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1 Základní identifikační a popisné údaje 
 
1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN 
 
Kód ZCHÚ dle ÚSOP: 1548 

Kategorie dle IUCN: IV. - řízená rezervace  

(Kategorie IV. - Území pro management stanovišť/druhů: chráněná území zřizovaná převážně pro účely 
ochrany, prováděné cestou managementových zásahů.) 
 
1.2 Platný právní předpis o vyhlášení ZCHÚ 
 
vydal:   Vyhláška OkÚ Český Krumlov 
dne:   27. 5. 1992 
 
1.3 Územně-správní členění, překryv s jinými chráněnými územími a příslušnost 
k soustavě Natura 2000 
 
kraj:      Jihočeský 
obec s rozšířenou působností třetího stupně: Český Krumlov 
obec:      Černá v Pošumaví 
katastrální území:    Černá v Pošumaví 
 
národní park:      mimo NP 
chráněná krajinná oblast:    mimo CHKO 
jiný typ chráněného území:    není 
 
Natura 2000 
ptačí oblast:    není součástí  
evropsky významná lokalita:  není součástí  
 
1.4 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí 
 
Seznam parcel v k.ú. Černá v Pošumaví:  
 
č. parcely výměra (m2) vlastník 

802 7892 Pozemkový fond ČR (Statek Černá v Pošumaví, s. p.) 
808 34283 Pozemkový fond ČR (Statek Černá v Pošumaví, s. p.) 
809 (část) 32400 Lesy ČR, s.p. Hradec Králové 
815/1 26250 Pozemkový fond ČR (Statek Černá v Pošumaví, s. p.) 
815/2 380 Pozemkový fond ČR (Statek Černá v Pošumaví, s. p.) 
816/1 11279 Pozemkový fond ČR (Statek Černá v Pošumaví, s. p.) 
816/2 600 Pozemkový fond ČR (Statek Černá v Pošumaví, s. p.) 
1091/1 21045 Pozemkový fond ČR (Statek Černá v Pošumaví, s. p.) 
1091/2 360 Pozemkový fond ČR (Statek Černá v Pošumaví, s. p.) 

 
1.5 Výměra území a jeho ochranného pásma 
 
Celková výměra: 13,45 ha 
Ochranné pásmo je vymezeno dle § 37 odst. 1) zákona č. 114/1992 Sb. 
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1.6 Hlavní předmět ochrany 
 
1.6.1 Předmět ochrany podle zřizovacího předpisu 
 
Prameništní a vlhké louky a lesní porost na pestré sérii krystalinika s výchozy krystalických 
vápenců, významná flóra. 
 
1.6.2 Hlavní předmět ochrany – současný stav 
 
Předmět ochrany na druhové úrovni i na úrovni rostlinných společenstev je stanoven na 
základě terénního průzkumu provedeného v r. 2008 zpracovateli plánu péče. 
 
A. společenstva 
 
Tabulka 1: Předmět ochrany na úrovni rostlinných společenstev je stanoven na základě terénního průzkumu 
provedeného v r. 2008 zpracovatelem plánu péče (E. Ekrtová & L. Ekrt). 
 

název společenstva podíl plochy v 
ZCHÚ (%) 

popis biotopu společenstva 

vápnitá slatiniště (sv. Caricion 
davallianae) 

2 
luční a mokřadní společenstva na 
svahových prameništích, zejména pod 
lomem v sz. části území 

rašelinné louky (sv. Sphagno 
warnstorfiani-Tomenthypnion) 

12 
vlhká až zvodnělá stanoviště na mělkých 
humilitových půdách lučních praměnišť. 

vlhké pcháčové louky (sv. Calthion 
palustris) 

50 vlhké louky a lada 

střídavě vlhké louky (sv. Molinion 
caeruleae) 

3 
mozaikovitě vyvinuté na sušších plochách 
při okrajích vlhkých a slatinných luk 

smilkové trávníky (sv. Violion caninae) 6 
krátkostébelné trávníky na suchých až 
střídavě vlhkých plochách na vyvýšených 
místech zejména při okraji lokality 

mezofilní až suché širokolisté trávníky 
(nevyhraněná společenstva na pomezí sv. 
Arrhenatherion a sv. Bromion erecti) 

1 
suchá a osluněná stanoviště na mezi pod 
bývalým lomem 

 
B. druhy – vyšší rostliny 
 
Tabulka 2: Předmět ochrany na druhové úrovni je stanoven na základě terénního průzkumu provedeného 
v r. 2008 zpracovatelem plánu péče (E. Ekrtová & L. Ekrt). 
§ = Chráněné druhy podle vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb.: §2 = silně ohrožený, §3 = ohrožený 
C = Druhy Červeného seznamu ČR (Holub & Procházka 2000): C2 = silně ohrožený taxon; C3 = ohrožený 
taxon; C4 = vzácnější taxon vyžadující pozornost, méně ohrožený 
 

název druhu  aktuální početnost 
nebo vitalita 
populace v ZCHÚ 

stupeň 
ohrožení  

popis biotopu druhu 

bradáček vejčitý  
(Listera ovata) 

vzácně C4/- sušší mezofilní až smilkové trávníky 

dřípatka horská  
(Soldanella montana) 

vzácně C3/§2 na vlhkém lesním okraji při okraji PP 

dřištál obecný (Berberis 
vulgaris) 

vzácně C4/- v křovitém plášti na okraji lomu při kraji PP  

hadí mord nízký 
(Scorzonera humilis) 

roztroušeně, místy 
hojně 

C3/- smilkové a střídavě vlhké trávníky 

chrastavec lesní 
(Knautia dipsacifolia) 

roztroušeně C4 roztroušeně zejména podél potoků a stružek 
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kontryhel ledvinitý 
(Alchemilla reniformis) 

vzácně C2/- slatinné louky 

kruštík bahenní (Epipactis 
palustris) 

vzácně C2/§2 slatinné louky 

oměj šalamounek 
(Aconitum plicatum) 

roztroušeně až 
vzácně 

C3/§3 vysokobylinné lemy podél potoka 

ostřice blešní (Carex 
pulicaris) 

vzácně C2/§3 slatinné louky 

ostřice Davallova (Carex 
davalliana) 

hojně C2/§3 slatinné louky, bazická prameniště 

ostřice Hartmanova  
(Carex hartmanii) 

roztroušeně až hojně C3/- slatinné a střídavě vlhké louky 

ostřice rusá 
(Carex flava s. str.) 

roztroušeně až 
vzácně 

C4/- slatinné louky 

ostřice stinná (Carex 
umbrosa) 

roztroušeně až hojně C3/- smilkové trávníky, střídavě vlhké louky 

pětiprstka žežulník 
(Gymnadenia conopsea 
subsp. conopsea) 

ojediněle C3/§3 sušší mezofilní až smilkové trávníky 

plavuň pučivá  
(Lycopodium annotinum) 

ojediněle C3/§3 světlé smrkové olšiny 

pleška stopkatá  
(Willemetia stipitata) * 

- C3/§3 rašelinné a slatinné louky 

prha arnika  
(Arnica montana) 

roztroušeně až 
vzácně 

C3/§3 smilkové trávníky 

prstnatec Fuchsův 
(Dactylorhiza fuchsii) 

vzácně C3/- 
vlhké louky zarostlé řídkým porostem 
náletových dřevin 

prstnatec májový pravý 
(Dactylorhiza majalis 
subsp. majalis) 

hojně C3/§3 vlhké a slatinné louky 

starček potoční 
(Tephroseris crispa) 

hojně C4 vlhké a rašelinné louky, olšiny a lada 

škarda měkká čertkusolistá 
(Crepis mollis subsp. 
hieracioides) 

hojně C3/- vlhké a slatinné louky 

tolije bahenní (Parnassia 
palustris)* - C2/§3 rašelinné a slatinné louky 

vemeník dvoulistý 
(Platanthera bifolia) 

vzácně C3/§3 smilkové trávníky 

vrba rozmarýnolistá 
(Salix rosmarinifolia) 

roztroušeně C3/- vlhké až střídavě vlhké louky 

zvonečník černý 
(Phyteuma nigrum) 

roztroušeně C3/- vlhké louky 

 
* Taxony nebyly v r. 2008 na území PP Slavkovické louky ověřeny. Údaj o jejich výskytu uvádí Albrecht et al. 
(2003) a výskyt je v současnosti vysoce pravděpodobný. Důvodem nenalezení těchto významných druhů je 
pravděpodobně omezený počet náštěv ZCHÚ a absence pozdně letní návštěvy. 
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C. druhy – živočichové 
 
Tabulka 3: Předmět ochrany na druhové úrovni je stanoven na základě terénního průzkumu provedeného 
v r. 2008 zpracovatelem plánu péče (V. Štorek). Pokud nebylo možné početnost populace konkrétního druhu 
kvantifikovat, není uvedena (-). 
§ = Chráněné druhy podle vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb.: §3 = ohrožený 
Druhy Červeného seznamu ČR - bezobratlý (Farkač et al. 2005): EN = ohrožený taxon, VU = zranitelný 
 
název druhu  aktuální početnost 

nebo vitalita 
populace v ZCHÚ 

stupeň 
ohrožení  

popis biotopu druhu 

Hnědásek rozrazilový 
(Melitaea diammina) 

- EN/- 
Tyrofil a hygrofil. Rašelinné louky a lemy 
rašelinišť, vlhké louky a prameniště, kde se 
vyskytuje Valeriana ssp. 

Perleťovec mokřadní 
(Proclossiana eunomia) 

hojný VU/§3 
Tyrofil, horská, přechodová rašeliniště a jejich 
lemy, zamokřené horské louky (především horské 
trojštětové louky). 

