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NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/0426/JM/2021 - 2 VYŘIZUJE: Tůma Antonín, RNDr. DATUM: 19. října 2021 
   

Věc: Oznámení záměru na vyhlášení přírodní památky „Rudice – Seč“ a oznámení 

možnosti seznámení se s návrhem jejího plánu péče  

 

Část I. 

 

Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní památky „Rudice – Seč“ 

 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „Agentura“), jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle ust. § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 78 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“), zasílá podle § 40 odst. 2 ZOPK 
záměr na vyhlášení zvláště chráněného území níže uvedené obci a kraji, jejichž území se 
dotýká, a dále zasílá písemné oznámení o předložení záměru na vyhlášení zvláště 
chráněného území k projednání vlastníkům nemovitostí dotčených uvedeným záměrem a 
zapsaných v katastru nemovitostí vyhotoveného podle ust. § 40 odst. 1 ZOPK. 
 

Zvláště chráněné území 
 
Území navrhované ke zvláštní územní ochraně ponese název „Rudice – Seč“ a jako vhodný 
způsob a rozsah ochrany území ve smyslu § 40 odst. 1 ZOPK se navrhuje vyhlášení 
v kategorii „přírodní památka“ (dále také jako „PP“) podle ust. § 14 odst. 2 ve spojení s § 36 
ZOPK. 
 
Hlavními důvody zpracování záměru na vyhlášení PP (vyhodnocení stavu dochovaného 
přírodního prostředí podle § 40 odst. 1 ZOPK) jsou: 
Jedná se o lokalitu hodnotnou jak z hlediska geologického a paleontologického, tak 
z pohledu živé přírody.  

Mezi obcemi Rudice a Olomučany se pod jurskými karbonáty a spodnokřídovými 
sedimenty, tzv. rudickými vrstvami, nachází silně členitý reliéf, představovaný až 100 m 
hlubokými nálevkovitými a vanovitými depresemi vyplněnými rudickými vrstvami 
představujícími přeplavené zbytky a produkty kaolinicko - lateritického zvětrávání.  
Jedná se o významnou geologickou lokalitu evidovanou v databázi ČGS pod číslem ID 759. 

Prostor bývalé pískovny zaujímá mozaika většinou ranějších sukcesních stádií 
vegetace, případně je na některých místech bez ní. Místně najdeme mírně pokročilé 
sukcesní stádium rozptýlených bylinných i dřevinných porostů na původně antropogenních 
plochách dobývacího prostoru se sporadickou vegetací. Mezi nejvýznamnější nelesní plochy 
patří sporadická vegetace mechorostů, lišejníků, hub a plavuní na obnažených substrátech.  

Lokalita je významná také ze zoologického hlediska. Nikde jinde v CHKO se 
nevyskytuje srovnatelně velké vegetací jen řídce zarostlé území, které je biotopem řady 
psammofilních druhů hmyzu. Velké i menší tůně jsou pak biotopem největšího druhového 
spektra obojživelníků v CHKO. Důležitou součástí bývalé pískovny jsou dvě středně velká 



jezírka ve spodní etáži, která jsou místem rozmnožování minimálně 5 z 9 druhů 
obojživelníků, jejichž výskyt byl na území přírodní památky dosud prokázán.  

Na základě výše uvedeného je zřejmé, že přírodní hodnoty lokality naplňují důvody 
pro vyhlášení přírodní památkou. 
 
Předměty ochrany: 
Spodnokřídové sedimenty označované jako rudické vrstvy uložené v hlubokých krasových 
depresích (geologické varhany) s nálezy křemenných geod, fosilií, jurských rohovců a 
limonitových konkrecí s příměsí hematitu. Společenstva periodických tůní s makrofytní 
vegetací a rozvolněné trávníky písčin a mělkých půd se sporadickou vegetací s výskytem 
vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. 
 
Cíl ochrany: 
Cílem ochrany je zachování raných sukcesních stádií periorických tůní pro rozmnožování 
obojživelníků a rozvoj jen velmi sporadické vodní a litorální vegetace bez invazních druhů a 
zachování raných sukcesních stádií sporadické vegetace bylin a dřevin bez invazních druhů, 
s vitální populací plavuně vidlačky. V případě geologické a paleontologické lokality 
zachování jejího současného stavu pro další případný výzkum. 
 
