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Návrh na nové vyhlášení přírodní rezervace Vidnavské mokřiny a jejího ochranného
pásma
Oznámení o návrhu na nové vyhlášení přírodní rezervace „Vidnavské mokřiny“ a jejího
ochranného pásma
Olomoucký kraj, příslušný pro vydání nařízení o zřízení přírodní rezervace podle § 77a
odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
(dále “zákona“) prostřednictvím orgánu ochrany přírody oznamuje ve smyslu § 40 odst. 2
zákona návrh na nové vyhlášení zvláště chráněného území podle § 33 zákona - přírodní
rezervace a jejího ochranného pásma.
Název zvláště chráněného území: přírodní rezervace „Vidnavské mokřiny“
Kategorie zvláště chráněného území:
Zvláště chráněné území je navrhováno v kategorii přírodní rezervace (dále „PR“) podle §
33 zákona s názvem „Vidnavské mokřiny“. Za PR může orgán ochrany přírody vyhlásit
menší území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a
významných pro příslušnou geografickou oblast (§ 33 odst. 1 zákona).
Předmět ochrany v PR:
Předmětem ochrany jsou rašelinné a mokřadní louky planárního stupně s ohroženými
společenstvy vysokých ostřic svazu Caricion rostratae (asociace Caricetum
appropinquatae) a s fragmenty ohrožených společenstev asociace Phragmito-Caricetum
lasiocarpae a dále zvláště chráněné a ohrožené druhy rostlin a živočichů, jmenovitě
především modrásek bahenní (Maculinea nausithous).
Cíl ochrany PR:
Cílem ochrany je zachování, ochrana a podpora předmětných biotopů a společenstev, tzn.
rašelinných a mokřadních luk planárního stupně s ohroženými společenstvy vysokých
ostřic svazu Caricion rostratae (asociace Caricetum appropinquatae) a s fragmenty
ohrožených společenstev asociace Phragmito-Caricetum lasiocarpae. Zachovat a podpořit
druhovou pestrost lokality, zvýšit početnost populací zvláště chráněných a ohrožených

druhů organismů jmenovitě především populace modráska bahenního (Maculinea
nausithous).
Územní vymezení PR:
PR se nachází v Olomouckém kraji, v katastrálním území Vidnava.
Katastrální území: 781711 Vidnava
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Průběh hranice navržené PR je graficky znázorněn v orientační mapě - příloha č. 1
(hranice PR červenou čárou vedenou po jejich vnějším obvodu), na snímku katastrální
mapy – příloha č. 2 (hranice PR černou čarou).
Celková výměra PR činí 32,03ha (rozloha nebyla určena dle geodetického zaměření, pro
přesné určení výměry bude třeba provést ZPMZ a geodeticky vymezit části parcel). Území
navrhované PR Vidnavské mokřiny se nachází severovýchodně od Města Vidnava v
okrese Jeseník. Její severní a východní hranice probíhá po státní hranici s Polskou
republikou. Jedná se o plochou původně bezlesou sníženinu v nivě Vidnávky. Nadmořská
výška je 222 - 228 m.
Důvody zpracování návrhu na vyhlášení PR a jejího ochranného pásma:
Přírodní rezervace Vidnava navržená k novému vyhlášení se částečně překrývá
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s evropsky významnou lokalitou CZ0713395 Vidnava, která je uvedena v Nařízení vlády č.
132/2005 Sb. ze dne 22. 12. 2004, kterým se stanoví národní seznam evropsky
významných lokalit. Nařízení o zřízení přírodní rezervace bude předcházet zrušení zvláště
chráněného území PR Vidnavské mokřiny vyhlášeného Okresním úřadem Jeseník ze dne
10. 4. 1996. Důvodem je nové vyhlášení PR Vidnavské mokřiny ve stávajícím rozsahu
vlastní přírodní rezervace a současně nové vyhlášení ochranného pásma, které pokryje
zbývající území EVL CZ0713395 Vidnava a částečně ji bude přesahovat.
Zhodnocení stavu území PR:
Na rašelinných loukách jsou fragmenty vegetace asociace Phragmito-Caricetum
lasiocarpae. Vegetaci vlhkých luk zde tvoří společenstva svazů Molinion a Calthion.
Původní louky však v současné době rychle zarůstají rákosem a náletem olše, břízy, vrb a
krušiny olšové. Zatopením mokřin v jižní části rezervace vznikla mělká vodní plocha
s navazujícími rákosinami svazu Phragmition communis a společenstvy vysokých
trsnatých ostřic svazu Caricion rostratae
(asociace Caricetum appropinquatae a
Caricetum paniculatae). V příbřežních rákosinách jsou ve vodě společenstva plovoucích
okřehkovitých rostlin svazu Lemnion minoris a mírně ponořených rostlin svazu Utricularion
vulgaris. Velkou část území představují podmáčené lužní lesy svazu Alnion incanae
(podsvaz Alnion glutinoso-incanae), často v mozaice s bažinnými olšinami svazu Alnion
glutinosae a bažinnými vrbovými křovinami svazu Salicion cinereae.