Modrásek lesní  
(Cyaniris semiargus) 

- VU/- 
Mezofil až hygrofil. Převážně v pahorkatinách až 
hornatých oblastech. Různé typy polopřirozených 
luk, lemy rašelinišť, lesní paseky a okraje lesů 

ještěrka živorodá  
(Zootoca vivipara) 

hojná §2 
Vlhčí a chladnější biotopy (rašeliniště, vřesoviště, 
horské louky a paseky, lesní světliny) 

 
1.7 Dlouhodobý cíl péče 
 
Přírodní památku Slavkovické louky tvoří téměř výhradně „polopřirozená“ nelesní 
společenstva, jejichž vznik a vývoj byl po staletí spojený s činností člověka. Zachování těchto 
společenstev a udržení jejich druhové rozmanitosti a na ně vázané pestré škály druhů rostlin a 
živočichů se tedy neobejde bez pravidelného obhospodařování. Nezbytná pro zachování 
vzácných a ohrožených druhů rostlin, světlomilných rostlinných společenstev a ohrožených 
druhů denních motýlů je obnova místní seče, která nebude prováděna plošně, ale mozaikovitě. 
Cílem managementu by mělo být udržování luk a pramenišť sečí a jejich vzájemné propojení 
v rámci celé Přírodní památky. Seč by nikdy neměla probíhat plošně na celém území. Území 
přírodní památky by měly tvořit kosené louky s roztroušenými solitérními dřevinami. Lesní 
porosty náletového charakteru ve střední části lokality je možné ponechat samovolnému 
vývoji a ponechávat na této ploše veškeré mrtvé a odumírající dřevo. Pouze okraje této plochy 
je vhodné prosvětlit a vytvořit velmi světlé hájové porosty umožnující spojení jednotlivých 
lučních enkláv. Z hlediska zvýšení biodiverzity druhů i stanovišť je vysoce žádoucí připojení 
bývalého lomu k území přírodní památky a obnovit zde xerofilní travní společenstva a velmi 
světlou hájovou strukturu. 
 

2 Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět 
ochrany 
 
2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů 
 
Obecná charakteristika: 
Přírodní památku Slavkovické louky tvoří komplex vlhkých luk a ostřicovo-mechových 
společenstev v pramenné oblasti Černého potoka nacházející se ca 1,4 km západně od obce 
Černá v Pošumaví.  
Lokalita představuje velmi zachovalou a druhově bohatou ukázku lučních a ostřicovo-
mechových společenstev na gradientu vlhkosti a obsahu minerálních iontů v podloží. Lokalita 
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leží z části na masivu krystalického vápence a jsou zde velmi zachovalá prameništní a 
slatiništní společenstva vázaná na minerálně bohaté pramenné vývěry. Změny vegetace 
způsobené dlouhodou absencí managementu a vlivu eutrofizace z okolních pozemků jsou 
díky zachovalému vodnímu režimu omezené a obnova aktivního managementu v r. 2007 měla 
okamžitý pozitivní efekt na obnovu společenstev. 

Území se nalézá ve fytogeografickém okresu (fytochorionu) 37l − Českokrumlovské 
Předšumaví (fytogeografický obvod − České mezofytikum) (SKALICKÝ  1988) a v kvadrantech 
7250d středoevropského síťového mapování (EHRENDORFER & HAMANN  1965). 

Potencionální přirozenou vegetaci území tvořily podle Neuhäuslové (NEUHÄUSLOVÁ 
1998) květnaté bučiny s kyčelnicí devítilistou (Dentario enneaphylli-Fagetum). 
 
Nadmořská výška: 749–774 m n. m. 
 
Geologie:  
Geologické podloží je tvořeno metamorfovanými horninami moldanubika, konkrétně 
biotitickou pararulou a částečně vytěženým ložiskem kryskalických vápenců. V místech 
údolní nivy je horninové podloží překryto hlinitopísčitými deluviálními sedimenty 
kvartérního stáří (ČGS 2004).  
 
Flóra a vegetace: 
 
Území PP Slavkovické louky představuje komplex lučních a prameništních společenstev 
v různém stadiu sukcese. Území leží v mělké údolní nivě v pramenné oblasti Černého potoka 
a je na s. a v. ohraničeno převážně kulturními travními porosty na j. až jz. okraji lesními 
kulturami. Na severním okraji se nachází starý vápencový lom a stará cesta se vzrostlými 
nálety dřevin a křovin. Území je tvořeno převážně nelesními společenstvy, zejména vlhkými 
až slatinnými loukami a prameništi. Jednotlivá společenstva jsou mozaikovitě vázána 
především na výšku hladiny podzemní vody, případně svažitost a expozici terénu či přísun 
živin z okolních zemědělských kultur. Významnou roli v charakteru vegetace hraje také přímý 
vliv geologického podloží. 

Rostlinná společenstva jsou velmi druhově bohatá a pestrá. I přes dlouhodobou absenci 
obhospodařování si místy zachovala pestrou mikrostanovištní strukturu, která se ihned po 
obnovení pravidelné seče v minulém roce zřetelně obnovila. Plošně nejvýznamněji jsou 
zastoupeny vlhké pcháčové louky sv. Calthion palustris tvořící kontinuální přechody 
s rašelinnými loukami sv. Sphagno warnstorfiani-Tomenthypmion a maloplošně jsou 
zastoupeny i společenstva blízká sv. Molinion caeruleae. Na místech minerálně silných 
vývěrů jsou ostrůvkovitě vyvinuta společenstva sv. Caricion davallianae. Naopak na sušších, 
často vyvýšených místech jsou maloplošně zastoupena bohatá společenstva smilkových 
trávníků sv. Violion caninae. Suché luční porosty vykazují výrazné tendence k ovsíkovým 
mezofilním loukám. Tato tendence může být ve značné míře druhotná, vzniklá výrazným 
přísunem živin z okolních polních kultur v minulosti. Jedná se o plochy silně zasažené 
expanzí kerblíku lesního (Anthriscus sylvestris). Na svahu pod lomem na okraji přírodní 
památky jsou maloplošně zachována společenstva blízká vegetaci suchých širokolistých 
trávníků sv. Bromion erecti. Vegetace je značně degradovaná dlouhodobou absencí 
pravidelné seče a pastvy a má značně mezofilní charakter, ale při obnově pravidelného 
hospodaření má velký potenciál k obnově. Potenciálně cennou součástí lokality je bývalý 
vapencový lom s porosty bazifilních druhů mechorostů a jeho okraje ležící v současnosti 
mimo vlastní území přírodní památky. V porostech lískových křovin se zde vyskytují 
fragmenty suchých širokolistých trávníků s výskytem hájových druhů rostlin.  
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Na části lučních porostů jsou zastoupena různě zapojená lesní společenstva vzniklá převážně 
nálety na vlhké a rašelinné louky. V současnosti mají porosty částečně charakter smrkových 
olšin as. Piceo-Alnetum až podmáčených smrčin sv. Piceeion excelsae. 

Z floristického hlediska se jedná o území velmi bohaté s výskytem pestré škály druhů 
lučních a slatinných společenstev a řady ohrožených a vzácných druhů rostlin vázaných na 
tyto biotopy. Mezi nejvýznamnější lze uvést výskyt druhů konkurenčně slabých či vázaných 
na minerálně bohaté podklady jako kruštíku bahenního (Epipactis palustris), pětiprstky 
žežulník (Gymnadenia conopsea), ostřice Davallovy (Carex davalliana), tolije bahenní 
(Parnassia palustris) či ostřice blešní (Carex pulicaris). Dále je zastoupena řada dalších 
vzácných a ohrožených druhů vlhkých, slatinných a střídavě vlhkých luk např. prstnatec 
májový pravý (Dactylorhiza majalis subsp. majalis), ostřica Hartmanova (Carex hartmanii), 
vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia), škarda měkká čertkusolistá (Crepis mollis subsp. 
hieracioides), prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii), ostřice stinná (Carex umbrosa), 
zvonečník černý (Phyteuma nigrum) a další.  

Významný je výskyt řady druhů alpského migrantu jako prha arnika (Arnica montana), 
pleška stopkatá (Willemetia stipitata), chrastavec lesní (Knautia dipsacifolia) či dřípatka 
horská (Soldanella montana), které v současnosti považujeme za ohrožené nejen v důsledku 
jejich regionální omezenosti v rámci České republiky, ale také především kvůli výrazné ztrátě 
stanovišť většiny uvedených druhů vlivem krajinných změn v druhé polovině 20. století. 

Zajímavý je také výskyt dvou výrazně horských druhů oměje šalamounku (Aconitum 
plicatum) a kontryhele ledvinitého (Alchemilla reniformis) vázaných převážně na oblast 
centrální Šumavy a dalších vysokých českých pohoří. 

Floristickou pestrost lokality však významně zvyšuje řada spíše teplomilných druhů, které 
jsou v tomto regionu vázány především na sušší biotopy na vápencovém podladu. Jedná se 
například o dřištál obecný (Berberis vulgaris), jetel horský (Trifolium montanum), dobromysl 
obecnou (Origanum vulgare), kostival hlíznatý (Symphytum tuberosum) či chrpu čekánek 
(Centaurea scabiosa) aj. 
 
Fauna: 
 
Území PP je mozaikou lesních a nelesních společenstev vyšších a chladnějších poloh. Bezlesá 
stanoviště mají většinou charakter podmáčených luk a lučních pramenišť. Zhlediska 
ornitofauny zde lze tedy zastihnou především druhy lesní a druhy vázané na ekoton les/bezlesí 
(viz Příloha 1, tab. 1). Z druhů vázaných vyloženě na nelesní stanoviště jsou zde zastoupeny 
především některé druhy denních motýlů (viz Příloha 1, tab. 2), jejichž diverzita je na území 
PP velmi vysoká a zaslouží si ochranu jako celek. Co se týče ptáků čistě nelesních stanovišť, 
je území PP příliš malé a uzavřené, tyto druhy sem nepočetně a omezeně zasahují z okolní 
krajiny. 

