
T2 – Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich 

označení 

plochy nebo 

objektu 

název výměra 

(ha) 

stručný popis charakteru plochy nebo objektu a 

dlouhodobý cíl péče 

doporučený zásah naléhavost termín 

provedení 

interval 

provádění 

1a vlhčí úsek s 

těžištěm upolínů 

0,03 Dílčí plochou, která je součástí okolní pcháčové louky 1b, je 

plošší podmáčená deprese s těžištěm populace upolínu 

nejvyššího, který zde výrazně dominuje a místy dosahuje 

pokryvnosti i nad 50%). V této části je hojně zastoupen také 

pcháč zelinný, vrbina penízková či rdesno hadí kořen. 

Kosení 2x ročně ve 2. pol. července a v září, bez 

ponechání mozaiky. Provádět ručně vedenou 

sekačkou nebo křovinořezem. Biomasu okamžitě 

odklidit z lokality. 

1 červenec, 

září 

ročně 

1b podmáčená 

louka 

0,06 Dílčí plochou je svažitá vlhká pcháčová louka v centrální části 

přírodní památky. Okraje v S části jsou mírně druhově chudší, 

s vyšším podílem mechu, jinak je porost poměrně 

rovnoměrně květnatý se zastoupením typických druhů jako 

děhel lesní, krvavec toten, pcháč bahenní, bedrník větší, 

tužebník jilmový, kontryhel luční atd. 

Kosení 2x ročně ve 2. pol. července a v září, bez 

ponechání mozaiky. Provádět ručně vedenou 

sekačkou nebo křovinořezem. Biomasu okamžitě 

odklidit z lokality. 

Možnost doplnit intenzivnějším výhrabem mechů 

v okrajových částech. 

1 červenec, 

září 

ročně 

2a lesní porosty 0,33 Lesní porosty představují 80% původní výměry přírodní 

památky, nejsou však předmětem ochrany.  Jedná se 

prakticky výhradně o monokulturu smrknu s velmi 

ochuzeným podrostem bez ochranářského významu. Pouze v 

horní části lokality (J okraj) je louka lemována mírně 

bohatším dřevinným porostem s výskytem buku lesního, 

javoru klenu, lísky obecné či břízy bělokoré, v jehož podrostu 

se výjimečně objevují zajímavější druhy jako oměj pestrý 

(Aconitum variegatum), dřípatka horská (Soldanella 

montana) či lýkovec jedovatý (Daphne mezereum). 

V rámci kosení nelesních porostů možné 

příležitostně vysekat též lem a blízký podrost 

okraje lesa, v případě výskytu chráněných druhů 

(lilie zlatohlavá, oměj apod.) se jim vyhnout při 

seči. 

3 červenec, 

září  

2-3 roky 



A1 průsek pod el. 

vedením 

0,05 Zájmovou plochou v návrhu pro přehlášení (připojení 

k ZCHÚ) je část průseku pod el. vedením na parcele 994/1 

přiléhající úzkou nelesní plochou k vlastnímu jádru PP – louky 

s upolíny. Průsek je vlhký až podmáčený, s relativně 

zachovalou vegetací vysokobylinných lad s pcháčem 

zelinným, vrbinou obecnou, rdesnem hadím kořenem a 

s nálety dřevin (vrba jíva, osika). Při okraji průseku se nachází 

skupinka trsů kosatce sibiřského (cca 4x4 m). Průsek je kosen 

a vyřezáván v rámci povinné údržby ochranného pásma el. 

vedení s odhadovanou periodou 5-10 let, každoroční stav 

vegetace je odvislý od doby bez zásahu. Aktuální stav 

odpovídá stavu cca 2-3 roky po údržbě. 

Připojení plochy k ZCHÚ je obhajitelné z důvodů výskytu 

chráněných druhů (kosatec sibiřský), relativní zachovalosti 

biotopu (přechod z pcháčových luk T1.5 k tužebníkovým 

ladům T1.6) a potenciálu pro zvýšení kvality pravidelnou 

údržbou příp. obnovou. 

Doporučeným zásahem je kosení a výřez náletů 

nad rámec pravidelné údržby ochranného pásma 

el. vedení, tj. s periodou 2-3 roky, s možností 

postupného přechodu až do pravidelné každoroční 

seče shodné s kosením hlavní plochy PP (1a,b). 

V případě přechodu na každoroční frekvenci 

kosení je vhodné uvažovat o pokusné obnově 

druhové bohatosti porostu a reintrodukci upolínů 

z hlavní plochy formou přenosu semen či biomasy. 

2 září 2-3 roky 

A2 hospodářský les 0,18 Hospodářský les vyplňuje zbylou část parcely 994/1 

navrženou pro připojení k ZCHÚ. Jedná se o běžný 

hospodářský smrkový les bez ochranářsky významného 

podrostu, obvyklý v rámci okolních lesů. Na Z okraji plocha 

přiléhá ke zpevněné lesní komunikaci, poníž vede cyklostezka 

č.1055, naučná stezka „Zlatá stezka“ a turistická značka. 

Připojení k ZCHÚ je spíše formálního charakteru z důvodů 

zařazení celé parcely 994/1 a též z důvodů odstínění 

nelesních ploch od okolních vlivů. 

Specifický management není nutný, v rámci kosení 

nelesních ploch je možné občasné vysekání 

podrostu na okraji lesa. 
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