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Nárazový břeh potoka Okluky s výchozem púchovských slínů (9. 5. 2003) 

Základní údaje: Přirozený výchoz v levém nárazovém břehu potoka Okluky, cca 15 m dlouhý a až 
8 m vysoký. Nachází se v Hlucké pahorkatině asi 1,5 km od středu obce Hluk v nadmořské výšce 
210 m. Katastrální území Hluk. Vyhlášeno nařízením č. 14/2002 Okresního úřadu v Uherském 
Hradišti ze dne 16. 9. 2002. Evidenční kód ÚSOP: 2184. Kategorie IUCN: III - přírodní památka 
nebo prvek. Celková výměra: 0,52 ha. Mapy.cz. 

Předmět ochrany: Jediný povrchový výchoz púchovských slínů v rámci magurského flyše v České 
republice. 
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Cihlově červené púchovské slíny a slínovce v PP Okluky (1. 12. 2002) 

Geologie, půdní poměry: Území je budováno bělokarpatskou jednotkou magurského flyše. 
V levém nárazovém břehu potoka jsou odkryty světle cihlově červené slíny až slínovce náležející 
púchovským slínům hluckého vývoje bělokarpatské jednotky, které jsou zde cca 3 m mocné, 
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zbývajících 5 m tvoří zvětraliny. Stáří výchozu odpovídá svrchní křídě (kampán-maastricht). 
Nedaleko se nachází další významná geologická lokalita přírodní památka Pod Husí horou. 

Flóra a vegetace: Území přírodní památky není z botanického hlediska nijak významné. Břehy 
potoka lemují vzrostlé stromy a keře, především olše lepkavá (Alnus glutinosa), hlohy 
(Crataegus spp.) a bez černý (Sambucus nigra), v podrostu se nachází nitrofilní vegetace. 

 

Cihlově červené púchovské slíny a slínovce v PP Okluky (1. 12. 2002) 

Fauna: Při inventarizačním průzkumu byl zjištěn pouze sporadický výskyt obojživelníků, kteří jsou 
na lokalitě zastoupeni ropuchou obecnou (Bufo bufo) a rosničkou zelenou (Hyla arborea). Z ptáků 
se vyskytují běžné druhy, např. pěvuška modrá (Prunella modularis), pěnice černohlavá (Sylvia 
atricapilla), pěnkava obecná (Fringilla coelebs), drozd kvíčala (Turdus pilaris), mlynařík 
dlouhoocasý (Aegithalos caudatus), hrdlička divoká (Streptopelia turtur), volavka popelavá 
(Ardea cinerea), poštolka obecná (Falco tinnunculus), ojediněle byl na průletu pozorován 
ledňáček říční (Alcedo atthis).  

Lesnictví: Lokalita je vedena jako bezlesí. 
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Přírodní památka Okluky (1. 12. 2002) 

Management, ohrožení: V minulosti používali místní obyvatelé růžově až cihlově červeně 
zbarvené púchovské slíny na líčení podrovnávek domů. Lokalita je referenční pro púchovské slíny 
a je vhodná pro exkurzní účely a rovněž pro další studium. Vlastní odkryv není třeba 
ošetřovat. Jeho okolí, stejně jako potok Okluky, je znečistěné splavenými odpadky, které hyzdí 
tuto cennou lokalitu a je nutné je odstranit. Jen po předchozím souhlasu orgánů ochrany přírody 
je možné provádět terénní a vodohospodářské úpravy a veškerou další stavební činnost, 
umisťování nových staveb včetně mysliveckých zařízení, aplikace chemických prostředků, 
odstraňování a výsadbu dřevin a těžební činnost. Nedaleko přírodní památky prochází značená 
vinařská cyklostezka pod vinohrady na Husí hoře. 
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Přírodní památka Okluky (18. 4. 2014) 
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