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1. Základní údaje o zvláště chráněném území
1.1 Základní identifikační údaje
evidenční číslo:
kategorie ochrany:
název území:
druh právního předpisu, kterým bylo území vyhlášeno:
orgán, který předpis vydal:
číslo předpisu:
datum platnosti předpisu:
datum účinnosti předpisu:

215
přírodní památka
Liptáňský bludný balvan
Nařízení
Okresní úřad Bruntál
Nařízení č. 2/1997
od 13.2. 1997
od 15.2. 1997

1.2 Údaje o lokalizaci území
kraj:
okres:
obec s rozšířenou působností:
obec s pověřeným obecním úřadem:
obec:
katastrální území:

Moravskoslezský kraj
Bruntál
Krnov
Liptaň
Liptaň
Liptaň

Příloha:
Příloha M1: Orientační mapa s vyznačením území
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1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí
Zvláště chráněné území:
Katastrální území: (684813, Liptaň)
Číslo
parcely
podle KN

Číslo
parcely
podle PK
nebo jiných
evidencí

856/15

Druh pozemku podle
KN

Způsob využití pozemku
podle KN

Trvalý travní
porost

Číslo listu Výměra parcely
vlastnictví celková podle KN
(m2)

Výměra parcely
v ZCHÚ (m2)

60001

25

958

Celkem
25
Pozn.: Dle vyhlašovací dokumentace se přírodní památka Liptáňský bludný balvan nachází na parcele p.č. 856/3
v k.ú. Liptaň, nicméně tato parcela byla rozdělena na dvě parcely a přírodní památka Liptáňský bludný balvan se
ke dni 31. 5. 2017 nachází na pozemku p.č. 856/15 v k.ú. Liptáň.

Ochranné pásmo přírodní památky:
Číslo
parcely
podle KN

856/3

Číslo
parcely
podle PK
nebo jiných
evidencí

Druh pozemku podle
KN

Způsob využití pozemku
podle KN

Číslo listu Výměra parcely
vlastnictví celková podle KN
(m2)

Výměra parcely
v ZCHÚ (m2)

125

5479

-

870/1

Trvalý travní
porost
Orná půda

125

24053

-

870/15

Orná půda

10002

18629

-

924

Trvalý travní
porost
Ostatní plocha

282

730

-

10002

1259

-

203

24042

-

914/5

Trvalý travní
porost
Ostatní plocha

313

13656

-

914/6

Orná půda

10002

103302

-

1957/2

Ostatní plocha

282

2450

-

866/8

Orná půda

125

8422

-

2118/2

Ostatní plocha

125

504

-

1960/2
914/1

Celkem
Pozn.: Ochranné pásmo se nachází na výše uvedených parcelách je ve vzdálenosti 50 m od hranic přírodní památky
Liptáňský bludný balvan.

Existuje nesoulad mezi výměrou parcely, na které je území vyhlášeno a mezi velikostí ZCHÚ
podle vyhlašovacího předpisu. Území není v terénu zaměřeno. Proto navrhujeme hranice
ZCHÚ v terénu geodeticky zaměřit a zpracovat záznam podrobného měření změn (ZPMZ).
Výměra parcely v ZCHÚ v tabulce je uvedena podle vyhlašovacího předpisu. Na mapových
přílohách je zakreslen pouze návrh možného vedení hranice ZCHÚ.
Podrobný přehled parcel a jejich vlastníků je uveden v příloze č. T2 plánu péče.
Ochranné pásmo:
Ochranné pásmo není vyhlášené, je jím tedy dle § 37 zákona č. 114/1992 Sb. pás do
vzdálenosti 50 m od hranice ZCHÚ.
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Přílohy:
Příloha M2: Základní mapa s vyznačením zvláště chráněného území a jeho ochranného
pásma
Příloha M3: Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma.
Příloha T2: Podrobný přehled parcel a jejich vlastníků
1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma
OP
plocha v ha
-