Vlastní biotopy vhodné pro výskyt a vývoj modráska bahenního se nacházejí na
relativně malé ploše při severo-západním okraji EVL. Jedná se vesměs o ovsíkové louky,
které přecházejí v louky ostřicové. V rámci luk významně invaduje rákos. Rákosiny, lesy a
křoviny, vodní plochy a jejich litorály, tj. majorita biotopů EVL představují stanoviště pro
vývoj druhu nevhodná. Podíl živné rostliny modráska bahenního, tj. krvavec toten
(Sanguisorba officinalis) je na fragmentech luk střední až nízký. Celková kvalita prostředí
pro vývoj a výskyt druhu je aktuálně nepříznivá. Extrémně málo vzrostlých kvetoucích
rostlin totenu, malá plocha biotopově vhodných luk. Prostředí luk významně zarůstá
rákosem. Populace modráska je v rámci EVL málo početná a je pravděpodobné, že se v
místě EVL udržuje spíše díky doplňování jedinci z lučních remízků, okrajů cest, příkopů,
které se nacházejí na území Polska.
Ochranné podmínky PR
a) podle zákona o ochraně přírody:
Základní ochranné podmínky v přírodních rezervacích (§ 34 odst. 2 zákona):
(1) Na celém území přírodních rezervací je zakázáno
a) hospodařit na pozemcích způsobem vyžadujícím intenzivní technologie, zejména
prostředky a činnosti, které mohou způsobit změny v biologické rozmanitosti, struktuře a
funkci ekosystému anebo nevratně poškozovat půdní povrch,
b) používat biocidy,
c) povolovat a umisťovat nové stavby,
d) povolovat nebo uskutečňovat záměrné rozšiřování geograficky nepůvodních
druhů rostlin a živočichů,
e) sbírat či odchytávat rostliny a živočichy, kromě výkonu práva myslivosti a
rybářství či sběru lesních plodů,
f) měnit dochované přírodní prostředí v rozporu s bližšími podmínkami ochrany
přírodní rezervace,
(2) Výkon práva myslivosti a rybářství může příslušný orgán omezit, pokud tento
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výkon je v rozporu s podmínkami ochrany území přírodní rezervace.
b) bližší ochranné podmínky PR:
V souladu s ustanovením § 33 odst. 1 a § 44 odst. 3 zákona se navrhují k vymezení bližší
ochranné podmínky PR takto:
Jen s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody lze v PR:
a) zakládat skládky a deponie jakéhokoli materiálu,
b) měnit odtokové podmínky lokality, manipulovat s výškou hladiny spodní vody,
provádět terénní a vodohospodářské úpravy,
c) používat chemické prostředky, nejde-li o činnosti prováděné podle schváleného
plánu péče,
d) vypouštět nebo přikrmovat zvěř, umísťovat zařízení související s výkonem práva
myslivosti,
e) zalesňovat nelesní pozemky,
f) rozdělávat ohně a zřizovat tábořiště, jestliže je to jiným právním předpisem nebo na
jeho základě dovoleno,
g) pořádat hromadné turistické, sportovní, kulturní a poznávací akce,
h) těžit rašelinu, zeminy nebo substráty,
i) měnit kultury a způsob využití pozemků,
j) vjíždět nebo setrvávat motorovými vozidly mimo pozemní komunikace s výjimkou
vozidel vlastníků či nájemců pozemků v přírodní rezervaci a jejich dodavatelů prací
nebo vozidel určených pro výkon služebních povinností stanovených jinými
právními předpisy,
pokud není při ochraně přírodní rezervace zakázáno tyto činnosti vykonávat.
Ochranné pásmo:
Zřizovatel PR navrhuje vyhlásit ochranné pásmo, které se rozkládá v Olomouckém kraji,
v katastrálním území Vidnava a Fojtova Kraš. Území navrhovaného ochranného pásma
PR Vidnavské mokřiny se nachází severovýchodně od Města Vidnava v okrese Jeseník.
Jeho severní hranice probíhá po státní hranici s Polskou republikou. Vyhlášení
ochranného pásma se navrhuje s cílem zabezpečit PR před rušivými vlivy z okolí (§ 37
odst. 1 zákona).
Katastrální území: 781711 Vidnava
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Katastrální území: Komňátka
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Průběh hranice ochranného pásma je graficky znázorněn v orientační mapě
– příloha č. 1 (hranice OP vyznačená přerušovanou čarou červené barvy) a na snímku
katastrální mapy – příloha č. 2 (hranice OP vyznačená přerušovanou čarou černé barvy).
