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Anotace 

V předložené práci je zpracován návrh na vyhlášení zvláště chráněného 

území v kategorii přírodní památka Jerlochovické stěny a Úvoz u pískovny, 

nacházející se v katastru obce Jerlochovice.   

Hlavním cílem bakalářské práce bylo vymezení zájmového území, 

seznámení a zhodnocení stávajícího stavu a záchrana populace ohrožených a 

chráněných rostlin daného území, především populace hořce křížatého (Gentiana 

cruciata) a modřence chocholatého (Muscari comosum). 

 V první části jsou popsány cíle práce. V další části jsou zpracovány 

přírodní podmínky zájmového území se zaměřením na popis ohroženého druhu 

hořce křížatého (Gentiana cruciata) a modřence chocholatého (Muscari comosum).  

V další části práce je zpracován konkrétní popis území a metodika práce. 

Další část práce pokračuje zpracováním nalezených taxonů při orientačním 

průzkumu v pozdním letním a předjarním aspektu, souhrnem navrhovaných 

ochranných opatření a finančních prostředků pro zájmovou lokalitu. 

V následující části je uveden význam a důvod ochrany zájmového území a 

srovnání průzkumu RNDr. Sedláčkové a aktuálního stavu. V závěru souhrn 

zjištěných skutečností.  

 

Klíčová slova: přírodní památka, ohrožený druh, Gentiana cruciata, 

Muscari comosum,  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Annotation 

In the present thesis is a processed material for publication of specially 

protected area in category of natural monument Jerlochovické stěny and Úvoz u 

pískovny in register of the village Jerlochovice. 

The main concern of this thesis was to determine the locality of interest 

introduction and evaluation of current situation and rescue the population of 

endangered and protected plants the territory, mainly the population Gentiana 

cruciata and Muscari comosum. 

The first part defines the aims of the thesis. The next section describes the 

natural conditions of interest location and the description of endangered Gentiana 

cruciata and Muscari comosum. The part is followed by a specific description of 

the territory and the methodology of work. 

The thesis continues processing of taxa found in the benchmark survey in 

late summer and early spring aspect. There is also a summary of the proposed 

protection measures and funding for special-interest locality. 

The next section is devoted to the importance and the protection of interest 

and compares survey RNDr. Marie Sedlackova and current status. In conclusion 

there is a summary of the findings.  

 

Keywords: natural monument, threatened species, Gentiana cruciata, 

Muscari comosum, 
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1 ÚVOD 

První poznatky života na planetě Zemi se datují zhruba do období před více než 3 

miliardami let. Během této dlouhé etapy se měnil život i příroda zároveň. Člověk se 

postupem času zdokonalil, přizpůsobil a podmanil přírodu k obrazu svému. Vlivem 

pomyslné nadřazenosti vůči ostatním tvorům, vlivem své činnosti na ekosystémy, však 

nejednou způsobil větší újmu sám sobě. Příroda postupně ustupovala požadavkům člověka. 

V důsledku rozkvětu průmyslu v minulých stoletích, který souvisí s rozvojem lidské 

populace, docházelo k rychlému úbytku přírodních hodnot, k ústupu přírodní krajiny, k 

snižování biologické rozmanitosti (diverzity) jednotlivých ekosystémů. Úbytek biologické 

rozmanitosti měl a má za následek mizení druhů jak v rostlinné tak v živočišné říši. 

Postupná jednotvárnost ovlivňuje nás všechny svou pomyslnou šedí. Proto je na místě 

tomuto předcházet. To vede člověka k nutnosti chránit přírodní hodnoty před nepříznivými 

vlivy jeho vlastní činnosti. Vždyť rozmanitost přírody je neocenitelnou součástí našeho 

společného dědictví budoucím generacím. Lidský vliv na přírodu je odnedávna velký, 

všeobecně byl chápan jako negativní, avšak v posledních letech se tento trend mění 

k lepšímu. Aktivněji přistupujeme k ochraně vzácných a ohrožených druhů, snažíme se o 

obnovu či zachování přírodních stanovišť. „Například rok 2010 byl vyhlášen rokem 

biodiverzity.“ Zachování ekosystémů, jejich ochrana před nepříznivými vlivy dnešní doby 

by se tedy měla stát základní podmínkou nás všech.   

Cílem mé práce je návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Jerlochovické 

stěny a Úvoz u pískovny v kategorii přírodní památka. 

 Předmětem ochrany zájmového území jsou odpreparované zbytky Jerlochovických 

stěn, patřící ke krajinářsky a zvláště geomorfologicky zajímavým útvarům odkrytých 

zbytků spodnotortonských písků a jílů a především ochrana a zachování stanoviště 

populace chráněného druhu hořce křížatého (Gentiana cruciata), který je chráněn zákonem 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 

č. 114/1992 Sb.), jenž je uveden v Červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky v 

kategorii C2 – silně ohrožené druhy, dále zde roste modřenec chocholatý (Muscari 

comosum), který je rovněž chráněn zákonem č. 114/1992 Sb., patřící do kategorie C3 – 

ohrožený druh. 
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2 CÍL PRÁCE 

Hlavním cílem mé bakalářské práce je návrh na vyhlášení zvláště chráněného 

území Jerlochovické stěny a Úvozu u pískovny v kategorii přírodní památka, dle zákona č. 

114/92 Sb., se zaměřením na zachování a ochranu populace silně ohroženého druhu hořce 

křížatého (Gentiana cruciata) a populace ohroženého druhu modřence chocholatého 

(Muscari comosum). Jerlochovické stěny a Úvoz u pískovny již jsou zařazeny v kategorii 

významný krajinný prvek dle zákona č. 114/1992 Sb., §3, odstavec b.  

Lokalita Jerlochovických stěn a Úvozu je situována nad soutokem levého přítoku 

údolního toku Husího potoka ve Fulnecko – Vlkovické kotlině v nadmořské výšce cca 300 

– 320 m n. m. Jedná se o odkryté, částečně odtěžené pískovcové stěny, situované k jihu 

s výskytem modřence chocholatého (Muscari comosum) a přilehlý Úvoz u pískovny 

s výskytem chráněného druhu hořce křížatého (Gentiana cruciata). 

Území navrhované přírodní památky patří mezi regionálně významné a cenné 

lokality z hlediska geologického (zachovalost pískovcových stěn), z hlediska botanického 

a to především pro výskyt chráněného druhu hořce křížatého (Gentiana cruciata) a 

modřence chocholatého (Muscari comosum). V Červeném seznamu cévnatých rostlin 

České republiky je hořec křížatý (Gentiana cruciata) uveden v kategorii silně ohrožených 

druhů (C2), dále je chráněn zákonem č. 114/1992 Sb., jako druh ohrožený (§3).  Modřenec 

chocholatý (Gentiana cruciata) je veden jako ohrožený druh (C3)., je chráněn taktéž 

zákonem č. 114/1992 Sb., dle §3, jako ohrožený druh.  

Na území Jerlochovických stěn byl po desítky let také zaznamenáván výskyt 

vratičky měsíční (Botrychium lunaria), která patří do kategorie C2 – silně ohrožené a je 

zákonem č. 114/92 Sb. chráněna v kategorii ohrožených druhů (§3). V roce 2005 již 

bohužel nebyl její výskyt v této lokalitě potvrzen. 
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3 PŘÍROD�Í PODMÍ�KY 

Základním faktorem podmiňujícím stav zájmového území jsou přírodní podmínky, 

které jsou určeny geomorfologickými, geologickými, hydrologickými, pedologickými, 

podnebnými a klimatickými poměry a v neposlední řadě působením vegetace a fauny.  

3.1 Vymezení území 

Území navrhované na ZCHÚ Jerlochovické stěny a Úvoz u pískovny se nachází 

v Moravskoslezském kraji, v severozápadní části okresu Nový Jičín, na severozápadním 

okraji obce Jerlochovice, při levém břehu bezejmenného přítoku údolního toku Husího 

potoka, ve Fulnecko - Vlkovické kotlině, v nadmořské výšce cca 300-320 m n. m. Obec 

Jerlochovice spadá do působnosti města Fulneku.  

 
Obrázek 1: Vymezení zájmového území navrhované přírodní památky, zdroj: 
http://www.mapy.cz/#mm=TP@sa=s@st=s@ssq=Jerlochovice@sss=1@ssp=120446060_126856908_15
0133868_150007500@x=141055616@y=134743936@z=13 [5.4.2010] 
 
 

3.2 Geomorfologie území 

Zájmové území leží v severovýchodní části České republiky. Z hlediska 

geomorfologického konkrétně spadá do Hercynského systému, subsystému hercynských 

pohoří, provincie České vysočiny. Provincie je dále členěná do několika 
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geomorfologických částí – subprovincií. Zájmová lokalita spadá do subprovincie 

Krkonoško-jesenické, oblasti Jesenická, celku Nízký Jeseník, který patří mezi nejstarší 

geologické celky ve střední Evropě. Na západní části je obklopen Hrubým Jeseníkem, na 

jižní straně obklopují území Oderské vrchy a na jihovýchodní straně Moravská brána. 

Nízký Jeseník patří mezi ploché vrchoviny Severní Moravy. Průměrná nadmořská výška se 

pohybuje mezi 400 – 600 metry. Nejvyšší vrchol je Slunečná, 800 m n.m. Nízký Jeseník se 

skládá z geomorfologických podcelků Branická vrchovina, Bruntálská vrchovina, 

Domašovská vrchovina, Oderské vrchy, Slunečná vrchovina, Stěbořická vrchovina, 

Vítkovská vrchovina a Tršická pahorkatina. V rámci celku Nízkého Jeseníku se lokalita 

nachází v podcelku Vítkovské vrchoviny.  

Vítkovská vrchovina je plochou vrchovinou s výškovým rozmezím od 150 – 300 m 

n. m na plochu 16 km2, střední nadmořskou výškou 429,8 m a sklonem 5°12` (Czudek 

[ed.] 1972). 

Zájmové území se ve Vítkovské vrchovině konkrétně rozkládá v okrsku Fulnecko-

Vlkovické kotlině na levém břehu bezejmenného přítoku Husího potoka v severozápadní 

části obce Jerlochovice, spadající do působnosti města Fulneku.  

 

Tabulka 1: Vymezení celku �ízký Jeseník 

Provincie Subprovincie Oblast Celek Podcelek 

 

 

 

Česká 

vysočina 

 

 

 

Krkonošsko- 

jesenická 

 

 

 

Jesenická 

 

 

 

Nízký 

Jeseník 

Brantická vrchovina 

Bruntálská vrchovina 

Domašovská 

vrchovina  

Oderské vrchy 

Slunečná vrchovina 

Stěbořická vrchovina 

Vítkovská vrchovina 

Tršická pahorkatina 
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3.3 Geologie území 

Z hlediska geologického spadá lokalita do geologické jednotky Český masív, 

konkrétně do podcelku Vítkovská vrchovina, okrsku Fulnecko-Vlkovická kotlina. 

Základ Českého masívu tvoří pevné skalní horniny krystalinika, proterozoika a 

staršího paleozoika včetně spodního karbonu (kulmu), které jsou zvrásněné a zčásti 

přeměněné (Neuhäuslová 1998). 

Podloží Vítkovské vrchoviny tvoří spodnokarbonské břidlice a droby s četnými 

denudačními zbytky bádenských sedimentů v údolích a denudačními zbytky sedimentů 

pleistocenního kontinentální zalednění v okrajové severní a východní části území. Jedná se 

o kernou, k východu ukloněnou, vrchovinu s rozsáhlými zbytky zarovnaných povrchů a 

hlubokými údolími (http://geologie.vsb.cz/krapol/zprava/3%20kapitola.htm). 

