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Abstrakt:
Cílem této diplomové práce bylo zhodnotit současný stav a péči v maloplošných
zvláště chráněných územích Kunštátska. Hodnocení bylo provedeno pomocí Metodiky
hodnocení stavu a péče v maloplošných zvláště chráněných územích. Celkově bylo
zhodnoceno 17 maloplošných chráněných území o celkové výměře 456,057 ha.
Z výsledků hodnocení plyne, že 29,4 % území se nachází v dobrém stavu, 52,9 %
lokalit bylo z hlediska stavu vyhodnoceno jako průměrné a v 17,7 % území byl stav
vyhodnocen jako špatný. Péče byla u 52,9 % chráněných území charakterizována jako
dobrá, 47,1 % lokalit bylo z hlediska péče hodnoceno průměrně. Diplomová práce dále
obsahuje návrh základních optimalizačních opatření v hodnocených maloplošných
zvláště
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a

srovnává
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s obdobným hodnocením jiných oblastí.
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
AOPK ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
CHKO – chráněná krajinná oblast
CHÚ – chráněné území
IP – inventarizační průzkum
MZCHÚ – maloplošné zvláště chráněné území
NP – národní park
NPP – národní přírodní památka
NPR – národní přírodní rezervace
PP – přírodní památka
PR – přírodní rezervace
ÚSOP – ústřední seznam ochrany přírody
ZCHÚ – zvláště chráněné území
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1. ÚVOD
Krajina, která nás obklopuje, je nevýslovně cennou součástí životů lidí. Je to
„poklad“, který je třeba střežit, mít k němu úctu a také se snažit o postupné pochopení a
poznání jeho zákonitostí. Přírodní dědictví, jehož zachování je smyslem ochrany
přírody a krajiny, je výsledkem určitého vývoje. Ten byl buď ryze přírodní nebo byl
ovlivněn či dokonce vyvolán lidskou činností, zejména obhospodařováním pozemků
(PETŘÍČEK

A KOL.,

1999). Člověk je již dlouhá léta součástí krajiny a jeho vliv na ni

se postupem času měnil. Krajina nám nejdříve byla obrovským prostorem,
znamenajícím až téměř nekonečnost. Poté se její vnímání změnilo na spíše uctivý obdiv
k něčemu, co nás živí, dává nám každodenní obživu a je nám kolébkou i rakví. Po
staletí připadalo lidem samozřejmé, že budou mít jen tolik, kolik měli jejich předkové.
Dnes nám připadá samozřejmé chtít víc, než měla generace předešlá. Nároky na krajinu
se stále zvyšují a nebýt územní ochrany přírody, která má v naší zemi již svoji tradici,
mohli bychom se brzy stát svědky katastrofických scénářů, které by poškodily nejen
krajinu jako takovou, ale samozřejmě i lidstvo, které je třeba chápat jako její nedílnou
součást.
Některé části krajiny patří mezi zvláště malebné, až v jistém smyslu poetické a
působí jako harmonický celek, před kterým je třeba mít úctu. Oblast Kunštátska, která
byla v této práci podrobena hodnocení, nesporně mezi takovéto oblasti patří. Lépe než
jakékoliv popisy vystihne tento kraj a jeho atmosféru úryvek lyrizované prózy českého
básníka HALASE (1948), který měl ke Kunštátsku vztah jako ke své rodné zemi a kraji
svého mládí:

Až jednou na velikém sněmu ptačím v čase mezi skřivánkem a sovou bude
jednohlasně přištěbetáno jaro, já se tam vrátím! Zatím vábím a chytám na vějičky slov
pěknost toho všeho tam u nás, ať se chytí, co se chytí. Ty můj kraji, ty mé bezpečí, ty má
zatvrzelosti, ty má věčnosti. Tvá hlína, mnuta v prstech, voní po zetlelých vlasech dávno
pohřbených tkalcovských dědů a báb a je přísadou mé krve. Ty můj kraji! Jsi tam, kde
Vysočina nabírá dech a pole skládají slib chudoby. Potulné jaro kličkuje dlouho
rozestlanou ornicí, sněhy i dešti a ospalé barvy se vyčkávavě protahují. Země koktá a
kucká, ale jednoho dne přece jen vykukující kukačka zjistí, že je vše připraveno,
bezpečno, a to už všichni ptáci se rozlétnou s mírou melodií v zobáčcích a začnou
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stehovat obžurky hnízd. Roztržky kořenů a rozmilovanost větvoví bude bez konce!
Z pučnic vyhlédne paroží a z bodličí první houba, kolínko usínající Zimuly. Pomněnky
budou okouzlovat rybky a stydlivě říkat: „My jsme žabí korálky!“ Šedivé hrudky
zamrskají ocásky a ulétnou. Na pedály strání stoupne ráno, lesy smírně a vznešeně
zahučí a pak kde co i s tím posledním chcípáčkem bude zpívat svítáníčko.

Na Kunštátsku jsou dodnes zachovány velmi cenné segmenty krajiny, které
podléhají legislativní ochraně. Právě tyto cenné části, které jsou součástí sítě zvláště
chráněných území, byly v této práci podrobeny detailnějšímu pohledu. U 17
maloplošných zvláště chráněných území okolí Kunštátu bylo provedeno hodnocení dle
Metodiky hodnocení stavu a péče v MZCHÚ (SVÁTEK, BUČEK, 2005). Výsledky
hodnocení těchto území byly souhrnně vyhodnoceny a srovnány se soubory
hodnocených MZCHÚ jiných oblastí. Byla také navržena základní optimalizační
opatření pro trvalé zajištění přírodních hodnot v síti chráněných území Kunštátska.
Použitá metodika se opírá hlavně o terénní šetření a základní dokumenty, které se
vztahují k MZCHÚ, tedy především o plány péče, rezervační knihy a inventarizační a
jiné průzkumy. Terénní průzkum probíhal ve vegetačním období roku 2009 (od
července do října). Výsledky hodnocení jednotlivých chráněných území mohou sloužit
k upozornění na hlavní problémy, které se zde vyskytují, mohou být také v budoucnu
použity jako podklad pro návrh nových plánů péče a jiných studií těchto lokalit.
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2. CÍL PRÁCE
Cílem této práce bylo zhodnotit stávající stav a péči ve vybraných
maloplošných zvláště chráněných územích Kunštátska. Pro účely tohoto hodnocení
byla použita Metodika hodnocení stavu a péče v maloplošných zvláště chráněných
územích (SVÁTEK, BUČEK, 2005). Cílem práce bylo dále charakterizovat přírodní
podmínky, současný stav krajiny a vývoj sítě chráněných území Kunštátska, shromáždit
disponibilní materiály o zájmových chráněných oblastech a na základě terénních
průzkumů v nich provést hodnocení současného stavu a managementu a toto hodnocení
následně souhrnně zpracovat a vyhodnotit. Součástí práce je také návrh základních
optimalizačních opatření pro trvalé zajištění přírodních hodnot v souboru chráněných
území Kunštátska.
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3. CHARAKTERISTIKA PŘÍRODNÍCH PODMÍNEK A
ŠIRŠÍCH ÚZEMNÍCH VZTAHŮ OKRESU BLANSKO
3.1 Poloha lokality
Okres

Blansko

se

nachází

v oblasti

střední

Moravy

v severní

části

Jihomoravského kraje. Na severu hraničí s okresem Svitavy, na východě s okresem
Prostějov, na jihovýchodě s okresem Vyškov, na jihu s okresem Brno-město a
s okresem Brno-venkov a na západě s okresem Žďár nad Sázavou. Území okresu má
zhruba tvar obdélníku s delší osou protaženou od severu k jihu podél řeky Svitavy.
Nejzápadnější bod okresu (16° 21´ 15´´ v. z. d.) leží na svahu údolí Hodonínky 1,2 km
severozápadně od kóty Čepičkův vrch (654,4 m n. m.) a nejvýchodnějším bodem je
kóta 553,7 m n. m. (16° 51´ 44´´ v. z. d.) u obce Kulířov. Nejsevernější bod (49° 37´
47´´ s. z. š.) leží asi 400 m severně od kóty 514,4 m n. m. na katastrálním území Brťov a
nejjižnější bod (49° 16´ 12´´) asi 1 km jižně od obce Březina. Plocha území okresu je
942 km2.

(MACKOVČIN A KOL., 2007)

S

Obr. 1: Poloha okresu Blansko (ANONYMUS, 2010)
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3.2 Geologické poměry
Okres Blansko má složitou geologickou stavbu, patřící k východnímu okraji
Českého masivu. Zastoupeny jsou zde brněnský masiv, moravikum severní části
svratecké klenby, letovické krystalinikum, karbon a perm Boskovické brázdy, devon a
moravskoslezský spodní karbon, křída a terciér Českého masivu v Blanenském
prolomu. Určujícím tektonickým fenoménem je morfologicky výrazné křížení
zlomového systému Boskovické brázdy (směr SSV-JJZ) a zlomů Blanenského prolomu
(směr SSZ-JJV).
(MACKOVČIN A KOL., 2007)
Geologické poměry povodí Svitavy jsou velmi rozmanité. Horní polovina zabírá
jižní výběžek na prameny bohatého křídového útvaru . Část pravé strany povodí
zasahuje na okraj masivu Českomoravské vysočiny (ruly a fylity). Koryto řeky se
zařezává nejprve do měkkých vrstev křídových pískovců a opuk, které opouští u
Brněnce. Odtud až do Letovic jde amfibolitovými břidlicemi. Mezi Letovicemi a
Boskovicemi se přes povodí táhne boskovická brázda s permskou výplní se slepenci a
aluviálními náplavy údolních poloh a relikty sedimentů neogenního stáří.
(SOUKAL, 1947)
Jednotky krystalinika v západní části okresu patří ke svrchnímu proterozoiku
Českého masivu. Je to moravikum severní části svratecké klenby a letovické
krystalinikum, oddělené od moravika křetínským zlomem.
(MACKOVČIN A KOL., 2007)
Moravikum severní části svratecké klenby je součástí příkrovové stavby
hercynské východního okraje Českého masivu. Jsou v něm zastoupeny tři jednotky.
Spodní člen morávních příkrovů tvoří skupina Bílého potoka (dříve vnitřní fylity).
Najdeme v ní sericitové a chloritové biotitické fylity s polohami krystalinických
vápenců a kvarcitů. V jejich nadloží leží bítešská skupina, přesunutá přes skupinu
Bílého potoka zde dominuje okatá (porfyroklastická) bítešská rula (ortorula)
granitového a granodioritového složení. Svrchní jednotku tvoří olešnická skupina, která
lemuje na východě a severu těleso bítešské ruly. V biotitových a dvojslídých pararulách
vesměs s granátem se nachází hojné vložky krystalických vápenců s tremolitem
(Nedvědice), kvarcitů a metabazitů.
(MACKOVČIN A KOL., 2007)
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Letovické krystalinikum se řadí ke svrchnímu proterozoiku Českého masivu,
které tvoří podloží české křídové pánve i na jejím východním okraji. V okrajových
částech jsou v letovickém krystaliniku dvojslídé pararuly, větší část tvoří amfiboly a
hadce s granátem uložené ve dvou synformách, které jsou považovány za
svrchnoproterozoickou ofiolitovou formaci. Pokračování do podloží křídy je prokázáno,
rozsah v podloží permu Boskovické brázdy není znám, nelze vyloučit ani návaznost na
metabazitovou zónu brněnského masivu.
(MACKOVČIN A KOL., 2007)
Brněnský masiv leží východně od Boskovické brázdy a je považován za součást
kadomského magmatického oblouku. Centrální bazické pásmo (metabazitová zóna),
tvořené diority a drobnými ultrabaziky na západě a metabazity (metavulkanity
bazaltového složení) na východě, odděluje východní část s granodiority a tonality, která
tvoří převážnou část masivu na území okresu Blansko, od diferencovanější západní
části, zastoupené jen nepatrně u Lažan a Lipůvky.
(MACKOVČIN A KOL., 2007)
Paleozoikum je na okresu zastoupeno jednak východně od brněnského masivu
devonskými sledy Moravského krasu a spodním karbonem Drahanské vrchoviny,
jednak západně od něho permem, který tvoří sedimentární výplň Boskovické brázdy.
(MACKOVČIN A KOL., 2007)
Boskovická brázda (období karbon a perm) se na území okresu Blansko směrem
k severovýchodu nápadně rozšiřuje na více než 10 km (například mezi Letovicemi a
Boskovicemi). Litologický obsah je obdobný, chybí však zcela uhelné sloje, zato je
zastoupen i devon a spodní karbon (jižně a severovýchodně od Boskovic), což svědčí o
tom, že Boskovické brázda vznikla jako mezihorská deprese již v průběhu hercynského
vrásnění. Rokytenské slepence mají v této části značný rozsah a v okolí Jevíčka
zaujímají více než polovinu výplně.
(MACKOVČIN A KOL., 2007)
Usazeniny spodnokřídového stáří jsou převážně sedimenty kontinentální, říční či
jezerní. Patří k nim tzv. rudické vrstvy (cenoman), písky a písčité jíly, tvořící výplň
krasových depresí v devonských vápencích Moravského krasu. Svrchnokřídová
sedimentace měla podstatně větší rozsah, zachovaly se však jen starší souvrství
cenomanu a spodního turonu. Sedimentace začíná sladkovodními kaolinickými písky,
které přecházejí do jemně písčitých jílovců. Na ně nasedá souvrství pískovců a jílovců
příbřežních a kvádrové jílovce, které vznikaly již v mělkém moři. Na nich spočívají
15

typické glaukonitové pískovce mořského cenomanu. Nejvyšší část vrstevního sledu
tvoří ostře nasedající jemnozrnné pískovce („opuky“) s vložkami rohovců (spongolity).
Terciérní sedimenty tvoří na Blanensku lineární soustavu výskytů, sledujících nápadně
Boskovickou brázdu. Jsou to mořské sedimenty spodního badenu, usazené v zálivu,
který zabíhal daleko do Českého masivu.
(MACKOVČIN A KOL., 2007)

3.3 Geomorfologické poměry
Podle regionálního geomorfologického členění patří území okresu ke
geomorfologické provincii Česká vysočina. Západní část okresu budovanou
krystalinikem a část permských sedimentů jižně od obce Černá Hora zařazujeme
k česko-moravské

geomorfologické

soustavě.

Zasahuje

sem

východní

okraj

podsoustavy Českomoravská vrchovina, a to svým celkem Hornosvratecká vrchovina.
Mezi Rozsečí nad Kunštátem, Černovicemi a Rašovem je zachována plochá holorovina
ve výškách 500 až 700 m n. m. Na severu leží kolem města Olešnice plochá Olešnická
kotlina. V jižní části, mezi Brusnou, Lomnicí a Bělčí je hluboký prolom Lomnické
kotliny vyplněný neogenními usazeninami. Pruh georeliéfu kolem hlubokého údolí řeky
Svratky dosahuje největší výšky Sýkořem (701,7 m n. m.) a je rozřezán údolími levých
přítoků Svratky. Odlišný georeliéf má okolí Kunštátu. Podél kunštátského zlomu vznikl
složený zlomový svah probíhající od Býkovic na Zbraslavec, Kunštát, Sulíkov a
Veselku. Podle zlomu zaklesly kly křídových usazenin, které tvoří stolové vrchy. Podél
říčky Křetínky se vyvinula Křetínská kotlina, zčásti zaplněná vodami přehradní nádrže
Letovice. Mezi Všechovicemi na jihu a Žernovníkem na severu je v Boskovické brázdě
pruh vyššího terénu na permokarbonských sedimentech, který odděluje Oslavanskou
brázdu na jihu od Malé Hané na severu (tzv. Žernovnická hrásť).
(MACKOVČIN A KOL., 2007)
Boskovická brázda má asymetrický charakter, táhne se ve směru SSV - JJZ.
Východní hranici tvoří vertikální až překocený zlom a výplň tvoří hrubě klastické
uloženiny. Západní část tvoří ploše uložené vrstvy mírně ukloněné k východu a zlomy
poklesového rázu. Celkově ve výplni brázdy převládají červenohnědě zbarvené písčité,
na okrajích hrubozrnné sedimenty říčního a jezerního původu.
(CHLUPÁČ, 2002)
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Střední a východní část okresu geomorfologicky náleží do brněnské
geomorfologické podsoustavy. Střední část okresu mezi Černou Horou na jihu a
Velkými Opatovicemi na severu zabírá severní podcelek Boskovické brázdy, zvaný
Malá Haná, s úrodnými černozeměmi na spraších. Mezi Černou Horou, Lysicemi a
Svitávkou se rozprostírá úrodná Lysická sníženina. Na východě se nad ní výrazně
zvedají křídové svědecké vrchy – Velký a Malý Chlum. Kolem Letovic je vyšší
georeliéf Svárovské vrchoviny s obnaženou předkřídovou parovinou a nejvyšším bodem
– svědeckým vrchem Nad Amerikou (553 m n. m.).
(MACKOVČIN A KOL., 2007)
Východní část okresu zabírá rozsáhlý celek Drahanské vrchoviny. Západní část
Drahanské vrchoviny mezi Adamovem na jihu, Blanskem a Boskovicemi ve středu až
po Šebetov na severu tvoří Adamovská vrchovina. Její povrch má střední nadmořskou
výšku 400m. Nejvyšším bodem vrchoviny je Holíkov (566,6 m n. m.) nad Valchovem.
V georeliéfu vrchoviny se výrazně uplatňuje kerná stavba.
(MACKOVČIN A KOL., 2007)
Základem vývoje georeliéfu okresu jsou vrásno-zlomové struktury fundamentu
konsolidované variským vrásněním v prvohorách. Během variského vrásnění se
vytvořila i asymetrická příkopová struktura Boskovické brázdy, vyplněná permskými
sedimenty v podmínkách bezodtokého bolzonu. V juře pronikl na území okresu ze
severu úzký záliv jurského moře. V moři se usazovaly především dolomitické vápence
s rohovci a krinoidové vápence. Okolní georeliéf byl velmi plochý a hluboko zvětralý
(tzv. předkřídová parovina). Ve svrchní křídě v souvislosti s počínajícím alpskokarpatským vrásněním došlo k radiálním tektonickým pohybům. Část okresu poklesla a
byla ve svrchní křídě ze severu až po čáru zhruba Olešnice-Černá Hora-Blansko-Křtiny
zaplavena nejprve jezerem a pak křídovým mořem. Pokračování tektonických pohybů
pak způsobilo ústup moře, rozlámání křídových usazenin a jejich zaklesnutí do
prolomů. V paleogénu probíhal vývoj georeliéfu v subaerických podmínkách. Došlo
k rozsáhlému odnosu křídových usazenin a ke vzniku paleogenního zarovnaného
povrchu s mocným pláštěm tropických zvětralin.
(MACKOVČIN A KOL., 2007)
Tektonické pohyby mezi karpatem a badenem ve štýrské fázi alpskokarpatského vrásnění, spojené s násunem flyšových příkrovů na okraj Českého masivu,
způsobily vyklenování České vysočiny, prohlubování údolí a pokles prolomů.
V prolomech a předmiocenních údolích se nejdříve usadily sladkovodní až brakické
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sedimenty ottnangu (např. v údolí Šebrovky ve Svinošicko-šebrovském prolomu),
později pak vrstevnaté vápnité jíly karpatu. Nejrozsáhlejší mořská záplava nastala
během spodního badenu, kdy moře proniklo hluboko do České vysočiny. Ve
sníženinách se uložily mocné vrstvy badenských písků a jílů (téglů). Po ústupu
badenského moře došlo k jejich vyklizování, ale přesto jsou zachovány ve sníženině
Malé Hané, v Blanenském, Svinošicko-šebrovském a Řečkovicko-kuřinském prolomu,
ve žlebech Moravského krasu a na dalších místech. V pliocénu docházelo k odnosu
zvětralin a obnažování bazální zvětrávací plochy a ke vzniku místních zarovnaných
povrchů.
(MACKOVČIN A KOL., 2007)
V pleistocénu probíhal vývoj georeliéfu pod vlivem střídání chladných období
(glaciálů) a teplejších období (interglaciálů). Výskyt kryogenních jevů nejen na
vrchovinách, ale i ve sníženinách (např. na Malé Hané) svědčí o přítomnosti
permafrostu v chladných obdobích pleistocénu.V holocénu se ve vývoji georeliéfu
značně uplatňuje činnost lidské společnosti.
(MACKOVČIN A KOL., 2007)

3.4 Klimatické poměry
(s využitím MACKOVČIN A KOL., 2007)

Podle QUITTA (1984) leží téměř celý okres v mírně teplé klimatické oblasti, jejíž
dílčí jednotky jsou od nejteplejší a nejsušší po nejchladnější a nejvlhčí rozloženy od
údolí Svitavy symetricky k východní a západní hranici okresu. Mírně teplá klimatická
oblast je charakterizována průměrnou teplotou vzduchu v červenci 16 až 18° C a
v lednu -2 až -5° C, průměrným počtem letních dní 20 až 50, průměrným počtem
mrazových dní 110 až 160 a průměrným ročním úhrnem atmosférických srážek
v rozmezí 550 až 750 mm. Nejteplejší a nejsušší část okresu je Adamovská vrchovina.
Naopak nejchladnější a nejvlhčí představují vrcholové partie Konické vrchoviny a
východní části okresu, které však již leží v chladné klimatické oblasti, charakterizované
průměrnou teplotou vzduchu v červenci 15 až 16° C a v lednu -3 až -4° C, průměrným
počtem letních dní 10 až 30, průměrným počtem mrazových dní 140 až 160 a
průměrným ročním úhrnem atmosférických srážek v rozmezí 850 až 1000 mm.
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Údolí Svitavy vytváří na mnoha místech velmi dobré předpoklady pro
formování mohutných místních teplotních inverzí. K obdobným jevům dochází také
v některých částech údolí Křetínky, Petrůvky a Hodonínky aj. Podmínky pro výskyt
plošně rozlehlé, ale méně mocné místní teplotní inverze má i údolí Uhřického potoka
mezi Uhřicemi a Borotínem. Specifické topoklimatické poměry vykazuje také oblast
Moravského krasu.

Tab: 1: Vybrané charakteristiky klimatických oblastí okresu Blansko
Klimatická oblast
Počet letních dnů
Počet dnů s prům. teplotou
10° C a více
Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Průměrná teplota v lednu
Průměrná teplota v červenci
Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v říjnu
Průměrný počet dnů se
srážkami 1 mm a více
Srážkový úhrn ve vegetačním
období
Srážkový úhrn v zimním
období
Počet dnů se sněh. pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

CH7
X.30

MT3
20-30

MT5
30-40

MT7
40-50

MT9
40-50

MT10
40-50

MT11
40-50

120-140 120-140 140-160 140-160 140-160 140-160 140-160
140-160 130-160 130-140 110-160 110-160 110-160 110-130
50-60
40-50
40-50
40-50
30-40
30-40
30-40
15-16

16-17

16-17

16-17

17-18

17-18

120-130 110-120 100-120 100-120 100-120 100-120

17-18

90-100

500-600 350-450 350-450 400-450 400-450 400-450 350-400
350-400 250-300 250-300 250-300 250-300 200-250 200-250
100-120 60-100 60-100
60-80
60-80
50-60
50-60
150-160 120-150 120-150 120-150 120-150 120-150 120-150
40-50
40-50
50-60
40-50
40-50
40-50
40-50

3.5 Pedologické poměry
(s využitím MACKOVČIN A KOL., 2007)

Dominantní skupinou půd v rámci celého okresu jsou kambizemě (hnědé půdy).
Kambizem typická (nasycená) zde vznikla na svahovinách kyselých a neutrálních
intruzív, svorů, fylitů, opuk a bezkarbonátových permských hornin v širokém pásu
protínajícím střed regionu od severu k jihu. Kromě typické kambizemě se v této části
nachází ojediněle i menší okrsky kambizemě pseudoglejové (severovýchodně od
Letovic a jihovýchodně od Blanska) na svahovinách uvedených hornin a kambizemě
eutrofní na svahovinách bazických efuzív (mezi Černou Horou a Kateřinou). Východně
i západně v polohách s vyšší nadmořskou výškou přechází nasycené kambizemě do
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kyselých variet kambizemě typické (jižně od Boskovic a Kunštátu) na podloží
svahových rul, granulitů, svorů, fylitů, drob a břidlic České vysočiny. Na svahovinách
nevápnitých pískovců České vysočiny, jižně i západně od Velkých Opatovic a Letovic,
se vytvořila kyselá kambizem arenická. Nejvyšší polohy okresu zaujímá silně kyselá
kambizem dystrická na svahovinách kyselých intruzív, drob a břidlic České vysočiny
(mezi vrchy Paprč-Ostrý na východě, Kopaniny-Sýkoř na západě i v jejich širším
okolí).
Nejúrodnější stanoviště zemědělských půd pokrývá černozem hnědozemní, která
vznikla mezi Velkými Opatovicemi a Boskovicemi i v jejich okolí a severozápadně od
Černé Hory na spraších. Severně od Černé Hory se vyvinul ve směru S-J delší pás
šedozemě hnědozemní na spraši, jižně od Jevíčka se na uvedených eolických
sedimentech vyskytuje i šedozem typická. Kromě již jmenovaných typů půd se v okolí
Letovic, Boskovic, Rájce-Jestřebí a Lipůvky vytvořily větší celky hnědozemě typické
(místy i hnědozemě pseudoglejové) na spraši a sprašových hlínách.
Na značné části území Moravského krasu se vyvinula rendzina typická a
kambizemní (na výchozech vápence i rendzina litická). Na překryvech sprašových hlín
se tu jako doprovodná složka rendzin nachází i luvizem typická, na zemědělské půdě
pak hnědozem typická i pseudoglejová na mocnějších svahovinách z karbonátového
materiálu. Ostrůvkovitě se rendziny vyskytují i v západní části okresu (okolí Kozárova,
Kunštátu, Lysic a Olešnice). Severně a severozápadně od přehradní nádrže Letovice i
podél severní hranice okresu vznikla na svahovinách opuk pararendzina kambizemní,
východně od Černé Hory a Letovic plošně menší lokality pararendziny typické na
svahovinách karbonátových permokarbonských hornin.
Skupinu hydromorfních půd zastupují především gleje – glej typický, méně i
organozemní a pseudoglejový. Tyto jsou výběžkovitě rozšířeny podél menších vodních
toků a rybníků (Žďárná, Bílá voda, Úmoří, Křetínka, Hodonínka, rybníky Budkovan,
Olšovec aj.) v zónách kambizemí po celém území okresu, kde se vytvořily na
nevápnitých deluviích a deluviofluviálních sedimentech. Periodicky zamokřené plochy
převážně luk zaujímá pseudoglej typický na polygenetických hlínách s eolickou a
štěrkovitou příměsí, který tvoří menší ostrůvky v oblasti výskytu hnědých půd a mezi
těmito okrsky a hnědozeměmi, kde se vyvinul na sprašových hlínách. Pod lesním
porostem se zvětrávajícím skeletem v půdním profilu vznikl i pseudoglej kambický.
V severovýchodním výběžku poblíž Paprče (721,0 m n. m.) se nachází i menší lokalita
přechodového druhu organozemě typické (glejové).
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Údolní nivy řek Svitavy, Bělé, Semíče i dolních úseků jejich četných přítoků
pokrývají nivní půdy fluvizem glejová a typická na bezkarbonátových nivních
sedimentech.

3.6 Hydrologické poměry
Celý blanenský okres patří do povodí Moravy. Je rozdělen na menší západní
část, z níž odvádí vody malé levostranné přítoky Svratky (Hodonínka, Chlébský potok,
Besének a Lubě) a mnohem větší zbývající část, která náleží do povodí jejího největšího
přítoku Svitavy. Svitava je hlavním tokem okresu Blansko, kterým protéká od severu
k jihu v délce 46 km. Na jeho území přitéká u Stvolové-Vlkova a postupně přibírá
z významnějších přítoků zleva Semíč, Bělou, Punkvu a Křtinský potok a zprava
Křetínku, z níž se nachází v okrese jen dolní úsek s nádrží Letovice, potok Úmoří a
Býkovku. Okres opouští pod Adamovem, kde má plochu povodí P 1074 km2, délku
toku L 71,2 km a průměrný průtok Qa 5,12 m3/s.
(MACKOVČIN A KOL., 2007)
Nejvýznamnějším přítokem Svitavy je Punkva, která vzniká v CHKO Moravský
kras soutokem Sloupského potoka a Bílé vody v jeskyních severně od propasti
Macocha, jejímž dnem protéká, vyvěrá v Pustém žlebu a dále teče až po ústí do Svitavy
jako povrchový vodní tok v délce 7,3 km. Její povodí má P 170,4 km2 a Qa 1,01 m3/s.
(MACKOVČIN A KOL., 2007)
Z hlediska jakosti vody byla na řece Svitavě v letech 2007 a 2008 stanovena 4.
jakostní třída (VÚV T.G.M., 2010), řeka Svitava byla zařazena do 3. jakostní třídy
(VÚV T.G.M., 2010).
Z hydrogeologického hlediska se Blanenský okres dělí do několika odlišných
částí. Na severu zasahují na jeho území puklinově a průlinově propustné křídové
sedimenty ústecké synklinály a velkoopatovické křídy. Jihovýchodní část okresu náleží
k Moravskému krasu, který tvoří puklinově a krasově propustné komplexy
karbonátových hornin. Západní část okresu budují permokarbonské sedimenty
Boskovické brázdy, krystalinikum a východní část kulmu Drahanské vrchoviny.
Společné pro tyto tři hydrogeologické jednotky je to, že horniny, které je budují, mají
sníženou puklinovou nebo průlinovou propustnost a místy jsou zcela nepropustné.
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V menších oblastech v okolí Černé Hory a Lažan jsou průlinově propustné neogenní
sedimenty.
(MACKOVČIN A KOL., 2007)
Největším vodním zdrojem na okrese Blansko je vodárenská nádrž Boskovice na
říčce Bělé (kapacita 150-180 l/s vody). K významným zdrojům podzemní vody náleží
především jímací území Velké Opatovice (vydatnost asi 50 l/s), dále zdroje
v neogenních písčitých sedimentech u Černé Hory či mezi Milonicemi a Lažany a na
území Moravského krasu (Býčí skála). Na území Blanenska je dodávána voda i
z vodárenské nádrže Opatovice na Malé Hané v sousedním vyškovském okrese. Na
území okresu se vyskytují i některé ojedinělé zdroje minerálních vod. Zřídla síranové
železnaté vody jsou v Oboře a Valchově.
(MACKOVČIN A KOL., 2007)

3.7 Vegetační poměry
(s využitím MACKOVČIN A KOL., 2007)

Z regionálně fytogeografického pohledu leží celé území Blanenska v oblasti
středních poloh, tedy v mezofytiku. Zasahuje sem celkem pět fytogeografických okresů,
z nich nejméně dva podjednotkami.
Největší plochu západní části okresu zaujímá Moravské podhůří Vysočiny. Do
něj patří okolí Lomnice a dále široký pruh vymezený na západě spojnicí obcí Rohozec,
Kunštát, Sebranice, Letovice, Horní Poříčí, na východě spojnicí Adamov, Žďár,
Boskovice, Deštná. Potenciální vegetaci tvoří v nižších polohách hercynské
dubohabřiny (Melampyro nemorosi-Carpinetum), které ve vyšších polohách a v místech
četnějších teplotních inverzí přecházejí do bučin, převážně květnatých. Jen
fragmentárně a maloplošně se v této oblasti vyskytují i acidofilní teplomilné břekové
doubravy (Sorbo torminalis-Quercetum), maloplošný je rovněž výskyt nexerotemních
acidofilních bikových doubrav (Luzulo albidae-Quercetum). Na prudkých balvanitých
svazích se nalézá více typů suťových lesů. Při větších tocích se objevují ptačincové
olšiny (Stelario-Alnetum glutinosae). Flóra lesních porostů je na mnoha místech velmi
pestrá a bohatá. Vedle typických průvodců hercynského lesa, což je např. jaterník
trojlaločný (Hepatica nobilis), pryšec sladký (Tithymalus dulcis) nebo ptačinec
velkokvětý (Stellaria holostea), zde rostou např. i karpatští migranti kakost
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hnědočervený (Geranium phaeum), pryšec mandloňovitý (Tithymalus amygdaloides) a
ostřice převislá (Carex pendula) i alpsko-karpatské zapalice žluťuchovitá (Isopyrum
thalictroides), dymnivka plná (Corydalis solida) a ostřice chlupatá (Carex pilosa) a až
do okolí Letovic proniká od jihu alpský brambořík nachový (Cyclamen purpurascens).
Z podhorských druhů sem zasahuje např. kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos),
ječmenka lesní (Hordelymus europaeus), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum),
samorostlík klasnatý (Actaea spicata) a další. Teplomilné druhy jsou dosti lokální, patří
k nim např. dřín jarní (Cornus mas), brslen bradavičnatý (Euonymus verrucosus),
z bylin bělozářka větvitá (Anthericum ramosum), tolita lékařská (Vincetoxicum
hirundinaria) a lýkovec vonný (Daphne cneorum). Polopřirozenou náhradní vegetaci
tvoří především mezofilní louky s vegetací svazu Arrhenaterion. Zajímavější typy
trávníků ale najdeme především na vápencových výchozech, kde se objevuje např.
válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum), vítod chocholatý (Polygala comosa),
vzácně i sasanka lesní (Anemone sylvestris) nebo hořec brvitý (Gentianopsis ciliata).
Do nejzápadnější části Blanenska zasahuje ještě fytogeografický okres
Českomoravská vrchovina. Zatímco větší části této jednotky budují horniny silně
kyselé, zde se zejména v masivu Sýkoře, objevují i živinami bohatší horniny, a to
ostrůvkovitě v okolí Olešnice krystalické vápence. Potenciálním vegetačním krytem
jsou tu převážně druhově bohaté květnaté bučiny (Dentario enneaphylli-Fagetum)
s celou řadou výrazných podhorských prvků. Na balvanitých svazích se objevují
porosty

suťových

lesů,

zejména

měsíčnicových

javořin

(Lunario-Aceretum)

s význačnou dominantou měsíčnicí vytrvalou (Lunaria rediviva). V lesním podrostu
tady najdeme např. kokořík přeslenatý (Polygonatum vertlicillatum), zimolez černý
(Lonicera nigra), růži převislou (Rosa pendulina), rybíz alpský (Ribes alpinum),
kapradinu

laločnatou

Polystichum

aculeatum),

ale

i

velmi

lokální

alpsko-

západokarpatskou řeřišnici trojlistou (Cardamine trifolia). Podhorský charakter mají
mnohde i nivy potoků, kde v podrostu olší lepkavých (Alnus glutinosa) roste bledule
jarní (Leucojum vernum). Na odlesněných místech se objevují mezofilní luční porosty ,
zejména s vegetací ovsíkových luk svazu Arrhenatherion, velmi vzácně přežívají i
oligotrofní porosty smilkových pastvin ze svazu Violion caninae. V pramenné oblasti
v okolí Černovic se lokálně vyvinula i rašeliniště s bohatým zastoupením mechorostů,
např. s ploníkem obecným (Polytrichum commune) a více druhy rašeliníků (Sphagnum
spp.), z cévnatých rostlin se zde vyskytuje např. vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata),
starček potoční (Tephroseris crispa) nebo všivec ladní (Pedicularis
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sylvatica).

Kontrastní flóru mají i vápencové ostrůvky. Zde najdeme ještě sasanku lesní, vítod
chocholatý, hořec křížatý (Gentiana cruciata), jednokvítek velekvětý (Moneses
uniflora), na vápencových skalkách např. sleziník routičku (Asplenium ruta-muraria),
výjimečně i s. zelený (A. viride) a na hranicích se Žďárskem i reliktní černýš český
(Melampyrum bohemicum).
Menšími výběžky zasahuje od severu na Blanensko f. o. Českomoravské
mezihoří, a to zejména kontrastními podokresy Moravskotřebovské vrchy a Malá Haná.
Zatímco první je tvořen především ostrůvkovitě zalesněným hřbetem (převážně ve
stupni dubohabřin), Malá Haná zaujímá severní část Boskovické brázdy a je téměř
odlesněná.
Souvislý pruh vápenců ve střední části Blanenska až po Sloup vymezuje
Moravský kras. Vegetace tohoto území je ovlivněna především geologickým
podkladem; acidofilní typy vegetace jsou zde velmi vzácné a vyskytují se pouze na
plošinách druhotně překrytých sedimenty, nebo v sekundárních lesních porostech, kde
se v důsledku pěstování několika generací smrků hromadí surový humus, izolující
rhizosféru bylinného patra. Kostru zdejší vegetace tvoří květnaté bučiny, zejména
horské asociace Dentario enneaphylli-Fagetum.
Východní polovinu Blanenska vyplňuje Drahanská vrchovina. Z jejích tří
podokresů sem zasahuje Drahanská plošina (v severní části až přibližně po spojnici
Křtiny-Podomí) a do nejjižnějšího cípu Drahanské předhůří, vyznačující se vyšším
podílem pahorkatinných prvků. I na Drahanské vrchovině převažují v potenciální
vegetaci květnaté bučiny, ale zejména ochuzeného kostřavového typu (Festuco
altissimae-Fagetum), ve vyšších, srážkově bohatších polohách a na místech
s nedostatkem živin i acidofilní bikové bučiny (Luzulo-Fagetum). Dubohabřiny jsou zde
řidší, vyskytují se zejména v části připadající k Drahanskému podhůří a dále na svazích
Malé Hané. Většina lesních porostů však byla přeměněna na smrkové monokultury;
takto dnes vypadají i lesní porosty na ostrůvku vápenců u Vratíkova. Pro Drahanskou
vrchovinu jsou typické nivy toků s olšinami (převážně Stellario-Alnetum glutinosae),
místy i se zastoupením bledule jarní.
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3.8 Zoologické poměry
(s využitím MACKOVČIN A KOL., 2007)

Celý okres je součástí hercynské podprovincie s několika bioregiony. Od západu
zasahují na jeho území Brněnský a Sýkořský bioregion, od severu Svitavský bioregion,
východní hranici lemuje bioregion Drahanský a střední část zaujímá bioregion
Macošský s pestrou a zachovalou faunou Moravského krasu. Další zoologicky
významné lokality jsou ostrůvkovitě rozptýleny po celém území okresu. Extrémně
teplomilné druhy sem pronikají jen ve velmi omezené míře a můžeme se s nimi setkat
na plošně omezených, mikroklimaticky příhodných stanovištích, např. v okolí Lažánek,
Vilémovic, Bořitova a v údolí Svitavy. Z teplomilných druhů se místy objevuje nápadný
okáč voňavkový (Brintesia circe) a o. ovsový (Minois dryas), na bezlesých biotopech
samotářská včela stepnice Eucera nigrescens. Jen ojediněle jsou zastoupeny teplomilné
formy i mezi obratlovci. Donedávna byly známy v území okresu kolonie syslů
(Spermophilus citellus), nepravidelně hnízdí bramborníček černohlavý (Saxicola
torquata) a pěnice vlašská (Sylvia nisoria). Ve zbytcích doubrav a dubohabřin se
vyskytuje např. drabčík Quedius ventralis, kovaříci Ischnodes sanguinicollis,
Limoniscus violaceus, krasec Eurythyrea quercus a stužkonoska úzkopásná (Catocala
promissa). Z ptáků zcela lokálně hnízdí v těchto lesích strakapoud prostřední
(Dendrocopos medius) a lejsek bělokrký (Ficedula albicollis), případně i žluva hajní
(Oriolus oriolus). Jen vzácně dodnes v území přežívají zbytkové minimálně početné
populace kuňky obecné (Bombina bombina) a skokana zeleného (Rana kl. Esculenta).
V prosvětlených listnatých lesích a na lesostepních či skalních plochách žije užovka
hladká (Coronella austriaca). Na většině území převládají společenstva lesních druhů
bučin a jedlobučin, dnes ale zejména kulturních smrkových nebo borových porostů.
V Moravském krasu jsou navíc častější druhy suťových lesů, vápencových sutí, skal a
kaňonů podhorských a ojediněle i horských druhů. Jako příklady hmyzích indikátorů
podhorských suťových lesů, bučin a jedlobučin je možno jmenovat masařky Myorhina
lunigera a pandifera, střevlíka nepravidelného (Carabus irregularis), kozlíčka
Acanthocinus reticulatus, adélu Adela associatella, píďalku šedokřídlece jilmového
(Hydrelia blomeri) a štětconoše smrkového (Calliteara abietis). V převažujících
lesnatých oblastech z obojživelníků lze vidět především ropuchu obecnou (Bufo bufo),
skokana hnědého (Rana temporaria), s. štíhlého (R. dalmatina), čolka obecného
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(Triturus vulgaris) a také plošně rozšířeného č. horského (T. alpestris). Na více
lokalitách žijí populace čolka velkého (Triturus cristatus). Výjimečně se v něčetných
fragmentech původních listnatých lesů vyskytuje mlok skvrnitý (Salamandra
salamandra), například u Nového hradu u Adamova, Úsobrna na Boskovicku nebo
Černovic na Kunštátsku. V rozsáhlých lesnatých oblastech vyšších poloh s vlhčím a
chladnějším klimatem je charakteristická ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) a zmije
obecná (Vipera berus). V převážně jehličnatých lesích na Boskovicku a Kunštátsku
hnízdí ořešník kropenatý (Nucofraga caryocatactes). Především v Moravském krasu
(jinde jen roztroušeně a vzácně) hnízdí v bučinách holub doupňák (Columba oenas) a
lejsek malý (Ficedula parva). Z vyšších poloh Českomoravské vrchoviny proniká na
území kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) a sýc rousný (Aegolis funereus),
pravidelně hnízdící také v Moravském krasu. Oproti jiným oblastem Jihomoravského
kraje hnízdí v tomto území pravidelněji čížek lesní (Carduelis spinus), početněji hýl
obecný (Pyrrhula pyrrhula) a křivka obecná (Loxia curvirostra). V údolích se místy
zachovaly zbytky vlhkých luk a mokřin, rovněž doprovázené charakteristickými druhy
živočichů. Ojediněle se na náhorních plošinách setkáme se zbytky rašelinišť osídlených
tyrfofilní faunou, rozsáhleji snad jen v lučním komplexu Pavlovských mokřadů u
Benešova, z nápadnějších druhů hmyzu obývají tyto biotopy např. ohniváček
modrolemý (Lycaena hippothoe), modrásek bahenní (Maculinea nausithous) a m.
očkovaný (M. teleius). Z ptáků zde vzácně hnízdí chřástal polní (Crex crex),
bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) a linduška luční (Anthus pratensis).
Na více tocích (na Svitavě, Punkvě, Chlébském potoce, Křtinském potoce u
Adamova, říčce Bělé nabo Křetínce) hnízdí skorec vodní (Cinclus cinclus), na Svitavě
vzácně ledňáček říční (Alcedo atthis). V bezlesých, zemědělsky využívaných oblastech
podél Svitavy hnízdí na ojedinělých mokřadních lokalitách jednotlivé páry motáka
pochopa (Circus aeruginosus). Charakteristický je ťuhýk obecný (Lanius collurio) a
také krutihlav obecný (Jynx torquilla), bramborníček černohlavý (Saxicola torquata)
nebo křepelka polní (Coturnix coturnix), řídce hnízdí ťuhýk šedý (Lanius excubitor),
vzácně se vyskytuje hnízdící pěnice vlašská (Sylvia nisoria). V podzemních prostorách
Moravského krasu jsou významná zimoviště téměř všech našich druhů letounů
(Chiroptera). V Moravském krasu žije ojedinělá populace plcha zahradního (Eliomys
quercinus) a na více místech plšík lískový (Muscardinus avellanarius) a plch velký
(Glis glis).
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4.