Celková výměra ochranného pásma činí 45,29 ha (rozloha nebyla určena dle
geodetického zaměření, pro přesné určení výměry bude třeba provést ZPMZ a geodeticky
vymezit část parcel).
Právní režim ochranného pásma:
a) podle zákona (§ 37 odst. 2 zákona)
Ke stavební činnosti, terénním a vodohospodářským úpravám, k použití chemických
prostředků, změnám kultury pozemku v ochranném pásmu je nezbytný souhlas orgánu
ochrany přírody (§ 37 odst. 2 zákona).
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b) vymezené činnosti a zásahy (§ 37 odst. 1)
Orgán ochrany přírody hodlá v nařízení o vyhlášení PR a jejího ochranného pásma
vázat na souhlas orgánu ochrany přírody v ochranném pásmu PR tyto další činnosti:
a) měnit způsob využití pozemků,
b) zakládat skládky a deponie jakéhokoli materiálu,
Předpokládaný termín vyhlášení PR a jejího ochranného pásma:
Rok 2013 – II. až IV. čtvrtletí.
Další skutečnosti související s vyhlášením PR a jejího ochranného pásma:
Vlastnická práva dosavadních vlastníků pozemků nebudou vyhlášením PR dotčena.
Pozemky na území PR jsou osvobozeny od daně z nemovitosti (§ 4 odst. 1 písm. j/
zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů).
Územní vymezení PR bude v případě nového vyhlášení zaznamenáno v ústředním
seznamu ochrany přírody a katastru nemovitostí (§ 42 zákona), který vede Agentura
ochrany přírody a krajiny ČR.
Poučení o právech a povinnostech v procesu vyhlašování PR a ochranného pásma:
Vlastníci nemovitostí dotčených navrhovanou ochranou a dotčené obce a kraje
mohou proti návrhu na nové vyhlášení PR do 90 dnů od obdržení návrhu uplatnit
námitky u orgánu ochrany přírody (Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství). Orgán ochrany přírody do 60 dnů od uplynutí lhůty pro uplatnění
připomínek o došlých námitkách rozhodne. O jednotlivých námitkách se rozhodne
zpravidla ve společném řízení. Vlastník je oprávněn uplatnit námitky jen proti takovému
navrženému způsobu nebo rozsahu ochrany, jímž by byl dotčen ve výkonu svých práv
nebo povinností. Orgán ochrany přírody uvede návrh do souladu s námitkami, kterým bylo
vyhověno. Omezení vlastníků dotčených pozemků podle právního předpisu, kterým se
vyhlašuje zvláště chráněné území nebo jeho ochranné pásmo, nesmí přesáhnout rozsah
omezení vyplývajících z návrhu zvláště chráněného území či jeho ochranného pásma
upraveného podle rozhodnutí o námitkách (§ 40 odst. 7 zákona).
Dotčené orgány státní správy se musí k předloženému návrhu a záměru vyjádřit
nejpozději do 30 dnů od jejich předložení (§ 41 odst. 1 a 3 zákona).
otisk úředního razítka

Ing. Josef Veselský
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Přílohy k oznámení návrhu na nové vyhlášení zvláště chráněného území:
č. 1 – Mapa orientační
č. 2 – Mapa parcelního vymezení PR a jejího ochranného pásma
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Rozdělovník:
a) Vlastníci pozemků v PR:
Město Vidnava, Mírové náměstí 80, 790 55 Vidnava
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha – Chodov
b) Vlastníci pozemků v ochranném pásmu PR:
Město Vidnava, Mírové náměstí 80, Vidnava, 790 55 - obesíláno i jako vlastník dotčených pozemků v PR
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha - Nové Město
Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Martin Kovář, Velká Kraš 140, 790 58
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava - Moravská Ostrava
Ing. Pavel Švanda, Havlíčkova 233, 790 70 Javorník
c) Nájemci, uživatelé, správci:
Honební společenstvo Vidnava, Velká Kraš 32, 790 58 Velká Kraš (držitel honitby)
Myslivecké sdružení Vidnava, Velká Kraš 48, 790 58 Velká Kraš (uživatel honitby)
d) Obce:
Město Vidnava, Mírové náměstí 80, 790 55 Vidnava - obesíláno i jako vlastník dotčených pozemků v PR a
ochranném pásmu
Obec Velká Kraš, Velká Kraš 132, 790 58 Velká Kraš
e) Kraje:
Olomoucký kraj prostřednictvím Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje kraje,
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
f) Ostatní:
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Městský úřad Jeseník, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 1/197, 790 01 Jeseník
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, CHKO Litovelské Pomoraví a krajské středisko Olomouc, Husova 5,
784 01 Litovel
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