Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Regionální pracoviště Olomoucko

Záměr
na vyhlášení zvláště chráněného území
ve smyslu ustanovení § 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.
o ochraně přírody a krajiny v platném znění
a § 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb.

Přírodní památka
Slunná stráň

Jeseník, 15. 2. 2018

1. Název zvláště chráněného území:
-

Slunná stráň

2. Návrh kategorie ochrany zvláště chráněného území:
-

Přírodní památka - dále jen „PP“
(ve smyslu § 36 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění
– dále jen “zákon”)

3. Předměty ochrany a jejich popis:
3.1.

Souhrnná charakteristika předmětů ochrany:

Komplex kosených a pasených mezofilních ovsíkových luk a vlhkých pcháčových luk s
mezemi a kamenicemi a s výskytem populací zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
vázaných na tyto biotopy.
3.2.

Popis předmětů ochrany:

A. ekosystémy
název ekosystému
Mezofilní ovsíkové louky (biotop
T1.1) svazu Arrhenatherion elatioris

podíl plochy v
ZCHÚ (%)
68

Vlhké pcháčové louky (biotop T1.5)
svazu Calthion palustris
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popis ekosystému
rozsáhlý komplex sečených a
pasených luk členěných mezemi a
kamenicemi, místy vytváří přechody
k vlhkým pcháčovým loukám sv.
Calthion palustris a podhorským
smilkovým trávníkům sv. Violion
caninae, místy s bohatým výskytem
pětiprstky žežulníku (Gymnadenia
conopsea)
podmáčené části luk, obvykle
s dominantním pcháčem potočním a
skřípinou lesní, s výskytem
prstnatce májového (Dactylorhiza
majalis)

B. druhy
název druhu

aktuální
početnost nebo
vitalita populace
v ZCHÚ
pětiprstka žežulník
stovky až tisíce
(Gymnadenia conopsea) kvetoucích ex.

stupeň
ohrožení
O/C2t

popis biotopu druhu

sušší části luk, nejhojněji v sv. části
území

Pozn.: stupeň ohrožení: O - druh zvláště chráněný dle vyhl. 395/1992 Sb. v kategorii ohrožené; C2 - druh silně ohrožený dle
červeného seznamu cévnatých rostlin (Grulich 2012)

4. Cíl ochrany:
Dlouhodobým cílem ochrany tohoto zvláště chráněného území je zejména:
a) zachování současných lučních společenstev v příznivém stavu nebo zlepšení jejich stavu
vhodným způsobem obhospodařování
b) zachování druhové rozmanitosti území na úrovni chráněných a významných rostlinných a
živočišných druhů
c) zachování současného krajinného rázu území
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d) omezemí výskytu ruderálních a eliminace invazních druhů rostlin
e) zmírnění škod v současné době působených lesní zvěří
5. Základní ochranné podmínky:
Dle znění § § 36 odst. 2 zákona jsou „změny nebo poškozování přírodní památky nebo její
hospodářské využívání vedoucí k jejímu poškození zakázány“.
6. Návrh bližších ochranných podmínek:
V souladu s ustanovením § 36 odst. 1 zákona se navrhuje, aby na území nově navržené PP
bylo možno jen se souhlasem orgánu ochrany přírody provádět tyto činnosti a zásahy:
1)
2)
3)
4)
5)

povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití,
zalesňovat nelesní pozemky,
provádět stavební činnost, terénní a vodohospodářské úpravy,
používat hnojiva, chemické látky nebo přípravky,
vypouštět zvěř, umisťovat myslivecká zařízení pro přikrmování zvěře a slaniska,
nebo zvěř jinak přikrmovat a vnadit krmivem či jinými materiály rostlinného nebo
živočišného původu,
6) pořádat hromadné sportovní, turistické a jiné veřejné akce
7. Vymezení ochranného pásma:
Území se v souladu s ust. § 37 odst. 1 zákona navrhuje vyhlásit bez ochranného pásma.
8. Územně správní zařazení území:
kraj:
okres:
obec s rozšířenou působností:
obec s pověřeným obecním úřadem:
obec:

Olomoucký kraj
Šumperk
Šumperk
Šumperk, Hanušovice
540226 Loučná nad Desnou
536521 Jindřichov
687090 Přemyslov
706370 Nové Losiny

katastrální území:
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9. Přehled katastrálních území a parcelních čísel pozemků dotčených záměrem na
vyhlášení PP
9.1.

