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1. Základní údaje o zvláště chráněném území 
 

1.1 Základní identifikační údaje  

 

evidenční číslo:     kód ÚSOP (2009) 

kategorie ochrany:     přírodní rezervace (PR) 

název území:      Niva Moravice 

druh předpisu, kterým bylo území vyhlášeno:  Nařízení 

orgán, který předpis vydal:     Okresní úřad Bruntál 

číslo předpisu:      5/1998  

datum platnosti předpisu:    26. 11. 1998 

datum účinnosti předpisu:     15. 12. 1998 

 

1.2 Údaje o lokalizaci území 

 

kraj:       Moravskoslezský 

okres:       Bruntál 

obec s rozšířenou působností:   Rýmařov 

obec s pověřeným obecním úřadem:   Rýmařov 

obec:       Dolní Moravice, Malá Štáhle,  

Rýmařov 

katastrální území:  Dolní Moravice, Jamartice, Malá 

Štáhle 

 

Příloha č. M1:  
M1a: Orientační mapa 1:25000 s vyznačením hranic ZCHÚ a OP 

 M1b: Základní mapa 1:10000 s vyznačením ZCHÚ a OP 

M1c: Ortofotomapa 1:10000 s vyznačením ZCHÚ a OP 

 

1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí 

 

Výměry částí parcel byly získány v prostředí GIS v ArcMap 10.6, parcely dle KN. 

 

Zvláště chráněné území: 
 

 Katastrální území: 629804, Dolní Moravice 

Číslo 

parcely 

podle 

KN 

Číslo par-

cely podle 

PK nebo 

jiných 

evidencí 

Druh pozemku 

podle KN 

Způsob využití po-

zemku podle KN 

Číslo 

listu 

vlast-

nictví 

 

Výměra par-

cely 

celková podle 

KN 

(m2) 

Výměra par-

cely 

v ZCHÚ (m2) 

st. 270  zastavěná plocha a 

nádvoří 

 60001 21 21 

634/1  trvalý travní porost  60001 91868 91868 

634/2  trvalý travní porost  60001 11926 11926 

634/3  trvalý travní porost  60001 1900 1900 

634/4  trvalý travní porost  10002 9079 9079 

634/9  trvalý travní porost  13 13431 13431 

634/10  trvalý travní porost  13 5916 5916 

634/11  trvalý travní porost  10002 448 448 

634/12  trvalý travní porost  60001 15 15 

637/1  ostatní plocha manipulační plocha 60001 13296 13296 

639/1  trvalý travní porost  82 71713 71713 
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Číslo 

parcely 

podle 

KN 

Číslo par-

cely podle 

PK nebo 

jiných 

evidencí 

Druh pozemku 

podle KN 

Způsob využití po-

zemku podle KN 

Číslo 

listu 

vlast-

nictví 

 

Výměra par-

cely 

celková podle 

KN 

(m2) 

Výměra par-

cely 

v ZCHÚ (m2) 

639/3  ostatní plocha neplodná půda 82 1271 1271 

639/4  ostatní plocha neplodná půda 82 1574 1574 

639/5  trvalý travní porost  10002 32919 32919 

641/2  ostatní plocha neplodná půda 82 1715 1715 

641/3  ostatní plocha neplodná půda 82 1994 1994 

1575/2  vodní plocha koryto vodního toku při-

rozené nebo upravené 

82 652 258 

1576  vodní plocha koryto vodního toku při-

rozené nebo upravené 

36 16403 6406 

1577  vodní plocha koryto vodního toku při-

rozené nebo upravené 

36 7056 7056 

1613  ostatní plocha ostatní komunikace 60001 485 485 

Celkem  273291 

 

 Katastrální území: 690350, Malá Štáhle 

Číslo 

parcely 

podle 

KN 

Číslo par-

cely podle 

PK nebo 

jiných 

evidencí 

Druh pozemku 

podle KN 

Způsob využití po-

zemku podle KN 

Číslo 

listu 

vlast-

nictví 

 

Výměra par-

cely 

celková podle 

KN 

(m2) 

Výměra par-

cely 

v ZCHÚ (m2) 

436/1  vodní plocha koryto vodního toku při-

rozené nebo upravené 

11 8080 8080 

Celkem  8080 

 

 Katastrální území: 744603, Jamartice 

Číslo 

parcely 

podle 

KN 

Číslo par-

cely podle 

PK nebo 

jiných 

evidencí 

Druh pozemku 

podle KN 

Způsob využití po-

zemku podle KN 

Číslo 

listu 

vlast-

nictví 

 

Výměra par-

cely 

celková podle 

KN 

(m2) 

Výměra par-

cely 

v ZCHÚ (m2) 

599  vodní plocha zamokřená plocha 60001 34440 34440 

600  trvalý travní porost  60001 35790 35790 

601  lesní pozemek  77 8028 8028 

602  trvalý travní porost  60001 37768 37768 

603  ostatní plocha jiná plocha 60001 1092 1092 

604  ostatní plocha jiná plocha 60001 10028 10028 

708/1  vodní plocha koryto vodního toku při-

rozené nebo upravené 

6 41681 11898 

Celkem  139044 

 

Ochranné pásmo: 

Ochranné pásmo není vyhlášené, je jím dle § 37 zákona č. 114/1992 Sb. pás do vzdále-

nosti 50 m od hranice ZCHÚ. 

  

Příloha č. M2:  
 Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma.  
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1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma  

 

Druh pozemku 
ZCHÚ 

plocha v ha 

OP 

plocha v ha 

Způsob využití po-

zemku 

ZCHÚ 

plocha v ha 

lesní pozemky 0,8028 ---  

vodní plochy 6,0058 --- 

zamokřená plocha 3,4440 

rybník nebo nádrž --- 

vodní tok 2,5618 

trvalé travní po-

rosty 
31,2773 --- 

 orná půda --- --- 

ostatní zemědělské 

pozemky 
--- --- 

ostatní plochy 3,1455 --- 
neplodná půda 0,6554 

ostatní způsoby využití 2,4901 

zastavěné 

plochy a nádvoří 
0,0021 --- 

 

plocha celkem 42,0415 --- 

 

1.5 Překryv území s jinými chráněnými územími 

 

 národní park:  --- 

 chráněná krajinná oblast: --- 

jiný typ chráněného území:  Jiný typ chráněného území: --- 

CHOPAV 

 Natura 2000 

 Ptačí oblast: --- 

 Evropsky významná lokalita: CZ0813456 Moravice (kód 3288) 
 

Příloha č. M1:  
M1a: Orientační mapa 1:25000 s vyznačením hranic ZCHÚ a OP 

 

1.6 Kategorie IUCN 

 

IV. – řízená rezervace 

 

1.7 Předmět ochrany ZCHÚ 

 

1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu 

 

Zachování přirozeného charakteru území a biotopu pro život chráněných a ohrožených 

druhů rostlin a živočichů, zejména pro hnízdící a migrující ptactvo, a dále vytvoření podmínek 

pro jejich další existenci a rozšiřování. 
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1.7.2 Hlavní předmět ochrany ZCHÚ – současný stav 

 

A. Ekosystémy 

Název ekosystému 
Podíl plochy v 

ZCHÚ (%) 
Popis ekosystému 

V4A, B – makrofytní vegetace vodních 

toků, s a bez vodních makrofyt 

pro V4A - 3260 Nížinné až horské vodní 

toky s vegetací svazů Ranunculion flui-

tantis a Callitricho-Batrachion 

6 % 
Vodní tok Moravice, V4A cca v horní třetině 

toku. 

T1.1 Mezofilní ovsíkové louky (svaz 

Arrhenatherion elatioris) 

6510 Extenzivní sečené louky nížin až 

podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-

Centaureion nemoralis) 

11 % Sušší louky pod silnicí v jižní části území PR 

T1.5 - Vlhké pcháčové louky sv. 

Calthion 
44 % 

Mokřadní louky zejména na pravém břehu Mo-

ravice na celém území PR 

T1.6 – Vlhká tužebníková lada 

6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová 

společenstva nížin a horského až alpín-

ského stupně 

5 % 

Stanoviště vzniklé z vlhkých pcháčových luk, 

od kterých se liší absencí trav, druhově chudší 

skladbou a dominancí tužebníku jilmového Fi-

lipendula ulmaria. 

M5 – Devětsilové lemy horských po-

toků 

6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová 

společenstva nížin a horského až alpín-

ského stupně 

do 1 % 
Na říčních náplavech a při březích Moravice 

zejména v horní části toku 

K1 – Mokřadní vrbiny sv. Salicion 

cinereae 
7 % sukcesní stadium na nekosených loukách 

* L2.2 – Údolní jasanovo-olšové luhy  

91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy 

temperátní a boreální Evropy (Alno-Pa-

dion, Alnion incanae, Salicion albae) 

15 % 

Na většině území dle dřívějšího rozlišování 

L2.2A, pouze místy (jižní část) fragmenty 

L2.2B. Jedná se vesměs o druhotné, ale kvalitní 

porosty podél toku Moravice, na ploše trvale 

travnatých ploch.  

