském pozemku.
Dílčí plocha A4 (0,80 ha)
Plocha tvoří větrolam na plochém hřebeni. Jde o pozemek z podstatné části
v kategorii PUPFL. Dřevinná skladba je tvořena především lípou malolistou (Tilia cordata)
s příměsí dubu (Quercus sp), borovicí lesní (Pinus sylvestris) a dalších dřevin.
Dílčí plocha A5 (5,27 ha)
Jedná se o plochu s lesním porostem na JV ukloněném mírném svahu. V jižní části
plochy je cvičiště kynologického klubu. Dřevinnná skladba je tvořena pestrou směsí dřevin
jako je javor klen (Acer pseudoplatanus), javor mléč (Acer platanoides), javor babyka (Acer
campastre), dub (Quercus sp.), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), lípa malolistá (Tilia cordata),
třešeň ptačí (Prunus avium) a další. Reliéf je relativně členitý, v minulosti zde byly drobné
lomy a odvaly. Některé lomy jsou zatopeny a je zde trvalá vodní plocha. Celá plocha je
obklopena bohatými keřovými lemy s dominancí hlohu (Cratageus sp.) a trnky obecné
(Prunus spinosa). V podrostu se místy hojně vyskytuje okrotice mečolistá (Cephalanthera
longifolia)(C3, §3).
Dílčí plocha A6 (0,91 ha)
Menší protáhlá plocha vybíhající z dílčí plochy A5 na sever do intenzivně
obhospodařovaných zemědělských pozemků. Plochu pokrývají téměř výhradně keřové
porosty hlohu (Cratageus sp.) a trnky obecné (Prunus spinosa). Reliéf plochy je stupňovitý –
bývalé meze s úzkými pozemky. V JZ rohu plochy je vysílač.
Dílčí plocha A7 (0,99 ha)
Plocha zařazená do ZCHÚ spíše jako arondace území. Plocha je tvořena úzkou mezí
bez keřového porostu (výskyt keřů jen ojediněle) a intenzivně využívaným zemědělským
pozemkem. Plocha propojuje větší lesní celky.
Dílčí plocha A8 (0,86 ha)
Malá plocha na konci severního výběžku ZCHÚ s keřovým a stromovým porostem.
Nelesní pozemek. Z keřů dominuje hloh (Cratageus sp.), trnka obecná (Prunus spinosa). Ve
východní části plochy porost přechází v les. Podle typologické mapy se jedná o obohacenou
dubovou bučinu (3D5).
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Západní rameno ZCHÚ:

Dílčí plocha B1 (0,92 ha)
Plocha je tvořena pravidelně koseným travním porostem na tělese hráze vodní
nádrže Ordějov.
Dílčí plocha B2 (1,58 ha)
Menší plocha tvořená výhradně keřovými porosty hlohu (Cratageus sp.) a trnky
obecné (Prunus spinosa) vesměs ve stavu nevhodném pro vývoj předmětu ochrany. Plochou
prochází několik zpevněných přístupových cest. Plocha je na JZ ukloněném svahu. V jižní části
je malé travnaté parkoviště u rybářské chaty.
Dílčí plocha B3 (1,67 ha)
Plocha v těsném sousedství vodní nádrže Ordějov téměř výhradně pokryta keřovými
porosty hlohu (Cratageus sp.) a trnky obecné (Prunus spinosa). V okolí zatopeného lomu
roste několik jedinců vrby (Salix sp.). Část plochy byla v roce 2010 vyčištěna orgánem
ochrany přírody, větší nečištěná část však zůstává ve stavu nevhodném pro vývoj a existenci
předmětu ochrany. Na ploše v minulosti byly drobné lomy a v současnosti se zde nachází
jejich zbytky v podobě zatopeného lomu a četných terénních depresí, vyvýšenin a odvalů.
Dílčí plocha B4 (1,80 ha)
Jde o plochu téměř výhradně pokryta keřovými porosty hlohu (Cratageus sp.) a trnky
obecné (Prunus spinosa). V okolí zatopeného lomu roste několik jedinců vrby (Salix sp.). Část
plochy byla v roce 2010 vyčištěna orgánem ochrany přírody, větší nečištěná část však zůstává
ve stavu nevhodném pro vývoj a existenci předmětu ochrany. Plocha se rozkládá na vrcholu
a úbočí nízkého nevýrazného hřebene se S-J orientací. Na ploše v minulosti byly drobné lomy
a v současnosti se zde nachází jejich zbytky v podobě zatopeného lomu a četných terénních
depresí, vyvýšenin a odvalů.
Dílčí plocha B5 (0,53ha)