Základní ochranné podmínky: 
Základní ochranné podmínky přírodních památek jsou stanoveny v § 36 odst. 2 ZOPK. 
 
Bližší ochranné podmínky: 
V souladu s ustanovením § 36 odst. 1 ZOPK se navrhuje, aby na území nově navržené PP 
bylo možno jen se souhlasem orgánu ochrany přírody provádět tyto činnosti a zásahy: 
 

a) provádět průzkumy a výzkumy s výjimkou těch, které jsou zadávané nebo prováděné 
příslušným orgánem ochrany přírody, 

b) zřizovat myslivecká zařízení a přikrmovat nebo vnadit zvěř,  
c) pořádat hromadné a organizované sportovní, turistické, rekreační a jiné akce s více 

než 50 účastníky,  
d) jezdit na koních, kolech a kolových prostředcích a budovat zde zařízení pro toto 

využití 
e) vstupovat pod kolmé stěny a do převisů rudických vrstev, provádět v celé PP výkopy 

s výjimkou drobných výkopů na dně lomu (které nepřesáhnou plochu 1 m2 a hloubku 
30 cm), těžit nerosty a fosílie, provádět terénní úpravy,  

f) zřizovat skládky jakýchkoli materiálů, s výjimkou krátkodobého uložení dřevní hmoty 
pocházejícího z území PP,  

g) poskytovat prodejní nebo jiné služby, 
h) umožnit volné pobíhání psů, 
i) používat biocidy, 
j) vysazovat nebo vysévat rostliny anebo vypouštět živočichy, 
k) povolovat změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití3), 
l) povolovat a umisťovat nové stavby. 

 
Vymezení hranic přírodní památky: 
Navrhovaná přírodní památka Rudice – Seč se nachází v Jihomoravském kraji, v okrese 
Blansko. Upřesňující údaje o pozemcích nacházejících se v navrhované PP Rudice – Seč 
jsou uvedeny v příloze č. 1 a 2 tohoto oznámení. 
Předpokládaná výměra navrhované PP je 6,9553 ha. 
 
 
 
 

                                                           

 



Vymezení ochranného pásma přírodní památky: 
Ochranné pásmo se vyhlašuje v Jihomoravském kraji, v okrese Blansko. Upřesňující údaje o 
pozemcích nacházejících se v navrhované PP Rudice – Seč jsou uvedeny v příloze č. 1 a 2 
tohoto oznámení. 
Předpokládaná výměra navrhovaného ochranného pásma je 0,3 ha. 
 

Informace o možnosti seznámení se s úplným zněním záměru 
 
S podrobně zpracovaným záměrem na vyhlášení přírodní památky Rudice – Seč podle § 40 
odst. 1 ZOPK, včetně zákresu hranic památky v katastrální mapě, je možné se seznámit a 
nahlédnout do něj na AOPK ČR, regionální pracoviště Jižní Morava, oddělení Správa CHKO 
Moravský kras, Svitavská 29, 678 01 Blansko po telefonické domluvě, dále na internetových 
stránkách Agentury v sekci „úřední deska“ (https://urednideska.nature.cz) a na portálu 
veřejné správy www.portal.gov.cz. 
 

Rozsah a uplatnění písemných námitek 
 
Námitky k předloženému záměru mohou dle § 40 odst. 4 ZOPK uplatnit dotčené obce a 
kraje ve lhůtě 90 dnů od obdržení záměru a vlastníci nemovitostí dotčených navrhovanou 
ochranou ve lhůtě 90 dnů od doručení písemného oznámení o předložení záměru 
k projednání. Námitky se podávají písemně u AOPK ČR, regionální pracoviště Jižní Morava, 
oddělení Správa CHKO Moravský kras, Svitavská 29, 678 01 Blansko. 
Vlastník nemovitostí je oprávněn uplatnit námitky proti takovému navrženému způsobu nebo 
rozsahu ochrany, jímž by byl dotčen ve výkonu svých práv nebo povinností.  
Agentura rozhodne o došlých námitkách do 60 dnů od uplynutí lhůty pro jejich uplatnění. 
K námitkám uplatněným po výše stanovené lhůtě nebude přihlédnuto. 
 