Poznámka: *Prioritní stanoviště Natura 2000. Zastoupení jednotlivých typů biotopů vychází z aktuální vrstvy 

mapování biotopů AOPK. Vypočítáno nad mapovými vrstvami v GIS ArcMap 10.5. 

 

 B. druhy  

Název druhu 

Aktuální početnost 

nebo vitalita popu-

lace v ZCHÚ 

Stupeň ohro-

žení 
Popis biotopu druhu 

ROSTLINY 

bledule jarní 

Leucojum vernum 
roztroušeně C3 

aluviální olšiny v nivě Moravice v severní 
části PR 

oměj pestrý 

Aconitum variegatum 
roztroušeně C3 břehové porosty Moravice 

oměj vlčí mor žláznatý 

Aconitum lycoctonum 
subsp. vulparia 

roztroušeně C4b břehové porosty Moravice 

prstnatec májový 

Dactylorhiza majalis 
ojediněle C3 

louky sv. Calthion ve střední a jižní 

části PR 



 

6 

 

Název druhu 

Aktuální početnost 

nebo vitalita popu-

lace v ZCHÚ 

Stupeň ohro-

žení 
Popis biotopu druhu 

kamzičník rakouský 

Doronicum austriacum 
malá populace C4a pobřežní křoviny na břehu Moravice 

vachta trojlistá 

Menyanthes trifoliata 
dvě malé populace C3 

stabilní ostřicové mokřady v jižní 

části rezervace 

OBRATLOVCI 

mihule potoční 

Lampetra planeri 
velmi hojný 
min. stovky larev 

VU celý úsek toku Moravice 

vranka pruhoploutvá 

Cottus poecilopus 

velmi hojný, 20 ex. 
na 100 m toku 

NT celý úsek toku Moravice 

čolek horský 

Ichthyosaura alpestris 
desítky jedinců  VU tůně ve střední části PR 

zmije obecná 

Vipera berus 

jednotlivě, stálá po-

pulace 
VU centrální část PR 

chřástal polní 

Crex crex 

jednotlivě hnízdí 
v jižní části PR 

VU podmáčené luční plochy v jižní části PR 

vydra říční 

Lutra lutra 
jednotlivě NT celý úsek Moravice 

Poznámka: Stupeň ohrožení je u rostlin uváděn podle Červeného seznamu ohrožených druhů rostlin České re-

publiky (Grulich & Chobot 2017): C3 – ohrožené druhy, C4a – Vzácnější taxony vyžadující další pozornost – 

méně ohrožené, C4b – Vzácnější taxony vyžadující další pozornost – dosud nedostatečně prostudované. Stupeň 

ohrožení u bezobratlých a obratlovců je uváděn podle Červeného seznamu ohrožených druhů ČR (Hejda, Farkač 

& Chobot 2017, Chobot & Němec 2017): VU – Zranitelný druh, NT – Téměř ohrožený druh. 

 

Zdroj informací:  
Anonymus 2018: vrstva mapování biotopů (© AOPK 2018, http://mapy.nature.cz/). 

AOPK ČR 2018: Nálezová databáze ochrany přírody. on-line databáze; portal.nature.cz. 2018-05-26. 

Kočvara R. (2017): Přírodní rezervace Niva Moravice. Inventarizační průzkum obratlovců. Ryby, obojživelníci, 

plazi, ptáci. – Msc., Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 18 p.  

Bureš L. 2006: Plán péče o PR Niva Moravice na období 2008–2017. Msc., Krajský úřad Moravskoslezského 

kraje, 42 p. 

 

1.8 Předmět ochrany EVL anebo PO, s kterými je ZCHÚ v překryvu 

 

A. Typy přírodních stanovišť 

kód a název typu přírodního stanoviště 
podíl plochy v 

ZCHÚ (%) 
popis biotopu společenstva 

V4A – makrofytní vegetace vodních 

toků, s výskytem vodních makrofyt 

3260 Nížinné až horské vodní toky s ve-

getací svazů Ranunculion fluitantis a 

Callitricho-Batrachion 

88 % 
Vodní tok Moravice, V4A cca v horní tře-

tině toku. 

T1.6 – Vlhká tužebníková lada, M5 – 

Devětsilové lemy horských potoků 

6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová 

společenstva nížin a horského až alpín-

ského stupně 

34 % 

Stanoviště vzniklé z vlhkých pcháčových 

luk, od kterých se liší absencí trav, druhově 

chudší skladbou a dominancí tužebníku jil-

mového Filipendula ulmaria.  

Na říčních náplavech a při březích Mora-

vice zejména v horní části toku. 
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kód a název typu přírodního stanoviště 
podíl plochy v 

ZCHÚ (%) 
popis biotopu společenstva 

* L2.2 – Údolní jasanovo-olšové luhy  

91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy 

temperátní a boreální Evropy (Alno-Pa-

dion, Alnion incanae, Salicion albae) 

20 % 

Na většině území dle dřívějšího rozlišování 

L2.2A, pouze místy (jižní část) fragmenty 

L2.2B. Jedná se vesměs o druhotné, ale 

kvalitní porosty podél toku Moravice, na 

ploše trvale travnatých ploch.  

Poznámka: *Prioritní stanoviště Natura 2000. Zastoupení jednotlivých typů biotopů vychází z aktuální vrstvy 

mapování biotopů AOPK. Vypočítáno nad mapovými vrstvami v GIS ArcMap 10.5. 

 

B. Evropsky významné druhy a ptáci 

název druhu 

aktuální početnost 

nebo vitalita popu-

lace v ZCHÚ 

stupeň 

ohrožení 
popis biotopu druhu 

mihule potoční 

Lampetra planeri 

velmi hojný 
min. stovky larev 

VU celý úsek toku Moravice 

vydra říční 

Lutra lutra 
jednotlivě NT celý úsek toku Moravice 

Poznámka: Stupeň ohrožení u bezobratlých a obratlovců je uváděn podle Červeného seznamu ohrožených druhů 

ČR (Hejda, Farkač & Chobot 2017, Chobot & Němec 2017): VU – Zranitelný druh, NT – Téměř ohrožený druh. 

Vranka obecná (Cottus gobio), předmět ochrany EVL Moravice, se v úseku toku Moravice protékajícím PR Niva 

Moravice nevyskytuje. 

 

Zdroj informací:  
Anonymus 2018: vrstva mapování biotopů (© AOPK 2018, http://mapy.nature.cz/). 

AOPK ČR 2018: Nálezová databáze ochrany přírody. on-line databáze; portal.nature.cz. 2018-05-26. 

Kočvara R. (2017): Přírodní rezervace Niva Moravice. Inventarizační průzkum obratlovců. Ryby, obojživelníci, 

plazi, ptáci. – Msc., Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 18 p.  

Bureš L. 2006: Plán péče o PR Niva Moravice na období 2008–2017. Msc., Krajský úřad Moravskoslezského 

kraje, 42 p. 

http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000138347 

 

1.9 Cíl ochrany 

 

Zachování pestrosti biotopů a podmínek pro existenci populací chráněných a ochranář-

sky významných druh rostlin a živočichů. 
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2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět 

ochrany 
 

2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů 

 

Poloha: PR Moravice leží v pravobřežní nivě řeky Moravice, mezi obcemi Dolní Moravice 

a Malá Štáhle. 

Geomorfologie: Zájmové území spadá (Demek 1987) do Krkonošsko-jesenické sou-

stavy, Jesenické podsoustavy, celku Nízký Jeseník, podcelku Bruntálská vrchovina, okrsku 

Moravická vrchovina. Území leží v nadmořské výšce 559–582 m n. m. 

Geologie: Převládají kvartérní fluviální sedimenty na fylitech a metadoleritech vrbenské 

série spodního devonu. Půdním typem v celé nivě jsou gleje, azonálně se vyskytují rašelinné 

gleje. Na západním okraji rezervace přecházejí glejové půdy do hnědých půd na recentních 

deluviálních sedimentech. 

Hydrologie: Hydrologicky patří území PR do povodí Moravice (č. h. p. 2-02-02-011), 

ř. km 87,6 až 91,1.  

Klimatologie: Klimatologicky území patří do chladné oblasti CH7. Pro klimatickou oblast 

CH7 je charakteristické velmi krátké až krátké léto, mírně chladné a vlhké, přechodné období je 

dlouhé, mírně chladné jaro a mírný podzim. Zima je dlouhá, mírně vlhká s dlouhou sněhovou 

pokrývkou. Průměrná roční teplota zde dosahuje pouze 4–6 °C, průměrný roční úhrn srážek činí 

asi kolem 900 mm (Quit 1971). 