HISTORIE

A

VÝVOJ

OCHRANY

PŘÍRODY

V JIHOMORAVSKÉM KRAJI
Racionální uvědomování si nezbytnosti ochrany přírody v Jihomoravském kraji
se datuje od počátku minulého století. Hlavním protagonistou ochranářských myšlenek
se stal universitní profesor Josef Podpěra (MACKOVČIN

A KOL.,

2007), který přichází

s myšlenkou ochrany přírody již v letech 1914-1915. Profesor Podpěra stál u zrodu řady
spolků pro ochranu přírody, které se v roce 1923 slučují ve Svaz pro ochranu přírody a
domoviny pro Moravu a Slezsko (MACKOVČIN A KOL., 2007) a zasloužil se o vyhlášení
řady rezervací na Jižní Moravě (např. Moravský kras, Pavlovské a Mikulovské kopce,
Pouzdřanská step a Kolby, Stará hora u Sokolnic, Květnice a Čebínka u Tišnova,
Stránská skála, Hády a další).
Prvními rezervacemi v našem regionu se stávají Moravský kras střed s Vývěry
Punkvy a Jeskyně Pekárna, jako příklad geologických, geomorfologických a
prehistorických zvláštností, dále Větrníky u Vyškova s formacemi stepní vegetace a
fytogeograficky významnými druhy. Mezi dalšími jsou již území s kombinovanou
motivací botanicko-zoologickou, resp. lesnicko-zoologickou, ke kterým patří hlavně
ornitologicky významné Lednické rybníky a Karlov na Znojemsku.
(MACKOVČIN A KOL., 2007)
Během období světových válek se na Jižní Moravě žádné další chráněné území
nevyhlašovalo, oživení ve vyhlašování přichází až v prvním poválečném desetiletí,
ochrana byla zřízena například územím Děvín, Kotel, Soutěska, Kočičí kámen, Turold a
mnoha dalším (MACKOVČIN

A KOL.,

2007). V roce 1956 byl vydán první zákon o

ochraně přírody (zákon č. 40/1956 Sb.), byla zřízena celá řada přírodních rezervací a
také jedno z prvních CHKO v naší zemi - Moravský kras. V tomto období byl
významnou osobností ochrany přírody na Jižní Moravě doc. dr. Jan Šmarda, který mimo
jiné sestavil návrh na ochranu 145 území (MACKOVČIN

A KOL.,

2007). Početnou škálu

návrhů se zvláštním zaměřením na lesní rezervace zpracoval a k vyhlášení předkládal
prof. dr. Inž. Alois Zlatník, DrSc. (MACKOVČIN A KOL., 2007).
V roce 1967 byla na brněnském pracovišti památkové péče a ochrany přírody
zpracována Dlouhodobá koncepce rozvoje státní památkové péče, ochrany přírody,
muzeí a galerií v Jihomoravském kraji s výhledem do roku 1980. Její význam spočíval
hlavně ve faktu, že položila základy pro obecnou ochranu přírody a krajiny, se
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zvláštním zaměřením na ochranu vody, půdy a ovzduší, dále ve vytvoření podmínek pro
tvorbu velkoplošných chráněných území a v neposlední řadě též v programu rozšiřování
dosavadní sítě maloplošných chráněných území, v odborné péči o již vyhlášená území
jakož i o chráněné živočichy a chráněné rostliny.
(MACKOVČIN A KOL., 2007)
V roce 1976 byla v Jihomoravském kraji vyhlášena CHKO Pálava, o tři roky
později CHKO Podyjí a v roce 1981 CHKO Bílé Karpaty. Do roku 1992 bylo
v Jihomoravském kraji vyhlášeno 12 klidových oblastí (po vydání zákona č. 114/1992
Sb. byla většina z nich převedena do kategorie přírodního parku). Mezi roky 1970–1989
se zřizování dalších CHÚ poněkud zpomalilo, bylo vyhlášeno 125 území, přitom
největší počet zaznamenávají okresy Brno-venkov (41), Břeclav (24), Brno-město (22),
Hodonín (14) a Blansko (11). Avšak díky vydání zákona č. 114/1992 Sb., který dal
Správám CHKO a Okresním úřadům možnost vyhlašování CHÚ v kategorii PR
(přírodní rezervace) a PP (přírodní památka), se vytvořila nová šance a prostor pro další
velmi intenzivní etapu rozšiřování soustavy ZCHÚ. V časovém horizontu let 1990-2002
se připravilo a vyhlásilo 149 území, tentokráte nejvíce na okrese Blansko (45 území).
(MACKOVČIN A KOL., 2007)
Ve výsledné síti ZCHÚ Jihomoravského kraje, včetně CHKO a NP, se k 1. 5.
2010 registroval 1 NP, 3 CHKO, 18 NPR, 13 NPP, 96 PR, 155 PP, celkem 286 zvláště
chráněných území o souhrnné výměře 49184.62 ha což představuje 6.58 % území
Jihomoravského kraje (AOPK ČR, 2010).
Tabulka 2 uvádí přehled MZCHÚ na území Kunštátska, hodnocených v této
diplomové práci, a jejich data vyhlášení. Převážná většina chráněných území byla
vyhlášena v 90. letech minulého století, přitom u některých území došlo od doby jejich
zřízení ke změně názvu či plošného vymezení. Nejstarším chráněným územím je PP
Cukl a Rozsečské rašeliniště, která byla vyhlášena v roce 1986, naopak nejmladším je
PP Lhotské jalovce a stěny z roku 1998.

Tab. 2: Data vyhlášení MZCHÚ Kunštátska
Kategorie

Název MZCHÚ

Datum vyhlášení

PP

Cukl a Rozsečské rašeliniště

11. 9. 1986

PR

Ploník

14. 10. 1988

PR

Čepičkův vrch a údolí Hodonínky

4. 10. 1990

PP

Habrová

4. 10. 1990

28

PP

Hersica

4. 10. 1990

PR

Hrádky

4. 10. 1990

PP

Kačiny

4. 10. 1990

PP

Loucká obora

4. 10. 1990

PP

Lysická obora

4. 10. 1990

PP

Údolí Chlébského potoka

4. 10. 1990

PR

Louky pod Kulíškem

20. 2. 1996

PP

Park Letovice

20. 2. 1996

PR

Nad horou

8. 11. 1996

PP

Nad Berankou

2. 4. 1997

PP

Žižkův stůl

2. 4. 1997

PP

Kunštátská obora

10. 2. 1998

PP

Lhotské jalovce a stěny

10. 2. 1998
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5. METODIKA
5.1 Popis prací
Pro účely této práce bylo vybráno 17 maloplošných zvláště chráněných území
Kunštátska, která byla hodnocena pomocí Metodiky hodnocení stavu a péče
v maloplošných zvláště chráněných územích (SVÁTEK, BUČEK, 2005). Přehled
hodnocených území je uveden v následující tabulce.

Tab. 3: Seznam hodnocených MZCHÚ Kunštátska
Kategorie MZCHÚ
PP
PR
PP
PP
PR
PP
PP
PP
PP
PR
PP
PP
PR
PP
PR
PP
PP

Název MZCHÚ
Kód v ÚSOP
Cukl a Rozsečské rašeliniště
1011
Čepičkův vrch a údolí Hodonínky
1461
Habrová
1867
Hersica
1868
Hrádky
1471
Kačiny
1872
Kunštátská obora
1921
Lhotské jalovce a stěny
1923
Loucká obora
1875
Louky pod Kulíškem
1808
Lysická obora
1807
Nad Berankou
1877
Nad horou
1864
Park Letovice
1809
Ploník
1065
Údolí Chlébského potoka
1941
Žižkův stůl
1880

Nejdříve byly shromážděny potřebné dokumenty, které se těchto území týkají,
především plány péče, inventarizační průzkumy a předpisy o vyhlášení ZCHÚ, bylo
také nahlédnuto do rezervačních knih. Všechny tyto potřebné dokumenty byly autorce
poskytnuty z Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Především plány péče následně
sloužily jako hlavní zdroje informací o chráněných územích.
Základem hodnocení byl rychlý terénní průzkum, který byl realizován v období
od července do října 2009. Prvním krokem terénního průzkumu bylo vždy zjištění
přesné polohy hranic MZCHÚ v terénu a ověření souladu tohoto značení s mapovými
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podklady. Následně byl terénní průzkum prováděn přímo v chráněném území a
postupně byla hodnocena všechna kritéria stavu a péče dle metodiky (SVÁTEK, BUČEK,
2005). Kritérium stavu dokumentace bylo hodnoceno na základě existujících
dokumentů o chráněném území, kritérium významné druhy pak především z
inventarizačních průzkumů a plánů péče, terénní průzkum zde sloužil pouze ke
zpřesnění údajů. Při terénních šetřeních byla pořizována fotodokumentace.

5.2 Popis metodiky
Převzato z Metodiky hodnocení stavu a péče v MZCHÚ (SVÁTEK, BUČEK, 2005;
kráceno)

Vybraná zvláště chráněná území byla hodnocena dle Metodiky hodnocení stavu
a péče v maloplošných zvláště chráněných územích (SVÁTEK, BUČEK, 2005). Metodika
byla koncipována především pro potřeby provádění vrchního státního dozoru MŽP
v MZCHÚ.

5.2.1 Cíl a principy metodiky
Cílem metodiky je rychlé získání aktuálních informací o stavu MZCHÚ a o
adekvátnosti a efektivnosti péče o tato území. Výsledky hodnocení stavu a
managementu jednotlivých chráněných území upozorňují nejen na klíčové problémy
jednotlivých území, ale především umožňují získat přehledné aktuální informace o
stavu a péči v lokálních a regionálních sítích chráněných území.
Metodika hodnocení stavu a péče v MZCHÚ je založena na čtyřech základních
principech:
 jednoduchost – hodnocení stavu a péče probíhá na základě jednoznačných a
snadno hodnotitelných kritérií pomocí verbálně numerické stupnice
 univerzálnost – pro všechny typy území je použit stejný postup hodnocení
 rychlost – terénní průzkum území menšího než 100 ha lze zvládnout za 1 den
 komplexnost – hodnoceny jsou všechny důležité aspekty stavu i péče
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5.2.2 Postup hodnocení současného stavu a péče
Současný stav chráněného území je hodnocen podle osmi kritérií uvedených
v tabulce 4:

Tab. 4: Kritéria hodnocení stavu území
Kritéria hodnocení současného stavu území
název kritéria

stručná charakteristika hodnocení kritéria

zachovalost

posouzení zachovalosti území z hlediska předmětu ochrany

struktura

hodnocení prostorové, věkové a druhové struktury biocenóz

významné druhy

hodnocení stavu a vývoje populací zvláště chráněných a
sozologicky významných druhů

reprodukce

hodnocení schopnosti reprodukce populací

narušení obnovy

posouzení závažnosti a rozsahu narušení obnovy

invazní a expanzivní druhy

s důrazem na výskyt invazních neofytů a neozoí

skládky a odpad

s ohledem na jejich rozsah a dopad na současný stav území

jiné negativní vlivy

hodnocení dalších případných negativních faktorů ovlivňujících
stav území

Péče o chráněné území je hodnocena podle osmi kritérií, která jsou uvedena
v tabulce 5.

Tab. 5: Kritéria hodnocení péče
Kritéria hodnocení péče o území
název kritéria

stručná charakteristika hodnocení kritéria

dokumentace

posouzení kvality existující dokumentace o území

značení hranic

hodnocení kvality značení hranic území

cesty

posouzení péče o síť cest (regulace návštěvnosti, eroze,
fragmentace)

ochranné pásmo

hodnocení funkčnosti ochranného pásma i všech jevů v něm se
vyskytujících

omezování vnějších negativních vlivů

posouzení eliminace všech významných a zřetelných
negativních vlivů z okolí

péče o obnovu

hodnocení opatření, která obnovu ochraňují, umožňují či
podporují

zásahy

hodnocení veškerých zásahů a opatření, ovlivňujících stav
území

dosahování cílů ochrany

celkové posouzení péče vzhledem k dosahování cílů ochrany
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Při hodnocení je třeba posuzovat všechna kritéria stavu i péče. Pouze výjimečně,
není-li hodnocení daného kritéria možné či smysluplné, je přípustné kritérium vypustit.
Hodnotitel musí uvést důvody, proč nebylo kritérium hodnoceno. V žádném případě
nelze vypustit kritérium zachovalost a dosahování cílů ochrany.
U každého kritéria je základním principem hodnocení vždy srovnání aktuálního
skutečného stavu (či péče) s optimálním stavem (či péčí) daného území. Optimální stav
(péče) je takový stav (péče) území, při kterém jsou nejlépe naplněny cíle jeho ochrany a
chráněné území tak nejlépe plní svůj účel. Při hodnocení chráněného území je tedy
posuzována míra souladu jeho současného stavu s optimálním stavem, nikoliv
významnost či hodnota chráněného území.
Každé z 16 kritérií, uvedených v tabulce X a X je hodnoceno stupněm podle
následující verbálně numerické stupnice:

číslo
stupně

Tab. 6: stupnice k hodnocení jednotlivých kritérií stavu a péče

označení stupně

0

extrémně nízký

1

velmi špatný

2

špatný

3

průměrný

4

dobrý

5

vynikající

U každého kritéria znamená udělení stupně 0 nejhorší (nejnižší) ohodnocení;
stupeň 5 značí nejlepší (nejvyšší) hodnocení.
Pro odlišení důležitosti jednotlivých kritérií má každé z nich přidělen násobný
koeficient (multiplikátor) (uveden v tabulce 7). Násobný koeficient je pevně stanoven,
hodnotitel jej nemění. Násobným koeficientem se vynásobí udělený stupeň a získá se
tak příslušný počet bodů pro dané kritérium. Takto získané body se sečtou pro všechna
hodnocená kritéria současného stavu; obdobně se sečtou i body pro všechna hodnocená
kritéria péče.
Výsledné hodnocení současného stavu ZCHÚ je pak vypočítáno jako
procentuální podíl získaného celkového počtu bodů z maximálně možného počtu bodů,
jež lze pro hodnocená kritéria stavu získat; obdobně výsledné hodnocení péče o ZCHÚ
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je vypočítáno jako procentuální podíl získaného celkového počtu bodů z maximálně
možného počtu bodů, jež lze pro hodnocená kritéria péče získat.

Tab. 7: Postup hodnocení současného stavu ZCHÚ
číslo název kritéria hodnocení
kritéria současného stavu území
i
1
2
3
4
5
6
7
8

zachovalost
struktura
významné druhy
reprodukce
narušení obnovy
invazní a expanzivní druhy
skládky a odpad
jiné negativní vlivy

stupeň

násobný
koeficient

počet bodů

Si
0–5
0–5
0–5
0–5
0–5
0–5
0–5
0–5

ki
3
2,5
2
1,5
1,5
1
1
1,5

Si x ki
…
…
…
…
…
…
…
…

x
x
x
x
x
x
x
x

=
=
=
=
=
=
=
=

Výsledné hodnocení současného
stavu ZCHÚ: (v případě hodnocení
všech osmi kritérií)

Výsledné hodnocení současného
stavu ZCHÚ: (v případě vynechání
(nehodnocení) některého z kritérií)
n = počet kritérií

Hstav = výsledné hodnocení současného stavu
I = číslo kritéria; Si = stupeň udělený i-tému kritériu; ki = násobný koeficient i-tého
kritéria; n = počet hodnocených kritérií

Podle výše Hstav je současný stav území hodnocen následujícím způsobem:
Tab. 8: Stupnice k výslednému hodnocení stavu ZCHÚ
výsledné hodnocení
současného stavu
ZCHÚ
0–30
velmi špatný (VŠ)
31–50
špatný (Š)
51–70
průměrný (P)
71–90
dobrý (D)
91–100
vynikající (VY)
Hstav
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Tab. 9: Postup hodnocení péče o ZCHÚ
číslo Název kritéria hodnocení
kritéria péče o území
i
1
2
3
4
5
6
7
8

dokumentace
značení hranic
cesty
ochranné pásmo
omezování vnějších
negativních vlivů
péče o obnovu
zásahy
dosahování cílů ochrany

stupeň

násobný
koeficient

počet bodů

Si
0–5
0–5
0–5
0–5

x
x
x
x

ki
1
1
1,5
1,5

Si x ki
…
…
…
…

0–5

x

1,5

…

0–5
0–5
0–5

x
x
x

2
2,5
3

…
…
…

Výsledné hodnocení péče o
území: (v případě hodnocení všech
osmi kritérií)
n

Výsledné hodnocení péče o
území: (v případě vynechání
(nehodnocení) některého z kritérií)
n = počet kritérií

H péčé =

∑ (S
i =1
n

i

× ki )

∑ (5 × k
i =1

i

× 100

)

Hpéče = výsledné hodnocení péče o území
I = číslo kritéria; Si = stupeň udělený i-tému kritériu; ki = násobný koeficient i-tého
kritéria; n = počet hodnocených kritérií

Tab. 10: Stupnice k výslednému hodnocení péče o ZCHÚ
Hpéče
0–30
31–50
51–70
71–90
91–100

výsledné hodnocení
péče o ZCHÚ
velmi špatná (VŠ)
nedostatečná (N)
průměrná (P)
dobrá (D)
vynikající (VY)

5.2.3 Kritéria hodnocení současného stavu území
Současný stav ZCHÚ je hodnocen pomocí osmi kritérií, která jsou společně se
stručným popisem hodnocení jednotlivých stupňů zobrazena v tabulce 11.
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Tab. 11: Kritéria hodnocení stavu území
ZACHOVALOST
stupeň
degradované
0
území
1 velmi špatná
2 špatná
3 snížená
4 dobrá
5 velmi dobrá
STRUKTURA
stupeň
0 zcela nevyhovující
1 velmi špatná
2 špatná
3 uspokojivá
4 dobrá
5 velmi dobrá
VÝZNAMNÉ DRUHY
stupeň
0 extrémně špatný
1

velmi špatný

2

špatný

3

uspokojivý

4
5

dobrý
velmi dobrý

REPRODUKCE
stupeň
0 bez obnovy
1

velmi omezená

2

omezená

3

uspokojivá

4

dobrá

5

velmi dobrá

NARUŠENÍ OBNOVY
stupeň
0 úplné
1 velmi významné
2 velké
3 střední
4 malé

stručná charakteristika hodnocení kritéria
předmět ochrany není zachován
stav území je nevyhovující na více než 70 % plochy
stav území je nevyhovující na 51–70 % plochy
stav území je nevyhovující na 31–50 % plochy
stav území je nevyhovující na méně než 30 % plochy
stav území je z hlediska předmětu ochrany plně vyhovující

stručná charakteristika hodnocení kritéria
struktura zcela nevyhovuje předmětu ochrany
struktura je nevyhovující na více než 70 % plochy
struktura je nevyhovující na 51–70 % plochy
struktura je nevyhovující na 31–50 % plochy
struktura je nevyhovující na méně než 30 % plochy
současná struktura je optimální

stručná charakteristika hodnocení kritéria
vyhynul druh, který je hlavním předmětem ochrany
populace druhu, který je hl. předmětem ochrany je na pokraji
vyhynutí
úbytek počtu a velikosti populací významných druhů
setrvalý stav populací většiny významných druhů, úbytek či snížení
vitality některých druhů
příznivý stav populací všech významných druhů
zlepšování stavu populací významných druhů

stručná charakteristika hodnocení kritéria
reprodukce neprobíhá
reprodukce významných druhů je nedostatečná, příznivé podmínky
jsou na méně než 10 % plochy území
reprodukce většiny druhů je nedostatečná, příznivé podmínky jsou na
10–30 % plochy území
reprodukce některých druhů je nedostatečná, příznivé podmínky jsou
na 30–50 % plochy území
reprodukce většiny druhů je dostatečná, příznivé podmínky jsou na
většině plochy území
reprodukce všech druhů zajišťuje trvalou existenci populací

stručná charakteristika hodnocení kritéria
veškerá obnova (reprodukce) je výrazně poškozena nebo zničena
poškozeno je více než 70 % obnovy
poškozeno je 51–70 % obnovy
poškozeno je 31–50 % obnovy
poškozeno je méně než 30 % obnovy
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5

žádné

k narušení obnovy nedochází

INVAZNÍ A EXPANZIVNÍ DRUHY
stupeň
stručná charakteristika hodnocení kritéria
0

dominantní

na většině plochy území dominantní výskyt invazních (nebo
expanzivních) druhů, naprosto převažujících nad druhy přirozených
společenstev

1

velmi významný

na většině plochy území souvislý výskyt invazních (nebo
expanzivních) druhů, místy převažujících nad druhy přirozených
společenstev

2

významný

3

malý

4
5

velmi malý
žádný

SKLÁDKY A ODPAD
stupeň
0

kritický

1

velmi významný

2
3

významný
střední

4

malý

5

bezvýznamný

na většině plochy území roztroušený výskyt invazních (nebo
expanzivních) druhů, nepřevažujících nad druhy přirozených
společenstev nebo výskyt invazních (nebo expanzivních) druhů jen v
určitých částech území a zde převažujících nad druhy přirozených
společenstev
v určitých částech území výskyt invazních druhů, nepřevažujících
nad druhy přirozených společenstev
jednotlivý výskyt invazních (nebo expanzivních) druhů v území
v území se nevyskytují invazní ani expanzivní druhy

stručná charakteristika hodnocení kritéria
výrazné znečištění většiny plochy území, znamenající vážné
ohrožení jeho existence
výrazné znečištění většiny plochy území, neznamenající však vážné
ohrožení jeho existence
výrazné znečištění části území
střední znečištění území
mírné znečištění území (jen výjimečný výskyt jednotlivých odpadků)
území není znečištěno ani jednotlivými odpadky

JINÉ NEGATIVNÍ VLIVY
stupeň
stručná charakteristika hodnocení kritéria
0

kritické

1

velmi významné

2
3
4
5

významné
střední
malé
bezvýznamné

výrazný negativní vliv nebo vlivy, zasahující většinu plochy území a
znamenající ohrožení existence předmětu ochrany v chráněném
území
výrazný negativní vliv, zasahující většinu plochy území,
neznamenající však ohrožení existence předmětu ochrany
výrazný negativní vliv, zasahující část území
středně významné důsledky negativních vlivů
negativní vlivy s mírnými důsledky
v území se neprojevují důsledky jiných negativních vlivů

5.2.4 Kritéria hodnocení péče o území
Péče v ZCHÚ je hodnocena pomocí osmi kritérií, která jsou společně se
stručným popisem hodnocení jednotlivých stupňů zobrazena v tabulce 12.
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Tab. 12: Kritéria hodnocení péče o území
DOKUMENTACE
stupeň
0 zcela chybějící
1 velmi špatný
2 špatný
3 průměrný
4 dobrý
5 vynikající

stručná charakteristika hodnocení kritéria
součet v tabulce 13 se rovná nule
součet v tabulce 13 se rovná 0,5–1
součet v tabulce 13 se rovná 1,5–2
součet v tabulce 13 se rovná 2,5–3
součet v tabulce 13 se rovná 3,5–4
součet v tabulce 13 se rovná 4,5–5

ZNAČENÍ HRANIC
stupeň
0 zcela chybějící
1 velmi špatné
2 špatné
3 průměrné

stručná charakteristika hodnocení kritéria
chybí jakékoliv označení hranic území
většina hraničního značení území chybí nebo je výrazně chybná
část hraničního značení území chybí nebo je výrazně chybná
část hraničního značení území je nepřesná nebo nepřehledná

4

dobré

hranice území jsou přehledně a zřetelně označeny pruhovým
značením a tabulemi se státním znakem v souladu s vyhláškami,
vyskytují se pouze drobné nedostatky nebo nepřesnosti v hraničním
značení nebo chybí informační tabule o chráněném území

5

vynikající

hranice území jsou přehledně a zřetelně označeny pruhovým
značením a tabulemi se státním znakem, navíc nechybí informační
tabule o chráněném území

CESTY
stupeň
0

extrémně špatná

1
2
3
4
5

velmi špatná
špatná
průměrná
dobrá
vynikající

OCHRANNÉ PÁSMO
stupeň
0

extrémně špatná

1

velmi špatná

2

špatná

3

průměrná

4

dobrá

5

vynikající

stručná charakteristika hodnocení kritéria
výrazný negativní vliv sítě cest na většinu plochy území, znamenající
vážné ohrožení existence předmětu ochrany
výrazný negativní vliv sítě cest na většinu plochy území
výrazný negativní vliv sítě cest na část území
středně významný negativní vliv sítě cest na území
mírný negativní vliv sítě cest na území
síť cest nemá negativní vliv na stav území

stručná charakteristika hodnocení kritéria
v ochranném pásmu dochází k negativním činnostem a jevům,
ohrožujícím existenci celého území
ve většině ochranného pásma dochází k výrazně negativním vlivům
na území
v části ochranného pásma dochází k výrazně negativním vlivům na
předmět ochrany území
v ochranném pásmu dochází ke středně významným negativním
vlivům na chráněné území
ochranné pásmo chrání většinu území před rušivými vlivy z okolí,
zjištěny byly jen jednotlivé případy mírných negativních vlivů
ochranné pásmo chrání území před rušivými vlivy z okolí, nebyly v
něm zjištěny žádné negativní činnosti či jevy

OMEZOVÁNÍ VNĚJŠÍCH NEGATIVNÍCH VLIVŮ
stupeň
stručná charakteristika hodnocení kritéria
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0

extrémně špatné

1

velmi špatné

2

špatné

3
4
5

průměrné
dobré
vynikající

PÉČE O OBNOVU
stupeň
0

extrémně špatná

1

velmi špatná

2

špatná

3
4

průměrná
dobrá

5

vynikající

ZÁSAHY
stupeň
0 extrémně špatné
1

velmi špatné

2

špatné

3
4

průměrné
dobré

5

vynikající

nedochází k omezování negativních vlivů z okolí, ohrožujících
existenci předmětu ochrany
nedostatečné omezování výrazných negativních vlivů z okolí,
působících na většinu plochy území
nedostatečné omezování výrazných negativních vlivů z okolí,
působících na část území
z okolí působí na území středně významné negativní vlivy
z okolí působí na území mírné negativní vlivy
z okolí nepůsobí na území žádné negativní vlivy

stručná charakteristika hodnocení kritéria
žádná opatření péče o obnovu nebyla realizována, dochází k
úplnému narušení obnovy (stupeň hodnocení kritéria 4.5 = 0)
žádná opatření nebyla realizována, dochází k velmi významnému
narušení obnovy (4.5=1)
žádná opatření nebyla realizována, dochází k velkému narušení
obnovy (4.5=2)
potřebná opatení jsou nedostatečně realizována
potřebná opatření jsou částečně realizována
potřebná opatření jsou plně realizována nebo je narušení obnovy
bezvýznamné (4.5=5)

stručná charakteristika hodnocení kritéria
nevhodné zásahy a opatření způsobily likvidaci předmětu ochrany
nevhodnými zásahy a opatřeními došlo k výraznému poškození větší
části území
nevhodnými zásahy a opatřeními došlo k výraznému poškození
menší části území
nedošlo k realizaci nutně potřebných zásahů a opatření
realizace většiny potřebných zásahů a opatření
všechny potřebné zásahy a opatření realizovány, nevhodné
nezjištěny

DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ OCHRANY
stupeň
stručná charakteristika hodnocení kritéria
0 extrémně špatné
vlivem špatné péče došlo k likvidaci předmětu ochrany
vlivem špatné péče dochází k výrazným prohřeškům proti dosažení
1 velmi špatné
cílů ochrany
2 špatné
existují výrazné nedostatky v dosahování cílů ochrany
3 průměrné
existují středně významné nedostatky v dosahování cílů ochrany
4 dobré
existují pouze drobné nedostatky v dosahování cílů ochrany
5 vynikající
péče směřuje k dosahování cílů ochrany
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Tab. 13: Hodnocení stavu dokumentace
Stav dokumentace
Existuje platný právní předpis nebo rozhodnutí o vyhlášení ZCHÚ:
Byl zpracován inventarizační průzkum pro ZCHÚ:
Byl zpracován plán péče o ZCHÚ:
Plán péče je platný:
Platný plán péče obsahuje dostačujícím způsobem zpracované
tyto části:
- základní identifikační a popisné údaje o ZCHÚ
- předmět ochrany a cíl péče
- rozbor stavu ZCHÚ
- plán zásahů a opatření
- předpokládané náklady podle jednotlivých zásahů
- mapové a jiné přílohy
Součet:

ano
0,5
0,5
0,5
0,5

ne
-

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

-

5.2.5 Výstup hodnocení
Výstup hodnocení chráněného území by měl obsahovat čtyři části:
1) Základní údaje o území
2) Hodnocení současného stavu území
3) Hodnocení péče o území
4) Výsledné hodnocení (tabulky, grafy, slovní zhodnocení)
Pro zpracování výstupů hodnocení je v prostředí Microsoft Excel připraven
počítačový program (SVÁTEK A SVÁTEK 2005), poskytující potřebné výpočty, tabulkové
a grafické výstupy.
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6. VÝSLEDKY HODNOCENÍ STAVU A PÉČE O MZCHÚ
Název ZCHÚ:

Cukl a Rozsečské rašeliniště

Kód ZCHÚ:

1011

Kategorie ZCHÚ:

Přírodní památka

Zřizovací předpis:

Vyhláška Okresního národního výboru v Blansku ze
dne 11. září 1986: chráněný přírodní výtvor
Nařízení č. 4/98 Okresního úřadu Blansko ze dne 10.
února 1998: přírodní památka

Kraj:

Jihomoravský kraj

Obec s rozš. působností 3. stupně: Boskovice
Katastrální území:

Louka, Rozseč nad Kunštátem

Vojenský újezd:
Velkoplošné ZCHÚ:
Výměra ZCHÚ:

17,5251 ha (LACINA, 2002a)

Výměra ochranného pásma: není vyhlášeno
(je-li vyhlášeno)

Správce ZCHÚ:

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Plán péče:

platný, na období 1. 1. 2002 – 31. 12. 2011 (LACINA,
2002a)

Jiná dokumentace:

IP Základní ekologický průzkum (LÁZNIČKA,1985)

Předmět ochrany:

Slatinné mokřady a louky, výskyt zvláště chráněných
druhů rostlin, refugium obojživelníků, krajinářsky
významná lokalita (LACINA, 2002a).

Cíl ochrany:

Cílem ochrany a aktivní péče je podpora ojedinělých
mokřadních společenstev se vzácnými druhy rostlin a
živočichů (LACINA, 2002a).

Poznámka:

Není-li uvedeno jinak, je zdrojem údajů AOPK ČR
(2010)
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Hodnocení
současného stavu
území

stupeň

Tab. 14: Hodnocení současného stavu PP Cukl a Rozsečské rašeliniště

zachovalost

3

struktura

3

významné druhy

3

reprodukce

2

narušení obnovy

3

invazní a expanzivní druhy

2

Kategorie území:

Přírodní památka

Název území:

Cukl a Rozsečské rašeliniště

Datum hodnocení:

4. 8. 2009

Jedná se o území, které je z hlediska zachování předmětu
ochrany příznivé, ovšem s určitými nedostatky. Problémem
je šíření invazních a expanzivních druhů rostlin na
floristicky nejcennějších lokalitách. Stejně tak je třeba
regulovat nálet olší, který se rozpíná do mokřadních
travinných lad (LACINA, 2002a). Je pravděpodobné, že tyto
jevy budou mít negativní vliv na populace mokřadních a
vlhkomilných zvláště chráněných druhů rostlin. Při
severovýchodním okraji území došlo při rekonstrukci
inženýrských sítí k následné ruderalizaci (LACINA, 2002a).
Za nevyhovující je považován mladý monokulturní porost
smrku v jižní části území.
Pro zachování předmětu ochrany je vhodná struktura se
zastoupením slatinných a mokřadních luk, popř. lužních
lesů nebo jiných zamokřených či podmáčených částí
krajiny. Tento typ struktury je zastoupen asi na polovině
plochy přírodní památky. Z hlediska struktury je
nevyhovující mladý monokulturní porost smrku v jižní části.
Na lokalitě se vyskytuje velké množství zvláště chráněných
a sozologicky významných druhů rostlin a živočichů (blíže
viz LACINA, 2002a). Některé druhy mokřadních a
vlhkomilných rostlin jsou však ohroženy zarůstáním
expanzivní třtinou křovištní (Calamagrostis epigejos) a
invazní netýkavkou žláznatou (Impatiens glandulifera) a
také zarůstáním lokality náletem dřevin, zejména olší. Dále
bylo při vlastním terénním průzkumu zjištěno, že v
populaci bradáčku vejčitého (Listera ovata) došlo
pravděpodobně k úbytku počtu jedinců. Na lokalitě výskytu
tohoto druhu, uváděné plánem péče (LACINA, 2002a) a
v jeho blízkém okolí byly namísto uváděných padesáti
jedinců nalezeny pouze tři exempláře.
Pro reprodukci obojživelníků jsou na lokalitě vhodné
podmínky zejména v okolí obou rybníků a na trvale
podmáčených loukách a ladách. Reprodukce významných
druhů rostlin je u některých druhů nedostatečná (bradáček
vejčitý), u mokřadních druhů jsou podmínky pro reprodukci
ztěžovány zarůstáním nežádoucích invazních a
expanzivních rostlin a náletem olší.
U mokřadních druhů jsou podmínky pro reprodukci
ztěžovány zarůstáním nežádoucími invazními a
expanzivními rostlinami a náletem olší. Potenciálním
ohrožením pro některé významné rostlinné druhy je pohyb
slepic v severovýchodní části. Bezprostřední blízkost
frekventované komunikace není vhodná z hlediska
migrace obojživelníků, zejména různých druhů žab, může
zde docházet k jejich přejíždění vozidly.
Ve floristicky hodnotné části lokality (mokřadní lada v
severovýchodní části) dochází k invazi netýkavky žláznaté
(Impatiens glandulifera) a expanzi třtiny křovištní
(Calamagrostis epigejos). Pro zachování tohoto cenného
stanoviště je třeba tyto druhy likvidovat. Zatím tyto
nežádoucí druhy nepřevažují nad druhy přirozených
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skládky a odpad

3

jiné negativní vlivy

3

společenstev, dochází ale k jejich rychlému šíření. Hojný
výskyt třtiny křovištní byl zaznamenán také při severním
okraji lokality.
V okolí rybníka Cukl se nachází velké množství odpadků.
Jednotlivé odpadky jsou velmi časté okolo cest i okolo
rybníka Bábinka.
K rybníku Bábinka vede ze silnice odbočka, po které často
jezdí auta (rybáři). Celá lokalita je díky přítomnosti dvou
rybníků velmi často navštěvována turisty a rekreanty.
Silnice na severní straně lokality je zdrojem hluku a
znečištění. Z okrajových domků obce Rozseč odtékají
odpadní vody přímo do okrajů floristicky cenných
mokřadních lad, která jsou navíc rozhrabávána slepicemi
(LACINA, 2002a). Na území přírodní památky se nachází
rekreační chata a na louce při jižní hranici starý dřevěný
obytný objekt. Obě tyto stavby neodpovídají principům
ochrany přírody.

Obr. 2: Ve floristicky hodnotné severovýchodní části lokality
dochází k invazi netýkavky žláznaté (Impatiens glandulifera).

Obr. 3: Rybník Cukl tvoří společně s okolními porosty
významnou krajinnou dominantu.
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Hodnocení péče
o území

stupeň

Tab. 15: Hodnocení péče o PP Cukl a Rozsečské rašeliniště

dokumentace

5

značení hranic

4

cesty

3

ochranné pásmo

3

omezování vnějších
negativních vlivů

3

péče o obnovu

3

zásahy

3

dosahování cílů ochrany

3

Kategorie území:

Přírodní památka

Název území:

Cukl a Rozsečské
rašeliniště

Datum hodnocení:

4. 8. 2009

Existuje platný právní předpis o vyhlášení ZCHÚ. Plán
péče (LACINA, 2002a) je taktéž platný a byl zpracován
podrobně a pečlivě, chybí zde však tabulka
předpokládaných nákladů podle jednotlivých zásahů.
Plán zásahů a opatření postrádá časový horizont. Na
lokalitě byl proveden v rámci vyhotovování plánu péče
botanický inventarizační průzkum (LACINA, 2002a) a
základní ekologický průzkum (LÁZNIČKA,1985).
Hranice území jsou značeny přehledně a zřetelně, a to
jak pruhovým značením, tak tabulkami s malým
státním znakem. Na západní hranici místy nebylo
zatřeno staré pruhové značení. Chybí informační
tabule.
Severozápadní hranicí prochází frekventovaná
asfaltová silnice, která je zdrojem nežádoucího hluku a
znečištění. K rybníku Bábinka vede ze silnice odbočka,
po které běžně k rybníku přijíždějí auta. Západní
hranici tvoří lesní cesta, která slouží k pojezdu
zemědělských strojů. Lokalitou prochází také lesní a
polní cesty, které však nemají výraznější negativní vliv
na předmět ochrany.
Negativním jevem je přítomnost frekventované silnice v
severním ochranném pásmu. Do ochranného pásma
zasahují také zahrádky blízkých domků obce Rozseč,
které předmětu ochrany nijak neškodí.
Z okolí působí na území středně významné negativní
vlivy. Nebylo zjištěno žádné opatření, které by
negativní vlivy (vysoká návštěvnost, vjezd vozidel do
chráněného území, znečištění odpadky) omezovalo.
Při terénním průzkumu nebyla zjištěna žádná opatření,
která by měla za cíl péči o reprodukci obojživelníků a
významných druhů rostlin. Význam narušení obnovy je
střední (kritérium narušení obnovy hodnoceno stupněm
3).
Nebyla realizována nutně potřebná opatření. Bylo by
třeba provést odstranění invazní netýkavky žláznaté a
expanzivní třtiny křovištní z mokřadních lad v
severovýchodní části území, stejně tak likvidovat na
této floristicky cenné ploše nálet olše. Jinak je
pravděpodobné, že bude docházet ke snižování
početnosti populací zvláště chráněných a sozologicky
významných druhů této lokality. Smrkové monokultury
poblíž rybníka Cukl v západní části lokality by bylo
vhodné postupně převést na jedlobukový porost s
přimíšením smrku. Bylo by třeba umístit na cesty, po
kterých neoprávněně do chráněného území vjíždějí
vozidla, cedule se zákazem vjezdu. Vhodné by bylo
instalovat také cedule se zákazem odhazování
odpadků a rozdělávání ohně (u obou rybníků).
V dosahování cílů ochrany existují středně významné
nedostatky. Zejména je třeba zaměřit se na
management mokřadních lad s cennými druhy rostlin,
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kde je potenciálně ohrožena jejich existence.

Obr. 4: Silniční komunikace v blízkosti severní hranice
přírodní památky je zdrojem nežádoucího hluku a
znečištění.

Obr. 5: Hranice lokality jsou v terénu dobře vyznačeny
jak pruhovým značením na stromech, tak cedulemi s
malým státním znakem.
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výsledné hodnocení
současného stavu:

počet
bodů

3
2,5
2
1,5
1,5
1
1
1,5

násobný
koeficient

3
3
3
2
3
2
3
3

Hodnocení péče o PP Cukl
a Rozsečské rašeliniště

stupeň

zachovalost
struktura
významné druhy
reprodukce
narušení obnovy
invazní a expanzivní druhy
skládky a odpad
jiné negativní vlivy

počet
bodů

Hodnocení současného
stavu PP Cukl a Rozsečské
rašeliniště

násobný
koeficient

Tab. 17: Hodnocení péče o území

stupeň

Tab. 16: Hodnocení současného stavu území

9
7,5
6
3
4,5
2
3
4,5

dokumentace
značení hranic
cesty
ochranné pásmo
omezování vnějších neg. vlivů
péče o obnovu
zásahy
dosahování cílů ochrany

5
4
3
3
3
3
3
3

1
1
1,5
1,5
1,5
2
2,5
3

5
4
4,5
4,5
4,5
6
7,5
9

Hstav = 56
průměrný

Hpéče = 64
průměrná

výsledné hodnocení péče:

vynikající

100

dobrý

5

90

4
70
průměrný

3
2

Cíle
Jiné
50

Odp
Invz

Rep
30
VD

POb
Neg
OP

Stru

Cst
Znč

Zach

0

Obr. 6: Grafické znázornění výsledného hodnocení PP Cukl a Rozsečské rašeliniště
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Zás

Nar

velmi špatný

dosahování cílů ochrany

zásahy

péče o obnovu

omezování negativních vlivů

ochranné pásmo

cesty

značení hranic

dokumentace

jiné negativní vlivy

skládky a odpad

invazní a expanzivní druhy

narušení obnovy

reprodukce

významné druhy

zachovalost

0

struktura

špatný

1

Dok

Stav PP Cukl a Rozsečské rašeliniště je
celkově hodnocen jako průměrný.
Problémem je zde především šíření
invazních a expanzivních druhů rostlin na
floristicky nejcennějších lokalitách a
postupující ruderalizace. Za nevyhovující
je považován mladý monokulturní porost
smrku v jižní části území.