Menší plocha přiléhající k vodní nádrži Ordějov tvořena z převážné většiny
travinobylinným porostem s roztroušenými solitérními keři, stromy, skupinkami keřů. Plocha
není pravidelně udržována a postupně zarůstá keřovým náletem. Z keřů se uplatňuje
zejména hloh (Cratageus sp.), trnka obecná (Prunus spinosa) a růže šípková (Rosa canina).
Z dřevin nalézáme dub (Quercus sp.), třešeň ptačí (Prunus avium), vrbu (Salix sp.), ale i
výsadbu smrku ztepilého (Picea abies). Plocha je hojně využívána rybáři a k rekreaci obyvatel
blízkých obcí.
Dílčí plocha B6 (0,97 ha)
Plocha v těsném sousedství vodní nádrže Ordějov pokryta zejména keřovými porosty
hlohu (Cratageus sp.) a trnky obecné (Prunus spinosa). V okolí cesty, která plochou prochází,
a v blízkosti vodní plochy se vyskytuje vrba (Salix sp.), bříza pýřitá (Betula pubescens), dub
(Quercus sp.), třešeň ptačí (Prunus avium). Keřové porosty jsou zapojené a v současnosti
nevhodné pro vývoj a existenci předmětu ochrany.
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Dílčí plocha B7 (0,34 ha)
Menší plocha na JV orientovaném svahu s porostem hlohu (Cratageus sp.) a trnky
obecné (Prunus spinosa). Část plochy byla v roce 2010 vyčištěna orgánem ochrany přírody. Je
zde několik jedinců dubu (Quercus sp.). v severní části menší louka se solitérními keři hlohu
(Cratageus sp.).
Dílčí plocha B8 (0,19 ha)
Menší plocha na jižně orientovaném svahu s travinobylinným porostem silně
zarůstající zmlazením trnky obecné (Prunus spinosa) a hlohu (Cratageus sp.). V severní části
několik jedinců mladých stromů dubu (Quercus sp.).
Dílčí plocha B9 (0,93 ha)
Plocha je tvořena starým lomem, který je zarostlý keřovým a hlavně stromovým
porostem. Z dřevin nalézáme dub (Quercus sp.), třešeň ptačí (Prunus avium), vrbu (Salix sp.),
lípa malolistá (Tilia cordata), ořešák královská (Juglans regia). Z keřú pak ptačí zob (Ligustrum
vulgare), svída krvavá (Cornus sanguinea), hloh (Cratageus sp.) a trnka obecná (Prunus
spinosa). Ve východní části plochy je větší množství jedinců lípy malolisté a starý stojící a
rozpadající se kmen lípy. Je zde rovněž místo s ohništěm a provizorním přístřeškem. V svahu
je pak starý rozlehlý zděný sklep s propadlým stropem – pozůstatek velkého statku, jež stál
ještě v 50letech nedaleko. V jižním cípu plochy přiléhacímu k vodní nádrži porost vrby (Salix
sp.).
Dílčí plocha B10 (3,12 ha)
Větší plocha s ruderalizovaným travinobylinným porostem a keři. Z keřů nalézáme
zejména vrbu (Salix sp.), hloh (Cratageus sp.) a trnku obecnou (Prunus spinosa), bez černý
(Sambucus nigra). V jižní části plochy několik vzrostlých jedinců vrby (Salix sp.). Na ploše
stával ještě v 50letech funkční a prosperující statek. V současnosti nejsou stopy po rozlehlé
stavbě patrné. V SZ výběžku souvislejší porosty trnky obecné (Prunus spinosa) a hlohu
(Cratageus sp.).
Dílčí plocha B11 (0,37 ha)
Menší plocha v okolí vodního toku a rybníků. Jde o lužní les tvořený olšinou.
Dílčí plocha B12 (1,53 ha)
Plocha ve východním výběžku ZCHÚ na nevýrazném vrcholku a jeho všech úbočích,
který je téměř výhradně pokryt keřovými porosty hlohu (Cratageus sp.) a trnky obecné
(Prunus spinosa). Avšak většina porostů je ve stavu nevhodném pro vývoj a existenci
předmětu ochrany. V menší míře je zde několik vzrostlým jedinců stromů jasanu ztepilého
(Fraxinus excelsior), třešně ptačí (Prunus avium) a dalších druhů. Perspektivní jsou keřové
porosty na JZ orientovaném svahu plochy. Plochou prochází několik menších cest a jsou zde
umisťovány úly. V jižní části byl v minulosti drobný lom.
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Východní rameno ZCHÚ:

Dílčí plocha C1 (2,74 ha)
Jedná se o plochu v západním výběžku ZCHÚ v těsném sousedství obce Suchá Loz. Jde
o extenzivní ovocný sad na jižně orientovaném svahu v majetku obce Suchá Loz. Vlastník zde
v roce 2010 naprosto nevhodným způsobem odstranila prakticky celé keřové patro. Na ploše
se nachází ovocné stromy (především slivoň a jabloň). Pouze v jižní části plochy u paty svahu
je menší remízek s keřovými porosty a několika jedinci třešně, jasanu a břízy.
Dílčí plocha C2 (2,11 ha)
Plocha je velmi podobná jako sousední plocha C1 s tím rozdílem, že zde nebyl
odstraněn keřový porost a část plochy je udržovaná a pravidelně kosená. Jde o sad
s travinobylinným porostem a místy zarůstající keři především trnky obecné (Prunus
spinosa). Některé pozemky, zvláště v západní a severní části plochy jsou však bez údržby a
zarůstají náletem trnky obecné a hlohu což vytváří vhodné podmínky pro předmět ochrany.
V JZ rohu plochy je hustší zapojený porost.
Dílčí plocha C3 (0,95 ha)
Plocha na JV orientovaném svahu na rozhraní ZCHÚ a intenzivně využívaných
zemědělských pozemků. Na ploše je porost zmlazujících keřů především hlohu (Cratageus
sp.) a trnky obecné (Prunus spinosa) ve vhodném stádiu pro vývoj a existenci bourovce
trnkového – předmětu ochrany. Na ploše ojediněle mladé stromy jasanu ztepilého a dalších
dřevin.
Dílčí plocha C4 (1,40 ha)
Plocha na JV orientovaném svahu s hustým zapojeným porostem jasanu ztepilého
(Fraxinus excelsior), borovice lesní (Pinus sylvestris) a bohatým keřovým patrem.
Dílčí plocha C5 (0,74 ha)
Menší plocha v údolní nivě potoka Nivnička a na mírně se zdvihajících JV svazích.
V severní části plochy je soukromé pole, nad nímž je keřový porost. Ve druhé polovině je
oplocený pozemek s rekreačním objektem a sadem ovocných stromů. Zbytek plochy
pokrývají louky.
Dílčí plocha C6 (1,38 ha)
Dlouhá a úzká plocha táhnoucí se podél potoka Nivnička a zahrnující jeho vodní tok,
koryto i břehové porosty (vrba, olše, jasan ztepilý, topol).
Dílčí plocha C7 (1,28 ha)
Dlouhá a úzká plocha tvořená vzrostlým větrolamem se zvodněným příkopem (vrba,
olše, jasan ztepilý, topol). Bohatý lemový porost. Většina plochy v kategorii PUPFL.
Příloha:
Příloha č. T2 - Popis dílčích ploch a výčet plánovaných zásahů v nich
Příloha č. M3 - Rozložení dílčích ploch v ZCHÚ Remízy u Bánova
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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.
a) péče o biotop předmětu 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 – 1,5 m 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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Louky – louky je možné kosit traktorem (zejména větší plochy) nebo jinou vhodnou
mechanizací (ručně vedené listová sekačka, křovinořez, bubnová sekačka). Potřebné je
nepoškozovat keřové lemy na okrajích luk.
Lesy - základ péče spočívá v zachování nebo navození tradičního hospodaření ve smíšených
listnatých porostech. Vhodný je převod lesních pozemků na hospodářský tvar lesa – pařezina
(nízký les) nebo alespoň na střední les. Vhodné je postupně odtěžit nepůvodní druhy dřevin
a nahrazovat je původními. V ideálním stavu by měl les být značně prosvětlený s bohatým
keřovým i bylinným patrem. Zakmenění 0,6 (může ale klesnout i pod 0,6). Předmět ochrany
(bourovec trnkový) se původně vyskytoval v pařezinách a světlých lesích, proto by bylo
vhodné lesy v ZCHÚ tímto směrem přeměnit.
Pro zlepšení celkového stavu lesních porostů v ZCHÚ je vhodné více aplikovat zásady
přírodě blízkého hospodaření - tzn. maloplošnými obnovnými prvky docílit přirozené
druhové a věkové struktury těchto porostů. V co největší míře je třeba podporovat přirozené
zmlazení původních dřevin (hlavně dubu). Některé části nejzachovalejších porostů by bylo
vhodné ponechat samovolnému vývoji. Vhodné bude také zvýšení podílu ponechané dřevní
hmoty v porostech. Nezbytně nutné bude snížení stavů především srnčí zvěře do takové
míry, aby bylo umožněno úspěšné odrůstání přirozeného zmlazení.
Navrhovaná opatření:
a) ponechání určitého množství stojících stromů na dožití (až po totální rozpad), stejně
jako ponechání jisté části dřevní hmoty v porostech (nejen klest, ale i části kmenů) za
účelem zvýšení biodiverzity (významné především pro ptactvo, bezobratlé a houby);
v prvé řadě by se mělo jednat o již nyní doupné stromy, může jít o zlomy; tyto stromy
by se neměly nalézat přímo u cest, avšak je (z estetického hlediska) vhodné, aby
některé byly v dohledu cest nebo jejich křížení,
b) nezvyšování (příp. postupná redukce) současného podílu stanovištně
neodpovídajících druhů dřevin (především borovice),
c) preferovat členitější prostorovou výstavbu porostů, tu lze docílit pestřejší druhovou
skladbou, delší obnovní dobou a vhodnými výchovnými zásahy
d) zákaz umisťování nových staveb,
e) potřeba výrazné redukce stavů spárkaté zvěře (především srnčí), a to nejen přímo
v území ZCHÚ, ale i v blízkém okolí tak, aby byla reálná přirozená obnova porostů bez
nutnosti tyto plochy oplotit,
f) nezavádět nové intenzivní chovy zvěře (např. obory, bažantnice, farmové chovy)
g) biocidy používat pouze v nezbytném rozsahu, zejména k likvidaci invazních
geograficky nepůvodních druhů rostlin a kalamitních hmyzích škůdců (§ 3 vyhlášky č.
101/1996 Sb.), po dohodě mezi vlastníkem lesa a příslušným orgánem ochrany
přírody,
h) mechanickou přípravu půdy provádět pouze v nezbytném rozsahu, zejména za
účelem zajištění přirozené obnovy dřevin přirozené druhové skladby,
i) těžbu a soustřeďování dříví přednostně provádět za dostatečné únosnosti půdy (za
vhodných klimatických podmínek) technologiemi minimalizujícími poškození půdy,
bylinné a dřevinné vegetace,
j) při umělé obnově dřevin přirozené druhové skladby přednostně používat reprodukční
materiál místního původu, tzn. ze stejné přírodní lesní oblasti a ze stejného lesního
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vegetačního stupně s možným posunem v souladu s platnou právní úpravou (např.
zákon č. 289/1995 Sb., zákon č. 149/2003 Sb.),
k) šetřit při obnově lesa dřeviny přirozené druhové skladby tvořící lesní pláště na
hranicích s jinými než lesními pozemky,
l) kolem vodních toků je vhodné netěžit dřevní hmotu těžkou technikou a ponechat
břehové porosty co nejvíce přirozenému vývoji.
m) uvažovat o znovuobnovení pařezinového způsob obhospodařování formou středního
lesa na vybraných plochách.
Velikost seče - je třeba citlivěji využívat přirozené zmlazení cílových dřevin a dřevin přirozené
dřevinné skladby, vytvářet pro ně příznivé podmínky a doplňovat v porostech ty dřeviny
přirozené druhové skladby, které ve stávajících porostech chybějí. Podle potřeby volit menší
obnovní prvky a jemnější způsob hospodaření tak, aby velikostí seče byla co nejméně
narušena kontinuita vývoje jednotlivých složek celého ekosystému.
Obnovní doba - rychlost postupu obnovy, respektive délka obnovní doby, určuje, jak dalece
bude možno využít přirozenou obnovu, jak se podaří obnovit stinné dřeviny, jak členitá bude
prostorová výstavba obnovovaných porostů. Je zřejmé, že při použití jemnějších způsobů
obnovy bude délka obnovní doby při horní hranici rozpětí vyhláškou doporučované obnovní
doby (eventuálně o 10 let delší) : orientačně 20 – 30 let pro slunné dřeviny, 30 – 40 let pro
stinné dřeviny, delší ve výjimečných případech při přechodu k výběrnému hospodářskému
způsobu.
Nivy vodních toků – zde neprovádět žádné zásahy s výjimkou odstranění nepůvodních druhů
dřevin (zejména invazivní javor jasanolistý). Nedovolit likvidaci keřových lemů lužních
porostů.