Vegetace: Dle mapy potenciální přirozené vegetace by se v území vyvinuly bučiny s ky-

čelnicí devítilistou (Dentario enneaphylli-Fagetum), sv. Eu-Fagenion, Neuhäuslová (1998). 

Kolem toků pak lze přirozeně očekávat jasanové olšiny a střemchové jaseniny as. Pruno-Fra-

xinetum, které v malém mapovém měřítku nebyly zachyceny. 

Dle regionálně fytogeografického členění leží území ve fytogeografickém okrese 75. 

Jesenické podhůří (Skalický 1988).  

Podle biogeografického členění (Culek 1996) spadá celé území do bioregionu 1.54 Níz-

kojesenického. 

Z naturových biotopů se zde nachází v rámci vodního toku biotopy V4A – makrofytní 

vegetace vodních toků, s výskytem vodních makrofyt (horní třetina toku) a V4B (bez výskytu 

vodních makrofyt) – dolní úsek toku. V korytě na náplavech a kolem břehů se dále objevují M5 

– Devětsilové lemy horských potoků. 

Na vodní tok navazují dřevinné porosty, převážně klasifikované jako L2.2 – Údolní ja-

sanovo-olšové luhy. Dřevinné porosty přecházejí přes sukcesní stádia křovitých vrb – K1 – Mo-

křadní vrbiny sv. Salicion cinereae a T1.6 – Vlhká tužebníková lada do plošně nejvíce zastou-

pených luk v území, klasifikovaných jako T1.5 - Vlhké pcháčové louky sv. Calthion. T1.1 Me-

zofilní ovsíkové louky (svaz Arrhenatherion elatioris) se vyskytují v sušších částech lokality.  

 

Přehled chráněných druhů rostlin a živočichů 

název druhu 

aktuální početnost 

nebo vitalita popu-

lace v ZCHÚ 

stupeň 

ohrožení 

dle Č. se-

znamu 

kategorie 

podle vy-

hlášky č. 

395/1992 

Sb 

popis biotopu druhu, další 

poznámky 

ROSTLINY 

bledule jarní 

Leucojum vernum 
roztroušeně C3 O 

aluviální olšiny v nivě Mora-
vice v severní části PR 

oměj pestrý 

Aconitum variegatum 
roztroušeně C3 O břehové porosty Moravice 
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název druhu 

aktuální početnost 

nebo vitalita popu-

lace v ZCHÚ 

stupeň 

ohrožení 

dle Č. se-

znamu 

kategorie 

podle vy-

hlášky č. 

395/1992 

Sb 

popis biotopu druhu, další 

poznámky 

oměj vlčí mor žláznatý 

Aconitum lycoctonum subsp. 
vulparia 

roztroušeně C4b O břehové porosty Moravice 

prstnatec májový 

Dactylorhiza majalis 
ojediněle C3 O 

louky sv. Calthion ve střední a 

jižní části PR 

kamzičník rakouský 

Doronicum austriacum 
malá populace C4a O 

pobřežní křoviny na břehu Mo-
ravice 

vachta trojlistá 

Menyanthes trifoliata 
dvě malé populace C3 O 

stabilní ostřicové mokřady 

v jižní části rezervace 

kýchavice bílá Lobelova 

Veratrum album subsp. 
lobelianum 

roztroušeně C4a O podél toku Moravice 

vrba pětimužná 

Salix pentandra 
jednotlivě C4a - centrální část PR 

vrba rozmarýnolistá 

Salix rosmarinifolia 
roztroušeně C3 - centrální část PR 

vrba slezská 

Salix silesiaca 
roztroušeně C4a - střední část území 

udatna lesní 

Aruncus vulgaris 
roztroušeně C4a - břehy Moravice 

pryskyřník platanolistý 

Ranunculus platanifolius 
roztroušeně C4a - pobřežní porosty 

jetel kaštanový 

Trifolium spadiceum 
ojediněle C2t - 

na loukách ve střední a severní 
části 

škarda měkká čertku-

solistá  

Crepis mollis subsp. succisi-
folia  

roztroušeně C3 - 
sušší místa na okrajích nivních 
luk ve střední a severní části 

srha laločnatá slovenská 

Dactylis glomerata subsp. 
slovenica 

roztroušeně C4b - niva na pravém břehu 

pastarček potoční 

Tephroseris crispa 
ojediněle C4a - 

nekosený ostřicový mokřad 
v severní části PR 

kozlík dvoudomý 

Valeriana dioica 
ojediněle C4a - louky ve střední části 

BEZOBRATLÍ 

střevlík měděný 

Carabus cancellatus 
roztroušeně NT - 

lesní biotopy v okolí Moravice, 
potvrzen v r. 2018 (Anonymus 
2018) 

střevlík Ullrichův 

Carabus ullrichii 
roztroušeně - O 

mozaika biotopů v okolí Mora-
vice 

OBRATLOVCI 

mihule potoční 

Lampetra planeri 
velmi hojný VU KO celý úsek toku Moravice 

vranka pruhoploutvá 

Cottus poecilopus 
velmi hojný, 20 ex. 
na 100 m toku 

NT O celý úsek toku Moravice 

lipan podhorní  

Thymallus thymallus 
aktuálně nepotvrzen VU - 

údaj z r. 2010 (Anonymus 

2018) 

čolek horský 

Ichthyosaura alpestris 
desítky jedinců  VU SO tůně ve střední části PR 

ropucha obecná 

Bufo bufo 
jednotlivě VU O celé území PR 

skokan hnědý 

Rana temporaria 
desítky až stovky VU - celé území PR 

ještěrka živorodá 

Zootoca vivipara 
desítky NT SO luční porosty 
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název druhu 

aktuální početnost 

nebo vitalita popu-

lace v ZCHÚ 

stupeň 

ohrožení 

dle Č. se-

znamu 

kategorie 

podle vy-

hlášky č. 

395/1992 

Sb 

popis biotopu druhu, další 

poznámky 

slepýš křehký 

Anguis fragilis 
jednotlivě NT SO luční porosty 

užovka obojková 

Natrix natrix 
ojediněle NT O tok Moravice 

zmije obecná 

Vipera berus 

jednotlivě, stálá po-

pulace 
VU KO centrální část PR 

bekasina otavní  

Gallinago gallinago  
na tahu EN SO mokřadní louky 

bramborníček černohlavý 

Saxicola torquata  
na tahu VU O louky s křovinami 

bramborníček hnědý 

Saxicola rubetra  

jednotlivě hnízdí 
1 pár 

LC O mokřadní louky 

čáp bílý  
Ciconia ciconia  

na tahu NT O mokřadní louky 

čáp černý  

Ciconia nigra  

na tahu, sběr po-
travy 

VU SO mokřadní louky, řeka Moravice 

čečetka zimní  
Carduelis flammea  

na tahu, v zimě NT - celé území PR 

datel černý  

Dryocopus martius  
sběr potravy LC - celé území PR 

drozd cvrčala  
Turdus iliacus  

na tahu NA SO luční plochy 

dudek chocholatý  

Upupa epops 
na tahu EN SO celé území PR 

havran polní  

Corvus frugilegus 
na tahu VU - luční plochy 

holub doupňák  

Columba oenas  

na tahu, sběr po-
travy 

VU SO luční plochy 

chřástal polní 

Crex crex 

na tahu, hnízdí jed-
notlivě  

VU SO luční plochy v jižní části PR 

jestřáb lesní  
Accipiter gentilis  

na tahu, sběr po-
travy 

VU O lesní plochy PR 

jiřička obecná  

Delichon urbica  

na tahu, sběr po-
travy 

NT - luční plochy 

kavka obecná  
Corvus monedula  

na tahu NT SO luční plochy 

kos horský  

Turdus torquatus  
na tahu EN SO celé území PR 

krahujec obecný  
Accipiter nisus  

na tahu, sběr po-
travy 

VU SO celé území PR 

krkavec velký  

Corvus corax  

na tahu, sběr po-
travy 

LC O celé území PR 

krutihlav obecný  
Jynx torquilla  

na tahu VU SO celé území PR 

křepelka polní 

Coturnix coturnix 

na tahu, hnízdí v 
okolí 

NT SO luční plochy při hranici PR 

ledňáček říční  

Alcedo atthis  

na tahu, přeletu, sběr 

potravy, nehnízdí 
VU SO celé území Moravice 

lejsek bělokrký  
Ficedula albicollis  

hnízdí 2 páry NT - lesní plochy PR 

lejsek černohlavý  
Ficedula hypoleuca  

hnízdí 1 pár NT - lesní plochy PR 

lejsek šedý  
Muscicapa striata  

hnízdí jeden pár LC O lesní plochy PR 

moták pochop  
Circus aeruginosus  

na tahu VU O luční plochy 
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název druhu 

aktuální početnost 

nebo vitalita popu-

lace v ZCHÚ 

stupeň 

ohrožení 

dle Č. se-

znamu 

kategorie 

podle vy-

hlášky č. 

