




 
 

 

 





 



 

 

 
 

 





 

 



 

 



 



 

 
 

 

 

 



 

 



 
 
 

 

 

 



 

 

 

 



 
 

 



 



 



 



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 pestrá mozaika 
vlhkých až 
mezofilních luk 

2,29 Rozsáhlejší komplex druhově bohatých luk s výraznějším 
zastoupením vzrostlých rozptýlených dřevin. Převažují vlhké 
louky sv. Calthion místy přecházející do střídavě vlhkých 
porostů sv. Molinion, na zvýšených místech mikroreliéfu a při 
okraji území pak do krátkostébelných smilkových trávníků sv. 
Violion caninae. Z chráněných druhů v porostu rovnoměrněji 
zastoupena populace prstnatce májového, vemeník dvoulistý 
spíše ve skupinkách na sušších místech. Z dalších citlivých 
druhů např. vrba rozmarýnolistá, zvonečník černý, škarda 
měkká četkusolistá nebo starček potoční. Z ostatních 
květnatých druhů rdesno hadí kořen, kohoutek luční, pcháč 
bahenní a pcháč zelinný, děhel lesní atd. 

Mozaikovité sečení 1x za sezónu v termínu 
prioritně červencovém, případně srpnovém. 
Provádění ručně vedenou sekačkou nebo lehkou 
mechanizací, obtížnější místa křovinořezem. 
Vynechání 10-20% plochy v podobě menších 
plošek nebo okruhů kolem solitérních stromů. 
Nesečená místa každoročně měnit. Okamžité 
odklizení hmoty z plochy (max do týdne). 

Občasná možnost přesečení druhou sečí v termínu 
cca září. Rovněž varianta občasného přepasení 
první seče kolem intenzity cca 1 VDJ/ha, 
s důsledným sklizením nedopasků. 

V intervalu 3-4 roky provádět výběrové prosvětlení 
kompaktnějších skupinek dřevin. 

1 červenec 
(srpen) 

ročně 

1b druhově bohatá 
vlhká louka 

0,73 Druhově bohatá, vlhká až střídavě vlhká louka v izolovanější 
enklávě na J okraji chr. území, pozvolna přecházející do 
okolních obhospodařovaných luk. Prstnatec májový a 
vemeník dvoulistý spíše do 10ks, z dalších druhů kohoutek 
luční, třeslice prostřední, krvavec toten, čertkus luční, škarda 
měkká čertkusolistá, mochna nátržník, řídčeji kozlík 
dvoudomý nebo zvonečník černý. 

Sečení 1x za sezónu v termínu prioritně 
červencovém, případně srpnovém. Provádění 
ručně vedenou sekačkou nebo lehkou 
mechanizací, obtížnější místa křovinořezem. 
Mozaikovité sečení vhodné, vzhledem 
k izolovanosti nikoli nezbytné. V tom případě 
vynechání 10-20% plochy v podobě menších 
plošek. Nesečená místa každoročně měnit. 
Okamžité odklizení hmoty z plochy (max do 
týdne). 

Občasná možnost přesečení druhou sečí v termínu 
cca září. 

1 červenec 
(srpen) 

ročně 

1c podmáčená 
louka - světlina s 
koncentrací 
vemeníku 

0,10 Silněji podmáčená loučka, uzavřená lesem, s významnější 
populací vemeníku dvoulistého (20-30 jedinců). Hojněji 
zvonečník černý, pcháč zelinný či rdesno hadí kořen, dále 
škarda bahenní, blatouch bahenní či starček potoční. 

Sečení 1x za sezónu v termínu prioritně 
červencovém, případně srpnovém. Provádění 
ručně vedenou sekačkou nebo křovinořezem. 
Okamžité odklizení hmoty z plochy. 