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.
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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.
Zdroj: Konvička M., Hula V., Beneš J., 2005: Metodika monitoringu evropsky významného
druhu bourovec trnkový (Eriogaster catax). Nepublikovaný rukopis, deponován na UP AOPK
ČR Praha. 7 str.
c) péče o nelesní biotopy
Management luk spočívá především v pravidelném odstraňování biomasy kosením a úklidem
sena, stanoviště xerotermního charakteru mozaikovitě 1x za rok v termínu od začátku června
do konce září, tak aby byly kontinuálně zachovány plochy s kvetoucími rostlinami jako zdroj
nektaru pro hmyz. Vhodným doplňkem kosení je narušování vegetačního pokryvu. Na
vybraných místech vynecháme z kosení zájmové jedince vzácných a chráněných druhů
rostlin, v období zralosti semen se v létě a na podzim vyhrabáváním odstraňuje stařina a
mech nebo se ručně skopáním drnu 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. Vlhké a 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

Severní rameno ZCHÚ:
Dílčí plocha A1 (7,10 ha)
 v lesním porostu postupovat podle zásad v kapitole 3.1.1
 Nepoškozovat keřový lem
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Dílčí plocha A2 (0,93 ha)
 v lesním porostu postupovat podle zásad v kapitole 3.1.1
 severní část nezalesňovat a jednou za 3-5 let provádět prořezávky keřových porostů
tak, aby přibližně 20-30% keřových porostů tvořila starší sukcesní stádia křovin a
zbytek mladší porosty. Starší keře by měli být situovány spíše na severní straně
keřového porostu. V ideálním případě každoročně prořezat 1/5 plochy.
 Nepoškozovat keřový lem
Dílčí plocha A3 (0,45 ha)
 Zatravnit směsí původních druhů rostlin místní provenience.
 Iniciační výsadba keřů (hloh, trnka obecná).
 Následně kosit jednou za dva roky (každý rok ½ plochy).
Dílčí plocha A4 (0,80 ha)
 v lesním porostu postupovat podle zásad v kapitole 3.1.1
 jižní část nezalesňovat a jednou za 3-5 let provádět prořezávky keřových porostů tak,
aby přibližně 20-30% keřových porostů tvořila starší sukcesní stádia křovin a zbytek
mladší porosty. Starší keře by měli být situovány spíše na severní straně keřového
porostu. V ideálním případě každoročně prořezat 1/5 plochy.
 Nepoškozovat keřový lem
Dílčí plocha A5 (5,27 ha)
 Po obvodu plochy ponechat bez zásahu keřové lemy.
 V severní části kde nejsou lesní pozemky (okolí starého lomu) provést radikální
prosvětlení porostu za účelem vzniku plochy s jen ojedinělými dlouhověkými
dřevinami (do 10% plochy) a bohatým keřovým patrem s dominancí trnky a hlohu.
 Tuto plochu každých 3-5 let prořezávat tak, aby přibližně 20-30% keřových porostů
tvořila starší sukcesní stádia křovin a zbytek mladší porosty.
 v lesním porostu postupovat podle zásad v kapitole 3.1.1
Dílčí plocha A6 (0,91 ha)
 Keřové porosty je v rámci asanačního managementu třeba prosvětlit na pokryvnost
keřů 20-40% plochy a stromů do 20%. Výsledný porost by měl tvořit mozaiku
travinných společenstev, keřových porostů (s dominancí trnky obecné a hlohu) a
solitérních dlouhověkých dřevin (do 20% plochy).
 Po asanačním zásahu provádět prořezávky keřových porostů každoročně na 1/5 jejich
plochy tak, aby přibližně 20-30% keřových porostů tvořila starší sukcesní stádia křovin
a zbytek mladší porosty. Starší keře by měli být situovány spíše na severní straně
keřových formací. Veškeré prořezávky křovin i nedopasků provádět od konce
července do 20. září mimo výskyt vajíček a housenek bourovce trnkového.
 Po obvodu plochy na styku se sousedním polem ponechat 5 m široký pás křovin jako
bariéru před úlety chemických přípravků k ošetření polních kultur.
 Travnaté plochy po redukci křovin kosit jednou za 2 roky v období květen – září.
 Biomasu z redukce křovin i kosení odvézt, nebo na vhodném místě deponovat
popřípadě spálit.
Dílčí plocha A7 (0,99 ha)
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Zatravnit směsí původních druhů rostlin místní provenience.
Provést výsadbu keřů (trnka, hloh) a místně příslušných dřevin (dub, lípa, habr) za
účelem propojení porostů (migrační cesta řady druhů organismů)

Dílčí plocha A8 (0,86 ha)
 plochu prosvětlit a porosty křovin zredukovat na asi 30% plochy (ponechávat trnku
obecnou a hloh). Ze stromů ponechat několik soliterních dlouhověkých jedinců.
 Po asanačním zásahu provádět prořezávky keřových porostů každoročně na 1/5 jejich
plochy tak, aby přibližně 20-30% keřových porostů tvořila starší sukcesní stádia křovin
a zbytek mladší porosty. Starší keře by měli být situovány spíše na severní straně
keřových formací. Veškeré prořezávky křovin i nedopasků provádět od konce
července do 20. září mimo výskyt vajíček a housenek bourovce trnkového.
 Po obvodu plochy ponechat keřové lemy.
 Veškerou vzniklou biomasu odvézt nebo na vhodném místě deponovat či spálit.