Způsob využití
pozemku

ZCHÚ
plocha v ha

lesní pozemky

ZCHÚ
plocha v ha
0

vodní plochy

0

-

zamokřená plocha

0

rybník nebo nádrž

0

vodní tok

0

neplodná půda

0

ostatní způsoby
využití

0

Druh pozemku

trvalé travní porosty 0,0025

-

orná půda

0

-

ostatní zemědělské
pozemky
ostatní plochy

0

-

0

-

zastavěné
plochy a nádvoří
plocha celkem

0

-

0,0025

-
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1.5 Překryv území s jinými chráněnými územími
národní park:
chráněná krajinná oblast:
jiný typ chráněného území:

nepřekrývá se
nepřekrývá se
nepřekrývá se

Natura 2000
ptačí oblast:
evropsky významná lokalita:

nepřekrývá se
nepřekrývá se

Příloha:
Příloha M2: Základní mapa s vyznačením zvláště chráněného území a jeho ochranného
pásma
1.6 Kategorie IUCN
III - přírodní památka
1.7 Předmět ochrany ZCHÚ
1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu
„Posláním přírodní památky Liptáňský bludný balvan je ochrana bludného balvanu jako
významného dokladu kontinentálního zalednění severní Moravy.“
1.7.2 Hlavní předmět ochrany ZCHÚ – současný stav
A. útvary neživé přírody
útvar
bludný balvan

geologická charakteristika popis útvaru
porfyrický jemnozrnný
Jeden z největších bludných kamenů v ČR o
granit
velikosti 220*130*120 cm.

1.8 Předmět ochrany EVL anebo PO, s kterými je ZCHÚ v překryvu
Přírodní památka se nepřekrývá s žádnou EVL ani PO.
1.9 Cíl ochrany
Uchovat jedinečný geologický útvar celorepublikového významu.
V rozsahu, přiměřeném předchozímu cíli, poskytovat možnosti pro vzdělávání veřejnosti.
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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
Liptáňský bludný balvan leží na okraji louky v nivě Liptáňského potoka, cca 1 m jihozápadně
od obce Liptaň (okres Bruntál), v nadmořské výšce 350 m n. m. Na území přírodní památky
byl balvan přenesen na počátku 60 let 20. stol.
Jedná se o jeden z největších bludných kamenů na území České republiky o velikosti
220*130*120 cm a hmotnosti 4,7 t. V jeho okolí se nachází dva menší bludné kameny. V
geologického hlediska se jedná o porfyrický jemnozrnný granit, pocházející masívu jižního
Švédska z období dalslandské fáze asyntského vrásnění z doby před 900-1000 mil. let. Barva
horniny je hnědě růžová. Struktura je porfyrická, s vyrostlicemi o vel. 2-7 mm, které tvoří
šedorůžové a bělavé živce draselné (mikroklin), plagioklas (oligoklas) a nahnědle šedý
křemen. V základní jemnozrnné hmotě, hypidiomorfně až alotriomorfně zrnité, jsou navíc
ještě biotit a magnetit v úhrnném obsahu tmavých částic do 10 % horniny. Tmavohnědý biotit
tvoří shluky do vel. 2 mm a převažuje nad magnetitem. Usměrnění horniny, makroskopicky
nezřetelné, je naznačeno protažením shluků tmavých minerálů (Weissmannová et al. 2004).
Bludný kámen leží při jižním okraji pravidelně kosené vlhké louky. Při okraji louky směrem k
cestě je prohlubeň, která je periodicky zamokřená, v roce 2013 zde byl zaznamenán výskyt
ropuchy zelené.
Přehled zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
název druhu

ropucha zelená (Bufo viridis)

aktuální početnost
nebo vitalita
populace v ZCHÚ
?

kategorie
podle vyhlášky
č. 395/1992 Sb.
silně ohrožený
druh

popis biotopu druhu, další
poznámky
Zaznamenán jeden jedinec
v prohlubni v louce.