Reliéf mělkých tvarů Fulnecko-vlkovické kotliny tvoří v prostoru lokality svahové 

terasovité stupně nad nivou Husího potoka. Geologický podklad širšího okolí reprezentují 

kulmské horniny, které zde překrývají neogenní sedimenty, jež údolím Husího potoka 

pronikaly z centra Ostravské pánve a z části Moravské brány. V geologickém pojetí se 

jedná o mořské usazeniny bazálních štěrků a písků, místy zpevněných. Charakteristickým 

znakem těchto třetihorních uzenin dokládajících transgresi miocenního zálivu až 

k Fulneku, jsou mohutné pískovcové římsy uložené téměř vodorovně nebo nanejvýš se 

sklonem do 22° (Sedláčková 1996). 

Jerlochovické stěny jsou unikátní odpreparované pískovcové těleso reprezentující 

zbytky spodnotortoských písků a jílů v celkové mocnosti 15 metrů, které lemuje severní 

stranu Jerlochovic a části města Fulneku, při úpatí údolního svahu Husího potoka. Odkryté 

pískovcové stěny jsou dobře patrné u mateřské školky, za kostelem v Jerlochovicích, nad 

garážemi, za náměstím ve Fulneku. Nejvíce jsou zachovalé u mateřské školky 

v Jerlochovicích (Sedláčková 1996). 

Jedná se o jemně až středně zrnité vápnité jílovité písky, šedozelené až hnědošedé 

barvy, rezavě zvětralé, homogenně nebo laminovaně zvrstvené, tvořící vrstvy o mocnosti 

10-95cm. Sedimenty vápnitých jílovitých pískovců jsou pozůstatky okrajové části mělkého 

moře, které zaplavilo území údolí vybíhající z poslední, nejmladší karpatské předhlubně, 

spodnobádenského příkopu. Stěny jsou součástí geomorfologicky nápadného pásma 
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skalních výchozů spodnobádenských klastik a představuji relikty původní spodnobádenské 

výplně údolí, které se zařízlo na rozhraní karpatu a bádenu do spodnokarbonských drob a 

břidlic dnešních Oderských vrchů (Tomanová 2007).  

Pískovcové těleso Jerlochovických stěn je jednou z dominat města Fulneka a jeho 

okolí, a také dobře zachovalou ukázkou třetihorních usazenin spodnotortonských písků a 

jílů, jejímž důkazem jsou mohutné pískovcové římsy, uložené téměř vodorovně nebo 

nanejvýš se sklonem do 22° (Czudek 1962).   

Nejbližší okolí Jerlochovských stěn je tvořeno spodnokarbonskými horninami – 

droby, břidlicemi, křemenci a vápenci (Sedláčková 1996). 

3.4 Hydrologie území 

Hydrologicky území spadá do povodí řeky Odry. Zájmovým územím protéká Husí 

potok se svými bezejmennými přítoky. Husí potok pramení na svazích Oderských vrchů 

v nadmořské výšce 480 m, nad vesnicí Větřkovice, okres Opava. Je přítokem řeky Odry. 

Přirozený charakter místy meandrujícího Husího potoku převážně zůstal zachován, pouze 

bylo provedeno několik vodohospodářských zásahů, převážně v urbanizovaných částech, 

kudy Husí potok protéká. Jedná se většinou o zpevnění břehů. Údolí vodního toku Husího 

potoku ve Fulnecko-Vlkovické kotlině má menší spád a je značně zahlouben. Určená 

lokalita spadá do ekosystému mírného pásu a můžeme toto území charakterizovat jako 

mírně teplé, mírně vlhké, s mírnou zimou a dobře zásobenou vláhou.  

3.5 Pedologie území 

Na tvorbě půd v zájmové lokalitě má významný vliv geologický podklad, reliéf, 

místní podnebí, vegetace a v neposlední řadě také vodní režim přítoku Husího potoka. 

Obecně zájmové území a jeho okolí (Tomášek 2007), patří do oblasti s výskytem 

pseudoglejů s hnědými půdami oglejenými.  

Půdotvorným substrátem pseudoglejů jsou nejčastěji sprašové hlíny, hlinité a 

jílovité uloženiny, smíšené svahoviny, jíly, odvápněné slínovce a poměrně často i hlubší, 

zrnitostně těžší zvětraliny pevných hornin. Někdy zde může být povrch až písčitý, směrem 

do hlubší spodiny je však vždy těžší (Tomášek 2007). 
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 Okolí zájmového území je tvořeno prvohorními zvrásněnými usazenými horninami 

mořských nezpevněných sedimentů neogénu Karpatské předhlubně – břidlice, droby, 

křemence, vápence. Samotné Jerlochovské stěny jsou pískovce badenského stáří (miocen – 

mladší třetihory) – písky a jíly. Půdy tohoto území řadíme do skupiny půd nivních, které na 

vyvýšených plochách přecházejí v hlinitopísčité typy. V okolí odpreparovaných útvarům 

se vyvíjejí primární písčité typy (Sedláčková 1996).  

Kvalita nivních půd je obecně dobrá. Fyzikálně mechanické vlastnosti těchto půd 

významně ovlivňují i hydrologické poměry území. Hladina podzemní vody kolísá 

v závislosti na stavu protékajícího Husího potoka. Uplatňuje se slabší nebo silnější glejový 

proces. Jelikož se klima výrazně podílí na tvorbě půd, odpovídá zonalitě klimatu, zonalita 

půd. S tímto souvisí vytváření vegetační pokryvnosti daného území.  

3.6 Meteorologické a klimatické poměry území 

Česká republika spadá do mírného kontinentálního (pevninského) podnebného pásu 

neboli oblasti mírných šířek s převládajícím západním prouděním, mezi Atlantickým 

oceánem a východoevropskou pevninou, s charakteristickým mírným podnebím. Pro 

oblasti mírného pásma je charakteristické střídání čtyř ročních období.  

Lokalita navržená k ochraně je součástí klimatické oblasti mírně teplé okrsek B3  - 

mírně teplý, mírně vlhký, s mírnou zimou, pahorkovitý typ. Území spadá do mírně teplé 

klimatické oblasti (MT9). Lokalita je ovlivňována klimatem podhůří Nízkého Jeseníku. 

Základní charakteristiku klimatických podmínek lze stanovit takto: dlouhé léto, teplé, 

suché až mírně suché, přechodné období krátké s mírným až mírně teplým jarem a mírně 

teplým podzimem, krátká zima, mírná, suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky 

(Sedláčková 1996). 

 Počasí je ovlivňováno mnoha fyzikálními i chemickými faktory daného prostředí. 

Mezi takovéto faktory patří bezesporu sluneční svit, teplota, vlhkost vzduchu způsobený 

výparem a srážkami. 

Průměrná lednová teplota vzduchu, dle klimatických oblastí Československa (Quit 

1971) je pro tento okrsek  -3°C (-4°C), průměrná teplota v červenci je 17°C až 18°C, roční 
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úhrn srážek ve vegetační sezóně se pohybuje mezi 400 až 450 mm a v zimním období mezi 

250 až 300 mm.  

3.7 Fytogeografické členění území 

V tvářnosti naší krajiny se projevují vlivy lidského osídlení, a to již od hlubokého 

pravěku. Nejde jen o kontinuitní odlesnění, nýbrž i o různé geologické pochody vyvolané 

především zemědělstvím a pastvou, které změnily nejen půdní poměry, ale vytvořily i 

podmínky pro vznik druhotných stanovišť, na nich se šířila řada druhů i celých 

společenstev. V prvé řadě jde o rozrušení a odnos půdy včetně jeho následků. Krom 

plošného odnosu se postupně uplatnila i stržová eroze, zejména v zářezech cest. Vytvořily 

se hluboké úvozy a strže, na jejich prudkých svazích, často s obnaženým karbonátovým 

podkladem, vznikala náhradní stanoviště, umožňující rozvoj bohatým společenstvům 

xerotermního rázu (Hejný & Slavík 1997). 

Česká republika svými klimatickými a geomorfologickými poměry poskytuje 

příznivé podmínky pro vývoj různorodé vegetace. Z fytogeografického hlediska 

charakterizuje ČR nížinná až středohorská středoevropská flóra. 

Zájmové území spadá do nízkojesenického bioregionu, který patří do Jesenické 

oblasti. Tyto geomorfologické celky jsou hercynského charakteru. Z hlediska 

potencionální přirozené vegetace, která představuje vegetaci, která by se vytvořila 

v určitém místě a v určitém časovém období za předpokladu vyloučení jakéhokoliv vlivu 

člověka, je možné stanovit pro zájmovou lokalitu výskyt Lipových dubohabřin (Tillio-

Carpinetum, In: Neuhäuslová 1998). 

3.7.1 Lípová dubohabřina (Tillio-Carpenitum) 

Charakteristika : 

Mapovací jednotka sdružuje třípatrové, řidčeji čtyřpatrové lipové dubohabřiny 

s přirozenou příměsí smrku (Picea abies), osiky (Populus tremula) a jeřábu (Sorbus 

aucuparia) ve stromovém, často i hustém keřovém patru. V něm se dále objevují četné 

hygrofilní a mezofilní druhy listnatých lesů. Ty jsou časté také v druhově pestrém 

bylinném patru, v němž zpravidla převládá ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea), ostřice 
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třeslicovitá (Carex brizoides), pitulník žlutý (Galeobdolon luteum), šťavel kyselý (Oxalis 

acetosella), lipnice pravá (Poa nemoralis), příp. kopytník evropský (Asarum europaeum), 

mařinka vonná (Galium ordoratum) aj. Pokryvnost zřídka vyvinutého mechového patra 

zpravidla nepřesahuje 10%. Vývojovým stádiem je Sambuco-Salicion capreae. Z hlediska 

ekologické charakteristiky lipová dubohabřina prorůstá převážně více nebo méně rovinaté 

polohy nebo mírné svahyve výškách 250-400 m n.m. Půdním typem jsou hluboké, těžší 

pseudooglejené kabizemě  nebo luvizemě (parahnědozemě) i pseudogleje s rozdíly ve 

vlhkosti, aciditě i množství živin, typickými pro jednotlivé subasociace. Tilio-Capinetum je 

typickou dubohabřinou kolinních poloh Slezska přilehlé části Moravy. Je doloženo 

z okrajové zóny severozápadních výběžků moravských Karpat – z Podbeskydské 

pahorkatiny a Moravské brány. Na západě končí jeho rozšíření v Hornomoravském úvalu 

(Neuhäuslová 1998). 

Náhradní společenstva: 

a) Lesní – smrkové a borové, řidčeji modřínové kultury (Picea abies, Pinus 

sylvestris, Larix decidua) 

b) keřová – porosty Sambucus nigra, Berberidion 

c) luční, pastvinná – Molinietalia, Cynosurion, Arrhenatherion 

d) ruderální – Galio-Urticetea, Dauco-Melilotion, Sisymbrietalia 

e) segetální – Aphano-Matricarietum chamomillae, Aethuso-Galeopsietum. 