395/1992 

Sb 

popis biotopu druhu, další 

poznámky 

ořešník kropenatý  
Nucifraga caryocatactes  

na tahu VU O celé území PR 

ostříž lesní  

Falco subbuteo  
na tahu, sběr potravy EN SO celé území PR 

pěnice vlašská  
Sylvia nisoria  

na tahu, sběr potravy VU SO celé území PR 

rorýs obecný  
Apus apus  

na tahu, sběr potravy LC O celé území PR 

slavík tmavý  

Luscinia luscinia  
na tahu NA SO celé území PR 

slavík modráček středoev-

ropský  

Luscinia svecica cyanecula  
na tahu EN SO celé území PR 

sluka lesní  
Scolopax rusticola  

na tahu VU O celé území PR 

strakapoud malý  
Dendrocopos minor  

na tahu VU - celé území PR 

ťuhýk obecný  
Lanius collurio  

na tahu, hnízdění ne-

pravidelné 
NT O celé území PR 

ťuhýk šedý  
Lanius excubitor  

na tahu, v zimě, sběr 

potravy 
VU O celé území PR 

včelojed lesní  

Pernis apivorus  
na tahu, přeletu EN SO luční plochy 

volavka popelavá  
Ardea cinerea  

sběr potravy NT - celé území PR 

vlaštovka obecná  
Hirundo rustica  

na tahu, sběr po-
travy 

NT O luční plochy 

výr velký  
Bubo bubo 

sběr potravy, 
hnízdění v okolí PR 

EN O celé území PR 

žluna šedá  
Picus canus  

na tahu, sběr po-
travy 

VU - celé území PR 

žluva hajní  
Oriolus oriolus  

na tahu, hnízdí 1 pár LC SO celé území PR 

rejsek horský 

Sorex alpinus 
jednotlivě VU SO celé území PR 

plch lesní 

Dryomys nitedula 
jednotlivě LC SO chata 

myšivka horská 

Sicista betulina 
ojediněle VU SO celé území PR 

vydra říční 

Lutra lutra 
jednotlivě NT SO celý úsek Moravice 

veverka obecná 

Sciurus vulgaris 

jednotlivě 
DD O celé území PR 

Poznámka: KO – kriticky ohrožené druhy, SO – silně ohrožený druh, O – ohrožený druh (podle Vyhl. č. 

395/1992 Sb.). Stupeň ohrožení je u rostlin uváděn podle Červeného seznamu ohrožených druhů rostlin České 

republiky (Grulich & Chobot 2017): C2t – silně ohrožené druhy v kategorii t, C3 – ohrožené druhy, C4a – Vzác-

nější taxony vyžadující další pozornost – méně ohrožené, C4b – Vzácnější taxony vyžadující další pozornost – 

dosud nedostatečně prostudované. Stupeň ohrožení u bezobratlých a obratlovců je uváděn podle Červeného se-

znamu ohrožených druhů ČR (Hejda, Farkač & Chobot 2017, Chobot & Němec 2017): EN – ohrožený, NT – 

téměř ohrožený, VU – zranitelný, LC – Málo dotčený druh, DD – nedostatečné údaje, NA – nevhodný pro hod-

nocení. Druhy obratlovců pouze s kategorií LC nejsou uváděny.  

Nomenklatura je uvedena dle aktuálně používané systematiky (Zicha 2018). 

 

 

Zdroj informací:  
Anonymus 2018: vrstva mapování biotopů (© AOPK 2018, http://mapy.nature.cz/). 
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AOPK ČR 2018: Nálezová databáze ochrany přírody. on-line databáze; portal.nature.cz. 2018-05-26. 

Kočvara R. (2017): Přírodní rezervace Niva Moravice. Inventarizační průzkum obratlovců. Ryby, obojživelníci, 

plazi, ptáci. – Msc., Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 18 p.  

Bureš L. 2006: Plán péče o PR Niva Moravice na období 2008–2017. Msc., Krajský úřad Moravskoslezského 

kraje, 42 p. 

http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000138347 

Vlastní terénní šetření v letech 2000–2017. 

 

2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minu-

losti, současnosti a blízké budoucnosti 

 

Území nelze historicky klasifikovat jako zachovalé přírodní území, jedná se o plochu 

dlouhodobě přiměřeně obhospodařovanou a využívanou. Jak uvádí Bureš (2006), původním 

a přirozeným biotopem většiny území PR byly patrně jasanové olšiny. Po jejich odlesnění zde 

vznikly podmáčené a místy zamokřené nivní louky, které byly dlouhodobě jako louky obhos-

podařovány a byly také pravděpodobně alespoň místy povrchově odvodňovány. Dnešní olšiny, 

březové olšiny a mokřadní vrbiny vznikly teprve před několika desetiletími, kdy po odsunu 

Němců značná část nivních luk přestala být obhospodařována, dále se zamokřovala a podléhala 

přirozené sukcesi. 

Sukcese na nekosených loukách probíhala několika směry: Část pravidelně kosených 

pcháčových luk zarostla nálety olše a břízy, část zarostla mokřadními vrbinami s dominancí 

vrby popelavé Salix cinerea a část porosty chrastice rákosovité Phalaris arundinacea. Všechna 

tato sukcesní stadia jsou nyní dlouhodobě blokována a stabilizována, čímž se vytvořila poměrně 

pestrá mozaika odlišných biotopů od kosených i nekosených luk, ostřicových a třtinových po-

rostů, vrbových křovin, olšin (březových olšin) a také uměle vysazených smrkových porostů. 

V této mozaice se výrazně uplatňuje i biotop vlastní řeky, jejíž břehy i přes dlouhodobé antro-

pické ovlivnění byly patrně jen málo pozměněny a díky větším průtokům a častějším povodním 

rychle dostaly přirozený charakter. To je také jediný biotop, u kterého můžeme o přirozeném 

charakteru uvažovat (Bureš 2006).  

 

 a) ochrana přírody 

 

Od vzniku CHKO Jeseníky se o území PR do roku 1993 starala Správa CHKO Jeseníky, 

od roku 1993 pak Okresní úřad Bruntál. Po vzniku Krajských úřadů přešla kompetence na Kraj-

ský úřad Moravskoslezského kraje. Teprve koncem 90. let však zde byly prováděny cílené ma-

nagementové zásahy. V několika odlišných travních porostech byly založeny stálé monitoro-

vací a experimentální plochy. Dlouhodobé sledování změn travních společenstev na experi-

mentálně kosených plochách nebylo zatím vyhodnoceno. 

 

 b) lesní hospodářství 

 

Z leteckých fotografií z roku 1954 (kontaminace.cenia.cz) je patrné dřívější odlesnění 

většiny území, souvislejší lesní porost je patrný pouze na stávajícím lesním pozemku (p. č. 601, 

k. ú. Jamartice), kde patrně převládalo výběrné hospodaření. Jedná se o druhotný smrkový po-

rost Picea abies.   

Naopak dle současného stavu je zřejmé kromě spontánní sukcese záměrné zalesnění 

opět smrkem ztepilým, a to u silnice v jižní části rezervace (dílčí plocha 19), na sejpech ve 

střední části rezervace (dílčí plocha 11). Tato plocha (DP11) je zakreslena v lesnických typolo-

gických mapách (p. č. 601). V současné době byl lesní pozemek převeden na město Rýmařov. 

V území probíhají asanační zásahy v souvislosti s kůrovcovou kalamitou.  
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Ve střední části rezervace je v nivě na pravém břehu řeky smíšený les se smrkem, olší a 

vrbou, který není evidován jako lesní porost, ale na lesnické typologické mapě je uveden jako 

SLT 3L1 (vhodněji by mělo být 5L1). Stávající lesní porost 331 D8 v jižní části rezervace (p. 

č. 601) je na typologické mapě označen jako typ 5S1, což neodpovídá skutečnosti, správně má 

být 5L1 – montánní jasanová olšina potoční.  

 

c) zemědělské hospodaření 

 

V minulosti byla většina plochy rezervace využívána jako kosené nivní louky, částečně 

odvodňované. V současnosti jsou jako pravidelně kosené louky využívány jen některé plochy, 

především pás podél silnice, kde je možné louky obhospodařovat běžnou zemědělskou techni-

kou. Na zamokřenějších částech nivy (na jižním konci a ve střední části na více místech) není 

většinou tráva kosena, ani na loukách na pravém břehu Moravice. Dlouhodobým nekosením 

(patrně po odsunu Němců po válce) některé větší plochy bývalých luk zarostly náletovými dře-

vinami, zejména porosty vrb. Některé plochy se nadměrně zamokřily a zarostly chrasticí ráko-

sovitou. Významně se na změnách biotopů v nivě Moravice projevilo i zemědělské obhospo-

dařování sousedních pozemků, především západně od rezervace. Z intenzívně obhospodařova-

ných polí se každoročně povrchovou vodou dostávalo do nivy velké množství splavované půdy 

a živin. Na struktuře lučních porostů se negativně projevilo i několikaleté opakované mulčování 

luk v horní (severní) části rezervace. Luční porosty nebyly v první polovin devadesátých let 

sklízeny na seno, biomasa nebyla odvážena, ale louky byly opakovaně každoročně mulčovány, 

což se projevilo jejich ruderalizací, enormním zvýšením zastoupení nitrofilních druhů. V sou-

časné době se tyto jevy v okolí již téměř neprojevují, pole jsou zatravněna a louky v okolí i na 

území PR jsou koseny. 