Tab. 18: Podrobné hodnocení

Péče o PP Cukl a Rozsečské rašeliniště je
hodnocena jako průměrná. Dosud nebyla
provedena
opatření
pro
potlačení
invazních a expanzivních druhů, které se
rychle šíří na floristicky cenné lokality,
což je nejzávažnějším problémem
managementu této lokality. Bylo by také
třeba věnovat péči omezování negativních
vlivů vznikajících v důsledku zvýšené
návštěvnosti v okolí rybníků a vjezdu
vozidel.

stavu dokumentace PP Cukl a Rozsečské rašeliniště

Stav dokumentace
Existuje platný právní předpis nebo rozhodnutí o vyhlášení ZCHÚ:
Byl zpracován inventarizační průzkum pro ZCHÚ:
Byl zpracován plán péče o ZCHÚ:
Plán péče je platný:
Platný plán péče obsahuje dostačujícím způsobem zpracované tyto
části:
- základní identifikační a popisné údaje o ZCHÚ
- předmět ochrany a cíl péče
- rozbor stavu ZCHÚ
- plán zásahů a opatření
- předpokládané náklady podle jednotlivých zásahů
- mapové a jiné přílohy
Součet:
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ano

ne

5

Obr. 7: Mapka lokalizace PP Cukl a Rozsečské rašeliniště, podkladová vrstva převzata
z CENIA, 2010
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Název ZCHÚ:

Čepičkův vrch a údolí Hodonínky

Kód ZCHÚ:

1461

Kategorie ZCHÚ:

Přírodní rezervace

Zřizovací předpis:

Vyhláška okresního národního výboru v Blansku ze
dne 4. října 1990: chráněný přírodní výtvor
Nařízení č. 3/97 Okresního úřadu Blansko ze dne 2.
dubna 1997: přírodní rezervace

Kraj:

Jihomoravský kraj

Obec s rozš. působností 3. stupně: Boskovice
Katastrální území:

Černovice

Vojenský újezd:
Velkoplošné ZCHÚ:
Výměra ZCHÚ:

105,31 ha dle nařízení (LACINA, 2001a)
95,6818 ha dle digitalizace map (LACINA, 2001a)

Výměra ochranného pásma: není vyhlášeno
(je-li vyhlášeno)

Správce ZCHÚ:

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Plán péče:

platný, na období 1. 1. 2002 – 31. 12. 2011 (LACINA,
2001a)

Jiná dokumentace:

IP Vegetačního krytu a geomorfologie (LACINA,
HRÁDEK, LACINOVÁ, 1994a)
IP Vyšší rostliny, mechorosty, houby (SUTORÝ,
KUBEŠOVÁ, DĚDEČKOVÁ, 1999)
Návrh opatření pro jádrové území „Bílá skála“ (AOPK
BRNO, 2000)

Předmět ochrany:

Přirozené porosty bukových a jasanových javořin,
balvanité svahy, bohatý bylinný podrost (LACINA,
2001a).

Cíl ochrany:

Cílem ochrany a péče je zajistit nerušený vývoj
přirozených suťových lesů a zbytků submontánního
potočního luhu. Aktivní zásahy – postupnou přeměnu
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– vyžadují pouze ty porostní části, v nichž v
současnosti převládá modřín a smrk.
(LACINA, 2001a)

Poznámka:

Není-li uvedeno jinak, je zdrojem údajů AOPK ČR
(2010)
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Hodnocení
současného stavu
území

stupeň

Tab. 19: Hodnocení současného stavu PR Čepičkův vrch a údolí Hodonínky

zachovalost

4

struktura

4

významné druhy

5

reprodukce

4

narušení obnovy

2

invazní a expanzivní druhy

3

Kategorie území:

Přírodní rezervace

Název území:

Čepičkův vrch a údolí
Hodonínky

Datum hodnocení:

24. 10. 2009

Na většině plochy rezervace se nacházejí vhodné
podmínky pro zachování předmětu ochrany. Suťové
listnaté lesy s bohatým bylinným podrostem jsou
zastoupeny na více než ¾ plochy. Zbylou ¼ tvoří porosty s
převahou smrku, místy i modřínu, které na tomto stanovišti
nejsou původní. Zachovalost lesních společenstev byla v
minulosti narušena několika holosečnými těžbami a
následnou výsadbou nepůvodních dřevin (většinou smrku
a modřínu), na některých holosečných plochách se začal
rychle šířit expanzivní jasan ztepilý.
Struktura lesních porostů je nevyhovující na méně než 30
% plochy. Jedná se o antropogenně podmíněné porosty s
převahou smrku a místy modřínu, které svojí strukturou
neodpovídají cílovému stavu. Tyto porosty by bylo třeba
postupně převést na převážně listnaté suťové lesy. Ve
stávajících suťových porostech dochází místy k narušení
struktury vlivem expanze jasanu a méně javoru klenu, na
některých místech podmíněné nevhodnou holosečnou
těžbou.
Na lokalitě byl zaznamenán výskyt dvou zvláště
chráněných druhů rostlin. Jedná se o ohrožený druh
měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva), který je zde velmi
početný, v blízkosti toku Hodonínka je to populace silně
ohrožené bledule jarní (Leucojum vernum). U těchto druhů
nebyl zjištěn závažnější negativní vliv, který by ohrožoval
jejich existenci, populace měsíčnice vytrvalé se navíc dle
provedeného terénního průzkumu rozrůstá. Na lokalitě
uvádí plán péče (LACINA, 2001a) také výskyt řady
regionálně vzácných a ohrožených druhů, některé z nich
byly při terénním průzkumu potvrzeny (Primula elatior,
Dentaria enneaphyllos, Daphne mezereum, Valeriana
officinalis ssp. sambucifolia).
V listnatých suťových lesích probíhá přirozená obnova
dřevin většinou v dostatečné míře, udělení nejvyššího
stupně ale brání přítomnost nepůvodních jehličnatých
porostů asi na čtvrtině plochy, kam dřeviny přirozené
skladby pouze sporadicky nalétávají (především jasan
ztepilý).
V současné době je území přírodní rezervace obýváno
velkým množstvím spárkaté zvěře, což má zásadní vliv na
přirozenou obnovu lesních porostů. Okusem zvěří je
poškozena více než polovina mladých stromků. Přitom
zvěř upřednostňuje k okusu druhy jako buk lesní, lípa
velkolistá či habr obecný a proto tyto druhy na stanovištích
odrůstají v mnohem menší míře, než například jasan
ztepilý nebo javor klen, které zvěř příliš nevyhledává. Tato
skutečnost podporuje rozšiřování jasanu a javoru v
neprospěch buku a ostatních dřevin.
Přítomnost invazních a expanzivních druhů na lokalitě
zatím nemá výrazný negativní vliv na předmět ochrany, v
budoucnu by se ale tyto druhy mohly rozšířit a způsobit
svojí přítomností řadu negativních jevů. V blízkosti toku
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skládky a odpad

4

jiné negativní vlivy

4

Hodonínka se ostrůvkovitě vyskytuje invazní netýkavka
žláznatá (Impatiens glandulifera), která místy tvoří i větší
souvislé porosty v nejbližším okolí toku; na pasekách po
holosečných zásazích se uchytila třtina křovištní
(Calamagrostis epigejos), která zatím tvoří jen trsy či
nepříliš velká kola. Za expanzivní druh lze na této lokalitě
považovat i jasan ztepilý, který se šíří zejména na
holosečné plochy.
Lokalita je znečištěna pouze jednotlivými odpadky v
nejbližším okolí lesní silničky a vrcholu Čepičkova vrchu.
Dochází také k občasnému splavování odpadků tokem
Hodonínka z horních částí povodí.
Poměrně výrazným negativním jevem je přítomnost silniční
komunikace II. třídy, která byla vybudována v údolí řeky
Hodonínky v těsné blízkosti rezervace. Tato silnice je velmi
frekventovaná a je zdrojem nežádoucího hluku a
znečištění. V těsné blízkosti rezervace se také nacházejí
dvě myslivecká zařízení pro přikrmování zvěře, což je na
této lokalitě vzhledem k výši poškození obnovy nežádoucí.

Obr. 8: Přítomnost mysliveckého zařízení pro přikrmování
zvěře neodpovídá principům ochrany přírody v přírodní
rezervaci.

Obr. 9: Okolo toku Hodonínka se místy se zvýšenou
pokryvností vyskytuje invazní netýkavka žláznatá
(Impatiens glandulifera).
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Hodnocení péče
o území

stupeň

Tab. 20: Hodnocení péče o PR Čepičkův vrch a údolí Hodonínky

dokumentace

5

značení hranic

4

cesty

3

ochranné pásmo

3

omezování vnějších
negativních vlivů

4

péče o obnovu

2

Kategorie území:

Přírodní rezervace

Název území:

Čepičkův vrch a údolí
Hodonínky

Datum hodnocení:

24. 10. 2009

Existuje platný právní předpis o vyhlášení ZCHÚ. Plán
péče(LACINA, 2001a) je taktéž platný a byl zpracován
podrobně a pečlivě, chybí zde však tabulka
předpokládaných nákladů podle jednotlivých zásahů.
Plán zásahů a opatření postrádá časový horizont. Na
lokalitě byla provedena řada inventarizačních
průzkumů (LACINA, HRÁDEK, LACINOVÁ, 1994a; SUTORÝ,
KUBEŠOVÁ, DĚDEČKOVÁ, 1999), Návrh opatření pro
jádrové území „Bílá skála“; (AOPK BRNO, 2000),
proveden byl i průzkum geomorfologický (LACINA,
HRÁDEK, LACINOVÁ, 1994).
Hranice jsou v terénu vyznačeny pruhovým značením
na stromech a tabulemi s malým státním znakem.
Celkově jsou hranice rezervace vyznačeny přehledně,
v jednom místě v blízkosti toku Hodonínka však není
pruhové značení zřetelně a jednoznačně provedeno a
může docházet k dezorientaci. Informační tabule není
instalována.
V těsné blízkosti rezervace prochází údolím říčky
Hodonínky silniční komunikace II. třídy, která je
zdrojem nežádoucího hluku a znečištění. Uvnitř
rezervace se nachází lesní odvozní cesta, která v
některých částech narušuje celistvost skalních
společenstev, navíc po ní do rezervace vjíždějí vozidla.
Povrch nezpevněných cest je na některých místech
narušován pojezdem vozidel lesní správy.
V ochranném pásmu dochází ke středně významným
negativním vlivům na chráněné území. Do ochranného
pásma zasahuje silniční komunikace II. třídy, která je
zdrojem nežádoucího hluku a znečištění, byla zjištěna
také přítomnost holosečné paseky, která byla v
nedávné minulosti zalesněna smrkem. Smrkové
monokultury nebo porosty s převahou smrku jsou v
ochranném pásmu velmi časté. Na hranici ochranného
pásma se také nacházejí dvě myslivecká zařízení pro
přikrmování zvěře, což lze na této lokalitě vzhledem k
výši poškození obnovy hodnotit jako nežádoucí.
Pro zamezení vjezdu vozidel na lesní odvozní cestu
byla instalována při jejím napojení na komunikaci II.
třídy závora. V současné době pravděpodobně nelze
dostupnými prostředky zajistit účelné omezení
negativních vlivů, vznikajících v důsledku blízkosti
komunikace či fragmentace biocenóz lesní silničkou.
Na území přírodní rezervace nebyla realizována žádná
opatření na ochranu obnovy před okusem zvěře. Proto
stupeň hodnocení vychází z kritéria narušení obnovy.
Okusem zvěří je poškozena více než polovina mladých
stromků. Negativně lze hodnotit také přítomnost dvou
mysliveckých zařízení pro přikrmování zvěře, které se
nacházejí v těsné blízkosti rezervace, což je vzhledem
k výši poškození obnovy zvěří na této lokalitě
nežádoucí.
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zásahy

2

dosahování cílů ochrany

3

V minulosti došlo k realizaci několika chybných zásahů,
které se přímo dotýkají předmětu ochrany.
Nevhodnými lesnickými zásahy byly i rozlehlejší části
suťových lesů přeměněny na porosty s převahou
smrku a místy i modřínu. Jak uvádí plán péče (LACINA,
2001a) došlo v průběhu posledního decenia k další
holosečné těžbě ve dvou pruzích, které byly nevhodně
zalesněny smrkem a modřínem. Holosečně byl vytěžen
i starý převážně bukový porost s javory na extrémně
skalnatém svahu v porostu 345 C 14 (LACINA, 2001a).
Zásahy k přeměně porostů smrku a modřínu, které
jsou navrženy v cíli ochrany, nebyly při terénním
průzkumu zjištěny.
V dosahování cílů ochrany existují středně významné
nedostatky. Přirozený vývoj listnatých suťových lesů
byl v minulosti vícekrát narušován holosečnými
těžbami a výsadbami nevhodných dřevin, vývoj
submontánního potočního luhu Hodonínky je negativně
ovlivňován přítomností frekventované silnice II. třídy.
Postupnou přeměnou by bylo vhodné převést porosty s
převahou smrku na suťové listnaté lesy přirozené
druhové skladby.

Obr. 10: Povrch lesních cest je na některých místech
výrazně rozbrázděn koly lesnických strojů.

Obr. 11: Na některých plochách byl v nedávné minulosti
zcela nevhodně vysázen smrk.
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Tab. 22: Hodnocení péče o území

stupeň

Tab. 21: Hodnocení současného stavu území
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Obr. 12: Grafické znázornění výsledného hodnocení PP Cukl a Rozsečské rašeliniště
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Stav PR Čepičkův vrch a údolí Hodonínky
je hodnocen jako dobrý, předmět ochrany
je na většině plochy rezervace zachován.
Přirozený vývoj lesních společenstev byl
v minulosti narušen několika holosečnými
těžbami
a
následnou
výsadbou
nepůvodních dřevin, na některých
holosečných plochách se začal rychle šířit
expanzivní
jasan
ztepilý.
Vývoj
submontánního potočního luhu Hodonínky
je negativně ovlivňován přítomností
frekventované silnice II. třídy.

Péče o PR Čepičkův vrch a údolí
Hodonínky je hodnocena jako průměrná.
Hlavními nedostatky jsou především v
minulosti nevhodně provedené lesnické
zásahy, kdy byly i rozlehlejší části
suťových lesů přeměněny na porosty s
převahou smrku a místy i modřínu.
Porosty s převahou smrku by bylo vhodné
postupnou přeměnou převést na suťové
listnaté lesy přirozené druhové skladby.
Do ochranného pásma zasahuje silniční
komunikace II. třídy, která je zdrojem
nežádoucího hluku a znečištění.

Tab. 23: Podrobné hodnocení stavu dokumentace PR Čepičkův vrch a údolí Hodonínky
Stav dokumentace
Existuje platný právní předpis nebo rozhodnutí o vyhlášení ZCHÚ:
Byl zpracován inventarizační průzkum pro ZCHÚ:
Byl zpracován plán péče o ZCHÚ:
Plán péče je platný:
Platný plán péče obsahuje dostačujícím způsobem zpracované tyto
části:
- základní identifikační a popisné údaje o ZCHÚ
- předmět ochrany a cíl péče
- rozbor stavu ZCHÚ
- plán zásahů a opatření
- předpokládané náklady podle jednotlivých zásahů
- mapové a jiné přílohy
Součet:
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Obr. 13: Mapka lokalizace PR Čepičkův vrch a údolí Hodonínky, podkladová vrstva
převzata z CENIA, 2010
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Název ZCHÚ:

Habrová

Kód ZCHÚ:

1867

Kategorie ZCHÚ:

Přírodní památka

Zřizovací předpis:

Vyhláška Okresního národního výboru v Blansku ze
dne 4. října 1990: chráněný přírodní výtvor
Nařízení č. 5/97 Okresního úřadu Blansko ze dne 2.
dubna 1997: přírodní památka

Kraj:

Jihomoravský kraj

Obec s rozš. působností 3. stupně: Boskovice
Katastrální území:

Černovice

Vojenský újezd:
Velkoplošné ZCHÚ:
Výměra ZCHÚ:

18,22 ha dle nařízení (LACINA, 2001b)
18,0698 ha dle digitalizace map (LACINA, 2001b)

Výměra ochranného pásma: není vyhlášeno
(je-li vyhlášeno)

Správce ZCHÚ:

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Plán péče:

platný, na období 1. 1. 2002 – 31. 12. 2011 (LACINA,
2001b)

Jiná dokumentace:

IP Botanický (SUTORÝ A KOL., 2000a)

Předmět ochrany:

Jeden z nejvýše položených přírodě blízkých
habrových porostů s bohatým bylinným podrostem,
gravitační rozpad rul (LACINA, 2001b).

Cíl ochrany:

Cílem ochrany a péče je zajistit nerušený přirozený
vývoj suťových lesů s využitím a podporou
přirozeného zmlazení a zvětšit současné kvalitní
jádrové území přírodní památky postupnou přeměnou
stávajících smrkových porostů zejména při východním
okraji tak, aby přírodní památka Habrová, spolu se
sousedící památkou Kačiny, tvořily sozologicky
kvalitní celek (LACINA, 2001b).
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Poznámka:

Není-li uvedeno jinak, je zdrojem údajů AOPK ČR
(2010)
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Hodnocení
současného stavu
území

stupeň

Tab. 24: Hodnocení současného stavu PP Habrová

zachovalost

3

struktura

3

významné druhy

3

reprodukce

2

narušení obnovy

3

invazní a expanzivní druhy

2

Kategorie území:

Přírodní památka

Název území:

Habrová

Datum hodnocení:

6. 7. 2009

Na většině plochy se nacházejí listnaté porosty s
přirozenou dřevinnou skladbou a s vysokým stupněm
ekologické stability. Přibližně 30–40 % území zaujímají
smrkové monokultury, místy s přimíšeným modřínem.
Přítomnost smrkových monokultur zcela neodpovídá
předmětu ochrany.
Struktura je přibližně na polovině plochy nevyhovující
předmětu ochrany. Jedná se zde z velké části o porosty
smrku, struktuře přirozeného lesa jsou však vzdálené i
některé věkově téměř nediferencované porosty listnaté.
Problematická je i cenná část zachovalých habrových
porostů ve střední části území – téměř zde nedochází k
přirozené obnově.
Plán péče (LACINA, 2001b) uvádí výskyt ohroženého druhu
okrotice dlouholisté (Cephalanthera longifolia) a regionálně
vzácných a ohrožených druhů lýkovce jedovatého
(Daphne mezereum) a hlístníku hnízdáku (Neottia nidusavis). Při terénním průzkumu byl zaznamenán výskyt
lýkovce jedovatého a hlístníku hnízdáku. Je
pravděpodobné, že v listnatých porostech zůstávají
populace těchto druhů zachovány a mají vhodné podmínky
pro svoji existenci. Smrkové porosty jsou ale pro většinu
chráněných cévnatých rostlin, které se zde vyskytují,
nevhodné.
Ve starých listnatých porostech téměř chybí přirozené
zmlazení. Tyto porosty jsou hustě zapojeny a není zde
většinou dostatek světla pro vzcházení nových jedinců. V
mladších listnatých porostech převládá zmlazení jasanu,
výrazně méně se uplatňuje habr, javor mléč, javor klen a
buk. V minulosti byla značná část (30 – 40 %) plochy
chráněného území uměle zalesněna smrkem. Ve
stávajících smrkových porostech jsou podmínky pro
reprodukci velmi nepříznivé.
Ve střední části rezervace dochází k okusu přirozené
obnovy spárkatou zvěří. Jedná se mimo jiné o nejcennější
druhově bohaté společenstvo starých listnatých stromů na
skalách, kde je okus zvěří také významným problémem a
je tak ohrožena trvalá existence tohoto cenného
stanoviště.
Ve střední a severní části je velmi častý výskyt Impatiens
noli-tangere, která ačkoliv je domácím druhem, chová se
zde expanzivně. Místy je tento druh zcela dominantní na
velkých plochách. Invazní neofyt netýkavka malokvětá
(Impatiens parviflora) se vyskytuje roztroušeně a místy
ostrůvkovitě po celé ploše přírodní památky. V severní
části poblíž oplocenky byl zjištěn výskyt invazní netýkavky
žláznaté (Impatiens glandulifera), která pomalu zarůstá
slunné plochy na okraji lesa. V oplocence se významně
uplatňuje expanzivní třtina křovištní (Calamagrostis
epigejos).
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skládky a odpad

4

jiné negativní vlivy

4

Na lokalitě se nacházejí pouze ojedinělé jednotlivé
odpadky, a to převážně okolo turisticky značené trasy,
která územím prochází.
Na lokalitě se poměrně hojně vyskytují houby, území je
tedy velmi často navštěvováno houbaři, kteří chodí mimo
cesty. Jedná se ale většinou pouze o smrkové porosty na
okrajích přírodní památky. Na značené turistické trase je
provozována jízda na kole, což způsobuje vznik erozních
rýh a při větších deštích dochází ke smyvu půdy z cest a
zanášení Chlébského potoka.

Obr.14: V lesních porostech se místy s velmi vysokou
pokryvností vyskytuje domácí druh netýkavka nedůtklivá

Obr. 15: V centrální části lokality dochází k výraznému
poškození listnatých dřevin okusem.
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Hodnocení péče
o území

stupeň

Tab. 25: Hodnocení péče o PP Habrová

dokumentace

5

značení hranic

4

cesty

4

ochranné pásmo

3

omezování vnějších
negativních vlivů

3

péče o obnovu

3

Kategorie území:

Přírodní památka

Název území:

Habrová

Datum hodnocení:

6. 7. 2009

Existuje platný právní předpis o vyhlášení ZCHÜ. Plán
péče (LACINA, 2001b) je taktéž platný a byl zpracován
podrobně a pečlivě, chybí zde však tabulka
předpokládaných nákladů podle jednotlivých zásahů.
Plán zásahů a opatření postrádá časový horizont. Na
lokalitě byl proveden botanický inventarizační průzkum
(SUTORÝ A KOL., 2000a), rámci vyhotovování plánu
péče byl proveden soupis cévnatých rostlin (LACINA,
2001b).
Přírodní památka je v terénu dobře vyznačena.
Pruhové značení bylo v nedávné době obnoveno.
Místy ale nebylo zatřeno staré pruhové značení, které
se na několika místech (západní hranice) neshoduje s
novým. Informační tabule není instalována.
Částí území prochází turisticky značená cesta, která je
často turisty navštěvovaná. Jižní hranici tvoří zpevněná
odvozní cesta, která je využívána i pro pojezd vozidel
(nejen lesní správa, ale i houbaři a turisté). Provoz
vozidel narušuje území hlukem a exhalacemi a není v
souladu s principy ochrany přírody. Bylo by tedy
vhodné provoz na této cestě omezit pouze na lesní
správu (instalovat ceduli se zákazem vjezdu, kromě
lesní správy). Středem lokality prochází velmi stará
kamenná cesta, která dříve sloužila pro pojezd kočárů
tažených koňmi (LACINA, 2001b). Tato cesta nemá
výraznější negativní vliv na předmět ochrany.
Problematická je spíše vysoká návštěvnost lokality
houbaři a pojezd vozidel v jižním ochranném pásmu.
Přírodní památka Habrová dvěma svými stranami
sousedí s MZCHÚ (PP Kačiny a PP Chlébský potok). V
ochranném pásmu převládají smrkové monokultury. V
severní části v okolí oplocenky se vyskytuje invazní
netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera), netýkavka
malokvětá (Impatiens parviflora), a expanzivní třtina
křovištní (Calamagrostis epigejos). Jižní částí
ochranného pásma prochází lesní odvozní cesta, která
je používána pro pojezd vozidel.
Na lokalitě chybí informační cedule, které by
usměrňovaly pohyb návštěvníků přírodní památkou
(zákaz chůze mimo cesty, zákaz sběru lesních plodů a
hub, zákaz vjezdu cyklistům apod.). Negativní vlivy,
působící na předmět ochrany z okolí, lze kvantifikovat
jako středně významné.
Pro ochranu obnovy byla vystavěna oplocenka v
severním cípu rezervace, kde byl vysázen buk, javor
klen a další dřeviny. Přesto jsou ale potřebná opatření
realizována nedostatečně. Bylo by vhodné podpořit
přirozenou obnovu ve starých, plně zapojených
porostech. Plán péče (LACINA, 2001b) zde navrhuje
provést pokusnou clonnou seč a sledovat vývoj
přirozené obnovy. Velmi vhodné by bylo pokusit se o
eliminaci vlivu okusu zvěře alespoň v nejcennější části
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lokality (individuální ochrana repelenty, instalace
oplocenky, udržování nízkého stavu zvěře).

zásahy

3

dosahování cílů ochrany

3

Zatím nebyly realizovány zásahy pro zachování a péči
o přirozenou obnovu habru a dalších dřevin v
nejcennější části lokality. Jako pozitivní hodnotím
výstavbu oplocenky v severní části. Bylo by však také
třeba instalovat cedule se zákazy, které by
usměrňovaly pohyb a činnost návštěvníků na lokalitě.
Postupně by bylo vhodné provádět zásahy s cílem
přeměny smrkových monokultur na porosty blízké
cílové skladbě dřevin, přeměna smrkových porostů by
měla mít prioritu při východním okraji (LACINA, 2001b).
V cenných starých listnatých porostech téměř
nedochází k přirozené obnově. Bylinný podrost je
druhově poměrně bohatý, ale je zde patrné výrazný
nástup invazních a expanzivních druhů (zejména
netýkavek), které vytlačují druhy původní. Jedním z
cílů ochrany je i rozšiřování listnatých porostů na úkor
smrkových monokultur. To se podařilo v severní části
(oplocenka s výsadbou buku a javoru klenu), což
napomáhá také propojení cenných listnatých částí se
sousední přírodní památkou Kačiny. Cíle ochrany tedy
nejsou dosahovány v plné míře a existují zde
nedostatky, které dosahování těchto cílů brání.

Jméno hodnotitele: Klára Kohoutková

Obr. 16: V severní části lokality byla pro ochranu obnovy
instalována oplocenka.

Obr. 17: Centrální částí přírodní památky prochází velmi
stará kamenná cesta, která dříve sloužila pro pojezd
kočárů tažených koňmi (LACINA, 2001b).
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zachovalost
struktura
významné druhy
reprodukce
narušení obnovy
invazní a expanzivní druhy
skládky a odpad
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výsledné hodnocení
současného stavu:
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průměrný

dokumentace
značení hranic
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ochranné pásmo
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dosahování cílů ochrany
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4
3
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koeficien
t
počet
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Hodnocení péče o PP
Habrová

stupeň

Hodnocení současného
stavu PP Habrová

Tab. 27: Hodnocení péče o území
násobný
koeficien
t
počet
bodů

stupeň

Tab. 26: Hodnocení současného stavu území

1
1
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Obr. 18: Grafické znázornění výsledného hodnocení PP Habrová

POb

Rep

velmi špatný

dosahování cílů ochrany

zásahy

péče o obnovu

omezování negativních vlivů

ochranné pásmo

cesty

značení hranic

dokumentace

jiné negativní vlivy

skládky a odpad

invazní a expanzivní druhy

narušení obnovy

reprodukce

významné druhy

zachovalost

0

struktura

špatný

Invz

Dok

Stav PP Habrová je hodnocen jako
průměrný. V minulosti byla značná část
porostů přirozené druhové skladby (asi
30–40 %) přeměněna na smrkové
monokultury, což je hodnoceno negativně.
Přirozený vývoj suťových listnatých lesů
je ohrožen nedostačující přirozenou
obnovou, která je navíc decimována zvěří.
Do podrostního patra se šíří invazní
netýkavky.

Péče o PP Habrová je hodnocena průměrně.
Hlavním nedostatkem v dosahování cílů
ochrany
je
především
přítomnost
stanovištně
nepůvodních
smrkových
monokultur na poměrně velké ploše. Péče
by se měla zaměřit na podporu přirozeného
zmlazení suťových porostů a na eliminaci
dalších, výše uvedených negativních vlivů,
které působí na předmět ochrany.

Tab. 28: Podrobné hodnocení stavu dokumentace PP Habrová:
Stav dokumentace
Existuje platný právní předpis nebo rozhodnutí o vyhlášení ZCHÚ:
Byl zpracován inventarizační průzkum pro ZCHÚ:
Byl zpracován plán péče o ZCHÚ:
Plán péče je platný:
Platný plán péče obsahuje dostačujícím způsobem zpracované tyto
části:
- základní identifikační a popisné údaje o ZCHÚ
- předmět ochrany a cíl péče
- rozbor stavu ZCHÚ
- plán zásahů a opatření
- předpokládané náklady podle jednotlivých zásahů
- mapové a jiné přílohy
Součet:
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ano

ne

5

Obr. 19: Mapka lokalizace PR Čepičkův vrch a údolí Hodonínky, podkladová vrstva
převzata z CENIA, 2010
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Název ZCHÚ:

Hersica

Kód ZCHÚ:

1868

Kategorie ZCHÚ:

Přírodní památka

Zřizovací předpis:

Vyhláška Okresního národního výboru v Blansku ze
dne 4. října 1990: chráněný přírodní výtvor
Nařízení č.: 697 Okresního úřadu Blansko ze dne 2.
dubna 1997: přírodní památka

Kraj:

Jihomoravský kraj

Obec s rozš. působností 3. stupně: Boskovice
Katastrální území:

Bedřichov, Černovice, Hluboké u Kunštátu

Vojenský újezd:
Velkoplošné ZCHÚ:
Výměra ZCHÚ:

23,2674 ha dle nařízení (LACINA, 2001c)
23,2574 ha dle digitalizace map (LACINA, 2001c)

Výměra ochranného pásma: není vyhlášeno
(je-li vyhlášeno)

Správce ZCHÚ:

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Plán péče:

platný, na období 1. 1. 2002 – 31. 12. 2011(LACINA,
2001c)

Jiná dokumentace:

IP Vyšší rostliny, mechorosty, houby (SUTORÝ A KOL.,
1996)
IP Mykologický - zvláště chráněné druhy hub
(BIEBEROVÁ, 2002)

Předmět ochrany:

Lesní mokřadní společenstva s výskytem zvláště
chráněných a regionálně vzácných a ohrožených druhů
bylin (LACINA, 2001c).

Cíl ochrany:

Cílem aktivní ochrany a péče je zachovat a zlepšit
stanovištní i porostní podmínky submontánního
potočního luhu a jeho bezprostředního okolí tak, aby
zde zůstala zachována vitální populace bledule jarní
(Leucojum vernum) i dalších vzácných druhů vyšších
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poloh, vázaných zejména na zamokřené biotopy
(LACINA, 2001c).

Poznámka:

Není-li uvedeno jinak, je zdrojem údajů AOPK ČR
(2010)
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Hodnocení
současného stavu
území

stupeň

Tab. 29: Hodnocení současného stavu PP Hersica

zachovalost

1

struktura

1

významné druhy

3

reprodukce

3

narušení obnovy

3

invazní a expanzivní druhy

4

skládky a odpad

4

jiné negativní vlivy

4

Kategorie území:

Přírodní památka

Název území:

Hersica

Datum hodnocení:

20. 10. 2009

Z hlediska zachovalosti předmětu ochrany lze za
vyhovující považovat jen asi čtvrtinu území. Jedná se o
různě široký pruh v údolním dně pramenného úseku
Besénku, ve kterém se zachoval v přirozeném až
přírodním stavu submontánní potoční luh s hojným
výskytem bledule jarní a dalších regionálně vzácných a
ohrožených druhů (LACINA, 2001c). Zbylé tři čtvrtiny území
jsou tvořeny převážně smrkovými monokulturami, které
svým zástinem způsobují ústup bledule jarní i dalších
významných světlomilných druhů.
Struktura je vyhovující pouze asi na čtvrtině území. Jedná
se především o jasanové olšiny v údolním dně
pramenného úseku potoka Besének, na které je vázána
kromě bledule jarní i řada dalších regionálně významných
a ohrožených druhů podrostu. Smrkové monokultury, které
se nacházejí na většině území přírodní památky, svojí
strukturou nepřispívají k zachování předmětu ochrany.
Populace bledule jarní (Leucojum vernum), která je zde
chráněna, je poměrně vitální a početná (LACINA, 2001c).
Na některých místech je ale ohrožena zástinem hustých
smrkových porostů a dochází k jejímu ústupu. Při terénním
průzkumu byl zjištěn hojný výskyt vrbiny hajní (Lysimachia
nemorum) a rašeliníku (Sphagnum sp.), místy lýkovce
jedovatého (Daphne mezereum).
V jasanových olšinách v údolní části lokality dochází ke
zmlazování především jasanu, méně pak javoru klenu,
olše lepkavé a olše šedé, jeřábu obecného a buku lesního.
Místy se hojněji zmlazuje také nežádoucí smrk. Pro
reprodukci populace bledule jarní se vhodné podmínky
nacházejí asi na čtvrtině plochy území, kde je dostatek
světla pro její existenci.
U listnatých dřevin dochází k okusu zvěří, a to zejména u
javoru klenu, jasanu ztepilého, buku lesního a jeřábu
břeku. Poškozena je přibližně polovina obnovy. Poškození
reprodukce bledule jarní nebylo hodnoceno z důvodu data
provedeného terénního průzkumu.
Na lokalitě se roztroušeně vyskytuje expanzivní třtina
křovištní (Calamagrostis epigejos). Nachází se
ostrůvkovitě v mladém smrkovém porostu přibližně v
centru přírodní památky.
Na lokalitě se pouze ojediněle vyskytují jednotlivé
odpadky.
Jako negativní lze hodnotit bezprostřední blízkost silnice
vedoucí z Černovic do Bedřichova, která je zdrojem
především hluku a také znečištění. Na lesní cesty, které
procházejí hraničními částmi lokality, vjíždějí i přes zákaz
vjezdu motorová vozidla a způsobují zde značnou erozi.
Ojediněle se na lokalitě vyskytují také houbaři, kteří
poškozují společenstva nejen sběrem hub, ale i sešlapem.
K negativním vlivům dochází především v okrajových
částech lokality, nejcennější údolní část je ohrožena méně.
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Obr. 20: Přibližně tři čtvrtiny plochy přírodní památky tvoří
smrkové monokultury různého stáří, které se neshodují s
předmětem ochrany.

Obr. 21: Různě široký pruh v údolním dně pramenného
úseku Besénku, ve kterém se zachoval v přirozeném až
přírodním stavu submontánní potoční luh s hojným
výskytem bledule jarní a dalších regionálně vzácných a
ohrožených druhů, je nejcennější částí lokality.
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Hodnocení péče
o území

stupeň

Tab. 30: Hodnocení péče o PP Hersica

dokumentace

5

značení hranic

4

cesty

3

ochranné pásmo

3

omezování vnějších
negativních vlivů

3

péče o obnovu

3

zásahy

3

Kategorie území:

Přírodní památka

Název území:

Hersica

Datum hodnocení:

20. 10. 2009

Byl zpracován podrobný plán péče (LACINA, 2001c),
který je v současnosti platný. Taktéž existuje platný
právní předpis o vyhlášení ZCHÚ. Jediným
nedostatkem plánu péče je absence tabulky
předpokládaných nákladů podle jednotlivých zásahů.
Plán zásahů je v dokumentu uveden, postrádá však
časový horizont. Na lokalitě byl zpracován botanický
(SUTORÝ A KOL., 1996) a mykologický inventarizační
průzkum (BIEBEROVÁ, 2002).
Lokalita je v terénu dobře vyznačena jak pruhovým
značením na stromech, tak tabulemi s malým státním
znakem. Některé tabule s malým státním znakem jsou
poškozené fixem (v blízkosti silniční komunikace). Není
zde instalována informační tabule, která by alespoň ve
stručnosti zmínila význam přírodní památky a pravidla
chování návštěvníků.
Cestní síť má středně významný negativní vliv na
chráněné území. Především je zde nežádoucí
bezprostřední blízkost komunikace, vedoucí z Černovic
do Bedřichova, která je zdrojem hluku a znečištění.
Velkou část východní, západní a severní hranice lemují
lesní cesty, po kterých jezdí vozidla. Cesty jsou místy
hluboce rozbrázděné a mohou zapříčiňovat erozní
smyv.
Do ochranného pásma zasahuje na jihu komunikace
vedoucí z Černovic do Bedřichova. Při západní hranici
je v ochranném pásmu instalováno myslivecké zařízení
pro přikrmování zvěře. Jako negativní lze hodnotit i
fakt, že ochranné pásmo je tvořeno pouze smrkovými
monokulturami.
Při napojení lesní cesty k silnici vedoucí z Černovic do
Bedřichova je umístěna cedule se zákazem vjezdu
motorových vozidel a závora, která je však funkční
pouze částečně a zákaz vjezdu vozidel zde není v
dostatečné míře respektován. Jiné zásahy k
omezování vnějších negativních vlivů nebyly při
terénním průzkumu zjištěny.
Přibližně 50 % obnovy listnatých dřevin centrální části
lokality je poškozeno okusem zvěří. Dosud zde nebyla
realizována žádná opatření, která by tento negativní
jev potlačovala. Poškození obnovy okusem zvěří by
bylo vhodné snižovat na co nejmenší možnou míru,
aby zůstala zachována cenná společenstva centrální
části přírodní památky.
V minulosti bylo na lokalitě provedeno několik
negativních zásahů. Jedná se především o přerušení
kontinuity světlého submontánního luhu smrkovou
monokulturou v dílci 221 C (LACINA, 2001c). Silný
zástin přehoustlých smrkových mlazin a tyčkovin
znamená rychlý ústup bledule jarní i dalších vzácných
heliosciofytů. Bylo by tedy třeba postupně přeměnit
současné smrkové monokultury na porosty přirozené
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dosahování cílů ochrany

3

druhové skladby, a to přednostně v blízkosti toku
Besének. Obdobně negativně působí změna
vlhkostních poměrů umělým napřimováním a
zahlubováním potoka (LACINA, 2001c).
V dosahování cílů ochrany existují středně významné
nedostatky. Především by bylo třeba docílit postupné
přeměny smrkových monokultur na porosty zde
původní, tedy jedlobukové porosty na svazích a
jasanoolšové porosty v okolí potoka Besének (LACINA,
2001c). Tím by byly vytvořeny vhodné podmínky pro
růst populace bledule jarní a dalších vzácných
heliosciofytů, vázaných na toto stanoviště. K zachování
a zlepšení stanovištních podmínek potočního luhu a
jeho bezprostředního okolí by také napomohla
postupná obnova původních meandrů Besénku.

Obr. 22: Potok Besének byl v minulosti nevhodně
napřímen a zahlouben.

Obr. 23: Na lesní cesty vjíždějí i přes zákaz vjezdu
motorová vozidla a způsobují zde značnou erozi.
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výsledné hodnocení
současného stavu:

3
2,5
2
1,5
1,5
1
1
1,5

3
2,5
6
4,5
4,5
4
4
6

dokumentace
značení hranic
cesty
ochranné pásmo
omezování vnějších neg. vlivů
péče o obnovu
zásahy
dosahování cílů ochrany

Hstav = 49
špatný

počet
bodů

1
1
3
3
3
4
4
4

násobný
koeficient

Hodnocení péče o PP
Hersica

stupeň

počet
bodů

zachovalost
struktura
významné druhy
reprodukce
narušení obnovy
invazní a expanzivní druhy
skládky a odpad
jiné negativní vlivy

násobný
koeficient

Hodnocení současného
stavu PP Hersica

Tab. 32: Hodnocení péče o území

stupeň

Tab. 31: Hodnocení současného stavu území

5
4
3
3
3
3
3
3

1
1
1,5
1,5
1,5
2
2,5
3

5
4
4,5
4,5
4,5
6
7,5
9

Hpéče = 64
průměrná

výsledné hodnocení péče:
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dobrý

5
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4
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průměrný

3
2
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Obr. 24: Grafické znázornění výsledného hodnocení PP Hersica

Jiné

Nar
velmi špatný

dosahování cílů ochrany

zásahy

péče o obnovu

omezování negativních vlivů

ochranné pásmo

cesty

značení hranic

dokumentace

jiné negativní vlivy

skládky a odpad

invazní a expanzivní druhy

narušení obnovy

reprodukce

významné druhy

zachovalost

0

struktura

špatný

1

Zach

Dok

Stav PP Hersica je vyhodnocen jako
špatný, blíží se ale průměrnému. Hlavním
problémem je přítomnost nepůvodních
smrkových monokultur na rozsáhlé ploše
(přibližně tři čtvrtiny území), které navíc
svým zástinem způsobují ústup bledule
jarní i dalších významných světlomilných
druhů. Za vyhovující lze považovat jen asi
čtvrtinu území - různě široký pruh v
údolním dně pramenného úseku Besénku s
porostem jasanových olšin.

Péče o PP Hersica je hodnocena jako
průměrná. Největší problém způsobuje
přítomnost smrkových porostů, zejména
přerušení
kontinuity
světlého
submontánního
luhu
smrkovou
monokulturou. Silný zástin přehoustlých
smrkových mlazin a tyčkovin znamená
rychlý ústup bledule jarní i dalších
vzácných heliosciofytů. Péči o PP je tedy
nutné směřovat k postupné přeměně
smrkových monokultur na porosty zde
původní, tedy jedlobukové porosty na
svazích a jasanoolšové porosty v okolí
potoka Besének. K zachování a zlepšení
stanovištních podmínek potočního luhu a
jeho bezprostředního okolí by také
napomohla postupná obnova původních
meandrů Besénku.

Tab. 33: Podrobné hodnocení stavu dokumentace PP Hersica:
Stav dokumentace
Existuje platný právní předpis nebo rozhodnutí o vyhlášení ZCHÚ:
Byl zpracován inventarizační průzkum pro ZCHÚ:
Byl zpracován plán péče o ZCHÚ:
Plán péče je platný:
Platný plán péče obsahuje dostačujícím způsobem zpracované tyto
části:
- základní identifikační a popisné údaje o ZCHÚ
- předmět ochrany a cíl péče
- rozbor stavu ZCHÚ
- plán zásahů a opatření
- předpokládané náklady podle jednotlivých zásahů
- mapové a jiné přílohy
Součet:
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Obr. 25: Mapka lokalizace PP Hersica, podkladová vrstva převzata z CENIA, 2010
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Název ZCHÚ:

Hrádky

Kód ZCHÚ:

1471

Kategorie ZCHÚ:

Přírodní rezervace

Zřizovací předpis:

Vyhláška Okresního národního výboru v Blansku ze
dne 4. října 1990: chráněný přírodní výtvor
Nařízení č.: 18/97 Okresního úřadu Blansko ze dne 2.
dubna 1997: přírodní rezervace

Kraj:

Jihomoravský kraj

Obec s rozš. působností 3. stupně: Boskovice
Katastrální území:

Osiky

Vojenský újezd:
Velkoplošné ZCHÚ:
Výměra ZCHÚ:

24,92 ha dle nařízení (LACINA, 2001d)
24,72 ha dle digitalizace map (LACINA, 2001d)

Výměra ochranného pásma: není vyhlášeno
(je-li vyhlášeno)

Správce ZCHÚ:

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Plán péče:

platný, na období 1. 1. 2002 – 31. 12. 2011(LACINA,
2001d)

Jiná dokumentace:

IP Vyšší rostliny, mechorosty, houby (SUTORÝ A KOL.,
1999)

Předmět ochrany:

Zachovalá společenstva javorových bučin,
pozoruhodné geomorfologické útvary, bohatý bylinný
podrost (LACINA, 2001d).

Cíl ochrany:

Cílem ochrany a péče je zajistit nerušený přirozený
vývoj suťových lesů s dominancí buku s využitím a
podporou přirozeného zmlazení (LACINA, 2001d).