 Hospodářské využití: 

Fytocenózy přirozené a přirozeným blízké představují dnes asi 5% plochy konstruované 

vegetace této mapovací jednotky. Jsou omezeny na polohy málo vhodné pro zemědělské 

využití. Byly převážně obhospodařovány jako pařezina. Značnou část plochy pokrývají 

jehličnaté kultury. Rovinaté polohy jsou z největší části využívány jako obilná pole, méně 

se zde pěstuje cukrovka, řepka olejka, mák, jetel a kukuřice. Z luk byly zastoupeny 

převážně vlhčí až mokré typy, které se vytvořily na pozemcích silně zamokřených po 

odlesnění. V současné době jsou již mnohé louky odvodněny, jiné rozorány a přeměněny 

na pole. Část plochy této mapovací jednotky je zastavěna (ostravská průmyslová 

aglomerace, In: Neuhäuslová 1998). 
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 Význam  pro ochranu přírody a tvorbu krajiny: 

Význam málo produktivních nízkých lesů s víceméně přirozeným druhovým složením 

spočívá v jejich schopnosti regulovat vodní režim půdy. Vysoké lesy přirozeného složení 

mají schopnost v imisně zatíženém území severovýchodní Moravy nejsnáze odolávat 

imisní zátěži. Pomáhají zadržovat vodu, regulují biologické odvodňování a svým výparem 

přispívají ke zvýšení vzdušné vlhkosti v suchém ročním období. Zachování lesů 

přirozeného složení a biologická meliorace opakovaných jehličnatých kultur za využití lípy 

srdčité, habru, příp. javorů jsou nutným předpokladem k zachování mimoprodukčních 

funkcí těcho porostů (Neuhäuslová 1998). 

 Invazní a expanzivní druhy v polohách mapovací jednotky: 

Carex brizoides, Sambucus nigra, Imaptiens parviflora, Rubus fricosus agg., Solidago 

canadensis. (Neuhäuslová 1998) 

 
Obrázek 2: Mapa potencionální přirozené vegetace s vymezením zájmového území (zdroj:  
http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/MapWin.aspx?M_Site=cenia&M_Lang=cs [cit.2010-
02-15] 
 
 

Zájmové území spadá do vegetačního suprakoliního stupně (gradus supracollinus), 

kopcovina. Jedná se o okresy mezofytika, které mají charakter kotlin s habrovými 
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doubravami chladnější a vlhčí řady (s bukem). Dle Zlatníka sem patří vegetační stupeň 3. 

(dubo-bukový) a 4. (bukový). Dle Quita do tohoto stupně patří klimatický okrsek teplý a 

mírně teplý.   

3.7.2 Charakteristika mezofytika: 

Mezofytikum (Mesophyticum) je oblast vegetace a květeny odpovídající 

temperátnímu pásmu (tj. zonální vegetaci v středoevropských podmínkách oceanity 

(především oc2), což je oblast opadavého listnatého lesa. Zahrnuje vegetační stupně 

suprakolinní (z kolinního stupně prostorově zanedbatelné plochy na hranicích 

s termofytikem, ovlivněné reliéfem nebo podkladem) až submontánní, podle Zlatníka 

vegetační stupeň 3. (vyjímečně ještě část 2.) až 5. (část, In: Hejný & Slavík 1997). 

V nižších polohách mezofytika se vyskytují ve zbytcích klimaxové porosty 

habrových (event. lipových) doubrav, dále borové doubravy a jedlové doubravy až jedliny, 

ve vyšších polohách květnaté nebo acidofilní bučiny (jedliny) submontánního stupně 

(Hejný & Skalický 1997) 

Vůči oreofytiku jsou diferenční cenózy polních plevelů, řady společenstev lučních 

(např. svazy Arrhenatherion, Alopercurion pratensis, Molinion) a semixerotermních 

travinných (Bromio erecti), společenstev rybničních a obnažených den, plášťová a lemová 

společenstva svazů Prunion spinosae a Trifolion medii; vůči termofytiku jsou diferenční 

např. svazy Triseto-Polygonion bistortae, Cardamino-Montion, Trifolion medii, Atropion 

bellae-donnae, Thynchosporion albae, Caricion lasiocarpae aj. a především Luzulo-

Fagion, Eu-Fagenion a Galio-Abietenion (Hejný & Skalický 1997). 

3.7.3 Regionálně fytogeografické zařazení území 

V regionálně fytogeografickém členění květeny ČR (Hejný & Skalický 1997) se 

lokalita nalézá téměř přesně na rozhraní Českomoravského a Karpatského meofytika 

fytogeografických okresů Jesenické podhůří (75) a Moravské brány (76), respektive  

podokresu Moravská brána vlastní (76a). Vzhledem již zmíněným přírodním podmínkám 

je spíše vhodnější zařazení do do podokresu Moravská brána vl. (76a). 
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 Obrázek 3: Mapa regionálně fytogeografického členění - dle Skalického, zdroj:   
 http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/MapWin.aspx?M_Site=cenia&M_Lang=cs [Cit.04-042010) 

 

Z historicky nejstarších floristických údajů, můžeme zmínit obsáhlé dílo 

vynikajícího botanika Adolfa Oborného z roku 1885 „Flora von Mähren und 

österreichischen Schlesien“ (Květena Moravy a rakouského Slezska). Z pozdějších zdrojů 

lze uvést například,  práce moravského botanika, univerzitního profesora Josefa Podpěru 

z roku 1921 „Úvod ku květeně na československém Poodří., dále fytogeografickou práci 

dr. Valentina Pospíšila „Die Mährische Pforte, eine pflanzengeographische Studie  z roku 

1964 ve které je například zmíněn výskyt ostřice plstnaté (Carex plstnatá), lociky 

kompasové (Lactuca serriola), devětsil bílý (Petasites albus, In: Sedláčková 1973). 

V roce 1996 byl proveden fytocenologický průzkum území navrženého na 

vyhlášení zvláště chráněného území Jerlochovické stěny, RNDr. Marií Sedláčkovou, 

botaničkou Muzea Novojičínska. Její práce se nazývá: „Aktuální vegetace a floristická 

charakteristika návrhu chráněné lokality Jerlochovické stěny“ z roku 1996 za účelem 

ochrany vyskytujícího se ohroženého druhu vratičky měsíční (Botrychium lunaria). 

Na základě tohoto průzkumu byla zjištěna charakteristika vegetace zájmového 

území. 
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3.7.4 Charakteristika vegetace území dle R�Dr. Marie Sedláčkové 

Vegetaci CHÚ tvoří komplex více méně jen fragmentů náhradní přirozené 

vegetace, fytocenologicky nestabilizovaných společenstev se značným ruderalizačním 

ovlivněním. Dominantní formaci svahových stupňů terasy utvářejí lemy vysokých 

mezofilních křovin svazu Berberidion, místy přecházející v ruderalizované typy svazu 

Sambuco-Salicion capreae a lokálně jsou vyvinuty maloplošné porosty akátin svazu 

Chelidonio-Robinion. Tyto hlavní typy provází rozptýlená zeleň původních náletových 

dřevin, často i úmyslně vysázených druhů v současnosti již vzrostlých stromů topolu 

černého (Populus nigra), lípy srdčité (Tilia cordata), lípy velkolisté (Tilia platyphyllos), 

štědřence odvislého (Laburnum anagyroides), skalníku (Cotoneaster sp., In: Sedláčková 

1996). 

 Floristické složení křovinatých lemů dokládá výskyt trnky obecné (Prunus 

spinosa), svídy krvavé (Swida sanguinea), lísky obecné (Corylus avellana), hlohu 

obecného (Crataegus laevigata), růže šípkové (Rosa canina), ptačího zobu obecného 

(Ligustrum vulgare), brslenu evropského (Euonymus europaea) a srstky angreštu 

(Grossularia uva-crispa). V podrostu nebo při okrajích křovin se vyskytují violka srstnatá 

(Viola hirta), válečka lesní (Brachypodium sylvaticum), zvonek řepkový (Campanula 

rapuncoloides), zvonek kopřivolistý (C. trachelium), řepík lékařský (Agrimonia 

eupatoria), čičorka pestrá (Coronilla varia), jahodník truskavec (Fragaria moschata), 

jahodník obecný (Fragaria vesca, In: Sedláčková 1996). 

 Postupující ruderalizaci křovinatých porostů s inklinací ke svazu Sambuco-Salicion 

capreae naznačuje uplatnění častého bezu černého (Sambucus nigra) i dalších 

diagnostických druhů vrba jíva (Salix caprea), bříza bělokorá (Betula pendula) a zejména 

šíření vrby nachové (Salix purpurea) a ostružiníku křovitého (Rubus fructicosus agg., In: 

Sedláčková 1996). 

Maloplošné akátové porosty lemují svahy podél komunikace zelené značky. Ve 

stromovém patře převládá trnovník akát (Robinia pseudacacia) s původními dřevinami 

habru obecného (Quercus robur), javoru klenu (Acer pseudoplatanus), z keřů černý bez 

(Sambucus nigra), hlohu (Crataeus sp.) a v horní části zarůstají okraje trnkou obecnou 

(Prunus spinosa). V bylinném patře dominují vlaštovičník větší (Chelidonium majus) a 

kuklík městský (Geum urbanum) a průvodní druhy ostružiník ježiník (Rubus caesius), 
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ostružiník křovitý (R. fructicosus) svízel přítula (Galium aparine), kopřiva dvoudomá 

(Urtica dioica), lipnice hajní (Poa nemoralis), smetánka lékařská (Taraxacum officinale), 

mleč zelinný (Sonchus oleraceus), pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris), svlačec rolní 

(Convolvulus arvensis), violka lesní (Viola reichnbachiana) a chmel otáčivý (Humulus 

lupus, In: Sedláčková 1996). 

Uváděná společenstva křovin dokládající dlouholetou sukcesi lze považovat za 

progresivní s výraznou expanzivní schopností. Proto vzhledem k jejich tendenci dalšího 

šíření je náhradní přirozená vegetace travinobylinných typů plošně omezena a navíc 

zřetelně ovlivněna pronikáním mnohých synantropních druhů. Na rozvolněných místech 

svahů terasy byly zachyceny pouze fragmenty pionýrské vegetace třídy Sedo-Scleranthetea 

s inklinací ke svazům Hyperico perforati-Scleranthion perennis a Platagini-Festucion 

ovinae osidlují lemy odkryvů a zejména stupňovité výstupy zpevněných písků. Přes jejich 

dosud problematické syntaxonomické postavení i na svazové úrovni, dokládá jejich 

existenci na lokalitě řada diagnostických druhů: pamětník rolní (Acinos arvensis), 

písečnice douškolistá (Arenaria serpyllifolia), rožec rolní (Cerastium arvense), svízel 

syřišťový (Galium verum), třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum), mochna jarní 

(Potentilla neumanniana) a jetel rolní (Trifolium arvense, In: Sedláčková 1996). 

Travinobylinné lemy v horní části stěn provází garnitura kostřavy ovčí (Festuca 

ovina), mochny jarní (Potentilla neumanniana), mochny stříbrné (P. argentea), 

mateřídoušky vejčité (Thymus pulegioides), lipnice smáčknuté (Poa compressa), klinopádu 

obecného (Clinopodium vulgare), rožce rolního (Cerastium arvense), krkavce menšího 

(Sanguisorba minor), čičorky pestré (Coronilla varia) a modřence chocholatého (Muscari 

comosum, In: Sedláčková 1996). 

Stupňovité výstupy zpevněných písků s orientací k západu osidlují převážně druhy 

primitivních půd pamětník rolní (Acinos arvense), rozchodník šestiřadý (Sedum 

sexangulare), mochna jarní (Potentilla neumanniana), rožec rolní (Cerastium arvense), 

krkavec menší (Sanguisorba minor) a písečnice douškolistá (Arenaria serpyllifolia). 