Z plazů je zde významně zastoupená ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), typický 
obyvatel chladnějších, vlčích lokalit a zřejmě i zmije obecná (Vipera berus). 
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Přehled zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 
 
Tabulka 4: Výčet zvláště chráněných druhů vyšších rostlin 
 
název druhu aktuální početnost 

nebo vitalita 
populace v ZCHÚ 

kategorie  
podle vyhlášky 
č. 395/1992 Sb. 

popis biotopu druhu  

dřípatka horská  
(Soldanella montana) 

vzácně §2 
Na vlhkém lesním okraji na 
okraji PP 

kruštík bahenní (Epipactis 
palustris) 

vzácně §2 slatinné louky 

oměj šalamounek (Aconitum 
plicatum) 

roztroušeně až 
vzácně 

§3 
Vysokobylinné lemy podél 
potoka 

ostřice blešní (Carex pulicaris) vzácně §3 slatinné louky 
ostřice Davallova (Carex 
davalliana) 

hojně §3 
slatinné louky, bázická 
prameniště 

pětiprstka žežulník (Gymnadenia 
conopsea subsp. conopsea) 

ojediněle §3 
sušší mezofilní až smilkové 
trávníky 

plavuň pučivá  
(Lycopodium annotinum) 

ojediněle §3 světlé smrkové olšiny 

pleška stopkatá  
(Willemetia stipitata) * 

- §3 rašelinné a slatinné louky 

prha arnika  
(Arnica montana) 

roztroušeně až 
vzácně 

§3 smilkové trávníky 

tolije bahenní (Parnassia 
palustris)* 

- §3 rašelinné a slatinné louky 

vemeník dvoulistý (Platanthera 
bifolia) 

vzácně §3 smilkové trávníky 

 
* Taxony nebyly v r. 2008 na území PP Slavkovické louky ověřeny. Údaj o jejich výskytu uvádí Albrecht et al. 
(2003) a výskyt je v současnosti vysoce pravděpodobný. Důvodem nenalezení těchto významných druhů je 
pravděpodobně omezený počet náštěv ZCHÚ a absence pozdně letní návštěvy. 
 
Tabulka 5: Výčet zvláště chráněných druhů živočichů 
 

název druhu aktuální početnost 
nebo vitalita 
populace v ZCHÚ 

kategorie podle 
vyhlášky č. 
395/1992 Sb. 

popis biotopu druhu  

Obratlovci 
bramborníček hnědý  
(Saxicola rubetra) 

1 pár §3 
extenzivně obhospodařovaná 
luční stanoviště 

ostříž lesní  
(Falco subbuteo) 

na území pouze 
zalétává 

§2 
krajina ve které se mozaikovitě 
střídá les a bezlesí 

ťuhýk obecný  
(Lanius collurio) 

1 pár §3 
bezlesí stanoviště s roztroušenou 
zelení 

krkavec velký  
(Corvus corax) 

na území zřejmě jen 
zalétává 

§3 lesnatá i otevřená krajina 

křepelka obecná  
(Coturnix coturnix) 

- §2 luční společenstva 

ještěrka živorodá  
(Zootoca vivipara) 

hojná §2 
vlhčí a chladnější biotopy 
(rašeliniště, vřesoviště, horské 
louky a paseky, lesní světliny) 

Bezobratlý 

perleťovec mokřadní 
(Proclossiana eunomia) 

hojný §3 

horská, přechodová rašeliniště a 
jejich lemy, vlhké horské louky 
(především horské trojštětové 
louky) 
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2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti 
v minulosti 
 
a) ochrana přírody 
Přírodní památka Pasecká slať byla vyhlášena již před 16 lety. Vyhlášení této velmi cenné 
lokality představuje jednoznačný přínos pro ochranu přírody, jelikož zahrnuje poslední 
zachovalé zbytky mokřadních luk a slatin na bazicky bohatých vývěrech. Ovšem po dlouhou 
dobu od vyhlášení nebyly podniknuty žádné významné konkrétní kroky k aktivní ochraně a 
péči o toto ZCHÚ. Až v roce 2007 bylo na lolalitě obnoveno pravidelné hospodaření 
v podobě seče a byly razantně redukovány nálety dřevin na zachovalých lučních biotopech 
s výskytem řady ohrožených světlomilných druhů rostlin. Efekt těchto opatření byl v zásadě 
velmi pozitivní a na řadě míst došlo okamžitě vlivem narušení či odstranění dřevin, alespoň 
k částečné obnově cenné mikrostanovištní struktury. Jediné co lze provedenému zásahu 
vytknout, je odstranění několika suchých či usychajících stromů, které se tak mohly stát 
cenným biotopem některých druhů hmyzu. Nejedná se však o výtku nijak zásadní. 
 
b) lesní hospodářství 
Krajinná mozaika PP Slavkovické louky a jejího okolí je doposud poměrně pestrá (alespoň 
místy), po staletí formovaná extenzivním hospodařením člověka. Tato dlouhodobá kultivace 
krajiny zformovala i zdejší společenstva fauny a flóry. Chceme-li hovořit o ochraně 
živočichů, nelze se zaměřit jen na malý bod v krajině, je třeba krajinu vnímat komplexně. 
Vlivem lesního hospodaření se nepochybně značně změnilo druhové složení i prostorová 
struktura lesů v celé oblasti. Z pohledu ochrany přírody lze považovat za jednoznačně 
negativní zejména lesnické meliorace v podmáčených a rašelinných lesích této oblasti a 
celková homogenizace lesních porostů. Důsledkem takového hospodaření spolu s necitlivým 
hospodařením v zemědělství je homogenizace jinak bohaté biotopové mozaiky v krajině a 
následný úbytek druhů. Jako příklad lze jmenovat vymizení tetřeva hlušce (Tetrao urogallus) 
a tetřívka obecného (Tetrao tetrix) ze zdejší krajiny. 
Lesní hospodaření v samotném území PP Slavkovické louky mělo na zdejší společenstva vliv 
v podstatě okrajový. Značná část pozemků ležících na lesní půdě ve skutečnosti buď vůbec 
lesem není (vlhké a rašelinné louky) a nebo se jedná o různě zapojené porosty původně 
náletových dřevin na vlhkých a rašelinných loukách. Tyto porosty nebyly v minulosti nijak 
drasticky lesnicky obhospodařovány, či jinak využívány. Pouze okrajově na sv. a jz okraji 
území jsou omezeně zastoupeny jehličnaté kultury. 
 
c) zemědělské hospodaření 
V minulosti byla většina údolní nivy využívána jako sečné louky a okrajové sušší části 
pravděpodobně jako pastviny. Právě zemědělské využití území formovalo po staletí květnaté 
louky a slatiniště a vytvářelo bohatou vegetaci tohoto území. S koncem tradičního 
hospodaření na straně jedné a nástupem intenzivní zemědělské výroby v 2. polovině 20 století 
na straně druhé, začala pomalá a postupná degradace většiny lučních porostů. Lze však říci, že 
díky nenarušenému vodnímu režimu probíhaly změny poměrně pomalu a omezeně. 
Nejvýraznějším negativním vlivem bylo velkoplošné zornění okolních pozemků. Následné 
splachy z okolních polí jsou příčinou vyšší eutrofizace v některých okrajových částech 
ZCHÚ. 
V současnosti, je však většina okolních pozemků zatravněna, což velmi výrazně omezilo 
eutrofizační splachy na území přírodní památky. 
Opět je však třeba upozornit že PP Slavkovické louky je součástí zdejší krajinné mozaiky. 
V minulých desetiletích byla okolní krajina plošně zdecimována melioracemi a necitlivým 
zemědělským hospodaření. Mnohé druhy živočichů kteří fungují ve větším krajinném měřítku 
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než jen pár hektarů (např. již výše zmíněný tetřívek) tak nemají šanci přežít i kdyby se na 
území PP Slavkovické louky a několika dalších podobných ZCHÚ v okolí, hospodařilo sebe 
lépe. Je třeba uvažovat o zachovávání určitých nezbytných krajinných prvků i mimo tato 
ZCHÚ. Ve zdejší krajině lze stále ještě nalézt mnoho takových důležitých krajinných prvků 
v podobě lučních pramenišť a mokřadů, které alespoň částečně unikli melioraci, hrozí jim 
však degradace v podobě zarůstání náletových dřevin a některých kompetičně zdatných bylin. 
 
d) těžba nerostných surovin 
Na okraji ZCHÚ se nachází drobný bývalý selský lom na vápenec. Vlastní území přírodní 
památky bylo lámáním kamene pravděpodobně ovlivněno pouze okrajově, nebo vliv nelze 
v současnosti nijak hodnotit. Díky lámání kamene, došlo v minulosti k odhalení vlastního 
minerálního podloží. Skalní biotop a na něj vázané další xerotermní či bazifilní biotopy 
představovaly zajímavé a významné obohacení stanovištní mozaiky nejen vlastní lokality, ale 
také celé okolní krajiny. Po odchodu původního obyvatelstva a ústupu tradičního využívání 
krajiny zarostla plocha lomu dřevinami, což významně omezilo hodnotu a druhovou diverzitu 
tohoto stanoviště jako celku. 
 
2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy 
 
Vyhláška Okresního úřadu v Českém Krumlově o chráněných přírodních výtvorech v okrese 
Český Krumlov ze dne 27. 5. 1992  
Plán péče o PP Slavkovické louky (1999 – 2008) 
Lesní hospodářský plán pro revír Frymburk - LS Vyšší Brod (1.1.1999-31.12.2008 ) 
 
2.4 Škodlivé vlivy a ohrožení území v současnosti 
 
Pokud bude na lokalitě probíhat pravidelný a vhodný management (kosení) nehrozí 
v současnosti ZCHÚ žádné zásadní negativní změny, či nevratná poškození. Jediným úskalím 
by byla nevhodná časově a prostorově homogenní seč, která by mohla výrazně negativně 
ovlivnit především řadu vzácných bezobratlých živočichů závislých na přítomnosti živných či 
kvetoucích rostlin, ale také omezit reprodukční potenciál některých druhů rostlin.  
 
2.5 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch 
 
V současnosti je území přírodní památky v poměrně velmi uspokojivém stavu. Zatravnění 
okolních zemědělských pozemků zčásti zabraňuje splachům živin. Pravidelný management 
byl obnoven na většině území a byly z velké části redukovány nežádoucí nálety dřevin. 
 