1 červenec 
(srpen) 

ročně 



1d mozaika 
podmáčených až 
vlhkých luk 

0,81 Mozaika druhově bohatých luk a pramenišť na níže 
položeném místě nivy, s řidším zastoupením solitérních 
dřevin (recentní kácení). V níže položených místech slatinné 
porosty s ostřicí Davallovou, pleškou stopkatou a vysokou 
koncentrací prstnatce májového (min. 50 kusů), z dalších 
druhů např. ostřice rusá, suchopýr úzkolistý, mochna 
nátržník, starček potoční, děhel lesní. Na méně podmáčených 
místech řídčeji prstnatec májový, pcháč různolistý, třeslice 
prostřední apod. 

Mozaikovité sečení 1x za sezónu v termínu 
prioritně červencovém, případně srpnovém. 
Provádění ručně vedenou sekačkou nebo lehkou 
mechanizací, obtížnější místa křovinořezem. 
Vynechání 10-20% plochy v podobě menších 
plošek nebo okruhů kolem solitérních stromů. 
Nesečená místa každoročně měnit. Okamžité 
odklizení hmoty z plochy (max do týdne). 

Občasná možnost přesečení druhou sečí v termínu 
cca září. 

V intervalu 3-4 roky provádět výběrové prosvětlení 
kompaktnějších skupinek dřevin. 

1 červenec 
(srpen) 

ročně 

1e podmáčená 
druhově bohatší 
louka 

0,25 Vlhká louka sv. Calthion s větší populací prstnatce májového 
(cca 50 ks), od okolí částečně odstíněná lesem a rozptýlenými 
smrky. Dále pcháč bahenní, škarda bahenní, skřípina lesní, 
pcháč zelinný, děhel lesní, starček potoční, okrajově 
zvonečník černý. 

Sečení 1x za sezónu v termínu prioritně 
červencovém, případně srpnovém. Provádění 
ručně vedenou sekačkou nebo křovinořezem. 
Okamžité odklizení hmoty z plochy. 

V intervalu 3-4 roky provádět výběrové prosvětlení 
kompaktnějších skupinek dřevin. 

1 červenec 
(srpen) 

ročně 

1f mírně 
degradovaná 
mezofilní louka 

0,38 Druhově chudší louka na zvýšeném okraji území, přiléhající 
k zemědělským pozemkům. Relativně hodně degradovaná 
kerblíkem lesním, dominuje psárka luční, z typických druhů 
sv. Arrhenaterion např. zvonek rozkladitý nebo kontryhel 
obecný. 

Sečení 2x ročně v obvyklých termínech senoseče, 
tj. cca červen a srpen-září. Provedení lehkou 
mechanizací. Ponechávání mozaiky vzhledem 
k mírné degradaci není vhodné. Z praktických 
důvodů je přijatelné sečení v termínu shodném 
jako u ostatních ploch. 

1 červen - 
září 

ročně 

1g svahové 
prameniště 

0,60 Druhově bohatší prameniště s mělkými stružkami směrem 
k toku Černého potoka, silně zvodnělé. Celkem bohatá 
populace prstnatce májového (do 100 ks), dominuje skřípina 
lesní, místy tužebník jilmový, dále zastoupeny ostřice 
(prosová, Hartmanova), škarda bahenní, blatouch bahenní, 
pcháč zelinný, rdesno hadí kořen  či starček potoční. 

Sečení 1x za sezónu v termínu prioritně 
červencovém, případně srpnovém. Provádění 
ručně vedenou sekačkou nebo křovinořezem. 
Okamžité odklizení hmoty z plochy. 

 

1 červenec 
(srpen) 

ročně 

1h podmáčená 
druhově bohatší 
louka 

0,44 Podmáčená louka v nivě Černého potoka. Občasný výskyt 
prstnatce májového. 

Mozaikovité sečení 1x za sezónu v termínu 
prioritně červencovém, případně srpnovém. 
Provádění ručně vedenou sekačkou nebo lehkou 
mechanizací, obtížnější místa křovinořezem. 
Vynechání 10-20% plochy v podobě menších 
plošek. Nesečená místa každoročně měnit. 
Okamžité odklizení hmoty z plochy (max do 
týdne). 

1 červenec 
(srpen) 

ročně 



1i druhově chudší 
louka s výskytem 
vemeníku 

0,62 Mírně ochuzená vlhká louka se střední populací vemeníku 
dvoulistého (cca 20 ks), častý je pcháč různolistý, rdesno hadí 
kořen či vrbina obecná, v J části přibývá tužebník jilmový či 
pcháč zelinný. 