V místech s vyvinutou mělkou půdou přistupují další zachycené druhy: mateřídouška 

vejčitá (Thymus pulegioides), pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias), třezalka tečkovaná 

(Hypericum perforatum), svízel syřišťový (Galium verum), jitrocel prostřední (Plantago 

media), len počistivý (Linum catharticum), mochna stříbrná (Potentilla argentea), čičorka 
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pestrá (Coronilla varia), klinopád obecný (Clinopodium vulgare), kozinec sladkolistý 

(Astragalus glycyphyllos), silenka nadmutá (Silene vulgaris), turan ostrý (Erigeron acris) 

aj. V tomto prostoru byla od roku 1993 sledována na 4 mikrolokalitách populace vratičky 

měsíční (Botrychium lunaria). Oproti stavu ekotopu z let 1993-1994 zde proniká třtina 

křovištní (Calamagrostis epigejos), zmlazují nálety dřevin vrby jívy (Salix capreae), dřínu 

pravého (Cornus sanguinea), třešně ptačí (Cerasus avium) a zvláště vrby nachové (Salix 

purpurea). V bylinném podrostu se uplatňují druhy komonice bílá (Melilotus alba), mrkev 

pravá (Daucus carota), pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris) a vratič obecný (Tanacetum 

vulgare), jež mohou signalizovat iniciální stádia a vývoj antropogenního společenstva 

svazu Dauco-Melilotion (Sedláčková 1996). 

Doznívající fragmenty mezofilních lučních porostů svazu Arrhenatherion byly 

zachyceny ve střední části rozvolněných křovin západních svahů terasy. Floristické složení 

dokládají zapsané druhy: řebříček obecný (Achillea millefolium), ovsík vyvýšený 

(Arrhenatherum elatius), srha laločnatá (Dactylis glomerata), svízel povázka (Galium 

mollugo), kakost luční (Geranium pretense), štírovník růžkatý (Lotus corniculatus), jetel 

luční (Trifolium pratense), jetel pochybný (T. dubium), mrkev pravá (Daucus carota), 

bolševník obecný (Heracleum spohondylium), zlatobýl obecný (Solidago virgaurea), kmín 

kořenný (Carum carvi), svízel syřišťový (Galium verum), jitrocel prostřední (Plantago 

media), chrastavec rolní (Knautia arvensis) a vikev plotní (vicia sepium). Rovněž do těchto 

maloplošných porostů pronikají synantropní druhy, jako je pelyněk černobýl (Artemisia 

vulgaris) a vratič obecný (Tanacetum vulgare, In: Sedláčková 1996) 

Travinobylinná společenstva třídy Festuco-Brometea (xerotermní až 

semixerotermní travinobylinná společenstva) s jedinou možnou inklinací ke svazu 

Bromion erecti osidlujcí hlubší půd, byla zjištěna jen na malé ploše v nejvýchodnější části 

svahů terasy (poblíž plotu mateřské školky), kde převládá válečka prapořitá 

(Brachypodium pinnatum) a uplatňuje se i sveřep vzpřímený (Bromus erectus). Floristické 

složení dokumentuje výskyt zjištěných bylinných druhů: bukvice lékařská (Betonica 

officinalis), dobromysl obecná (Origanum vulgare), oman vrbolistý (Inula salicina), jetel 

horský (Trifolium montanum), čičorka pestrá (Coronilla varia), řepík lékařský (Agrimonia 

eupatoria), zběhovce plazivý (Ajuga genevensis), tolice srpovitá (Medicago falcata), 

pryskyřník mnohokvětý (Ranuculus polyanthemos). Ojediněle jsou zde zasoupeny i 

některé druhy pastvin podsvazu Polygalo-Cynusorion – jehlice trnitá (Ononis spinosa), 
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pupava bezlodyžná (Carlina acaulis), bedrník obecný (Pimpinela saxifraga). Tyto porosty 

se rovněž vyskytují jen na malé ploše v kontaktu s křovinami (Sedláčková 1996). 

Aktuální ruderální, antropicky podmíněnou vegetaci lze zahrnou do tříd 

Artemisietea vulgaris, Galio-Urticetea a pravděpodobně i Agropyretea repentis. Vzhledem 

ke kontaktu přirozené náhradní vegetace je dosud obtížné rozlišit i jejich svazovou 

příslušnost. Z třídy Artemisietea vulgaris přichází v úvahu vývoj iniciálního stádia svazu 

Dauco-Melilotion na skeletovitých půdách stupňovitých výstupů zpevněných písků 

s výskytem komonice bílé (Melilotus alba), mrkve pravé (Daucus carota), pelyňku 

černobýlu (Artemisia vulgaris), třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos) a čekanky obecné 

(Cichorium intybus, In: Sedláčková 1996). 

Z třídy Galio - Urticetea lze do svazu Arction lappae zahrnout ruderalizované 

plochy při úpatí stěn, zvláště v okolí navážky štěrku, kde byly zaznamenány druhy: 

pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris), vratič obecný (Tanacetum vulgare), lopuch větší 

(Arctium lappa), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), svízel přítula (Galium aparine), 

bodlák obecný (Carduus acanthoides) a z neofytů zlatobýl obrovský (Solidago gigantea, 

In: Sedláčková 1996). 

K lemovým nitrofilním společenstvům svazu Aegopodion podagrariae osidlující 

vlhčí stanoviště lze na lokalitě zařadit okrajové lemy v prostoru úvozu (náznak polní 

cesty). Při úpatí zapojených porostů křovin a vzrostlých stromů se s vysokou pokryvností 

uplatňují tyto druhy: kerblík lesní (Antrisus sylvestris), krabilice zápašná (Chaerohyllum 

aromaticum), kuklík městský (Geum urbanum) a bolševník obecný (Heracleum 

spohondylium). Sem patří i zastíněné okraje při úpatí stěn v prostoru skládky kamenných 

pražců, kde byly zachyceny bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), kerblík lesní 

(Anthriscus sylvestris), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), kapustka obecná (Lapsana 

communis), ptačinec prostřední (Stellaria media), vlaštovičník menší (Chelidonium majus), 

mleč zelinný (Sonchus oleraceus), peťour brvitý (Galinsoga ciliata) a komonice polní 

(Galeopsis tetrahit, In: Sedláčková 1996). 

Z třídy Agropyretea repentis s inklinací ke svazu Convolvulo - Agropyrion lze 

zařadit některá místa hlinitých sesuvů od úvozu do svahových poloh s výskytem lipnic 

smáčknuté (Poa compressa), pýru plazivého (Agropyron repens), svlačce rolního 
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(Convolvulus arvensis), divizny malokvěté (Vesbascum thapsus), které tvoří kontakt 

lemům křovin (Sedláčková 1996). 

Horní vyvýšená část lokality sousedí s ornou půdou polních kultur, v r. 1996 byla 

pěstována kukuřice. Jsou zde vyvinutá plevelová společenstva třídy Secalientea. Ze 

zajímavějších plevelů byly zachyceny ostrožka stračka (Consolida regalis), mák pochybný 

(Papaver dubium), kakost maličký (Geranium pusillum) a řepinka latnatá (Deslia 

paniculata, In: Sedláčková 1996). 

Ze zjištěných poznatků lze konstatovat, že lokalita představuje komplex fragmetů 

náhradní přirozené vegetace křovin, primitivní travinobylinnou vegetaci primárních 

písčitých půd, mezofilní louky a bylinnou vegetaci hlubších půd na svazích terasy.  

Uváděné typy se vzájemně prolínají na celkově malé ploše, což také naznačuje i 

pestrá mozaika řady diagnostických druhů. 

Blízkost intravilánu, zemědělského využívání kontaktního území, skládky materiálu 

při úpatí a též celkové zanedbání lokality jsou hlavní příčinou značné ruderalizace tohoto 

ekotopu (Sedláčková 1996). 

Z pohledu ochrany a záchrany fytogeonofondu je zvláště pozoruhodný výsky t 

vratičky měsíční (Botrychium lunaria) a modřence chocholatého (Muscari comosum, In: 

Sedláčková 1996). 

Poznámka: jména syntaxonů (společenstev) jsou uvedena podle publikace 

(Moravec a kol. 1995), jména taxonů vyšších (cévnatých) rostlin podle příručky 

(Neuhäuslová a Kolbek 1982, In: Sedláčková 1996). 

V roce 2004 byl zaznamenán v lokalitě Jerlochovických stěn a Úvozu u pískovny 

výskyt chráněného druhu hořce křížatého (Gentiana cruciata), který je zařazen 

v Červeném seznamu, v kategorii silně ohrožených druhů (C2). 

Hořec křížatý (Gentiana cruciata):  

Čeleď: hořcovité (Gentianaceae) 

Česká synonyma: prostřelenec křížatý 

Latinská synonyma: Tretorhiza cruciata, Gentianusa cruciata, Hippion cruciatum 

Lidový název: prostřelenec 
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Stupeň ochrany: V Červeném seznamu cévnatých rostlin ČR je uveden v kategorii 

silně ohrožených druhů (C2). V České republice je chráněn zákonem č. 114/1992Sb., (§3), 

dále dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR o 

ochraně přírody a krajiny.  

Popis rostliny: Vytrvalá rostlina dosahující výšky 10-40 cm, s krátkým oddenkem a 

přezimující listovou růžicí. Lodyha je silná, vystoupavá, listnatá. Listy jsou podlouhlé 

kopinaté, křižmo vstřícné, trojžilné; dolní jsou tupé, horní špičaté. V úžlabí středních a 

horních listů vyrůstají čtyřčetné květy, a to jednotlivě nebo ve svazečcích, zbarvené do 

modra (Krejča 2007). 

Jedná se o hemykryptofyta. Kvete od července do října. 

Celkové rozšíření: Areál druhu se rozprostírá od Pyrenejí přes jižní Francii, severní 

Itálii, střední Evropu, jižní Ukrajinu, střední část evropského Ruska až na západní Sibiř a 

do Střední Asie (Hoskovec et al. 2005). 

Ekologie a rozšíření v ČR:  Druh roste od nížin do hor. Vyhledává vysychavé, 

minerálně bohaté, vápnité, hlubší a těžší půdy. Typickými stanovišti jsou pastviny, lada a 

semixerotermní svahy, kosená a vypásaná nebo vypalovaná stanoviště. V ČR se vyskytuje 

roztroušeně až vzácně, nejvíce v Českém středohoří, Znojemsko-brněnské pahorkatině a v 

Bílých Karpatech (Hoskovec et al. 2005). 

Ohrožení: Ohrožení hořce křížatého (Gentiana cruciata) vyplývá zejména 

z důsledků změn obhospodařování. Ukončení pastvy nebo kosení vede k sukcesním 

pochodům a vytlačení druhu konkurenčně silnějšími druhy (Hoskovec et al. 2005). 

Zároveň se jedná o rostlinu, na které část svého vývojového cyklu prodělává 

vzácný druh motýla modrásek hořcový (Maculinea alcon). Hořec křížatý je živnou 

rostlinou housenek tohoto vzácného motýla. Samice modráska hořcového se zdržují 

v blízkosti živných rostlin, obě pohlaví sají nektar především na rostlinách z čeledi 

bobovitých (Fabacae) (http://www.lepidoptera.cz/index.php?s=motyli&id=96). 

 

 

 



Eva Scholasterová: Návrh na vyhlášení ZCHÚ Jerlochovické stěny a Úvoz u pískovny 

2010 
 

19

Modřenec chocholatý (Muscari comosum): 

Čeleď: liliovité (Liliaceae) 

Česká synonyma: modravec chocholatý 

Stupeň ochrany: V Červeném seznamu cévnatých rostlin je uveden v kategorii 

ohrožených druhů (C3). Je chráněn zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a 

vyhláškou č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 

114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.  