Zvláště chráněné území

Katastrální území: 685090 Přemyslov
číslo
parcely
(KN)

číslo
parcely
(PK)

druh pozemku způsob využití
dle KN
pozemku dle
KN

94/1
103
104
113
134
363

TTP
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
TTP
ostatní plocha

364/2

ostatní plocha

neplodná půda
neplodná půda
neplodná půda
ostatní
komunikace
ostatní
komunikace

číslo listu
vlastnictví

výměra
parcely

62
17
17
17
62
17

celková dle
2
KN (m )
145981
255
129
352
2716
2110

v ZCHÚ
2
(m )
145981
255
129
352
2716
2110

17

127

127

151670

151670

Celkem

výměra
parcely

Katastrální území: 706370 Nové Losiny
číslo
parcely
(KN)

605/1
583/5
571/10
571/11
571/8
583/7
571/5
571/6
571/4
611
562/2

číslo
parcely
(PK)

druh pozemku způsob využití
dle KN
pozemku dle
KN

TTP
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

neplodná půda
neplodná půda
neplodná půda
neplodná půda
neplodná půda
neplodná půda
neplodná půda
neplodná půda
neplodná půda
manipulační
plocha

číslo listu
vlastnictví

výměra
parcely

176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176

celková dle
2
KN (m )
231509
132
107
47
86
87
96
81
76
223
566

v ZCHÚ
2
(m )
231509
132
107
47
86
87
96
81
76
223
566

233010

233010

Celkem

9.2.

Ochranné pásmo

PP se vyhlašuje bez ochranného pásma.
10. Předpokládaná výměra zvláště chráněného území:
Přírodní památka: 38,468 ha
Ochranné pásmo: 0,000 ha
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výměra
parcely

11. Odůvodnění záměru:
11.1.

Historie ochrany území:

V roce 2001 byla část lučního komplexu v oblasti Přemyslovského sedla ležící mimo CHKO
Jeseníky nařízením Okresního úřadu Šumperk vyhlášena přírodní rezervací Přemyslovské
sedlo. V roce 2008 byla na ni navazující část lučního komplexu, rovněž ležící mimo CHKO
Jeseníky, rozhodnutím Městského úřadu Šumperk vyhlášena přechodně chráněnou plochou
s názvem „Letní stráň“ s platností do 31. 12. 2018. Důvody vyhlášení PCHP byly studijní a
vědecké. Vyhlášením PCHP byly stanoveny některá omezení pro zajištění jeho ochrany.
V současné době je na území této PCHP Krajským úřadem Olomouckého kraje připravováno
vyhlášení přírodní památky Letní stráň.
Část lučního komplexu ležící na území CHKO Jeseníky je součástí III. zóny CHKO Jeseníky,
proto je přistoupeno k vyhlášení i této cenné části maloplošným zvláště chráněným územím
v kategorii přírodní památka.
11.2.

Hlavní důvody zpracování záměru na vyhlášení PP:

V území probíhá již více než dvacet let ekologicky šetrné extenzivní zemědělské
hospodaření v podobě kombinace pravidelného sečení a pastvy, díky kterému se zachovala
hodnotná luční společenstva s výskytem řady vzácných druhů rostlin a živočichů. V takto
nastaveném hospodaře-ní je žádoucí nadále pokračovat.
V posledních letech se stále více negativně projevuje přezvěření okolních lesů, kdy divoká
prasata způsobují značné škody na zvláště chráněných druzích rostlin, zejména orchidejích
a liliích cibulkonosných, jejich vyrýváním. Proto byla část pozemků s početnými populacemi
těchto druhů ohra-zena drátěným oplocením. Po provedení těchto opatření se ukazuje, že
zejména pro pětiprstku žežulník je ochrana proti zvěři limitujícím faktorem výskytu. Zatímco
na oplocených plochách jsou řádově stovky pětiprstek a jednotlivé populace druhu nadále
rostou, na neoplocených pozemcích se již tento druh téměř nevyskytuje. Proto je i do
budoucna žádoucí udržovat stávající oplocení ve funkčním stavu, případně na některých
místech s dosud početnějšími populacemi orchidejí zbudovat nová oplocení.
Celý komplex luk a pastvin dělený mezemi a kamenicemi v oblasti Přemyslovského sedla je
hodnotný rovněž z krajinářského hlediska. Jde o poslední nezastavěné sedlo v Jeseníkách.
V minulosti byly snahy investorů o skupování pozemků na Přemyslovském sedle s cílem
budování různé rekreační infrastruktury, objektů pro rekreaci, hotelů či sjezdovek.
11.3.

K názvu zvláště chráněného území:

Přírodní památka je nazvána podle běžně užívaného a zažitého názvu místa – Slunná stráň,
které je uvedeno např. i v turistických mapách.
11.4.