Sečení 1x za sezónu v termínu prioritně 
červencovém, případně srpnovém. Provádění 
ručně vedenou sekačkou nebo lehkou 
mechanizací, obtížnější místa křovinořezem. 
Mozaikovité sečení mírně problematické kvůli 
menší degradaci. V tom případě vynechání 10% 
plochy v podobě 1-2 menších plošek mimo 
degradovaná místa. Nesečená místa každoročně 
měnit. Okamžité odklizení hmoty z plochy (max do 
týdne). 

1 červenec 
(srpen) 

ročně 

2a vysokobylinná 
niva Černého 
potoka 

0,76 Silně podmáčené plochy doprovázející tok Černého potoka, 
velmi bujný porost s dominancí tužebníku jilmového, místy 
skřípiny lesní, dále zastoupen blatouch bahenní či pcháč 
bahenní. 

Každoroční sečení vždy odlišné 1/3 až ½ plochy 
vysokobylinné nivy. Možnost vynechání 
v některých letech (max 1-2) nebo naopak 
začlenění do mozaikovitého sečení okolních luk. 
Provádění ručně vedenou sekačkou nebo 
křovinořezem. Okamžité odklizení hmoty z plochy. 

 

2 červenec-
srpen 

1x za 2-3 
roky 

2b mokřadní olšina 0,13 Mladší bahenní olšina s pcháčem zelinným, vrbinou obecnou 
či pcháčem různolistým v podrostu, místy blatouch bahenní. 

Vhodné ponechat bez zásahu. 3   

2c skupina dřevin 
náletového 
původu 

0,69 Dřeviny náletového původu v menších skupinkách při 
okrajích rezervace, bez ochranářského významu. 

Ponechat bez zásahu, eventuálně výběrově 
prosvětlovat. 

3 celoročně 3-5 let 

3 hospodářský les 12,43 Z největší části se jedná o hospodářský les bez ochranářského 
významu (dílčí plocha 3), s převahou smrku ztepilého (80-
10%) s doplňkovým zastoupením borovice lesní (0-20%). 
Porost poměrně chudý, acidofilní. Místy se objevují drobná 
prameniště s přesličkou lesní. 

Hlavní porost lesa ponechat běžnému hospodaření 
v rámci zásad nastavených plánem péče. Okrajové 
lemy přiléhající k lučním plochám možné postupně 
prosvětlovat výběrovým kácením a ponechávat 
prostor pro rozvoj lučního porostu. 

2 celoročně 3-5 let 

 

 

























  
 

 
  

 
 

 
 

nebo vitalita 
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Cyaniris semiargus 

1  

 Je 
na 

(Trifolium pratense), 
(T. medium) . 

 
Phengaris teleius 

1  

pouze krvavec toten 
(Sanquisorba officinalis). 

    
 
 
Tab. 1:  = 1 kus, 
2 < 5 ks, 3 < 10 ks, 4 < 20 ks, 5 < 50 ks, 6 < 100 ks, 7 > 1000 ks. 
 

    
Vanessa atalanta 1  
Aphantopus hyperantus 6  
Maniola jurtina 6  
Inachis io 3  
Araschnia levana 4  
Thymelicus lineola 4  
Vanessa cardui 1  
Argynnis aglaja 4  
Erebia ligea 4  
Polyommatus amandus 3  
Brenthis ino 4  
Pieris rapae 3  
Pieris brassicae 2  
Argynnis paphia 2  
Argynnis adippe 2  
Gonepteryx rhamni 2  
Thymelicus sylvestris 2  
Leptidea juvernica / sinapis 1  
Phengaris teleius 1  
Cyaniris semiargus 1   
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(Urtica dioica) Humulus lupulus). 
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(Brachypodium spp.)  (Phleum pratense) (Calamagrostis epigejos). 

 
 

 
 p

 
 

 
tento  

bo 
 

 
  

V
 Myrmica scabrinodis
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