Poznámka:

Není-li uvedeno jinak, je zdrojem údajů AOPK ČR
(2010)
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Hodnocení
současného stavu
území

stupeň

Tab. 34: Hodnocení současného stavu PR Hrádky

zachovalost

3

struktura

3

významné druhy

4

reprodukce

4

narušení obnovy

3

invazní a expanzivní druhy

2

Kategorie území:

Přírodní rezervace

Název území:

Hrádky

Datum hodnocení:

13. 8. 2009

Z hlediska zachovalosti jsou za nevyhovující považovány
ty plochy, kde nejsou zachovány podmínky pro přirozený
vývoj společenstev javorových bučin. Mezi tyto plochy patří
jednak porosty s převahou smrku, které se v rezervaci
vyskytují při jejím jižním a východním okraji a také porosty
s převahou jasanu, který se na této lokalitě projevuje
expanzivně.
Struktura lesních porostů je na poměrně velké části plochy
narušena expanzí jasanu, který zde úspěšně odrůstá a
konkuruje ostatním dřevinám přirozených suťových
společenstev. Zcela nevyhovující strukturu jak věkovou,
tak druhovou a prostorovou mají převážně smrkové
porosty, které se nacházejí při jižním a východním okraji
rezervace. V centrální nejcennější části lokality se
struktura lesních společenstev přibližuje struktuře
přírodního lesa.
Na lokalitě byl při provádění tohoto hodnocení potvrzen
výskyt ohroženého druhu (ve smyslu vyhlášky č. 395/1992
Sb.) měsíčnice vytrvalé (Lunaria rediviva). Vyskytuje se
zde i několik druhů sozologicky významných, například
vzácný alpsko-karpatský migrant řeřišnice trojlistá
(Cardamine trifolia), který roste při severovýchodním okraji
rezervace, v suťových lesích se roztroušeně vyskytuje
lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), některé prameny
(MACKOVČIN A KOL., 2007) uvádějí i výskyt rozrazilu
horského (Veronica montana), který však nebyl při
terénním průzkumu potvrzen. Nebyly zjištěny žádné
závažné vlivy, které by ohrožovaly existenci populací
významných druhů na lokalitě, proto byl udělen stupeň 4.
Reprodukce lesních suťových společenstev probíhá na
většině území v dostatečné míře. Listnaté druhy dokonce
nalétají do některých porostů původně smrkových
monokultur a vytvářejí vitální podúrovňové patro
(severovýchodní část území). V nejcennější centrální části
lokality se přirozenou obnovou zmlazují všechny důležité
dřeviny přirozené skladby, tedy buk lesní, jasan ztepilý,
javor klen a javor mléč.
Poškození obnovy okusem zvěří bylo při terénním
průzkumu kvantifikováno na přibližných 40 % mladých
stromků a semenáčků. Přitom výrazně více je zvěří
decimován buk lesní a javory, jasan odrůstá nejlépe a
místy tvoří souvislé porosty.
Na lokalitě se se zvýšenou pokryvností vyskytuje
netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere), která
ačkoliv je domácím druhem, chová se zde až expanzivně.
Vyskytuje se na dvou poměrně velkých plochách
v rezervaci. Jedna z těchto ploch se nachází v blízkosti
centrální nejzachovalejší části lokality, jedná se o
jasanovou tyčovinu s podrostem víceméně pouze tohoto
druhu. Druhá plocha s dominancí netýkavky nedůtklivé se
nachází při severní hranici, na lokalitě vytěžené po
holoseči. Jako expanzivní druh se výrazně projevuje jasan
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ztepilý, který nalétá téměř na všechny volné plochy v
rezervaci.

skládky a odpad

4

jiné negativní vlivy

4

Při terénním průzkumu nebylo zjištěno žádné závažnější
znečištění, byl zaznamenán pouze ojedinělý výskyt
jednotlivých odpadků v okolí červeně značené turistické
cesty a ve vrcholové části lokality se skalními útvary, která
je atraktivní z hlediska turistické návštěvnosti.
Centrální nejcennější část rezervace je narušována
zvýšenou návštěvností. Bylo zde navíc zjištěno, že se
jedná o lokalitu vyhledávanou příznivci airsoftu, kteří se
pohybují mimo značené cesty a zanechávají na lokalitě
velké množství drobných plastových kuliček – nábojů.
Severní hranici lokality lemuje zpevněná lesní odvozní
cesta, po které jezdí nejen vozidla lesní správy, ale i
návštěvníků – houbařů a turistů.

Obr. 26: V nejzachovalejší centrální části se struktura
lesních porostů přibližuje struktuře přírodního lesa.

Obr. 27: Ve vrcholové části svahu se nacházejí
pozoruhodné geomorfologické útvary.
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Hodnocení péče
o území

stupeň

Tab. 35: Hodnocení péče o PR Hrádky

dokumentace

5

značení hranic

4

cesty

4

ochranné pásmo

4

omezování vnějších
negativních vlivů

4

péče o obnovu

4

zásahy

4

Kategorie území:

Přírodní rezervace

Název území:

Hrádky

Datum hodnocení:

13. 8. 2009

Existuje platný právní předpis o vyhlášení ZCHÚ. Plán
péče (LACINA, 2001d) je taktéž platný a byl zpracován
podrobně a pečlivě, chybí zde však tabulka
předpokládaných nákladů podle jednotlivých zásahů.
Plán zásahů a opatření postrádá časový horizont. Na
lokalitě byl proveden inventarizační průzkum vyšších
rostlin, mechorostů a hub (SUTORÝ A KOL., 1999).
Značení hranic je v terénu provedeno tabulemi s
malým státním znakem, pruhovým značením na
stromech a informační tabulí, která je umístěna v
severní části hranic a informuje návštěvníky o
základním poslání rezervace. Pruhové značení bylo v
nedávné době nově obnoveno, na některých místech
ale nebylo zatřeno staré značení, které se od nového
liší místy i o desítky metrů, což může být zavádějící.
Vnější stranu hranic v severní části lemuje lesní
odvozní cesta, která je používána pro pojezd vozidel a
je tedy zdrojem nežádoucího hluku a znečištění, navíc
způsobuje fragmentaci biocenóz (návaznost lesních
společenstev přírodní rezervace Hrádky na přírodní
památku Údolí Chlébského potoka). Přibližně středem
lokality prochází lesní cesta s nezpevněným povrchem,
která má vlivem pojezdu vozidel narušený povrch a
vznikají tak erozní rýhy.
Ochranné pásmo je tvořeno z více než poloviny
porosty smrkových monokultur, které jsou zde uměle
vysazeny. Severní částí ochranného pásma prochází
lesní odvozní cesta, která je používána pro pojezd
vozidel, navíc narušuje celistvost lesních biocenóz.
Z okolí působí na území negativní vlivy s mírnými
důsledky. Jedná se zejména o nežádoucí zásahy do
přirozených společenstev, spojené se zvýšenou
návštěvností zejména centrální části lokality, která je
díky přítomnosti skalních útvarů turisticky atraktivní a je
vyhledávána i příznivci airsoftu. Na lesní odvozní cestu
v severní části ochranného pásma by bylo účelné
instalovat ceduli se zákazem vjezdu, případně závoru.
Potřebná opatření pro ochranu obnovy byla
realizována pouze na lokalitě s výsadbou buku v
severní části, kde byla proti okusu zvěří aplikována
individuální ochrana repelenty. Tento způsob ochrany
a zároveň snížení stavu zvěře by bylo vhodné zvážit za
účelem podpory přirozené obnovy jiných druhů, než je
jasan ztepilý, zejména buku a javorů.
V blízkosti západní hranice lokality byla v nedávné
době realizována prořezávka ve prospěch druhů
přirozené dřevinné skladby, odstraněn byl hlavně smrk
a některé meliorační dřeviny, konkrétně bříza bělokorá
a vrba jíva, která byla na některých místech velmi
hojně zastoupena. Tento zásah byl navržen plánem
péče (LACINA, 2001d). V severní části území byla
nevhodně provedena holosečná těžba s následným
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dosahování cílů ochrany

3

zalesněním bukem. V centrální cenné části by bylo
třeba vhodným způsobem snížit dopady vysoké
návštěvnosti, tedy alespoň instalovat cedule se zákazy
chůze mimo značené cesty.
V dosahování cílů ochrany existují určité nedostatky.
Především se s cíli ochrany neshoduje přítomnost
převážně smrkových porostů v jižní a východní části
lokality a bylo by třeba je postupně převést na
společenstva suťových lesů s dominancí buku.
Stávající suťové lesy jsou ohroženy expanzí jasanu,
kterému pozvolna ustupují ostatní druhy přirozené
dřevinné skladby, za přispění zvýšeného okusu zvěře.
Centrální část lokality se zachovalými společenstvy
javorových bučin společně s geomorfologicky
zajímavými útvary vytváří velmi působivý dojem a je
nejcennější částí rezervace.

Obr. 28: Některá místa jsou s téměř 100% pokryvností
zarůstána expanzivním jasanem.

Obr. 29: Severní hranici lokality lemuje zpevněná lesní
odvozní cesta, po které jezdí vozidla.
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výsledné hodnocení
současného stavu:

3
2,5
2
1,5
1,5
1
1
1,5

9
7,5
8
6
4,5
2
4
6

dokumentace
značení hranic
cesty
ochranné pásmo
omezování vnějších neg. vlivů
péče o obnovu
zásahy
dosahování cílů ochrany

Hstav = 67
průměrný

počet
bodů

3
3
4
4
3
2
4
4

násobný
koeficient

Hodnocení péče o PR
Hrádky

stupeň

počet
bodů

zachovalost
struktura
významné druhy
reprodukce
narušení obnovy
invazní a expanzivní druhy
skládky a odpad
jiné negativní vlivy

násobný
koeficient

Hodnocení současného
stavu PR Hrádky

Tab. 37: Hodnocení péče o území

stupeň

Tab. 36: Hodnocení současného stavu území

5
4
4
4
4
4
4
3

1
1
1,5
1,5
1,5
2
2,5
3

5
4
6
6
6
8
10
9

Hpéče = 77
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Obr. 30: Grafické znázornění výsledného hodnocení PR Hrádky
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Stav PR Hrádky je hodnocen jako
průměrný, blíží se k dobrému. Zachovalost
a struktura lesních společenstev je
narušena výsadbou nepůvodních smrků a
také na většině plochy silnou expanzí
jasanu, v neprospěch ostatních listnatých
dřevin přirozené druhové skladby.
Nejcennější část lokality se nachází v
blízkosti geomorfologicky pozoruhodných
útvarů ve vrcholových partiích svahu.

Péče o PR Hrádky je hodnocena jako
dobrá.
Stejného
stupně
hodnocení
dosahuje i většina hodnocených kritérií.
Péče směřuje k dosahování cílů ochrany,
existují zde však určitě nedostatky,
především stále zůstává problém s
vysokým podílem smrkových monokultur
a s expanzí jasanu.

Tab. 38: Podrobné hodnocení stavu dokumentace PR Hrádky
Stav dokumentace
Existuje platný právní předpis nebo rozhodnutí o vyhlášení ZCHÚ:
Byl zpracován inventarizační průzkum pro ZCHÚ:
Byl zpracován plán péče o ZCHÚ:
Plán péče je platný:
Platný plán péče obsahuje dostačujícím způsobem zpracované tyto
části:
- základní identifikační a popisné údaje o ZCHÚ
- předmět ochrany a cíl péče
- rozbor stavu ZCHÚ
- plán zásahů a opatření
- předpokládané náklady podle jednotlivých zásahů
- mapové a jiné přílohy
Součet:
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Obr. 31: Mapka lokalizace PR Hrádky, podkladová vrstva převzata z CENIA, 2010
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Název ZCHÚ:

Kačiny

Kód ZCHÚ:

1872

Kategorie ZCHÚ:

Přírodní památka

Zřizovací předpis:

Vyhláška Okresního národního výboru v Blansku ze
dne 4. října 1990: chráněný přírodní výtvor
Nařízení č.: 11/97 Okresního úřadu Blansko ze dne 2.
dubna 1997: přírodní památka

Kraj:

Jihomoravský kraj

Obec s rozš. působností 3. stupně: Boskovice
Katastrální území:

Černovice

Vojenský újezd:
Velkoplošné ZCHÚ:
Výměra ZCHÚ:

31,71 ha dle nařízení (LACINA, 2001e)
31,7495 ha dle digitalizace map (LACINA, 2001e)

Výměra ochranného pásma: není vyhlášeno
(je-li vyhlášeno)

Správce ZCHÚ:

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Plán péče:

platný, na období 1. 1. 2002 – 31. 12. 2011 (LACINA,
2001e)

Jiná dokumentace:

IP Vyšší rostliny, mechorosty, houby (SUTORÝ A KOL.,
2000b)

Předmět ochrany:

Přírodě blízký lesnatý porost s převahou habru,
druhově bohatý bylinný podrost. Geomorfologicky
významná lokalita. (LACINA, 2001e)

Cíl ochrany:

Cílem ochrany a péče je zajistit nerušený přirozený
vývoj suťových lesů s využitím a podporou
přirozeného zmlazení. Neméně důležitý úkol a cíl péče
musí být snaha o zvětšení kvalitního jádrového území
této přírodní památky postupnou přeměnou
současných smrkových porostů.
(LACINA, 2001e)
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Poznámka:

Není-li uvedeno jinak, je zdrojem údajů AOPK ČR
(2010)
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Hodnocení
současného stavu
území

stupeň

Tab. 39: Hodnocení současného stavu PP Kačiny

zachovalost

3

struktura

3

významné druhy

4

reprodukce

3

narušení obnovy

2

Kategorie území:

Přírodní památka

Název území:

Kačiny

Datum hodnocení:

14. 7. 2009

Z hlediska předmětu ochrany vyhovuje stav území asi na
polovině plochy přírodní památky. Za zachovalé jsou
považovány porosty s převahou habru s druhově bohatým
bylinným podrostem, které jsou soustředěny zejména v
centrální části lokality na skalních terasách a suťových
svazích. Naopak zcela nevyhovující jsou porosty čistě
smrkové, které zaujímají značnou část plochy, zejména v
severozápadní části území.
Asi na 1/5 plochy lokality se vyskytují smrkové porosty s
příměsí původních listnatých dřevin, které mohou být při
vhodném hospodaření převedeny na porosty převážně
bukové. Velkou část plochy zaujímají porosty převážně
smrkové, často zcela bez podrostního patra nebo s jen
velmi omezeným podrostem. Struktura je vyhovující asi na
50 % plochy. Jedná se především o porosty s převahou
habru s druhově bohatým bylinným podrostem, které jsou
soustředěny zejména na skalních terasách a suťových
svazích.
Populace významných druhů mají poměrně dobré
podmínky pro svoji existenci. Plán péče (LACINA, 2001e)
uvádí výskyt regionálně vzácných a ohrožených druhů,
konkrétně lýkovce jedovatého (Daphne mezereum),
meruzalky alpské (Ribes alpina), kyčelnice devítilisté
(Dentaria enneaphyllos) a prvosenky vyšší (Primula
elatior). Většina těchto druhů je soustředěna do
nejcennější části přírodní památky, a to na skalní terasy a
suťové svahy. Při terénním průzkumu byl potvrzen výskyt
lýkovce jedovatého, kyčelnice devítilisté a prvosenky vyšší,
navíc byl zjištěn výskyt dvou ohrožených druhů (ve smyslu
vyhlášky č. 395/1992 Sb.), a to okrotice dlouholisté
(Cephalanthera longifolia),vyskytující se v okolí turisticky
značené cesty ve střední části lokality a plavuně pučivé
(Lycopodium annotinum), která se vyskytuje roztroušeně v
jižní části lokality.
Na většině plochy území přirozená reprodukce dřevin
probíhá, zejména však je velmi hojná v listnatých
porostech na suťových svazích a skalních terasách. V
těchto porostech je výrazně nejvíce zastoupeno zmlazení
jasanu ztepilého, který se zde chová až expanzivně. V
budoucnu se může stát tento jev problematickým, protože
ostatní listnaté dřeviny přirozené druhové skladby mohou
být v budoucnu jasanem postupně vytlačeny. V menší
míře zde dochází k obnově i ostatních listnatých dřevin –
javoru klenu, javoru mléče, buku lesního, habru obecného
a jeřábu ptačího. V porostech s převahou smrku a v
monokulturách se místy zmlazují dřeviny přirozené skladby
(javor klen, javor mléč, jasan, buk), místy i smrk.
Limitujícím faktorem v těchto porostech je většinou
nedostatek světla.
Nejcennější centrální část lokality je silně ohrožena
okusem spárkatou zvěří. Poškozena je na většině plochy
cenné části přibližně polovina obnovy, místy ale dochází k
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invazní a expanzivní druhy

3

skládky a odpad

4

jiné negativní vlivy

4

téměř plošnému okusu mladých stromků, přitom jasan je
poškozován nejméně. To přispívá k jeho nežádoucí
expanzi do lesních společenstev.
Na jihovýchodním okraji lokality pod prosvětleným
porostem a na obnovní ploše se hojněji vyskytuje
expanzivní třtina křovištní (Calamagrostis epigejos).
Na lokalitě byl zjištěn pouze ojedinělý výskyt jednotlivých
odpadků, a to především v nejbližším okolí turisticky
značené cesty.
Lokalita je často navštěvována houbaři, a to zejména v její
jižní části a také okolo turisticky značené cesty. Sběr
lesních plodů lze považovat za mírný zásah do lesních
ekosystémů, který se neslučuje s principy ochrany přírody
v přírodní památce. Jiné negativní vlivy nebyly na lokalitě
zjištěny.

Obr. 33: Na skalních terasách a suťových svazích se
vyskytuje regionálně vzácný a ohrožený lýkovec
jedovatý (Daphne mezereum).

Obr. 32: Porosty s převahou habru a s druhově bohatým
bylinným podrostem jsou soustředěny zejména v centrální
části lokality na skalních terasách a suťových svazích.
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Hodnocení péče
o území

stupeň

Tab. 40: Hodnocení péče o PP Kačiny

dokumentace

5

značení hranic

4

cesty

4

ochranné pásmo

4

omezování vnějších
negativních vlivů

4

péče o obnovu

3

zásahy

3

Kategorie území:

Přírodní památka

Název území:

Kačiny

Datum hodnocení:

14. 7. 2009

Existuje platný právní předpis o vyhlášení ZCHÚ. Plán
péče (LACINA, 2001e) je taktéž platný a obsahuje
všechny potřebné náležitosti, kromě tabulky
předpokládaných nákladů podle jednotlivých zásahů.
Plán zásahů a opatření postrádá časový horizont. Na
lokalitě byl proveden inventarizační průzkum vyšších
rostlin, mechorostů a hub (SUTORÝ A KOL., 2000b).
Hranice přírodní památky jsou v terénu dobře
vyznačeny, pouze na východní straně hranic se
vyskytuje nepřesnost v podobě dvojího pruhového
značení – staré značení nebylo dosud odstraněno.
Tabule s malým státním znakem jsou zejména při jižní
hranici poškozené či špatně viditelné, bylo by tedy
třeba provést opravu těchto tabulí a zajistit jejich
dobrou viditelnost. Informační tabule zde není
instalována.
Síť cest má mírný negativní vliv na předmět ochrany.
Všechny cesty vedou okrajovými částmi nebo
procházejí přímo hranicí přírodní památky. Nejcennější
část lokality není protnuta ani narušena žádnou cestou.
Za problematickou část cestní sítě lze považovat lesní
cestu na východním okraji lokality, kde dochází ke
vjezdu vozidel. Vyježděné koleje od kol jsou často
příčinou erozních jevů.
Ochranné pásmo na většině plochy plní svoji funkci a
nebyly zjištěny žádné závažné negativní vlivy, které by
zde působily na předmět ochrany. Udělení nejvyššího
stupně však brání vysoký podíl převážně smrkových
porostů v ochranném pásmu.
Lokalita sousedí na západě s přírodní památkou
Habrová.
Na území působí mírné negativní vlivy, a to především
sběr hub (v okrajových částech, většinou mimo
nejcennější část) a pojezd vozidel po lesní cestě ve
východní okrajové části.
V jižní části přírodní památky byly instalovány dvě
velké oplocenky s výsadbou smíšených porostů
listnatých dřevin – javoru klenu, buku lesního, habru
obecného, břízy bělokoré a jasanu ztepilého. Do
výsadeb byl přimíšen i smrk, což je vzhledem
k převažujícímu podílu listnatých dřevin přirozené
skladby ve výsadbě považováno za únosné. Bylo by
vhodné odstranit nevzhledný a poškozený plot jedné z
oplocenek, který již neplní danou funkci, protože porost
je již zajištěný. V nejcennější části lokality by bylo
vhodné zvážit podpůrný či ochranný zásah ve
prospěch semenáčků dřevin přirozené skladby, které
jsou vytlačovány expandujícím jasanem, či individuální
ochranu obnovy před zvěří.
V uplynulém deceniu se projevila pozitivní snaha
lesních hospodářů o postupnou přeměnu smrkových
monokultur na listnaté porosty (LACINA, 2001e), a to
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dosahování cílů ochrany

3

například převážně listnatou výsadbou v oplocence.
V postupné přeměně smrkových porostů je třeba
pokračovat, přednostně v okolí cenného jádrového
území a také směrem na západ, aby se docílilo spojení
PP Habrová a PP Kačiny v jeden kvalitní celek (LACINA,
2001e) Nejcennější jádrové území je třeba ponechat
přirozenému vývoji. Jako nevhodný lesnický zásah lze
hodnotit výsadbu smrkové monokultury při jižní hranici
lokality.
Dle plánu péče je bezpodmínečně nutné, aby zůstala
zachována nejcennější část lokality a aby bylo
rozšiřováno kvalitní jádro přeměnou smrkových porostů
na převážně bukové (LACINA, 2001e). V současnosti je
sice jádrové území ponecháno přirozenému vývoji,
nedochází však k jeho rozšiřování. V budoucnu by tedy
bylo vhodné péči směřovat právě k cílenému
rozšiřování nejcennější části území.

Obr. 34: Tabule s malým státním znakem jsou zejména
při jižní hranici poškozené a špatně viditelné.

Obr. 35: Nevhodnými zásahy v minulosti byla značná část
plochy přeměněna na smrkové monokultury, pouze vtroušeně
se vyskytují jednotlivé staré buky.
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Tab. 42: Hodnocení péče o území

stupeň

Tab. 41: Hodnocení současného stavu území
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Obr. 36: Grafické znázornění výsledného hodnocení PP Kačiny
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Stav PP Kačiny je hodnocen jako
průměrný. Z hlediska předmětu ochrany
vyhovuje stav území jen asi na polovině
plochy přírodní památky. Zbylá část je
tvořena jednak smrkovými monokulturami
a jednak smíšenými porosty s převahou
smrku. Vysoký je také stupeň narušení
obnovy, na některých místech jsou
stromky poškozovány téměř celoplošně.
Přitom jasan je okusem poškozován
nejméně, což přispívá k jeho nežádoucí
expanzi do lesních společenstev. Centrální
cenná část na suťových svazích a skalních
terasách je tvořena porosty s převahou
habru s druhově bohatým bylinným
podrostem.

Péče o PP Kačiny je hodnocena jako
dobrá, v dosahování cílů ochrany však
existují určité nedostatky. Především by
bylo třeba postupně rozšiřovat kvalitní
jádro přeměnou smrkových porostů na
porosty převážně bukové. Dostatečná
péče také není věnována přirozené
obnově v listnatých suťových porostech.
Zde by bylo vhodné snížit stav zvěře a
podpořit tak přirozenou obnovu těchto
společenstev.

Tab. 43: Podrobné hodnocení stavu dokumentace PP Kačiny
Stav dokumentace
Existuje platný právní předpis nebo rozhodnutí o vyhlášení ZCHÚ:
Byl zpracován inventarizační průzkum pro ZCHÚ:
Byl zpracován plán péče o ZCHÚ:
Plán péče je platný:
Platný plán péče obsahuje dostačujícím způsobem zpracované tyto
části:
- základní identifikační a popisné údaje o ZCHÚ
- předmět ochrany a cíl péče
- rozbor stavu ZCHÚ
- plán zásahů a opatření
- předpokládané náklady podle jednotlivých zásahů
- mapové a jiné přílohy
Součet:
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Obr. 37: Mapka lokalizace PP Kačiny, podkladová vrstva převzata z CENIA, 2010
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Název ZCHÚ:

Kunštátská obora

Kód ZCHÚ:

1921

Kategorie ZCHÚ:

Přírodní památka

Zřizovací předpis:

Nařízení č. 6/98 Okresního úřadu Blansko ze dne 10.
února 1998: přírodní památka

Kraj:

Jihomoravský kraj

Obec s rozš. působností 3. stupně: Boskovice
Katastrální území:

Kunštát na Moravě

Vojenský újezd:
Velkoplošné ZCHÚ:
Výměra ZCHÚ:

10,1200 ha dle nařízení (LACINA, 2001f)
10,1199 ha dle digitalizace map (LACINA, 2001f)

Výměra ochranného pásma: není vyhlášeno
(je-li vyhlášeno)

Správce ZCHÚ:

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Plán péče:

platný, na období 1. 1. 2002 – 31. 12. 2011 (LACINA,
2001f)

Jiná dokumentace:

IP a návrh chráněného území (LACINA,1993)
IP Floristický (KOBLÍŽEK, ÚRADNÍČEK, 1997a)
IP Dendrologický (KOBLÍŽEK, ÚRADNÍČEK, 1997b)
Důvodová zpráva a návrh ochranného režimu
(MLATEČEK, ZAHRADNÍČEK, 1997)
Znalecký posudek - zdravotní stav aleje (ČERNÝ,
1998)
Projekt ošetření historické aleje a projekt regenerace
zeleně v Kunštátě + etapizace (MIKOLÁŠEK, 1999)
IP Dendrologický (KOBLÍŽEK, ÚRADNÍČEK, 2000)
Doplnění plánu péče (ÚRADNÍČEK, 2004)

Předmět ochrany:

Unikátní segment přírodně krajinářského prostředí
kolem kulturní památky – Kunštátského zámku
(LACINA, 2001f).
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Cíl ochrany:

Hlavním cílem ochrany a péče je zajistit přirozený
vývoj různých typů listnatých lesů s využitím a
podporou přirozeného zmlazení (LACINA, 2001f).

Poznámka:

Není-li uvedeno jinak, je zdrojem údajů AOPK ČR
(2010)
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Hodnocení
současného stavu
území

stupeň

Tab. 44: Hodnocení současného stavu PP Kunštátská obora

zachovalost

4

struktura

5

významné druhy

n

reprodukce

5

narušení obnovy

4

invazní a expanzivní druhy

2

skládky a odpad

3

Kategorie území:

Přírodní památka

Název území:

Kunštátská obora

Datum hodnocení:

21. 7. 2009

Z hlediska zachovalosti předmětu ochrany existují jen
velmi nepatrné nedostatky. Lesní komplex v okolí
Kunštátského zámku je výraznou krajinnou dominantou a
významně dokresluje krajinný ráz oblasti. Lesní
společenstva vynikají druhovou rozmanitostí jak flóry, tak
fauny. Lokalita ale postupně podléhá ruderalizaci a
zarůstání invazními a expanzivními druhy. Jako nežádoucí
lze hodnotit i přítomnost segmentu smrkového porostu při
východním lesním okraji lokality.
Lesní společenstva vynikají druhovou rozmanitostí jak
flóry, tak fauny. Jsou zde zastoupena společenstva na
pomezí 3. a 4. vegetačního stupně. Věková struktura bývá
často rozrůzněna se zastoupením všech věkových
kategorií, na většině plochy probíhá přirozená obnova.
Lokalita vyniká druhovou rozmanitostí fauny a flóry. Dle
plánu péče (LACINA, 2001f) se zde nachází regionálně
vzácné o ohrožené druhy flóry – prvosenka jarní (Primula
veris) a hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis). Ze zvláště
chráněných druhů fauny uvádí plán péče výskyt
strakapouda malého (Dendrocopos minor), žluny zelené
(Picus viridis) a veverky obecné (Sciurus vulgaris). Při
terénním průzkumu byl potvrzen výskyt významných druhů
flóry (prvosenky jarní a hlístníku hnízdáku), významné
druhy fauny však pozorovány nebyly.
Téměř na celé ploše přírodní památky dochází k
přirozenému zmlazení dřevin. Nejhojněji se obnovuje jasan
ztepilý, který lze místy považovat za expanzivní druh,
protože výrazně konkuruje ostatním dřevinám přirozené
skladby. Z dalších dřevin se zde zmlazuje buk lesní, dub
zimní, habr obecný, lípa srdčitá a lípa velkolistá, javor mléč
a javor klen. Na převážné většině plochy jsou vhodné
podmínky pro přirozenou obnovu dřevin původní dřevinné
skladby.
Obnova je poškozována okusem zvěří, poškozeno je
méně než 30 % mladých stromků. K nejméně
poškozovaným druhům patří jasan ztepilý, což se může
stát další příčinou jeho možné expanze.
Nejzávažnějším invazním druhem je zde netýkavka
malokvětá (Impatiens parviflora), která se vyskytuje místy i
na velkých plochách a zde zcela převažuje nad druhy
přirozených společenstev. Jedná se především o
jihozápadní část lokality, kde je netýkavka zvláště
rozšířena, hojně je ale zastoupena také při východním
okraji přírodní památky a roztroušeně téměř po celém
území. Ve východní části se místy vyskytuje expanzivní
třtina křovištní (Calamagrostis epigejos), její výskyt však
není tak hojný, jako u předešlého druhu. Z dřevin je třeba
zmínit expanzivní jasan ztepilý.
Vzhledem k tomu, že lokalita je často navštěvována
rekreanty a turisty, lze zejména v okolí cest a v blízkosti
Kunštátského zámku zaznamenat větší množství odpadků.
Ve větší koncentraci jsou odpadky naplavené v údolí říčky
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Petrůvky. Často je možné vidět na lesních okrajích, v
blízkosti zámku i v údolí Petrůvky keramické střepy.

jiné negativní vlivy

4

Velmi nevzhledně působí v lesích porostech přítomnost
polorozpadlých dřevěných objektů, které dříve
pravděpodobně sloužily jako zařízení k přikrmování zvěře
a dosud nebyly odstraněny. Jako v jistém smyslu negativní
lze hodnotit také poměrně vysokou návštěvnost lokality,
která má za následek řadu negativních vlivů – vyšlapávání
nových cest, sběr lesních plodů, rušení živočichů,
znečištění a ruderalizaci.

Obr. 38: Invazní netýkavka malokvětá se místy vyskytuje
na velkých plochách a zde zcela převažuje nad druhy
přirozených společenstev.

Obr. 39: Struktura lesních společenstev se často přibližuje
struktuře přirozeného lesa.

Obr. 40: Území je znečištěno odpadky a starým vybavením
domácností.
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Obr. 41: Celkový pohled na část obce Kunštát s
Kunštátským hradem a přilehlými lesy přírodní památky.

Hodnocení péče
o území

stupeň

Tab. 45: Hodnocení péče o PP Kunštátská obora

dokumentace

5

značení hranic

4

cesty

3

ochranné pásmo

3

omezování vnějších
negativních vlivů

3

péče o obnovu

4

Kategorie území:

Přírodní památka

Název území:

Kunštátská obora

Datum hodnocení:

21. 7. 2009

Existuje platný právní předpis o vyhlášení ZCHÚ. Plán
péče (LACINA, 2001f) je taktéž platný a obsahuje téměř
všechny náležitosti. Jediným nedostatkem plánu péče
je absence tabulky předpokládaných nákladů, navíc
plán zásahů a opatření postrádá časový horizont. Na
lokalitě byla provedena celá řada inventarizačních
průzkumů a jiných výzkumných prací (viz výše základní údaje o území).
Hranice přírodní památky jsou v terénu dobře
vyznačeny. Pruhové značení bylo v nedávné době
obnoveno, je provedeno přehledně a zřetelně. Tabule s
malým státním znakem jsou místy poškozené (na
západní hranici v údolí řeky Petrůvky) a bylo by vhodné
je opravit. Informační tabule zde není instalována.
Velká část území přírodní památky, zejména v blízkosti
Kunštátského zámku, je protkána sítí drobných cest a
stezek, které jsou zde návštěvníky vyšlapávány. Bylo
by třeba pohyb návštěvníků usměrnit na značené trasy,
aby nedocházelo ke zbytečnému narušování cenných
ekosystémů. Jižní hranici téměř kopíruje zpevněná
úzká asfaltová komunikace, vedoucí k čistírně
odpadních vod, která však nemá výraznější negativní
vliv na ochranu přírody na lokalitě. Hranici na severu
lemuje frekventovaná komunikace, která prochází
Kunštátem, zde dochází k tvorbě nežádoucího hluku a
znečištění exhalacemi.
Obecně lze konstatovat, že ochranné pásmo této
přírodní památky je výrazně poznamenáno tím, že
lokalita se z větší části nachází v intravilánu. Do
ochranného pásma zasahují dvě komunikace, a to na
severu frekventovaná silnice a na jižní straně úzká
asfaltová komunikace. Na jihozápadě těsně navazuje
na ochranné pásmo areál čistírny odpadních vod. Pod
zámkem se nachází přímo v návaznosti na hranice
chráněného území menší oplocená plocha s chovem
zvěře, kde dochází vlivem sklonitosti svahu k
poškozování povrchu půdy a k erozním jevům. Niva
říčky Petrůvky, zasahující do ochranného pásma,
zarůstá ruderálními druhy, které by se v budoucnu
mohly rozšířit i do chráněného území.
Vzhledem k tomu, že hlavní problémy lokality vznikají v
souvislosti s její návazností na intravilán a s vysokou
návštěvností, nelze některé negativní vlivy působící z
okolí dostupnými prostředky omezit. Bylo by ale
vhodné umístit do okolí zámku informační tabuli, která
by vysvětlovala výjimečný význam lokality a také
tabulky se zákazy (zákaz odhazování odpadků, rušení
živočichů, chůze mimo vyznačené cesty apod.).
Na lokalitě jsou instalovány dvě oplocenky, a to v její
východní části. V obou oplocenkách jsou chráněny
druhy přirozené dřevinné skladby. Na lokalitě dochází
celkově k poškození obnovy zvěří do 30 %.
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zásahy

4

dosahování cílů ochrany

4

Ve smrkové kmenovině na východní straně území byla
provedena probírka, porost byl prosvětlen a byly tak
vytvořeny podmínky pro růst listnatých dřevin přirozené
skladby, které zde v zástinu přežívaly. Bylo by třeba
realizovat zásahy a opatření vedoucí k omezení
negativních vlivů vysoké návštěvnosti, alespoň v rámci
možností a v případě dalšího šíření invazních druhů
zvážit možnosti zásahu za účelem jejich redukce.
V dosahování cílů ochrany existují pouze drobné
nedostatky. Především se jedná o důsledky vysoké
návštěvnosti a těsné návaznosti lokality na intravilán.
Obecně lze hodnotit stav přírodní památky jako velmi
dobrý, lesní porosty vynikají druhovou pestrostí,
porosty se obnovují přirozenou obnovou a svojí
strukturou se často přibližují struktuře přirozeného lesa.

Obr. 42: V ochranném pásmu chráněného území se
nachází frekventovaná silniční komunikace, která je
zdrojem hluku a znečištění.

Obr. 43: V nedávné době byla provedena obnova
pruhového značení na stromech.
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výsledné hodnocení
současného stavu:

Hstav = 82
dobrý

počet
bodů

3
12
2,5 12,5
2
1,5 7,5
1,5
6
1
2
1
3
1,5
6

násobný
koeficient

4
5
n
5
4
2
3
4

Hodnocení péče o PP
Kunštátská obora

stupeň

zachovalost
struktura
významné druhy
reprodukce
narušení obnovy
invazní a expanzivní druhy
skládky a odpad
jiné negativní vlivy

počet
bodů

Hodnocení současného
stavu PP Kunštátská obora

násobný
koeficient

Tab. 47: Hodnocení péče o území

stupeň

tab. 46: Hodnocení současného stavu území

dokumentace
značení hranic
cesty
ochranné pásmo
omezování vnějších neg. vlivů
péče o obnovu
zásahy
dosahování cílů ochrany

5
4
3
3
3
4
4
4

1
1
1,5
1,5
1,5
2
2,5
3

5
4
4,5
4,5
4,5
8
10
12

Hpéče = 75
dobrá

výsledné hodnocení péče:
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5
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Obr. 44: Grafické znázornění výsledného hodnocení PP Kunštátská obora

Stru
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péče o obnovu

omezování negativních vlivů

ochranné pásmo
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značení hranic

dokumentace

jiné negativní vlivy
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invazní a expanzivní druhy

narušení obnovy

reprodukce

významné druhy

zachovalost

0

struktura

špatný

1

Znč
Dok

Stav PP Kunštátská obora je hodnocen
jako dobrý. Lesní komplex v okolí
Kunštátského
zámku
je
výraznou
krajinnou dominantou a významně
dokresluje krajinný ráz oblasti. Lesní
společenstva
vynikají
druhovou
rozmanitostí jak flóry, tak fauny.
Problematické je šíření invazních druhů do
přirozených
společenstev,
zejména
netýkavky malokvěté. Vlivem vysoké
návštěvnosti této cenné lokality a blízkosti
intravilánu je lokalita znečištěna odpadky
a naplaveninami v okolí říčky Petrůvky.

Péče o PP Kunštátská obora je hodnocena
jako dobrá. Většina problémů, které
souvisejí s péčí, vzniká na základě vysoké
návštěvnosti a blízkosti intravilánu. S tím
souvisejí problémy týkající se vyšlapávání
nových cest, znečištění odpadky, blízkost
frekventovaných komunikací a dalších
nežádoucích objektů v ochranném pásmu.
Vzhledem k výjimečnosti lokality by
bylo vhodné instalovat na vhodné místo
informační tabuli, vysvětlující poslání a
význam přírodní památky.

Tab. 48: Podrobné hodnocení stavu dokumentace PP Kunštátská obora
Stav dokumentace
Existuje platný právní předpis nebo rozhodnutí o vyhlášení ZCHÚ:
Byl zpracován inventarizační průzkum pro ZCHÚ:
Byl zpracován plán péče o ZCHÚ:
Plán péče je platný:
Platný plán péče obsahuje dostačujícím způsobem zpracované tyto
části:
- základní identifikační a popisné údaje o ZCHÚ
- předmět ochrany a cíl péče
- rozbor stavu ZCHÚ
- plán zásahů a opatření
- předpokládané náklady podle jednotlivých zásahů
- mapové a jiné přílohy
Součet:
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ne

5

Obr. 45: Mapka lokalizace PP Kunštátská obora, podkladová vrstva převzata z CENIA,
2010
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Název ZCHÚ:

Lhotské jalovce a stěny

Kód ZCHÚ:

1923

Kategorie ZCHÚ:

Přírodní památka

Zřizovací předpis:

Nařízení č. 8/98 Okresního úřadu Blansko ze dne 10.
února 1998

Kraj:

Jihomoravský kraj

Obec s rozš. působností 3. stupně: Boskovice
Katastrální území:

Lhota u Olešnice

Vojenský újezd:
Velkoplošné ZCHÚ:
Výměra ZCHÚ:

18,1322 ha dle nařízení (LACINA, 2002b)
18,1322 ha dle digitalizace dat (LACINA, 2002b)

Výměra ochranného pásma: není vyhlášeno
(je-li vyhlášeno)

Správce ZCHÚ:

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Plán péče:

platný, na období 1. 1. 2003 – 31. 12. 2012

Jiná dokumentace:

IP Vegetačního krytu (LACINA A KOL., 1995)

Předmět ochrany:

Pestrá mozaika přírodě blízkých společenstev,
mohutné skalní útvary, chráněné druhy rostlin
(LACINA, 2002b).

Cíl ochrany:

Cílem ochrany je zachování přírodovědně cenného a
esteticky atraktivního krajinného segmentu, který patří
k nejhodnotnějším částem přírodního parku Svratecká
hornatina (LACINA, 2002b).

Poznámka:

Není-li uvedeno jinak, je zdrojem údajů AOPK ČR
(2010)
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Hodnocení
současného stavu
území

stupeň

Tab. 49: Hodnocení současného stavu PP Lhotské jalovce a stěny

zachovalost

3

struktura

3

významné druhy

2

Kategorie území:

Přírodní památka

Název území:

Lhotské jalovce a stěny

Datum hodnocení:

15. 7. 2009

Z hlediska předmětu ochrany je přibližně 50 % plochy
vyhovující. Jedná se o pestrou mozaiku přírodě blízkých
společenstev s výskytem zvláště chráněných a regionálně
vzácných druhů. Tato část území je tvořena lesními
přírodě blízkými společenstvy s převážně původní
dřevinnou skladbou a s hojným výskytem habru obecného
a dále společenstvy luk, extenzivních pastvin, lad a mezí,
které se nacházejí v jižní části lokality. Přibližně 50 %
území však pro zachování předmětu ochrany není
příznivé. Jedná se o území, která byla v minulosti
přeměněna na jehličnaté porosty, které jsou zde
nepůvodní. V těchto porostech výrazně převládá smrk,
místy s přimíšením borovice a modřínu. Mohutné skalní
útvary jsou na lokalitě zachovány a jsou lesními porosty
dobře chráněny.
Z hlediska struktury jsou zachována společenstva luk a
pastvin, která jsou extenzivně využívána a pravidelně
kosena. . Zde se nachází mj. vitální populace jalovce
obecného a některé chráněné a ohrožené druhy rostlin.
Některé části lučních společenstev s výskytem cenných
heliofilních druhů byly ale ponechány ladem a dochází zde
k nežádoucímu rozvoji vysokostébelných druhů. V lesních
společenstvech je struktura málo rozmanitá, časté jsou
smrkové monokultury a smrkové porosty s přimíšením
dalších jehličnanů, kde je struktura druhová, věková i
prostorová téměř jednolitá. Většina listnatých porostů svojí
strukturou odpovídá předmětu ochrany, v některých
částech se na menších plochách struktura přibližuje
struktuře přírodního stavu lesa. Naopak v jiných částech
dochází vlivem nepříznivé prostorové struktury k
negativním vlivům působícím na předmět ochrany (ve
vápencovém hřbetu v JV části území vlivem silného zápoje
dochází k úbytku populace Anemone sylvestris (LACINA,
2002b).
Populace jalovce obecného je v dobrém stavu, jeví se jako
vitální a pokud bude i nadále udržováno nízké zakmenění
a prosvětlování porostů, neměla by být ohrožena její
existence. Sasanka lesní (ohrožený druh ve smyslu
vyhlášky č. 395/1992Sb.) je však ohrožována silným
zápojem zejména keřového a spodního stromového patra
na vápencovém hřbetu (LACINA, 2002b). Při silnějším
zastínění sasanka nevykvete a trvalá existence populace
tak není zajištěna. Obdobně v některých částech luk a
pastvin, které byly ponechány ladem, dochází k rozvoji
vysokých trav a bylin a tím i k ústupu vzácných heliofilních
druhů (hořec křížatý, hořeček brvitý, modřenec chocholatý,
aj.) (LACINA, 2002b). Plán péče (LACINA, 2002b) uvádí
výskyt několika zvláště chráněných druhů. Jedná se o
okrotici bílou (Cephalanthera damasonium), lilii zlatohlavou
(Lilium martagon) a hořec křížatý (Gentiana cruciata).
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reprodukce

3

narušení obnovy

1

invazní a expanzivní druhy

3

skládky a odpad

4

jiné negativní vlivy

4

Pro reprodukci jalovce obecného jsou na většině ploch s
jeho výskytem zajištěny dobré podmínky a k jeho obnově
na slunných partiích dochází. Sasanka lesní se
reprodukuje méně, neboť na jejím stanovišti není pro její
existenci dostatek světla. Obdobně dochází k ústupu
některých vzácných heliofilních druhů. V lesních porostech
s přirozenou dřevinnou skladbou dochází k přirozené
obnově, zejména habru, jasanu, javoru klenu a buku.
V lesních porostech je přirozená obnova původních
listnáčů významně poškozena okusem zvěře. K odrůstání
nových jedinců tak téměř nedochází. Jalovec se zde
zmlazuje poměrně úspěšně a nebyly zjištěny negativní
vlivy, které by jeho obnovu narušovaly. Reprodukce
vzácných druhů rostlin je ohrožována zarůstáním a
nedostatkem světla.
Okolo cesty při západní hranici a v údolní nivě byl zjištěn
častý výskyt invazní netýkavky žláznaté (Impatiens
glandulifera) a expanzivní třtiny křovištní (Calamagrostis
epigejos). Po celé ploše přírodní památky se místy
ostrůvkovitě vyskytuje netýkavka malokvětá (Impatiens
parviflora), často pod skalními útvary nebo na
prameništích a v okolí toků a cest.
Území je znečištěno pouze jednotlivými odpadky, a to
zejména v některých mezích v jižní části lokality. Okolo
cest se místy vyskytují odpadky, ale pouze v malé míře.
Lokalita je často navštěvovaná houbaři, zejména v okolí
cest při západní a severní hranici. V jižní části zasahuje do
území přírodní památky pastva dobytka (asi 30 m od
hranic a na jedné z luk, která patří do chráněného území),
pastva je provozována pouze extenzivně a nemá
výraznější negativní vliv na předmět ochrany. Častý je také
pojezd zemědělských strojů (traktorů) po polních a lesních
cestách. Na třech místech byl objeven v lese nebo na
okraji lesa balík sena.