Západní rameno ZCHÚ:
Dílčí plocha B1 (0,92 ha)
 Jednou ročně kosit ve dvou termínech (červen, září)
 Biomasu odvézt nebo na vhodném místě deponovat
Dílčí plocha B2 (1,58 ha)
 Keřové porosty je v rámci asanačního managementu třeba prořezat na pokryvnost
keřů 20% plochy. Výsledný porost by měl tvořit mozaiku travinných společenstev,
keřových porostů (s dominancí trnky obecné a hlohu) a solitérních dřevin ve V-Z
orientovaných pásech nebo jiných útvarech (delší strana orientovaná k jihu).
 Nepůvodní druhy stromů odstranit, z ostatních stromů ponechat ojediněle
perspektivní jedince (max. 5% pokryvnosti plochy).
 Po asanačním zásahu provádět prořezávky keřových porostů každoročně na 1/5 jejich
plochy tak, aby přibližně 20-30% keřových porostů tvořila starší sukcesní stádia křovin
a zbytek mladší porosty. Starší keře by měli být situovány spíše na severní straně
keřových formací.
 Veškeré prořezávky křovin provádět od konce července do 20. září mimo výskyt
vajíček a housenek bourovce trnkového.
 Po redukci křovin travnaté plochy kosit jednou za dva roky. Biomasu odvézt nebo na
vhodném místě deponovat.
 Biomasu z redukce křovin odvézt, nebo na vhodném místě deponovat. Silnější dřevo
z redukce křovin je možné na vhodném místě na hromadách ponechat v ZCHÚ.
Dílčí plocha B3 (1,67 ha)
 Keřové porosty je v rámci asanačního managementu třeba prořezat na pokryvnost
keřů 20% plochy. Výsledný porost by měl tvořit mozaiku travinných společenstev,
keřových porostů (s dominancí trnky obecné a hlohu) a solitérních dřevin ve V-Z
orientovaných pásech nebo jiných útvarech (delší strana orientovaná k jihu).
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Nepůvodní druhy stromů odstranit, z ostatních stromů ponechat ojediněle
perspektivní jedince (max. 5% pokryvnosti plochy). Ponechat vrby v okolí zatopeného
lomu.
Po asanačním zásahu provádět prořezávky keřových porostů každoročně na 1/5 jejich
plochy tak, aby přibližně 20-30% keřových porostů tvořila starší sukcesní stádia křovin
a zbytek mladší porosty. Starší keře by měli být situovány spíše na severní straně
keřových formací.
Veškeré prořezávky křovin provádět od konce července do 20. září mimo výskyt
vajíček a housenek bourovce trnkového.
Po redukci křovin travnaté plochy kosit jednou za dva roky. Biomasu odvézt nebo na
vhodném místě deponovat.
Biomasu z redukce křovin odvézt, nebo na vhodném místě deponovat. Silnější dřevo
z redukce křovin je možné na vhodném místě na hromadách ponechat v ZCHÚ.

Dílčí plocha B4 (1,80 ha)
 Keřové porosty je v rámci asanačního managementu třeba prořezat na pokryvnost
keřů 20% plochy. Výsledný porost by měl tvořit mozaiku travinných společenstev,
keřových porostů (s dominancí trnky obecné a hlohu) a solitérních dřevin ve V-Z
orientovaných pásech nebo jiných útvarech (delší strana orientovaná k jihu).
 Po obvodu plochy na Z straně ve styku se sousedním polem ponechat 5 m široký pás
křovin jako bariéru před úlety chemických přípravků k ošetření polních kultur.
 Nepůvodní druhy stromů odstranit, z ostatních stromů ponechat ojediněle
perspektivní jedince (max. 5% pokryvnosti plochy). Ponechat vrby v okolí zatopeného
lomu.
 Po asanačním zásahu provádět prořezávky keřových porostů každoročně na 1/5 jejich
plochy tak, aby přibližně 20-30% keřových porostů tvořila starší sukcesní stádia křovin
a zbytek mladší porosty. Starší keře by měli být situovány spíše na severní straně
keřových formací.
 Veškeré prořezávky křovin provádět od konce července do 20. září mimo výskyt
vajíček a housenek bourovce trnkového.
 Po redukci křovin travnaté plochy kosit jednou za dva roky. Biomasu odvézt nebo na
vhodném místě deponovat.
 Biomasu z redukce křovin odvézt, nebo na vhodném místě deponovat. Silnější dřevo
z redukce křovin je možné na vhodném místě na hromadách ponechat v ZCHÚ.
Dílčí plocha B5 (0,53 ha)
 Keřové porosty je v rámci asanačního managementu třeba prořezat na pokryvnost
keřů 20% plochy. Výsledný porost by měl tvořit mozaiku travinných společenstev,
keřových porostů (s dominancí trnky obecné a hlohu) a solitérních dřevin.
 Nepůvodní druhy stromů odstranit, z ostatních stromů ponechat ojediněle
perspektivní jedince (max. 5% pokryvnosti plochy).
 Po asanačním zásahu provádět prořezávky keřových porostů každoročně na 1/5 jejich
plochy tak, aby přibližně 20-30% keřových porostů tvořila starší sukcesní stádia křovin
a zbytek mladší porosty. Starší keře by měli být situovány spíše na severní straně
keřových formací.
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Travnaté plochy každoročně kosit v časové i prostorové mozaice (nejméně ve dvou
termínech) od května do září. Plochu je možné namísto kosení udržovat pastvou nebo
jarním kosením s přepasením v pozdním létě či na podzim.
Veškeré prořezávky křovin provádět od konce července do 20. září mimo výskyt
vajíček a housenek bourovce trnkového.
Biomasu z redukce křovin i kosení odvézt, nebo na vhodném místě deponovat.
Silnější dřevo z redukce křovin je možné na vhodném místě na hromadách ponechat
v ZCHÚ.

Dílčí plocha B6 (0,97 ha)
 Keřové porosty je v rámci asanačního managementu třeba prořezat na pokryvnost
keřů 20% plochy. Výsledný porost by měl tvořit mozaiku travinných společenstev,
keřových porostů (s dominancí trnky obecné a hlohu) a solitérních dřevin ve V-Z
orientovaných pásech nebo jiných útvarech (delší strana orientovaná k jihu).
 Stromy v okolí cesty ponechat na místě popřípadě je prosvětlit.
 Po asanačním zásahu provádět prořezávky keřových porostů každoročně na 1/5 jejich
plochy tak, aby přibližně 20-30% keřových porostů tvořila starší sukcesní stádia křovin
a zbytek mladší porosty. Starší keře by měli být situovány spíše na severní straně
keřových formací.
 Veškeré prořezávky křovin provádět od konce července do 20. září mimo výskyt
vajíček a housenek bourovce trnkového.
 Po redukci křovin travnaté plochy kosit jednou za dva roky. Biomasu odvézt nebo na
vhodném místě deponovat.
 Biomasu z redukce křovin odvézt, nebo na vhodném místě deponovat. Silnější dřevo
z redukce křovin je možné na vhodném místě na hromadách ponechat v ZCHÚ.