 

d) myslivost 

 

Území je součástí honitby CZ8103109051 Horní Václavov. Myslivost je zde provozo-

vána bez omezení, žádné negativní jevy zde nebyly pozorovány. 

 

 e) rybářství 

 

Úsek řeky Moravice na území PR je součástí rybářského revíru 473 057 Moravice 8, 

kde hospodaří MO Rýmařov. Byl zde vysazován pstruh duhový a pstruh obecný, v současné 

době pouze pstruh obecný.  

  

f) rekreace a sport 

 

Sportovní využití rezervace nemá, nevedou zde turistické stezky. Chata je občas využí-

vaná, dříve byla využívána k odchytovým a kroužkovacím akcím ptáků v době tahu.  

 

g) těžba nerostných surovin 

 

Ve středověku zde probíhala těžba zlata rýžováním z říčních sedimentů. Sejpy jsou 

dobře patrné především na pravém břehu řeky ve střední části rezervace (dílčí plocha 8). V 

současnosti jsou zarostlé náletem dřevin a vysazenou smrčinou.  

 

h) jiné způsoby využívání 

Nejsou.  
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2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy 

 

Platný lesní hospodářský plán na období 1. 1. 2011 do 31. 12. 2020. Obecní a městské 

lesy Rýmařov. 708801 Bruntál – jih. 

Nařízení vlády o stanovení národního seznamu EVL, nařízení vlády č. 318/2013 Sb., 

příloha 1049. CZ0813456 Moravice.  

Územní plán Rýmařov. Změna č. 1 územního plánu Rýmařov ze dne 20. 12. 2012. 

Územní plán Dolní Moravice, Č. j.: 20.3.1, z 20. 5. 2009.  

Územní plán Malá Štáhle (Čehovská 2009). 

Souhrn doporučených opatření pro EVL Moravice CZ0813456. 
 

2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch 

 

2.4.1 Základní údaje o lesích 

Přírodní lesní oblast (PLO)  29 – Nízký Jeseník 

Lesní hospodářský celek / zařizo-

vací obvod 
708801 Bruntál – jih 

Výměra LHC (zařizovacího ob-

vodu) v ZCHÚ (ha) 
0,8028 

Období platnosti LHP  1. 1. 2011 do 31. 12. 2020 

Organizace lesního hospodářství Obecní a městské lesy Rýmařov 

Nižší organizační jednotka - 

  

Přehled výměr a zastoupení souborů lesních typů 
Dle Lesnicko-typologické mapy ze zdrojů OPRL (www.uhul.cz) se na ploše ZCHÚ na-

cházejí tyto lesní typy: 5L1 – montánní jasanová olšina potoční 
  

Přírodní lesní oblast: 39 – Podbeskydská pahorkatina 

Soubor les-

ních typů  
Název SLT 

Hypotetická přirozená dřevinná skladba SLT (dle 

Plívy 1991 a Bartoně et al. 2006) – dřeviny (%) 

Výměra 

(ha) 
Podíl (%) 

 

5L 

 

montánní  

jasanová olšina 

olše 60–70 % jasan ztepilý 30 % smrk ztepilý 10 % 
javor klen + vrby + 

0,8 100 

Celkem  0,8 100 

Poznámka: Přirozená druhová skladba byla odvozena dle Plívy (1991) a mírně upravena dle podmínek lokality.  

 

 Porovnání přirozené a současné skladby lesa 

Zkratka Název dřeviny 

Současné 

zastoupení 

(ha) 

Současné 

zastoupení 

(%) 

Přirozené za-

stoupení (ha) 

Přirozené za-

stoupení (%) 

Jehličnany 

SM smrk ztepilý Picea abies 0,8 100 0,08 10 

Listnáče 

OL olše lepkavá Alnus glutinosa - - 0,48 60 

JS jasan ztepilý Fraxinus excelsior - - 0,24 30 

KL javor klen Acer pseudoplatanus - - + + 

VR vrba křehká Salix euxina - - + + 

Celkem 0,8 100 % 0,8 100 % 

Poznámka: Zkratky dřevin dle přílohy č. 4 k vyhlášce 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování.  

 

Popis dílčích ploch: 
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Vymezení dílčích ploch v lesních porostech je totožné s porostními skupinami a bylo 

převzato z jednotek prostorového rozdělení lesa. V území se jedná o jedinou plochu 331 D8. 

Na mapě M3 je to dílčí plocha 11. 

 

 Přílohy:  

 lesnická mapa typologická 1:5 000 podle OPRL – příloha č. M4 

 mapa dílčích ploch a objektů – příloha č. M3  

 tabulka „Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich“ – příloha č. T1  

 mapa stupňů přirozenosti lesních porostů (se zákresem porostů ponechaných 

 samovolnému vývoji) – příloha č. M5  

 

2.4.2 Základní údaje o rybnících, vodních nádržích a tocích 

 

Moravice 

Název vodního toku Moravice 

Číslo hydrologického pořadí 2-02-02-011 

Úsek dotčený ochranou  87,6–91,1 

Charakter toku lososové vody 

Příčné objekty na toku --- 

Manipulační řád --- 

Správce toku Povodí Odry s. p. 

Správce rybářského revíru VÚS ČRS pro Severní Moravu a Slezsko, obhospodařuje MO ČRS 

Rýmařov 

Rybářský revír revír 473 057 Moravice 8 

Zarybňovací plán --- 

  

Příloha:  

 mapa dílčích ploch a objektů – příloha č. M3  

 

2.4.3 Základní údaje o nelesních pozemcích 

 

V současnosti lze na ploše PR odlišit několik základních nelesních biotopů. Členění je 

převzato a upraveno dle předchozího plánu péče (Bureš 2006): 

1. stejnověké olšiny vzniklé patrně z náletů (s dominantní olší lepkavou Alnus glutinosa 

a břízou bělokorou Betula pendula). Dochází k pozvolné diferenciaci porostů. 

2. vlastní řeku a její břehové porosty s mnohem staršími stromy, než jsou v olšinách na 

okolních loukách a s pestřejším druhovým zastoupením (olše lepkavá, jasan ztepilý Fraxinus 

excelsior, javor klen Acer pseudoplatanus, javor mléč Acer platanoides, jilm drsný Ulmus 

glabra, střemcha obecná Prunus padus, vrba křehká Salix euxina) a s častým výskytem chrá-

něných druhů rostlin (oměj pestrý Aconitum variegatum, oměj vlčí mor A. lycoctonum, kamzič-

ník rakouský Doronicum austriacum). Stabilizované porosty bez význačnějších změn. 

3. mokřadní vrbiny (s dominantní vrbou popelavou Salix cinerea) v různých stadiích 

vývoje a s různým zápojem. Jedná se o poměrně hodnotné vrbiny sv. Salicion cinereae, s vel-

kou diverzitou druhů a množstvím kříženců. Dle lesnické inventarizace (Bureš 2006) zde roste 

vrba ušatá Salix aurita, vrba jíva Salix caprea, vrba popelavá Salix cinerea, vrba křehká Salix 

euxina, vrba pětimužná Salix pentandra, vrba nachová Salix purpurea, vrba rozmarýnolistá 

Salix rosmarinifolia, vrba slezská Salix silesiaca, vrba košíkářská Salix viminalis, kříženci Salix 

aurita x caprea, Salix aurita x cinerea, Salix euxina x pentandra. Hodnotné porosty, na něko-

lika místech dochází k většímu zápoji porostů do více souvislých ploch. 
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4. ostřicové porosty na nejvlhčejších místech (s ostřicí obecnou Carex nigra, skřípinou 

lesní Scirpus sylvaticus, suchopýrem úzkolistým Eriophorum angustifolium, pastarčkem potoč-

ním Tephroseris crispa). S minimálními registrovanými změnami. 

5. rudimenty zrašeliněných luk (s kozlíkem dvoudomým Valeriana dioica, violkou ba-

henní Viola palustris, rašeliníkem Sphagnum sp.). S minimálními registrovanými změnami, lo-

kálně patrný větší zárůst ve směru vlhké tužebníkové lady. 

6. dlouhodobě nekosené a zabuřenělé louky s hojným olešníkem kmínolistým Selinum 

carvifolia. S mírně se zvětšujícím zápojem dřevin. 