Obr. 46: Zachovalá část přírodní památky s mozaikou
extenzivně využívaných luk, pastvin a mezí.

Obr. 47: Značná část území (asi 50 %) byla v minulosti
nevhodně přeměněna na smrkové monokultury s
přimíšením borovice a modřínu.
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Hodnocení péče
o území

stupeň

Tab. 50: Hodnocení péče o PP Lhotské jalovce a stěny

dokumentace

5

značení hranic

2

cesty

4

ochranné pásmo

4

omezování vnějších
negativních vlivů

4

péče o obnovu

3

zásahy

3

Kategorie území:

Přírodní památka

Název území:

Lhotské jalovce a stěny

Datum hodnocení:

15. 7. 2009

Existuje platný právní předpis o vyhlášení ZCHÚ. Plán
péče (LACINA, 2002b) je taktéž platný a byl zpracován
podrobně a pečlivě, chybí zde však tabulka
předpokládaných nákladů podle jednotlivých zásahů.
Na lokalitě byl proveden inventarizační průzkum
vegetačního krytu (LACINA A KOL., 1995).
Na většině obvodu hranic je pruhové značení
provedeno zřetelně a jasně. Problematická je ale jižní
část lokality, kde se nacházejí louky a meze. Zde
značení buď chybí úplně nebo je pouze velmi těžko
nalezitelné. Je tedy třeba situaci se značením v jižní
části chráněného území vyřešit. Navíc, v některých
částech hranic se vyskytuje staré nezatřené značení
společně s novým, přičemž se tato dvě značení
neshodují. Chybí informační tabule.
Cesty tvoří část západní a část severní hranice a zde
jsou používány pro pojezd zemědělských strojů
(traktorů), což neodpovídá principům ochrany přírody v
přírodní památce. Územím prochází několik pěšin a
cestiček, které však nemají výraznější negativní vliv na
předmět ochrany.
Ochranné pásmo plní na většině plochy svou funkci, je
ale z velké části tvořeno smrkovými porosty, které
nejsou na této lokalitě původní. Ochranné pásmo dále
tvoří extenzivně využívané louky a při západní hranici
údolní niva Tresenského potoka. Při severním okraji
byla zjištěna přítomnost mysliveckého zařízení pro
přikrmování zvěře, což je vzhledem k výši poškození
obnovy v lesních porostech nežádoucí.
Na západní lesní cestě je umístěna cedule se zákazem
vjezdu motorovým vozidlům. Bylo by vhodné umístit k
cestě, která vede z vesnice, ceduli se zákazem sběru
lesních plodů.
V rámci péče o obnovu je pravidelně prováděno kosení
luk pro zlepšení životních podmínek cenných
heliofilních druhů rostlin. Taktéž bylo částečně
provedeno prosvětlení porostu na sasankovém
vápencovém hřbetu v JV části lokality. Byl proveden
prosvětlovací zásah ve prospěch jalovcových porostů a
pro podporu jejich zmlazení. V lesní části chráněného
území však dochází k silnému okusu obnovy zvěří a
zde nebyla realizována žádná opatření, která by tento
problém alespoň zmírnila.
Na lokalitě je prováděna řada zásahů s cílem podpory
a zachování předmětu ochrany, je zde uskutečňováno
pravidelné kosení luk a prosvětlování porostů za
účelem podpory jalovce a vzácných heliofilních druhů
bylin (LACINA, 2002b). Tento management by bylo
vhodné rozšířit i na plochy, které byly ponechány
ladem a kde dochází k ústupu těchto druhů.
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dosahování cílů ochrany

3

V dosahování cílů ochrany existují středně významné
nedostatky. Velké plochy smrkových monokultur
(přibližně polovina přírodní památky) se zcela
neshodují s předmětem ochrany a bylo by třeba je
postupně převést na porosty s přirozenou dřevinnou
skladbou. Závažná je také skutečnost, že vlivem
nedostatečného managementu dochází k úbytku
populací některých významných druhů. Pro zajištění
trvalé existence lesních společenstev by bylo vhodné
také snížit stavy spárkaté zvěře, protože míra okusu
mladých stromků je velmi vysoká.

Obr. 48: Některé lokality cenných heliofilních druhů zarůstají
náletem dřevin.
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Obr. 49: Z hlediska značení hranic je problematická jižní
část lokality, kde pruhové značení buď chybí úplně nebo
je pouze velmi těžko nalezitelné.
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Obr. 50: Grafické znázornění výsledného hodnocení PP Lhotské jalovce a stěny

Stav PP Lhotské jalovce a stěny je hodnocen
jako průměrný.
Zachovalost lesních
společenstev byla v minulosti narušena
výsadbou
smrkových
monokultur
s
přimíšením borovice a modřínu. Z hlediska
předmětu ochrany je přibližně 50 % plochy
vyhovující. Jedná se o pestrou mozaiku
přírodě blízkých společenstev s výskytem
zvláště chráněných a regionálně vzácných
druhů. Problematické je, že reprodukce
významných heliofilních druhů rostlin je
ohrožována zarůstáním a nedostatkem
světla.

Péče o PP Lhotské jalovce a stěny je
hodnocena jako průměrná, má ale velmi
blízko k vyšší kategorii hodnocení. Nejhůře
je hodnoceno kritérium značení hranic, v
jižní části hranic pruhové značení zcela
chybí nebo je nezřetelné a nenalezitelné.
Závažná je také skutečnost, že vlivem
nedostatečného managementu dochází k
úbytku populací některých významných
druhů.
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Tab. 53: Podrobné hodnocení stavu dokumentace PP Lhotské jalovce a stěny
Stav dokumentace
Existuje platný právní předpis nebo rozhodnutí o vyhlášení ZCHÚ:
Byl zpracován inventarizační průzkum pro ZCHÚ:
Byl zpracován plán péče o ZCHÚ:
Plán péče je platný:
Platný plán péče obsahuje dostačujícím způsobem zpracované tyto
části:
- základní identifikační a popisné údaje o ZCHÚ
- předmět ochrany a cíl péče
- rozbor stavu ZCHÚ
- plán zásahů a opatření
- předpokládané náklady podle jednotlivých zásahů
- mapové a jiné přílohy
Součet:

ano

ne

5

Obr. 51: Mapka lokalizace PP Lhotské jalovce a stěny, podkladová vrstva převzata z
CENIA, 2010
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Název ZCHÚ:

Loucká obora

Kód ZCHÚ:

1875

Kategorie ZCHÚ:

Přírodní památka

Zřizovací předpis:

Vyhláška Okresního národního výboru v Blansku ze
dne 4. října 1990: chráněný přírodní výtvor
Nařízení č.: 15/97 Okresního úřadu Blansko ze dne 2.
dubna 1997: přírodní památka

Kraj:

Jihomoravský kraj

Obec s rozš. působností 3. stupně: Boskovice
Katastrální území:

Louka

Vojenský újezd:
Velkoplošné ZCHÚ:
Výměra ZCHÚ:

12,4481 ha dle nařízení (LACINA, 2001g)
12,7881 ha dle digitalizace map (LACINA, 2001g)

Výměra ochranného pásma: není vyhlášeno
(je-li vyhlášeno)

Správce ZCHÚ:

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Plán péče:

platný, na období 1. 1. 2002-31. 12. 2011 (LACINA,
2001g)

Jiná dokumentace:

Výzkum epifytické fauny (MLATEČEK, 1998)
Nové postupy při tvorbě plánů péče (RUSS,
ZAHRADNÍČEK, NIMRICHTR, 1999)

Předmět ochrany:

Jedinečný zbytek přestárlého, v Sýkořské hornatině
zřejmě nejstaršího bukového porostu s příměsí javoru
klenu, jasanu, javoru mléče a dubu zimního. Na tento
přestárlý porost navazují mladší porosty s převahou
jasanu.
(LACINA, 2001g)

Cíl ochrany:

Cílem ochrany je především zachování společenstva
bučin, spějících ze stádia zralosti do stádia rozpadu.
Jedná se proto o zajištění plynulé přirozené obnovy
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ochranou a podporou přirozeného zmlazení zejména
buku tak, aby zde nedošlo k invazi jasanu jako v
okolních porostech.
(LACINA, 2001g)

Poznámka:

Není-li uvedeno jinak, je zdrojem údajů AOPK ČR
(2010)
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Hodnocení
současného stavu
území

stupeň

Tab. 54: Hodnocení současného stavu PP Loucká obora
Kategorie území:

Přírodní památka

Název území:

Loucká obora

Datum hodnocení:

4. 8. 2009

Listnaté porosty s převahou buku, které jsou zde
chráněny, zaujímají asi čtvrtinu plochy přírodní památky.
Část lokality je tvořena mladšími listnatými porosty, kde
zcela dominuje jasan ztepilý. Tyto porosty by bylo vhodné
postupně převést na listnaté porosty s převahou buku.Více
než 50 % území pak zaujímají smrkové monokultury, které
jsou z hlediska předmětu ochrany nevyhovující.
Celé území přírodní památky je tvořeno lesními porosty.
Ideální struktura lesního porostu byla zaznamenána pouze
v nejcennější centrální části lokality-tedy asi na čtvrtině
území. Zde se porostní struktura blíží struktuře přírodního
lesa. Přibližně čtvrtinu území zaujímají mladší jasanové
porosty s přimíšením dalších listnatých dřevin. Zde je
struktura méně vyhovující, často se jedná o téměř
monokulturní porosty či monocenózy jasanu, kde je navíc
věková struktura málo rozrůzněná, místy téměř uniformní.
Naprosto nevhodnou strukturu pak mají smrkové
monokultury.
Na lokalitě se vyskytuje několik sozologicky významných
druhů. Plán péče (LACINA, 2001g) uvádí výskyt regionálně
vzácné a ohrožené kyčelnice devítilisté (Dentaria
enneaphyllos), která byla nalezena i při terénním
průzkumu, její populace je poměrně vitální a nejeví
známky ohrožení. V malém počtu byla zaznamenána
populace hlístníku hnízdáku (Neottia nidus-avis), ojediněle
se vyskytuje lýkovec jedovatý (Daphne mezereum).
Přirozené zmlazení dřevin je výrazně nejvíce zastoupeno u
jasanu. Jasan ztepilý se na této lokalitě chová jako
expanzivní dřevina. Dokonce nalétává i do smrkových
monokultur. Buk lesní se ve většině porostů zmlazuje,
často však nedochází k jeho odrůstání. K obnově ostatních
listnatých dřevin (javor klen, lípa srdčitá, ojediněle habr a
dub zimní) dochází méně, většinou převládá jasan. Na
více než polovině plochy se nacházejí smrkové
monokultury, kde k přirozené obnově nedochází.
Obnova v listnatých porostech je poškozována okusem
zvěře, zejména se jedná o obnovu lípy, buku a javoru,
jasan je poškozován nejméně. Celkově je v listnatých
porostech narušeno asi 50 % obnovy.
Na lokalitě se jako expanzivní dřevina projevuje jasan
ztepilý, který svými semenáčky zaplavuje velké plochy.
Nalétá dokonce i do smrkových monokultur.

zachovalost

2

struktura

2

významné druhy

4

reprodukce

3

narušení obnovy

3

invazní a expanzivní druhy

3

skládky a odpad

5

Území není znečištěno ani jednotlivými odpadky.

4

Na území přírodní památky je instalováno myslivecké
zařízení pro přikrmování zvěře. V jeho okolí dochází k
ruderalizaci a k silnému zarůstání netýkavkou nedůtklivou
(Impatiens noli-tangere). Jako částečně negativní lze
hodnotit také blízkost frekventovaných silnic (asi 300 m),
ze kterých doléhá na okraje chráněného území hluk
způsobený silničním provozem. Ve středové nejcennější

jiné negativní vlivy
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části se nachází lovecká chata, která však nemá
výraznější negativní vliv na chráněné území a je zde
udržován pořádek.

Obr. 52: V centrální části lokality je zachován starý bukový
porost.

Obr. 53: V blízkosti mysliveckého zařízení pro
přikrmování zvěře se zvýšenou pokryvností roste
expanzivní netýkavka nedůtklivá.
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Hodnocení péče
o území

stupeň

Tab. 55: Hodnocení péče o PP Loucká obora

dokumentace

5

značení hranic

4

cesty

5

ochranné pásmo

3

omezování vnějších
negativních vlivů

5

péče o obnovu

3

zásahy

3

dosahování cílů ochrany

3

Kategorie území:

Přírodní památka

Název území:

Loucká obora

Datum hodnocení:

4. 8. 2009

Existuje platný právní předpis o vyhlášení ZCHÚ. Plán
péče (LACINA, 2001g) je taktéž platný a byl zpracován
podrobně a pečlivě, chybí zde však tabulka
předpokládaných nákladů podle jednotlivých zásahů.
Plán zásahů a opatření postrádá časový horizont. Na
lokalitě byl proveden v rámci vyhotovování plánu péče
botanický inventarizační průzkum (LACINA, 2001f) a
výzkum epifytické fauny (MLATEČEK, 1998).
Téměř po celém obvodu hranic se vyskytuje dvojí
značení – staré pruhové značení na stromech nebylo
zatřeno a zároveň bylo provedeno značení nové,
značící hranice odlišně, a to místy i o několik metrů.
Chybí informační tabule.
Nebyl zjištěn žádný přímý negativní vliv sítě cest na
chráněné území. Nachází se zde několik
nezpevněných lesních cest, které jsou používány spíše
extenzivně.
V ochranném pásmu výrazně převažuje smrková
monokultura, výjimečně s příměsí listnáčů. Přítomnost
smrku, jako stanovištně nepůvodního druhu, je
hodnocena negativně, je ale třeba podotknout, že
porosty smrku jsou zde důležité z hlediska ochrany
území přírodní památky před hlukem a znečištěním
exhalacemi z blízkých silnic. Tuto funkci plní smrkové
porosty dobře.
Z okolí působí na území pouze mírné negativní vlivy
(hluk ze silničního provozu). Nejedná se však o
závažné narušení chráněného území (hluk je slyšitelný
jen v okrajových částech přírodní památky).
Na lokalitě nebyla realizována opatření pro péči o
obnovu. Význam narušení obnovy je střední (viz
hodnocení kritéria narušení obnovy).
Zatím nedošlo k realizaci potřebných zásahů. Bylo by
ale vhodné směřovat management zásahů k péči o
obnovu buku a dalších listnatých dřevin s cílem
zajištění trvalé existence převážně bukových porostů,
které jsou zde předmětem ochrany. Zřejmě vlivem
nevhodného obnovního postupu (nedostatečná
podpora zmlazení buku) se v části porostu stal
dominantní expanzivní jasan (LACINA, 2001g). Pokud
nebudou provedeny zásahy pro podporu obnovy buku,
hrozí zaplavení celé listnaté části lokality jasanem.
Výhledově by byla vhodná také přeměna smrkových
monokultur na převážně bukové porosty.
V dosahování cílů ochrany existují jisté nedostatky.
Především není zajištěna trvalá existence starého
převážně bukového porostu v centrální části, protože
přirozená obnova je zde nedostatečná a je narušována
okusem zvěře. Naopak se zde daří šířit expanzivnímu
jasanu, což by do budoucna znamenalo destrukci
současného předmětu ochrany. Je tedy třeba
vhodnými zásahy zmlazení buku (s přimíšením javoru
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klenu, lípy a dalších listnatých dřevin) podpořit.

Obr. 54: Zřejmě vlivem nevhodného obnovního postupu
se v části porostu stal dominantní expanzivní jasan.
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Tab. 57: Hodnocení péče o území

stupeň

Tab. 56: Hodnocení současného stavu území

Obr. 55: Téměř po celém obvodu hranic se objevuje
nepřesnost v podobě dvojího značení; staré pruhové
značení nebylo dosud zatřeno.
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Obr. 56: Grafické znázornění výsledného hodnocení PP Loucká obora

Stav PP Loucká obora je hodnocen jako
průměrný. Více než 50 % území zaujímají
smrkové monokultury, které jsou z hlediska
předmětu
ochrany
nevyhovující.
Společenstva bučin jsou narušována expanzí
jasanu, který už zde na některých plochách
vytvořil souvislé porosty. Jedinečný zbytek
přestárlého bukového porostu s příměsí
dalších listnatých dřevin je zachován v
centrální části lokality.
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Péče o PP Loucká obora je hodnocena jako
dobrá. Hlavní nedostatek je třeba spatřovat
ve skutečnosti, že není zajištěna trvalá
existence starého převážně bukového
porostu v centrální části. Přirozená obnova
je zde nedostatečná a je narušována
okusem zvěře. Naopak se zde daří šířit
expanzivnímu jasanu, což by do budoucna
mohlo znamenat destrukci současného
předmětu ochrany. Je tedy třeba vhodnými
zásahy zmlazení buku a ostatních dřevin
přirozené skladby podporovat.

Tab. 58: Podrobné hodnocení stavu dokumentace PP Loucká obora
Stav dokumentace
Existuje platný právní předpis nebo rozhodnutí o vyhlášení ZCHÚ:
Byl zpracován inventarizační průzkum pro ZCHÚ:
Byl zpracován plán péče o ZCHÚ:
Plán péče je platný:
Platný plán péče obsahuje dostačujícím způsobem zpracované tyto
části:
- základní identifikační a popisné údaje o ZCHÚ
- předmět ochrany a cíl péče
- rozbor stavu ZCHÚ
- plán zásahů a opatření
- předpokládané náklady podle jednotlivých zásahů
- mapové a jiné přílohy
Součet:

ano

ne

5

Obr. 57: Mapka lokalizace PP Loucká obora, podkladová vrstva převzata z CENIA,
2010
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Název ZCHÚ:

Louky pod Kulíškem

Kód ZCHÚ:

1808

Kategorie ZCHÚ:

Přírodní rezervace

Zřizovací předpis:

Nařízení č. 4/96 Okresního úřadu Blansko ze dne
20. 2. 1996 o zřízení přírodní rezervace Louky pod
Kulíškem

Kraj:

Jihomoravský kraj

Obec s rozš. působností 3. stupně: Boskovice
Katastrální území:

Hluboké u Kunštátu, Rozseč nad Kunštátem

Vojenský újezd:
Velkoplošné ZCHÚ:
Výměra ZCHÚ:

5,3039 ha (MARTIŠKO, 2004)

Výměra ochranného pásma: není vyhlášeno
(je-li vyhlášeno)

Správce ZCHÚ:

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Plán péče:

platný, na období 2005 – 2014 (MARTIŠKO, 2004)

Jiná dokumentace:

Inventarizační průzkum (SUTORÝ, 1997)
Odborné podklady pro inovaci PP (LACINA A KOL.,
2001)

Předmět ochrany:

Přirozeně meandrující tok pramenného úseku potoka
Úmoří s mokřadními až vlhkomilnými společenstvy s
populací zvláště chráněného prstnatce májového
(Dactylorhiza majalis) a rozmnožovacími lokalitami
zvláště chráněných druhů obojživelníků (MARTIŠKO,
2004).

Cíl ochrany:

Zachování přírodního fenoménu potoční nivy s
udržováním optimálních podmínek pro rozvoj
mokřadních a vlhkomilných společenstev se
speciálním zaměřením na populaci prstnatce májového
(Dactylorhiza majalis) a rozmnožování populací
obojživelníků (MARTIŠKO, 2004).
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Poznámka:

Není-li uvedeno jinak, je zdrojem údajů AOPK ČR
(2010)
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Hodnocení
současného stavu
území

stupeň

Tab. 59: Hodnocení současného stavu PP Louky pod Kulíškem

zachovalost

3

struktura

3

významné druhy

n

reprodukce

3

narušení obnovy

4

Kategorie území:

Přírodní rezervace

Název území:

Louky pod Kulíškem

Datum hodnocení:

8. 7. 2009

Přirozené meandry toku Úmoří jsou zachovány nejvíce ve
střední části rezervace, v severním cípu je tok zahlouben a
napřímen (v důsledku nevyrovnaných průtokových poměrů
vlivem nevhodných úprav nad územím PR (MARTIŠKO,
2004). Mokřadní a vlhkomilná společenstva jsou
zachována, populace prstnatce májového (Dactylorhiza
majalis) se ale dnes na území rezervace nevyskytuje
(MARTIŠKO, 2004). Z tohoto důvodu by bylo vhodné zvážit
změnu formulace předmětu a cíle ochrany. Pro
rozmnožování obojživelníků jsou vhodné mělké tůně, které
byly vystavěny v severní části lokality. Přítomnost a
charakter spodního rybníka však předmětu ochrany
neodpovídá (chov ryb, nevhodné podmínky pro
rozmnožování obojživelníků, málo členitý břeh).
Struktura na většině plochy vyhovuje předmětu ochrany, je
ale narušena ve střední severní části, kde se rozšiřují
porosty s nežádoucím rákosem obecným (Phragmites
australis) a dalšími druhy. Za narušení struktury
mokřadních a vlhkomilných společenstev lze považovat i
pomístní rozšiřování náletových dřevin a porostů maliníku
v neprospěch volných ploch s cennými rostlinnými
společenstvy (MARTIŠKO, 2004) a také nežádoucí sukcesi
travinobylinných společenstev (rozšiřování tužebníku
jilmového (Filipendula ulmaria), bršlice kozí nohy
(Aegopodis podagraria), netýkavky malokvěté (Impatiens
parviflora) a dalších druhů.
Plán péče (MARTIŠKO, 2004) uvádí na lokalitě výskyt šesti
zvláště chráněných druhů obojživelníků a některé
významné druhy bezobratlých. Populace Dactylorhiza
majalis nebyla dle plánu péče (MARTIŠKO, 2004) v letech
2001 a 2003–2004 nalezena, taktéž při provedeném
terénním průzkumu nebyl výskyt tohoto druhu potvrzen.
Kritérium nebylo hodnoceno především z důvodu
nedostatku informací o aktuálním výskytu všech
významných druhů živočichů.
Na lokalitě byly vytvořeny příznivé podmínky pro
rozmnožování obojživelníků. Dle terénního průzkumu k
rozmnožování některých druhů žab opravdu dochází.
Vhodné podmínky pro reprodukci obojživelníků by však
mohl poskytovat i rybník v jižní části, který je v současnosti
pro tento účel nevhodný. Populace Dactylorhiza majalis se
zde však nevyskytuje.
U obojživelníků a bezobratlých nebyl objeven žádný činitel,
který by narušoval jejich rozmnožování, kromě
nevhodného charakteru spodního rybníka, který jejich
rozmnožování neumožňuje. Na lokalitě se navíc vyskytují
faktory, které místy narušují obnovu a sukcesi přirozených
mokřadních a vlhkomilných společenstev a brání existenci
Dactylorhiza majalis a tím i její obnově. Mezi tyto faktory
patří zejména eutrofizace dna nivy, zarůstání náletovými
dřevinami a rozšiřování invazních a expanzivních druhů
podél toku.
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invazní a expanzivní druhy

2

skládky a odpad

5

jiné negativní vlivy

4

V určitých částech rezervace (podél toku, ve střední a
severní části) byl zjištěn výskyt invazních a expanzivních
druhů, které zde převažují nad druhy přirozených
společenstev. Navíc se skupinky těchto druhů pomístně
vyskytují v některých částech nivy a na loukách. Jedná se
zejména o rákos obecný (Phragmites australis), tužebník
jilmový (Filipendula ulmaria), bršlici kozí nohu (Aegopodis
podagraria), netýkavku malokvětou (Impatiens parviflora) a
další druhy.
Vzhledem k tomu, že rezervací neprochází ve větší míře
frekventované cesty a lokalita není příliš navštěvována
turisty (nevede zde turistická značka), není toto území
znečištěno ani jednotlivými odpadky.
Při severním okraji sousedí s ochranným pásmem
zemědělská orná půda. Při větších deštích dochází vlivem
svažitosti ke splachu humusových částí ornice a tím k
eutrofizaci nivy toku Úmoří. Eutrofizace má za následek
rozšiřování porostů nežádoucích druhů, zejména rákosu
obecného (Phragmites australis).

Obr. 58: Přirozené meandry toku Úmoří jsou zachovány
zejména ve střední části rezervace.

Obr. 59: Niva toku Úmoří je na několika místech narušena
rychlou expanzí rákosu obecného (Phragmites australis).
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Hodnocení péče
o území

stupeň

Tab. 60: Hodnocení péče o PP Louky pod Kulíškem

dokumentace

5

značení hranic

4

cesty

5

ochranné pásmo

4

omezování vnějších
negativních vlivů

4

péče o obnovu

4

Kategorie území:

Přírodní rezervace

Název území:

Louky pod Kulíškem

Datum hodnocení:

8. 7. 2009

Existuje platný právní předpis o vyhlášení ZCHÚ. Plán
péče (MARTIŠKO, 2004) je taktéž platný a je zpracován
v dostatečném rozsahu. Z důvodu současné absence
výskytu zvláště chráněného prstnatce májového, který
je zde předmětem ochrany, by bylo vhodné zvážit
změnu formulace předmětu a cíle ochrany. Na lokalitě
byl proveden v rámci vyhotovení odborných podkladů
pro inovaci plánu péče soupis vegetačního pokryvu
(LACINA A KOL., 2001) a inventarizační průzkum
(SUTORÝ, 1997).
Pruhové značení je na většině obvodu území
přehledné a zřetelné, místy (na jižním okraji) s větší
mezerou. Tabulky s malým státním znakem jsou
většinou vhodně umístěny, místy je ale třeba provést
opatření, která by zajišťovala jejich viditelnost,
například tabuli vhodněji umístit. Chybí zde informační
tabule.
Nepříliš využívaná polní cesta zasahuje pouze do
jižního a severního cípu lokality, kde nemá výraznější
vliv na předmět ochrany. Přírodní rezervací prochází
pouze úzká, sotva znatelná pěšinka, která je viditelně
velmi málo používaná. Cestní síť proto nemá téměř
žádný negativní vliv na předmět ochrany.
Ochranné pásmo je většinou lesnaté nebo je tvořeno
remízky a keřovitými porosty, střídajícími se s loukami.
Lesy jsou zastoupeny z větší části druhy nepůvodními,
tedy smrkem ztepilým, přimíšena bývá borovice lesní,
modřín opadavý, vyskytuje se ale i buk lesní a některé
další druhy listnatých dřevin. Na severním okraji s
ochranným pásmem sousedí zemědělská orná půda,
která při větších deštích způsobuje eutrofizaci dna nivy.
Zemědělská orná půda v blízkosti severní hranice
rezervace je jednou z příčin eutrofizace dna nivy a tím i
rozšiřování porostů nežádoucích druhů, zejména
rákosu obecného (Phragmites australis).
Bylo by tedy vhodné provést opatření k eliminaci tohoto
jevu, např. zařazením protierozního osevního postupu
na přilehlém poli nebo převodem na trvalý travní porost
či zalesněním.
Každoročně je prováděno kosení nivy a přilehlých luk
(MARTIŠKO, 2004), které má pozitivní vliv na sukcesi
těchto společenstev. Vybudování tůně pro
obojživelníky je v péči o obnovu těchto organismů
zcela zásadním krokem. Jako negativní hodnotím fakt,
že zde nedochází k omezování eutrofizace nivy a to
způsobuje zarůstání lokality nevhodnými druhy a
následnou degradaci mokřadních a vlhkomilných
společenstev, které jsou předmětem ochrany. Ve
spodním rybníku by měl být omezen či spíše vyloučen
chov ryb, aby zde byly vhodné podmínky pro
reprodukci obojživelníků a rybník by tak lépe vyhovoval
předmětu ochrany.
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zásahy

4

dosahování cílů ochrany

3

Byla realizována většina nutných opatření pro
zachování předmětu ochrany, zároveň však nedošlo k
realizaci některých nutných zásahů. V severní části
byla vytvořena soustava mělkých tůní, která je
vhodnou lokalitou pro reprodukci obojživelníků a
zároveň eliminuje devastaci dna toku. Louky i niva se
pravidelně kosí (většinou 1x, některé části 2x za rok)
(MARTIŠKO, 2004). Navíc je třeba provést revitalizaci
spodního rybníka ve prospěch obojživelníků a vyřešit
situaci s ornou půdou při severním okraji ochranného
pásma.
Z pohledu ochrany a vytváření vhodných podmínek pro
reprodukci obojživelníků dochází z převážné části k
naplnění předmětu ochrany. Mokřadní a vlhkomilná
společenstva jsou zachována v omezené míře, bez
populace Dactylorhiza majalis.

Obr. 60: Na některých místech je třeba provést údržbu
tabulí s malým státním znakem za účelem jejich lepší
viditelnosti.
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n
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Hodnocení současného
stavu PR Louky pod
Kulíškem

Tab. 62: Hodnocení péče o území

stupeň

Tab. 61: Hodnocení současného stavu území

Obr. 61: Celkový pohled na lokalitu Louky pod Kulíškem.
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Obr. 62: Grafické znázornění výsledného hodnocení PP Louky pod Kulíškem

Stav PR Louky pod Kulíškem je hodnocen
jako průměrný, má ale blízko k hodnocení
dobrému. Přirozené meandry toku Úmoří jsou
zachovány nejvíce ve střední části rezervace,
v severním cípu je tok nevhodně zahlouben a
napřímen.
Mokřadní
a
vlhkomilná
společenstva jsou na lokalitě zachována,
populace prstnatce májového (Dactylorhiza
majalis) se ale dnes na území rezervace
nevyskytuje
(MARTIŠKO,
2004).
Pro
rozmnožování obojživelníků byly vystavěny
mělké tůně v severní části lokality.
Přítomnost a charakter spodního rybníka však
předmětu ochrany neodpovídá. Problémem je
také postupující eutrofizace nivy a zarůstání
invazními a expanzivními druhy.
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Péče o PR Louky pod Kulíškem je
hodnocena jako dobrá a lze říci, že
současná péče směřuje k dosahování cílů
ochrany. Existují zde však určité
nedostatky a pravděpodobně bylo by
možné péči provádět ještě důsledněji. Za
účelem zlepšení podmínek pro reprodukci
obojživelníků by bylo vhodné provést
revitalizaci spodního rybníka a také vyřešit
situaci s ornou půdou v severní části
ochranného pásma a s tím související
eutrofizaci nivy a zarůstání invazními a
expanzivními druhy.

Tab. 63: Podrobné hodnocení stavu dokumentace PR Louky pod Kulíškem
Stav dokumentace
Existuje platný právní předpis nebo rozhodnutí o vyhlášení ZCHÚ:
Byl zpracován inventarizační průzkum pro ZCHÚ:
Byl zpracován plán péče o ZCHÚ:
Plán péče je platný:
Platný plán péče obsahuje dostačujícím způsobem zpracované tyto
části:
- základní identifikační a popisné údaje o ZCHÚ
- předmět ochrany a cíl péče
- rozbor stavu ZCHÚ
- plán zásahů a opatření
- předpokládané náklady podle jednotlivých zásahů
- mapové a jiné přílohy
Součet:

ano

ne

5

Obr. 63: Mapka lokalizace PP Louky pod Kulíškem, podkladová vrstva převzata z
CENIA, 2010
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Název ZCHÚ:

Lysická obora

Kód ZCHÚ:

1807

Kategorie ZCHÚ:

Přírodní památka

Zřizovací předpis:

Vyhláška Okresního národního výboru v Blansku ze
dne 4. října 1990: chráněný přírodní výtvor
Nařízení č.18/97 Okresního úřadu Blansko ze dne 4.
dubna 1997: přírodní památka

Kraj:

Jihomoravský kraj

Obec s rozš. působností 3. stupně: Boskovice
Katastrální území:

Lysice, Drnovice

Vojenský újezd:
Velkoplošné ZCHÚ:
Výměra ZCHÚ:

61,2659 ha dle nařízení (LACINA, 2001h)
61,6918 ha dle digitalizace map (LACINA, 2001h)

Výměra ochranného pásma: není vyhlášeno
(je-li vyhlášeno)

Správce ZCHÚ:

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Plán péče:

platný, na období 1. 1. 2002 – 31. 12. 2011 (LACINA,
2001h)

Jiná dokumentace:

Projekt využití obory k rekreaci (HROTEK, 1985)
Důvodová zpráva a návrh ochranného režimu
(MLATEČEK, LACINA, 1995)
IP Vegetačního krytu a geomorfologie (LACINA,
HRÁDEK, LACINOVÁ, 1998)
Projekt ošetření historické aleje (MIKOLÁŠEK, 2000)
IP Herpetologický (ZWACH, 2002)

Předmět ochrany:

Mozaika lesních porostů, starých alejí a zbytků
původního parku bývalé daňčí obory. Ve východní
části se rozkládá přírodní lesopark, navazující na
historicky zajímavý zámecký areál s udržovaným
parkem.
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(LACINA, 2001h)

Cíl ochrany:

Zachování pestré mozaiky kulturních i přírodě
blízkých lesních porostů různého věku, starých alejí a
lesních porostů původního parku, jako významné
přírodní a kulturně historické památky regionu
(LACINA, 2001h).

Poznámka:

Není-li uvedeno jinak, je zdrojem údajů AOPK ČR
(2010)
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Hodnocení
současného stavu
území

stupeň

Tab. 64: Hodnocení současného stavu PP Lysická obora

zachovalost

3

struktura

3

významné druhy

n

reprodukce

4

narušení obnovy

2

invazní a expanzivní druhy

3

Kategorie území:

Přírodní památka

Název území:

Lysická obora

Datum hodnocení:

13. 8. 2009

Stav území přírodní památky je z hlediska zachovalosti
předmětu ochrany vyhovující jen částečně. Část lesních
porostů byla v minulosti přeměněna na porosty převážně
smrkové, které jsou zde nepůvodní. Některé plochy byly v
nedávné době zcela nevhodně zalesněny smrkem nebo
borovicí lesní, a to bez jakékoliv příměsi listnáčů. Staré
lipové a jírovcové aleje patří k nejcennějším částem území,
zejména jírovcové aleje ale postrádají nutnou údržbu.
Přírodní lesopark ve východní části je na většině plochy
udržován v dobrém stavu, místy je ale dominantní nálet
plevelných listnáčů, který vytlačuje dřeviny původní i
introdukované.
Struktura lesních porostů je z části nepříznivá pro trvalé
zachování dlouhodobých vývojových procesů. Přibližně na
čtvrtině plochy lesní části se nacházejí monokulturní
výsadby smrku, které se vyznačují téměř uniformní
strukturou. V jiných částech lesních porostů se struktura
přibližuje struktuře přirozeného lesa (druhově bohatý
segment převážně listnatého porostu ve střední a západní
části).
Na lokalitě se vyskytuje řada zvláště chráněných a
regionálně vzácných a ohrožených druhů flóry ČR. Lysická
obora je také významným refugiem ptactva, zejména
druhů hnízdících v dutinách (LACINA, 2001h). Při
provedeném terénním průzkumu byly nalezeny populace
některých významných druhů flóry, například kruštíku
širokolistého (Epipactis latifolia), hnidáku kostrbatého
(Conyza squarrosa) a bělozářky větvité (Anthericum
ramosum). Z hlediska fauny však terénní šetření nebylo
provedeno v dostatečné míře a není možné v této oblasti
podat objektivní výsledky, kritérium proto není hodnoceno.
Ve většině listnatých a smíšených porostů probíhá
reprodukce v dostatečné míře, hojně se zde zmlazuje dub
zimní, javor klen, jasan ztepilý, lípa srdčitá, méně buk
lesní, ořešák královský a javor mléč. V přestárlém, krnícím
a prosvětleném porostu borovice lesní v jižní a
jihovýchodní části území se místy zmlazuje dub zimní,
ořešák královský, javor klen, jasan ztepilý a další dřeviny.
Na čtvrtině území se nacházejí smrkové monokultury, kde
dochází k náletu listnatých dřevin jen ojediněle.
Více než 50 % obnovy je narušeno okusem zvěře, a to
zejména v přestárlém převážně borovém porostu na jihu a
jihovýchodě, kde téměř nedochází k odrůstání nových
jedinců listnatých dřevin. Podobná situace je také v
severní části a téměř po celém území mimo parkovou
úpravu.
Invazní a expanzivní druhy se vyskytují na několika
místech, přičemž zde nepřevažují nad druhy přirozených
společenstev. Ve smíšeném porostu v severní části
přírodní památky roste místy s vyšší pokryvností invazní
netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora), na světlinách
nebo pasekách se rozmáhá expanzivní třtina křovištní
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3

jiné negativní vlivy

3

(Calamagrostis epigejos). V části parkové úpravy a místy i
v lesních porostech se rozmáhají plevelné dřeviny, které
omezují dřeviny domácí i introdukované. Jedná se
především o invazní trnovník akát (Robinia pseudacacia),
škumpu orobincovou (Rhus typhina) a další druhy.
Vzhledem k vysoké návštěvnosti je lokalita znečištěna
jednotlivými odpadky, a to zejména okolo cest a laviček.
Odpadky je zasypána také geomorfologicky cenná
puklinová jeskyňka při JV hranici. V severním okraji území
se nachází menší skládka stavební suti.
Lokalita je velmi často navštěvována turisty a rekreanty,
kteří směřují nejčastěji do parkové části a blízkého okolí.
Dochází zde k vyšlapávání nových stezek, a to místy i přes
floristicky cenné trávníky, v době zrání plodů dochází k
olamování větví stromů, zejména kaštanovníku setého.
Jako negativní lze hodnotit také přítomnost místy zcela
zchátralých historických objektů, které narušují estetiku a
celkový ráz parku.

Obr. 64: Některé plochy byly v minulosti zcela nevhodně
zalesněny smrkem a borovicí lesní, bez jakékoliv příměsi
listnáčů.

Obr. 65: V severním okraji území se nachází menší
skládka stavební suti.
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Tab. 65: Hodnocení péče o PP Lysická obora

dokumentace

5

značení hranic

4

cesty

3

ochranné pásmo

2

omezování vnějších
negativních vlivů

4

Kategorie území:

Přírodní památka

Název území:

Lysická obora

Datum hodnocení:

13. 8. 2009

Existuje platný právní předpis o vyhlášení ZCHÚ. Plán
péče (LACINA, 2001h) je taktéž platný a obsahuje
všechny potřebné náležitosti, kromě tabulky
předpokládaných nákladů podle jednotlivých zásahů.
Plán zásahů a opatření postrádá časový horizont. Na
lokalitě byla provedena celá řada výzkumů, mimo jiné i
inventarizační průzkum vegetačního krytu,
geomorfologie a průzkum herpetologický (viz základní
údaje o lokalitě).
Hranice přírodní památky jsou v terénu dobře
vyznačeny, místy se ale vyskytuje dvojí pruhové
značení, a to především na západní straně hranic.
Průběh starého (nezatřeného) značení se od nově
provedeného o několik metrů, místy i desítek metrů liší,
což může být zavádějící. V blízkosti Lysického zámku v
nejčastěji navštěvované části lokality je instalována
informační tabule, která seznamuje návštěvníky se
základními údaji o Lysické oboře. V blízkosti základní
školy se nacházejí přírodovědné informační tabule pro
žáky školy, které se vztahují k fauně a flóře lokality.
V parkové části lokality dochází k vyšlapávání nových
stezek návštěvníky, a to místy i přes floristicky cenné
trávníky. Zároveň je zde znatelný pozvolný proces
zarůstání cest, navržených v rámci parkové úpravy. V
západní části lokality se nachází poměrně hustá síť
lesních nezpevněných cest, které jsou místy narušené
vlivem pojezdu vozidel.
V ochranném pásmu bylo nalezeno několik
problematických jevů. V jižní a jihozápadní části se
místy hojně vyskytuje trnovník akát a hrozí zde
nebezpečí jeho rozšíření do chráněného území. Dále
je na jihovýchodní straně hranic lokality v ochranném
pásmu instalováno myslivecké zařízení pro
přikrmování zvěře a v jeho blízkosti se zvýšenou
pokryvností roste invazní netýkavka žláznatá
(Impatiens glandulifera), se zvýšenou pokryvností se
zde vyskytuje i náš domácí druh netýkavka nedůtklivá
(Impatiens noli-tangere). V západní části ochranného
pásma převládají smrkové monokultury ve stádiu
kmenoviny. Severní částí ochranného pásma prochází
poměrně frekventovaná silnice, na jihozápadě zabíhá
do ochranného pásma asfaltová cesta, po níž,
navzdory zákazu vjezdu, jezdí vozidla. V
severozápadní části zasahuje do ochranného pásma
orná půda.
Na lokalitě jsou instalovány odpadkové koše, a to v
parkové části úpravy a u rybníčka v jihozápadní části v
ochranném pásmu. Zde je také umístěna cedule se
zákazem vjezdu motorových vozidel, tento zákaz však
není v dostatečné míře respektován. Snahou správce
parku bylo i omezit sešlap vegetace v cenných
lokalitách parkové úpravy návrhem cestní sítě, k
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3

zásahy

4

dosahování cílů ochrany

4

vyšlapávání nových stezek však dochází stále.
Přítomnost informačních tabulí a nově vybudované
naučné stezky přispívá k informovanosti návštěvníků o
významu této cenné lokality a pravděpodobně by
mohlo vést k omezování negativních vlivů vysoké
návštěvnosti (olamování větví, znečišťování odpadky
atd.).
V severní části lokality je instalována oplocenka s
listnatou výsadbou, není však v současnosti funkční,
došlo k uvolnění plotu. V částech lokality, kde je okus
zvěří významným fenoménem (např. přestárlý
převážně borový porost na jihu a jihovýchodě, listnaté
porosty v severní části) by bylo vhodné realizovat
ochranná opatření proti okusu zvěře ve větší míře.
Některé plochy byly v nedávné době zcela nevhodně
zalesněny smrkem nebo borovicí lesní, a to bez
jakékoliv příměsi listnáčů. Na floristicky cenných
lokalitách charakteru xerofilních trávníků v parkové
části lokality je prováděno pravidelné kosení a redukce
dřevin.
V nedávné době byla provedena obnova lipové aleje v
blízkosti Lysického zámku. V části historického parku
byla vybudována naučná stezka, která přispívá k
uvědomělosti návštěvníků o významu lokality a
potenciálně přispívá také ke snížení negativních vlivů
návštěvnosti. Jako negativní zásah lze hodnotit zcela
nevhodně provedené zalesnění některých ploch
smrkem a borovicí lesní. Na floristicky cenných
lokalitách je prováděno pravidelné kosení a redukce
dřevin, místy ale park zarůstá náletovými dřevinami,
které nejsou včas redukovány.
Navržený management významně přispívá k
dosahování cílů ochrany. Známkou aktivní snahy
správce o omezování negativních vlivů je zejména
vybudování naučné stezky, instalace informačních
tabulí, pravidelně prováděný management floristicky
cenných lokalit a provedená údržba lipové aleje.
Problémem ale zůstává zvláště vysoká návštěvnost
lokality turisty a vysoké škody zvěří na obnově. Do
budoucna je třeba zlepšit stav lesních porostů
přeměnou smrkových monokultur na porosty s
přirozenou či přírodě blízkou dřevinnou skladbou.