Dílčí plocha B7 (0,34 ha)
 Keřové porosty je v rámci asanačního managementu třeba prořezat na pokryvnost
keřů 20% plochy. Výsledný porost by měl tvořit mozaiku travinných společenstev,
keřových porostů (s dominancí trnky obecné a hlohu) a solitérních dřevin ve V-Z
orientovaných pásech nebo jiných útvarech (delší strana orientovaná k jihu).
 Ojedinělé solitérní stromy ponechat na místě.
 Po asanačním zásahu provádět prořezávky keřových porostů každoročně na 1/5 jejich
plochy tak, aby přibližně 20-30% keřových porostů tvořila starší sukcesní stádia křovin
a zbytek mladší porosty. Starší keře by měli být situovány spíše na severní straně
keřových formací.
 Po redukci křovin travnaté plochy kosit jednou za dva roky. Biomasu odvézt nebo na
vhodném místě deponovat.
 Veškeré prořezávky křovin provádět od konce července do 20. září mimo výskyt
vajíček a housenek bourovce trnkového.
 Veškerou vzniklou biomasu odvézt nebo na vhodném místě deponovat či spálit.
Dílčí plocha B8 (0,19 ha)
 Provádět prořezávky keřových porostů každoročně na 1/5 jejich plochy tak, aby byl
preferován hloh a trnka obecná a aby přibližně 20-30% keřových porostů tvořila starší
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sukcesní stádia a zbytek mladší porosty. V celkovém poměru by keřové porosty měli
zabírat asi 20% plochy.
Veškeré prořezávky křovin provádět od konce července do 20. září mimo výskyt
vajíček a housenek bourovce trnkového.
Travnaté plochy každoročně kosit. Plochu je možné namísto kosení udržovat pastvou
nebo jarním kosením s přepasením v pozdním létě či na podzim.
Biomasu z redukce křovin odvézt, nebo na vhodném místě deponovat. Silnější dřevo
z redukce křovin je možné na vhodném místě na hromadách ponechat v ZCHÚ.

Dílčí plocha B9 (0,93 ha)
 Celou plochu radikálním způsobem prosvětlit a ponechat jen menší skupinku stromů
v SZ části plochy.
 Porosty křovin zredukovat do rozptýlené mozaiky trnky obecné a hlohu na asi 20%
plochy.
 V jižním výběžku plochy ponechat porost vrby, popřípadě je možné ho prosvětlit.
 Veškerou vzniklou biomasu odvézt nebo na vhodném místě deponovat či spálit.
Silnější dřevo z redukce dřevin je možné na vhodném místě na hromadách ponechat
v ZCHÚ.
 Po redukci křovin travnaté plochy kosit jednou za dva roky. Biomasu odvézt nebo na
vhodném místě deponovat.
 Mrtvé dřevo ponechat na místě.
Dílčí plocha B10 (3,12 ha)
 Travnaté plochy každoročně 1-2x pokosit v časové i prostorové mozaice (červen, září).
Plochu je možné namísto kosení udržovat pastvou nebo jarním kosením s přepasením
v pozdním létě či na podzim.
 Porosty vrby ponechat bez zásahu, popřípadě je možné je prosvětlit.
 Provádět prořezávky keřových porostů každoročně na 1/5 jejich plochy tak, aby byl
preferován hloh a trnka obecná a aby přibližně 20-30% keřových porostů tvořila starší
sukcesní stádia a zbytek mladší porosty. V celkovém poměru by keřové porosty měli
zabírat asi 20% plochy.
 Veškerou vzniklou biomasu odvézt nebo na vhodném místě deponovat či spálit.
Silnější dřevo z redukce dřevin je možné na vhodném místě na hromadách ponechat
v ZCHÚ.
Dílčí plocha B11 (0,37 ha)
Bez zásahu
Dílčí plocha B12 (1,53 ha)
 Keřové porosty je v rámci asanačního managementu třeba prořezat na pokryvnost
keřů 20% plochy. Výsledný porost by měl tvořit mozaiku travinných společenstev,
keřových porostů (s dominancí trnky obecné a hlohu) a solitérních dřevin ve V-Z
orientovaných pásech nebo jiných útvarech (delší strana orientovaná k jihu).
 Po obvodu plochy ponechat 5 m široký pás křovin jako bariéru před úlety chemických
přípravků k ošetření polních kultur.
 Nepůvodní druhy stromů odstranit, z ostatních stromů ponechat ojediněle
perspektivní jedince (max. 5% pokryvnosti plochy).
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Po asanačním zásahu provádět prořezávky keřových porostů každoročně na 1/5 jejich
plochy tak, aby přibližně 20-30% keřových porostů tvořila starší sukcesní stádia křovin
a zbytek mladší porosty. Starší keře by měli být situovány spíše na severní straně
keřových formací.
Travnaté plochy každoročně 1-2x v časové i prostorové mozaice kosit (červen, září).
Plochu je možné namísto kosení udržovat pastvou nebo jarním kosením s přepasením
v pozdním létě či na podzim.
Veškeré prořezávky křovin provádět od konce července do 20. září mimo výskyt
vajíček a housenek bourovce trnkového.
Biomasu z redukce křovin a kosení odvézt, nebo na vhodném místě deponovat.
Silnější dřevo z redukce křovin je možné na vhodném místě na hromadách ponechat
v ZCHÚ.