2.5.1 Základní údaje o lesích  
 
Přírodní lesní oblast Šumava 
Lesní hospodářský celek / zřizovací 
obvod 

1145 

Výměra LHC v ZCHÚ (ha) 3,9 
Období platnosti LHP 1.1.1999-31.12.2008 
Organizace lesního hospodářství LZ Vyšší Brod 

Nižší org. jednotka revír Frymburk 
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Přehled výměr a zastoupení souborů lesních typů 
 

Přírodní lesní oblast: Šumava 
Soubor lesních 
typů 

Název SLT Přirozená dřevinná skladba SLT Výměra 
(ha) 

Podíl (%) 

6R2 
Svěží rašelinná smrčina s 
příměsí olšových druhů 

SM 9-10, JD 0 +/-, BO +/- 4, BŘ +/- 
1, OL +/- 1 

3,18 81,54 

6K6 
Kyselá smrková bučina se 
šťavelem 

SM 4, BK 4, JD 2, JŘ + 0,42 10,77 

6I1 
Uléhavá kyselá smrková 
bučina s bikou chlupatou 
(Luzula pilosa) 

BK 4-7, SM 2-4, JD 1-3, BO 0-1 0,3 7,69 

Celkem     3,9 100 

 
Porovnání přirozené a současné skladby lesa 
 
Zkratka Název dřeviny Současné 

zastoupení 
(%) 

Přirozené 
zastoupení 
(%) 

3F3 
jehličnany 
SM smrk ztepilý 100 90-100 

BO borovice lesní + +/- 40 

JD jedle bělokorá 0 +/- 0 

listnáče 
OL olše + +/- 10 

BŘ bříza + +/- 10 

3F5 
jehličnany 
SM smrk ztepilý 40 90-100 

BO borovice lesní 40 +/- 40 

JD jedle bělokorá 0 +/- 0 

listnáče 
OL olše + +/- 10 

BŘ bříza 20 +/- 10 

3F10 
jehličnany 
SM smrk ztepilý 80 40 

BO borovice lesní 20 0 

JD jedle bělokorá 0 20 

listnáče 
BK buk lesní 0 40 

JŘ jeřáb ptačí 0 + 

3G9 
jehličnany 
SM smrk ztepilý 94 20-40 

JD jedle bělokorá 0 10-30 

BO borovice lesní 6 0-10 

listnáče 
BŘ bříza + 0 

BK buk lesní 0 40-70 
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2.5.4 Základní údaje o nelesních pozemcích 
 
Tabulka 6: Přehled a charakteristika vymapovaných segmentů (dílčích ploch) reprezentující jednotlivé 
vegetační jednotky (biotopy) nebo jejich mozaiky. Kódy biotopů jsou převzaty podle Katalogu biotopů České 
republiky (CHYTRÝ et al. 2001). Lomítkem (/) jsou odděleny jednotlivé biotopy, které na vyznačené ploše tvoří 
mozaiku, pomlčkou (-) jsou odděleny velmi obtížně fytocenologicky hodnotitelné porosty vykazující prvky a 
přechody obou uvedených jednotek. Poloha jednotlivých dílčích ploch je znázorněna v Příloze 2, obr. 1. Druhy 
vyznačené tučně jsou druhy zahrnuté v červeném seznamu (HOLUB & PROCHÁZKA 2000). 
 
č. 
plochy 

Vegetační 
jednotka/typ plochy 

Kód biotopu Charakteristika vegetace/plochy, další poznámky 

1 Vlhké pcháčové louky T1.5 

Druhově bohatá, květnatá společenstva vlhkých luk sv. Calthion palustris, 
místy blízké sv. Molinion caeruleae či společenstvům slatinných luk (sv. 
Sphagno warnstorfiani-Tomenthypnion). Byl zde zaznamenám výskyt 
Dactylorhiza majalis, Crepis mollis, Tephroseris crispa, Potentilla palustris, 
Phyteuma nigrum, Carex davalliana, Carex flava, Salix rosmarinifolia aj. 
Místy při okrajích ruderalizace Anthriscus sylvestris vlivem uetrofizace spalchy 
z polí v minulosti. V nedávné době výrazně redukovám nálet dřevin, obnoveno 
kosení. 

2 
Vlhké pcháčové louky 
v různém stupni 
degradace 

T1.5/X7 

Poměrně heterogenní porosty, na části relativně zachovalé fragmenty vlhkých 
luk sv. Calthion palustris s výskytem Valeriana dioica, Tephroseris crispa, 
Dactylorhiza majalis. Místy zančně ruderalizované s Urtica dioica, Antriscus 
sylvestris, výrazně expanduje Rubus idaeus. Na sušších místech místy druhy 
sušších tytů trávníků – Scorzonera humilis, Trifolium  medium. Zatím bez 
managementu. 

3 
Skupina náletových 
dřevin 

X12/X9A 
Skupina náletových dřevin s Pinus sylvestris, částečně v mimulosti 
pravděpodobně zalesněno (Picea abies), podrost chudý, acidofilního charakteru. 

4 Vysokobylinná lada T1.6 
Vysokobylinná lada podél toku potoka s dominantním zastoupením Filipendula 
ulmaria, vtroušeně Crepis mollis, Bistorta major, Geum rivale. Bez rudealizace 
a jiných významných projevů degradace. 

5 
Podhorské smilkové 
trávníky 

T2.3 

Nevyhraněná společenstva částečně blízká sv. Violion caninae na sušším 
mírném svahu, degradováno, druhově ochuzené vlivem dlouhodobé absence 
managementu (zástin zapojenými nálety dřevin, absence pravidelné seče). 
Roztroušeně výskyt Scorzonera humilis, Phyteuma nigrum, Pimpinella major, 
Succisa pratensis, Carlina acaulis, Platanthera bifolia, Salix rosmarinifolia. 
V nedávné době výrazně redukovám nálet dřevin, obnoveno kosení. 

6 
Ruderální vegetace s 
křovinami 

X7/K3 
Terénní vyvýšenina s ruderálními porosty s významným zastoupením Rubus 
idaeus a vtroušeně s Corylus avellana a Sorbus aucuparia. 

7 
Podhorské smilkové 
trávníky 

T2.3 

Nevyhraněná, druhově bohatá společenstva na suchám lesním okraji a blízká sv. 
Violion caninae a částečně sv. Arrhenatherion elatioris s výskytem Trifolium 
montanum, Briza media, Knautia arvensis, Scorzonera humilis, Festuca rubra, 
Polygala vulgaris, Carlina acaulis, Helianthemum grandiflorum subsp. 
obscurum aj. 

8 
Skupina náletových 
dřevin 

X12 
Různě zapojená skupina náletových dřevin (Picea abies, Pinus sylvestris), při 
okrajích v podrostu druhy sušších trávníků. 

9 
Podhorské smilkové 
trávníky 

T2.3 

Mírně degradovaná společenstva blízká sv. Violion caninae. Zaznamenán 
výskyt Scorzonera humilis, Listera ovata, Carex umbrosa, Gymnadenia 
conopsea. Degradováno splachy z polí v minulosti, mírná ruderalizace 
Tanacetum vulgare aj. Zarůstá náletem smrku. Zatím bez managementu. 

10 
Degradované ovsíkové 
louky 

T1.1 

Suchá mez v minulosti značně ovlivněná eutrofními splachy z polí. Výrazně 
ruderalizované Anthriscus sylvestris, Alopecurus pratensis. Vtroušeně druhy 
Avenula pubescens, Bistorta major, Hypericum maculatum, Campanula patula 
aj. Kontinuálně přechází v porosty pcháčových až střídavě vlhkých luk. 
V nedávné době obnoveno kosení. 

11 
Jehličnaté lesní 
kultury 

X9A 
Drobný lesík s mominantním zastoupením Picea abies a Pinus sylvestris, 
podrost acidofilního charakteru. 

12 

Vlhké louky a 
smilkové trávníky 
s porosty náletových 
dřevin 

T1.5/T2.3/X12 

V nedávné době výrazně proředěný nálet dřevin na bývalých loukách na 
výrazném gradientu vlhkosti. Na ploše pod lesem porosty smilkových trávníků 
přecházejí směrem po svahu v porosty vlhkých luk, hojně s prvky sv. Molinion 
caeruleae. Bez výskytu problematických ruderálních, expantních a invazních 
druhů. Roztroušeně výskyt Arnica montana, Dactylorhiza majalis, 
Dactlylorhiza fuchsii aj. 

13 
Degradované ovsíkové 
louky 

T1.1 
Sušší vyvýšená plochy s porosty blízkými ovsíkovým trávníkům sv. sv. 
Arrhenatherion elatioris silně degradované eutrofními splachy z polí 
v minulosti. Expanze Anthriscus sylvestris, Alopecurus pratensis. Vtroušeně 
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druhy mezofilních luk – Avenula pubescens, Ranunculus acris, Trifolium 
medium, Knautia arvensis a durhů sušších typů trávníků např. Carlina acaulis. 

14 
Mezofilní až suché 
širokolisté trávníky 

T3.4-T1.1 

Travinná společenstva na suché mezi na okraji bývalého lomu, degradovaná 
dlouhodobou absencí pravidelného hospodaření, zarůstá křovinami a 
expanzními druhy (Antriscus sylvestris). Výskyt Briza media, Silene vulgaris, 
Origanum vulgare, Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum, Centaurea 
scabiosa, Trifolium montanum. Zatím bez managementu. 

15 
Mozaika společenstev 
vápnitých pramenišť a 
slatinných vlhkých luk 

R1.2/R2.2/T1.5 

Velmi heterogenní a mozaikovitá druhově bohatá vegetace v místech 
přirozených pramenných vývěrů blízká sv. Caricion davallianae, protkaná sítí 
drobných stružek. Místy s bohatě vyvinutým mechovým patrem, hojně Carex 
davalliana, Equisetum palustre, Epilobium parviflorum v místě pramenných 
vývěrů. 

16 
Slatinné a střídavě 
vlhké louky 

R2.2-T1.9 

Slatinné louky blízké sv. Sphagno warnstorfiani-Tomenthypnion s vyvinutým 
mechovým patrem, na sušších místech přecházející v porosty blízké sv. 
Molinion caeruleae s výskytem Dactalorhiza majalis, Tephroseris crispa, 
Carex panicea, Salix rosmarinifolia aj. Obnoveno pravidelné kosení, velmi 
cenné plochy. 

17 
Vlhké až sřídavě vlhké 
louky 

T1.5-T1.9 

Přechodná společenstva s prvky sv. Calthion palustris a sv. Molinion caeruleae. 
V minulosti vliv eutrofizace a narušení zemědělskou činností a dlouhodobou 
absencí managementu. Výskyt Carex umbrosa, Scorzonera humilis, Succisa 
pratensis, Briza media. Místy expanze Holcus mollis a Aegopodium podagraria, 
Galium aparine. Na okraji drobného potoka výskyt Aconitum plicatum. 