Agentura žádá dotčenou obec o zveřejnění informace o obdržení tohoto oznámení na úřední 
desce po dobu 15 dní a o následné zaslání potvrzení o vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení 
zpět Agentuře (AOPK ČR, regionální pracoviště Jižní Morava, oddělení Správa CHKO 
Moravský kras, Svitavská 29, 678 01 Blansko, antonin.tuma@nature.cz). 
 
V souladu s ustanovením § 40 odst. 2 ZOPK je toto oznámení zasíláno vlastníkům 
pozemkových parcel uvedených v příloze 1 a 2 tohoto oznámení. Obeslaní vlastníci jsou 
ustanoveni na základě záznamu o vlastnictví dotčených parcel v katastru nemovitostí. 
V případě, že záznam v katastru již neodpovídá skutečnosti, sdělte nám laskavě obratem 
jméno a adresu současného vlastníka. 
 

Ochrana území dotčeného záměrem 
 
Podle § 40 odst. 5 ZOPK od doby zveřejnění záměru až do vyhlášení zvláště chráněného 
území, nejdéle však po dobu dvou let, se musí každý zdržet všech zásahů, které by 
negativně měnily či poškozovaly dochovaný stav přírody území navrhovaného ke zvláštní 
ochraně. 
 

Část II. 
 

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku „Rudice 

– Seč“ 
 
Agentura jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 
78 odst. 1 ZOPK dále oznamuje možnost seznámit se podle ust. § 38 odst. 3 ZOPK 
s návrhem plánu péče o přírodní památku Rudice – Seč na období 2022 – 2032 na AOPK 
ČR, regionální pracoviště Jižní Morava, oddělení Správa CHKO Moravský kras, Svitavská 
29, 678 01 Blansko po telefonické domluvě, dále na internetových stránkách Agentury 
v sekci „úřední deska“ (https://urednideska.nature.cz) a na portálu veřejné správy 
www.portal.gov.cz. 

https://urednideska.nature.cz/
http://www.portal.gov.cz/
mailto:antonin.tuma@nature.cz
https://urednideska.nature.cz/
http://www.portal.gov.cz/


 
Připomínky k návrhu plánu péče je v souladu s § 38 odst. 4 ZOPK možné zaslat písemně 
nejpozději do 90 dnů ode dne obdržení tohoto oznámení na Agenturu (AOPK ČR, regionální 
pracoviště Jižní Morava, oddělení Správa CHKO Moravský kras, Svitavská 29, 678 01 
Blansko). 
 
V souladu s ust. § 38 odst. 3 ZOPK žádá Agentura dotčenou obec o zveřejnění informace o 
obdržení tohoto oznámení na úřední desce po dobu 15 dní a o následné zaslání potvrzení o 
vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení zpět Agentuře (AOPK ČR, regionální pracoviště Jižní 
Morava, oddělení Správa CHKO Moravský kras, Svitavská 29, 678 01 Blansko, 
antonin.tuma@nature.cz). 
 
S pozdravem 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

(podepsáno elektronicky) 

Ing. Dominik Franc, v. r. 
           vedoucí Správy CHKO Moravský kras 

 

 
Přílohy:  

1. Záměr na vyhlášení PP Rudice-Seč 
2. Návrh plánu péče o PP Rudice-Seč 
3. Orientační mapa PP Rudice-Seč (m1a) 
4. Ortofoto PP Rudice-Seč (m1b) 
5. Katastrální mapa PP Rudice-Seč (m2kn) 

 

 
Rozdělovník:  
 
Dotčené obce a kraje: 
 
Obec Rudice u Blanska, Rudice 7, 679 06 Jedovnice, IDDS 9fqa2ej 
Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IDDS x2pbqzq 
 
Vlastníci nemovitostí dotčení navrhovanou ochranou: 
 
Obec Rudice u Blanska, Rudice 7, 679 06 Jedovnice, IDDS 9fqa2ej 
Mendelova univerzita, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, IDDS 85ij9bs 
 
Současně se odesílá ke zveřejnění zde: 
www.portal.gov.cz 
https://urednideska.nature.cz/ 
 
 

 

mailto:antonin.tuma@nature.cz
http://www.portal.gov.cz/

		2021-10-19T06:35:52+0200
	Ing. Dominik Franc