7. monocenózy třtiny šedavé Calamagrostis canescens. V důsledku kosení patrný lo-

kální ústup a proředění porostů. 

8. monocenózy chrastice rákosovité Phalaris arundinacea. V důsledku kosení patrný 

lokální ústup a proředění porostů. 

9. druhotné rákosiny jakožto sukcesní stadia na zarůstajících plochách (přičemž rákos 

proniká i do rozvolněných mokřadních vrbin). Výraznější šíření není pozorováno. 

10. kosené pcháčové louky s pcháčem potočním Cirsium rivulare, kostřavou červenou 

Festuca rubra, psárkou luční Alopecurus pratensis, pryskyřník prudký Ranunculus acris, hadí 

kořen větší Bistorta major aj. Na kosených plochách patrné menší zastoupení pcháče. Vhodně 

došlo k potlačení a redukci dřevin na některých dílčích plochách, které lze již kosit mechani-

zací. 

11. přechodné typy luk – přechody mezi hygrofilními (sv. Calthion) a mezofilními lou-

kami (sv. Arrhenatherion) s prvky sv. Polygono-Trisetion (hadí kořen větší, trojštět žlutavý 

Trisetum flavescens, kakost lesní Geranium sylvaticum, zvonečník klasnatý Phyteuma spica-

tum, škarda měkká čertkusolistá Crepis mollis subsp. succisifolia aj.). Nekosené sušší části de-

gradující expanzí třezalky skvrnité Hypericum maculatum, aktuálně ve větší míře nepozoro-

váno. Na kosených částech patrná vyšší diverzita bylin. 

12. řeka s břehovými porosty a vrbové olšiny. 

13. rudimenty devětsilových niv v severní i jižní části PR s dominantním devětsilem 

lékařským Petasites hybridus. Stabilní porosty. 

Z těchto biotopů vycházejí vymezené dílčí plochy, v rámci kterých je stanoven odpoví-

dající management. Blíže viz Příloha T1. 

 

2.5 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních ochranářských zásahů do území 

a závěry pro další postup 
 

Dosavadní zemědělské hospodaření na mechanizaci dostupných částech luk podél sil-

nice je vhodné a dostačující. Rovněž jsou koseny další plochy ve střední a severní části rezer-

vace (včetně kosení chrastice a likvidace náletů). V posledních letech byla vhodně ručně opa-

kovaně kosena střední část území (část dílčích plochy 6, 15, 16, 17 a 20). Nutné je pravidelně 

kosit co největší plochy lučních porostů dle navrženého managementu. Ve střední části rezer-

vace (severní část dílčí plochy 10) byly vyhloubeny 4 tůně pro obojživelníky. 

   

2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize 
 

Kolize nejsou předpokládány. Prioritním zájmem je ochrana populací chráněných druhů 

živočichů, především ptáků, což znamená omezení zásahů do území v době hnízdění. Platí to 

zejména pro kosení podmáčených částí lučních porostů, které je vhodné provádět až po 15. 8. 

kalendářního roku. 
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Zcela bez zásahu je vhodné ponechávat břehové porosty, včetně odumřelých a vyvráce-

ných stromů. V případě střetu zájmů s povodňovou ochranou je vhodné přednostně řešit odkli-

zení kmene tak, aby byl ponechán na břehu, či v přilehlé části PR. 

V případě poškození břehů je jednoznačně prioritou jeho ponechání přirozené erozi, 

v případně nezbytnosti sanace upřednostnit dřevěné prvky namísto kamenných záhozů. 
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3. Plán zásahů a opatření  
 

3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ 

 

3.1.1 Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání 

 

a) péče o lesy  

 

Rámcová směrnice péče o les podle souborů lesních typů: 5L – montánní jasanová 

olšina 

Číslo směrnice Kategorie lesa Lesní typy 

01  hospodářský les 5L 

Předpokládaná cílová druhová skladba dřevin 

Volba CDS respektuje vazby dřevin na typy stanoviště, jejich aktuální výskyt a schopnost se v místních pod-

mínkách přirozeně obnovovat. 

SLT  Základní dřeviny a jejich orientační podíly v cílové druhové skladbě (%) 

5L 
Prioritní je postupná obnova cílové skladby lesa. Vybrané SM vhodné ponechat na dožití.  

Základní dřeviny: OL 6–7, JS 3, SM 1, KL +, VR +. 

Porostní typ A Porostní typ B 

smrkový - 

Základní rozhodnutí 

Hospodářský způsob (forma) 

účelově výběrný nebo podrostní 

Obmýtí2 Obnovní doba2 

100 20 

Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty 

--- 

Způsob obnovy a obnovní postup, včetně doporučených technologií 

Postupná obnova, přizpůsobit obnovu cílovému složení lesa, ve SM zdravotní výběr, postupná přeměna s po-

necháním vybraných jedinců na dožití. 

Způsob zalesnění, stanovení druhů a procento melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu 

MZD v souladu s přílohou 3 k vyhlášce 83/1996 pro CHS 55 

Dřeviny uplatňované při zalesnění za použití umělé obnovy (%) 

SLT druh dřeviny komentář k způsobu použití dřeviny při umělé obnově 

5L 
OL, JS, KL, 

VR 
Lze použít jen sadební materiál pocházející z PLO 29 
Použití ostatních druhů dřevin vždy konzultovat s KÚ MS kraje. 

Péče o nálety, nárosty a kultury 

--- --- 

Výchova porostů 

Snaha o stabilitu porostů, do porostů zasahovat minimálně.  

Opatření ochrany lesa včetně doporučených technologií 

Z hlediska zájmů ochrany přírody nejsou jakákoliv opatření ochrany lesa nutná.  

Provádění nahodilých těžeb včetně doporučených technologií 

Podle potřeby, mimo vegetační období. 

Poznámka 

1 – Zkratky dřevin dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování. 

2 – V souladu s aktuálním LHP(O). 
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Zásady budou zakotveny v novém LHP. Zásadou je postupná přeměna stávající smrčiny 

na druhově pestřejší porost, cílová skladba je dána lesním typem 5L1 – montánní jasanová 

olšina potoční se zastoupením OL 6–7, JS 3, SM 1, KL +, VR +. 

Smrčina ve střední části rezervace na plochách po bývalé těžbě zlata není zahrnuta do 

lesního hospodaření. Smrk je v ní možné ponechat na dožití, resp. celou smrčinu, v níž se vy-

skytují mělké vodní tůně ponechat samovolnému vývoji. 

  

 Přílohy:  
 lesnická mapa typologická 1:5 000 podle OPRL – příloha č. M4 

 mapa stupňů přirozenosti lesních porostů (se zákresem porostů ponechaných 

 samovolnému vývoji) – příloha č. M5 

 

 b) péče o rybníky (nádrže) a vodní toky 

 

V případě říčky Moravice je prioritou udržení přirozeného charakteru toku, s vylouče-

ním jakýchkoliv zásah do břehů a břehových porostů.  

Vhodným opatřením je zejména po jarním tání a rozlivech sběr splavených odpadků 

z území PR, možno provádět každým druhým rokem.  

Dále je doporučeno monitorovat západní okraj PR na úbočích Moravické hory, kde 

dříve docházelo při větších srážkách rozvodnění dvou zmeliorovaných levobřežních přítoků 

Moravice a k sedimentaci velkého množství z polí splavovaných živin v mokřadech pravo-

břežní nivy. Dříve byla proto realizována revitalizační opatření v údolích pravobřežních přítoků 

a na dvou místech ve střední části rezervace prohloubeny odtokové kanály, aby se voda se spla-

veninami nerozlévala v nivě a na nivních loukách, ale rychleji se dostala k řece. V současnosti 

toto opatření není navrženo, je však doporučeno vhodnost opatření znovu přehodnotit v bu-

doucnu dle využití okolních ploch mimo PR. 

Pro břehové porosty řeky, jakožto nejhodnotnějšího doprovodného porostu dřevin, je 

nejvhodnější opatření ponechání samovolnému vývoji, včetně ponechání odumřelého dřeva.  

 

c) péče o bezlesí 

  

Spočívá především v kosení lučních porostů, a to různým managementem dle složení 

jednotlivých společenstev. 

Vhodnost a četnost kosení je přitom závislá i na dalších faktorech, a to je využití různých 

ploch živočichy, zejména ptáky. Díky větší ploše PR se jeví jako nejvhodnější, s cílem podpory 

co největší diverzity porostů, ponechávat i menší části mokřadních luk nekosené, případně je 

kosit jen občasně. Zastoupením všech sukcesních stadií se biotopová mozaika zvýší, což 

umožní nejen stabilizaci populací mnoha živočišných i rostlinných druhů, ale i otevření nových 

nik pro další druhy. 