Popis rostliny: Vyšší (15 – 50 cm) cibulnatá trvalka se třemi až čtyřmi široce 

čárkovitými a žlábkovitými listy. Stvol je zakončen dlouhým válcovitým hroznem se 40-

100 květy. Spodní listy jsou krátce řapíkaté, rovnovážně odstávající, olivově zelené. 

Ostatní květy jsou fialově modré, prostřední pokleslé a horní vzpřímené (Krejča 2007). 

rozšíření: Jižní a střední Evropa, severní Afrika, jihozápadní Asie, u nás se 

vyskytuje v teplejších oblastech (http://botany.cz/cs/muscari-comosum/). 

Ekologie: Vyskytuje se na slunných stráních, suchých loukách, písčinách 

s výskytem akátin  a na polích v nížinách a pahorkatinách (Krejča 2007). 

Ohrožení a ochrana: Na většině přirozených stanovišť ustupuje, proto byl zařazen 

mezi ohrožené druhy do kategorie (C3). 
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4 METODY PRÁCE A MATERIÁL 

4.1 Konkrétní popis území 

kraj:       Moravskoslezský 

okres:      Nový Jičín 

obec s rozšířenou působností:   Odry 

obec s pověřeným obecním úřadem:  Fulnek 

obec:      Jerlochovice 

katastrální území:    635456 – Jerlochovice 

Území navrhované na vyhlášení ZCHÚ, dle výpisu z karty evidence kostry 

ekologické stability města Fulneku, leží na parcelách č. 270/7, 283, 797/9, 798, 795/7, 

795/5, 795/3, 270/8, 795/4, 797/8, 270/5, 797/7, 797/5, 797/4, 270/3 270/4, 795/1, 270/2, 

796/1, 796/2, 796/3, 797/2, 270/1, 797/3, 779/1, 779/2, 779/3, 779/4, 780/4, 780/3, 781/1, 

780/1, 779/3, 779/5, 813/42 a 780/2. Podrobnější vymezení území podle současného stavu 

katastru nemovitostí je uvedeno v tabulkách níže.  

 Zájmové území není součástí územního systému ekologické stability.  

Dle karty evidence kostry ekologické stability se jedná o významný krajinný prvek.  

Překryv území s jinými chráněnými územími: 

národní park:     ----- 

chráněná krajinná oblast:    Oderské vrchy 

 

Tabulka 2: Parcelní vymezení území Úvoz u pískovny, zdroj: Parcelní vymezení území Úvoz u 
pískovny (zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberParcelu.aspx) [cit.2010-03-17] 
 

Číslo parcely 
podle K� 

Druh 
pozemku 
podle K� 
(aktuální 

stav) 

Způsob využití 
pozemku podle 

K� 
Číslo LV Typ parcely 

Výměra 
parcely 
celková 

podle K� 
[m2] 

779/3 ostatní plocha neplodná půda 1213 parcela KN 4 739 
779/5 ostatní plocha neplodná půda 10002 parcela KN 144 
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780/1 ostatní plocha 
ostatní 

komunikace 10002 parcela KN 462 

780/2 ostatní plocha 
ostatní 

komunikace 582 parcela KN 262 

780/3 ostatní plocha 
ostatní 

komunikace 1213 parcela KN 278 

780/4 ostatní plocha 
ostatní 

komunikace 10002 parcela KN 69 
781/1 ostatní plocha neplodná půda 10002 parcela KN 110 
781/2 ostatní plocha neplodná půda 582 parcela KN 1 281 

813/42 orná půda * 1213 parcela KN 188 

Celkem    7 533 

 

Tabulka 3: Parcelní vymezení území Jerlochovické stěny, (zdroj: 
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberParcelu.aspx) [cit. 2010-03-17] 

Číslo parcely 
podle K� 

Druh 
pozemku 
podle K� 
(aktuální 

stav) 

Způsob využití 
pozemku podle 

K� 
Číslo LV Typ parcely 

Výměra 
parcely 
celková 

podle K� 
[m2] 

270/1 ostatní plocha neplodná půda 10001 parcela KN 57 

270/2 ostatní plocha neplodná půda 10002 parcela KN 2 717 

270/3 ostatní plocha neplodná půda 10001 parcela KN 174 

270/4 ostatní plocha neplodná půda 10002 parcela KN 17 

270/5 ostatní plocha neplodná půda 10001 parcela KN 60 

270/7 ostatní plocha neplodná půda 10002 parcela KN 2 070 

270/8 ostatní plocha neplodná půda 10001 parcela KN 119 

283 zahrada * 237 parcela KN 207 

779/1 ostatní plocha neplodná půda 1213 parcela KN 5 572 

779/2 ostatní plocha neplodná půda 10001 parcela KN 562 

779/3 ostatní plocha neplodná půda 1213 parcela KN 4 739 

779/4 ostatní plocha neplodná půda 60000 parcela KN 1 319 

795/1 ostatní plocha neplodná půda 10002 parcela KN 19 

795/3 ostatní plocha neplodná půda 1 parcela KN 305 

795/4 ostatní plocha neplodná půda 10001 parcela KN 46 

795/5 ostatní plocha neplodná půda 10002 parcela KN 1 721 

795/7 ostatní plocha neplodná půda 219 parcela KN 145 

796/1 
trvalý travní 

porost * 10002 parcela KN 834 

796/2 
trvalý travní 

porost * 10001 parcela KN 687 

796/3 
trvalý travní 

porost * 10002 parcela KN 4 430 

797/2 ostatní plocha 
ostatní 

komunikace 10002 parcela KN 551 
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797/3 ostatní plocha 
ostatní 

komunikace 10001 parcela KN 66 

797/4 ostatní plocha 
ostatní 

komunikace 10002 parcela KN 153 

797/5 ostatní plocha 
ostatní 

komunikace 10001 parcela KN 55 

797/7 ostatní plocha 
ostatní 

komunikace 10002 parcela KN 54 

797/8 ostatní plocha 
ostatní 

komunikace 10002 parcela KN 19 

797/9 ostatní plocha 
ostatní 

komunikace 10001 parcela KN 547 

798 ostatní plocha neplodná půda 219 parcela KN 199 

Celkem    27 444 
 
 
 

4.2 Metody práce 

Za účelem získání potřebných informací ke zpracování bakalářské práce bylo 

studium dostupné odborné literatury, odborných časopisů, historických pramenů, 

internetových zdrojů, studium map zájmového území. Z odborné literatury se jednalo 

především o odborné geografické a fytogeografické publikace,  

Zpracování návrhu na vyhlášení zvláště chráněného území Jerlochovické stěny a 

Úvoz u pískovny byl zpracován dle metodik ke zpracování Plánu péče a Zásad péče o 

nelesní biotopy. 

Terenní průzkum zájmové lokality provedený v srpnu 2009 a dubnu 2010 byl 

zaměřen a výskyt taxonů vyšších cévnatých rostlin v zájmové lokalitě. Z tohoto průzkumu 

byl pořízen zápis zjištěných taxonů a  fotodokumentace aktuálního stavu. Další 

podrobnější průzkum bude probíhat v rámci řešení diplomové práce. Následný průzkum 

lokality bude zaměřen ke zjištění aktuálního stavu populace ohroženého druhu hořce 

křížatého (Gentiana cruciata) a modřence chocholatého (Muscari comosum), dále bude 

probíhat fytocenologické snímkování lokality. Z hlediska geologického bude průzkum  

zaměřen  k zajištění ochrany pískovcových útvarů a návrhu k odstranění skládky a 

zmírnění ruderalizace v blízkém prostoru pískovcových stěn.  

Determinace vyskytujících se taxonů vyšších cévnatých rostlin byly zpracovány dle 

Klíče ke květeně České republiky (Kubát 2002). 
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5 VÝZKUM�Á ČÁST 

5.1 Průzkum lokality 2009 

V srpnu 2009 byl proveden předběžný průzkum lokality navrhované k vyhlášení 

v pozdním letním aspektu. 

Jedná se o pískovcový útvar, který představuje zbytkovou enklávu, nacházející se 

na levém břehu bezejmenného přítoku Husího potoka a přilehlý úvoz v obci Jerlochovice. 

Zájmové území se nalézá v těsné blízkosti intravilánu. Horní svahy pískovcových stěn 

postupně přecházejí v zemědělskou půdu, využívanou jako pole. V tomto období byla na 

přilehlých polích vysazena kukuřice. Při úpatí stěn v prostoru u mateřské školky, se 

nachází skládka odpadů, převážně stavební suť, štěrk, uhlí, dřevěné latě, apod. 

 
 Obrázek 4: Jerlochovické stěny- prostor při úpatí - skládka materiálu, foto autor: Eva 
 Scholasterová [ 15.8.2010] 

V červenci tohoto roku bylo přilehlé okolí zájmového území postiženo záplavami, 

v důsledku protržení Bártkova rybníka, jenž se nachází v těsné blízkosti Jerlochovických 

stěn u mateřské školky.  
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Vegetační poměry zájmového území jsou podmíněny především přírodními 

podmínkami, geologickým podkladem – substrátem, který z větší části je tvořen písčitými 

a hlinito-písčitými půdami, geomorfologickou stavbou reliéfu Fulnecko-Vlkovické kotliny 

a místními podnebnými podmínkami.  

Významným faktorem ovlivňující rostlinný kryt je také činnost člověka. Lokalita 

přiléhající k pískovcovým útvarům je silně ruderalizovaná v důsledku skladkování, a také 

z důvodu výskytu synantropních druhů – kopřiva dvoudomá (Urtica dioica),  pelyňek 

černobýl (Artemisa vulgaris), vlaštovičník větší (Chelidonium majus), bolševník obecný 

(Heracleum sphondylium), bez černý (Sambucus nigra) a další. V severovýchodním 

prostoru byl uměle vysazen smrk ztepilý (Picea abies).  

V tabulkách níže jsou uvedeny nalezené taxony při předběžném průzkumu lokality 

v pozdním letním aspektu. 

Seznam zjištěných taxonů v srpnu 2009:  

Tabulka 4: Stromy a keře - seznam zjištěných taxonů: Srpen 2009, zdroj: Eva Scholasterová [2010-09-
15] 

Čeleď česky Čeleď latinsky Druh česky Druh latinsky 

Bezovité Sambucaceae bez černý Sambucus nigra L. 

Vrbovité Salicaceae vrba nachová Salix purpurea L. 

    vrba jíva Salix caprea L. 

Růžovité Rosaceae trnka obecná Prunus spinosa L. 

    
ostružiník 
křovitý Robus fructicosus agg. L. 

    hloh  Crataegus laevigata P. 

    růže šípková Rosa canina L. 

Břízovité Betulaceae bříza bělokorá Betula pendula R. 

Bobovité Fabaceae trnovník akát Robinia pseudacacia L. 

Olivovníkovité Oleaceae 
ptačí zob 
obecný Ligustrum vulgare L. 

Lípovité Tiliaceae lípa srdčitá Tilia cordata M. 

    lípa velkolistá Tilia platyphyllos S. 

Bukovité Fagaceae dub letní Quercus robur L. 

   buk lesní Fagus sylvatica L.  