2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti
v minulosti, současnosti a blízké budoucnosti
a) ochrana přírody
Přírodní památka byla prvotně vyhlášena v roce 1966, k přehlášení lokality došlo v roce 1997.
Samotný bludný kámen se nacházel na poli cca 4 km od ZCHÚ. Na území přírodní památky
byl kámen přemístěn v 60. letech 20. stol. Po jeho přemístění došlo k samovolnému oddělení
části balvanu. Louka v okolí bludného kamene je pravidelně kosena.
2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy
Územní plán obce Liptaň – schválen v roce 2000
2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch
2.4.1 Základní údaje o útvarech neživé přírody
Dílčí plocha č. 1 - bludný kámen – eratický balvan o velikosti 220*130*120 cm
z porfyrického jemnozrnného granitu.
Přílohy:
Příloha T1 - Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných
zásahů v nich
Příloha M4 - Mapa dílčích ploch a objektů
Příloha M5 - Mapa dílčích ploch a objektů a pozemků podle vlastnictví
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2.4.2 Základní údaje o nelesních pozemcích
Dílčí plocha č. 2 - louka – pravidelně kosen druhově bohatá vlhčí louka s periodicky
zaplavovanou prohlubní při okraji.
Přílohy:
Příloha T1 - Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných
zásahů v nich
Příloha M4 - Mapa dílčích ploch a objektů
Příloha M5 - Mapa dílčích ploch a objektů a pozemků podle vlastnictví
2.5 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních ochranářských zásahů do území
a závěry pro další postup
Samotný bludný kámen byl v minulosti na lokalitu přemístěn na začátku šedesátých let 20.
století. Po jeho přemístění došlo k samovolnému oddělení části balvanu. Nejsou známy
žádné cílené managementové zásahy na bludném kameni. Louka v okolí kamene je od roku
2005 pravidelně 2x ročně kosena, posečena hmota je odvážená mimo území ZCHÚ. Louka
je částečně zamokřená k sečení louky je nutné používat pouze lehkou techniku. Typ péče i
její intenzita se zdají být vhodné pro tento typ biotopu. Doporučujeme pokračovat v
dosavadním způsobu péče.
2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize
V území se nepředpokládají kolize zájmů ochrany přírody.
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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 nelesní pozemky
Rámcová směrnice péče o nelesní plochy
Typ managementu
kosení
Vhodný interval
2x ročně
Minimální interval
1x ročně
Prac. nástroj / hosp. zvíře
kosa, lehká sekačka, křovinořez
Kalendář pro management
první seč: 2. pol. května - červen;
druhá seč: červenec -1. pol. září
Upřesňující podmínky
Posečenou hmotu vždy odvézt mimo ZCHÚ.
b) péče o útvary neživé přírody
V případě znečištění kamenů (nárosty řas či lišejníků, vandalství) je vhodné kameny
mechanicky očistit kartáčováním či případně omýt slabým roztokem mýdlové vody.
3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území
a) útvary neživé přírody
Příloha:
Příloha T1 - Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných
zásahů v nich
b) nelesní pozemky
Příloha:
Příloha T1 - Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných
zásahů v nich
3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu
zásahů a přehledu činností
Ochranné pásmo je vyhlášené v pásu 50 m od hranic ZCHÚ.
V ochranném pásmu navrhujeme tyto zásady péče:
- ruční kosení vlhké louky v okolí bludného kamene – louka navazuje na louku
v ZCHÚ, její kosení bude probíhat podle stejného režimu jako kosení dílčí plochy
č. 2 – tzn. sečení louky ruční či samohybnou lehkou technikou s následným
odstraněním posečené hmoty mimo území ZCHÚ a jeho OP v termínu první seč:
2. pol. května – červen; druhá seč: červenec -1. pol. září
- ve zbytku ochranného pásma je nutné zamezit všem činnostem, které by vedly
k poškození bludného kamene.
- pravidelně odvážet odpadky z odpadkového koše
- obnova hraniční tabule se státním znakem a informační tabulí, poté nátěr 1x 5 let
3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu
Existuje nesoulad mezi velikostí ZCHÚ a s rozlohou parcely, na které je území vyhlášeno.
Dle vyhlašovacího předpisu je území vyhlášeno na rozloze 25 m2, přičemž celková rozloha
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parcely, na které se území vyskytuje, činí 6437 m2. Z tohoto důvodu je nutné geodeticky
zaměřit území ZCHÚ v terénu a vytvořit záznam podrobného měření změn, včetně stabilizace
hranic hraničníky v lomových bodech v terénu.
Hranice ZCHÚ není v terénu vyznačena pruhovým značením, po zaměření ZCHÚ je nutné
území označit pruhovým značením (hraniční kůly s pruhovým značením v rozích ZCHÚ).
V průběhu platnosti plánu péče je poté potřeba zajišťovat obnovu pruhového značení hranic
PP a údržbu sloupku se státním znakem a informační tabulí, v případně jeho zničení je nutná
jeho náhrada.
V ochranném pásmu se vyskytuje starý hraniční sloupek se státním znakem a informační
tabulí. Na počátku platnosti plánu péče je nutná jeho výměna a v následujících letech jeho
údržba (nátěr stojanu, případně obnova tabule 1x 5 let).
3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území
Nejsou nutné.
3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností
Nenavrhují se.
3.6 Návrhy na vzdělávací využití území
V území se vyskytuje sloupek se starou informační tabulí. Na počátku platnosti plánu péče je
nutná její výměna a v následujících letech její údržba (nátěr stojanu, případně obnova tabule
1x 5 let).
3.7 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území
Nenavrhují se.
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4. Závěrečné údaje
4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle
jednotlivých zásahů (druhů prací)
Druh zásahu (práce) a odhad množství (např.
plochy)
Jednorázové a časově omezené zásahy
Pruhové značení hranic ZCHÚ – instalace 4
hraničních kůlů
Geodetické zaměření ZCHÚ a vytvoření ZPMZ
včetně stabilizace hranic hraničníky v lomových
bodech v terénu
Výměna sloupku se státním znakem a informační
tabulí včetně odstranění starého
Očištění povrchu balvanu
Jednorázové a časově omezené zásahy celkem (Kč)
Opakované zásahy
Nátěr sloupku se státním znakem a informační
tabulí a hraničních kůlů
Sečení louky (ZCHÚ + OP) – celkem 0,04 ha
Opakované zásahy celkem (Kč)
N á k l a d y c e l k e m (Kč)