Z pohledu ptáků je nejvhodnější kosení luk po 15. 8. kalendářního roku, což na druhé 

straně není vhodné pro řešený typ pcháčových luk. Jako nejvhodnější se tak právě jeví různý 

management pro různé luční plochy (části). Dvousečné louky budou koseny v časném termínu 

(červen) a pozdním termínu (srpen).  Jednosečné louky budou koseny až ve 2. polovině srpna. 

Blíže viz příloha T2. 

Za důležitou zásadu při ručním kosení je možné považovat včasné odklízení pokosené 

hmoty, a to vynášením (na mokrých plochách, kde je koseno ručně) a odvážením mimo PR. 

Pro strojové kosení zemědělskou technikou je podmínkou sklizení všech zbytků sena. Mulčo-

vání trávy místo pokosení je zcela nepřijatelné. 
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Rámcová směrnice péče o nelesní pozemky 

Typ managementu kosení luk 

Vhodný interval 1–2x ročně 

Minimální interval 1x ročně 

Prac. nástroj/hosp. zvíře sušší části traktor, vlhčí části ručně, lehká mechanizace 

Kalendář pro management červen až srpen, nejlépe 2x ročně – červen a srpen 

Upřesňující podmínky Dle jednotlivých dílčích ploch, viz tabulka T2 

 

 d) péče o rostliny  

 

Spočívá v ochraně porostů (dřeviny, vrbiny) a v pravidelném kosení vybraných částí luk 

dle vhodného managementu. 

Největší význam má kosených nivních luk v pravobřežní části nivy, na nichž je vysoká 

biotopová diverzita. Význam má zejména ochrana porostů vrby rozmarýnolisté Salix rosma-

rinifolia, prstnatce májového Dactylorhiza majalis a vachty trojlisté Menyanthes trifoliata. 

Z hlediska revitalizace částečně diverzifikovaných lučních biotopů (s menšími zrašeli-

něnými enklávami) by se jevilo nejvhodnější postupně v celé šíři pravobřežní nivy revitalizovat 

louky, s různou intenzitou obhospodařování, při zachování porostů vrbin. 

Stávající porosty dřevin mimo lesní pozemek je vhodné ponechat samovolnému vývoji. 

Týká se to rovněž břehových porostů, kde mimo jiné roste bledule jarní Leucojum vernum. 

Cíleně je tak vhodné podpořit vrbu rozmarýnolistou, a to občasným pokosením vybra-

ných starších jedinců. 

K další podpoře cílových druhů patří podpora zanikající populací vachty trojlisté, a to 

opakovaným pokosením plochy, na níž roste (viz Bureš 2006) a redukcí vrb v okolí. 

 

 e) péče o živočichy  

 

Základní podmínkou je zachování přirozené struktury toku Moravice a břehových po-

rostů s ohledem na biotop vydry říční Lutra lutra a mihule potoční Lampetra planeri. 

Vhodně je navržen termín managementových zásahů, což je postačující pro minimali-

zaci rušení živočichů na území PR.  

Režim kosení je nastaven vhodně i pro chřástala polního, kdy jsou koseny podmáčené 

luční plochy významné pro tento druh až v průběhu srpna. 

Jako jedno z možných opatření je vybudování tůně pro obojživelníky ve střední části 

PR, v místě zabuřenělých luk mimo zastínění dřevin. Jedná se o opatření, které může přispět 

i k podpoře rostlinných mokřadních druhů.   

 

f) zásady jiných způsobů využívání území 

 

Jiné využití území se neuvažuje, jakékoli zásahy do vodního toku a území PR by měly 

být minimalizovány s cílem zachování stávajícího přirozeného prostředí. 

  

3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území 

 

 a) lesy 

 

Viz rámcové směrnice péče o les v bodě 3.1.1. a). Podrobný výčet dle jednotlivých díl-

čích ploch je uveden v příloze v tabulce T1. 
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 Příloha:  
 tabulka „Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich“ – příloha č. T1 

 mapa dílčích ploch a objektů – příloha č. M3  

 

b) rybníky (nádrže) a vodní toky 

 

Vodní tok Moravice v celém úseku PR by měl být zachován a chráněn před jakýmikoliv 

zásahy. Navržen je sběr a odklizení odpadků z nivy Moravice po větších průtocích. 

 

c) péče o bezlesí 

 

Viz mapa dílčích ploch a příloha T2. 

 

Příloha:  
mapa dílčích ploch a objektů – příloha č. M3 

výčet plánovaných zásahů (tabulka) – příloha č. T2  

 

3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zá-

sahů a přehledu činností 
 

Postupně převádět lesní porosty na porosty přírodě blízké podle doporučené přirozené 

druhové sklady na základě zpracovaných Oblastních lesnicko-typologických elaborátů dostup-

ných a uložených na příslušných pobočkách ÚHÚL (a dále dle Plívy 1991).  

Používat sadební materiál podle zákona a zásad statní lesnické politiky v oblasti s na-

kládáním reprodukčního materiálu dřevin. Sadební materiál místní provenience. V žádném pří-

padě neaplikovat hnojení, letecké postřiky, herbicidy apod. 

Dále viz rámcové směrnice péče o les v bodě 3.1.1. a). Podrobný výčet dle jednotlivých 

dílčích ploch je uveden v příloze v tabulce T1. 

V rámci zemědělských ploch bylo v minulosti vhodně provedeno jejich zatravnění a 

současně zde převažuje ekologický charakter zemědělství. To spolu s opatřením na obnovení 

průtoku přes území PR (zabránění rozlivů v nivě) minimalizuje kontaminaci splaveninami ze 

zemědělské půdy. 

 

3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu 
 

Vhodné je doplnit tři tabule se státním znakem podél západní hranice – u silnice Malá 

Štáhle – Dolní Moravice. 

 

3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území 

 

Nejsou nutné. 

 

3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností 

 

Nejsou nutné.  

 

3.6 Návrhy na vzdělávací využití území 
 

 Neuvažují se.  
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3.7 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území 

 

Provedení průzkumu bezobratlých se zaměřením na brouky a motýly. Pro potřeby vy-

hodnocení vlivu kosení na biotopy by bylo rovněž vhodné provedení botanického průzkumu 

rok před ukončením platnosti plánu péče.  
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4. Závěrečné údaje 
 

4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotli-

vých zásahů (druhů prací)  

Druh zásahu (práce) a odhad množství (např. 

plochy)  

  

Orientační ná-

klady za rok (Kč) 

Orientační ná-

klady za období 

platnosti plánu 

péče (Kč) 

Jednorázové a časově omezené zásahy 

vybudování dvou tůní na dílčí ploše 10 a 13  ---------- 240 000,- 

obnova tří tůní na dílčí ploše 10  50 000,- 

inventarizační průzkum motýlů ---------- 42 000,- 

inventarizační průzkum brouků ---------- 42 000,- 

inventarizační průzkum botanický ---------- 32 000,- 

doplnění značení hranice rezervace ---------- 15 000,- 

Jednorázové a časově omezené zásahy celkem (Kč) ---------- 421 000,- 

Opakované zásahy 

sběr a odvoz naplavených odpadků na celém 

úseku řeky – dílčí plochy 1, 12 (5 x) 
4 000,- 20 000,- 

likvidace náletových dřevin na dílčí ploše 3 (2 x)  14 000,- 28 000,- 

likvidace náletů na dílčí ploše 8 (2 x)  12 000,- 24 000,- 

ruční kosení na dílčí ploše 5 (2 x 12) 4 000,- 48 000,- 

selektivní ruční kosení u vachty na dílčí ploše 8 4 000,- 48 000,- 

ruční kosení na dílčí ploše 10 (2 x 12)  15 000,- 180 000,- 

ruční kosení na dílčí ploše 13 (2 x 12) 18 000,- 216 000,- 

ruční kosení na dílčí ploše 14 (5 x)  6 000,- 30 000,- 

ruční kosení na dílčí ploše 17 (12 x) 48 000,- 576 000,- 

Opakované zásahy celkem (Kč) 125 000,- 1 170 000,- 

N á k l a d y  c e l k e m  (Kč)  1 591 000,- 

 

4.2 Použité podklady a zdroje informací 

 
Anonymus 2018: vrstva mapování biotopů (© AOPK 2018, http://mapy.nature.cz/). 

AOPK ČR 2018: Nálezová databáze ochrany přírody. on-line databáze; portal.nature.cz. 2018-05-26. 

Bureš L. 2006: Plán péče o PR Niva Moravice na období 2008–2017. Msc., Krajský úřad Moravskoslezského 

kraje, 42 p. 

Culek M. (1996): Biogeografické členění České republiky. Enigma, Praha, 347 pp. 

Demek J. ed. (1987): Hory a nížiny. Zeměpisný lexikon ČSR. - Academia, Praha. 

Grulich V. & Chobot K. (eds.) 2017: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Cévnaté rostliny. – 

Příroda, Praha, 35: 1–178. 