Borovicovité Pinaceae smrk ztepilý Picea abies 

   borovice lesní Pinus sylvestris 
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Tabulka 5: Bylinné patro- seznam zjištěných taxonů - Srpen 2009, zdroj: Eva Scholasterová [2010-08-
15] 
 

Čeleď česky Čeleď latinsky Druh česky Druh latinsky 

Kopřivovité Urticaceae 
kopřiva 
dvoudomá Urtica dioica L. 

Růžovité Rosaceae krkavec menší Sanguisorba minor S.  

    řepík lékařský Agrimonia eupatoria L. 

    mochna stříbrná Potentilla argentea L. 

Bobovité Fabaceae čičorka pestrá Coronilla varia L.  

    jetel horský Trifolium montanum L.  

Makovité Papaveraceae vlaštovičník větší Chelidonium majus L.  

Hvězdicovité Asteraceae smetánka lékařská Taraxacum officinale  agg.W. 

    pelyněk černobýl Artemisia vulgaris L. 

    vratič obecný Tanacetum vulgare L.  

    chrpa luční Centaurea jacea L.  

Miříkovité Apiaceae bršlice kozí noha Aegopodium podagraria L. 

    mrkev obecná Daucus carota L. 

    bolševník obecný Heracleum sphondylium L.  

Třezalkovité Hypericaceae 
třezalka 
tečkovaná Hypericum perforatum L. 

Kakostovité Geraniaceae kakost luční Geranium pratense L.  

Svlačcovité Convolvulaceae svlačec rolní Convolvulus arvensis L.  

 

Začátkem dubna roku 2010 byl proveden další průzkum lokality v předjarním 

aspektu ke zjištění taxonů. Seznam taxonů je uveden v tabulkách níže.  

Seznam zjištěných taxonů v dubnu 2010: 

 
Tabulka 6: Stromy a keře - seznam zjištěných taxonů - Duben 2010, zdroj: Eva Scholasterová [2010-
04-05] 

Čeleď česky Čeleď latinsky Druh česky Druh latinsky 

Dřišťálovité Berberidaceae 
Mahonie 
cesmínolistá Mahonia aquifolium P. 

Vrbovité Salicaceae vrba jíva Salix caprea L. 
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Tabulka 7: Bylinné patro - seznam zjištěných taxonů Duben 201, zdroj: Eva Scholasterová [2010-04-
05] 

Čeleď česky Čeleď latinsky Druh česky Druh latinsky 

Kopřivovité Urticaceae 
kopřiva 
dvoudomá Urtica dioica L. 

Makovité Papaveraceae vlaštovičník větší Chelidonium majus L.  

Hvězdicovité Asteraceae smetánka lékařská Taraxacum officinale  agg.W. 

Miříkovité Apiaceae bršlice kozí noha Aegopodium podagraria L. 

 Miříkovité Apiaceae  mrkev obecná Daucus carota L. 

Pryšcovité Euphorbiaceae pryšec chvojka Euphorbia cyparissias L. 

Violkovité  Violaceae violka vonná Viola odorata L.  

Pryskyřnikovité Ranunculaceae orsej jarní  Ficaria verna H.  

Růžovité Roaceae 
jahodník 
truskavec Fragaria moschata 

 

Poznámka: jména taxonů vyšších (cévnatých) rostlin jsou uvedena podle publikace 

Klíč ke květeně České republiky (Kubát [ed] 2002). 

 

 
 Obrázek 5 Jerlochovické stěny – jižní pohled, foto autor: Eva Scholasterová  
 [2010-04-05] 
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5.2 Management území 

Management (systém péče) o chráněnou lokalitu představuje všechny způsoby 

zacházení, které vede ke zlepšení stavu a postupné obnově dané lokality. Management 

rozdělujeme na asanační a regulační.  

Asanační management představuje pro danou lokalitu použití rychlých a zásadních 

změn, které aplikujeme na vyskytující se vegetaci, tak abychom zvrátili nevyhovující stav 

vegetace. V případě zájmového území se jedná např. o asanaci náletových dřevin, nicméně 

s ohledem na vyskytující se křoviny, které plní ekologickou funkci na svazích stěn. 

V případě křovin, rostoucích na svazích stěn se spíše jedná o regulační management. To 

znamená pozvolnou optimalizaci stávajícího stavu, dále ochrana a péče o biotop 

vyskytujících se chráněných druhů rostlin. 

Smyslem péče o navrhovanou lokalitu určují strategii a návrhy opatření 

k zachování předmětu ochrany. Zejména postupná obnova hodnot zájmové lokality, jejího 

vzhledu a typických znaků, zaměřená na vytváření a rozvíjení ekologicky optimálního 

stavu území. Mezi tyto strategie a návrhy patří: 

- Udržování, zachování, případně vytváření vhodných životních podmínek pro 

populaci ohrožených a chráněných rostlin hořece křížatého (Gentiana cruciata) a 

modřence chocholatého (Muscari comosum).  

- Udržování a zvyšování biodiverzity zájmového území péči o stávající vegetaci.  

- Zachování a ochrana typického krajinného rázu.  

- Zamezení negativním vlivům, které dané prostředí nejvíce ohrožují. 

 Negativními vlivy v  případě zájmové lokality jsou faktory šíření invazních a 

synantropních rostlin, nadměrná ruderalizace v okolí úpatí Jerlochovických stěn v blízkosti 

mateřské školky. (odkaz na přílohu č. 6) 

Z důvodů značné ruderalizace zájmového území je nutno se zaměřit na zastavení 

nebo zmírnění tohoto procesu. Obnovovat či revitalizovat ruderalizované biotopy a 

podporovat obnovu ohrožených druhů.  
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Z hlediska managementu přichází v úvahu odstraňování náletových dřevin 

z porostů, odstraňování invazních druhů rostlin, seč, péče o křoviny. Management, který 

navrhuji je čerpán ze „Zásad péče o nelesní biotopy v rámci soustavy Natura 2000.“ 

5.2.1 Péče o křoviny 

V zájmovém území se vyskytují vysoké mezofilní a xerofilní křoviny 

s ruderalizačním procesem. V důsledku neobhospodařování a zanedbávání lokality je na 

prvním místě vymezit stabilizované, expanzivní a odrůstající porost. 

Za optimální se jeví stabilizace porostů. Je zapotřebí odstranit expanzivní a 

odrůstající porosty, avšak musíme zohlednit také místo výskytu porostu křovin. Jelikož na 

svazích stěn tyto křoviny, převážně svazu Berberidion plní ekologickou funkci a nebyla by 

vhodná úplná jejich likvidace.  Jednalo by se spíše o zmlazení a prořezávku stávajících 

porostů. Za expanzivní druh lze v tomto případě pokládat bez černý (Sambucus nigra). 

Bylo by vhodné jeho výskyt zredukovat na minimum. Nejvhodnější termín asanace porostů 

je zhruba od poloviny října do poloviny dubna.  K zmlazení porostu je nejvhodnější použití 

ručních nástrojů (pila, sekera). Nevhodné je použití herbicidů, pro možný výskyt 

chráněných druhů rostlin, hnízdišť ptáků či různých zvířat. Zvláštní pozornost by měla být 

věnována biotopům chráněných druhů rostlin, aby nedošlo k narušení ekologických 

podmínek. 

5.2.2 Odstraňování náletových dřevin z porostů 

Prvním krokem obvykle bývá vykácení náletových porostů. Z hlediska kácení 

v prostoru stěn, je nutné zohlednit místo výskytu dřeviny. V případě výskytu křovinného 

porostu v horní části stěn není vhodné úplné vykácení, jelikož křovinné patro plní 

ekologickou stabilitu na stěnách. Jednalo by se spíše o prořezávku, např. trnky obecné 

(Prunus spinosa) v horní části v kontaktu s travinnými lemy a polem. Dále o prořezávku 

dřevin při úpatí stěn. Vegetační pokryv dřevin tvoří převážně listnaté stromy (Betula 

pendula, Tilia cordada, T. platyphyllos, Quercus rubra), z toho důvodu je nejlépe kácet na 

sklonku vegetace před začátkem stahování asimilátů do kořenů (srpen a začátek září). 

Jehličnany (Pinus sylvestris, Picea abies) lze kácet v podstatě kdykoli. Přesnou volbu 

termínu, kdy provádět odstraňování náletových dřevin je třeba zohlednit poškození 



Eva Scholasterová: Návrh na vyhlášení ZCHÚ Jerlochovické stěny a Úvoz u pískovny 

2010 
 

29

vegetačního porostu a ohrožení hnízdícího ptactva. Pro odstraňování pařezů vykácených 

dřevin (např. z luk kvůli sečení) je vhodné letní období, kdy neohrozíme obojživelníky či 

plazy, kteří se mohou vyskytovat v kořenech. Pařezy křovin (trnky, akátu či růže) můžeme 

ošetřit místně herbicidem. Pro ošetření pařezů či pahýlů po křovinách používáme 

Roundoup v 50% koncentraci.  Následující rok je nutno zlikvidovat tzv. výmladky. 

S dřevní hmotou lze naložit několika způsoby. Pro zájmovou lokalitu připadá v úvahu 

odvést hmotu pryč nebo ji na vyhrazeném místě spálit. Při odstraňování náletových dřevin 

musí být zohledněn fakt, jde-li o bezcenný náletový porost nebo hodnotnou křovinu. 

Semenáčky či vegetativní výmladky lze likvidovat po celý rok, avšak musíme opět na 

vegetační pokryv, na citlivé druhy rostlin nebo hmyzu. S ohledem na tento fakt, raději 

omezíme na časový interval zhruba od září (listopad) do půli února nebo půli března.  

5.2.3 Odstraňování invazních a synantropních druhů rostlin 

Jedná se o postupné odstraňování invazních a synantropních druhů rostlin 

v zájmové lokalitě. Mezi synantropní druhy patří např. kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), 

vlaštovičník větší (Chelidonium majus), třtina křovištní (Calamagrostis epigejos), vratič 

obecný (Tanacetum vulgare) a další již zmíněné synantropní druhy v textu výše.  U těchto 

druhů bych v první fázi doporučila ruční vytrhání i s kořeny. K udržení stabilního stavu 

dále doporučuji sečení lehkou mechanizací nebo kosou. Při použití této metody je 

zapotřebí znát biologii likvidovaného druhu (možnost šíření, doba květu). Kosení je 

zapotřebí provádět nejpozději do začátku tvorby květenství. Po zkosení by bylo lépe 

nenechávat pokosenou biomasu na stanovišti, ale odvést k likvidaci. V okolí výskytu hořce 

křížatého (Gentiana cruciata) a modřence chocholatého (Muscari comosum) je zapotřebí 

citlivého a opatrného přístupu.  

 Mezi invazní rostliny vyskytující se v zájmovém území patří především trnovník 

akát (Robinia pseudacacia). Jedná se o velmi rozšířený druh dřeviny, který se ve volné 

přírodě rozmnožuje sám semeny, zejména v dobře odvodněných písčitohlinitých a 

zásaditých písčitých půdách. Robinia pseudacacia má jako jiné motýlokvěté rostliny na 

kořenech symbiotické bakterie vážící vzdušný dusík, a zúrodňuje tak okolní půdu. To často 

vede k přebujení kopřivy dvoudomé (Urtica dioica) a jiných nitrofilních rostlin (Potentilla 

anserina, Rumex alpinus, In: Vermeulen 2008).  
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Dalším negativem invazního křovinného druhu Robinia pseudacacia patří, že 

způsobuje škody v biotopech teplomilných suchomilných křovin a trávníků.   