Ke kategorii ochrany zvláště chráněného území:

Území splňuje svým charakterem legislativně stanovenou definici přírodní památky. Jedná
se o přírodní útvar menší rozlohy s výskytem ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů,
s regionálním ekologickým, vědeckým i estetickým významem, který vedle přírody formoval
svou činností člověk.
11.5.

K předmětům ochrany:

Jako předměty ochrany území jsou navrženy jednak krajinářsky hodnotný komplex luk a
pastvin dělený mezemi a kamenicemi, zachovalé mezofilní ovsíkové a vlhké pcháčové louky
s výskytem populací zvláště chráněných a vzácných druhů rostlin a živočichů a dosud
bohaté populace ohroženého druhu rostliny pětiprstky žežulníku (Gymnadenia conopsea).
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11.6.

K cílům ochrany:

Dlouhodobým cílem ochrany je zejména zachování současných lučních společenstev
v příznivém stavu nebo zlepšení jejich stavu vhodným způsobem obhospodařování,
zachování druhové rozmanitosti území na úrovni chráněných a významných rostlinných a
živočišných druhů a zachování současného krajinného rázu území (poslední nezastavěné
sedlo v Jeseníkách). Dalšími cíli jsou omezení výskytu ruderálních a eliminace invazních
druhů rostlin a zmírnění škod v současné době působených lesní zvěří.
11.7.

K návrhu bližších ochranných podmínek:

Bližší ochranné podmínky PP jsou navrženy v souladu s ustanovením § 44 odst. 3 zákona
tak, aby umožnily orgánu ochrany přírody usměrňovat činnosti, které nejsou ošetřeny
základními ochrannými podmínkami PP a mohly by vést k nežádoucím změnám
dochovaného stavu přírodního prostředí. Bližší ochranné podmínky doplňují ochranný režim
přírodní památky.
11.8.

K jednotlivým bližším ochranným podmínkám

ad 1, 2 a 3) Povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití;
zalesňovat nelesní pozemky; provádět stavební činnost, terénní a vodohospodářské úpravy
– současný způsob využití pozemků je vyhovující pro zachování nebo zlepšení stavu
předmětů ochrany, v případě nevhodné změny by mohlo dojít k negativnímu ovlivnění
předmětů ochrany (možnost ovlivnění změny kultury v případě intenzifikačních tlaků).
ad 4) Používat hnojiva, chemické látky nebo přípravky – použitím anorganických hnojiv a
jiných látek a přípravků by mohlo dojít k negativnímu ovlivnění předmětů ochrany území,
zejména k negativním změnám struktury a druhového složení rostlinných společenstev
ad 5) Vypouštět zvěř, umisťovat myslivecká zařízení pro přikrmování zvěře a slaniska, nebo
zvěř jinak přikrmovat a vnadit krmivem či jinými materiály rostlinného nebo živočišného
původu - zvěř může mít na předmět ochrany negativní vliv zejména při zvýšené koncentraci,
zejména s ohledem na narušení rostlinného krytu, eutrofizaci a ruderalizaci a obecně složitý
návrat biotopů do původního stavu. Vysoké stavy zvěře mají i přímý negativní vliv na některé
ze vzácných druhů. Nevhodně zvolená lokalita pro přikrmování může způsobit ovlivnění
přírodních biotopů. Je třeba, aby orgán ochrany přírody měl možnost regulovat množství
mysliveckých zařízení a mohl posoudit jejich umístění.
ad 6) Pořádat hromadné sportovní, turistické a jiné veřejné akce – je třeba jednotlivě
posoudit, zda by charakter akce a množství lidí nemohlo mít negativní vliv na rezervaci a
předmět ochrany
11.9.

K vymezení hranice zvláště chráněného území:

Územní vymezení přírodní památky je navrženo po hranicích parcel katastru nemovitostí tak,
aby zahrnovalo celý luční komplex v oblasti Přemyslovského sedla na území CHKO
Jeseníky.
11.10. K vymezení ochranného pásma:
V souladu s ustanovením § 37 odst. 1 zákona se navrhuje, aby zvláště chráněné území bylo
vyhlášeno bez ochranného pásma. Vymezovat specifické ochranné pásmo není nutné,
protože nejsou identifikovány konkrétně lokalizované vnější vlivy, které by negativně
ovlivňovaly území PP. Na jihu navíc PP hraničí se současnou PR Přemyslovské sedlo a
navrhovanou PP Letní stráň.
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Přílohy:
Č. 1 – Orientační mapa PP Slunná stráň
Č. 2 – Katastrální mapa se zákresem PP Slunná stráň
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Příloha č. 1: Orientační mapa PP Slunná stráň

Příloha č. 2: Katastrální mapa se zákresem PP Slunná stráň
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