Háková A., Klaudisová A., Sádlo J. [eds.] (2004): Zásady péče o nelesní biotopy v rámci soustavy Natura 2000, 

Planeta XII, 3/2004.-MŽP, Praha. 

Hejda R., Farkač J. & Chobot K. [eds] (2017): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí 

(Red List of threatened species of the Czech Republic. Invertebrates). Příroda, Praha, 36: 1-612. 

http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000138347 

Chobot K. & Němec M. (eds.) 2017: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. – Příroda, 

Praha, 34:1–182. 

Chytrý M., Kučera T.  Kočí M. [eds.] (2001): Katalog biotopů České republiky. – AOPK ČR, Praha. 

Kočvara R. (2017): Přírodní rezervace Niva Moravice. Inventarizační průzkum obratlovců. Ryby, obojživelníci, 

plazi, ptáci. – Msc., Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 18 p.  

Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J.  & Štěpánek J. [eds.] (2002): Klíč ke květeně České 

republiky. – Academia, Praha. 
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Marhoul P. & Turoňová D. [eds.] (2008): Zásady managementu stanovišť druhů v Evropsky významných lokali-

tách soustavy Natura 2000 - AOPK ČR, Praha. 

Plíva K. (1991): Funkčně integrované lesní hospodářství. Přírodní podmínky v lesním plánování. Díl I. – ÚHÚL 

Brandýs nad Labem. 

Quit E. (1971): Klimatické oblasti Československa. - Geografický ústav ČSVA, Brno. 

URL: http://geoportal.uhul.cz/OprlMap/ (5/2018) 

URL: http://kontaminace.cenia.cz/ (5/2018) 

URL: http://mapy.nature.cz/ (5/2018) 

Vlastní terénní šetření 

Vyhláška č. 45/2018 o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných 

území. 

Vyhláška č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů. 

Vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování. 

Vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 

Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších před-

pisů. 

Zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

Zicha O. (ed.) (1999-2018) BioLib. http://www.biolib.cz 

 

 

4.3 Seznam používaných zkratek 

 

AOPK ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 

EVL – evropský významná lokalita 

CHS – cílový hospodářský soubor 

KÚ MSK – Krajský úřad Moravskoslezského kraje 

LHC – lesní hospodářský celek 

LHO – lesní hospodářská osnova 

LHP – lesní hospodářský plán 

LS – lesní správa 

MZD – meliorační a zpevňující dřeviny 

MZCHÚ – maloplošné zvláště chráněné území 

OLH – odborný lesní hospodář 

OP – ochranné pásmo  

OP ŽP – Operační program životního prostředí 

PLO – přírodní lesní oblast 

PO – ptačí oblast 

PR – přírodní rezervace 

ZCHÚ – zvláště chráněné území 
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7. Přílohy 
 

Tabulky: 

Příloha T1 – Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich (Tabulka k bodu 2.4.1 a 

k bodu 3.1.2). 

Příloha T2 – Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů 

v nich (Tabulka k bodům 2.4.4, 3.1.1 a k bodu 3.1.2). 

 

Mapy: 

Příloha M1a – Orientační mapa s vyznačením území na podkladě základní mapy 1:25000 

Příloha M1b – Základní mapa s vyznačením území 1:10000 

Příloha M1c – Ortofotomapa s vyznačením území 1:10000 

Příloha M2 – Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma 

Příloha M3 – Mapa dílčích ploch a objektů  

Příloha M4a – Lesnická mapa porostní 

Příloha M4b – Lesnická mapa obrysová 

Příloha M4c – Lesnická mapa typologická 

Příloha M5 – Mapa stupňů přirozenosti lesních porostů  
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Příloha T1 – Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich (tabulka k bodu 2.4.1 a k bodu 3.1.2)  

oddě-

lení 

dílec 

porost 

etáž 

(porostní 

skupina) 

dílčí 

plo-

cha 

výměra 

etáže (po-

rostní sku-

piny) 

(ha) 

číslo rám-

cové směr-

nice / 

porostní 

typ 

dře-

viny 

podíl 

dřevin 

(%) 

prů-

měrná 

výška 

dřevin 

(m) 

doporučený zásah naléhavost poznámka SP 

331 D 8 0,8 1 SM 100 26 

postupná přeměna smrkové 

monokultury na montánní 

jasanovou olšinu 
2 - 5 

 

Vysvětlivky: N – naléhavost, SP – stupeň přirozenosti, VS – vegetační stupeň, OP – ochranné pásmo 

Naléhavost – stupně naléhavosti jednotlivých zásahů se uvádí podle následujícího členění:1. stupeň – zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany), 

2. stupeň – zásah vhodný, 3. stupeň – zásah odložitelný. Stupeň přirozenosti odvozen dle vyhlášky č. 64/2011 Sb., o plánech péče.  
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Příloha T2: Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich 

označení 

plochy 

nebo ob-

jektu 

výměra (ha) 
stručný popis charakteru plochy nebo 

objektu a dlouhodobý cíl péče 
doporučený zásah 

naléha-

vost 
termín provedení 

interval prová-

dění 

1, 12 
2,69 

3,96 
řeka s břehovými porosty a vrbové olšiny  

řeka a porosty bez zásahu - - - 

sběr naplavených odpadků 2 III – IV každý druhý rok 

2 3,96 mladá vrbová olšina bez zásahu - - - 

3 0,23 
ostřicový a skřípinový mokřad se sucho-

pýrem 
likvidovat náletové dřeviny 1 XI po pěti letech 

4 7,04 traktorem kosená pcháčová louka kosení traktorem 1 VI–VIII 2 x ročně 

5 0,14 
dříve nekosená loučka na pravém břehu 

u chaty 
ruční kosení 2 VI–VIII 2 x ročně 

6 1,57 

smrčina s břízou a třtinou chloupkatou na 

sejpech ve střední části PR, menší stinné 

mokřady 

bez zásahu, samovolný vývoj - - - 

7 0,43 
náletové dřeviny na východním svahu a 

v nivě v jižní části PR 
bez zásahu, samovolný vývoj - - - 

8 1,65 

silně podmáčené ostřicové a skřípinové 

mokřady v jižní části PR, slabá populace 

vachty trojlisté 

likvidovat náletové dřeviny 2 X–III po pěti letech 

individuální ruční kosení kolem vachty 1 VIII 1 x ročně 

9 3,73 
pravidelně traktorem kosená mezofilní 

louka na jihozápadním okraji u silnice 
kosení traktorem 2 VI–VIII 2 x ročně 

10 0,54 
chrasticí a maliníkem značně zabuřenělá 

nivní louka na pravém břehu řeky 

ruční kosení 1 VI–VIII 2 x ročně 

obnova tůní pro obojživelníky, přehrazení 

melioračního kanálu na prostřední tůni 
2 VIII-X jednorázově 

13 0,7 

dříve kosená, expandující třezalkou zde-

gradovaná nivní až mezofilní louka na 

pravém břehu řeky 

ruční kosení 1 VI–VIII 2 x ročně 

tůň pro obojživelníky 2 VIII-X jednorázově 

14 0,21 
nekosená mokřadní louka s hojným oleš-

níkem 
ruční kosení 2 VIII–IX každý druhý rok 
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označení 

plochy 

nebo ob-

jektu 

výměra (ha) 
stručný popis charakteru plochy nebo 

objektu a dlouhodobý cíl péče 
doporučený zásah 

naléha-

vost 
termín provedení 

interval prová-

dění 

15 4,52 

silně podmáčené olšiny a vrbiny ve 

střední části rezervace, místy porosty 

skřípiny a chrastice 

bez zásahu - - - 

16 1,98 
pravidelně traktorem kosené mezofilní 

louky u silnice 
kosení traktorem 2 VI–VIII 2 x ročně 

17 1,76 

silně podmáčená a zaplavovaná plocha 

s chrasticí, na severním okraji otevřené 

příkopy – průtok vody z polí 

ruční kosení 1 VIII 1 x ročně 

obnova příkopů 2 IX–X 0–1 x za dobu PP 

18 5,25 
podmáčené louky v jižní části PR s os-

trůvky vrbin 

kosení traktorem 

ostrůvky vrbin ponechat bez zásahu 
1 VIII 1 x ročně 

19 0,29 
druhotná smrčina s modřínem na svahu 

pod silnicí (není evidována jako les) 

ponechat samovolnému vývoji 

 
3 - - 

20 0,39 

mokřad s devětsilem a skupinkami nále-

tových dřevin (břízy, osiky) na trase vo-

dovodu 

odstranění náletových dřevin 

mokřadní plochu nekosit 
2 X–III každý pátý rok 

21 0,2 mokřad s rozrůstající se vrbou popelavou 
ponechat samovolnému vývoji 

 
- - - 

 

Naléhavost – stupně naléhavosti jednotlivých zásahů se uvádí podle následujícího členění: 1. stupeň – zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany), 

2. stupeň – zásah vhodný, 3. stupeň – zásah odložitelný. 
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