Hlavním cílem tohoto managementu je zabránění šíření těchto druhu. Neboť 

invazní a synantropní druhy představují vysokou konkurenci pro přirozenou vegetaci. Mají 

téměř okamžitou schopnost se šířit do přirozených společenstev (louky, stepní stráně, lesy) 

a nakonec ve vegetaci v určitých místech převládnou. Klesá druhová rozmanitost 

přirozených společenstev a dochází k postupnému rozrůstání a vytlačování. Rozrůstání má 

za následek monotónnost vegetačního pokryvu. Vhodným přístupem k omezení škodlivého 

vlivu invazních druhů v zájmovém území je kontrola, která především spočívá v omezení 

výskytu druhu, v likvidaci okrajových populací sloužících jako centra pro další šíření a 

v likvidaci porostů. Dalším možným přístupem je potlačení, tj. zabránění dalšímu šíření. 

Jedná se o tzv. konzervaci stávajícího stavu, kdy je zabráněno druhu proniknout do dalších 

biotopů a stanovišť.  Oba tyto přístupy vyžadují dlouhodobý proces a pravidelnou 

kontrolu. Pro eliminaci trnovníku akátu (Robina pseudoacacia) je vhodné mechanické 

odstraňování, které spočívá v postupné prořezávce a také v pařezovém hospodaření. Na 

základě metodiky Zásad péče o nelesní biotopy je také možné řešení odstranění invazního 

druhu akátu prostřednictvím šetrného herbicidu (Roundup Bioaktiv, ve vodě rozpustný 

koncentrát), který aplikujeme bodově na pařez. Tento postup bych doporučovala provést 

jednorázově k likvidaci přemnoženého porostu akátu, avšak s ohledem na možný výskyt 

modřence chocholatého (Muscari comosum) v těsné blízkosti těchto porostů se musíme 

tohoto postupu vyvarovat. Likvidace invazních a synantropních rostlin bude vyžadovat 

dlouhodobý proces a neustálou kontrolu stavu. 

5.2.4 Seč 

Seč (sečení, kosení) se jeví jako vhodný management pro udržování druhové 

rozmanitosti a skladby porostů v optimálním stavu, jak z hlediska ekologického (zachování 

biologické diverzity), tak estetického (zlepšení vnímaného okolí člověka). Chceme-li 

eliminovat invazní, synantropní druhy, pak platí, že seč má být načasovaná před nebo ve 

fenofázi květu tohoto druhu (např. merlíku bílého). Musíme brát také ohled na výskyt 

ohrožených druhů, proto je potřeba na stanovištích výskytu hořce křížatého (Gentiana 

cruciata) a modřence chocholatého (Muscari comosum) naplánovat seč ve fenofázi 
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odkvětu. Doporučována minimální výška seče pro zachování druhově pestrých porostů je 6 

– 8 cm. Pokosenou biomasu je třeba odvézt bezprostředně po seči (invazní druhy). Vhodné 

nástroje k sečení přicházejí v úvahu ruční mechanické nástroje (kosa, srp), motorové žací 

stroje (ruční elektrická motorová kosa). V okolí biotopu hořce křížatého (Gentiana 

cruciata) a modřence chocholatého (Muscari comosum) je zapotřebí využití tradičních sečí 

a způsobu péče o travní porost s použitím ručních mechanických nástrojů nebo spíše ruční 

protrhávky.  

5.2.5 Odstranění skládky  

Z pohledu estetického na okolí Jerlochovických stěn největším problémem jsou 

ruderalizované plochy při úpatí Jerlochovických stěn, především navážky štěrku, uhlí, 

stavební sutě, betonových pražců apod., kde se ve větší míře vyskytuje například kopřiva 

dvoudomá (Urtica dioica), pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris) a další ruderální rostliny. 

V tomto případě bych navrhovala ruční vytrhání i s kořeny. 

Kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) také je indikátorem přebytku dusíku v půdě.  

 

 
 Obrázek 6: Úpatí Jerlochovických stěn - skládka odpadů, foto autor: Eva Scholasterová 
 [5.4.2010] 
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5.2.6 Finanční nástroje péče 

Z hlediska poskytování finančních prostředků lze využít Programu péče o krajinu, 

jenž vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí České republiky. Ministerstvo životního 

prostředí (dále jen MŽP) vyhlašuje dotační Program péče o krajinu v souladu se zákonem 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

č. 114/1992 Sb.“), dále jinými právními předpisy a usneseními vlády. Finanční prostředky 

na zajištění programu péče o krajinu jsou poskytovány z rozpočtu ministerstva životního 

prostředí.  

Program je nástrojem sloužícím k zabezpečení cílů v ochraně přírody a krajiny, 

které nejsou schopny zabezpečit plošněji nastavené evropské programy, zejména Operační 

program životní prostředí a Program rozvoje venkova. (Směrnice č. 3/2009) 

 Tento program je stanoven ve Směrnici MŽP č. 3/2009 pro poskytování finančních 

prostředků v rámci Programu péče o krajiny v letech 2009-2011. Směrnice dále stanovuje 

postupy při předkládání žádostí v letech 2009-2011, postup při projednávání žádostí, 

přidělování finančních prostředků, jejich čerpání a jejich kontrolu.  

V rámci Programu péče o krajinu (dále jen Program) jsou poskytovány finanční 

prostředky neinvestičního charakteru. Program poskytuje neinvestiční prostředky až do 

výše 100% vynaložených nákladů na vlastní realizaci opatření, která povedou k udržení a 

systematickému zvyšování biodiverzity lokality. Je zaměřen především na provádění 

drobného managementu. Pro zájmovou lokalitu přichází v úvahu podprogram „A“ pro 

naplňování opatření vyplívajících z plánů péče o zvláště chráněná území a jejich ochranná 

pásma a zajišťování opatření k podpoře předmětů ochrany ptačích oblastí a evropsky 

významných lokalit. Příjemci finančních prostředků jsou přednostně vlastníci či nájemci 

dotčených pozemků. V případě nezájmu či nemožnosti splnění managementu 

vycházejícího s plánovaných opatření v zájmovém území, jsou kontaktování zhotovitelé.  

Vymezení poskytování finančních prostředků je stanoven v článku č. 2, této 

směrnice. Dle tohoto článku je možno ve zvláště chráněných územích použít finančních 

prostředků jen na realizaci opatření vyplývající ze schváleného plánu péče.  
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Opatření, která mají být uskutečněna v zájmovém území, musí být příjemcem, dle 

§68 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., projednána s vlastníky či nájemci pozemků, jichž se 

týkají. (Směrnice č. 3/2009) 

Postup dle §68 odst. 3 zákona č. 144/1992 Sb. může být nahrazen odkazem na 

projednaný a schválený plán péče nebo souhrn doporučených opatření, pokud je navržené 

opatření součástí plánu péče nebo souhrnem doporučených opatření a pokud byl při jeho 

projednávání vlastník a nájemce řádně informován. (Směrnice č. 3/2009) 

Příjemce finančních prostředků dle Směrnice č. 3/2009 je oprávněn použít tyto 

finanční prostředky pouze k zajištění péče o zvláště chráněné území a je povinen je 

vyúčtovat v souladu s pravidly pro uvolňování a užití finančních prostředků ze státního 

rozpočtu a je povinen je vyúčtovat ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových 

pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění 

pozdějších předpisů a vyhlášky č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny 

finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo 

Národním fondem. 

Finanční prostředky lze použít pouze do 31. 12. aktuálního roku, resp. do data, 

které stanoví Ministerstvo financí, Česká národní banka a peněžní ústavy příjemců 

finančních prostředků pro realizaci plateb z rozpočtu pro aktuální rok. (Směrnice č.3/2009) 

Příjemce finančních prostředků je povinen používat poskytnuté finanční prostředky 

k danému účelu co nejhospodárněji a s maximální efektivností. Poskytnuté finanční 

prostředky lze použít pouze pro stanovené účely, v tomto případě k ochraně a zachování 

biodiverzity zájmového území se zaměřením na vyskytující se ohrožené druhy rostlin a 

také na zachování příznivého stavu Jerlochovických stěn. 

 Velkou výhodou opatření prováděných v rámci tohoto podprogramu, oproti jiným 

programům, je jejich cílenost neboli možnost přesně stanovit konkrétní management.  

Podprogram podporuje následující opatření:  

- vyhotovení plánů péče a souhrnu doporučených opatření a zeměměřické práce, 

- údržba a budování technických zařízení nebo objektů sloužících k zajištění státem 

 chráněných zájmů v chráněném území,  
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- opatření směřující k odstranění dřívějších negativních zásahů nebo negativních  

 vlivů působících v chráněném území,  

- opatření zajišťující existenci částí přírody, pro jejichž ochranu bylo chráněné 

 území zřízeno nebo existenci zvláště chráněného druhu. Konkrétně pro tento typ 

opatření: 

a) kosení travního porostu, včetně zpracování, svozu a odvezení posečené 

rostlinné hmoty: 

o  ručně vedenou sekačkou nebo křovinořezem s vyloučením mulčování 

s max. sazbou do výše 22.000,- Kč bez DPH 

o kosou s max. sazbou do výše 24.000,-Kč bez DPH 

Při posuzování žádosti o finanční příspěvek bude upřednostněna šetrnější varianta 

managementu seče s maximální ochranou ohrožených druhů rostlin. 

b) likvidace nežádoucích nárostů křovin a dřevin s max. sazbou do výše 35.000,- 

Kč bez DPH pro udržení druhové skladby, prostorové struktury chráněného území a 

zvláště stanovišť zvláště chráněných rostlin. 

c) podpora populací ohrožených rostlinných i živočišných druhů a společenstev 

v zájmovém území realizací speciálních činností.  

d) repatriace nebo reintrodukce zvláště chráněných rostlin nebo rostlin vyskytující 

se v zájmovém území včetně následné péče o výsadby rostlin nebo vysazené populace 

živočichů. 

e) údržba geologického profilu pískovcových stěn v zájmovém území 

f) změna druhově chudých lučních porostů na geneticky a druhově bohaté porosty 

s max. sazbou do výše 28.000,- Kč/ha bez DPH, odpovídající stanovišti. 

Každé toto provedené opatření musí být příjemcem řádně zdokumentováno a 

zaevidováno. Provedená opatření musí být příjemcem podpory odborně vyhodnocována a 

sledována. Výjimku tvoří vyhotovení plánů péče, instalace tabulí, provedení geodetických 

prací, označení hranic a podobná čistě technická opatření. (Směrnice č. 3/2009) 
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Kontrolu, uvolňování a vyúčtování finančních prostředků a sankcí je příjemce 

povinen kontrolovat i zpětně a to podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Podrobnější program péče o lokalitu bude vypracován ve spolupráci s majiteli a 

uživateli pozemků.  
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6 DISKUSE 

6.1 Záměr vyhlášení zvláště chráněného území 

Hlavním cílem je vyhlášení ZCHÚ Jerlochovické stěny a Úvoz u pískovny 

v kategorii přírodní památka, je záchrana populace ohrožených a chráněných rostlin, 

především populace hořce křížatého (Gentiana cruciata), který je uveden v Červeném 

seznamu cévnatých rostlin v kategorii C2 – silně ohrožený druh a zároveň je chráněn 

zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, dle §3 a modřence chocholatého 

(Muscari comosum), který je uveden v Červeném seznamu cévnatých rostlin v kategorii 

C3 – ohrožený druh a je chráněn zákonem č. 14/1992 Sb., dle paragrafu §3. 