Orientační
náklady za rok
(Kč)

Orientační náklady
za období platnosti
plánu péče (Kč)

----------

5200

----------

3000

----------

4000

-------------------

2000
14200

----------

250

1250

1800

36000
37250
51450

4.2 Použité podklady a zdroje informací
JAROŠEK R. (2004): Plán péče o přírodní památku Liptáňský bludný balvan na období 2005
- 2014. MS. [Depon. in Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava].
WEISSMANNOVÁ H. a kol. (2004): Ostravsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.):
Chráněná území ČR, svazek X. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,
Praha, 456 pp.
MŽP (2005): Osnova plánů péče o národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní
přírodní
památky,
přírodní
památky
a
jejich
ochranná
pásma,
http://www.mzp.cz/cz/osnova_planu_pece
Mapové a jiné podklady:
Mapové podklady:
- georeferencovaná ortofotomapa Moravskoslezského kraje (Jind_6-7-41) z roku 2012
(GEODIS BRNO,spol. s r.o.)
- RZM10 - mapový list 10540514 (Český úřad zeměměřický a katastrální)
- RZM50 - mapový list 05101050 (Český úřad zeměměřický a katastrální)
- digitální katastrální mapa (Český úřad zeměměřický a katastrální)
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Webové portály:
http://mapy.nature.cz/
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
http://drusop.nature.cz

wms služby:
http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_chranena_uzemi/mapserver/WMSServer?request=getcap
abilities&service=WMS&version=1.1.1
http://mapmaker.nature.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/aopk_chu?Request=GetCapabilities&Service=
WMS&Version=1.1.0&

jiné podklady
Rezervační kniha PP Liptáňský bludný kámen. – Depon. in Krajský úřad Moravskoslezského
kraje, Ostrava.
4.3 Seznam používaných zkratek
AOPK ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
EVL – Evropsky významná lokalita
KN – Katastr nemovitostí
LV – list vlastnictví
MŽP – Ministerstvo životního prostředí
OkÚ – Okresní úřad
OP – ochranné pásmo
PO – ptačí oblast
PP – přírodní památka
ZCHÚ – zvláště chráněné území
ZPMZ – záznam podrobného měření změn
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Součástí plánu péče jsou dále tyto přílohy
Tabulky:

Příloha T1 - Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet
plánovaných zásahů v nich
Příloha T2 – Podrobný přehled parcel a jejich vlastníků

Mapy:

Příloha M1 - Orientační mapa s vyznačením zvláště chráněného území
Příloha M2 – Základní mapa s vyznačením zvláště chráněného území a
jeho ochranného pásma
Příloha M3 - Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného
pásma
Příloha M4 - Mapa dílčích ploch a objektů
Příloha M5 - Mapa dílčích ploch a objektů a pozemků podle vlastnictví
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Tabulka T1
Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich
označení
plochy nebo
objektu
1

název

výměra
(ha)

bludný balvan

0,0003

2

louka

0,0022

stručný popis charakteru plochy nebo objektu a
dlouhodobý cíl péče

doporučený zásah

naléhavost

termín
provedení

interval
provádění

Bludný kámen z porfyrického jemnozrnného granitu o velikosti
230*120*130 cm. Pravděpodobně se jedná o pozdně orogenní
vyvřelinu dalslandské fáze asyntského vrásnění z doby před
900 až 1000 mil. let pocházející z masívů jižního Švédska.
Dlouhodobým cílem je zachování vzácného geologického
útvaru.
Z části zamokřená pravidelně kosená louka v okolí bludného
balvanu s tabulí se státním znakem a odpadkovým košem.
Dlouhodobým cílem je zachovat druhově pestrou louku.

V případě znečištění (nárost řas či lišejníků,
vandalství) omytí slabým mýdlovým roztokem či
mechanické očištění kartáčem.

2

Během celého
roku

1x 10 let

Sečení louky (ruční či samohybná lehká
technika) s následným odstraněním posečené
hmoty.

1

2. pol. května - 2x ročně
červen;
srpen - září

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.

Příloha T2: Podrobný přehled parcel a jejich vlastníků
Katastrální území: (684813, Liptaň)
Číslo
parcely
podle KN

Číslo
parcely
podle PK
nebo jiných
evidencí

856/15

Druh pozemku podle
KN

Způsob využití pozemku
podle KN

Trvalý travní
porost

Číslo listu Výměra parcely
vlastnictví celková podle KN
(m2)

Výměra parcely
v ZCHÚ (m2)

Vlastnické právo/
Příslušnost hospodařit s
majetkem státu

60001

25

Česká
Kaplanova
republika/AOPK ČR 1931/1, Chodov,
14800 Praha 11

958

Celkem

Adresa
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Ochranné pásmo přírodní památky:
Číslo
parcely
podle KN

Číslo
parcely
podle PK
nebo jiných
evidencí

Číslo listu Výměra parcely
vlastnictví celková podle KN
(m2)

Vlastnické právo/
Příslušnost hospodařit s
majetkem státu

125

5479

870/1

Trvalý travní
porost
Orná půda

125

24053

870/15

Orná půda

10002

18629

924

Trvalý travní
porost
Ostatní plocha

282

730

10002

1259

203

24042

914/5

Trvalý travní
porost
Ostatní plocha

313

13656

914/6

Orná půda

10002

103302

1957/2

Ostatní plocha

282

2450

866/8

Orná půda

125

8422

2118/2

Ostatní plocha

125

504

Římskokatolická farnost nám ČSA 3/3, 793 95
Liptaň
Město Albrechtice
Římskokatolická farnost nám ČSA 3/3, 793 95
Liptaň
Město Albrechtice
Česká republika/Státní Husinecká1024/11a, 130
pozemkový úřad
00 Praha 3 – Žižkov
Viktor Svoboda
Rudíkovy 20, 793 82
Třemešná
Česká republika/Státní Husinecká1024/11a, 130
pozemkový úřad
00 Praha 3 – Žižkov
Zdeněk Škulavík
Bučávka 1, 793 99
Liptaň
Český rybářský svaz,
Stará 256/11, 794 01
z.s., MO Krnov
Krnov – Pod Cvilínem
Česká republika/Státní Husinecká1024/11a, 130
pozemkový úřad
00 Praha 3 – Žižkov
Viktor Svoboda
Rudíkovy 20, 793 82
Třemešná
Římskokatolická farnost nám ČSA 3/3, 793 95
Liptaň
Město Albrechtice
Římskokatolická farnost nám ČSA 3/3, 793 95
Liptaň
Město Albrechtice

856/3

1960/2
914/1

Celkem

Druh pozemku podle
KN

Způsob využití pozemku
podle KN

Adresa