18 Vysokobylinná lada T1.6 

Vysokobylinné porosty s dominantním zastoupením Filipendula ulmaria, 
Lysimachia vulgaris, Charophyllum hirsutum, vtroušeně Crepis paludosa, 
Tephroseris crispa, Valeriana dioica aj. Místy na zvodnělých místech Carex 
rostrata. Maloplošeně na sušších plochách expanduje Rubus idaeus. 

19 
Jehličnaté lesní 
kultury 

X9A 
Lesní kutura s dominantním zastoupením Picea abies a rozrotušeně s drobnými 
prameništi s výskytem Equisetum sylvaticum, Chaerophyllum hirsutum a 
Tephroseris crispa. 

20 Smrkové olšiny L2.2-L9.2 

Náletem dřevin (Picea abies, Pinus sylvestris, Alnus glutinosa, Betula pendula) 
na původně vlhké louky vzniklé porosty blízké as. Piceo-Alnetum, relativně 
světlé s bohatě vyvinutým bylinným patrem, na pramenných místech silně 
zvodnělé. Místy na světlinách výskyt Aconitum plicatum. 

21 Vlhké pcháčové louky T1.5 

Vlhké louky v různém stupni degradace, zasažené expanzí Carex brizoides, 
v minulosti vliv eutrofizace, druhově částečně ochuzené, roztroušeně výskyt 
Succisa pratensis, Bistorta major, Geum rivale, Tephroseris crispa, 
Sanquisorba officinalis aj. 

22 Olšové luhy L2.2 
Řídký porost s dominantním zastoupením Alnus glutinosa, v podrostu 
expanduje Carex brizoides, vtroušeně Chaerophyllum hirsutum, Caltha 
palustris, Geum rivale aj. 

23 
Vlhké až slatinné 
louky 

T1.5/R2.2 

Bohaté květnaté louky tvořící pestrou mozaiku trávníků sv. Calthion palustris a 
sv. Sphagno warnstorfiani-Tomenthypnion s výskytem Carex davalliana, 
Carex pulicaris, Carex flava, Dactylorhiza majalis, Tephroseris crispa, 
Valeriana dioica aj. 

24 
Jehličnaté lesní 
kultury 

X9A Hustá výsadba Pinus sylvestris, Picea abies 

25 
Lom s porosty křovin 
a listnatých dřevin 

S1.1/K3/X12 
Opuštěný vápencový lůmek ležící na okraji PP s porosty lískových křovin 
s degradovanými fragmenty suchých trávníků a smíšenými porosty dřevin 
s vyvinutým ochuzeným hájovým bylinným patrem. 
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2.6 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů do území a závěry pro 
další postup 
 
Přes dlouhou dobu absence pravidelného hospodaření na vlhkých a slatiných loukách a 
prameništích se zachovaly rostlinná společenstva a na ně vázané druhy rostlin a živočichů ve 
velmi uspokojivém stavu. Lze pouze s politováním konstatovat, že obnova pravidelného 
obhospodařování na bezlesích plochách byla zahájena až po 15-ti letech od vyhlášení ZCHÚ. 
Přesto reakce na obnovu pravidelné seče byla velmi pozitivní. Redukce a rozvolnění náletů 
dřevin významně přispěly k zachování a částečné obnově cenných rostlinných společenstev a 
na ně vázaných populací vzácných a ohrožených druhů. Bez pravidelné seče by vlhké a 
slatinné louky postupně silně degradovaly, či zcela zanikly vlivem expanze konkurenčně 
silných druhů (Filipendula ulmaria aj.) a sukcese dřevin. Velmi významným počinem 
v ochraně území byla likvidace vzrostlých, často zapojených porostů náletových dřevin, která 
ve spojení se sečí umožní další rozvoj cenných lučních společenstev. Cílem managementu, je 
však také zajistit mozaikovitost prostředí ZCHÚ, což je podstatné především pro úspěšné 
přežívání entomofauny a úspěšnou generativní reprodukci řady druhů rostlin. Lokalita je v 
současné okolní krajině poměrně izolovaným ostrovem druhově bohaté vegetace přírodního 
charakteru. 
 
2.7 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize 
 
Prioritní zájmy ochrany přírody pro PP Slavkovické louky jsou následující: 

- zachování a rozvoj druhově pestrých lučních a rašeliništních společenstev a jejich 
pravidelná údržba 

- způsob managementu je nutné sladit se zájmy ochrany všech významných fenoménů 
ZCHÚ (vegetace, flóra, ornitofauna, entomofauna) 

Vzhledem k tomu, že všechny pozemky jsou ve vlastnictví státních organizací zle snad 
předpokládat minimální kolize se zájmy ochrany přírody. 
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3 Plán zásahů a opatření  
 
3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ 
 
Tabulka 7: Popis navrhovaných managementových opatření pro jednotlivé segmenty (dílčí 
plochy) uvedené v tabulce 6 a znázorněné v Příloze 2, obr. 1, 2. Opatření a zásady jejich 
provedení, které jsou obecně platné pro celé území PP jsou uvedeny v kap. 3.1.1 (c) a nejsou 
zpravidla součástí popisu navrhovaných opatření v této tabulce. 
 
č. plochy Kód biotopu Typ managementu Popis navrhovaných opatření 

1 T1.5 KOSENO 
Provádět každoroční seč 1x za sezónu v termínu od 1.7 do 
15.8., náhodně ponechávat neposekané plochy (celkově ca 
30%). 

2 T1.5/X7 KOSENO 
Provádět každoroční seč 1x za sezónu v termínu od 1.7 do 
15.8. Kosit celou plochu bez ponechání neposekaných 
ploch. 

3 X12/X9A PROSVĚTLIT 
Prosvětlení skupiny náletových dřevin, vytvořit světlý porost, 
klest a těžební zbytky odstranit (pálení, štěpkování). Dřevní 
hmotu možné využít, není nutné ji nechávat na ploše PP. 

4 T1.6 KOSENO 

Vysokobylinná lada je doporučené kosit přibližně 1x za 5 let. 
Není vhodné kosit v jednom roce celou plochu najednou. 
Doporučené je kosit vždy jednorázovně jen její polovinu. 
Například v r. 2012 a v r. 2013. 

5 T2.3 KOSENO 
Provádět každoroční seč 1x za sezónu v termínu od 1.7 do 
15.8., náhodně ponechávat neposekané plochy (celkově ca 
30%). 

6 X7/K3 BEZ ZÁSAHU  

7 T2.3 KOSENO 
Provádět každoroční seč 1x za sezónu v termínu od 1.7 do 
15.8., ponechávat vždy ca 1/3 pásu nepokosenou. Střídat 
kosené a nekosené části. 

8 X12 PROSVĚTLIT 

Výrazné prosvětlení skupiny náletových dřevin, vytvořit 
světlý hájový porost s nízkým zápojem, klest a těžební 
zbytky odstranit (pálení, štěpkování). Dřevní hmotu možné 
využít, není nutné ji nechávat na ploše PP. 

9 T2.3 KOSENO/REDUKCE X12 

Obnovit pravidelnou seč na ploše 1x za sezónu v termínu od 
1.7 do 15.8. Odstranit mladé nálety dřevin, ponechat pouze 
jednotlivé dřeviny (např. lískový keř aj.). Po dobu prvních 3 let 
kosit celou plochu. Od r. 2012 vhodné ponechávat část plochy 
nepokosené a polohu nepokosené části střídat. 

10 T1.1 KOSENO 

Provádět každoroční seč 1x za sezónu v termínu od 1.7 do 
15.8. Kosit celou plochu bez ponechání neposekaných 
ploch. Plocha je značně degradované eutrofizací a expanzí 
Anthriscus sylvestris. Nutnost odčerpání živin. 

11 X9A LES. HOSP. dle kap. 3.1.1 (porost 3F10) 

12 T1.5/T2.3/X12 KOSENO/REDUKCE X12 

Stávající porosty ještě mírně prosvětlit, vytvořit světlý háj 
s jednotlivými dřevinami. Louky v podrostu háje postačuje 
kosit 1x za 2 roky v termínu od 1.7 do 15.8. Pouze na 
plochách s expandujícím maliníkem po dobu ca 3 let (2009, 
2010, 2011) kosit každoročně. 

13 T1.1 KOSENO 

Provádět každoroční seč 1x za sezónu v termínu od 1.7 do 
15.8. Kosit celou plochu bez ponechání neposekaných 
ploch. Plocha je značně degradované eutrofizací a expanzí 
Anthriscus sylvestris. Nutnost odčerpání živin. 

14 T3.4-T1.1 KOSENO 
Provádět každoroční seč 1x za sezónu v termínu od 1.7 do 
15.8., ponechávat vždy ca 1/3 pásu nepokosenou. Střídat 
kosené a nekosené části. Možné realizovat i pastvu. Plocha by 



 - 16 -  

mohla být společně se sousedním lomem součástí pastviny. 
Velmi vhodné by bylo označit plochu lomu za bezlesí v rámci 
lesní půdy. 

15 R1.2/R2.2/T1.5 KOSENO 
Provádět každoroční seč 1x za sezónu v termínu od 1.7 do 
15.8., náhodně ponechávat neposekané plochy (celkově ca 
30%). 

16 R2.2-T1.9 KOSENO 
Provádět každoroční seč 1x za sezónu v termínu od 1.7 do 
15.8., náhodně ponechávat neposekané plochy (celkově ca 
30%). 

17 T1.5-T1.9 KOSENO 

Provádět každoroční seč 1x za sezónu v termínu od 1.7 do 
15.8. Kosit celou plochu bez ponechání neposekaných 
ploch. Plocha je značně degradované eutrofizací. Nutnost 
odčerpání živin. 

18 T1.6 KOSENO 

Louky již s převládajícím charakterem vysokobylinných lad je 
doporučené kosit přibližně 1x za 2 roky (2009, 2011, 2013, 
2015, 2017). Pouze na plochách s expandujícím maliníkem 
po dobu ca 3 let (2009, 2010, 2011) kosit každoročně. 
Ponechat solitérní dřeviny, pouze na okraji zapojené porosty 
dřevin, možné zčásti odstranit. 