Obr. 66: V nedávné době byla provedena obnova lipové
aleje v blízkosti Lysického zámku.

Obr. 67: Známkou aktivní snahy správce o omezování
vnějších negativních vlivů je vybudování naučné stezky
a instalace informačních tabulí.
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9
7,5

dokumentace
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Obr. 68: Grafické znázornění výsledného hodnocení PP Louky pod Kulíškem

Rep

Dok

Stav PP Lysická obora je hodnocen jako
průměrný. Zachovalost lesních porostů
byla v minulosti narušena výsadbou
stanovištně
nepůvodních
smrkových
monokultur, navíc byly v nedávně době
některé plochy zcela nevhodně zalesněny
smrkem nebo borovicí lesní. Staré
jírovcové aleje postrádají nutnou údržbu.
Přírodní lesopark ve východní části je na
většině plochy udržován v dobrém stavu,
místy je ale dominantní nálet plevelných
listnáčů, který vytlačuje dřeviny původní i
introdukované.
Přirozená
obnova
listnatých
dřevin
je
významně
poškozována okusem zvěře.

Péče o PP Lysická obora je hodnocena
jako dobrá. Navržený management
významně přispívá k dosahování cílů
ochrany. Problémem ale zůstává zvláště
vysoká návštěvnost lokality turisty a
vysoké škody zvěří na obnově.
K závažným
problematickým
jevům
dochází také v ochranném pásmu. Do
budoucna je třeba zlepšit stav lesních
porostů přeměnou smrkových monokultur
na porosty s přirozenou či přírodě blízkou
dřevinnou skladbou.

Tab. 68: Podrobné hodnocení stavu dokumentace PP Lysická obora
Stav dokumentace
Existuje platný právní předpis nebo rozhodnutí o vyhlášení ZCHÚ:
Byl zpracován inventarizační průzkum pro ZCHÚ:
Byl zpracován plán péče o ZCHÚ:
Plán péče je platný:
Platný plán péče obsahuje dostačujícím způsobem zpracované tyto
části:
- základní identifikační a popisné údaje o ZCHÚ
- předmět ochrany a cíl péče
- rozbor stavu ZCHÚ
- plán zásahů a opatření
- předpokládané náklady podle jednotlivých zásahů
- mapové a jiné přílohy
Součet:
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5

Obr. 69: Mapka lokalizace PP Lysická obora, podkladová vrstva převzata z CENIA,
2010
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Název ZCHÚ:

Nad Berankou

Kód ZCHÚ:

1877

Kategorie ZCHÚ:

Přírodní památka

Zřizovací předpis:

Nařízení č. 17/97 Okresního úřadu Blansko ze dne 2.
dubna 1997: přírodní památka

Kraj:

Jihomoravský kraj

Obec s rozš. působností 3. stupně: Boskovice
Katastrální území:

Černovice

Vojenský újezd:
Velkoplošné ZCHÚ:
Výměra ZCHÚ:

13,0000 ha dle nařízení (LACINA, 2001ch)
10,8907 ha z digitalizace map (LACINA, 2001ch)

Výměra ochranného pásma: není vyhlášeno
(je-li vyhlášeno)

Správce ZCHÚ:

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Plán péče:

platný, na období 1. 1. 2002 – 31. 12. 2011 (LACINA,
2001ch)

Jiná dokumentace:

IP Vegetačního krytu a geomorfologie (LACINA,
HRÁDEK, LACINOVÁ, 1994b)

Předmět ochrany:

Přirozené listnaté suťové lesy s velmi bohatým
bylinným podrostem. Skalní útvary, mrazové sruby,
balvanité sutě.
(LACINA, 2001ch)

Cíl ochrany:

Cílem ochrany je zajištění nerušeného spontánního
vývoje přirozených suťových lesů a postupná přeměna
těch porostních částí, v nichž došlo k nežádoucí
přeměně na porosty s převahou smrku (LACINA,
2001ch).

Poznámka:

Není-li uvedeno jinak, je zdrojem údajů AOPK ČR
(2010)
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současného stavu
území

stupeň

Tab. 69: Hodnocení současného stavu PP Nad Berankou

zachovalost

4

struktura

4

významné druhy

4

reprodukce

4

narušení obnovy

3

invazní a expanzivní druhy

2

Kategorie území:

Přírodní památka

Název území:

Nad Berankou

Datum hodnocení:

13. 8. 2009

Stav území je z hlediska předmětu ochrany nevyhovující
na méně než 30 % plochy. Nevyhovující jsou smrkové
monokultury, které se nacházejí zejména v severní části
lokality a jsou zde uměle vysazeny člověkem na úkor
přirozených listnatých suťových lesů. Dalším problémem je
zarůstání některých částí území invazní netýkavkou
malokvětou (Impatiens parviflora), který místy tvoří
souvisle pokryté plochy a snižuje druhovou diverzitu
bylinného podrostu. S vysokou pokryvností se vyskytuje
také netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere).
Zachovalost lesních společenstev je narušována expanzí
jasanu.
Z hlediska struktury neodpovídá předmětu ochrany
segment smrkové monokultury v severní části přírodní
památky, který zaujímá méně než 20 % plochy. Struktura
přirozených společenstev je narušována expanzí jasanu
ztepilého, bylinné patro je narušováno invazní netýkavkou
malokvětou (Impatiens parviflora).
Bylinný podrost suťového lesa, zejména jeho středové
části, je druhově velice bohatý. Plán péče (LACINA,
2001ch) zde uvádí výskyt řady regionálně vzácných a
ohrožených druhů. Při terénním průzkumu byl u některých
z nich potvrzen výskyt, a to konkrétně u lýkovce
jedovatého (Daphne mezereum), prvosenky jarní (Primula
veris), kyčelnice devítilisté (Dentaria enneaphyllos) a
brslenu bradavičnatého (Euonymus verrucosa). Plán péče
(LACINA, 2001ch) uvádí i další druhy, které zde
pravděpodobně mají příznivé podmínky pro svoji existenci.
Především v okrajových částech lokality se místy rozmáhá
invazní netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora), která
konkuruje původním druhům podrostu.
Na většině plochy území reprodukce probíhá, nejvíce se
zmlazuje jasan ztepilý, který se zde místy chová až
expanzivně (semenáčky nalétávají i do smrkových či
převážně bukových porostů). Dále se hojně zmlazuje javor
mléč, buk lesní, méně javor klen, jilm horský a lípa
velkolistá. V některých částech území nejsou vhodné
podmínky pro reprodukci, a to především v zastíněných
částech velmi hustých převážně bukových porostů a ve
smrkových monokulturách. Na těchto místech se zmlazuje
pouze jasan.
Obnova je poškozována okusem spárkaté zvěře. Míra
narušení závisí na lokalizaci a druhu dřeviny. Velmi silně je
okusem poškozován například převážně jasanový světlý
porost v centrální části, kde se pravděpodobně zvěři dobře
daří. Zde dosahuje poškození až 90 % veškeré obnovy.
Většinou ale míra poškození nepřesáhne 50 %.
Na lokalitě se vyskytuje invazní netýkavka malokvětá
(Impatiens parviflora), která místy tvoří souvisle pokryté,
různě rozsáhlé plochy a převažuje zde nad druhy
přirozených společenstev. Je zastoupena především
v jihovýchodní oblasti a roztroušeně ve středové oblasti
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4

jiné negativní vlivy

4

lokality. Zajímavé je, že se zde spolu s netýkavkou
malokvětou hojně vyskytuje i domácí netýkavka nedůtklivá
(Impatiens noli-tangere), která také pokrývá poměrně
rozsáhlé souvislé plochy. Místy se jako expanzivní dřevina
projevuje jasan ztepilý.
Území přírodní památky je znečištěno pouze jednotlivými
odpadky v okolí cest.
V blízkosti studované lokality se na severu nachází
frekventovaná komunikace vedoucí z Hodonína u Kunštátu
do Štěpánova nad Svratkou. Tato silnice je vzdálená od
hranice přírodní památky asi 100 m. Na chráněné území
tak doléhá jednak hluk projíždějících aut a také znečištění
výfukovými plyny. Na území přírodní památky dosud nebyl
odstraněn starý plot, který dříve pravděpodobně ohrazoval
oplocenku.

Obr. 70: Zachovalost lesních suťových společenstev je
narušována expanzí jasanu.

Obr. 71: Ïnvazní netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora)
a domácí druh netýkavka nedůtklivá (Inpatiens noli-tangere)
společně zabírají poměrně velké plochy.
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Tab. 70: Hodnocení péče o PP Nad Berankou

dokumentace

5

značení hranic

4

cesty

3

ochranné pásmo

4

omezování vnějších
negativních vlivů

5

péče o obnovu

3

zásahy

3

Kategorie území:

Přírodní památka

Název území:

Nad Berankou

Datum hodnocení:

13. 8. 2009

Byl zpracován podrobný plán péče (LACINA, 2001ch),
který je v současnosti platný. Taktéž existuje platný
právní předpis o vyhlášení ZCHÚ. Jediným
nedostatkem plánu péče je absence tabulky
předpokládaných nákladů podle jednotlivých zásahů,
plán zásahů a opatření navíc postrádá bližší časový
horizont. Na lokalitě byl proveden inventarizační
průzkum vegetačního krytu a geomorfologie (LACINA,
HRÁDEK, LACINOVÁ, 1994b).
Vyznačení lokality v terénu je provedeno velmi
přehledně, jediným nedostatkem je snad jen to, že na
některých hraničních stromech nebylo zatřeno staré
pruhové značení. Není zde instalována informační
tabule, která však na této málo navštěvované lokalitě
není nezbytně potřebná.
Přibližně středem přírodní památky prochází zpevněná
lesní odvozní cesta, která rozděluje centrální cennou
část a je částečnou migrační bariérou pro organismy.
Jižní hranici lemuje silnice vedoucí z Hodonína u
Kunštátu do Chlébského, která však není často
frekventovaná. Jiné cesty se na území nevyskytují.
Problematická je především lesní odvozní cesta ve
středové části.
V ochranném pásmu se místy vyskytují smrkové
monokultury, zejména v severovýchodní části, v menší
míře se nacházejí i v jiných částech ochranného
pásma. Do ochranného pásma zasahuje i silnice
vedoucí z Hodonína u Kunštátu do Chlébského, která
však není příliš frekventovaná.
Z okolí nepůsobí na území téměř žádné negativní vlivy.
Jediným nedostatkem je přítomnost komunikací s
pojezdem vozidel, což ale má na předmět ochrany jen
velmi mírný dopad.
Na lokalitě nebyla realizována žádná opatření na
ochranu obnovy. Míra poškození obnovy většinou
nepřesáhne 50 %, lokálně ale dosahuje velmi vysokých
hodnot. V těchto místech by tedy bylo dobré zvážit
provedení vhodných opatření pro ochranu a podporu
dřevin přirozené druhové skladby.
Na území přírodní památky nebyly v nedávné době
realizovány žádné zásahy. Bylo by ale vhodné
směřovat management zásahů k péči o obnovu
přirozených listnatých suťových lesů s cílem zajištění
trvalé existence těchto porostů, které jsou zde
předmětem ochrany. V současné době se v části
porostu stal dominantní expanzivní jasan. Měly by tedy
být provedeny zásahy pro podporu obnovy buku a
ostatních listnatých dřevin, aby nedošlo postupem času
k úplnému zaplavení lokality jasanem. Výhledově by
byla vhodná také přeměna segmentu smrkových
monokultur na převážně bukové porosty.
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Obr. 72: Na některých hraničních stromech dosud nebylo
zatřeno staré pruhové značení. Staré značení se od
nového (narozdíl od jiných území Kunštátska) neliší.
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Tab. 72: Hodnocení péče o území

stupeň

Tab. 71: Hodnocení současného stavu území

Obr. 73: Přibližně středem přírodní památky prochází
zpevněná lesní odvozní cesta, která rozděluje centrální
cennou část a je částečnou migrační bariérou pro
organismy.

stupeň

dosahování cílů ochrany

V dosahování cílů ochrany existují středně významné
nedostatky. Suťová společenstva vynikají bohatostí
bylinného podrostu, je zde ale potenciální hrozba v
podobě invazní netýkavky malokvěté (Impatiens
parviflora). Zachovalost lesních suťových společenstev
je narušována expanzí jasanu a zde by bylo třeba
provést zásahy pro podporu obnovy ostatních
listnatých dřevin, aby nedošlo k úplnému zaplavení
lokality jasanem.
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Obr. 74: Grafické znázornění výsledného hodnocení PP Nad Berankou

Stav PP Nad Berankou je hodnocen jako
dobrý, ovšem na hranici k průměrnému.
Předmět ochrany je ohrožen jednak
přítomností
stanovištně
nepůvodních
smrkových monokultur a jednak dalšími
vlivy, jako je šíření invazních a
expanzivních druhů podrostu, expanze
jasanu ztepilého a zvýšené narušení
přirozené obnovy okusem zvěře.
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Péče o PP Nad Berankou je hodnocena jako
dobrá na hranici s průměrnou. Problémem
péče o PP je především absence zásahů za
účelem zajištění trvalé existence suťových
listnatých porostů. Suťová společenstva
vynikají bohatostí bylinného podrostu, je
zde ale potenciální hrozba v podobě podobě
invazní netýkavky malokvěté (Impatiens
parviflora). Zachovalost lesních suťových
společenstev je narušována expanzí jasanu.

Tab. 73: Podrobné hodnocení stavu dokumentace PP Nad Berankou
Stav dokumentace
Existuje platný právní předpis nebo rozhodnutí o vyhlášení ZCHÚ:
Byl zpracován inventarizační průzkum pro ZCHÚ:
Byl zpracován plán péče o ZCHÚ:
Plán péče je platný:
Platný plán péče obsahuje dostačujícím způsobem zpracované tyto
části:
- základní identifikační a popisné údaje o ZCHÚ
- předmět ochrany a cíl péče
- rozbor stavu ZCHÚ
- plán zásahů a opatření
- předpokládané náklady podle jednotlivých zásahů
- mapové a jiné přílohy
Součet:

ano

ne

5

Obr. 75: Mapka lokalizace PP Nad Berankou, podkladová vrstva převzata z CENIA,
2010
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Název ZCHÚ:

Nad horou

Kód ZCHÚ:

1864

Kategorie ZCHÚ:

Přírodní rezervace

Zřizovací předpis:

Vyhláška č. 9/96 Okresního úřadu Žďár nad Sázavou
ze dne 8. listopadu 1996

Kraj:

Jihomoravský kraj

Obec s rozš. působností 3. stupně: Tišnov
Katastrální území:

Nedvědice pod Pernštejnem, Černvír

Vojenský újezd:
Velkoplošné ZCHÚ:
Výměra ZCHÚ:

42,3404 ha (PIŠTĚK, 2005)

Výměra ochranného pásma: 4,53 ha (PIŠTĚK, 2005)
(je-li vyhlášeno)

Správce ZCHÚ:

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Plán péče:

platný, na období 2006 – 2011 (PIŠTĚK, 2005)

Jiná dokumentace:
Předmět ochrany:

Posláním přírodní rezervace je ochrana zachovalého
komplexu přírodě blízkých až přirozených smíšených
a listnatých lesních porostů na příkrých skeletnatých
svazích s typickým bylinným podrostem (PIŠTĚK,
2005).

Cíl ochrany:

Posláním chráněného území je uchovat přírodě blízké
až přirozené lesní společenstvo smíšeného lesa a
skeletnatých svahů s typickým bylinným podrostem
(PIŠTĚK, 2005).

Poznámka:

Není-li uvedeno jinak, je zdrojem údajů AOPK ČR
(2010)
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Hodnocení
současného stavu
území

stupeň

Tab. 74: Hodnocení současného stavu PR Nad horou

zachovalost

4

struktura

4

významné druhy

n

reprodukce

4

narušení obnovy

4

invazní a expanzivní druhy

3

Kategorie území:

Přírodní rezervace

Název území:

Nad horou

Datum hodnocení:

2. 10. 2009

Z hlediska předmětu ochrany lze převážnou část
rezervace považovat za zachovalou. Jedná se o rozsáhlý
zachovalý komplex listnatých a smíšených lesů s typickým
bylinným podrostem. V některých částech, zejména
v jižním cípu území však byla v minulosti přírodě blízká
společenstva listnatého lesa nahrazena společenstvy se
zastoupením stanovištně nepůvodních druhů, jedná se o
borovici černou, trnovník akát, smrk ztepilý a modřín
opadavý. Přítomnost těchto druhů neodpovídá cílům
ochrany a je tedy třeba je z dřevinné skladby postupně
odstraňovat.
Většina lesních porostů svojí druhovou, prostorovou i
věkovou strukturou odpovídá struktuře přírodě blízkého až
přirozeného lesa. Této struktuře ale neodpovídá
přítomnost stanovištně nepůvodních druhů, které sem byly
v minulosti uměle vysazeny. Jedná se o borovici černou,
trnovník akát, smrk ztepilý a modřín opadavý. Souvislá
struktura lesních porostů je také narušena průsekem pod
elektrickým vedením, který prochází napříč rezervací a kde
je třeba trvale udržovat vegetaci v nízké výšce.
Kritérium nebylo hodnoceno z důvodu nedostatku
informací. Na lokalitě dosud nebyl proveden žádný
botanický inventarizační průzkum. Při terénním šetření
nebyly objeveny žádné druhy zvláště chráněné, pouze
druhy typické pro daný typ lesních společenstev (Hepatica
nobilis, Asarum europaeum, Lathyrus vernus, Carex
digitata, Pulmonaria obscura, Sedum acre).
Reprodukce většiny druhů přirozených lesních
společenstev je dostatečná, nepříznivé podmínky jsou
převážně pouze na plochách s dominancí nepůvodních
jehličnanů, kde je často vysoký zástin a pro přirozenou
obnovu tak nejsou vhodné podmínky. V místech, kde se
vyskytuje invazní trnovník akát, dochází k postupnému
vytlačování druhů přirozeného listnatého lesa a k invazi
akátu.
Přirozená obnova lesních společenstev je narušována
okusem zvěří, poškozeno je méně než 30 % mladých
stromků. Nejvíce je okusem narušena část rezervace v
horních partiích svahu, kde se zvěř pravděpodobně častěji
zdržuje.
V severní části lokality je místy do porostů přirozené
dřevinné skladby přimíšen invazní trnovník akát, který
představuje potenciální riziko zaplavení části území a
vytlačení druhů původní dřevinné skladby. Na okraji
smrkové monokultury v severovýchodní části lokality se
vyskytuje a postupně šíří populace invazní netýkavky
žláznaté (Impatiens glandulifera). V těsné blízkosti přírodní
rezervace při její severní hranici se na břehu řeky Svratky
vyskytuje invazní křídlatka japonská (Reynoutria japonica),
která by se postupem času mohla na chráněné území
rozšířit.
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skládky a odpad

4

jiné negativní vlivy

4

Území je znečištěno pouze jednotlivými odpadky, a to
jednak v okolí modře značené turistické cesty, která
prochází skrz rezervaci a jednak v okolí cesty, lemující
západní hranici a v blízkosti rekreačních chat.
Napříč územím přírodní rezervace prochází průsek s
elektrickým vedením, kde je třeba udržovat vegetaci v
nízké výšce a je tak narušena celistvost lesních komplexů.
Vzhledem k blízkosti sídla (obec Nedvědice) a také
rekreačních chat v údolí řeky Svratky je lokalita často
navštěvována turisty a rekreanty, kteří chodí mimo
značené cesty, znečišťují území odpadky a často také
houbaří. Cesta, která lemuje západní hranici lokality, je
používána jako přístupová cesta k rekreačním chatám v
údolí a je tedy často využívána pro pojezd vozidel.

Obr. 76: Souvislý komplex lesních porostů je narušen
průsekem pod elektrickým vedením.

Obr. 77: Cesta lemující západní hranici lokality je
používána jako přístupová cesta k rekreačním chatám a
je často používána pro pojezd vozidel.
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Tab. 75: Hodnocení péče o PR Nad horou

dokumentace

5

značení hranic

4

cesty

4

ochranné pásmo

3

omezování vnějších
negativních vlivů

4

Kategorie území:

Přírodní rezervace

Název území:

Nad horou

Datum hodnocení:

2. 10. 2009

Plán péče (PIŠTĚK, 2005) je platný, byl zpracován v
dostatečném rozsahu a poskytuje všechny potřebné
informace o ZCHÚ. Existuje platný právní předpis o
vyhlášení ZCHÚ. Inventarizační průzkumy zatím na
lokalitě nebyly provedeny, jsou pouze navrženy ke
zpracování ve stávajícím plánu péče.
Značení hranic je v terénu provedeno pomocí tabulí s
malým státním znakem a pruhového značení na
stromech. Potřebná Informační tabule není
instalována. Značení pomocí cedulí s malým státním
znakem by bylo třeba v blízkosti rekreačních chat
obnovit, některé cedule zde byly odcizeny. Pruhové
značení na stromech je provedeno kvalitně; jediným
nedostatkem, který byl zjištěn je, že u dvou stromů v
severovýchodní části došlo k přetočení pruhů, takže
není jasné, kterým směrem je chráněné území a
kterým ochranné pásmo.
Síť cest má pouze mírný negativní vliv na předmět
ochrany. Územím napříč prochází modře značená
turistická cesta, která je velmi úzká a nepůsobí
vážnější zásah do lesních ekosystémů. Větší zátěž pro
lokalitu představuje spíše cesta lemující západní
hranici lokality, po které jezdí vozidla a dochází tak k
rušení živočichů hlukem.
Jedním z problémů ochranného pásma je výskyt
invazních druhů rostlin, konkrétně křídlatky japonské v
údolí řeky Svratky a netýkavky žláznaté (Impatiens
glandulifera), která se také místy hojně vyskytuje v
údolí Svratky a navíc i v jihovýchodní části ochranného
pásma. Tyto rostliny by se v budoucnu mohly rozšířit i
na území přírodní rezervace. Na severu zabíhá do
části ochranného pásma silniční komunikace; hluk
projíždějících aut může způsobovat rušení zvěře. Do
jihovýchodní části ochranného pásma zasahují
rekreační chatky. Na severu navazuje přímo na hranici
rezervace pastvina pro krávy, která je využívána
extenzivně a nedochází tedy k závažným negativním
vlivům na předmět ochrany. Lesní porosty ochranného
pásma jsou často tvořeny monokulturami zde
nepůvodního smrku.
Z širšího okolí působí na předmět ochrany pouze vlivy
s mírnými negativními důsledky. Problematická je
poměrně vysoká návštěvnost lokality, související s
blízkostí obce Nedvědice a rekreačních chat v údolí
řeky Svratky a také přítomnost cesty na západní
hranici rezervace, která je v souvislosti s rekreačními
aktivitami chatařů používána pro pojezd vozidel.
Vhodné by bylo alespoň instalovat v okolí chat cedule
vysvětlující význam lokality a zakazující chůzi mimo
značené cesty, sběr lesních plodů, hub a podobně.
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3

dosahování cílů ochrany

3

Na lokalitě nebyla realizována žádná opatření na
ochranu obnovy, což je vzhledem k výši poškození
(méně než 30 % mladých stromků) únosné. Nejvíce je
okusem narušena část rezervace v horních partiích
svahu, kde se zvěř pravděpodobně častěji zdržuje.
Některé potřebné zásahy dosud nebyly realizovány.
Bylo by třeba z lesních porostů postupně odstraňovat
nepůvodní dřeviny, především borovici černou,
trnovník akát, smrk ztepilý a modřín opadavý a
nahrazovat je přirozenou obnovou dřevin listnatých
společenstev potenciální přirozené vegetace. Bylo by
také třeba provést zásahy pro snížení negativních
důsledků vysoké návštěvnosti, často spojené se
sběrem hub a chůze mimo cesty.
I když je přírodní rezervace v poměrně dobrém stavu,
existují v dosahování cílů ochrany určité nedostatky. S
předmětem ochrany se neslučuje přítomnost
nepůvodních druhů dřevin (invazní akát, modřín,
borovice černá a místy i rozsáhlejší porosty smrku),
potenciální hrozbu představují také invazní druhy bylin,
které se nacházejí jak v rezervaci, tak i v jejím
bezprostředním okolí. Vzhledem k blízkosti sídla a
rekreačních chat by bylo třeba také provést opatření ke
snížení negativních důsledků zvýšené návštěvnosti.

Obr. 78: Jedním z nedostatků ochranného pásma je
výskyt invazních druhů rostlin, konkrétně křídlatky
japonské v údolí řeky Svratky.

Obr. 79: S předmětem ochrany se neslučuje přítomnost
stanovištně nepůvodních druhů dřevin.
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Obr. 80: Grafické znázornění výsledného hodnocení PP Nad Horou
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Stav PR Nad horou je hodnocen jako
dobrý, na většině území je předmět
ochrany zachován. Problematický je ale
výskyt stanovištně nepůvodních druhů
dřevin (smrk ztepilý, borovice černá,
modřín opadavý a trnovník akát) a
invazních
druhů
rostlin,
zejména
netýkavky žláznaté a křídlatky japonské.
Souvislost lesních porostů byla porušena
průsekem pod elektrickým vedením,
problematická je také západní část lokality,
kde se nacházejí rekreační chaty a dochází
k mírným negativním vlivům na předmět
ochrany.

Péče o PR Nad horou je hodnocena jako
dobrá
na
hranici
s
průměrnou.
Problematické je jednak ochranné pásmo,
kde dochází k mírným negativním vlivům
na předmět ochrany a také absence
potřebných zásahů v lesních porostech za
účelem odstranění stanovištně nepůvodních
dřevin. Potenciální hrozbu představují také
invazní druhy bylin, které se nacházejí jak
v rezervaci, tak i v jejím bezprostředním
okolí. Nedostatkem dokumentace PR je, že
zatím nebyl proveden žádný inventarizační
průzkum.

Tab. 78: Podrobné hodnocení stavu dokumentace PR Nad horou
Stav dokumentace
Existuje platný právní předpis nebo rozhodnutí o vyhlášení ZCHÚ:
Byl zpracován inventarizační průzkum pro ZCHÚ:
Byl zpracován plán péče o ZCHÚ:
Plán péče je platný:
Platný plán péče obsahuje dostačujícím způsobem zpracované tyto
části:
- základní identifikační a popisné údaje o ZCHÚ
- předmět ochrany a cíl péče
- rozbor stavu ZCHÚ
- plán zásahů a opatření
- předpokládané náklady podle jednotlivých zásahů
- mapové a jiné přílohy
Součet:
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Obr. 81: Mapka lokalizace PP Nad Horou, podkladová vrstva převzata z CENIA, 2010
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Název ZCHÚ:

Park Letovice

Kód ZCHÚ:

1809

Kategorie ZCHÚ:

Přírodní památka

Zřizovací předpis:

Nařízení č. 6/96 Okresního úřadu Blansko ze dne
20. 2. 1996

Kraj:

Jihomoravský kraj

Obec s rozš. působností 3. stupně: Boskovice
Katastrální území:

Letovice

Vojenský újezd:
Velkoplošné ZCHÚ:
Výměra ZCHÚ:

23,1487 ha (SCHNEIDER, 2004)

Výměra ochranného pásma: není vyhlášeno
(je-li vyhlášeno)

Správce ZCHÚ:

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Plán péče:

platný, na období 2005–2014 (SCHNEIDER, 2004)

Jiná dokumentace:

Floristický a dendrologický průzkum (KOBLÍŽEK,
ÚRADNÍČEK, 1996)
Odborné podklady pro inovaci PP (LACINA A KOL.,
2002)

Předmět ochrany:

Zachování mozaiky přírodně krajinářského celku
obklopující zámecký areál. Zámek a přidružené
stavby, park, lesní společenstva a protékající řeka tvoří
pozoruhodný segment krajiny s vysokou krajinářskou
a ekologickou hodnotou.
(SCHNEIDER, 2004)

Cíl ochrany:

Zachování unikátní mozaiky přírodně krajinářského
prostředí (SCHNEIDER, 2004).

Poznámka:

Není-li uvedeno jinak, je zdrojem údajů AOPK ČR
(2010)
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Hodnocení
současného stavu
území

stupeň

Tab. 79: Hodnocení současného stavu PP Park Letovice

zachovalost

4

struktura

5

významné druhy

n

reprodukce

4

narušení obnovy

5

invazní a expanzivní druhy

3

skládky a odpad

3

jiné negativní vlivy

3

Kategorie území:

Přírodní památka

Název území:

Park Letovice

Datum hodnocení:

3. 8. 2009

Předmět ochrany je na většině území zachován, pouze
místně dochází k drobným narušením, která zachovalost
poškozují. Jedná se zejména o východní hranici, která je
problematická z hlediska znečištění a skládek a dále o
nivu a část svahu ve střední části území, kde dochází
místy k silné ruderalizaci a zarůstání invazní netýkavkou
malokvětou.
Mozaika přírodně krajinářského celku je zachována.
Celkově tvoří území svojí rozmanitou strukturou (zámek a
objekty v okolí zámku, část svahu s parkovou úpravou,
mezofilní louky, extenzivně využívané zahrady a sady a
vodní tok s přilehlou nivou) cennou a zajímavou část
krajiny.
Na území přírodní památky se nenacházejí zvláště
chráněné druhy ve smyslu vyhlášky č. 395/1992 Sb.
Z toho důvodu nebylo kritérium hodnoceno.
V lesních částech území k reprodukci dochází (jižní a
západní část), nejvíce se zmlazuje jasan ztepilý, hojně ale
také javor klen, javor mléč, buk lesní, lípa srdčitá a také
invazní trnovník akát. V části parkové úpravy jsou
prováděny výsadby nových dřevin. Jasan se místy
projevuje expanzivně.
Nebyla zjištěna žádná skutečnost, která by přímo či
nepřímo narušovala obnovu dřevin.
V jižní části území místy souvislý výskyt netýkavky
malokvěté (Impatiens parviflora), která se navíc
roztroušeně vyskytuje po celé ploše. V okolí řeky Svitavy
se nachází malé populace křídlatky japonské (Fallopia
japonica) a netýkavky žláznaté (Impatiens glandulifera). V
okolí nivy se jako invazní projevuje i trnovník akát, který je
třeba důsledně likvidovat. V části parkové úpravy se často
s vysokou pokryvností vyskytuje bršlice kozí noha
(Aegopodium podagraria), okolo cest a na znečištěných
místech dominuje kopřiva dvoudomá (Urtica dioica).
Okolo téměř všech cest, které procházejí Letovickým
parkem, se nacházejí jednotlivé odpadky, a to místy ve
větším množství. Problematická je jihovýchodní část
území, kde sousedí hranice přírodní památky s domky a
zahrádkami. Nacházejí se zde nemalé plochy znečištěné
skládkami a skladišti stavebního materiálu. Část půdy je
znečištěna skleněnými a keramickými střepy.
Velká plocha okrajových částí je postižena hlukem a
znečištěním z frekventovaných silnic (zejména východní a
západní strana). Je zde vysoká návštěvnost a díky
přítomnosti objektu Kynologického klubu také zvýšený
pohyb návštěvníků se psy. Při východní hranici byl zjištěn
pohyb slepic uvnitř chráněné lokality.
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Obr. 82: V jižní části území byl místy zjištěn souvislý
výskyt netýkavky malokvěté (Impatiens parviflora).

Obr. 83: Z hlediska znečištění je problematická
především jihovýchodní část území, kde jsou i nemalé
plochy znečištěné skládkami a skladišti stavebního
materiálu.
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Hodnocení péče
o území

stupeň

Tab. 80: Hodnocení péče o PP Park Letovice

dokumentace

5

značení hranic

4

cesty

3

ochranné pásmo

2

omezování vnějších
negativních vlivů

4

péče o obnovu

5

zásahy

4

dosahování cílů ochrany

4

Kategorie území:

Přírodní památka

Název území:

Park Letovice

Datum hodnocení:

3. 8. 2009

Existuje platný právní předpis i platný plán péče
(SCHNEIDER, 2004), který obsahuje všechny důležité
části. Na lokalitě byl zpracován dendrologický a
floristický průzkum (KOBLÍŽEK, ÚRADNÍČEK, 1996) a byly
zpracovány odborné podklady pro inovaci plánu péče
(LACINA A KOL., 2002).
Pruhové značení je řádně provedeno, je přehledné a
lze se podle něj dobře orientovat. Stejně tak tabule s
malým státním znakem jsou vhodně situovány a
udržovány v dobrém stavu. V nedávné době byla
nainstalována při východní hranici informační tabule,
která obsahuje především informace o tom, co je na
lokalitě zakázáno. Tato tabule je ale ve špatném stavu,
zčásti nečitelná. Bylo by proto vhodné provést její
údržbu a zároveň umístit na lokalitu další informační
tabuli, která by návštěvníkům vysvětlovala význam této
cenné části krajiny.
Přírodní památka je protkána velmi hustou cestní sítí.
Jedná se většinou o cesty nezpevněné, hliněné, ne
příliš široké, které nemají výrazný negativní vliv na
předmět ochrany. Místy je cestní síť přehoustlá. Bylo
by vhodné usměrnit pohyb návštěvníků na vybrané
cesty a ostatní postupně vyrušit. Po východní a
západní hranici prochází velmi frekventované silnice,
které jsou zdrojem hluku a znečištění.
Velká část ochranného pásma je tvořena
frekventovanými silnicemi, které jsou zdrojem hluku a
znečištění. Část je tvořena zahrádkami soukromníků,
při jihovýchodním okraji s výskytem skládek. Část
ochranného pásma tvoří také zámecký areál, zde nebyl
zjištěn žádný problematický vliv na předmět ochrany.
Po celé části parkové úpravy, kde je největší
koncentrace návštěvníků, byly instalovány odpadkové
koše, a to v dostatečné míře. V jihovýchodní části byla
v minulosti odstraněna část skládek, část zde ale
pravděpodobně zůstala, nebo byla nově založena.
V minulosti byl likvidován nálet akátu, tím došlo k
podpoře růstu obnovy domácích dřevin. Narušení
obnovy je zde pouze bez většího významu.
Je prováděna pravidelná údržba parkové části, sečení
luk a starého sadu v severní části, v minulosti byl
odstraněn nálet akátu a byly likvidovány staré skládky.
Byla provedena také obnova sadu ve střední části
lokality, sad je pravidelně extenzivně obhospodařován.
Navíc by měl být prováděn pravidelný sběr odpadků a
měla by být snížena hustota cestní sítě.
V dosahování cílů ochrany existují pouze drobné
nedostatky. Bylo by potřeba vyřešit situaci se
znečištěním v jihovýchodní části, ruderalizaci svahu
pod hradem a zejména nivy a snížit hustotu cestní sítě.
Vhodné by bylo také instalovat informační tabuli u řeky
Svitavy. Péče o PP přispívá k plnění cílů ochrany.
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Obr. 84: Velká část ochranného pásma je tvořena
frekventovanými silnicemi, které jsou zdrojem hluku a
znečištění.

Obr. 85: Pravidelně je prováděna údržba sadu ve střední
části lokality.
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Tab. 82: Hodnocení péče o území

stupeň

Tab. 81: Hodnocení současného stavu území

dokumentace
značení hranic
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Obr. 86: Grafické znázornění výsledného hodnocení PP Park Letovice
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Stav PP Park Letovice je hodnocen jako
dobrý, mozaika přírodně krajinářského
celku je zachována. Hlavní problémy
lokality souvisejí s její návazností na obec
Letovice a s vysokou návštěvností, území
je znečištěno odpadky a menšími
skládkami a je narušováno hlukem a
znečištěním z přilehlých silničních
komunikací. Lokalita je ohrožena také
invazí netýkavky malokvěté a dalších
druhů.

Péče o PP Park Letovice je hodnocena
jako dobrá. Celkově lze konstatovat, že
péče o přírodní památku významně
přispívá k plnění cílů ochrany, existují zde
však určité nedostatky. Ochranné pásmo
není v dostatečné míře respektováno,
velká část je tvořena frekventovanými
silnicemi, v jihovýchodní části se
vyskytují skládky. Cestní síť je velmi
hustá a bylo by třeba pohyb návštěvníků
usměrnit pouze na vyznačené trasy.

Tab. 83: Podrobné hodnocení stavu dokumentace PP Park Letovice
Stav dokumentace
Existuje platný právní předpis nebo rozhodnutí o vyhlášení ZCHÚ:
Byl zpracován inventarizační průzkum pro ZCHÚ:
Byl zpracován plán péče o ZCHÚ:
Plán péče je platný:
Platný plán péče obsahuje dostačujícím způsobem zpracované tyto
části:
- základní identifikační a popisné údaje o ZCHÚ
- předmět ochrany a cíl péče
- rozbor stavu ZCHÚ
- plán zásahů a opatření
- předpokládané náklady podle jednotlivých zásahů
- mapové a jiné přílohy
Součet:
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Obr. 87: Mapka lokalizace PP Park Letovice, podkladová vrstva převzata z CENIA,
2010
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Název ZCHÚ:

Ploník

Kód ZCHÚ:

1065

Kategorie ZCHÚ:

Přírodní rezervace

Zřizovací předpis:

Vyhláška okresního národního výboru v Blansku ze
dne 14. října 1988: chráněný přírodní výtvor
Nařízení č. 1/99 Okresního úřadu Blansko ze dne 22.
března 1999: přírodní rezervace

Kraj:

Jihomoravský kraj

Obec s rozš. působností 3. stupně: Boskovice
Katastrální území:

Černovice, Tasovice

Vojenský újezd:
Velkoplošné ZCHÚ:
Výměra ZCHÚ:

25,9704 ha dle nařízení (LACINA, 2001i)
25,9704 ha dle digitalizace map (LACINA, 2001i)

Výměra ochranného pásma: není vyhlášeno
(je-li vyhlášeno)

Správce ZCHÚ:

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Plán péče:

platný, na období 1. 1. 2002 – 21. 12. 2011 (LACINA,
2001i)

Jiná dokumentace:

Ochranářské mapování (LÁZNIČKA, 1990)
IP Botanický (HANUŠOVÁ, 1993)
IP Vyšší rostliny, mechorosty, houby (SUTORÝ,
DĚDEČKOVÁ, VÁGNER, 1996)
Přehled a vyhodnocení technických zásahů za období
1995-2001 (MLATEČEK, 2001)

Předmět ochrany:

V rámci Sýkořské hornatiny nejrozsáhlejší segment
mokřadních a rašeliništních společenstev s výskytem
řady zvláště chráněných a regionálně vzácných a
ohrožených druhů – vachty trojlisté (Menyanthes
trifoliata), všivce ladního (Pedicularis sylvatica),
bledule jarní (Leucojum vernum), plavuně pučivé
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(Lycopodium annotinum), stařince potočního
(Tephroseris crispa), kozlíku dvoudomého (Valeriana
dioica), suchopýru širolistého (Eriophorum
latifolium), celé řady ostřic (Carex spp.) aj. (LACINA,
2001i).

Cíl ochrany:

Cílem ochrany je především zachovat pestrou mozaiku
travinobylinných mokřadních i rašeliništních
společenstev, postupně zanikajících rozvojem
monocenóz vysokých trav a živelným náletem dřevin
(LACINA, 2001i).