Východní rameno ZCHÚ:
Dílčí plocha C1 (2,74 ha)
 Provést dosadbu trnky obecné a hlohu v rozptýlené mozaice tak, aby budoucí porost
pokrýval asi 20% plochy
 V dalších letech udržovat keřové porosty tak, aby tvořili vždy asi 20% plochy a aby
přibližně 20-30% keřových porostů tvořila starší sukcesní stádia křovin a zbytek
mladší porosty.
 Travnaté plochy kosit 1x za 2 roky v časové i prostorové mozaice (například pásy
široké 20 m vedené po gradientu nadmořské výšky se budou kosit střídavě v květnu a
v srpnu a v příštím roce obráceně).
 Plochu je možné namísto kosení udržovat pastvou nebo jarním kosením s přepasením
v pozdním létě či na podzim.
 Biomasu z redukce křovin a kosení odvézt, nebo na vhodném místě deponovat.
Silnější dřevo z redukce křovin je možné na vhodném místě na hromadách ponechat
v ZCHÚ.
Dílčí plocha C2 (2,11 ha)
 Keřové porosty je v rámci asanačního managementu třeba prořezat na pokryvnost
keřů 20% plochy (zejména v severní a západní části plochy). Výsledný porost by měl
tvořit mozaiku travinných společenstev, keřových porostů (s dominancí trnky obecné
a hlohu) a solitérních ovocných stromů.
 Po obvodu plochy ponechat 5 m široký pás křovin jako bariéru před úlety chemických
přípravků k ošetření polních kultur.
 Po asanačním zásahu provádět prořezávky keřových porostů každoročně na 1/5 jejich
plochy tak, aby přibližně 20-30% keřových porostů tvořila starší sukcesní stádia křovin
a zbytek mladší porosty.
 Travnaté plochy 1x za 2 roky v časové i prostorové mozaice kosit (květen, srpen).
Plochu je možné namísto kosení udržovat pastvou nebo jarním kosením s přepasením
v pozdním létě či na podzim.
 Veškeré prořezávky křovin provádět od konce července do 20. září mimo výskyt
vajíček a housenek bourovce trnkového.
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Biomasu z redukce křovin a kosení odvézt, nebo na vhodném místě deponovat.
Silnější dřevo z redukce křovin je možné na vhodném místě na hromadách ponechat
v ZCHÚ.

Dílčí plocha C3 (0,95 ha)
 Jednou za 3-5 let provádět prořezávky keřových porostů tak, aby tvořili asi 20%
pokryvnosti plochy a přibližně 20-30% keřových porostů tvořila starší sukcesní stádia
křovin a zbytek mladší porosty. Starší keře by měli být situovány spíše na severní
straně keřových formací. V ideálním případě každoročně prořezat 1/5 plochy.
 Stromy na ploše zredukovat do max. 5% pokryvnosti v rozptýlené mozaice.
 Při severním okraji plochy ponechat 5 m široký pás křovin jako bariéru před úlety
chemických přípravků k ošetření polních kultur.
 Větší travnaté plochy 1x za 2 roky v časové i prostorové mozaice kosit (květen, srpen).
Plochu je možné namísto kosení udržovat pastvou nebo jarním kosením s přepasením
v pozdním létě či na podzim.
 Veškeré prořezávky křovin provádět od konce července do 20. září mimo výskyt
vajíček a housenek bourovce trnkového.
 Biomasu z redukce křovin odvézt, nebo na vhodném místě deponovat. Silnější dřevo
z redukce křovin je možné na vhodném místě na hromadách ponechat v ZCHÚ.
Dílčí plocha C4 (1,40 ha)
 Celou plochu radikálním způsobem prosvětlit a ponechat jen menší skupinky stromů.
 Porosty křovin zredukovat do rozptýlené mozaiky trnky obecné a hlohu na asi 20%
plochy.
 Po asanačním zásahu jednou za 3-5 let provádět prořezávky keřových porostů tak,
aby tvořili asi 20% pokryvnosti plochy a přibližně 20-30% keřových porostů tvořila
starší sukcesní stádia křovin a zbytek mladší porosty. Starší keře by měli být situovány
spíše na severní straně keřových formací. V ideálním případě každoročně prořezat
1/5 plochy.
 Po asanačním zásahu travnaté plochy 1x za 2 roky v časové i prostorové mozaice kosit
(květen, srpen). Plochu je možné namísto kosení udržovat pastvou nebo jarním
kosením s přepasením v pozdním létě či na podzim.
 Veškerou vzniklou biomasu odvézt nebo na vhodném místě deponovat či spálit.
Silnější dřevo z redukce dřevin je možné na vhodném místě na hromadách ponechat
v ZCHÚ.
 Mrtvé dřevo ponechat na místě.
Dílčí plocha C5 (0,74 ha)
 Jednou za 3-5 let provádět prořezávky keřových porostů v SZ části plochy tak, aby
přibližně 20-30% keřových porostů tvořila starší sukcesní stádia křovin a zbytek
mladší porosty. Starší keře by měli být situovány spíše na severní straně keřového
porostu. V ideálním případě každoročně prořezat 1/5 plochy.
 Stromy na ploše zredukovat do max. 5% pokryvnosti v rozptýlené mozaice.
 Travnaté plochy každoročně 1-2x v časové i prostorové mozaice kosit (květen, srpen).
Plochu je možné namísto kosení udržovat pastvou nebo jarním kosením s přepasením
v pozdním létě či na podzim.
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 Veškeré prořezávky křovin provádět od konce července do 20. září mimo výskyt
vajíček a housenek bourovce trnkového.
 Veškerou vzniklou biomasu odvézt nebo na vhodném místě deponovat či spálit.
Silnější dřevo z redukce dřevin je možné na vhodném místě na hromadách ponechat
v ZCHÚ.
Dílčí plocha C6 (1,38 ha)
Bez zásahu, popřípadě je možné břehové porosty prosvětlit.
Dílčí plocha C7 (1,28 ha)
 v lesním porostu postupovat podle zásad v kapitole 3.1.1
 Nepoškozovat keřový lem
Příloha:
Příloha č. T 2 - Popis dílčích ploch a výčet plánovaných zásahů v nich
Příloha č. M3 - Rozložení dílčích ploch v ZCHÚ Remízy u Bánova