19 X9A LES. HOSP. dle kap. 3.1.1 (porost 3G9) 

20 L2.2-L9.2 BEZ ZÁSAHU 

Pouze na vyznačené ploše (viz Příloha 2, obr. 2) výrazně 
prosvětlit a ponechat pouze jednotlivé solitérní dřeviny. 
Toto prosvětlení by mělo umožnit propojení v současnosti 
oddělených lučních enkláv v PP a usnadnit migraci živočichů i 
rostlinných diaspor. 

21 T1.5 KOSENO 

Provádět každoroční seč 1x za sezónu v termínu od 1.7 do 
15.8., náhodně ponechávat neposekané plochy (celkově ca 
30%). V severním cípu vyznačené plochy je vhodné pouze 
výběrově odstranit některé dřeviny a plochu částečně 
prosvětlit. Na plochu zasahuje část lesního porostu 
s dominantní borovicí (Pinus sylvestris) ležící mimo lesní půdu 
(viz Příloha 2, obr. 2). Tento porost je velmi vhodné výrazně 
prosvětlit a vytvořit z něj světlý hájový porost. 

22 L2.2 BEZ ZÁSAHU  

23 T1.5/R2.2 KOSENO 
Provádět každoroční seč 1x za sezónu v termínu od 1.7 do 
15.8., náhodně ponechávat neposekané plochy (celkově ca 
30%). 

24 X9A LES. HOSP.  

25 S1.1/K3/X12 
REDUKCE 

K3/X12/PROSVĚTLIT 

Pro obnovu xerofilních biotopů, potencionálně vhodných 
pro řadu regionálně významných druhů rostlin a živočichů 
by bylo velmi žádoucí provést razantní prosvětlení tohoto 
porostu. Odstranit cca 60% lískových křovin. Z dřevin 
ponechat pouze několik vybraných výrazných listnatých soliter 
a několik mladších jedinců. Po provedeném zásahu, který 
nemusí být proveden jednorázově je zásadní odstranění 
veškerého klestu a těžebních zbytků a plochu jednorázově 
vyhrabat, čímž bude odstraněna část živin, která by mohla po 
prosvětlení způsobit nežádoucí ruderalizaci. Plocha (po 
vyřešení právních problémů) by mohla být součástí sousední 
pastviny, či by měli být travnaté plochy alespoň 1x za 3 
roky koseny. 
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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 
 

Porostní 
skupina 

Aktuální 
věk SLT 

Výměra 
plochy (ha) 

Stupeň přirozenosti lesních 
porostů barva značení Návrh péče Popis porostní skup 

3F3 40 6R2 1,13 
Mimořádný, přir. druh. 

skl.>90% 
zelená 

Ponechat bez umělých zalesnění, neodstraňovat 
odumírající a mrtvé stromy. Další hospodaření viz. 
plán péče PP Slavkovické louky - kapitola Plán 
zásahů a opatření, Tabulka 7, plochy č. 1, 12, 16, 
18, 20. 

Louka s nestejnověkým (30-55 let), 
převážně SM porostem, vzniklým z 
náletu. 

3F5 55 6R2 2,05 
Mimořádný, přir. druh. 

skl.>90% 
zelená 

Ponechat bez umělých zalesnění, neodstraňovat 
odumírající a mrtvé stromy. Další hospodaření viz. 
plán péče PP Slavkovické louky - kapitola Plán 
zásahů a opatření, Tabulka 7, plochy č. 12, 18, 20. 

SM a BO tyčovina na rašelině, místy 
značně prosvětlená. Porost s přirozenou 
strukturou. 

3F10 109 6K6 0,42 Průměrný, přir.skl. 31-50% žlutá 

Běžné lesnické hospodaření, probírky. 
Neodstraňovat odumírající a mrtvé stojící stromy. 
V případě těžby jsou nežádoucí jakékoliv drastické 
zásahy do navazujících lučních porostů (pojezdy 
těžké techniky, sklad dřeva aj.), zalesnění provádět 
stanovištně původními dřevinami (Fagus sylvatica, 
Picea abies, Abies alba, Acer pseudoplatanus). 

Kmenovina s dominantním 
zastoupením smrku (Picea abies) a 
borovice (Pinus sylvestris) 
s acidofilním podrostem. 

3G9 95 6I1 1,08 (0,3) Průměrný, přir.skl. 31-50% žlutá 

V části porostu zasahujícího do PP Slavkovické 
louky udržovat nižší zakmenění porostu (0,7). 
Ponechávat odumírající a mrtvé stojící stromy. Na 
podmáčených místech je žádoucí vyloučení těžké 
těžební techniky. Při obnově dodržovat přirozenou 
skladbu dřevin (Fagus sylvatica, Picea abies, Abies 
alba, Pinus sylvestris). Nezalesněnou část porostu 
kosit (nezalesňovat) - viz. plán péče PP 
Slavkovické louky - kapitola Plán zásahů a 
opatření, Tabulka 7, plocha č.18. Ve zbytku porostu 
(mimo ZCHÚ) běžné lesnické hospodaření. 

Nestejnověká slabá kmenovina (80-115 
let), místy rozvolněná, zachovalá lesní 
prameniště. Do PP Slavkovické louky 
zasahuje je východní okraj porostu. 
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b) péče o nelesní pozemky 
 
Druh managementu: KOSENÍ 
Zdůvodnění a popis: 
Kosení je tradiční způsob obhospodařování vlhkých pcháčových, rašelinných a slatinných luk 
a pramenišť. Zachovává bezlesý charakter území, udržuje druhovou pestrost a charakter 
vlhkých pcháčových luk a ostřicovo-rašeliníkových společenstev (např. zachování 
mechového patra, potlačení konkurenčně silných druhů aj.).  
 
Při vlastním provedení seče je nezbytné dodržovat následující zásady:  
● Provádět seč na vybrané ploše 1x ročně v termínu od 1.7. – 15.8.  
● Pokosenou trávu je doporučeno sušit na ploše (pokud není příliš vlhká) a hrabat a odvážet 
až suché seno.  
● Pokosenou biomasu seno nenechávat na ploše ležet déle jak 10 dní. 
● Naprosto nežádoucí je mulčování, ponechávání posečené trávy na ploše dobu delší než je 
14 dní a vytváření kompostů biomasy na ploše přírodní památky. 
 
Termín seče je stanovený na dobu, kdy bude mít stále ještě účinný efekt na potlačení 
konkurenčně silných druhů a potřebný transport živin z ekosystému a zároveň nebude 
v rozporu z dalšími předměty ochrany (např. na zemi hnízdící ptáci). 
 
Přírodní památka Slavkovické louky je významnou lokalitou denních motýlů. Vzhledem 
ke stavu okolních zemědělských kultur, které tvoří převážně v nedávné minulosti zatravněná 
pole, se jedná o prostorově omezený ostrov zachovalé luční a ostřicovo-mechové vegetace  
lučních pramenišť. Z tohoto důvodu je nezbytné ponechávat ca 20% jednotlivých 
vyznačených ploch nepokosených. Výběr těchto ploch může být náhodný. Zásadní je však 
podmínka, aby se poloha ploch z roku na rok vždy změnila a nedocházelo tak 
k systematickému nekosení např. jedné části vyznačených ploch.  
Z hlediska na zemi hnízdících druhů ptáků je také vhodné ponechávat u některých solitérních 
stromů nepokosené plochy o velikosti plochy jejich koruny. Také zde je vhodné meziroční 
střídání kosených a nekosených ploch. 
 
Druh managementu: PASTVA 
Zdůvodnění a popis: 
Pastva je v současném plánu navrhována pouze jako jedna z variant pro obhospodařování 
suchých trávníků po obvodu vápencového lomu a případně vlastní plochy v okolí lomu. Tato 
plocha však v současnosti leží na lesní půdě a pastva je tedy zatím nemožná. Potenciálně by 
však byla velmi přirozeným a vhodným způsobem obhospodařování tohoto území. 

Za současného stavu věcí je možné nahradit pastvu pravidelnou sečí za podmínek 
uvedených výše (viz tab. 7). 
 
Při vlastní realizaci pastvy je nezbytné dodržovat následující zásady: 
● Pást je vhodné od července do poloviny září.  
● Plocha může být součástí většího pastevního areálu. 
● Lze pást libovolná zvířata (krávy, ovce, kozy). 
● Přikrmování zvířat by mělo být vyloučeno. 
● Přístřešky pro zvířata a případná místa pro napájení je naprosto nevhodné zřizovat na 
ploše PP či na vyznačené ploše bývalého lomu a v jeho okolí. 
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Druh managementu: LIKVIDACE A ZMLAZENÍ POROSTŮ NÁLETOVÝCH DŘEVIN 
Zdůvodnění a popis:  
Likvidace náletových dřevin je žádoucí vzhledem k zachování nelesních lučních a rašelinných 
společenstev v maximálním možném rozsahu jako předmětu ochrany ZCHÚ. Zástin dřevin 
vede k degradaci těchto světlomilných společenstev a redukci až zániku populací řady 
vzácných a ohrožených druhů rostlin. K prosvětlení by mělo docházet hlavně v místech 
spojujících jednotlivé bezlesé enklávy ZCHÚ, aby docházelo k jejich vzájemnému propojení 
a kontaktu (snadný přenos diaspor rostlin, přelétávání hmyzu aj.). Světlé hájové porosty 
jsou potenciálně významným biotopem především pro řadu druhů žívočichů (v některých 
případech i rostlin a rostlinných společenstev) v současnosti ustupujících či vzácných a 
ohrožených. Zachování a vytváření těchto biotopů by mělo být posláním řady ZCHÚ, jelikož 
tyto biotopy z naší krajiny velmi rychle mizí. 
 
Při vlastní realizaci zmlazení náletových porostů je nezbytné dodržovat následující zásady: 
● Likvidaci dřevin je třeba provádět v období vegetačního klidu, nejlépe v podzimních 
měsících (X, XI, XII, I, II). 
● Štěpkování větví, klestu aj. případně jejich pálení je možné provádět především mimo 
vlastní plochu ZCHÚ. Pokud by muselo být provedeno na ploše PP, tak na vybraných 
plochách (maximálně 2 místa) s méně cennou, či degradovanou vegetací a veškerý popel by 
měl být po spálení odnesen mimo plochu ZCHÚ. 
● Pokud nebude vzniklá dřevní hmota jinak využita je možné její složení do hranic na 
plochách vybraných pracovníkem orgánu ochrany přírody na plochách v vegetačního 
hlediska omezeně cenných. 
 