Poznámka:

Není-li uvedeno jinak, je zdrojem údajů AOPK ČR
(2010)
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Hodnocení
současného stavu
území

stupeň

Tab. 84: Hodnocení současného stavu PR Ploník

zachovalost

1

struktura

1

významné druhy

n

reprodukce

2

narušení obnovy

2

Kategorie území:

Přírodní rezervace

Název území:

Ploník

Datum hodnocení:

31. 10. 2009

V minulosti došlo na částech území, která nejsou
podmáčená, k nežádoucí přeměně původně jedlobukových
porostů na smrkové monokultury různého stáří. Tyto
monokultury zabírají více než 2/3 území, což se naprosto
neslučuje s principy ochrany přírody na stanovišti. Dalším
problémem je, že cenné podmáčené části rezervace
postupně zarůstají živelným náletem monocenóz vysokých
trav – především třtiny křovištní a rákosu obecného. Tyto
druhy svou rychlou expanzí vytlačují cenné heliofilní druhy,
které se zde vyskytují.
Struktura lesních porostů z převážné části není vyhovující.
Jedná se o smrkové monokultury různého stáří, které jsou
druhově, věkově i prostorově rozrůzněny pouze
minimálně. Přítomnost smrku je žádoucí pouze na vlhkých
a podmáčených místech, kde jsou výhledovým cílem
porosty rašeliníkových jedlových smrčin a smrkových olšin,
může být také přimíšen v porostech bukových jedlin a
smrkojedlových bučin. Rozsáhlé monokultury ale nejsou
přípustné. V části rezervace s výskytem luk a rybníků není
struktura společenstev ideální, dochází k zarůstání těchto
lokalit náletem třtiny, rákosu a náletových dřevin.
Plán péče (LACINA, 2001i) uvádí velké množství druhů
zvláště chráněných a regionálně vzácných a ohrožených,
dále ale také uvádí, že velká část těchto druhů postupně
ustupuje vysokému tlaku náletových dřevin a trav. Dochází
tak k pravděpodobnému úbytku zvláště chráněných a
významných druhů na tomto stanovišti. V minulosti byla
luční vlhká a podmáčená společenstva kosena a pasena
(LACINA, 2001i), s ukončením obhospodařování však došlo
k rozvoji náletových dřevin a trav a k potlačování řady
vzácných heliofilních druhů. Ze zvláště chráněných druhů
živočichů uvádí plán péče (LACINA, 2001i) výskyt ořešníka
kropenatého (Nucifraga caryocatactes), který při terénním
průzkumu nebyl zaznamenán. Kritérium nebylo hodnoceno
z důvodu nedostatku přesných informací ohledně úbytku
zvláště chráněných druhů lokality.
V lesních porostech se na světlejších místech poměrně
hojně zmlazuje smrk, stejně tak obnova listnatých dřevin
(olše lepkavá a šedá, jeřáb ptačí, buk lesní, bříza bělokorá,
vrby) je zastoupena v dostatečné míře. Hodnotíme-li
reprodukci zvláště chráněných a regionálně vzácných a
ohrožených druhů, které jsou zde předmětem ochrany,
nelze považovat stávající stav za uspokojivý, většina
heliofilních druhů pravděpodobně ustupuje náletovým
dřevinám a rychle se šířícím monocenózám trav.
V lesních porostech je obnova listnatých dřevin
poškozována okusem zvěře, poškozeno je asi 30–40 %
mladých stromků. Reprodukce zvláště chráněných a
regionálně vzácných a ohrožených druhů mokřadních a
rašeliništních společenstev je v důsledku absence
obhospodařování významně narušována expanzí trav a
náletových dřevin.
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Hlavními expanzivními druhy této lokality jsou třtina
křovištní (Calamagrostis epigejos) a rákos obecný
(Phragmites australis). Třtina se roztroušeně vyskytuje
téměř po celém chráněném území, zvláště však na
vlhkých a podmáčených stanovištích, kde tvoří místy
rozsáhlé souvislé porosty a je zde zcela dominantní.
Obdobně se chová také expanzivní rákos, který ale
celkově zabírá menší plochu a je rozšířen pouze ve vodou
ovlivněné části rezervace.
Ve východní části rezervace je v blízkosti cesty uložena
hromada plastových odpadků, některé z nich byly větrem
rozehnány a jsou roztroušeny po okolí. V okolí cest a
rybníků byl zjištěn výskyt odpadků.
Lokalita je často navštěvována turisty a také houbaři.
Přímo na území přírodní rezervace se nachází myslivecké
zařízení pro přikrmování zvěře, což je z důvodu zvyšování
trofnosti půdy a zvýšeného poškození obnovy zvěří
považováno za nežádoucí. Lesní cesta v severní části
lokality má značně narušený povrch vlivem pojezdu
lesnických strojů, může zde docházet k erozním jevům.

Obr. 88: Ve vodou ovlivněné části lokality se rychle šíří
expanzivní rákos obecný (Phragmites australis).

Obr. 89: Ve východní části rezervace je v blízkosti cesty
uložena hromada plastových odpadků.

Obr. 90: V mechovém patru rašeliništní vegetace se
často vyskytuje ploník obecný (Polytrichium commune).

Obr. 91: Rybník ve středové části dokresluje krajinný ráz
lokality.
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Hodnocení péče
o území

stupeň

Tab. 85: Hodnocení péče o PR Ploník

dokumentace

5

značení hranic

4

cesty

4

ochranné pásmo

3

omezování vnějších
negativních vlivů

4

péče o obnovu

2

zásahy

2

Kategorie území:

Přírodní rezervace

Název území:

Ploník

Datum hodnocení:

31. 10. 2009

Existuje platný právní předpis o vyhlášení ZCHÚ. Plán
péče (LACINA, 2001i) je taktéž platný a byl zpracován
podrobně a pečlivě, chybí zde však tabulka
předpokládaných nákladů podle jednotlivých zásahů.
Plán zásahů a opatření postrádá časový horizont. Na
lokalitě byl proveden inventarizační průzkum vyšších
rostlin, mechorostů a hub (SUTORÝ, DĚDEČKOVÁ,
VÁGNER, 1996), inventarizační průzkum botanický
(HANUŠOVÁ, 1993) a ochranářské mapování (LÁZNIČKA,
1990).
Značení hranic je v terénu provedeno pomocí tabulí s
malým státním znakem a pruhového značení na
stromech. Potřební informační tabule zde není
instalována. Značení hranic je v terénu provedeno
velmi dobře.
Síť cest v rezervaci má pouze mírný negativní vliv na
předmět ochrany. Lesní cesta v severní části má
značně narušený povrch vlivem pojezdu lesnických
strojů a může zde docházet k erozním jevům. V
blízkosti obce Černovice navíc dochází vlivem zvýšené
návštěvnosti za účelem rekreace či sběru hub k
vyšlapávání drobných cestiček.
Na převážné většině plochy ochranného pásma se
nacházejí smrkové monokultury různého stáří, což je
hodnoceno negativně, smrk by v přirozených porostech
tohoto stanoviště byl jen přimíšen. Na východní hranici
rezervace navazuje orná půda a může tak docházet k
eutrofizaci toku smyvem humusových vrstev.
Vlivy, které působí na lokalitu z vnějšího prostředí, lze
kvantifikovat jako mírné. Bylo by třeba provést
potřebná opatření k omezení návštěvnosti a sběru hub,
v prvé řadě instalovat na cestu, která přichází z obce
Černovice cedule se zákazem chůze mimo značené
cesty, sběru přírodnin, odhazování odpadků a
podobně. Pro omezení výše poškození obnovy by bylo
vhodné odstranit z přírodní rezervace myslivecké
zařízení pro přikrmování zvěře.
Při terénním průzkumu nebyly zjištěny žádné zásahy
nebo opatření, které by byly provedeny za účelem
péče o obnovu. Přitom největším problémem je
zarůstání vlhkých a podmáčených míst expanzivními
druhy a náletem dřevin a s tím spojený pravděpodobný
ústup zvláště chráněných a regionálně vzácných a
ohrožených druhů. Vhodnou péčí o tyto druhy by bylo
kosení či pastva. Došlo by tak k zajištění vhodných
podmínek pro světlomilné cenné druhy. Přítomnost
mysliveckého zařízení pro přikrmování zvěře je z
důvodu zvýšeného poškození obnovy zvěří
považováno za nežádoucí.
Zatím nedošlo k realizaci potřebných zásahů. V lesních
porostech by bylo třeba postupnou přeměnou převést
převážně smrkové monokultury na porosty přirozené
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2

druhové skladby, v mokřadních, vlhkých a
rašeliništních společenstvech by bylo vhodné provést
zásahy ve prospěch druhů zvláště chráněných a
regionálně vzácných. Vlivem dosavadní absence
managementu ve vodou ovlivněné nelesní části území
došlo k závažnému poškození předmětu ochrany.
V dosahování cílů ochrany existují výrazné nedostatky.
Vlivem rychlé expanze třtiny křovištní, rákosu
obecného a rozšiřováním náletových dřevin na
cenných vodou ovlivněných lokalitách dochází k ústupu
zvláště chráněných a regionálně vzácných a
ohrožených druhů, péče o rezervaci není směřována k
omezování tohoto jevu. Zatím není prováděn potřebný
management ani v lesní části rezervace, kde je třeba
postupnou přeměnou převést převážně smrkové
monokultury na porosty přirozené druhové skladby.

Obr. 92: Lesní cesta v severní části má značně narušený
povrch vlivem pojezdu lesnických strojů a může zde
docházet k erozním jevům.

Obr. 93: Na převážné většině plochy ochranného pásma se
nacházejí smrkové monokultury různého stáří.
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Obr. 94: Grafické znázornění výsledného hodnocení PR Ploník
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Stav PR Ploník je hodnocen jako špatný.
Značná část PR byla v minulosti nevhodně
zalesněna smrkem. Hlavním problémem
lokality je, že mokřadní a rašeliništní
společenstva postupně zarůstají živelným
náletem monocenóz vysokých trav a
náletem dřevin. Dochází tak k ústupu
zvláště chráněných a regionálně vzácných a
ohrožených druhů, které jsou zde mimo
jiné předmětem ochrany.

Péče o PR Ploník je hodnocena jako
průměrná. Zatím nedošlo k realizaci
potřebných zásahů, které by směřovaly k
cílům ochrany na stanovišti. V lesních
porostech by bylo třeba postupnou
přeměnou převést převážně smrkové
monokultury na porosty přirozené druhové
skladby, v mokřadních, vlhkých a
rašeliništních společenstvech je třeba
provést zásahy ve prospěch druhů zvláště
chráněných a regionálně vzácných. Vlivem
dosavadní absence managementu ve vodou
ovlivněné nelesní části území došlo k
závažnému poškození předmětu ochrany.

Tab. 88: Podrobné hodnocení stavu dokumentace PR Ploník
Stav dokumentace
Existuje platný právní předpis nebo rozhodnutí o vyhlášení ZCHÚ:
Byl zpracován inventarizační průzkum pro ZCHÚ:
Byl zpracován plán péče o ZCHÚ:
Plán péče je platný:
Platný plán péče obsahuje dostačujícím způsobem zpracované tyto
části:
- základní identifikační a popisné údaje o ZCHÚ
- předmět ochrany a cíl péče
- rozbor stavu ZCHÚ
- plán zásahů a opatření
- předpokládané náklady podle jednotlivých zásahů
- mapové a jiné přílohy
Součet:
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Obr. 95: Mapka lokalizace PR Ploník, podkladová vrstva převzata z CENIA, 2010
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Název ZCHÚ:

Údolí Chlébského potoka

Kód ZCHÚ:

1941

Kategorie ZCHÚ:

Přírodní památka

Zřizovací předpis:

Vyhláška Okresního národního výboru v Blansku ze
dne 4. října 1990: chráněný přírodní výtvor
Nařízení č.: 13/97 Okresního úřadu Blansko ze dne 10.
února 1998: přírodní památka

Kraj:

Jihomoravský kraj

Obec s rozš. působností 3. stupně: Boskovice
Katastrální území:

Černovice, Osiky

Vojenský újezd:
Velkoplošné ZCHÚ:
Výměra ZCHÚ:

13,2564 ha dle nařízení (LACINA, 2001j)
13,2878 ha dle digitalizace map (LACINA, 2001j)

Výměra ochranného pásma: není vyhlášeno
(je-li vyhlášeno)

Správce ZCHÚ:

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Plán péče:

platný, na období 1. 1. 2002 – 31. 12. 2011 (LACINA,
2001j)

Jiná dokumentace:

IP Vegetačního krytu a návrh chráněného území
(SUTORÝ A KOL., 1997)

Předmět ochrany:

Druhově bohatý zbytek submontánního potočního
luhu podél přirozeného toku Chlébského potoka s
hojným výskytem zvláště chráněné bledule jarní
(Leucojum vernum) a ojedinělými populacemi
celostátně velmi vzácného alpsko-západokarpatského
migrantu řeřišnice trojlisté (Cardamine trifolia)
(LACINA, 2001j).

Cíl ochrany:

Cílem aktivní ochrany je zachovat a zlepšit porostní
poměry submontánního potočního luhu a jeho
bezprostředního okolí tak, aby zde zůstala zachována
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vitální populace bledule jarní (Leucojum vernum),
celostátně vzácné a ohrožené řeřišnice trojlisté
(Cardamine trifolia) i dalších regionálně vzácných a
ohrožených druhů vyšších poloh, vázaných na
zamokřené biotopy (LACINA, 2001j).

Poznámka:

Není-li uvedeno jinak, je zdrojem údajů AOPK ČR
(2010)
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Hodnocení
současného stavu
území

stupeň

Tab. 89: Hodnocení současného stavu PP Údolí Chlébského potoka

zachovalost

1

struktura

1

významné druhy

3

reprodukce

3

narušení obnovy

n

invazní a expanzivní druhy

2

Kategorie území:

Přírodní památka

Název území:

Údolí Chlébského potoka

Datum hodnocení:

1. 7. 2009

Z hlediska předmětu ochrany lze za vyhovující část
považovat jen asi jednu desetinu území, která zaujímá
různě široký pruh okolo přirozeného toku Chlébského
potoka. Zbytek, tedy asi 90 % plochy přírodní památky,
zaujímají převážně smrkové monokultury různého stáří,
většinou ve stádiu tyčovin či tyčkovin, které zde byly uměle
vysazeny, neodpovídají přirozené dřevinné skladbě této
lokality a svým zástinem mohou způsobovat ústup
heliosciofilních druhů potočního luhu, mimo jiné i bledule
jarní a řeřišnice trojlisté.
Struktura potočního luhu okolo přirozeného toku
Chlébského potoka je příznivá pro zachování předmětu
ochrany a odpovídá přirozenému a místy i přírodnímu
stavu. Tato část území má však příliš malý podíl na
celkové ploše přírodní památky, zabírá jen asi jednu
desetinu plochy. Přibližně 90 % plochy zaujímají převážně
smrkové monokultury různého stáří, většinou ve stádiu
tyčovin či tyčkovin, které jsou zde z hlediska ochrany
přírody nežádoucí.
Populace zvláště chráněné bledule jarní (Leucojum
vernum) je v současné době narušována zástinem
smrkových porostů a zřejmě i vysokou návštěvností v době
květu, takže dochází k jejímu mírnému ústupu.Taktéž byl
na lokalitě při terénním průzkumu potvrzen výskyt téměř
všech stanovišť řeřišnice trojlisté (Cardamine trifolia)
uváděných v plánu péče, populace jsou většinou ve
stejném nebo lepším stavu, než bylo uvedeno. Na lokalitě
se dále vyskytují regionálně vzácné a ohrožené druhy
rostlin, například lýkovec jedovatý (Daphne mezereum),
zimolez černý (Lonicera nigra), kyčelnice devítilistá
(Dentaria enneaphyllos), vrbina hajní (Lysimachia
nemorum), prvosenka vyšší (Primula elatior) a další
(LACINA, 2001j).
Pro reprodukci bledule jarní (Leucojum vernum)jsou
příznivé podmínky zejména v blízkosti Chlébského potoka
a v takových lesních segmentech, kde je dostatek světla.
Nevhodné jsou smrkové monokultury, které však zabírají
převážnou část plochy území. Řeřišnice trojlistá
(Cardamine trifolia) se poměrně úspěšně reprodukuje na
několika málo stanovištích svého výskytu, ve vlhkých a
světlých lesích. Celkově lze říci, že reprodukce
významných druhů podrostu je dostatečná, z celkové
plochy přírodní památky jsou však tyto podmínky
zastoupeny velmi malou částí (10 %).
Narušení obnovy významných druhů této lokality
(především bledule jarní a řeřišnice trojlisté) se nepodařilo
během terénního šetření objektivně zhodnotit a taktéž
nebyly nalezeny jiné informace o této problematice. Z
tohoto důvodu nebylo kritérium hodnoceno.
V nivě Chlébského potoka se nachází invazní druh
netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera), který zatím
tvoří pouze lokálně drobné souvislé kruhové plošky,
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skládky a odpad

4

jiné negativní vlivy

4

postupem času by se ale mohl rozšířit na větší plochu, což
by mohlo výrazně ohrozit předmět ochrany. Jsou zde také
časté porosty invazní netýkavky malokvěté (Impatiens
parviflora).
Byl zaznamenán pouze výskyt jednotlivých odpadků, a to
nejčastěji podél lesních odvozních cest lemujících území
nebo v korytě potoka jako naplaveniny.
Do přírodní památky zasahuje tábořiště Saginari
Diogenes, které se nachází přímo v potoční nivě.
Přítomnost tábořiště neodpovídá principům ochrany
přírody v přírodní památce, a to zejména kvůli otevřenému
ohništi a drobným dřevěným stavbám dočasného
charakteru. Lokalita je také často navštěvována turisty, na
jaře v době kvetení bledulí a v létě za účelem sběru hub,
který je však situován pouze do části smrkových porostů a
nenarušuje cennou údolní část.

Obr. 96: Na lokalitě je zachován druhově bohatý zbytek
submontánního potočního luhu podél Chlébského potoka.

Obr. 97: V nivě Chlébského potoka se nachází invazní
druh netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera).
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Tab. 90: Hodnocení péče o PP Údolí Chlébského potoka

dokumentace

5

značení hranic

4

cesty

4

ochranné pásmo

3

omezování vnějších
negativních vlivů

4

péče o obnovu

n

zásahy

3

Kategorie území:

Přírodní památka

Název území:

Údolí Chlébského potoka

Datum hodnocení:

1. 7. 2009

Existuje platný právní předpis o vyhlášení ZCHÚ. Plán
péče (LACINA, 2001j) je taktéž platný a obsahuje
všechny potřebné náležitosti, kromě tabulky
předpokládaných nákladů podle jednotlivých zásahů.
Plán zásahů a opatření postrádá časový horizont. Na
lokalitě byl proveden inventarizační průzkum
vegetačního krytu (SUTORÝ A KOL., 1997).
Pruhové značení na stromech bylo nedávno obnoveno,
je tedy přehledné a zřetelné, místy ale zůstalo na
stromech staré nezatřené pruhové značení, které by
bylo třeba zamalovat. Hranice jsou vyznačeny také
tabulemi s malým státním znakem, na některých
místech by bylo třeba provést jejich údržbu (některé
jsou počmárány, některé zarůstají větvemi).
Téměř celou délku hraniční linie lemuje zpevněná lesní
odvozní cesta, po které jezdí motorová vozidla, a to
nejen za účelem vykonávání lesní správy, ale i sběru
hub a lesních plodů. Cestní síť uvnitř přírodní památky
zahrnuje pouze lesní cestu vedoucí napříč územím,
kde nedochází k výraznějším negativním vlivům.
Téměř celou délkou ochranného pásma prochází
zpevněná lesní odvozní cesta, která je používána pro
pojezd motorových vozidel. Jako negativní lze hodnotit
i fakt, že velká část lesních porostů ochranného pásma
je tvořena porosty s výraznou převahou smrku.
Ze širšího okolí působí na území negativní vlivy s
mírnými důsledky. Nejcennější část potočního luhu se
nachází přibližně uprostřed lokality a je proti vlivům z
okolí chráněna okrajovými převážně smrkovými
porosty, takže k výraznějšímu narušování této
nejcennější části nedochází.
Při terénní pochůzce ani z dostupných dokumentů
nebyla zjištěna žádná opatření k péči o obnovu
společenstva submontánního potočního luhu. Použitá
metodika hodnocení (SVÁTEK, BUČEK, 2005) v tomto
případě odkazuje na kritérium významu narušení
obnovy, které však z výše uvedených důvodů nebylo
hodnoceno. Proto nelze hodnotit ani kritérium péče o
obnovu.
Některé potřebné zásahy nebyly provedeny. Například
by bylo třeba provést likvidaci invazní netýkavky
žláznaté dříve, než se rozšíří v cenné údolní části v
okolí Chlébského potoka, dále by bylo třeba umístit na
lesní odvozní cesty ceduli se zákazem vjezdu,
případně závoru. Pro posílení populací významných
heliosciofytů by bylo vhodné provést prosvětlovací
seče v potočním luhu a jeho okolí. Smrkové
monokultury bude třeba postupně přeměňovat na
porosty přirozené druhové skladby, na svazích
především na porosty jedlobukové.
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dosahování cílů ochrany

3

V dosahování cílů ochrany existují středně významné
nedostatky. Především je zde problematická druhová
skladba lesních porostů, která z 90 % neodpovídá
potenciální přirozené vegetaci. Dochází také k
narušovaní předmětu ochrany, konkrétně k mírnému
ústupu chráněné bledule jarní, a to pravděpodobně
vlivem zástinu v kombinaci s dalšími negativními vlivy,
jako je zarůstání lokality invazními a expanzivními
druhy, zvýšená návštěvnost v jarním období a
podobně.

Obr. 98: Téměř celou délku hraniční linie lemuje zpevněná
lesní odvozní cesta, po které jezdí vozidla.
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Obr. 99: Přibližně 90 % plochy přírodní památky zaujímají
převážně smrkové porosty různého stáří.
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Obr. 100: Grafické znázornění výsledného hodnocení PP Údolí Chlébského potoka
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Stav PP Údolí Chlébského potoka je
hodnocen jako špatný. Hlavním negativem
je přítomnost smrkových monokultur na
přibližně 90 % plochy. Za vyhovující část
přírodní památky lze považovat jen různě
široký pruh okolo přirozeného toku
Chlébského potoka, kde zůstal zachovaný
segment submontánního potočního luhu.
Populace bledule jarní je stále početná, je
ale narušována zástinem smrkových
porostů a vysokou návštěvností v době
květu. Populace řeřišnice trojlisté je taktéž
zachována a nachází se v setrvalém stavu.

Péče o PP Údolí Chlébského potoka je
hodnocena jako průměrná. Především je
zde problematická druhová skladba
lesních porostů, která z 90 % neodpovídá
potenciální přirozené vegetaci. Bylo by
tedy třeba vhodnými zásahy tento stav
změnit. Pro posílení populací významných
heliosciofytů by bylo vhodné provést
prosvětlovací seče v potočním luhu a jeho
okolí.

Tab. 93: Podrobné hodnocení stavu dokumentace PP Údolí Chlébského potoka
Stav dokumentace
Existuje platný právní předpis nebo rozhodnutí o vyhlášení ZCHÚ:
Byl zpracován inventarizační průzkum pro ZCHÚ:
Byl zpracován plán péče o ZCHÚ:
Plán péče je platný:
Platný plán péče obsahuje dostačujícím způsobem zpracované tyto
části:
- základní identifikační a popisné údaje o ZCHÚ
- předmět ochrany a cíl péče
- rozbor stavu ZCHÚ
- plán zásahů a opatření
- předpokládané náklady podle jednotlivých zásahů
- mapové a jiné přílohy
Součet:
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Obr. 101: Mapka lokalizace PP Údolí Chlébského potoka, podkladová vrstva převzata z
CENIA, 2010
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Název ZCHÚ:

Žižkův stůl

Kód ZCHÚ:

1880

Kategorie ZCHÚ:

Přírodní památka

Zřizovací předpis:

Nařízení č. 12/97 Okresního úřadu Blansko ze dne 2.
dubna 1997: přírodní památka

Kraj:

Jihomoravský kraj

Obec s rozš. působností 3. stupně: Boskovice
Katastrální území:

Lhota u Lysic

Vojenský újezd:
Velkoplošné ZCHÚ:
Výměra ZCHÚ:

23,8100 ha dle nařízení (LACINA, 2001k)
21,3550 ha dle digitalizace map (LACINA, 2001k)

Výměra ochranného pásma: není vyhlášeno
(je-li vyhlášeno)

Správce ZCHÚ:

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Plán péče:

platný, na období 1. 1. 2002 – 31. 12. 2011 (LACINA,
2001k)

Jiná dokumentace:

Inventarizační průzkum (SUTORÝ A KOL., 2000c)

Předmět ochrany:

Geomorfologicky významná lokalita, přirozené
listnaté porosty, bohatý bylinný podrost (LACINA,
2001k).

Cíl ochrany:

Cílem ochrany je zachování starého porostu lipových
javořin s bukem na geomorfologicky cenném skalním
útvaru a podpora přirozené obnovy tohoto porostu
(LACINA, 2001k).

Poznámka:

Není-li uvedeno jinak, je zdrojem údajů AOPK ČR
(2010)
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Hodnocení
současného stavu
území

stupeň

Tab. 94: Hodnocení současného stavu PP Žižkův stůl

zachovalost

2

struktura

2

významné druhy

4

reprodukce

3

narušení obnovy

2

invazní a expanzivní druhy

3

Kategorie území:

Přírodní památka

Název území:

Žižkův stůl

Datum hodnocení:

11. 7. 2009

Na většině plochy (asi 60 %) se nachází smrková
monokultura, která neodpovídá předmětu ochrany.
Přibližně 40 % území zaujímají porosty listnaté, z nichž
jsou v menší míře zastoupeny staré, druhově bohaté
porosty buku, javoru klenu, jilmu, habru, lípy a dalších
dřevin, ve větší míře pak mladší bukový porost téměř bez
přimíšení dalších druhů. Geomorfologické jevy jsou
zachovány.
Struktura na většině plochy neodpovídá předmětu
ochrany, a to vlivem vysokého zastoupení nepůvodních
smrkových porostů a chudou druhovou, prostorovou a
věkovou strukturou bukové tyčoviny (ve střední části
přírodní památky). Geomorfologický tvar terénu, který je
zde chráněn, je sice smrkovými porosty chráněn, tyto
porosty jsou však druhově velmi chudé a nejsou zde
přirozené. Za příklad ideální struktury lze považovat
segment v JZ cípu lokality, kde je zastoupeno několik
druhů listnatých dřevin různých věkových kategorií, včetně
tlejícího dřeva, s bohatým bylinným podrostem.
Plán péče (LACINA, 2001k) udává na lokalitě výskyt řady
regionálně vzácných a ohrožených druhů, například
kyčelnice devítilisté (Dentaria enneaphyllos), sasanky
pryskyřníkovité (Anemone ranunculoides), plavuně
vidlačky (Lycopodium clavatum), vrbiny hajní
(Lysimachium nemorum), brslenu bradavičnatého
(Euonymus verrucosa) a kruštíku širokolistého (Epipactis
helleborine). Většina těchto druhů byla při terénním
průzkumu nalezena; kyčelnice devítilistá (Dentaria
enneaphyllos) se hojně rozšířila v bukové tyčovině ve
střední části, v listnatých porostech se udržuje populace
sasanky pryskyřníkovité (Anemone ranunculoides). V
převážně smrkových porostech byla zaznamenána
regionálně vzácná a ohrožená plavuň vidlačka
(Lycopodium clavatum). Lokalita se vyznačuje druhově
bohatou avifaunou, zvláště se zde daří druhům, které
potřebují ke své existenci doupné stromy (LACINA, 2001k).
Většina druhů listnatých dřevin se zmlazuje, a to zejména
v listnatých porostech v jižní části lokality. Místy dochází
také k přirozené obnově nežádoucího smrku. V místě
výskytu smrkových monokultur nejsou pro reprodukci
listnatých dřevin přirozené skladby dobré podmínky.
Obnova je ve velké míře poškozována okusem zvěří, a to
téměř na celé ploše listnatých porostů. Poškozeno je
přibližně 70 % obnovy. Okus zvěří je významným
problémem, protože obnova druhově cenných listnatých
porostů je základním předpokladem pro zachování
předmětu ochrany.
V určitých částech přírodní památky (západně orientovaný
svah při JZ okraji, některá světlejší místa v bukové
tyčovině, místy kolem cest) se hojně vyskytuje invazní
netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora) a domácí druh
netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere), která zde

176

skládky a odpad

3

jiné negativní vlivy

4

pokrývá značně velké souvislé plochy. Tyto druhy se navíc
roztroušeně vyskytují po celé ploše přírodní památky. Při
jižním okraji, v místech, kde odrůstá výsadba buku a
javoru klenu, byl zaznamenán výskyt třtiny křovištní
expanzivní (Calamagrostis epigejos).
Při severním okraji byly zaznamenány dvě menší skládky
odpadků, které vznikly pravděpodobně v důsledku blízkosti
chatové oblasti v okolí Lhoty u Lysic. Okolo cest se místy
vyskytují jednotlivé odpadky. Přibližně uprostřed JV cípu
lokality byly nalezeny zbytky plotu, pravděpodobně po
zrušené oplocence.
Nedaleko přírodní památky, při severním okraji, se nachází
chatová oblast, která sice nemá zásadní vliv na ochranu
přírody na lokalitě, sezónně zde však dochází k vytváření
hluku (rušení zvířat,např. ptáků) a okolo cesty v severní
části ke sběru hub, ne však ve velké míře.

Obr. 102: Lokalita je zajímavá svými geomorfologickými
jevy.

Obr. 103: Některé části PP jsou souvisle pokryty
netýkavkou nedůtklivou (Impatiens noli-tangere).
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Hodnocení péče
o území

stupeň

Tab. 95: Hodnocení péče o PP Žižkův stůl

dokumentace

5

značení hranic

4

cesty

3

ochranné pásmo

4

omezování vnějších
negativních vlivů

4

péče o obnovu

3

zásahy

3

Kategorie území:

Přírodní památka

Název území:

Žižkův stůl

Datum hodnocení:

11. 7. 2009

Existuje platný právní předpis o vyhlášení ZCHÚ. Plán
péče (LACINA, 2001k) je taktéž platný a byl zpracován
podrobně a pečlivě, chybí zde však tabulka
předpokládaných nákladů podle jednotlivých zásahů.
Plán zásahů a opatření postrádá časový horizont. Na
lokalitě byl v rámci vyhotovování plánu péče proveden
botanický inventarizační průzkum (LACINA, 2001k).
Značení hranic je zajištěno tabulemi s malým státním
znakem a pruhovým značením na stromech. Pruhové
značení bylo evidentně v nedávné době obnoveno, je
tedy přehledné a zřetelné. Místy ale nebylo původní
pruhové značení na stromech zatřeno. Na několika
místech (západní hranice) se staré a nové značení
neshoduje (rozdílný průběh linie hranic). Informační
tabule chybí.
Přírodní památkou prochází hustá cestní síť. Největší
cesty kopírují severní a jižní hranici. Podél obou cest
se místy vyskytují ruderální druhy, severní cesta je
navíc používána motorovými vozidly. Celá lokalita je
protkána sítí lesních vyklizovacích linek, přibližovacích
cest a průseků, z nichž některé zapříčiňují vodní erozi.
Při severním okraji jsou časté drobné pěšinky,
pravděpodobně vzniklé při sběru hub.
Ochranné pásmo je tvořeno převážně smrkovými
porosty, při severní hranici tvoří část ochranného
pásma přirozeně meandrující vodní tok s úzkou nivou.
Při jižním okraji se v ochranném pásmu nachází
zařízení pro přikrmování zvěře a posed, časté jsou zde
i oplocenky s výsadbou buku a javoru klenu. Vzhledem
k výši poškození obnovy porostů okusem zvěře, by
měla být myslivecká zařízení pro přikrmování zvěře z
blízkosti přírodní památky odstraněna.
Z okolí působí na území pouze negativní vlivy s
mírnými důsledky, které většinou souvisejí s
přítomností chatové oblasti, která na severu sousedí s
přírodní památkou. Zde sezónně dochází k tvorbě
hluku a rušení živočichů.
Při jižní hranici byly instalovány dvě oplocenky s
výsadbou buku, javoru klenu a dalších listnatých
dřevin, místy se zde nacházejí drobné plochy s
odrůstající výsadbou sazenic buku a jiných listnáčů,
které byly ošetřeny repelentními nátěry proti okusu
zvěře. Bylo by třeba více chránit obnovu v částech
vzrostlého porostu starých stromů, kde k obnově sice
dochází, ale je zvěří ničena. V bukové tyčovině by bylo
třeba provést prosvětlovací zásahy, popřípadě místní
narušení půdy s cílem podpory přirozené obnovy
(LACINA, 2001k).
V JV části byla provedena probírka ve smíšeném bukosmrkovém lese ve prospěch buku, nehroubí bylo
ponecháno v porostu. Na většině území cennějších
listnatých společenstev chybí zásahy s cílem ochrany
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obnovy před okusem zvěří.

dosahování cílů ochrany

2

Velká část území přírodní památky je zastoupena
smrkovými monokulturami, které předmětu ochrany
neodpovídají. Cenná společenstva listnatých porostů
jsou ohrožena, protože dochází k silnému narušení
obnovy okusem zvěře. Geomorfologický tvar reliéfu je
lesními porosty chráněn a nedochází k jeho
narušování. Vhodnými zásahy by bylo třeba
dosahování cílů ochrany podpořit.

Jméno hodnotitele: Klára Kohoutková
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Obr. 104: Grafické znázornění výsledků hodnocení PP Žižkův stůl
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Stav PP Žižkův stůl je hodnocen jako
průměrný. Hlavním nedostatkem je
přítomnost smrkových monokultur, které
neodpovídají předmětu ochrany. V
listnatých částech porostů dochází k
výraznějšímu poškození přirozené obnovy
okusem zvěře, v některých částech se
navíc šíří invazní a expanzivní druhy.
Území je v okolí rekreačních chat
znečištěno lokálními menšími skládkami
odpadků.

Péče o PP Žižkův stůl je hodnocena jako
průměrná. Pro zajištění trvalé existence
přirozených listnatých porostů by bylo
třeba provést zásahy za účelem ochrany
přirozené obnovy před okusem zvěře.
Postupně je třeba přeměňovat stanovištně
nepůvodní smrkové monokultury na
porosty s převahou buku.

Tab. 98: Podrobné hodnocení stavu dokumentace PP Žižkův stůl
Stav dokumentace
Existuje platný právní předpis nebo rozhodnutí o vyhlášení ZCHÚ:
Byl zpracován inventarizační průzkum pro ZCHÚ:
Byl zpracován plán péče o ZCHÚ:
Plán péče je platný:
Platný plán péče obsahuje dostačujícím způsobem zpracované tyto
části:
- základní identifikační a popisné údaje o ZCHÚ
- předmět ochrany a cíl péče
- rozbor stavu ZCHÚ
- plán zásahů a opatření
- předpokládané náklady podle jednotlivých zásahů
- mapové a jiné přílohy
Součet:
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ano

ne

5

Obr. 105: Mapka lokalizace PP Žižkův stůl, podkladová vrstva převzata z CENIA, 2010
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7. SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ
7.1 Shrnutí výsledků hodnocení současného stavu
Současný stav MZCHÚ Kunštátska byl celkově vyhodnocen jako průměrný
(aritmetický průměr výsledných hodnocení stavu jednotlivých území byl stanoven na
62,94 bodů). Z celkového počtu 17 území nebyl stav ani jednoho z nich hodnocen
nejvyšším

možným

dosažitelným

stupněm,

tedy

stupněm

vynikajícím.

Pět

z hodnocených území (29,4 %) bylo zařazeno do druhé nejvyšší kategorie hodnocení
stavu, tedy do kategorie dobrý. Územím s nejvyšším hodnocením současného stavu se
stala přírodní památka Kunštátská obora. Nejčetnějším výsledkem hodnocení stavu byl
stav průměrný. Do této kategorie bylo zařazeno celkem 9 chráněných území (52,9 %).
Pouze u tří MZCHÚ (17,7 %) byl současný stav vyhodnocen jako špatný, přitom
nejhůře byla hodnocena přírodní rezervace Ploník.
Nejlépe hodnoceným kritériem stavu bylo kritérium jiné negativní vlivy. U
tohoto kritéria byl nejčastěji uděleným stupněm hodnocení stupeň 4 a aritmetický
průměr všech hodnocení tohoto kritéria byl stanoven na 3,8. Většinou se jednalo o
negativní vlivy spojené se zvýšenou návštěvností lokalit nebo blízkostí frekventovaných
silničních komunikací. Druhým nejlépe hodnoceným kritériem stavu bylo kritérium
skládky a odpad. Zde byl aritmetický průměr stanoven na 3,76 bodu a nejčastěji
uděleným stupněm hodnocení byl stupeň 4. Chráněná území byla ve většině případů
znečištěna pouze jednotlivými odpadky.
Nejhůře hodnoceným kritériem stavu se stalo kritérium invazní a expanzivní
druhy, u kterého aritmetický průměr jednotlivých udělených stupňů dosahuje hodnoty
pouze 2,6 a nejčastěji hodnoceným stupněm jsou stupně 2 a 3. Na některých územích je
přítomnost invazních a expanzivních druhů (Calamagrostis epigejos, Impatiens
glandulifera, Impatiens parviflora aj.) závažným problémem, nezřídka ohrožujícím
předmět ochrany. Druhým nejhůře hodnoceným kritériem je kritérium zachovalost, zde
byl aritmetický průměr stanoven na hodnotu 2,8 a nejčastěji uděleným stupněm je
stupeň 3. Toto kritérium současného stavu je považováno za nejdůležitější, neboť
hodnotí zachovalost území z hlediska předmětu ochrany. Na Kunštátsku je velmi
častým problémem lesních rezervací přítomnost stanovištně nepůvodních smrkových
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monokultur, které často zabírají značně rozsáhlé plochy (například PP Údolí
Chlébského potoka, PP Hersica, PR Ploník, PP Žižkův stůl).
Výsledné hodnocení současného stavu bylo shrnuto do tabulky 99 a vyjádřeno
graficky pomocí obrázku 106. Uváděné názvy rostlin jsou v souladu s nomenklaturou
dle KUBÁT A KOL. (2002).

Tab. 99: Souhrnné hodnocení současného stavu MZCHÚ Kunštátska (řazeno dle

kat. název území

struktura

významné druhy

reprodukce

narušení obnovy

invazní a expanzivní druhy

skládky a odpad

jiné negativní vlivy

1921
1809
1864
1461
1877
1471
1808
1872
1867
1807
1875
1011
1923
1880
1868
1941
1065

PP
PP
PR
PR
PP
PR
PR
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PR

4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
3
3
2
1
1
1

5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
2
3
3
2
1
1
1

n
n
n
5
4
4
n
4
3
n
4
3
2
4
3
3
n

5
4
4
4
4
4
3
3
2
4
3
2
3
3
3
3
2

4
5
4
2
3
3
4
2
3
2
3
3
1
2
3
n
2

2
3
3
3
2
2
2
3
2
3
3
2
3
3
4
2
2

3
3
4
4
4
4
5
4
4
3
5
3
4
3
4
4
3

4
3
4
4
4
4
4
4
4
3
4
3
4
4
4
4
4

Hodnocení současného stavu

Kunštátská obora
Park Letovice
Nad horou
Čepičkův vrch a údolí Hodon.
Nad Berankou
Hrádky
Louky pod Kulíškem
Kačiny
Habrová
Lysická obora
Loucká obora
Cukl a Rozsečské rašeliniště
Lhotské jalovce a stěny
Žižkův stůl
Hersica
Údolí Chlébského potoka
Ploník

Aritmetický průměr
Modus

výsledné hodnocení stavu

kód

zachovalost

výsledného hodnocení sestupně)

82
81
78
77
75
67
67
64
60
60
60
56
56
55
49
45
38

D
D
D
D
D
P
P
P
P
P
P
P
P
P
Š
Š
Š

2,8 2,9 (3,5) 3,3 (2,9) 2,6 3,8 3,8 62,9 D
3
3
n
3
3
2;3 4
4

Pozn. Aritmetický průměr u kategorií, kde některé z kritérií nebylo hodnoceno, je
uveden v závorce.
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Grafické znázornění hodnocení současného stavu
MZCHÚ Kunštátska
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struktura
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Obr. 106:

jiné negativní vlivy

Grafické znázornění výsledků hodnocení současného stavu MZCHÚ

Kunštátska

185

7.1.1 Výsledky hodnocení jednotlivých kritérií současného stavu
Zachovalost
- aritmetický průměr udělených stupňů:

2,8

- nejčastěji udělený stupeň:

3

Při hodnocení zachovalosti nebyl ani jednomu z území udělen nejvyšší stupeň
hodnocení zachovalosti – velmi dobrá. Stupeň 4 - dobrá, byl udělen čtyřem územím
(PP Kunštátská obora, PR Nad horou, PP Park Letovice a PR Čepičkův vrch a údolí
Hodonínky). Nejčastějším problémem zachovalosti předmětu ochrany u lesních
společenstev byla přítomnost nežádoucích a stanovištně nepůvodních smrkových
monokultur, často i s příměsí modřínu. U některých území jsou převážně smrkové
porosty zastoupeny téměř celoplošně, zachovaly se pouze segmenty původních
společenstev (PP Hersica, PP Údolí Chlébského potoka, PR Ploník). Jak uvádí MÍCHAL
(1994), stejnověké jehličnaté monokultury mimo původní areál vůdčí dřeviny se dříve
či později rozpadnou a budou nahrazeny v dlouhých časových rozpětích lesy
s druhovou skladbou lépe přizpůsobenou ekotopu. Častým problémem lesních porostů
je také expanze jasanu ztepilého, který je velmi vitální, zarůstá téměř všechny volné
plochy a významně konkuruje ostatním dřevinám přirozené druhové skladby.
V nelesních územích, kde jsou chráněna luční společenstva či travinobylinná
lada s populacemi významných druhů, bylo častým problémem rozšiřování invazních a
expanzivních druhů bylin a nálet dřevin.

Struktura
- aritmetický průměr udělených stupňů:

2,9

- nejčastěji udělený stupeň:

3

Nejvyšší stupeň hodnocení struktury byl udělen pouze dvěma územím, a to PP
Kunštátská obora a PR Park Letovice. V těchto územích byla stávající struktura
společenstev z hlediska předmětu ochrany vyhodnocena jako vyhovující. V chráněných
územích lesního charakteru je častým jevem přítomnost smrkových monokultur, kde je
druhová, věková i prostorová struktura téměř jednolitá. U těchto území byl stupeň
hodnocení snížen v závislosti na velikosti ploch smrkových monokultur a jejich vlivu na
předmět ochrany. Struktura chráněných území, kde jsou předmětem ochrany luční
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společenstva nebo travinobylinná lada byla často narušena invazí a expanzí nežádoucích
druhů a náletem dřevin.

Významné druhy
- aritmetický průměr udělených stupňů:

3,5

- nejčastěji udělený stupeň:

n

Kritérium významné druhy bylo hodnoceno jen u 11 území, zbylých 6 území
hodnoceno nebylo, a to především z důvodu nedostatku informací o výskytu zvláště
chráněných a regionálně vzácných a ohrožených druhů flóry a fauny na lokalitách.
Nejvyšší možný stupeň hodnocení – stupeň 5, získala PR Čepičkův vrch a údolí
Hodonínky, kde dochází k rozšiřování populace ohroženého druhu (ve smyslu vyhlášky
395/1992 Sb.) měsíčnice vytrvalé (Lunaria rediviva), v dobrém stavu je i populace
bledule jarní (Leucojum vernum) v potočním luhu Hodonínky.
U některých území dochází vlivem zhoršování životních podmínek významných
druhů k jejich úbytku. Například v PR Ploník postupně značná část zvláště chráněných
a sozologicky významných rostlin ustupuje vysokému tlaku náletových dřevin a trav.
Obdobně je tomu i v PP Lhotské jalovce a stěny, kde vlivem absence managementu na
některých plochách dochází k úbytku velikosti populací zvláště chráněné sasanky lesní
(Anemone sylvestris) a dalších cenných heliofilních druhů.