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. v místech, kde v minulosti byly sady, je možné plochy obhospodařovat jako extenzivní
sady bez komerčního využití
3. v místech, kde jsou v současnosti louky pro produkci sena, je možné je takto nadále
využívat – nedovolit ale jejich hnojení
4. lokalitu 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
Vyhlášené ochranné pásmo tvoří celkem 4 vzájemně oddělené plochy. Ke stavební
činnosti, terénním a vodohospodářským úpravám, k použití chemických prostředků a
změnám kultury pozemku v ochranném pásmu je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody.
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Doporučený management ochranného pásma:
Plocha A – pole
 zatravnit směsí původních druhů rostlin místní provenience
 strojní kosení v pásech 1x ročně nejméně ve dvou termínech do června do září
 plochu je možné udržovat pastvou
Plocha B – zarůstající plocha
Tato plocha je velmi perspektivní z hlediska předmětu ochrany. Proto je velmi vhodné ji
obhospodařovat následujícím způsobem. V budoucnu ji pak začlenit do PP.
 Každoročně na 1/5 plochy provádět prořezávky keřových porostů tak, aby keřové
porosty pokrývaly 20 – 30% plochy a aby přibližně 20-30% keřových porostů tvořila
starší sukcesní stádia křovin a zbytek mladší porosty. Starší keře by měli být situovány
spíše na severní straně keřových formací.
 Při prořezávkách upřednostňovat trnku obecnou (Prunus spinosa) a hloh (Cratageus
sp.), tlumit ostatní druhy keřů (ponechat jen v menší míře pro zachování diverzity
prostředí).
 Veškeré prořezávky křovin provádět od konce července do 20. září mimo výskyt
vajíček a housenek bourovce trnkového.
 Travnaté plochy kosit jednou za dva roky. Biomasu odvézt nebo na vhodném místě
deponovat. Silnější dřevo z redukce křovin je možné na vhodném místě na
hromadách ponechat v ZCHÚ.
 Polykormony třtiny křovištní (Calamgrostis epigejos) kosit každoročně (ideálně 2x)
v období těsně před fenofází kvetení (potlačení invaze). Biomasu odstranit mimo
ZCHÚ.

Plocha C - pole
 zatravnit směsí původních druhů rostlin místní provenience
 strojní kosení v pásech 1x ročně nejméně ve dvou termínech do června do září
 plochu je možné udržovat pastvou
Plocha D – silnice E50
 Bez nutnosti zásahu.

3.4 Návrhy na vzdělávací využití území
Informační tabule
Při vstupu do ZCHÚ by bylo vhodné umístit informační tabuli o ZCHÚ jejím
managementu a soustavě chráněných území Natura 2000. Návrh umístění tabulí:
1. u polní cesty od obce Suchá Loz (GPS: 48°58'2.252"N, 17°43'21.684"E)
2. u polní cesty od obce Bánov (GPS: 48°58'9.998"N, 17°44'10.048"E)
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3. u polní cesty od obce Bystřice pod Lopeníkem (GPS: 48°58'21.261"N,
17°44'45.843"E)
Osvětová kampaň
Vzhledem k velkému množství vlastníků pozemků v ZCHÚ a také vzhledem k tomu, že
trvalé přežití a prosperita předmětu ochrany spočívá spíše v mozaice vhodných stanovišť
v širší krajině než pouze v zachování ZCHÚ, by bylo velmi vhodné provést osvětovou kampaň
v nejbližších obcích. 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 jejímu předmětu ochrany, změna chování
v obhospodařování vlastních pozemků i mimo ZCHÚ ve prospěch bourovce trnkového a
posílení kladného vztahu k přírodě a regionu. Kampaň by mohla zahrnovat například vydání
brožury a plakátu o ZCHÚ a předmětu ochrany, přednášky pro veřejnost i místní školy,
exkurze atd.

3.5 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území
Každoročně v období od konce půlky dubna do počátku půlky května provádět
monitoring výskytu housenek (pavučinových hnízd) bourovce trnkového (Eriogaster catax).
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4. Závěrečné údaje
4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody
podle jednotlivých zásahů (druhů prací)
V tabulce 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. Podrobná
kalkulace podle zásahů a dílčích ploch je pro velký rozsah umístěna v příloze č. T3 - Podrobný
odhad kalkulace zásahů a opatření v ZCHÚ.
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 a podobně, ani
s účastí vlastníků pozemků, kteří některé plochy v současnosti udržují na vlastní náklady.

Orientační odhad kalkulace zásahů a opatření za platnost PP:

opatření
Asanační management
Regulační managament
Celkem

orientační cena
1 116 900 Kč
2 107 500 Kč
3 224 400 Kč

Ceník zásahů a opatření použitý při kalkulaci (všechny uvedené zásahy nemusí být v ZCHÚ aplikovány):
zásah
cena (Kč) jednotka
zásah
cena (Kč) jednotka
odstraňování přestárlých křovin
45000 ha
odstranění stařiny
60000
ha
odstraňování křovin
30000 ha
výsadba keřů
80
kus
odstraňování náletu
22000 ha
výsadba stromů
570
kus
kosení ručně vedenou sekačkou
18000 ha
ohrazení
200
m
kosení lehkou mechanizací
12000 ha
zatravnění
7000
ha
kosení těžkou mechanizací
10000 ha
vystavění kamenné stěny
4600
m3
kácení do průměru 20cm
100 kus
naučná tabule
8000
kus
kácení do průměru 30 cm
200 kus
osvětová kampaň
50000
akce
2
kácení do průměru 40 cm
350 kus
péče o výsadbu
110
m

Příloha:
Příloha č. T3 – Podrobný odhad kalkulace zásahů a opatření v ZCHÚ
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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
Neuhäuslová Z. & Moravec J. (eds.) (1997): Mapa potenciální přirozené vegetace České
republiky. Kartografie, Praha, 341 pp.
Petříček V (ed.) (1999): Péče o chráněná území I. Nelesní společenstva, AOPK ČR,
Praha, 451 pp.
Quitt, E. (1971): Klimatické oblasti Československa. ČSAV, Brno.

Mapové podklady:
Základní mapa České republiky 1:10 000 číslo mapového listu: 25-33-24, 25-33-23
Základní mapa České republiky 1:5 000 číslo mapového listu: Uherský Brod-7-1,
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
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 20. - 21. 3. 2013.
Adresa zpracovatele:
Mgr. Lenka Pavelčíková (Králová)
e-mail: kralova.lk@seznam.cz
IČO: 86914987
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5. 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
Příloha č. T 3 - Podrobný odhad kalkulace zásahů a opatření v ZCHÚ

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 – Lesnická typologická mapa
Příloha č. M5 – Karta EVL Remízy u Bánova

Obrazové přílohy:
Příloha F - Fotodokumentace
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