Návrh opatření pro navrhované rozšíření ZCHÚ 
 
Vzhledem k zvýšení mozaikovitosti a celkové pestrosti území PP Slavkovické louky by bylo 
velmi vhodné stávající území rozšířit o plochu bývalého vápencového lomu a jeho okolí 
ležícího na severním okraji PP (viz Příloha 1, obr. 1, 2).  
Navrhovaná opatření jsou již uvedena v tabulce 7 a lze shrnout do několika bodů: 
1. Převedení plochy na bezlesí v rámci lesní půdy, či plochu zcela vyjmout z lesního půdního 
fondu. 
2. Redukce lískových křovin (Corylus avellana) z ca 60-ti %. 
3. Výrazné prosvětlení porostů s  ponecháním pouze několika vzrostlých solitérních jedinců 
listnatých dřevin a několika mladších listnatých jedinců dřevin. 
4. Jednorázové vyhrábání opadu vždy na plochách, kde bylo provedeno prosvětlení. 
5. Po razantních zásazích navržených v bodech 1-4, opakovat prosvětlení porostů resp. 
redukci pařezinových výmladků a křovin v periodě 5-10 let dle konkrétní situace. 
6. Na pravidelnou údržbu těchto bezlesých, či hájových ploch je ideálním opatřením pastva, 
jak již bylo opakovaně uvedeno výše. Pokud nebude možné pastvu provádět je možné ji 
nahradit, alepoň pravidelnou sečí, alespoň 1x za 2-3 roky. 
Zásahy navrhované v bodech 4 a 5 neprovádět naráz v jednom roce, ale nejlépe po částech 
ve například ve 2-3 po sobě jdoucích letech. 
Výsledkem navrhovaných zásahů by mělo být vytvoření světlého porostu s jistým podílem 
zmlazujících křovin a obnovením biotopu pro rozvoj regionápně velmi významných 
xerofilních trávníků s roztroušenými vzrostlými stromy a otevřenými světlými plochami a 
skalními výchozy. 
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c) péče o rostliny  
 
Většině zastoupených vzácných, ohrožených a zvláště chráněných druhů bude trvalé 
podmínky pro přežití na lokalitě vytvářet realizace navržených managementových zásahů.  
 
d) péče o živočichy  
Ze zoologického hlediska považuji za prioritu zachovat zdejší pestré složení motýlů, zejména 
pak výše uvedené ohrožené druhy. Za obzvláště ohroženého lze považovat hnědáska 
rozrazilového (Melitaea diammina). Výskyt tohoto druhu je v ČR územně velice omezen a 
navíc patří k ubývajícím druhům. Centrem výskytu hnědáska rozrazilového v ČR je právě 
Šumava a Pošumaví. 
Především je nutné zamezit zarůstání lokality náletem, což by měl zajistit výše popsaný 
management. 
Zmije obecná (Vipera berus) a plazy obecně – Zmiji obecnou se mi na území PP nepodařilo 
zjistit, nebyla tedy navržena přímo do předmětu ochrany. Nicméně tato lokalita skýtá pro 
zmiji obecnou vhodné biotopy, i dostatek potravy a její výskyt byl zjištěn v těsném sousedství 
PP. Je tedy vhodné zabývat se při managementu ZCHÚ i tímto druhem, který je v Červeném 
seznamu ohrožených živočichů ČR zařazen v kategorii VU - zranitelný. Navrhuji zřídit na 
území PP několik zimovišť (zároveň i líhnišť) pro plazy, která mohou mít zásadní význam pro 
přežívání plazů na lokalitě. Zimoviště je v podstatě hromada přírodního materiálu o průměru 
cca 2 metry a výšce cca 1,5 metru. Výplň hromady by měla být z jemnějšího materiálu, na 
povrchu pak materiál hrubší, který zabrání rozfoukání hromady silným větrem. Navrhuji tedy 
využít část pokosené vegetace (nebo i shrabaný opad) k vytvoření čtyř kup při okrajích PP 
(viz Příloha 2, obr. 2) a tyto kupy posléze překrýt klestím (možnost využití klestu vzniklého 
z prořeďování porostů).  Takto zhotovená zimoviště uvítají jistě nejen zmije, ale i ještěrky 
živorodé (Zootoca vivipara), které jsou dosud na lokalitě velice hojné, případně i jiní plazy, 
kteří by se v území vyskytovali. 
Linduška lesní (Anthus trivialis) – Nejedná se sice o nijak ohrožený druh, nicméně v běžné 
kulturní krajině hnízdí relativně řídce. Oproti tomu na území PP je linduška lesní velice hojná. 
K zachování příznivých podmínek pro tento druh by mělo postačit extenzivní 
obhospodařování lučních společenstev a zachování solitérních stromů a rozptýlené zeleně.  
Chřástal polní (Crex crex) – Tento druh nebyl přímo na lokalitě PP zjištěn. Nicméně lokalita 
pro tento druh, který je v Červeném seznamu ohrožených živočichů ČR zařazen do kategorie 
VU – zranitelný, skýtá příznivé hnízdní podmínky a je tedy možné, že zde příležitostně 
hnízdí. Pro ochranu tohoto druhu je zásadní udržovat extenzivní luční hospodaření - louky 
nekosit celoplošně, kosit až v červenci. 
Další připomínky k managementu v ZCHU: 
Zásahy do lesních porostů je třeba provádět mimo hnízdní období ptáků (nejlépe v průběhu 
měsíce IX, X, XI, XII, I, II). 
Ponechávat alespoň některé solitéry a stromy při okraji porostu nevyvětvené se zarostlou 
patou kmene (neořezávat větve sahající k zemi, nekosit až k patě stromů) – úkryty pro 
živočichy. 
Využití ÚSES – zejména co se týče motýlů není možné dlouhodobě udržet populaci 
omezenou pouze na několik hektarů (přirozené výkyvy populace). Je tedy nutné zajistit 
možnost šíření druhů, neboli komunikaci s okolními, třeba i vzdálenějšími stanovišti. V této 
oblasti se stále ještě celkem hojně nacházejí krajinné prvky, které nejsou člověkem příliš 
intenzivně využívané (pozůstatky lučních pramenišť a mokřadů, meze, hájky, rozptýlená 
zeleň) a mohou tedy představovat útočiště pro ohrožené druhy, které se jinak v intenzivně 
obhospodařované krajině stěží udrží. Mnohé s těchto fragmentů jsou již navrženy nebo 
zahrnuty do soustavy ÚSES. Nejcennější bývají právě fragmenty stanovišť nelesních a nebo 
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stanovišť dřevinami jen řídce porostlých. Je tedy nanejvýš žádoucí zajistit, aby tyto krajinné 
prvky byly alespoň občas pokoseny, přepaseny dobytkem, případně aby zde byl vyřezán nálet 
dřevin (využít například jako palivo). Zkrátka je důležité udržovat zde ranně sukcesní stádia, 
protože právě druhy raně sukcesních stádií bývají ty nejohroženější a stává se, že jsou 
v kulturní krajině izolovány do mikropopulací, které bez vzájemné komunikace vymřou. 
V žádném případě by takové krajinné prvky neměly být odvodňovány, případně převáděny na 
lesní půdu a intenzivně zalesňovány! Fragmenty extenzivně obhospodařovaných luk, 
pramenišť, mokřadů a rozptýlené zeleně jsou důležitým komunikačním prvkem mezi 
jednotlivými populacemi mnoha druhů ohroženého hmyzu, ale i rostlin. Z ptáků zde nacházejí 
útočiště také mnohé ohrožené druhy, jako například chřástal polní (Crex crex), bekasína 
otavní (Gallinago gallinago) a ťuhýk šedý (Lanius excubitor). 
 
3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu 
zásahů a přehledu činností 
 
Lesní hospodářství:  
Lesní porosty v ochranném pásmu nemají vliv na zachování předmětů ochrany a celkový stav 
ZCHÚ. Vhodné je pouze případné omezení zavádění introdukovaných dřevin, zejména pokud 
potenciálně hrozí jejich spontánní šíření či výsadby jiných expanzivně se šířících dřevin 
(např. Fraxinus excelsior). 
Naprosto nepřípustné je také hnojení lesních porostů, velkoplošné způsoby obnovy apod., 
které mohou způsobovat vyšší vyplavování živin do jejich okolí.  
 
Zemědělství: 
Zemědělskou půdu (trvalé travní porosty) nacházející se v ochranném pásmu rezervace je 
vhodné obhospodařovat kosením či pastvou s vyloučením hnojení průmyslovými i 
organickými hnojivy a vápněním. Není vhodné tyto plochy mulčovat a to zejména opakovaně 
a dlouhodobě. mulčování obecně vede k hromadění živin a jejich splachům. Což může mít za 
následek nežádoucí eutrofizaci níže položených částí údolí resp. vlastní plochy PP 
Slavkovické louky. 
 
3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu 
 
Doplnit vyznačení území dle níže navrhovaných změn hranic ZCHÚ. 
 
3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území 
 
Doporučená je úprava hranic podle návrhu uvedeného v Příloze 2, obr. 1, 2. Zmíněná úprava 
navrhuje zahrnout do ZCHÚ převážně plochy přírodně cenných bezlesích společenstev a 
plochy v různé fázi sukcese na původně bezlesích plochách.  
Vzhledem k zvýšení mozaikovitosti a celkové pestrosti území PP Slavkovické louky by bylo 
velmi vhodné přičlenit do ZCHÚ stávající území plochu bývalého vápencového lomu na 
severním okraj PP. Z přírodního hlediska se jedná o stále cenné stanoviště. Po vhodných 
managementových zásazích by mohla vzniknout zajímavá cenná lokalita suchých trávníků na 
bazických podkladech a také biotop světlého ekotonálního charakteru, což by významně 
obohatilo nejen stanovištní mozaiku území PP, ale také celého širokého okolí. Navrhovaný 
management je součástí výše navrhovaných opatření uvedených v kapitole 3.1.1b, v tab. 7 a 
v Příloze 2 (obr. 2). 
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3.6 Návrhy na vzdělávací využití území 
 
Informace o předmětech ochrany, významu a hodnotě území je vhodné sdělit příchozím 
formou informační tabule instalované například na okraji silnice na PP vedoucí z obce 
Muckov do Černé v Pošumaví. Vhodné by bylo vyznačit odbočku z turistické trasy v místě 
staré polní cesty u samoty na místě bývalé obce Slavkovice a v tomto případě umístit 
informační tabuly na severním okraji ZCHÚ (na okraji bývalého lomu) nebo na rozcestí 
v místě odbočky vedoucí k PP. Území je vhodné pro konání odborných i výukových exkurzí. 
 