Reprodukce
- aritmetický průměr udělených stupňů:

3,3

- nejčastěji udělený stupeň:

3

Kritérium reprodukce bylo nejčastěji hodnoceno stupněm 3 – uspokojivá.
Nejvyššího ohodnocení (stupeň 5) dosáhla PP Kunštátská obora, kde byla hodnocena
přirození obnova lesních porostů, která je na této lokalitě dostačující a jsou zde pro ni
příznivé podmínky. Častým nedostatkem reprodukce přirozených lesních společenstev
je expanze jasanu ztepilého, který v některých územích silně konkuruje ostatním
dřevinám přirozené druhové skladby. Stupeň hodnocení reprodukce byl u mnoha území
významně ovlivněn také přítomností stanovištně nepůvodních smrkových monokultur,
kde k přirozené obnově docházelo pouze sporadicky.
V chráněných územích nelesního charakteru nebyly často zajištěny vhodné
podmínky pro reprodukci významných druhů, a to z důvodu absence dostatečného
managementu. Například se jedná o PR Ploník a PP Cukl a Rozsečské rašeliniště kde
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dochází k zarůstání cenných mokřadních a rašelinných společenstev invazními a
expanzivními druhy a náletem dřevin. Podmínky pro reprodukci zvláště chráněné
bledule jarní byly v PP Údolí Chlébského potoka a PP Hersica narušeny zástinem uměle
vysázených smrkových porostů.

Narušení obnovy
- aritmetický průměr udělených stupňů:

2,9

- nejčastěji udělený stupeň:

3

Narušení obnovy bylo ve většině MZCHÚ hodnoceno stupněm 3. Nejvyššího
hodnocení (stupeň 5) dosáhla PP Park Letovice, kde nebyla zjištěna žádná skutečnost,
která by přímo či nepřímo narušovala přirozenou obnovu dřevin. Nejnižší stupeň
hodnocení (stupeň 1) získala PP Lhotské jalovce a stěny, kde dochází k poškození
reprodukce jak v lesních, tak i v nelesních částech území.
V chráněných územích lesního charakteru byl častým problémem okus zvěře na
mladých stromcích, který místy (PP Žižkův stůl, PR Čepičkův vrch a údolí Hodonínky,
PP Kačiny) dosahoval značných rozměrů. Přitom velmi často byly zvěří k okusu
vybírány druhy přirozené dřevinné skladby kromě jasanu ztepilého, což napomáhá jeho
expanzi do společenstev.
V chráněných územích nelesního charakteru bylo často zjištěno narušení
reprodukce významných druhů vlivem absence dostatečného managementu. Například
se jedná o PR Ploník a PP Cukl a Rozsečské rašeliniště kde dochází k zarůstání cenných
mokřadních a rašelinných společenstev invazními a expanzivními druhy a náletem
dřevin. Reprodukce zvláště chráněné bledule jarní byla v PP Údolí Chlébského potoka a
PP Hersica narušována zástinem uměle vysázených smrkových porostů.

Invazní a expanzivní druhy
- aritmetický průměr udělených stupňů:

2,6

- nejčastěji udělený stupeň:

2; 3

Jedná se o celkově nejhůře hodnocené kritérium současného stavu. Přítomnost
invazních a expanzivních druhů je na některých lokalitách značně problematická a
někdy i přímo poškozuje předmět ochrany.
Nejčastěji udělenými stupni hodnocení kritéria invazní a expanzivní druhy byly
stupně 2 a 3. Těmito stupni bylo hodnoceno celkem 16 území. Pouze jedno území, a to
PP Hersica, získalo stupeň hodnocení 4.
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Jako expanzivní dřevina se na Kunštátsku projevuje zejména jasan ztepilý, v
některých lokalitách (PR Nad horou) se vyskytuje invazní trnovník akát. V podrostu
lesních porostů jsou velmi časté netýkavky – expanzivní netýkavka nedůtklivá
(Impatiens noli-tangere) a invazní netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora), v okolí
toků a na podmáčených stanovištích bývá hojná expanzivní netýkavka žláznatá
(Impatiens glandulifera), místy také rákos obecný (Phragmites australis). V chráněných
územích se také velmi často vyskytuje a rozšiřuje třtina křovištní (Calamagrostis
epigejos).

Skládky a odpad
- aritmetický průměr udělených stupňů:

3,76

- nejčastěji udělený stupeň:

4

Kritérium skládky a odpad je druhým nejlépe hodnoceným kritériem současného
stavu. Nejvyšší stupeň hodnocení – stupeň 5, získala chráněná území PR Louky pod
Kulíškem a PP Loucká obora. Tato území nebyla znečištěna ani jednotlivými odpadky.
Převážná většina chráněných území byla hodnocena stupněm 4. Stupeň 3 byl udělen
převážně v lokalitách, které se nacházejí v blízkosti sídel nebo jsou často navštěvovány
turisty a rekreanty.

Jiné negativní vlivy
- aritmetický průměr udělených stupňů:

3,8

- nejčastěji udělený stupeň:

4

Jedná se o nejlépe hodnocené kritérium současného stavu. Ve 14 z celkových 17
území byl tomuto kritériu přidělen stupeň 4, který znamená, že negativní vlivy, které
z okolí na MZCHÚ působí, mají pouze mírné důsledky. Většinou se jedná o zvýšenou
návštěvnost lokalit v souvislosti s jejich turistickou atraktivitou nebo sběrem lesních
plodů a hub, blízkost frekventovaných komunikací, přítomnost mysliveckých zařízení
pro přikrmování zvěře či objektů a staveb neodpovídajících principům ochrany na
lokalitách.
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7.2 Shrnutí výsledků hodnocení péče o MZCHÚ Kunštátska
Péče o MZCHÚ Kunštátska byla celkově vyhodnocena stupněm 3, tedy jako
průměrná (aritmetický průměr výsledných hodnocení činil 69,5 bodu), má ale poměrně
blízko ke stupni 4 – dobrá. Z celkového počtu 17 chráněných území byl 9 územím (52,9
%) přiřazen stupeň hodnocení péče 4 – dobrá. Z těchto 9 území byla nejlépe hodnocena
přírodní rezervace Louky pod Kulíškem. Hodnocení péče v PP Kačiny, PP Nad
Berankou a PR Nad horou bylo stanoveno na hranici stupně hodnocení 3 a 4, péče však
byla ještě vyhodnocena jako dobrá. Zbylých 8 území (47,1 %) bylo hodnoceno stupněm
3, který značí průměrnou úroveň péče v MZCHÚ. Nejčetnějším výsledkem hodnocení
péče byla péče dobrá. Nejhůře hodnoceným územím z hlediska péče se stala přírodní
rezervace Ploník.
Z celkových osmi kritérií péče bylo nejlépe hodnoceno kritérium dokumentace.
Všechna chráněná území získala nejvyšší stupeň hodnocení, a to stupeň 5 – vynikající.
U všech území byly zpracovány plány péče, které jsou v současnosti platné, zároveň
existuje platný právní předpis o vyhlášení MZCHÚ a byly zpracovány alespoň některé
inventarizační průzkumy. Při podrobném hodnocení dokumentace u většiny území
chyběl v plánu péče rozpis předpokládaných nákladů podle jednotlivých zásahů. Velmi
vysokých bodových hodnot dosahovala také kritéria značení hranic a omezování
vnějších negativních vlivů.
Nejhůře hodnoceným kritériem péče se stalo kritérium dosahování cílů ochrany.
Jedná se o nejdůležitější kritérium péče. Aritmetický průměr jednotlivých udělených
stupňů dosahuje hodnoty 3,1 a nejčastěji hodnoceným stupněm je stupeň 3. Toto
kritérium bylo nejhůře hodnoceno v PR Ploník a PP Žižkův stůl, kde dochází
v dosahování cílů ochrany k výrazným nedostatkům. Kritéria ochranné pásmo a zásahy
patří k dalším z nejhůře hodnocených. V obou případech činil aritmetický průměr 3,2
bodu a nejčastěji uděleným stupněm byl stupeň 3 – průměrný.
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Tab. 100: Souhrnné hodnocení péče o MZCHÚ Kunštátska (řazeno dle výsledného

kat. název území

značení hranic

cesty

ochranné pásmo

omezování vnějších neg. vlivů

péče o obnovu

zásahy

dosahování cílů ochrany

1808
1809
1471
1921
1875
1807
1864
1872
1877
1941
1923
1867
1011
1868
1880
1461
1065

PR
PP
PR
PP
PP
PP
PR
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PR
PR

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
4
4
4
4
4

5
3
4
3
5
3
4
4
3
4
4
4
3
3
3
3
4

4
2
4
3
3
2
3
4
4
3
4
3
3
3
4
3
3

4
4
4
3
5
4
4
4
5
4
4
3
3
3
4
4
4

4
5
4
4
3
3
4
3
3
n
3
3
3
3
3
2
2

4
4
4
4
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2

3
4
3
4
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
2

Hodnocení péče

Louky pod Kulíškem
Park Letovice
Hrádky
Kunštátská obora
Loucká obora
Lysická obora
Nad horou
Kačiny
Nad Berankou
Údolí Chlébského potoka
Lhotské jalovce a stěny
Habrová
Cukl a Rozsečské rašeliniště
Hersica
Žižkův stůl
Čepičkův vrch a údolí Hodon.
Ploník

Aritmetický průměr
Modus

5
5

výsledné hodnocení péče

kód

dokumentace

hodnocení sestupně)

79
78
77
75
73
72
71
71
71
70
68
66
64
64
64
60
58

D
D
D
D
D
D
D
D
D
P
P
P
P
P
P
P
P

3,9 3,7 3,2 3,9 (3,3) 3,2 3,1 69,5 D
4
3
3
4
3
3
3

Pozn. Aritmetický průměr u kategorií, kde některé z kritérií nebylo hodnoceno, je
uveden v závorce.
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Grafické znázornění hodnocení péče o MZCHÚ Kunštátska
hodnocení péče

0

20 40

60 80 100

Louky pod Kulíškem

Hrádky

Park Letovice

Kunštátská obora

Loucká obora

Lysická obora

Nad horou

název území

Kačiny

Nad Berankou

Údolí Chlébského potoka

Lhotské jalovce a stěny
dokumentace
Habrová
značení hranic
Cukl a Rozsečské rašeliniště

cesty
ochranné pásmo

Hersica

omezování vn. neg. vlivů
Žižkův stůl
péče o obnovu
Čepičkův vrch a údolí Hodonínky

zásahy

Ploník

dosahování cílů ochrany

Obr. 107: Grafické znázornění výsledků hodnocení péče o MZCHÚ Kunštátska
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7.2.1 Výsledky hodnocení jednotlivých kritérií péče
Dokumentace
- aritmetický průměr udělených stupňů:

5

- nejčastěji udělený stupeň:

5

Kritérium dokumentace je nejlépe hodnoceným kritériem péče. Všechna území
byla ohodnocena stupněm 5 – vynikající. U všech území byly zpracovány plány péče,
které jsou v současnosti platné, zároveň existuje platný právní předpis o vyhlášení
MZCHÚ a byly zpracovány alespoň některé inventarizační průzkumy. Jediným
nedostatkem

plánů

péče

většiny

chráněných

území

byla

absence

rozpisu

předpokládaných nákladů podle jednotlivých zásahů. Tento rozpis byl součástí pouze
plánů péče tří území (PP Park Letovice a PR Louky pod Kulíškem a PR Nad horou).

Značení hranic
- aritmetický průměr udělených stupňů:

3,9

- nejčastěji udělený stupeň:

4

Kritérium značení hranic bylo na 16 z celkových 17 území hodnoceno stupněm
4 – dobré. Jediná lokalita získala stupeň hodnocení 2, tedy značení špatné. Jedná se o
přírodní památku Lhotské jalovce a stěny, kde je z hlediska značení problematická jižní
část hranice, místy zde zcela chybí pruhové značení na stromech či sloupcích.
Častým nedostatkem značení hranic byl výskyt dvojího značení, tedy případu,
kdy bylo provedeno nové pruhové značení a zároveň nebylo zatřeno značení staré.
Přitom staré a nové značení se některých případech od sebe lišilo i o desítky metrů.
Dvojí značení se alespoň v části hranic vyskytuje v PP Loucká obora, PP Lhotské
jalovce a stěny, PP Kačiny, PR Hrádky, PP Habrová, PP Žižkův stůl, PP Údolí
Chlébského potoka, PP Nad Berankou, PP Lysická obora a v PP Cukl a Rozsečské
rašeliniště. Na většině území nebyly instalovány informační tabule, výjimku tvoří pouze
PR Hrádky a PP Lysická obora.

Cesty
- aritmetický průměr udělených stupňů:

3,7

- nejčastěji udělený stupeň:

3
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Kritérium cesty bylo nejčastěji hodnoceno stupněm 3, který značí středně
významný negativní vliv sítě cest na území. Na lokalitách blízkých lidským sídlům je
často cestní síť příliš hustá a dochází zde k vyšlapávání nových stezek návštěvníky
(např. PP Kunštátská obora, PP Park Letovice, PP Lysická obora, PP Žižkův stůl).
Častým negativním jevem je také přítomnost frekventovaných silničních komunikací
v blízkosti chráněných lokalit (PP Cukl a Rozsečské rašeliniště, PP Kunštátská obora,
PP Čepičkův vrch a údolí Hodonínky, PP Park Letovice, PP Nad Berankou, PP
Hersica). V některých územích bylo také zjištěno narušení biocenóz jejich fragmentací
lesními cestami (PP Čepičkův vrch a údolí Hodonínky, PP Nad Berankou) a narušení
povrchu lesních cest vlivem pojezdu vozidel (PP Hersica, PP Čepičkův vrch a údolí
Hodonínky a další).
Často uděleným stupněm byl i stupeň 4, který znamená pouze mírný vliv cestní
sítě na území. Nejvyšší stupeň hodnocení (stupeň 5 – vynikající) získala dvě území –
PR Louky pod Kulíškem a PP Loucká obora. Zde nebyly zjištěny žádné závažné
negativní vlivy cest na stav území.

Ochranné pásmo
- aritmetický průměr udělených stupňů:

3,2

- nejčastěji udělený stupeň:

3

Jedná se o jedno z nejhůře hodnocených kritérií péče. Nejvyšší možný stupeň
hodnocení nebyl udělen žádnému území. Stupeň 4, který značí dobrou funkci
ochranného pásma, byl udělen šesti lokalitám. Nejčastěji uděleným stupněm byl stupeň
3, znamenající středně významné negativní vlivy na chráněné území. Dvěma územím
(PP Park Letovice, PP Lysická obora) byl udělen stupeň 2. Zde byly zjištěny výrazné
negativní vlivy na chráněné území.
Velmi častým nedostatkem ochranných pásem byla přítomnost stanovištně
nepůvodních smrkových monokultur různého stáří, zvýšený výskyt invazních a
expanzivních druhů jak bylinného, tak dřevinného patra, přítomnost frekventovaných
silničních komunikací, které způsobují nežádoucí hluk a znečištění a dalších
negativních vlivů. Často se v ochranném pásmu nacházela také myslivecké zařízení pro
přikrmování zvěře, v jejichž blízkosti byl většinou zjištěn zvýšený výskyt invazních a
expanzivních druhů (zejména netýkavek).
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Omezování vnějších negativních vlivů
- aritmetický průměr udělených stupňů:

3,9

- nejčastěji udělený stupeň:

4

Kritérium omezování vnějších negativních vlivů patří k nejlépe hodnoceným
kritériím péče. Nejčastěji uděleným stupněm hodnocení je stupeň 4, který značí pouze
mírné negativní vlivy z okolí. Tímto stupněm bylo ohodnoceno celkem 11 chráněných
území. PP Nad Berankou a PP Loucká obora získaly stupeň hodnocení 5, který téměř
vylučuje působení negativních vlivů z okolí. Nejnižším uděleným stupněm je stupeň 3,
kdy z okolí působí na území středně významné negativní vlivy. Tento stupeň hodnocení
získala celkem 4 ZCHÚ.
Častými negativními vlivy, působícími na lokality z okolí, byla přítomnost
frekventovaných komunikací, vysoká návštěvnost, spojená se sběrem lesních plodů a
hub, znečištěním a tvorbou nových cest a vjezd vozidel na chráněná území. Za účelem
omezení těchto jevů byla na některých lokalitách instalována opatření pro jejich
omezení (cedule se zákazem vjezdu motorovým vozidlům, závory, informační tabule
pro návštěvníky, odpadkové koše).

Péče o obnovu
- aritmetický průměr udělených stupňů:

3,3

- nejčastěji udělený stupeň:

3

Při hodnocení péče o obnovu byl nejvyšší stupeň, značící vynikající péči, udělen
pouze jednomu území – PP Park Letovice, kde nebylo zjištěno žádné závažnější
narušení obnovy, navíc byl v minulosti odstraněn nálet akátu, a tím došlo k podpoře
růstu přirozené obnovy domácích dřevin. Čtyři chráněná území byla ohodnocena 4.
stupněm, který značí dobrou péči o obnovu, nejčastěji uděleným stupeň hodnocení byl
pak stupeň 3, který přináleží takovým územím, kde jsou potřebná opatření pro ochranu
obnovy realizována nedostatečně. Dvě území získala stupeň hodnocení 2, jedná se o
území, kde bylo narušení obnovy velmi významné. V PP Údolí Chlébského potoka
nebylo toto kritérium hodnoceno z důvodu absence opatření pro podporu obnovy
submontánního potočního luhu a nehodnocení kritéria narušení obnovy (hodnocení
stavu).
Péče o obnovu v lesních společenstvech spočívala především v ochraně před
okusem zvěří, tedy v budování oplocenek a méně často v individuální ochraně
repelenty. V územích, kde byla předmětem ochrany luční společenstva, spočívala péče
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o obnovu především v pravidelně prováděném managementu za účelem udržení tohoto
stádia sukcese. Pro podporu rozmnožování obojživelníků byla v PR Louky pod
Kulíškem vybudována soustava tůní.

Zásahy
- aritmetický průměr udělených stupňů:

3,2

- nejčastěji udělený stupeň:

3

Kritérium zásahy bylo nejčastěji (celkem u 10 území) hodnoceno stupněm 3,
který značí, že nedošlo k realizaci nutně potřebných zásahů a opatření. Pět z celkových
17 území bylo ohodnoceno stupněm 4, který je zároveň nejvyšším uděleným stupněm
tohoto kritéria. Dvěma územím byl udělen stupeň 2, kdy došlo nevhodnými zásahy
k výraznému poškození menší části území. Například se jedná o PR Čepičkův vrch a
údolí Hodonínky, kde docházelo v nedávné době k holosečným těžbám v rozlehlejších
částech suťových porostů a následnému zalesňování nevhodnými dřevinami (smrk,
modřín). V některých MZCHÚ zatím potřebné zásahy scházejí (např. PR Ploník, PP
Cukl a Rozsečské rašeliniště).

Dosahování cílů ochrany
- aritmetický průměr udělených stupňů:

3,1

- nejčastěji udělený stupeň:

3

Jedná se o nejdůležitější a zároveň nejhůře hodnocené kritérium péče. Nejvyšší
stupeň hodnocení nebyl udělen žádnému území. Stupeň hodnocení 4 byl udělen třem
chráněným územím, kde existovaly pouze drobné nedostatky v dosahování cílů
ochrany. Většina z hodnocených území získala stupeň 3 – průměrný. Dvě území byla
hodnocena stupněm 2, který znamená výrazné nedostatky v dosahování cílů ochrany.
Častou překážkou dosahování cílů ochrany je přítomnost stanovištně
nepůvodních smrkových monokultur, které neodpovídají předmětu ochrany a někdy jej i
přímo ohrožují (například heliofilní druhy podrostu jsou ohrožovány zástinem
přehoustlých smrkových tyčkovin). V přirozených listnatých porostech často chybí
zmlazení a je zde patrný rozvoj invazních a expanzivních druhů dřevinného (zejména
jasan, méně často trnovník akát) i bylinného (netýkavky, třtina a další druhy) patra.
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8. NÁVRH ZÁKLADNÍCH OPTIMALIZAČNÍCH OPATŘENÍ
V této kapitole budou navržena základní optimalizační opatření pro jednotlivá
MZCHÚ Kunštátska. Při návrhu opatření byla uplatněna zásada, uváděná MÍCHALEM a
PETŘÍČKEM (1998), tedy, že ochrana přírody zaměřená na konzervaci stavu na malých
plochách je oprávněná v bezlesé krajině, s přírodním děním v souvislých lesních
komplexech se však dostává do konfliktu. Návrh opatření bude vycházet jednak ze
stávajících plánů péče a jednak z návrhů vlastních, které jsou navrženy na základě
terénního průzkumu a současné znalosti příslušných dokumentů (plánů péče,
inventarizačních a jiných průzkumů). Pro účely této kapitoly byla z plánů péče vybrána
jen nejdůležitější navržená opatření, podrobnější návrhy jsou v plánech péče obsažené a
není účelné je zde podrobně vypisovat.

PP Cukl a Rozsečské rašeliniště
-

změnit v dalším obmýtí dřevinnou skladbu mladého monokulturního porostu
smrku v jižní části směrem k výhledovému cíli jedlových bučin a bukových
jedlin

-

z floristicky cenných mokřadních lad likvidovat netýkavku žláznatou, a to
nejlépe vytrháváním před dobou květu, pro omezení výskytu třtiny křovištní
provádět pravidelné kosení

-

zamezit odtoku odpadních vod a následné ruderalizaci floristicky cenných
mokřadních lad, zabránit rozhrabávání slepicemi

-

zachovat současné extenzivní kosení polokulturních luk

-

instalovat do blízkosti rybníka Cukl informační tabuli, vysvětlující význam
lokality a zakazující některé činnosti (vjezd vozidel na chráněné území,
odhazování odpadků, zákaz rozdělávání ohně apod.)

PR Čepičkův vrch a údolí Hodonínky
-

zabránit dalším holosečným těžbám a následnému zalesňování smrkem a
modřínem

-

postupnou přeměnou převést nepůvodní jehličnaté porosty na porosty převážně
listnatých suťových lesů (javorové jedlové bučiny)
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-

bioticky i geomorfologicky nejcennější část rezervace (skalní hřbety a balvanité
sutě) ponechat bez zásahu přirozenému vývoji

-

snížit stavy spárkaté zvěře

PP Habrová
-

zachovat celistvost listnatých suťových lesů (vyloučit další výsadby smrku) a
podpořit jejich přirozenou obnovu

-

postupně rozšiřovat cenné jádrové území přeměnou převážně smrkových
porostů na listnaté suťové porosty, prioritně při východním okraji, aby se tak
docílilo souvislosti převážně listnatých porostů v PP Habrová a sousedící PP
Kačiny

-

instalovat na lokalitu informační tabuli vysvětlující význam lokality a cedule se
zákazy sběru hub a lesních plodů, zákazem vjezdu cyklistům, apod.

PP Hersica
-

zajistit postupnou přeměnu převážně smrkových porostů na porosty blížící se
výhledovému cíli jedlobukových (na svazích) a jasanoolšových (kolem potoka)
porostů

-

provádět radikální probírky v přehoustlých smrkových tyčovinách

-

postupně obnovit mělké meandry v napřímených úsecích potoka Besének

-

obnovit poškozenou ceduli se zákazem vjezdu motorovým vozidlům a závoru
v místě napojení lesní cesty k silnici vedoucí z Černovic do Bedřichova

PR Hrádky
-

v nejcennějším jádrovém území provést regulaci zastoupení jasanu ztepilého a
místy i javoru klenu a následně porosty ponechat bez zásahu přirozenému vývoji

-

převážně smrkové porosty s vtroušeným modřínem v dalším obmýtí přeměnit na
porosty převážně bukové s příměsí jedle

-

ve smíšených porostech provádět regulaci zastoupení smrku a jasanu, případně i
javoru klenu a javoru mléče ve prospěch buku

-

do oblasti turisticky atraktivních skalních útvarů instalovat informační tabuli,
vysvětlující význam ochrany přírody na lokalitě a cedule se zákazy (zákaz chůze
mimo cesty, sběr lesních plodů, poškozování vegetace, odhazování odpadků,
zakládání ohňů)
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PP Kačiny
-

je bezpodmínečně nutné zachovat alespoň v současné kvalitě nejcennější jádrové
území přírodní památky, tj. přirozené až přírodní suťové lesy na skalnatém
hřbetu

-

smrkové monokultury by měly být postupně převáděny na porosty převážně
bukové, přitom by bylo vhodné výhledově spojit v jeden kvalitní celek PP
Kačiny a PP Habrová

PP Kunštátská obora
-

přeměnit nevhodně založenou smrkovou monokulturu na smíšený listnatý porost

-

regulovat expanzi jasanu ztepilého a zaměřit se na podporu přirozeného
zmlazení ostatních listnatých dřevin výhledového cíle

-

do blízkosti zámku by bylo vhodné umístit informační tabuli, která by
vysvětlovala výjimečný význam lokality a také tabulky se zákazy (zákaz
odhazování odpadků, rušení živočichů, chůze mimo vyznačené cesty apod.)

PP Lhotské jalovce a stěny
-

je třeba zachovat extenzivní využívání nelesních biotopů a provádět pravidelné
kosení některých lad, v nichž vzácné druhy ustupují nežádoucí sukcesi

-

podpořit populaci zvláště chráněné sasanky lesní prosvětlením spodní etáže ve
vápencovém „sasankovém“ hřbetu

-

pokračovat v uvolňování jalovců v dřevinných liniích na mezích i v lesních
okrajích

-

postupně zavádět do lesních převážně smrkových porostů příměsi buku, javoru
klenu a jedle

-

snížit stavy spárkaté zvěře na lokalitě

PP Loucká obora
-

v centrální cenné části je třeba podpořit a ochránit přirozené zmlazení zejména
buku, aby zde nedošlo k nežádoucí expanzi jasanu

-

výhledově přeměnit smrkové monokultury na převážně bukové porosty

-

pro podporu přirozené obnovy snížit stavy spárkaté zvěře na lokalitě
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PR Louky pod Kulíškem
-

zachovat stávající rozsah pravidelného kosení travinobylinných porostů
s rozšířením o další plochy vymezené dle plánu péče

-

dle možností snížit rozsah eutrofizace nivy (na ornou půdu zařadit protierozní
osevní postup, pokusit se snížit nevyrovnanost průtoků)

-

průběžně redukovat nálet dřevin a porostů maliníku v travinobylinných
společenstvech

PP Lysická obora
-

do smrkových monokultur (1/4 území) postupně zavádět příměsi dubu zimního,
javoru klenu a buku

-

provést údržbu jírovcových a lipových alejí, odstranit nálet dřevin v jejich okolí

-

instalovat do blízkosti zámeckého areálu cedule se zákazy poškozování
vegetace, vyšlapávání cest a odhazování odpadků

-

redukovat plevelné náletové dřeviny v části parkové úpravy

-

provádět pravidelné kosení na floristicky cenných paloucích

-

snížit stavy spárkaté zvěře

PP Nad Berankou
-

v dalším obmýtí přeměnit smrkové porosty na porosty převážně listnaté, blížící
se výhledovému cíli javorových jedlových bučin; přitom je třeba zabránit
případné expanzi jasanu

-

v listnatých porostech postupně redukovat dominantní zastoupení jasanu

-

snížit stavy spárkaté zvěře

-

nejcennější centrální část lokality s výrazně skalnatým hřebenem, obklopeným
balvanitou sutí, by měla být ponechána přirozenému vývoji

PR Nad horou
-

vyloučit realizaci velkoplošných holosečných těžeb

-

snížit stavy spárkaté, především srnčí zvěře

-

z dřevinné skladby lesních porostů postupně odstraňovat stanovištně a
geograficky nepůvodní dřeviny – borovici černou, trnovník akát, smrk ztepilý a
modřín opadavý
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-

v blízkosti cesty, lemující řeku Svratku, umístit informační tabuli, mimo jiné se
zákazy chůze mimo cesty, sběru lesních plodů a hub, odhazování odpadků a
podobně

-

provést obnovu cedulí s malým státním znakem v blízkosti rekreačních chat

PP Park Letovice
-

provádět údržbu ovocných sadů, část starých ovocných stromů ponechat na
dožití a přirozenému rozpadu, část možno nahradit starými krajovými odrůdami,
zachovat extenzivní charakter sadů

-

instalovat minimálně dvě informační tabule, které by návštěvníky informovaly o
významu lokality, parkových úpravách, realizovaných opatřeních apod.

-

redukovat

objem

skládek

současných

v blízkosti

rodinných

domů

v jihovýchodní části, zamezit tvorbě dalších deponií
-

provádět jednotlivý výběr smrku ve smrkových porostech s cílem podpory
dřevin přirozené skladby s převahou buku a javoru klenu

PR Ploník
-

postupně přeměnit stávající smrkové monokultury na porosty přírodě blízké
dřevinné skladby s dominantním zastoupením buku lesního

-

zavést pravidelný management kosení vlhkých travinobylinných společenstev a
zastavit tak jejich nežádoucí sukcesi

-

postupně ze společenstev vhodným managementem odstraňovat expanzivní
třtinu křovištní a rákos obecný a tak podpořit populace významných heliofilních
druhů

PP Údolí Chlébského potoka
-

je bezpodmínečně nutné zachovat porosty submontánního potočního luhu;
dřevinné patro by přitom mělo být rozvolněné, aby zde byly vhodné podmínky
pro bleduli jarní, řeřišnici trojlistou a další významné heliosciofyty

-

současné smrkové monokultury je třeba v dalším obmýtí postupně přeměňovat
na porosty blížící se dřevinným složením přirozené skladbě příslušných STG

PP Žižkův stůl
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-

zajistit přirozenou obnovu starého suťového porostu na vrcholové skále (ochrana
před poškozením zvěře)

-

provádět běžnou výchovnou péči v rozlehlých mladých bukových porostech

-

v budoucnu přeměnit alespoň část smrkových porostů na porosty převážně
bukové

-

snížit stavy spárkaté zvěře
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9. DISKUZE
Současná ochrana přírody a krajiny v České republice je na vysoké úrovni a má
za sebou dlouholetou tradici a historii. Jak uvádí PETŘÍČEK

A KOL.

(1999), je zvláštní

územní ochrana přírody tradiční a stále účinnou formou zachování alespoň určité části
přírodních (přirozených) a přírodě blízkých ekosystémů. V České republice jsou
principy ochrany přírody zakotveny v zákoně 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.
Tento zákon mimo jiné vymezuje kategorie zvláště chráněných území. Tato území jsou
rozlišována na maloplošná a velkoplošná. Z maloplošných území existují kategorie
přírodní rezervace a přírodní památka, a to v národní a regionální úrovni. V rámci této
diplomové práce byla hodnocena zvláště chráněná území kategorie přírodní rezervace
(PR) a přírodní památka (PP).
Pro zajištění správného výkonu ochrany přírody na lokalitách je třeba nejen
navrhovat individuální péči o tyto lokality, ale i posuzovat tato chráněná území s jistým
odstupem, hodnotit adekvátnost navržené péče a nastiňovat případné nedostatky,
kterých je třeba se vystříhat. Metodika hodnocení stavu a péče v MZCHÚ zpracovaná
SVÁTKEM

A

BUČKEM (2005) je v tomto směru velkým přínosem. Výsledky hodnocení

stavu a péče jednotlivých chráněných území, hodnocených dle této metodiky,
upozorňují nejen na klíčové problémy jednotlivých území, ale především umožňují
získat přehledné a aktuální informace o stavu a péči v souborech chráněných území
(SVÁTEK, BUČEK, 2005).

9.1 Porovnání výsledků hodnocení MZCHÚ Kunštátska s výsledky
hodnocení MZCHÚ jiných oblastí
Od roku 2005, kdy byla metodika hodnocení MZCHÚ (SVÁTEK, BUČEK, 2005)
vydána, již byla zhodnocena celá řada ZCHÚ. Je proto možné provést porovnání
výsledků hodnocení provedených v rámci této práce s výsledky hodnocení jiných
oblastí. Pro tento účel bylo vybráno hodnocení lesních rezervací Uherskohradišťska,
které bylo provedeno REBROŠOVOU (2007), dále hodnocení vybraných CHÚ
v kompetenci Správy CHKO Pálava, provedené REJŽKEM (2009), hodnocení lesních
rezervací Zlínska JUROVÉ (2008), hodnocení rezervací východní části Beskydského
regionu (KOHUT, 2008) a hodnocení CHÚ města Brna, provedené ŘIHÁČKEM (2006).
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9.1.1 Porovnání výsledků hodnocení současného stavu
Hodnocení současného stavu MZCHÚ Kunštátska bylo v porovnání s ostatními
oblastmi hodnoceno nejhůře. Druhou nejhůře hodnocenou oblastí se stala MZCHÚ
v kompetenci Správy CHKO Pálava. Nejvyšší hodnocení současného stavu dosáhla
oblast východní části Beskydského regionu. V porovnání s hodnoceními jiných oblastí
mělo tedy Kunštátsko nejnižší hodnocení. Tento fakt je přičítán zejména vysokému
podílu stanovištně nepůvodních smrkových monokultur, které svojí přítomností výrazně
snižují hodnocení současného stavu jednotlivých chráněných území.
Zajímavostí je, že převážná většina hodnocených oblastí má těžiště hodnocení ve
3. (průměrné) a 4. (dobré) kategorii. Velmi zřídka se vyskytuje hodnocení velmi špatné
a opačně i hodnocení vynikající.
Porovnání výsledků hodnocení současného stavu MZCHÚ jednotlivých oblastí
je znázorněno v následující tabulce a grafu.

Tab. 101: Porovnání výsledků hodnocení současného stavu
MZCHÚ v
MZCHÚ
Porovnání
kompetenci
Uherskohradi
výsledků
SCHKO
šťska
současného
Pálava
(REBROŠOVÁ,
stavu
(REJŽEK,
2007)
2009)
velmi špatný
špatný
průměrný
dobrý
vynikající
Průměrné
hodnocení
stavu

MZCHÚ
Zlínska
(JUROVÁ,
2008)

MZCHÚ části
Beskydského
regionu
(KOHUT, 2008)

MZCHÚ
města
MZCHÚ
Brna
Kunštát
(ŘIHÁČEK,
ska
2006)

0,0
5,6
44,4
44,4
5,6

0,0
0,0
57,9
36,8
5,3

0,0
0,0
26,7
73,3
0,0

0,0
9,1
27,3
63,6
0,0

3,6
7,1
28,6
53,6
7,1

0,0
17,7
52,9
29,4
0,0

72,1

67,7

73,9

73,7

70,9

62,9

Hodnoty jsou u kategorií velmi špatný až vynikající vyjádřeny jako procentuální
zastoupení dané kategorie hodnocení stavu v určité oblasti.
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Porovnání výsledků hodnocení současného stavu
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MZCHÚ části Beskydského regionu
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MZCHÚ Kunštátska

Obr. 108: Porovnání výsledků hodnocení současného stavu

9.1.2 Porovnání výsledků hodnocení péče
Ze srovnání výsledků hodnocení péče v různých oblastech je patrné, že většina
území byla vyhodnocena přibližně na hranici výsledné 3. a 4. kategorie hodnocení, tedy
na hranici průměrné a dobré péče. Nejnižší hodnocení péče bylo stanoveno na Zlínsku,
naopak nejvyšší získala MZCHÚ města Brna. Chráněná území Kunštátska byla
z hlediska péče ve srovnání s ostatními územími hodnocena jako druhá nejhorší, úroveň
péče o MZCHÚ Kunštátska je ale dle srovnání velmi podobná úrovni péče na
Uherskohradišťsku, v chráněných územích v kompetenci SCHKO Pálava a na Zlínsku.
Jako pozitivní lze hodnotit fakt, že žádná chráněná lokalita z hodnocených
oblastí nezískala nejnižší hodnocení péče – velmi špatné a pouze velmi malé procento
území získalo hodnocení nedostatečné. Hlavní těžiště hodnocení péče je ve 3. a 4.
kategorii, péče je tedy nejčastěji klasifikována jako průměrná či dobrá.
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Tab. 102: Porovnání výsledků hodnocení péče
Porovnání
výsledků
hodnocení
péče
velmi špatná
nedostatečná
průměrná
dobrá
vynikající
Průměrné
hodnocení
péče

MZCHÚ v
MZCHÚ
MZCHÚ
kompetenci MZCHÚ
části
Uherskohradišť
SCHKO
Zlínska Beskydské
ska (REBROŠOVÁ,
Pálava
(JUROVÁ, ho regionu
2007)
(REJŽEK,
2008)
(KOHUT,
2009)
2008)

MZCHÚ
města
Brna
(ŘIHÁČEK,
2006)

MZCHÚ
Kunštát
ska

0,0
11,1
44,4
33,3
11,1

0,0
0,0
52,6
36,8
10,5

0,0
0,0
73,3
26,7
0,0

0,0
0,0
36,4
54,5
9,1

0,0
7,1
21,4
53,6
17,9

0,0
0,0
47,1
52,9
0,0

70,2

71,8

67,5

75,5

77,5

69,5

Hodnoty jsou u kategorií velmi špatná až vynikající vyjádřeny jako procentuální
zastoupení dané kategorie hodnocení péče v určité oblasti.

Porovnání výsledků hodnocení péče
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Obr. 109: Porovnání výsledků hodnocení péče
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10. ZÁVĚR
Cílem této diplomové práce bylo zhodnotit současný stav a péči ve vybraných
maloplošných zvláště chráněných územích Kunštátska. K hodnocení byla použita
„Metodika hodnocení stavu a péče v maloplošných zvláště chráněných územích“
(SVÁTEK, BUČEK, 2005). Celkově bylo hodnoceno 17 území o souhrnné výměře
456,057 ha.
Základem hodnocení jednotlivých území byl terénní průzkum. Terénnímu
šetření předcházelo vždy shromáždění disponibilních informací o územích, především
plánů péče a inventarizačních průzkumů.
Současný stav MZCHÚ Kunštátska byl celkově vyhodnocen jako průměrný
(aritmetický průměr výsledných hodnocení byl stanoven na 62,94 bodů). Z celkového
počtu 17 území nebyl stav ani jednoho z nich hodnocen nejvyšším ohodnocením, tedy
vynikajícím. Pět z hodnocených území (29,4 %) bylo zařazeno do druhé nejvyšší
kategorie hodnocení stavu, tedy do kategorie dobrý. Nejčetnějším výsledkem hodnocení
stavu byl stav průměrný. Do této kategorie bylo zařazeno celkem devět chráněných
území (52,9 %). Pouze u tří MZCHÚ (17,7 %) byl současný stav vyhodnocen jako
špatný.
Územím s nejvyšším hodnocením současného stavu se stala přírodní památka
Kunštátská obora. Naopak nejnižší hodnocení bylo stanoveno u přírodní rezervace
Ploník.
Nejlépe hodnoceným kritériem stavu bylo kritérium jiné negativní vlivy.
Většinou se jednalo o negativní vlivy spojené se zvýšenou návštěvností lokalit nebo
blízkostí frekventovaných silničních komunikací. Naopak nejhůře hodnoceným
kritériem stavu se stalo kritérium invazní a expanzivní druhy. Přítomnost těchto druhů
je na některých územích závažným problémem, nezřídka ohrožujícím předmět ochrany.
Na Kunštátsku je velmi častým problémem lesních rezervací také přítomnost
stanovištně nepůvodních smrkových monokultur, které často zabírají značně rozsáhlé
plochy (například PP Údolí Chlébského potoka, PP Hersica, PR Ploník, PP Žižkův stůl).
Péče o MZCHÚ Kunštátska byla celkově vyhodnocena jako průměrná
(aritmetický průměr výsledných hodnocení činil 69,5 bodu), má ale poměrně blízko ke
stupni 4 – dobrá. Z celkového počtu 17 chráněných území byl 9 územím (52,9 %)
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přiřazen stupeň hodnocení péče 4 – dobrá. Zbylých 8 území (47,1 %) bylo hodnoceno
stupněm 3, který značí průměrnou úroveň péče v MZCHÚ.
Z hlediska hodnocení péče byla nejlépe hodnocena přírodní rezervace Louky
pod Kulíškem, nejníže hodnoceným územím se stala přírodní rezervace Ploník.
Z celkových osmi kritérií péče bylo v průměru nejlépe ohodnoceno kritérium
dokumentace. Všechna chráněná území získala nejvyšší stupeň hodnocení, a to stupeň 5
– vynikající. Nejhůře hodnoceným kritériem péče se stalo kritérium dosahování cílů
ochrany. Toto kritérium bylo nejhůře hodnoceno v PR Ploník a PP Žižkův stůl, kde
dochází v dosahování cílů ochrany k výrazným nedostatkům.
Diplomová práce podává základní a zároveň aktuální přehled hlavních
nedostatků a naopak předností jednotlivých území. Výsledky hodnocení mohou být
použity jako podklad pro návrh takového managementu jednotlivých území, který by co
nejefektivněji přispíval k dosahování cílů ochrany.
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11. SUMMARY
The aim of this thesis is to evaluate contemporary state and management in selected
small-scale specially protected areas in the Kunštát region. Assessment is done using
the “Evaluation Methodology of State and Management in Small-scale Specially
Protected Areas” (Svátek, Buček, 2005). In total, 17 small-scale protected areas are
evaluated, the total area being 456.057 hectares.
The assessment of individual areas is based on a field survey. Each field survey
was preceded by collecting all accessible information about the areas, management
plans and stocktaking reports in particular.
The contemporary state of the small-scale specially protected areas in the
Kunštát region is evaluated as average on the whole (the arithmetic mean being 62.94
points). From the total of 17 areas, none is evaluated by the best grade – excellent. Five
of the assessed areas are awarded the second best grade – good. The most common
result is an average state; nine of the examined areas are included in this category
(52.9%). Only three of the small-scale specially protected areas are evaluated as being
in a bad condition.
The natural monument of “Kunštátská obora” acquires the best evaluation while
the natural reserve of “Ploník” is on the other end of the scale.
The category of “other negative influences” is the least problematic; mostly, the
negative influences are connected to increased tourism or close proximity of heavily
frequented roads. On the other hand, the most problematic was the category of “invasive
and expansive species”. Presence of these species is a serious issue in some areas, often
threatening the subject of protection itself. In the Kunštát region, presence of spruce
monocultures in the reserves is a common problem; these areas of unoriginal
monocultures are rather extensive (e.g. in natural monument of “Údolí Chlébského
potoka”, natural monument of “Hersica”, natural reserve of “Ploník” or natural
monument of “Žižkův stůl”).
The management in small-scale specially protected areas in the Kunštát region is
evaluated as average on the whole (the arithmetic mean being 69.5 points) while it is
close to grade 4 – good. From the total of 17 protected areas, 9 are awarded grade 4 –
good – from the management point of view (52.9%). The remaining 8 areas (47.1%) are
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evaluated by grade 3 – average level of management in the small-scale specially
protected areas.
As regards management evaluation, the natural reserve of “Louky pod
Kulíškem” acquired the best result while the natural reserve of “Ploník” was granted the
lowest grade.
From the total of eight management criteria, the criterion of “documentation” is
evaluated as the best. All the assessed areas were given the highest grade – grade 5,
excellent. The criterion of “reaching the aims of protection” is the most problematic on
the other hand, especially in the natural reserves of “Ploník” and “Žižkův stůl”, where
reaching the aims of protection is severely insufficient.
The thesis offers a basic but comprehensive outline of the main shortcomings
and qualities of each area. The results can be further used as a basis for proposing such
a method of management in each area which would contribute to reaching the aims of
protection in the most effective way.
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