6.2 Důvod ochrany  

Hlavním cílem ochrany lokality je záchrana populace ohrožených rostlin, 

především populace hořce křížatého (Gentiana cruciata) a modřence chocholatého 

(Muscari comosum). Jerlochovické stěny si také zaslouží ochranu, především proto, že 

představují zbytkovou enklávu prostředí, tvoří tak nedílnou součást krajinného rázu okolí 

města Fulneku a jeho přilehlé části Jerlochovice. Stěny z hlediska geologického 

reprezentují pozůstatky spodnotortonských písků a jílů.  

6.3 Srovnání s okolním ZCHÚ 

Pro srovnání z okolním ZCHÚ byla vybrána národní přírodní památka „Odkryv 

v Kravařích.“ Jedná se o opuštěnou pískovnu 1 km od města Kravaře. Lokalita se nachází 

v katastrálním území Kravaře ve Slezsku v nadmořské výšce 254 až 275m o výměře 1,64 

ha. Byla vyhlášena v roce 1996. Představuje odkyv v kvartérních sedimentech čelní 

morény sálského kontinentálního zalednění na našem území. Z hlediska geologického byla 

pískovna založena v náporové čelní moréně sálského ledovce. Jedná se o glacigenní 

(ledovcové) sedimenty, nazývající se tilly (dříve souvkové hlíny). Zrnitostním složením 

odpovídají většinou hlinitým pískům až písčitým hlínám. Z hlediska botanického 

nejcennější a druhově nejbohatší je prostor stěn a vrcholu malé pískovny a stěna velké 
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pískovny. Díky výhřevnosti substrátu a nezapojenému podkladu zde prosperují lipnice 

smáčknutá (Poa compressa),  mrvka myší ocásek (Vulpia myuros), mateřídouška (Thymus 

pulegrioides), trojzubec poléhavý (Sieglinigia decumpbens), chrástavec rolní (Knautia 

arvensis), rozchodníkovec velký (Hylotelephium maximum), třezalka tečkovaná 

(Hypericum perforatum), hvozdík kartouzek (Danthus carthusianorum), hadinec obecný 

(Echium vulgare), jetel rolní (Trifolium arvense), řepík lékařský (Agrimonia eupatoria) a 

čičorka pestrá (Securigera varia). Na svazích lomu nalezneme fragmenty efemérních 

neuzavřených společenstev řádu Trifolio arvensis-Fesetucetalia ovinae, především svazu 

Thero-Airion. Společně s polními plodinami se objevují druhy mírně teplých plevelových 

společenstev řádu Aperetalia a druhy xerotermních a semixerotermních společenstev třídy 

Festuco-Brometea. Z hlediska využití bylo území dlouhou dobu ponecháno bez zásahu. 

Stěny postupně zarůstaly ruderální vegetací i náletovými dřevinami. V roce 1998 byly 

vykáceny stromy a keře na čelní stěně a v jejím okolí. V dalších letech byly odstraněny 

zbývající náletové dřeviny a byla likvidována ohniska křídlatky a vlčího bobu. Čelní stěna 

je udržována kosením travnatých porostů. (Weissmannová 2004) 

 

6.4 Srovnání výsledků průzkumu z roku 1996 a průzkumu 

2009 

Z průzkumu provedeného RNDr. Marií Sedláčkovou v roce 1996 vyplývá, že 

zájmová lokalita navržená k ochraně je geologicky a geomorfologicky pozoruhodná 

lokalita dokládající zbytky spodnotortonských písků, které překrývají podloží kulmských 

hornin v území zasaženým halštrovským i sálským zaledněním. Z botanického hlediska 

lokalita představuje komplex fragmentů náhradní přirozené vegetace křovin, primitivní 

travinobylinnou vegetaci primárních písčitých půd, mezofilní louky a bylinnou vegetaci 

hlubších půd na svazích terasy.  

Z hlediska zatížení území ruderalizací a ochrany území RNDr. Sedláčková 

zdůrazňuje nutnost zaměřit se na zastavení nebo zmírnění ruderalizačních procesů, t.j.  

postupné odstranění některých synantropních rostlin, zvláště těch, jejichž výskyt zaujímá 

větší plochy. Z těchto druhů jmenuje například kerblík lesní (Anthiscus sylvestris), pelyněk 

černobýl (Artemisa vulgaris), třtina křovištní (Calamagrostis epigejos), bodlák obecný 
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(Carduus acanthoides), vlaštovičník větší (Chelidonium majus), ostružiník ježiník (Rubus 

caesius, vratič obecný (Tanacetum vulgare), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) a další 

vysokobylinné víceleté rostliny bolševník obecný (Heracleum sphondylium), krabilice 

zápašná (Chaerophyllum aromaticum). V prvním kroku doporučuje ruční vytrhání, a to i 

s kořeny, u zvláště nebezpečných druhů jako je kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), vratič 

obecný (Tanacetum vulgare), pelyňěk černobýl (Artemisia vulgaris) a komonice bílá 

(Melilotus alba). V rámci revitalizace křovinatých porostů navrhuje spíše redukci a 

postupnou prořezávkou, před likvidací. Jednalo by se spíše o diagnostické druhy svazu 

Berberidion  (Ligustrum vulgare, Grossularia uva – crispa, Euonymus europaea, Corylus 

avellana, Prunus spinosa, Rosa sp. (div.), Crataegus sp. (div.), Cornus sanguinea), které 

na svazích plní ekologické funkce. Za nebezpečné považuje vývoj společenstva Sambuco-

Salicion capreae, zejména druhu Sambucus nigra. Rozvolněné plochy travinných 

společenstev doporučuje jednorázově pokosit (svahy terasy a vrcholovou část mezi okraji 

stěn a polem). Ke konci vegetačního období doporučuje vytrhání prytů synantropních 

rostlin. Celkové zmírnění dle RNDr. Sedláčkové bude vyžadovat dlouhodobou kontrolu a 

sledování aktuálního výskytu synantropních druhů rostlin a monitoring již dnes na území 

lokality vyskytující se populace ohroženého druhu vratičky měsíční (Botrychium lunaria). 

 

Z průzkumu provedeného v srpnu 2009 bylo zjištěno, že se jedná o zbytkovou 

enklávu pískovcového útvaru, a přilehlého okolí. Území Jerlochovických stěn je silně 

ruderalizovano v důsledku výskytu ruderálních druhů (Dauco carota, Artemisia vulgaris, 

Tanacetum vulgare), které patří mezi diagnostické druhy ruderální vegetace dvouletých až 

víceletých druhů na mělkých kamenitých substrátech (svaz Dauco-Melilotion, In: Chytrý a 

kol. 2005). Jedná se o teplomilnou a suchomilnou vegetaci rostoucí v prostoru skládky. Při 

úpatí Jerlochovických stěn z jižního pohledu se nachází skládka stavebního materiálu, 

převážně složena ze stavební sutě, štěrku, dále uhlí a dřevěného odpadu. Hustě zarostlý 

křovinný porost v horní části stěn při kontaktu s travinným porostem a pole vyžaduje 

revitalizaci, avšak ne úplnou likvidaci, protože zde plní ekologickou funkci. Křovinný 

porost se dále vyskytuje převážně v místech, kde podmínky stanoviště neumožňují vznik 

zapojeného lesa. Vhodný management pro křoviny byl navržen v managementu území. 

Z hlediska péče o křoviny a odstranění náletových dřevin z porostu, je doporučována 

stabilizace, odstranění expanzivních a odrůstajících porostů křovin, s ohledem na místo 
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výskytu. Křoviny rostoucí v horní části stěn plní ekologickou funkci a tedy nebyla by 

vhodná úplná likvidace. Jednalo by se spíše o prořezávku křovin (Prunus spinosa, Robinia 

pseudoacacia). Při odstraňování invazních a synantropních druhů bylo dále doporučeno 

ruční vytrhání i s kořeny. Dále pravidelná seč, která by vedla ke zvýšení biodiverzity 

rostlinných druhů lučních společenstev v zájmové lokalitě. V neposlední řadě se jedná o 

odstranění skládky při úpatí Jerlochovických stěn, jak z hlediska estetického, 

ochranářského tak z důvodu zastavení šíření ruderálních druhů rostlin. Jak již vyplývá 

z průzkumu v roce 1996, je situace stále stejná.  Proces zmírnění a zlepšení situace 

v zájmové lokalitě bude vyžadovat dlouhodobou kontrolu a sledování populace 

ohrožených druhů rostlin (Gentiana cruciata, Muscari comosum). Z dlouhodobějších cílů 

pro zájmovou lokalitu navrhuji: 

- zlepšení a uchování biodiverzity  

- zachování a ochrana populace ohrožených rostlin (Gentiana cruciata, 

Muscari comosum) 

- zachování přirozeného charakteru odkrytých stěn 

- zachování a zlepšení přirozené druhové pestrosti rostlinných společenstev 

- zachování diverzity rostlinných druhů v životaschopných populacích 

Pro blízký časový horizont navrhuji tyto dílčí cíle:  

- podpora zvláště chráněných druhů aktivním managementem na stanovištích 

- pravidelné sledování populace hořce křížatého (Gentiana cruciata) a 

modřence chocholatého (Muscari comosum) a možných snadno 

zranitelných druhů s nízkou početností, v případě negativních vlivů ihned 

zahájit záchranné kroky. 

- minimalizovat poškozování vzácných druhů při managementu lokality.  

- omezit výskyt invazních a synantropních druhů rostlin 

- odstranění skládky 

V ochraně přírody lokality bude i nadále pozornost soustředěna na zachování a 

ochranu typického krajinného rázu. 
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 Hlavním cílem ochranářských opatření by mělo být především zachování populace 

hořce křížatého (Gentiana cruciata) a modřence chocholatého (Muscari comosum) a 

v neposlední řadě uchování pískovcových stěn. 
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7 ZÁVĚR 

Cílem práce bylo zpracování Návrhu na vyhlášení zvláště chráněného území 

Jerlochovické stěny a Úvozu u pískovny v kategorii přírodní památka z důvodu výskytu 

chráněného druhu hořce křížatého (Gentiana cruciata), který je uveden v Červeném 

seznamu cévnatých rostlin České republiky (dále jen „Červený seznam“) v kategorii C2 – 

silně ohrožené druhy a zároveň je chráněn zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.), dle §3 a modřence 

chocholatého (Muscari comosum), který je taktéž chráněn zákonem č. 114/1992 Sb. a je 

uveden v Červeném seznamu v kategorii C3 – ohrožený druh. Z hlediska geologického  

Jerlochovické stěny představují pískovcové útvary, které reprezentují odpreparované 

zbytky spodnotortonských písku a jílu a zároveň se jedná o zbytkovou enklávu s náhradní 

přirozenou vegetací, která tvoří krajinný ráz okolí města Fulneku a jeho přilehlé části 

Jerlochovice. Z tohoto důvodu si také zaslouží ochranu před negativními vlivy. 

Celkové zpomalení ruderalizačního procesu a revitalizace zájmového území, bude 

vyžadovat dlouhodobou kontrolu, sledování výskytu synantropních druhů, a v neposlední 

řadě monitoring populace ohroženého druhu hořce křížatého (Gentiana cruciata) a 

modřence chocholatého (Muscari comosum).  

Vlastnická práva dosavadních vlastníků vyhlášením lokality za přírodní památku 

nebudou dotčena. 

Předložená bakalářská práce bude předána Odboru územního rozvoje a životního 

prostředí při Městském úřadu ve Fulneku, jako podklad pro návrh na vyhlášení zvláště 

chráněného území zájmové lokality.  

Cíle této bakalářské práce byly splněny. Výzkumy v rámci zájmového území a 

zpracování plánu péče budou předmětem mé diplomové práce. 
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