3.7 Návrhy na průzkum či výzkum území a monitoring 
 
Vzhledem k značné vegetační i floristické pestrosti lokality, výskytu vzácných typů 
společenstev a biotopů by bylo velmi vhodné provedení kompletního botanického a 
vegetačního průzkumu.  
V případě provedení navrhovaných opatření na ploše bývalého lomu by bylo vhodné tyto 
změny biotopu sledovat pomocí trvalých monitorovacích ploch. 
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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)  
  

Orientační 
náklady za rok 
(Kč) 

Orientační 
náklady za období 
platnosti plánu 
péče (Kč) 

Jednorázové a časově omezené zásahy 
Likvidace dřevin (území PP) 64 800 64 800 
C e l k e m (Kč) 64 800 64 800 

Opakované zásahy 
Kosení 184 000 1 840 000 
Pastva 8 000 80 000 
C e l k e m (Kč)  1 984 800 
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Příloha 1: Seznam zaznamenaných druhů živočichů 
 
 
 
 

1. Tabulka 1: Seznam zaznamenaných druhů ptáků 
2. Tabulka 2: Seznam zaznamenaných druhů denních motýlů 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 26

Tabulka 1: Seznam zaznamenaných druhů ptáků dle terénního průzkumu provedeného 
zpracovatelem plánu péče (V. Štorek) v průběhu r. 2008. 
 
1 Kategorie podle Červeného seznamu ohrožených živočichů ČR (Plesník J., Hanzal V., 
Brejšková L. 2003 - obratlovci: EN = ohrožený taxon, VU = zranitelný, NT = téměř 
ohrožený, LC = druh málo dotčený 
2 použitá stupnice podle mezinárodně dohodnutého kódu používaného při mapování 
hnízdního rozšíření ptáků, viz. Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČR: 0 -  druhy které lokalitu 
pouze přelétávají, nebo navštěvují, B - možné hnízdění, C - pravděpodobné hnízdění, D - 
prokázané hnízdění 
 
název druhu stupeň 

ohrožení1 
vztah k 
loklit ě2 

preferovaný biotop 

čáp bílý  
(Ciconia ciconia) 

NT 0 louky, pole 

káně lesní  
(Buteo buteo) 

 B les/bezlesí 

krahujec obecný  
(Accipiter nisus) 

VU B les/bezlesí 

poštolka obecná  
(Falco tinnunculus) 

 B les/bezlesí 

ostříž lesní  
(Falco subbuteo) 

EN 0 les/bezlesí 

křepelka obecná  
(Coturnix coturnix) 

NT B bezlesí 

holub hřivnáč  
(Columba palumbus) 

 C les/bezlesí 

kalous ušatý  
(Asio otus) 

LC B les/bezlesí 

datel černý  
(Dryocopus martinus) 

LC B les 

strakapoud velký  
(Dendrocopos major) 

 C les, ekoton les/bezlesí 

linduška lesní  
(Anthus trivialis) 

 C ekoton les/bezlesí, rozptýlená zeleň 

pěvuška modrá  
(Prunella modularis) 

 C les 

červenka obecná  
(Erithacus rubecula) 

 C les, ekoton les/bezlesí 

bramborníček hnědý  
(Saxicola rubetra) 

LC C louky 

drozd brávník  
(Turdus viscivorus) 

 C les 

drozd zpěvný  
(Turdus philomelos) 

 B les, ekoton les/bezlesí 

kos černý  
(Turdus merula) 

 C les, ekoton les/bezlesí 

pěnice hnědokřídlá  
(Sylvia communis) 

 C louky a rozptýlená zeleň 

pěnice pokřovní  
(Sylvia curruca) 

 B rozptýlená zeleň 

pěnice slavíková  
(Sylvia borin) 

 C rozptýlená zeleň 

pěnice černohlavá  
(Sylvia atricapilla) 

 C les a rozptýlená zeleň 

budníček menší  
(Phylloscopus collybita) 

 C les a rozptýlená zeleň 
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budníček větší  
(Phylloscopus trochilus) 

 C les a rozptýlená zeleň 

králíček obecný  
(Regulus regulus) 

 C les 

králíček ohnivý  
(Regulus ignicapillus) 

 C les 

sýkora lužní  
(Parus montanus) 

 B les 

sýkora parukářka  
(Parus cristatus) 

 C les 

sýkora koňadra  
(Parus major) 

 B les a rozptýlená zeleň 

sýkora uhelníček  
(Parus ater) 

 C les 

brhlík lesní  
(Sitta europaea) 

 B les 

střízlík lesní  
(Troglodytes troglodytes) 

 C les 

ťuhýk obecný  
(Lanius collurio) 

NT D rozptýlená zeleň, louky 

šoupálek sp.  
(Certhia sp.) 

 B les 

sojka obecná  
(Garrulus glandarius) 

 B les, ekoton les/bezlesí 

krkavec velký  
(Corvus corax) 

VU B les 

vrána obecná černá  
(Corvus corone corone) 

NT B les/bezlesí 

pěnkava obecná  
(Fringilla coelebs) 

 C les, ekoton les/bezlesí 

stehlík obecný  
(Carduelis carduelis) 

 C rozptýlená zeleň 

křivka obecná  
(Loxia curvirostra) 

 C les 

strnad obecný  
(Emberiza citrinella) 

 B ekoton les/bezlesí, rozptýlená zeleň 
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Tabulka 2: Seznam zaznamenaných druhů denních motýlů (Lepidoptera) dle terénního 
průzkumu provedeného zpracovatelem plánu péče (V. Štorek) v průběhu r. 2008. 
 
1 kategorie ohrožení podle Červeného seznamu ohrožených živočichů ČR (Farkač J., Král D., 
Škorpík M. 2005 - bezobratlý): EN = ohrožený taxon, VU = zranitelný 
 
název druhu stupeň 

ohrožení1 
preferovaný biotop 

babočka osiková  
(Nymphalis antiopa) 

 mezofil 3, lesní světliny 

babočka paví oka  
(Inachis io) 

 ubikvitista 

babočka síťkovaná  
(Araschnia levana) 

 mezofil 2, okraje lesů, lesní světliny, nivní louky 

bělásek řepkový  
(Pieris napi) 

 ubikvitista 

bělásek řepový  
(Pieris rapae) 

 ubikvitista 

bělásek zelný  
(Pieris brassicae) 

 ubikvitista 

hnědásek jitrocelový  
(Melitaea athalia) 

 mezofyl, okraje lesů, ekoton, lesní světliny i mokřady a rašeliniště 

hnědásek rozrazilový  
(Melitaea diammina) 

EN 
tyrofil - hygrofil, rašelinné louky, vlhké louky, prameniště, okraje 
rozvolněných, podmáčených smrčin (podmíněný výskytem 
Valeriana ssp.) 

modrásek lesní  
(Cyaniris semiargus) 

VU mezofil 1 - hygrofil, od podhůří až do hor okraje lesů a rašelinišť 

modrásek ušlechtilý  
(Polyommatus amandus) 

 
mezofil 1, tyrofil, vlhčí a chladnější luční biotopy, včetně 
rašelinných luk, květnaté pastviny, ekoton 

ohniváček modrolemý  
(Lycaena hippothoe) 

 
hygrofil až mezofil 1, slatiny, vlhké louky, lemy rašelinišť, 
extenzivní pastviny 

okáč černohnědý  
(Erebia ligea) 

 mezofil 3, světliny v horských lesích, nivy 

okáč luční  
(Maniola jurtina) 

 ubikvitista 

okáč prosíčkový  
(Aphanthopus hyperanthus) 

 mezofil 1, louky nejrůznějších typů 

okáč rosičkový  
(Erebia medusa) 

 
mezofil 2, lesostepi, křovinaté stráně, lesní světliny a paseky, i vlhčí 
louky 

okáč rudopásný  
(Erebia euryele) 

 mezofil 3, světliny v horských lesích, nivy 

okáč třeslicový  
(Coenonympha glycerion) 

 hygrofil (i xerotermofil 2), vlhké až rašelinné louky, včetně pasek 

perleťovec dvanáctitečný  
(Boloria selene) 

 mezofil 2, tyrofil, na rašelinných loukách a rašeliništích 

perleťovec kopřivový  
(Brenthis ino) 

 hygrofil, mezofil 2, vlhké až rašelinné louky 

perleťovec mokřadní  
(Proclossiana eunomia) 

VU 
tyrofil, horská, přechodová rašeliniště a jejich lemy, zamokřené 
horské louky (především trojštětové) 

perleťovec stříbropásek  
(Argynnis paphia) 

 mezofil 3, okraje lesů, lesní světliny, nivy 

perleťovec velký  
(Argynnis aglaja) 

 mezofil 2, okraje lesů, lesní světliny, lesostepi 

přástevník hluchavkový 
(Callimorpha dominula) 

 vlhké světlé lesy 
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Příloha 2: Mapy 
 
 
 

Obr. 1: Zákresy dílčích ploch (dle tab. 6) a vyznačení navrhované 
změny hranic ZCHÚ. 

Obr. 2: Znázornění navrhovaných managementových opatření (dle 
tab. 7)  

Obr. 3: Katastrální mapa pozemků PP Slavkovické louky. 
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Obr. 1: Znázornění rozdělení jednotlivých 
vegetačních segmentů (dílčích ploch). 
Popis jednotlivých ploch je uveden 
v Tabulce 6 
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Obr. 2: Znázornění rozdělení jednotlivých ploch podle 
typu navrhovaných opatření (dle tab. 7). Nejsou 
znázorněny plochy, které mají být ponechány bez 
zásahu, nebo se zde praktikuje běžné lesní 
hospodaření. 



 32

 

 

Obr. 3: Katastrální mapa území PP Slavkovické 
louky. Seznam parcelních čísel je uveden v kap. 
1.4 


